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Povzetek 

 

Kako doseči, da bodo učenci z zanimanjem opazovali fizikalne  pojave, se z  radovednostjo 

spraševali o vzrokih zanje in z vztrajnostjo iskali odgovore nanje?  

Odgovor na to vprašanje je  poučevalska  metoda , ki vzbudi in ohranja radovednost otroka 

in ga vodi preko lastne aktivnosti in spodbud učitelja do spoznanj, ki jih učenec lahko 

povezuje z drugimi uporabnimi znanji. Pridobljena znanja in kompetence otroke usposobijo 

za soočanje z izzivi  današnjega časa, ki ga zaznamuje izjemen razvoj tehnologije in hitro 

spreminjajoče okolje. 

Pri sodobnem fizikalnem poučevanju  je v ospredju aktivni pouk fizike, ki pomeni aktivno 

udeležbo učenca v vseh fazah poučevanja. V zadnjih desetletjih so se razvili  različni pristopi 

h aktivnemu poučevanju fizike, vsem pa je skupno, da učenje o fizikalnih pojavih poteka z 

eksperimentiranjem in diskusijo učencev. 

V magistrskem delu obravnavam učni pristop temelječ na predhodnih nalogah, ki jih učenci 

samostojno izvedejo pred obravnavo snovi. Z njimi pridobijo dragoceno izkušnjo, ki jim 

pomaga, da so na učni uri motivirani in bolj osredotočeni na tiste dejavnike, ki jim pomagajo  

pri samem razumevanju fizikalnega pojava. Pouk je zasnovan s pestrim naborom vsebin in 

problemov, kjer se prepletajo različne metode.  

Analiza učnega posega je pokazala, da učencem koristi predhodna izkušnja v taki obliki in jo 

večina pozitivno sprejme. Kljub temu, da predhodne naloge niso bile obvezne, jih je naredil  

velik del učencev, ker jih je snov pritegnila. Na primerjalnih testih je eksperimentalna skupina 

dosegla boljše rezultate kot kontrolna.  

Učni poseg je izveden na majhnem vzorcu, ki ne dopušča statistične obdelave,a rezultati 

izvedbe kažejo, da je verjetno primeren tudi za večjo populacijo in za nadaljnje raziskave v tej 

smeri. 
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Abstract 

How to achieve that students observe physical phenomena with interest, ask about the reasons for 

them with curiosity, and search for their answers with determination?  

The answer to this question is a teaching method that excites and maintains the curiosity of children 

and guides them through own activities, as well as encourages teachers to knowledge that students 

can associate with other useful skills. Acquired skills and competences qualify children to face the 

challenges of our time, which is characterized by remarkable development in technology and rapidly 

changing environment. 

Modern teaching of physics focuses on the active physics class, which means an active participation 

of students in all the phases of teaching. In the recent decades, different approaches to the active 

teaching of physics have developed, but common to all of them is that learning about physical 

phenomena is done by experiments and discussion of students. 

This master thesis deals with teaching approach based on preliminary tasks that students carry out 

independently before reading material. During the lesson these tasks help them obtain valuable 

experience that helps them to be motivated and more focused on those factors that help them 

understand physical phenomena. The lesson is based on a wide range of contents and problems 

where different methods intertwine. 

The analysis of the educational procedure has shown that students benefit from preliminary  

experience in such form and most accept it positively. Although preliminary tasks were not 

mandatory, a large part of students who were interested in the subject have done them. In 

comparative tests, the experimental group achieved better results than the control group. 

The educational procedure is performed on a small sample that does not allow statistical analysis, 

but the results of the implementation show that it is probably also suitable for a larger population 

and for further research in this direction. 
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1 Uvod 
 

Fiziko raziskujejo otroci že od malih nog, ko očarani opazujejo mavrico, radovedno 

proučujejo mušico skozi lupo, spoznajo, da bo žoga letela dlje, če jo bodo močneje vrgli, da 

na ledu drsi veliko bolj kot na asfaltu... Pravzaprav spoznavajo fizikalne zakonitosti od rojstva 

naprej na tisoč in en način, le da se jih veliko ob fizikalnih pojavih ne vpraša, zakaj. V šoli naj 

bi se otroci seznanili tudi z vzrokom mnogih pojavov.  

Velikokrat pa se zgodi, da učenci dojemajo poučevanje fizike kot nezanimivo, naporno in 

fizikalnih tem ne povezujejo z vsakodnevnim življenjem [1-4]. Na učitelju sloni zato velika 

odgovornost, da približa fiziko čim večjemu številu otrok in ohranja njihovo naravno 

radovednost, nekatere pa celo navduši zanjo. Najpomembneje pa je, da pri učencih gradi 

pozitiven odnos do fizike, ne glede na njihovo sposobnost dojemanja.  

Učitelj si mora pomagati s spoznanji, do katerih prihaja pedagoška stroka z mnogimi 

raziskavami na področju poučevanja otrok in uporabiti različne metode, ki so se izkazale za 

učinkovite. Vsak učitelj mora tudi sam iskati poti, kako pri vedno novih generacijah otrok 

doseči zastavljene pedagoške cilje. Generacije osnovnošolcev na začetku novega tisočletja so 

od otroštva dalje v nenehnem stiku s poplavo digitalnih informacij, njihove izkušnje so zato 

drugačne kot izkušnje predhodnih generacij. Če želimo pritegniti in obdržati njihovo 

pozornost, se mora spreminjati tudi način poučevanja. 

Žal nihče ne more brez lastnega truda in brez lastne aktivnosti priti do novih uporabnih 

spoznanj in znanj. Pouk, kjer učitelj samo predava, učenec pa samo posluša, se je izkazal kot 

ne dovolj učinkovit. Sodoben pouk zato vključuje tudi veliko učenčeve aktivnosti. Poleg 

aktivnega dela v šoli morajo učenci odkrivati, utrjevati, poglabljati pridobljeno znanje tudi 

doma. Tako lahko snov, ki so jo spoznali v šoli, predelajo poglobljeno v lastnem tempu in 

krepijo delovne navade.  

Učenci pa lahko samostojno doma tudi usvajajo nova znanja, ki jih nato v šoli dodatno 

poglabljajo, oziroma lahko bolj aktivno na podlagi predhodnega znanja in informacij 

sodelujejo pri izgradnji svojega novega znanja. Lasten vložek v učenje se v vsakem primeru 

obrestuje.  

V učnem posegu, ki ga opisujem v magistrskem delu, sem želela preveriti, kako na 

razumevanje svetlobe vplivajo predhodne eksperimentalne izkušnje, ki jih učenci sami 

pridobijo doma pred učno obravnavo snovi s skrbno načrtovanimi preprostimi poskusi. 

Zanimalo me je tudi, kako učenci z različnimi zanimanji in učno uspešnostjo sprejmejo pouk 

fizike, kjer morajo nenehno sodelovati z vprašanji, odgovori, opazovanjem in izvajanjem 
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poskusov. Ker domači poskusi niso bili obvezni, sem preverjala tudi radovednost in 

motivacijo učencev za samostojno delo in raziskovanje fizikalnih pojavov. 

Izdelala sem učno gradivo s predhodnimi nalogami in izvedla učni poseg, ob katerem so 

učenci na različne načine dajali povratne informacije. 

V teoretičnem delu magistrske naloge opišem razlike med »tradicionalnim« in »sodobnim« 

poučevanjem fizike. Razvoj poučevanja temelji na znanstvenih odkritjih Piageta, Vigotskega 

in drugih, ki so razložili kognitivni razvoj otroka in postavili temelje za tako poučevanje, ki je 

prilagojeno zmožnostim in interesom otroka. Pri fizikalnem poučevanju to pomeni premik od 

frontalne oblike pouka h bolj aktivnim oblikam, ki v večji meri vključujejo učenca. Posebnost 

fizikalnega poučevanja je možnost  eksperimentiranja, ki omogoča zelo učinkovito učenje pri 

pouku in domačem delu na vseh nivojih izobraževanja zaradi plastičnosti prikaza in lastne 

aktivnosti učencev. 

V empiričnem delu obravnavam učni poseg, ki temelji na predhodnih nalogah in aktivnem 

pouku fizike. Opišem evalvacijo učnega posega, analizo podatkov in njihovo interpretacijo ter 

podam refleksijo na učni poseg. 

V magistrski nalogi uporabljam zaradi enostavnosti besedi učenec in učitelj, vse zapisano pa 

se nanaša tudi na učenke in učiteljice.  
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2 Teoretična izhodišča 
 

Pri učenju in poučevanju je pomembno poznavanje vseh dejavnikov, ki vplivajo na njihovo 

uspešnost. Učenje in poučevanje, ki upošteva zakonitosti kognitivnega razvoja, obrodi največ 

uspeha. V naslednjih poglavjih sledi predstavitev teorije kognitivnega razvoja, ki se je 

uveljavila v drugi polovici  20. stoletja in pregled teorij poučevanja, ki so uporabljane v našem 

času in prostoru. 

 

2.1 Kognitivni razvoj otroka 

 

Kognitivni razvoj se nanaša na spremembe v mišljenju. Poteka postopoma in pri različnih 

ljudeh z različnimi hitrostmi, povsod pa v podobnem zaporedju. Razlaga kognitivnega razvoja 

je povzeta po A. Woolfolk in L. Marjanovič Umek [5, 6]. Pri razlagi razvoja otrokovega 

mišljenja se je najbolj uveljavil model, ki ga je razvil švicarski psiholog Jean Piaget.  

Njegova teorija opisuje, kako otrok razume svet in pride do znanja, ki postaja z razvojem 

otroka vedno bolj organizirano in strukturirano. Piaget je raziskoval, kako narašča znanje, in 

prišel do odgovora, da gre za prepletanje logično vloženih struktur, ki zamenjujejo druga 

drugo z vključitvijo nižjih, manj logičnih enot v višje in močnejše, dokler človek ne odraste. 

Obstajajo načini mišljenja, ki so zelo preprosti za odraslega, ne pa tudi za otroka, saj so med 

mišljenjem otroka in odraslega velike kvalitativne razlike. Po Piagetu se procesi mišljenja 

počasi spreminjajo od rojstva do zrelosti zaradi težnje po osmišljanju sveta okoli sebe s 

pomočjo biološke maturacije, aktivnosti, socialnih izkušenj in ekvilibracije, pri kateri 

neprestano preizkušamo primernost svojih procesov mišljenja. 

Mišljenje 

Osnovni težnji mišljenja sta usmerjeni k organizaciji in adaptaciji. Že dojenček poskuša svoje 

mišljenje organizirati v psihološke strukture, ki jih Piaget imenuje miselne sheme oziroma  

osnovni elementi mišljenja. Te sheme se neprestano kombinirajo in postajajo bolj učinkovite. 

Proces mišljenja se s tem razvija in prilagaja okolju. Dejanske spremembe v mišljenju pa se 

dogajajo s procesom ekvilibracije, ki pomeni proces iskanja ravnotežja med kognitivnimi 

shemami in informacijami iz okolja. Če uporabimo določeno miselno shemo za neki dogodek 

in dobimo zadovoljiv rezultat, potem obstaja ravnotežje (ekvilibrium). Če pa shema ne 

deluje, potem iščemo nove rešitve s pomočjo asimilacije in akomodacije tako, da 

spremenimo naše mišljenje in dejanja. Tako vedno znova asimiliramo nove informacije v 

naše sheme in prilagajamo (akomodiramo) naše mišljenje, da obdržimo ravnotežje med 

našimi shemami za razumevanje sveta in podatki, ki jih nudi.  
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2.1.1 Faze kognitivnega razvoja 

 

Piaget je opredelil štiri skupne razvojne stopnje, skozi katere gremo vsi ljudje v istem 

zaporedju. Faze so sicer povezane z določenimi starostnimi obdobji, a veljajo samo okvirno, 

saj lahko mišljenje osebe zaradi različnega in dolgotrajnega prehajanja iz ene faze v drugo 

kaže značilnosti ene faze v določeni situaciji in značilnosti višje ali nižje  faze v drugih 

situacijah. Zato nam poznavanje  otrokove starosti še ne zagotavlja poznavanje njegovega 

mišljenja. 

Stopnje v razvoju mišljenja so: 

 Zaznavno-gibalna faza (0-2 leti):   

Otrok preide od preprostih refleksov do organiziranih shem, ki omogočajo ciljno usmerjene 

aktivnosti, probleme rešuje s praktičnim preizkušanjem. 

 Faza predoperativnega mišljenja (2-7 let):  

Otrok začne uporabljati jezik, razvija se sposobnost mišljenja v simbolni obliki. Sposoben je 

logično premisliti operacijo v eno smer in zmore preproste postopke klasifikacije in logičnih 

operacij na konkretnih primerih. 

 Faza konkretnih operacij (7-11 let):  

Otrok razvije logične strukture, ki mu pomagajo pri reševanju konkretnih nalog na logičen 

način. Sposoben je reverzibilnega mišljenje, to pomeni, da v mislih lahko obrne pojave, 

razume zakone konzervacije (ohranitev mase in prostornine) in ima že sposobnost 

klasifikacije. Na tej stopnji tako lahko razume naravoslovne pojme in zakone na konkretni 

ravni. 

 Faza formalnih operacij (11 let do odraslosti):  

Razvije se sposobnost abstraktnega logičnega mišljenja, ki ni vezano le na predmete in 

konkretne situacije. Mišljenje postane bolj znanstveno.  

Nekateri otroci ostanejo na nivoju konkretnih operacij skozi vsa šolska leta, lahko tudi celo 

življenje. Izjemno pomembne so zato izkušnje, pri katerih se učenci seznanijo s problemi, ki 

jih ne morejo rešiti z uporabo konkretnih operacij. Te izkušnje si lahko pridobijo v šoli, kjer 

rešujejo probleme z različnim številom spremenljivk in različnimi možnostmi za reševanje. Za 

to reševanje morajo uporabiti sposobnosti, ki jih je Piaget imenoval formalne operacije.  

Mišljenje ni več osredotočeno na konkretno situacijo, temveč na hipotetično, kjer je 

sklepanje deduktivno. Formalne operacije tako niso več povezane s fizičnim okoljem, ampak 

posledica izkušenj in vaje pri reševanju hipotetičnih problemov. Otroci uporabljajo formalno- 
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operacionalno mišljenje najprej na področjih, ki jih najbolj zanimajo in kjer imajo največ 

izkušenj.  

Za znanost je ključna sposobnost razmišljanja o abstraktnih možnostih, ki se lahko razvije z 

lastno aktivnostjo v procesu učenja in individualnega pristopa v poučevanju, kar poudarja 

Piagetova spoznavna teorija.  

 

2.1.2 Zakaj je Piagetova teorija pomembna za učitelja 

 

A. Woolfok [5] omenja pomembnost vidika Piagetove teorije, poimenovan problem 

ujemanja. Učitelj mora poskrbeti, da se učenci ne dolgočasijo pri delu, ki je preveč enostavno 

in da ne zaostajajo zaradi nerazumevanja. Z vzpostavljanjem ravno pravšnjega neravnovesja 

spodbujamo rast. Ob kognitivnih konfliktih učenci doživijo konflikt med tem, kar mislijo, da 

se bo zgodilo in med tem, kar se v resnici zgodi. Tako ugotovijo, da njihov način razmišljanja 

ne ustreza realnosti, ponovno razmislijo o situaciji in razvijejo novo znanje.  

Pri poučevanju fizike lahko učitelj pred vsakim poskusom, bodisi demonstracijskim ali 

poskusu, ki ga učenci izvedejo sami, izzove učenca, da napove njihov izid. Tako učenec ni več 

pasiven opazovalec, temveč aktivno na podlagi svojih izkušenj in znanja napove, kaj se bo 

zgodilo. Učitelj se mora potruditi za tako vzdušje in odnos, da si učenci upajo in želijo 

napovedovati kljub visoki verjetnosti za napake. Tako presenečenje nad drugačnim izidom od 

napovedanega pomeni spodbudo k razmišljanju o vzrokih in razvijanje novega znanja.  

Učenci iste starosti se zelo razlikujejo glede na nivo kognitivnega razvoja in v svojem znanju. 

Učitelj se zelo veliko nauči o tem, kako otroci razmišljajo tako, da jih pazljivo posluša in 

opazuje njihov način reševanja problemov. Na ta način lahko uspešno usklajuje strategijo 

poučevanja s sposobnostmi otrok. 

Piaget trdi, da posamezniki konstruiramo svoje lastno znanje tako, da smo aktivno vključeni v 

proces učenja. Učenec, ki je deležen aktivne izkušnje, kjer lahko fizično manipulira z objekti 

in miselno z idejami, preko izkustev vključi informacije v lastne sheme. Kognitivni razvoj 

temelji na aktivnostih, ki si jih izbere učenec sam in ne na dejanjih učitelja. Če učitelj poskuša 

naučiti otroka nekaj, česar se ta še ni pripravljen naučiti, se bo morda naučil pravilni odgovor 

brez razumevanja, kar pa ne bo vplivalo na njegovo razmišljanje o problemu. Pri pouku fizike 

se učenci velikokrat naučijo postopkov ali enačb na pamet. To jim pomaga pri boljši oceni, ne 

pa tudi pri znanju. Tudi če dobro rešujejo računske naloge, to še ne zagotavlja, da so dosegli 

konceptualno razumevanje obravnavanih vsebin [7]. Večino fizikalnih konceptov na višjih 

stopnjah izobraževanja lahko razumejo učenci šele takrat, ko se naučijo formalno 

operacionalnega mišljenja in z lastno aktivnostjo. 
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A .Woolfolk [5] podaja smernice pri poučevanju otroka v različnih fazah. 

Poučevanje v fazi konkretnih operacij: 

 uporaba konkretnih rekvizitov in vizualnih pripomočkov 

 možnost, da učenci upravljajo z objekti in jih preizkušajo 

 predstavitve in besedila naj bodo kratka in dobro organizirana 

 pri pojasnjevanju kompleksnejših idej uporaba poznanih primerov 

 omogočanje klasifikacije objektov na vedno večjih zahtevnostnih nivojih 

 predstavitev problemov, ki zahtevajo logično, analitično mišljenje 

 

Poučevanje v fazi formalnih operacij: 

 nadaljnja uporaba konkretno-operacionalne strategije poučevanja in uporaba gradiva 

 omogočanje učencem priložnosti za raziskavo hipotetičnih vprašanj 

 omogočanje učencem priložnosti za reševanje problemov in znanstveno sklepanje 

 poučevanje širših pojmov, ne samo dejstev ob vsaki priliki z uporabo gradiv in idej, ki 

so povezani z življenjem učencev 

 

Piagetova teorija je opozorila na razliko med mišljenjem otrok in odraslih, poudarila pomen 

lastne aktivnosti pri učenju in upoštevanje otrokove dosežene stopnje spoznavnega razvoja, 

zato je ena temeljnih in najpogosteje navajanih teorij [8]. 

 

2.1.3 Sociokulturna teorija Vigotskega in njena uporaba za učitelje 

 

Vigotski, ruski psiholog, je verjel, da so človeške aktivnosti in razvoj tesno povezani s 

kulturnim in socialnim okoljem in da se miselne strukture ter procesi razvijajo v sodelovanju 

z drugimi. Jezik igra v razvoju odločilno vlogo, zato se kognitivni razvoj dogaja med 

otrokovimi pogovori in interakcijah z odraslimi ali sposobnejšimi vrstniki.  

Definiral je območje bližnjega razvoja, kjer otrok problema ne more rešiti sam, ampak pod 

vodstvom sposobnejšega vrstnika ali odraslega. Na tem področju, ki je malo nad stopnjo 

otrokovega kognitivnega razvoja, je pouk uspešen in je omogočeno resnično učenje. Učitelj 
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bi moral učence postavljati v situacije, v katerih bi dosegali razumevanje in bi lahko dobili 

podporo učitelja in drugih učencev. Učenci, ki so problem že rešili, namreč delujejo v 

učenčevem območju bližnjega razvoja.  

Učence je potrebno spodbujati, da uporabljajo jezik pri organiziranju svojega mišljenja in se 

pogovarjajo o tem, kaj želijo doseči. 

Vigotski vidi učitelje v vlogi glavnih usmerjevalcev in podpornikov učenja s pomočjo, kjer se 

zagotavlja strateška pomoč v začetnih fazah učenja. Posredovanje informacij, prilagajanje 

gradiva in problemov, dajanje spodbud in namigov ob pravem času in pravi količini naj bi 

predstavljalo »zidarski oder«, ki naj bi se ob vse večji samostojnosti učenca postopoma 

zmanjševal. 

Woolfolk A. [5] predlaga uporabo idej Vigotskega v poučevanju: 

 Ko se učenci začnejo učiti nove teme, lahko učitelj pripravi modele, spodbude, 

vodenje in povratne informacije. Podpora učencu naj bo sorazmerna z njegovo 

spretnostjo. Sčasoma naj se poveča število priložnosti za samostojno delo. Učenci 

lahko izbirajo nivo težavnosti in stopnjo samostojnosti pri projektih. V težavah naj 

poiščejo pomoč.  

 Učence naj bi naučili uporabe učnih in organizacijskih strategij, raziskovalnih sredstev 

in jezikovnih orodij.  

 Učitelj naj bi spodbujal dialog in skupinsko učenje, kjer nauči učence postavljati dobra 

vprašanja in koristna pojasnila. 

 

2.2 Pregled teorij učenja 

 

Na pojem učenje obstaja veliko različnih pogledov, od tega je odvisno poučevanje. Različne 

teorije interpretirajo učenje na zelo različne načine. Najpreprosteje jih razdelimo na 

behavioristične in kognitivne.       

                                                                

2.2.1 Behavioristični pogled na učenje 

 

Behavioristične teorije se pri razlagi učenja osredotočajo na zunanje dogodke kot vzrok 

sprememb v vedenju, ki ga opazujemo. Menijo, da se učenje pojavi takrat, kadar izkušnje 

povzročijo relativno trajno spremembo v posameznikovem znanju oziroma vedenju. Zgodnje 
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raziskave učenja so razlagale učenje z asociacijami in klasičnim pogojevanjem, s katerim 

urimo živali in ljudi, da nehote reagirajo na dražljaj, ki nanje prej ni imel nobenega učinka.  

Skinner je razvil teorijo o učenju, pri katerem je hoteno vedenje okrepljeno ali oslabljeno s 

posledicami, ki se pojavijo pred dogodki. Posledice določajo, ali se bo vedenje, ki je pripeljalo 

do njih, ponovilo. Ojačevalec je katerakoli posledica, ki okrepi vedenje, kateremu sledi. 

Pozitivno ojačanje se pojavi takrat, ko vedenje povzroči nov dražljaj (pohvala zaradi narejene 

naloge), negativno ojačanje pa se pojavi takrat, ko posledice, ki krepijo vedenje, povzročijo 

izginotje dražljaja (učenec »zboli« in se izogne testu) [5]. 

Skinnerjevi poskusi so zelo vplivali na šolsko učenje, npr. pri programiranemu učenju in pri 

operativnih učnih ciljih. Ti so oblikovani kot dejavnost, ki jo je učenec zmožen opraviti, ko 

doseže cilj.  

Behaviorizem ima veliko kritikov, ker poenostavlja človeško učenje na sklop posamičnih 

reakcij. Raziskave niso potrdile, da bi mehanizmi zunanje podkrepitve veljali tudi pri višjih 

oblikah učenja [8]. 

 

2.2.2 Behavioristični pristopi k poučevanju 

 

Behavioristični pristop k poučevanju je zelo vplival na pouk, kot ga poznamo danes, npr. pri 

opredeljevanju učnih ciljev in tehnikami učenja spretnosti, kjer lahko učitelj razdrobi snov na 

manjše dele.  

Behavioristična načela so uporabna pri spreminjanju vedenja, kjer nudijo veliko načinov, 

kako spodbujati obstoječe vedenje ali učiti novo. Pomembna je primerna uporaba pohval, ki 

mora resnično spodbujati učence. Pohvale naj bodo odvisne od individualnih sposobnosti in 

omejitev, učitelj naj spodbuja napredek ali dosežke v povezavi s posameznikovim trudom. 

Učitelj ima na voljo veliko smernic, s katerimi spodbuja pozitivno vedenje, recimo tako, da 

poskrbi za celo paleto ojačevalcev [5]. 

Če učenje pojmujemo kot kopičenje znanja in razvijanje sposobnosti, kot sledi iz 

behavioristične teorije, se bo učni proces izvajal v pretežno frontalni obliki, kjer imajo učenci 

malo možnosti za sodelovanje. Poudarjalo se bo pomnjenje in reprodukcija usvojenega 

gradiva s poudarkom na verbalizmu, učna vsebina pa se bo obravnavala kot dokončna [9]. 

Pri tradicionalnem poučevanju fizikalnih vsebin učitelj na ta način predstavi vsebino, izpelje 

vse potrebne opise pojavov in na koncu »potrdi« razlago z demonstracijskim eksperimentom 

[10]. Prenašanje znanja poteka tako, da učitelj deluje kot oddajnik, učenec pa kot 

sprejemnik. Ta model je preprost in omogoča predavanje, ki izhaja direktno iz učbenika. A 
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tudi če med oddajnikom in sprejemnikom ni motenj, učitelji ne morejo na tak način prenesti 

vsakega sporočila učencem, ne da bi prilagodili sporočilo njihovi dojemljivosti [11]. 

 

2.2.3 Kognitivni pogled na učenje 

 

Woolfolk A. [5] citira Wittrock, (1982, str. 1-2): Primerjava med behavioristično teorijo 

učenja in kognitivno perspektivo je kot »pogled, ki obravnava učence in njihovo vedenje kot 

produkte prihajajočih dražljajev iz okolja«, do pogleda, ki obravnava učence kot »vire 

načrtov, namenov, ciljev, idej, spominov in čustev, ki jih aktivno uporabljajo pri spreminjanju, 

izbiranju in konstruiranju pomena dražljajev in znanja, ki so ga pridobili z izkušnjami.« 

Kognitivisti so prepričani, da je učenje rezultat naših poskusov osmišljanja sveta z uporabo 

vseh psihičnih orodij, ki jih imamo na voljo. Ljudje smo aktivni učenci, ki iščemo informacije 

za reševanje problemov, tvorimo izkušnje in transformiramo znanje, ki ga že imamo, v novo 

celoto. Pri tem torej nismo pasivno prepuščeni vplivom okolja, ampak med procesom 

pridobivanja znanja aktivno načrtujemo svoje odzive, s spoznavnimi procesi pa dosegamo 

globlje razumevanje.  

 

2.2.4 Konstruktivistični pogled na učenje in poučevanje 

 

Konstruktivistične perspektive temeljijo na raziskovanju Piageta, Vigotskega, Brunerja, 

gestalt psihologov, Deweyu in drugih, zato obstaja veliko konstruktivističnih teorij. Te gredo 

še korak dlje od kognitivizma in menijo, da znanja v gotovi obliki ne moreš dati drugemu, niti 

ga sprejeti od koga, temveč si ga mora vsakdo zgraditi z lastno aktivnostjo v procesu 

osmišljevanja svojih izkušenj. 

Različni konstruktivistični pristopi imajo različne teorije o tem, kako je znanje konstruirano. 

Piaget trdi, da je znanje skonstruirano s transformiranjem, organiziranjem in 

reorganiziranjem že obstoječega znanja, Vigotski pa, da konstruiranje znanja temelji na 

socialnih interakcijah in izkušnjah. Večina konstruktivistov je prepričanih, da ljudje ne 

moremo neposredno zaznavati sveta, ampak ga moramo prefiltrirati skozi svoja 

razumevanja. Po mnenju nekaterih si vsakdo konstruira svojo fizikalno sliko narave, ki slabše 

ali boljše odseva naravo. Tisti del slike, ki ga poskusi ovržejo, prilagodimo svojemu 

razumevanju in to ponavljamo toliko časa, da slika vedno bolje odseva naravo. Nova 

spoznanja izhajajo iz neskladja med naravo in sliko. Tako učenec dejavno sodeluje pri 

konstrukciji svojega znanja [11]. 
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Ta razlaga nasprotuje behaviorističnemu pogledu o prenašanju znanja. Učitelji lahko zgolj 

usmerjajo miselni tok učencev, tako da s pogovorom in drugimi učnimi metodami odkrivajo 

zgrešene predstave otrok in s tem omogočijo, da si otroci sami konstruirajo znanje. 

Večina konstruktivističnih postopkov priporoča, da naj učenje poteka v kompleksnem in  

izzivalnem učnem okolju, kjer naj bi učenci dobivali izvirne naloge, predstavitev vsebin naj bo 

raznovrstna in pouk naj bo usmerjen na učenca. Učenec je tu v središču pozornosti in 

metode poučevanja so temu prilagojene. Učenci so pri pouku aktivni in sami iščejo 

informacije za reševanje izzivov, pouk jim omogoča pridobivanje izkušenj, na podlagi katerih 

lahko reorganizirajo svoje znanje. Pristopi k poučevanju, ki upoštevajo konstruktivistična 

načela so [5]:  

 Raziskovalno in problemsko učenje 

Učenci so postavljeni pred resnični problem, na katerega iščejo rešitev z raziskovanjem.  

 Skupinsko delo in sodelovanje pri učenju 

Značilnosti konstruktivističnega poučevanja so realno učno okolje in socialna interakcija, 

zato dajejo konstruktivistični pristopi prednost sodelovalnemu učenju, kjer člani skupine 

preko diskusije svoje znanje organizirajo, povezujejo, pregledujejo, kar jim omogoča 

boljše procesiranje informacij in pomnjenje.  

 Dialog in poučni razgovor 

Poučni razgovor vsebuje elemente pouka in pogovora. Osredotočen je na temo, kjer 

učenci lahko uporabijo svoje predznanje, učitelj spodbuja oblikovanje stališč in mnenj s 

spraševanjem, povezuje razpravo in usmerja njen tok. 

 Kognitivno vajenstvo 

Ta najstarejša oblika učenja je primerna za učenje spretnosti. Mojstri (učitelji ali starejši, 

spretnejši učenci) preko dela poučujejo vajence (mlajše učence).  

 

Konstruktivistični pristop zahteva od učitelja veliko prilagajanja in ustvarjalnosti. Ker je potek 

ure zelo odvisen od učencev, je časovno mnogo bolj nepredvidljiv in se ne izteče vedno po 

pričakovanjih. 
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2.3 Poučevanje fizike 
 

Poučevanje  fizike  ima več stoletno  zgodovino in zelo različne pristope. Kljub velikemu razvoju 

znanosti se poučevanje fizike do pred nekaj desetletji ni bistveno spreminjalo, v novejšem času pa 

pedagoška stroka razvija  na področju  naravoslovja nove poučevalske  pristope, bolj učinkovite  za 

učenje znanosti in bolj primerne  za nove generacije. 

 

2.3.1 Tradicionalne metode poučevanja 

 

Tradicionalni pristopi k poučevanju slonijo na behavioristični teoriji. Frontalno poučevanje z 

verbalno-tekstualnimi metodami  se je razvijalo v pedagoški praksi zelo dolgo. Raziskave 

potrjujejo, da je takšen način poučevanja pogosto uveljavljen na predmetni stopnji  osnovne 

šole in v srednjih šolah. Učitelj najlažje izbere način poučevanja, na katerega je bil tudi sam 

poučevan in se potemtakem ta način prenaša iz generacije v generacijo. Mnogi učitelji imajo 

skromno in neoperativno pedagoško-psihološko znanje in za časa svojega šolanja sami niso 

izkustveno spoznali aktivnejših oblik in delovnih metod na svoji koži [9].  

Pri tradicionalnem načinu poučevanja je težišče pouka na učitelju, učenci so večino časa 

pasivni prejemniki sporočil. Učitelj razlaga, demonstrira in daje navodila, učenci poslušajo, si 

zapisujejo, opazujejo in izpolnjujejo navodila. Učenci vedno sledijo učnim metodam, ki jih 

izvaja učitelj.  

V raziskavi [12] je ugotovljeno, da kar tri četrtine znanja učenci pridobijo z memoriranjem in 

da učitelji sporočajo z razlagalno metodo končne resnice. V tem primeru je učitelj v osnovni 

šoli govoril povprečno 36 minut, učenci pa le 4 minute.  

Analize učnega procesa v slovenskih šolah so pokazale, da poteka pouk pretežno v frontalni 

obliki. Če je komunikacija osredotočena na učitelja, pri učencih povzroča monotonost, 

naveličanost in odpor do šole. Pouk, kjer učenci večinoma poslušajo in sedijo pri miru, pa ima 

za posledico pasivnost učencev. Učenci verjetno učitelja sploh ne poslušajo in bolj malo 

razmišljajo o vsebini izrečenega [9]. 

V slovenskih šolah je opaziti, da so tisti učenci, ki niso bili deležni sistematičnih spodbud za 

sodelovanje pri različnih aktivnostih med poukom, večinoma zelo zadržani pri odgovorih na 

vprašanja učitelja, prav tako ne postavljajo vprašanj med poukom tudi na ostalih ravneh 

šolanja. Učenci se večinoma ne želijo izpostaviti in navajajo izgovore, da ne želijo izpasti 

neumni, ker se bojijo posmeha sošolcev in neodobravanje učitelja.  

Iz anket je tudi razvidno, da je še vedno veliko učiteljev v osnovni šoli, ki med poukom 

izvajajo samo demonstracijske poskuse ali pa niti teh ne [1-4]. Učenci s pomanjkljivimi 
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izkušnjami in brez dobrih predstav o fizikalnih pojavih težko zgradijo razumevanje fizikalnih 

zakonitosti. 

Strnad J. [11] ugotavlja, »da so številni poskusi pokazali, da srednješolsko poučevanje doseže 

zgolj površinske plati v razmišljanju pri večini učencev. Pri tem se učenec nauči dovolj, da 

ustreže šolskim zahtevam, vendar podrobnejša preverjanja pokažejo, da bistva ne razume. 

To se ne pokaže pri preverjanju nalog, ampak pri kvalitativnih vprašanjih, kjer se pri 

odgovorih nanje lahko sklepa, kako so učenci usvojili fizikalne pojme«. Nadalje navaja 

(Mazur, 1992), da se veliko učencev osredotoči na učenje receptov ali strategij za reševanje 

nalog in ne poskušajo biti pozorni na temeljne pojme. Študenti so fiziko obravnavali kot niz 

mehaničnih receptov brez logične povezave.  

 

2.3.2 Sodobni pristopi k poučevanju  

 

S preusmeritvijo iz behaviorističnega na kognitivni pogled na učenje, se je  težišče 

poučevanja premaknilo iz učiteljeve na učenčevo aktivnost. Učenec tako ni več posoda, ki bi 

jo lahko napolnili s poljubno vsebino, temveč aktivno sodeluje pri oblikovanju svojega 

znanja.  

Tomič A. [9] navaja učne metode, ki podpirajo tak način učenja: 

 ilustrativno-demonstracijska metoda 

Cilj demonstrativnih metod je, da učenci pri opazovanju s čutno izkušnjo zaznajo bistvo 

objekta ali procesa, zato je učiteljeva naloga ta, da usmerja njihovo opazovanje in miselno 

čim bolj aktivira učence. 

Kadar ne moremo demonstrirati naravnih pojavov ali predmetov, uporabimo modele, ali 

predmete oziroma pojave ilustriramo s sliko, skico, maketo ali posnetkom, ki omogočajo 

nazoren prikaz. Metoda je uporabna v vseh etapah učnega procesa in mora biti dobro 

pripravljena, da si lahko učenec pridobi čim več čutnih izkušenj. Ob njih se učenec aktivira, 

osmišlja vtise in dobro pomni. Brez te metode vodijo verbalno-tekstualne metode v 

verbalizem.  

 laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Pri tej metodi je učenec močno vpleten v aktivnost, razvija svoje ustvarjalne potenciale in 

krepi radovednost in sodelovanje. Učenec izvaja nalogo sam z navodili, ki ga vodijo skozi 

delo. Navodila ga lahko usmerjajo po poti do dobro definiranega cilja, ali pa ga z dobro 

premišljenimi vprašanji spodbujajo k samostojnemu raziskovanju.  

  



13 

 

 izkušenjsko učenje 

Utemeljitelj izkušenjskega učenja je David Kolb, ki ga definira kot proces ustvarjanja znanja 

preko transformacij izkušenj. Učenje je povezano delovanje mišljenja, čustvovanja, 

zaznavanja in vedenja in temelji na izkušnji in njenemu prenosu ali preoblikovanju. Poteka od 

konkretne izkušnje, razmišljujočega opazovanja, oblikovanja abstraktnih konceptov in 

generalizacije, do preizkušanja konceptov v novih situacijah. 

Udeleženci izkušenjskega učenja so motivirani, osebno zavzeti, zmožni spreminjati utrjena 

stališča,  povezovanja različnih vidikov in pridobivanja spretnosti. 

Učne oblike so socialne oblike, v katerih poteka učni proces. Pri tradicionalnem pristopu 

prevladuje frontalna oblika, ki je sicer časovno najbolj ekonomična, a ima vrsto 

pomanjkljivosti, ki jo pri sodobnem pristopu k poučevanju poskuša preseči pouk v različno 

velikih skupinah. Vključenost in komunikacija učencev je tako mnogo bolj intenzivna, način 

takega dela pa je odvisen od učne teme in določenega časa zanjo. 

Učinkovito sodobno poučevanje vključuje različne metode in oblike, njihova ustreznost in 

raznolikost lahko tudi vzpostavljata in ohranjata učenčevo pozornost in motivacijo. 

Primerjava med tradicionalnim in sodobnim poučevanjem  

Tabela 1: Primerjalna analiza značilnosti učnega procesa  ([8], str. 124)  

TRADICIONALEN SODOBEN 

Učni proces osredotočen na učitelja Učenec središče učnega procesa 

Pouk poteka povečini v frontalni obliki Pouk poteka v stalnih in fleksibilnih skupinah 

Komunikacija akcijsko reakcijska Komunikacija vertikalna in horizontalna  

Učenci nesproščeni, nemotivirani Učenci sproščeni, motivirani  

Razred miren, brez delovne vneme, 
naveličan 

Razred bolj hrupen, delovna vnema 

Učna vsebina dokončna V skupini sami odločajo o delitvi dela, hitrosti 

Poudarek na verbalizmu, pomnjenju, 
reprodukciji 

Poudarek na razumevanju, produktivnemu 
učenju 

Učenec ima malo možnosti za izražanje 
svojih zamisli 

Upoštevana pobuda učencev, reševanje 
problemov 

Učitelj vodja, ki prevladuje Učitelj organizator, animator, mentor , 
svetovalec 

Učitelj govori večino časa Težišče dejavnosti na učenju učencev 

Razred odgovarja frontalno Naloge, navodila prilagojena učencem 

Učitelj narekuje hitrost in način učenja Hitrost in način učenja prilagojena učencem 

Komunikacija je pomanjkljiva, skromna 
povratna informacija, večinoma ob 
ocenjevanju 

Sprejemanje in dajanje povratnih informacij 

Vsebina je čustveno nevtralna  Vsebina je čustveno angažirana 
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Marušić M. [13] navaja mnenja dijakov, ki so bili po tradicionalnem poučevanju deležni 

sodobnega pristopa. Tradicionalno metodo so opisali kot učenje informacij brez globljega 

razumevanja, ki ne razvija učenčevega mišljenja. Nekaterim je bilo všeč, da večino dela 

naredi učitelj in da ni potrebna njihova aktivnost. Učenci, ki so bili formalni misleci, so videli 

prednost te metode pri učiteljevi dobri razlagi, kjer poudari pomembne stvari. Snov učitelj 

servira na pladnju, učenci morajo samo poslušati in zapisovati. Nekaterim je hitro dolgčas in 

jim misli hitro odtavajo drugam, pogosto izgubijo nit predavanja. Sodobni pristop, kjer so bili 

dijaki deležni aktivnega učenja fizike je bil pri večini dijakov zelo dobro sprejet. Med poukom 

so zelo radi sodelovali, delali poskuse in sami prihajali do pomembnih ugotovitev. Fiziko so 

povezovali z vsakdanjim življenjem, uživali v sodelovanju s svojimi sošolci in v svoji 

sposobnosti lastnega razmisleka.  

Pri poučevanju fizike v Sloveniji je bilo v novejšem času narejenih že kar nekaj raziskav, ki 

potrjujejo večjo uspešnost drugačnih pristopov od tradicionalnih [10,14, 15,16]. Prav tako se 

bodoči in sedanji učitelji izobražujejo za pouk, ki sledi novejšim dognanjem in je bolj 

prilagojen učencem [14]. 

 

2.3.3 Konstruktivizem v poučevanju pri fiziki 

 

Pri sodobnem pouku fizike v Sloveniji učitelji fizike raziskujejo in vse bolj uporabljajo 

konstruktivistični pristop. 

Pri konstruktivističnem pristopu učitelj predstavi problem in izzove učence, da problem 

rešijo. Učitelj je pri tem bolj koordinator, spodbujevalec, usmerjevalec in ustvari v razredu 

ugodne pogoje, da lahko učenci s čim večjo lastno aktivnostjo konstruirajo svoje znanje. Pri 

tem je pomembno medsebojno sodelovanje in dobra organizacija pouka.  

Naloga učitelja je, da opredeli cilje pouka, izdela naloge, projekte in probleme, ki spodbujajo 

mišljenje in učencu pomagajo doseči cilje. Pri tem uporabi učne metode, ki spodbujajo 

učenčevo miselno aktivnost in samostojnost [17].  

Konstruktivistični pristop temelji na spoznanju, da učenčeve izkušnje in predhodno znanje 

pomagajo graditi novo znanje. Konstituiranje novega znanja je lahko bolj učinkovito, če je 

učenec izpostavljen situaciji, kjer je njegova predstava v nasprotju z realnostjo. To povzroči 

pri učencih kognitivni konflikt med starim znanjem in novo izkušnjo. Če učitelj predstavi nov 

koncept tako, da je za učenca logičen in uporaben, bo učenec pripravljen zamenjati star 

koncept z novim [18]. 

Na področju poučevanja fizike je bilo v zadnjih letih v Sloveniji kar nekaj učnih posegov, pri 

katerih so v tradicionalne metode učenja vnesli elemente konstruktivizma oziroma 

poučevanja s konstruktivistično metodo [10,16]. 
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Pri vseh raziskavah se je izkazalo, da so učenci dobro sprejeli aktivni način učenja in dosegali 

boljše rezultate na testiranjih kot učenci, ki so bili poučevani s tradicionalno metodo.   

Ovire, na katere lahko učitelj fizike naleti pri tovrstnem poučevanju, pa so preobsežen učni 

načrt v osnovni šoli oziroma premalo ur za njegovo izvedbo in pomanjkanje eksperimentalne 

opreme. V vsakem primeru zahtevajo priprave na uro veliko mero ustvarjalnosti in 

dodatnega dela. 

 

2.3.4 Raziskovalno učenje  

 

Glede na dejstvo, da se Slovenija uvršča na rep na področju inovatorstva in da verjetno v 

povprečju nismo manj sposobni od pripadnikov drugih narodov, je morda problem tudi v 

premajhnem spodbujanju in razvijanju raziskovalnih potencialov otrok v šoli [19]. 

V razvitem delu sveta je veliko pozornosti pri izobraževanju namenjeno razvijanju 

samostojnega razmišljanja, odkrivanju ter spodbujanju logičnega mišljenja otrok. Izzivi 

sodobnega razvoja znanosti in tehnologije so namreč vedno večji in samo ljudje, ki so bili že 

od otroštva dalje v stiku z raziskovalnimi pristopi pri učenju, bodo sami dobri raziskovalci. 

Med sodobne pristope k poučevanju sodi tudi raziskovalni pouk, ki je nastal na podlagi 

konstruktivističnih idej.  

Otrok raziskuje pravzaprav od rojstva dalje, s prihodom v šolo pa usahne njegova želja po 

samostojnem odkrivanju, saj učitelj  velikokrat podaja dokončne resnice in ne spodbuja 

samostojnega, ustvarjalnega razmišljanja in dela.  

Raziskovalni pouk ima sicer različna imena, ponekod ga imenujejo tudi problemski pouk. 

Verjetno je začetnik raziskovalnega pouka v slovenski osnovni šoli profesor dr. Janez Ferbar, 

ki je skupaj s sodelavci razvil in spodbudil konstruktivistično poučevanje naravoslovja v 

osnovnih šolah v 90-ih letih prejšnjega stoletja v okviru mednarodnega projekta Tempus 

[14]. Z gradivi, kot je npr. Tempusovo snopje [20], učnimi načrti in usposabljanju učiteljev na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se je šolska praksa pri predmetih Spoznavanje narave 

in družbe ter Fizika pričela spreminjati in bolj poudarjati pomembnost učenčeve aktivnosti.  

Šele v zadnjem času pa prihaja do večjih premikov v prid raziskovalnega pouka z bolj 

množičnimi raziskavami in projekti.  

Raziskovalni pouk postavlja v ospredje učenca, ki s podporo učitelja sodeluje v raziskovalnem 

procesu. Ta lahko obsega različne stopnje samostojnosti učencev pri izvajanju raziskave, od 

preverjanja dejstev v vodenih dejavnostih, kjer se učenci šele učijo samostojnosti, do 

raziskovanj odprtega tipa, kjer si učenci sami zastavijo raziskovalno vprašanje in vodijo 
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raziskovalni postopek od začetka do konca. Tak raziskovalni pouk posnema proces 

raziskovanja znanstvenikov naravoslovnih ved in omogoča razvoj veščin, konceptualnega 

znanja in lastnosti, kot so radovednost in fleksibilnost mišljenja. Učiteljeva naloga je, da 

poskrbi za načrtovanje in organizacijo dela, da dobro pozna učenčeve predstave pri 

obravnavani temi in da je dojemljiv za učenčeve zamisli in potrebe [14]. 

Med uspešnimi projekti, ki razvijajo raziskovalno učenje naravoslovja v začetnih razredih 

osnovne šole v Sloveniji, je projekt Fibonacci [21]. V projektu je sodelovala Pedagoška 

fakulteta v Ljubljani pod vodstvom mag. Ane Gostinčar Blagotinšek in mreža šol, ki je razvite 

vsebine  izvajala [14]. V projektu ni bila razvita zgolj vsebina, ampak tudi specifičen način 

dela, lasten raziskovalnemu delu otrok, pri kateri so sodelovali posebej usposobljeni učitelji.  

Evalvacija projekta je pokazala, da ima tovrsten pristop pozitivne učinke na priljubljenost 

naravoslovja pri otrocih in da otroci, ki so deležni raziskovalnega pouka, dosegajo boljše 

dosežke na področju poznavanja, načrtovanja, izvedbe in interpretacije modela znanstvene 

raziskave. 

 

2.3.5 Pomen poskusov pri poučevanju fizike 

 

Planinšič G. [18] zapiše, da »so poskusi velika prednost pouka fizike, most med abstraktnim 

in konkretnim in neizčrpen vir idej.«.  

Nepogrešljiv del sodobne didaktike fizike so poskusi in primeri iz vsakdanjega življenja. 

Nadalje ugotavlja, da vse uspešne sodobne strategije pouka spodbujajo aktivno razmišljanje 

učencev med poukom. Čeprav je izbor opisanih poskusov namenjen poučevanju v srednjih 

šolah, so principi poučevanja uporabni tudi na nivoju osnovne šole. Strategija poučevanja 

vsebuje premišljeno zaporedje poskusov, nalog in vprašanj, s katerim spodbudimo napovedi, 

diskusijo, kritično razmišljanje in analizo alternativnih razlag. 

Poskus opravlja različne vloge (povzeto po [18]): 

 Demonstracijski poskusi 

Na začetku ure ima tak poskus lahko motivacijsko vlogo in pritegne učenčevo 

radovednost, z njimi učitelj predstavi fizikalne zakone in medsebojno odvisnost fizikalnih 

količin. 

 Interaktivni poskusi 

Obstaja veliko različic interaktivnih poskusov, vsem pa je skupno, da učenci pred 

opazovanjem poskusa napovejo njegov izid, po opazovanju pa poskusijo razložiti razloge 
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med napovedanim in opaženim izidom poskusa. Učitelj spodbuja diskusijo o razlagi 

poskusa in sorodnih primerih.  

 Laboratorijski poskusi 

Glavni cilj takih poskusov je spoznavanje merskih postopkov in merilnih naprav. Navodila, 

ki jim učenec sledi, so natančna in ne dopuščajo raziskovanja. Učence v osnovni šoli urijo 

pri delu z orodji in materiali in natančnosti pri izpeljavi postopkov. 

 Poskusi pri projektnem delu 

 Projektna naloga je natančno definirana naloga, kjer pa morajo pot do rešitve najti 

učenci sami. Omogoča razvijanje spretnosti, potrebnih pri raziskovalnemu delu, kjer 

učenci uporabijo svoje znanje v praksi in delujejo v timu.   

 Domači poskusi 

S poskusi, ki jih učenci naredijo doma, spodbudimo učence k opazovanju, prepoznavanju 

vzorcev in njihovem opisu. Poskusi so preprosti in vključujejo vsakodnevne predmete in 

materiale. Z njihovo pomočjo zmanjšamo odpor in strah do eksperimentiranja ter jih 

lahko uporabimo kot motivacijo pri obravnavi snovi. 

 Poskusi za popularizacijo znanosti 

Tovrstni poskusi pritegnejo zanimanje učencev, ker so atraktivni in so učenci nad izidom 

presenečeni, zato so dobra popestritev tudi v šoli. Pomembna je kratka razumljiva 

razlaga poskusa, ki jo učenec lahko poveže s starim znanjem.  

 

2.3.6 Računalniške simulacije pri fiziki  

 

V današnjem času je sodobna informacijska tehnologija dostopna povsod za majhno ceno. 

Kljub temu jo slovenske šole še zelo sramežljivo uporabljajo in ne izkoriščajo možnosti, ki so 

na voljo. 

Pri sodobnem pristopu pri poučevanju fizike naj bi učenec izkustveno doživel in spoznal 

pojav pred njegovo teoretično obravnavo [19]. Če učenec ne spozna pojava pred njegovo 

matematično obravnavo, potem težje poveže matematične količine z realnim svetom. 

Velikokrat pa učenci kljub videnemu in doživetemu  ne uspejo izluščiti bistva zaradi prevelike 

količine podatkov, hitrosti, s katero se pojav zgodi in nezmožnosti, da bi v tako kratkem času 

sprejeli novo informacijo v povezavi z razlago.  
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Računalniška tehnologija ponuja veliko rešitev, s katerimi si lahko učitelj dodatno pomaga pri 

razlagi ali pa jih uporabi pri utrjevanju snovi. Na spletu so zelo razširjeni simulacijski modeli 

fizikalnih poskusov v različnih programskih jezikih. Simulacijski modeli, ki so napisani v 

JavaScriptu, so poimenovani apleti (ang. applets) in se jih lahko prilagaja potrebam pouka 

tudi z dodatnim programiranjem. Večina simulacij se zažene znotraj brskalnika in za njihovo 

uporabo ni potrebna nobena dodatna oprema.  

Ustrezni primeri simulacij so zelo uporabni pri poučevanju fizike na vseh stopnjah in pri 

skoraj vsakem načinu poučevanja [19]. Zaradi lahke in široke dostopnosti jih lahko 

uporabimo po demonstracijskih eksperimentih ali kot dodatno razlago, kot tudi pri 

utrjevanju snovi pri domačem delu. Računalniška simulacija fizikalnega pojava sicer ne more 

nadomestiti realnega poskusa, vendar je zaradi dostopnosti, cenenosti in vrste različnih 

možnosti pri spreminjanju različnih parametrov vredna uporabe. Dragocena je predvsem pri 

fizikalnih pojavih, ki jih učenci ne morejo opazovati v naravi ali pa imajo kljub opazovanju 

težave pri razumevanju zaradi slabšega prestavljanja pojava (magnetizem, atomika…) in tam, 

kjer simulacija nudi bolj podroben vpogled v razlago. Simulacije obravnavajo posamezne 

pojave in se osredotočijo zgolj na en vidik pojava, zanemarijo pa ostale podrobnosti, ki so za 

učenca lahko moteče. Pri ponovitvi in utrjevanju snovi lahko učenec večkrat opazuje isto 

simulacijo ob nastavitvah različnih spremenljivk s hitrostjo, ki mu omogoča boljše 

razumevanje pojava.  

Seveda imajo simulacije, najdene na spletu, tudi velike pomanjkljivosti in napake, zato mora 

učitelj dobro premisliti, kaj lahko uporabi, da ne bi zmedel učencev ali jim v primeru slabih in 

napačnih simulacij podal celo napačne predstave. 

 

2.3.7 Vnaprejšnje učenje 

 

Na nekaterih univerzah v ZDA je vsaj deset let priporočljivo in ponekod celo nujno, da se 

študenti pred predavanji pripravijo nanje tako, da si preberejo predpisano literaturo, ki se 

nanaša na snov, ki se bo obravnavala na predavanjih. Tako so bolje pripravljeni na 

predavanja, lažje sledijo snovi, sprašujejo bolj poglobljena vprašanja in se bolje odrežejo na 

izpitih. V raziskavi [22], kjer so želeli spodbuditi študente pri fiziki, da bi se pripravili na 

predavanja z branjem predpisane literature in izpolnjevanjem testa na temo prebranega, so 

skoraj vsi študenti opravili predpisane obveznosti, od tega je tri četrtine študentov povedala, 

da jim je taka predpriprava koristila oziroma zelo koristila. Pri tem so jih 40 % motivirale 

samo ocene, 50 % pa pridobljeno znanje oziroma želja po pripravi na uro.  

Že v 90-tih letih prejšnjega stoletja se je v ZDA začela razvijati ideja obrnjene učilnice (ang. 

flipped classroom), ki so jo uporabili v osnovnih in srednjih šolah [23]. Metoda obrnjenega 

učenja se vse bolj razvija predvsem zaradi dostopnosti tehnologije. Učenci si ogledajo 
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predavanje s pomočjo video materiala sami doma, učitelj pa potem na podlagi učenčevih 

vprašanj obdela snov do konca. Material za domače delo pripravi učitelj in je sestavljeno iz 

snovi, ki bi jo sicer učitelj lahko frontalno predaval v razredu. Učenci si lahko posnetek 

večkrat ogledajo, naredijo zapiske, rešijo test in pošljejo vprašanja o nerazumljivih delih 

snovi učitelju, ki se lahko na podlagi povratne informacije dobro pripravi na učno uro. Med 

učno uro lahko nato učenci poglabljajo snov, razčiščujejo vprašanja ali pa rešujejo naloge in 

imajo pri tem pomoč učitelja.   

Metodo so pričeli uporabljati tudi v Sloveniji in tisti, ki so se z njo srečali, tako učenci kot 

učitelji, poročajo o dobrih rezultatih kljub velikemu začetnemu vložku. Učitelji trdijo, da se 

učenci več naučijo, saj je večji njihov vložek in njihova odgovornost do učenja. Na metodo je 

sicer veliko pripomb [24], predvsem zaradi še vedno ne popolne dostopnosti video materiala 

za vse učence in dvomov, ali so vsi učenci sposobni dovolj visoke motivacije za takšno 

domače delo, a je metoda vredna pozornosti in prilagojene uporabe. 

 

2.3.8 Motivacija učencev pri fiziki 

 

Če želi učenec pri učenju fizike doseči razumevanje in s tem uspeh, se mora potruditi in biti 

aktiven udeleženec v procesu učenja. Nihče mu ne more vliti znanja v glavo oziroma mu 

podati znanja na pladnju. Vsak si ga mora konstruirati sam z nenehnim spreminjanjem svojih 

starih pogledov in izgradnjo novih oziroma bolj primernih. To je naporno in za nekatere 

mučno. Učenci imajo svoje napačne poglede na naravne pojave, ki naj bi jih v šoli na podlagi 

poskusov in razlage zavrgli. Ker nimajo časa ali volje, da bi temeljito premislili, zakaj je kakšen 

pogled nezdružljiv z lastnimi izkušnjami, povrh vsega pa se veliko argumentov opira na tuje 

izkušnje, je fizika za mnoge učence naporna in imajo z njo težave v šoli [11].  

Pri uspešnem učenju katerega koli naravoslovnega predmeta ali matematike mora biti 

učenec radoveden, nenehno si mora postavljati vprašanja, dvomiti v prebrano ali povedano 

in iskati svoje dokaze za trditve. Nekateri učenci si tega želijo, nekateri pa sploh ne. Tisti, ki 

so zelo naravoslovno radovedni, bodo že od otroštva raziskovali in z radostjo odkrivali 

skrivnosti narave. Ta skupina učencev bo pri vsakem učnem pristopu izkazala uspeh, saj je 

visoko motivirana sama po sebi.  

Pri večini učencev pa bo njihov odnos do naravoslovja krojil učitelj in učni pristop, ki je lahko 

spodbuden ali pa tudi zavirajoč. Pozitivni odnos do naravoslovja, ki v popolnosti vpliva na 

odnos do fizike, se začne razvijati zelo zgodaj, če ima otrok možnosti in priložnosti razvijati 

svoje naravoslovne kompetence. 

Motivacijske spodbude, s katerimi učitelj spodbuja učence k učenju, so izbira prave učne 

metode, didaktičnega materiala, vodenje učenca med učenjem s povratnimi informacijami o 
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njegovem učenju, omogočanje učne podpore in kvalitetno partnerstvo med domom in šolo 

[25].  

Pomembna je tudi prava razredna klima, kjer si bo učenec želel sodelovati in odgovarjati na 

vprašanja, četudi napačno. Pogosti napačni odgovori učencev imajo lahko negativne učinke 

na sodelovanje in učenje, zato je pomembno izgraditi tako zaupanje med učenci in učiteljem, 

da bodo učenci kljub napakam vztrajali.  

Nekateri učenci pa preprosto ne marajo naravoslovja in se bodo ukvarjali z njim zgolj zaradi 

zunanjih spodbud, kot so ocene in dokončanje šole. Vzroki za to so osebnostni in socialni 

razvoj, učna samopodoba, predhodni učni pristopi ali pomanjkanje pravih spodbud na 

področju naravoslovja. Raziskovanje zanje ne predstavlja izziva niti veselja in se naučijo 

večine naravoslovja zgolj do nižjih nivojev v taksonomiji znanja. Verjetno bi lahko za take 

učence učitelj lahko znižal zahteve pri fiziki in se osredotočil zgolj na poznavanje osnov ter to 

seveda upošteval pri nižji oceni [11].  

Pri nekaterih otrocih pa je problem predvsem v pomanjkanju delovnih navad, ki ga izkazujejo 

na vseh področjih. S čim manj truda želijo priti na cilj in ne vlagajo nobenih naporov v 

izgradnjo lastnega znanja. Ker je cilj izobraževanja tudi pridobitev delovnih navad, bi moralo 

biti domače delo obvezno in ustrezno vrednoteno podobno kot znanje, da bi lahko tudi to 

skupino otrok vsaj preko zunanje spodbude, kot je npr. ocena, prisilili k lastni aktivnosti, ki je 

predpogoj za kakršno koli dolgoročno obliko uspeha. 

 

 

 

 

  



21 

 

3 Empirični del 
 

3.1 Uvod 

 

Različne raziskave ugotavljajo, da je fizika kot učni predmet pri učencih med najmanj 

priljubljenimi predmeti v osnovni in srednji šoli v Sloveniji [1-4], kar je povezano tudi z 

dojemanjem fizike kot enega najbolj zahtevnih predmetov. Njena priljubljenost je tesno 

povezana z učiteljem, saj je zaradi eksperimentalne narave  predmeta njegovo izvajanje zelo 

odvisno od učiteljeve usposobljenosti za poučevanje fizike, njegove prizadevnosti, 

pripravljenosti za dodatno delo in opremljenosti fizikalnega laboratorija. Učitelj lahko izbira 

tudi med zelo različnimi metodami poučevanja, saj mu učni načrt na tem področju pušča 

popolno svobodo.  

Iz behaviorističnega pristopa izhaja »tradicionalni« način poučevanja, ki ima v slovenskem 

prostoru zelo dolgo tradicijo in je še vedno široko uporabljan v osnovnih šolah [9]. Učitelji, ki 

se poslužujejo tega načina, navadno razložijo snov, učenci si zapisujejo po nareku oziroma 

prepisujejo iz table in na koncu naredijo vaje. Včasih učitelj izvede demonstracijski 

eksperiment, s katerim podkrepi razlago.  

V zadnjih dvajsetih letih pa se vse bolj uveljavlja aktivni način poučevanja fizike, pri katerem 

učitelj spodbuja učence k raziskovanju vprašanj in iskanju odgovorov nanje. Glavna 

značilnost takega pouka je učenje fizike ob poskusih, ki vključuje aktivno sodelovanje 

učencev. Komunikacija med učiteljem in učenci je tu drugačna, saj zahteva večjo 

angažiranost učencev v vseh fazah pouka.  

Verjetno je cilj vsakega učitelja, da v času, ki ga ima na voljo, posreduje učencem znanje, ki je 

uporabno in trdno ter v skladu s cilji učnega načrta. Verjetno si tudi večina učiteljev 

prizadeva, da bi učenci predmet vzljubili in z veseljem opravljali obveznosti, ki so potrebne za 

doseganj ciljev. Poti do istih ciljev je veliko in niso vse poti ustrezne za vse učence. Učenci 

različnih zanimanj, delovnih navad, nagnjenj, z različnimi motivacijami potrebujejo prav tako 

različne pristope. Nedvomno pa so nekateri pristopi uspešnejši od drugih. Prav tako se 

spreminjajo značilnosti generacij otrok, ki se odražajo tudi na njihovih učnih strategijah, kar 

je potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju pouka.  

 

 

 



22 

 

3.2 Opredelitev  problema in namen 

 

Majhen otrok je od rojstva naprej izjemno radovedno bitje, ki kot goba srka znanje tega 

sveta z lastnim raziskovanjem in preko lastne izkušnje. Na vsakem koraku se čudi svojim 

odkritjem in jih poskuša razumeti in osmisliti. Pri vstopu v šolo se za veliko otrok neha radost 

odkrivanja. Morda tudi zaradi šolskega načina dela, ki večinoma ne spodbuja otroka k 

spraševanju in raziskovanju, temveč pričakuje od njega pomnjenje in reproduciranje 

dokončnih dejstev. Pri uspešnem učenju naravoslovja pa bi otrok moral nenehno raziskovati, 

spraševati, dvomiti, odkrivati in se veseliti novih spoznanj. Žal tega ni mogoče doseči s 

tradicionalnim načinom učenja, saj ne omogoča zadostne aktivnosti otrok pri ključnih fazah 

učenja.  

Za razumevanje fizikalnih vsebin je zelo pomembna predhodna izkušnja, ki jo imajo učenci s 

fizikalnimi pojavi. Vnaprejšnje poznavanje pojava olajša razumevanje nove snovi zaradi 

lažjega sledenja razlagi in osredotočanja na razumevanje vzrokov obravnavanih pojavov. 

V osnovni šoli je mogoče večino tem pri fiziki obravnavati na izkustveni ravni. Razlaga 

fizikalnih zakonitosti je možna tudi na podlagi predstav, ki jih učenci postopoma gradijo v 

nižjih razredih v okviru naravoslovja in tehnike ter izhajajoč iz učenčevih lastnih izkušenj in 

opazovanja iz vsakdanjega življenja. Učenec lahko že zgolj z opazovanjem pojavov in njihovih 

prikazov v obliki poskusov ob ustrezni razlagi vzrokov izgradi razumevanje fizikalnih pojavov, 

to pa spodbudi radovednost in veselje do nadaljnjega opazovanja ter lastnega 

eksperimentiranja [18].  

Če je učenec pri izvajanju poskusov še sam aktiven, si bolje zapomni, bolje osmisli pojme in 

ima posledično tudi večjo pripravljenost do dela, ki ga mora opraviti, da doseže cilje pri 

pouku [26]. Učenčeva stopnja samostojnosti pri izvajanju poskusa je odvisna od ciljev pouka. 

Učitelj nudi učencu podporo, ga spodbuja, mu pomaga, ko se znajde v slepi ulici in organizira 

delovno okolje. Tako učenec pridobiva na samozavesti, zaupanju v svoje sposobnosti, saj 

krepi veščine, s katerimi je sposoben samostojnega učenja in odkrivanja. Pomembni cilj 

pouka pa je vedno tudi zadovoljen učenec, ki se rad uči in se z radovednostjo in veseljem 

loteva novih izzivov. 

 

3.3 Raziskovalni problem  
 

Pouk fizike v različnih aktivnih oblikah, ki zahtevajo od učenca intenzivno sodelovanje v 

procesu spoznavanja fizikalnih zakonitosti z lastno aktivnostjo, se je že izkazal za uspešnega 

[10, 14-16]. Zato sem razvila učni poseg, kjer sem aktivni obliki pouka dodala še predhodno 

izkušnjo s preprostimi domačimi poskusi, s katerimi se učenci pripravijo na uro fizike. S 
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poskusom, ki ga učenci samostojno izvedejo doma v relativno kratkem času, sem želela 

doseči, da pridobijo predhodno izkušnjo s fizikalnim pojavom. Zanimivost pojava učence 

motivira za nadaljnje delo, kjer lahko spoznajo razlago vzrokov. Ker so fizikalni pojav že 

opazovali, se lahko med učno uro osredotočijo na bistvene elemente, ki jim olajšajo 

razumevanje. 

Pri uri učenci opazujejo poskuse, kjer napovejo izide in razložijo poskus, postavljajo 

vprašanja, sodelujejo v diskusiji. Sami naredijo poskus v skupini in se pogovorijo o vprašanjih 

glede poskusa in pojava, ki ga poskus demonstrira. Učenci pri vseh dejavnostih aktivno 

sodelujejo, razmišljajo in konstruirajo svoje znanje.  

 

3.4 Učne enote na temo svetlobe 

 

Izdelala sem učne enote na temo svetlobe, ki zasledujejo učne cilje in standarde iz učnega 

načrta z aktivnim vključevanjem učencev v pouk. Naredila sem tak izbor poskusov, ki nazorno 

predstavijo fizikalne pojave in pri katerih lahko učenci dejavno sodelujejo.  

Izbor poskusov 

Večino fizikalnih pojavov, ki so obravnavani pri fiziki pri učnem sklopu svetlobe v osnovni šoli, 

lahko učenci opazujejo v vsakodnevnem življenju, a po navadi niso posebej pozorni nanje in 

se ne sprašujejo o njihovih vzrokih. Zato je veliko poskusov sestavljenih tako, da lahko učenci 

opazujejo znan pojav in sklepajo o njegovih značilnostih in vzrokih. Večina poskusov pri 

učnem sklopu svetlobe je dovolj preprostih, da jih lahko izvedejo tudi učenci sami.  

 Zaradi časovnih omejitev so učenci sami oziroma v skupini izvedli samo nekatere poskuse, 

kjer so lahko natančneje opazovali pojav. Po nekaterih demonstracijskih poskusih pa so 

učenci dobili v roke pripomočke, s katerimi je vsak sam lahko opazoval pojav, npr. 

refrakcijska očala, s katerimi so opazovali razklon svetlobe. Boljše ozaveščanje in pomnjenje  

pojavov sem dosegla  s fizičnim prikazom pojava, kot je na primer prikaz ventilatorja, ki 

deluje na fotocelico, ko je govora  o učinkih svetlobe, namesto da bi ga samo omenila.   

Razvoj učne ure, ki vključuje predhodne izkušnje  

Učno uro sem gradila na predhodnih izkušnjah, ki so si jih učenci pridobili iz  lastnega  

opazovanja pojavov.  S poskusi sem velikokrat samo ozaveščala tisto, kar so učenci že videli, 

pa o tem niso razmišljali. Na podlagi poskusov sem nato z vprašanji  razvila diskusijo, kjer so 

učenci podajali tudi sorodne primere iz vsakdanjega življenja (npr. vidnost snopa laserskega 

curka, ko ga poškropimo z vodo, je  podoben pojav kot vidnost snopov svetlobe izza oblaka).  
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Če se učenec med uro prvič sreča s fizikalnim pojavom, potrebuje večinoma nekaj časa, da ga 

sprejme oziroma se nanj »navadi« tako, da ga lahko analizira in poveže v svoje obstoječe 

miselne sheme. Zato sem želela, da si učenci pred učno uro naberejo izkušnje ali pa vsaj 

opazijo tiste pojave, ki bodo predmet obravnave. Učenci so tako dobili navodila za izvedbo 

domačih poskusov, kjer so lahko opazovali tiste pojave, ki so jih kasneje podrobneje spoznali. 

Tako so imeli dovolj časa za opazovanje in razmislek, kar so pri uri uporabili kot koristno 

izkušnjo, ki jim je pomagala pri razumevanju. Poskuse sem pri uri ponovila v isti ali podobni 

obliki, oziroma se navezala nanje in se z učenci pogovorila ter razjasnila vzroke.  

Eksperimentalno delo doma 

Pri temi »Svetloba« obstaja  pester nabor poskusov, ki so primerni za domače delo v osnovni 

šoli. Naloge so sicer primerne za po ali pred obravnavo, a sem jih zaradi raziskovalnega 

problema uporabila kot predhodne naloge, ki so jih učenci izvedli pred obravnavo snovi. 

Naloge so služile kot motivacija za nadaljnje  delo, spodbujanje učencev k opazovanju,  

spoznavanje pojava in prepoznavanje vzorcev. Učenci so pred obravnavo snovi dobili 

navodila s poskusi in vprašanji.  Poskusi so vključevali vsakodnevne pripomočke, v 

nasprotnem primeru so pripomočke dobili v šoli (barvni filtri, zbiralne in  razpršilne leče). 

Čas, predviden za izvedbo poskusov skupaj s pripravo in odgovori, je bil 10-15 minut. 

Eksperimentalno delo, ki so ga učenci opravili pred obravnavo snovi, je v naslednji uri služilo 

kot opora za novo obravnavo snovi. 

 

3.4.1 Cilji učnega  posega 

 

Želela sem raziskati, kako poučevanje fizike s predhodnimi nalogami in aktivnim učenjem 

vpliva na znanje in motivacijo učencev.  

Vprašanja, ki sem si jih zastavila pred posegom, so bila: 

 Kakšen je vpliv predhodnih nalog na rezultate končnega preizkusa znanja? 

 Kolikšen delež učencev je motiviran za lastno eksperimentalno delo po navodilih in 

zakaj?  

 Kako aktivni pouk fizike sprejmejo učenci z nizko učno motivacijo? 

 Kako aktivni pouk fizike sprejmejo učenci z visoko učno motivacijo? 

 Ali predhodne naloge in aktivni pouk pomagajo učno šibkejšim učencem pri 

razumevanju? 
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 Katere učne metode so učencem najbolj všeč in za katere metode menijo, da so jim 

najbolj pomagale pri razumevanju fizikalnih zakonitosti? 

 Kako izvedeni pouk fizike vpliva na učenčevo zanimanje za fiziko, željo po lastni 

aktivnosti, na mnenje o pomembnosti fizike? 

 

V trajanju učnega posega sem od učencev dobivala povratne informacije o njihovem 

počutju med poukom, o dobrih in slabih straneh takega pouka in o njihovem zanimanju 

za snov.  

 

3.4.2 Učni cilji 

 

V učnem posegu sem zastavila vse učne cilje, ki jih predvideva učni načrt za fiziko [27] na 

temo svetlobe v osmem razredu. Med njimi so tako splošni cilji, kot so načrtovanje in 

izvajanje preprostih poskusov, kot tudi operativni cilji in vsebine iz učnega načrta. Poleg teh 

sem obravnavala tudi barve, ki jih učenci niso obravnavali pri naravoslovju v sedmem 

razredu in popolni odboj, ki sodi med dodatne vsebine.  

Namen učnega posega pa je bil, da učenci s pomočjo predstavitev z eksperimenti, z lastno 

aktivnostjo pred in med uro ter po lastnem razmisleku pridobijo uporabno in trajno znanje. 

Zastavila sem si tudi cilj, da navdušim učence za samostojno delo pri preprostih fizikalnih 

poskusih in jih spodbudim k vsakodnevnem opazovanju fizikalnih pojavov ter razmišljanju o 

njihovih vzrokih. 

 

3.4.3 Načrtovanje učnega posega 

 

Učni poseg  je bil zasnovan tako, da je v predvidenem času šestih šolskih ur obravnave snovi 

omogočil učencem aktivno sodelovanje, na katerega so se pripravili s kratkim 

eksperimentiranjem doma. Učenci so bili ves čas vpeti v diskusijo, postavljali in odgovarjali so 

na vprašanja. Vprašanja poganjajo diskusijo, poskusi pa ponujajo osrednji material zanjo. 

 

3.4.3.1 Učna enota: Ponovitev svetlobe iz sedmega razreda  

 

Učenci so svetlobo obravnavali že v sedmem razredu, kjer so iz obravnave izpustili temo 

»Barve«. Pred obravnavo so učenci reševali predtest, ki je pokazal pomanjkljivo razumevanje 
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na področjih, ki služijo kot podlaga za obravnavo nove snovi, zato sem namenila prvo uro 

ponovitvi tistih tem in pojmov, s katerimi so se že srečali, a jih večina še ni dobro usvojila. 

Izkaže se, da so osnovni pojmi v zvezi s svetlobo, npr. kdaj vidimo predmet in kakšnim 

pogojem mora biti zadoščeno, da ga vidimo, nerazčiščeni tudi med študenti na visokošolski 

ravni študija kljub temu, da so bili deležni obravnave svetlobe na osnovnošolski in 

srednješolski ravni.  

Na podlagi zastavljenih ciljev, ki opredeljujejo znanja, ki naj bi jih učenec dosegel, so za vsak 

cilj narejeni koraki, s katerim ga želim doseči. Poudarjeni so cilji, ki so v učnem načrtu [27].  

 

Vsebina: Svetloba kot energija, zakaj vidimo, sence, neprozorne in prozorne snovi 

CILJ  OBRAVNAVA 

Učenci vedo, da svetloba lahko 

nastane na različne načine kot 

posledica fizikalnih, kemičnih in 

bioloških procesov. 

Po vprašanju, kako nastane svetloba, in možnih 

odgovorih nanj, učitelj pokaže svečo, led diodo, 

neonsko svetilko, fosforescentne nalepke, sliko 

kresničke in razloži osnovno razliko v nastanku 

svetlobe (zaradi visoke temperature, toka, kemične 

lastnosti-fosforescence po osvetlitvi, tvorbe 

biolumiscentnih snovi pri presnovi živali). 

Ponovijo, da svetilo lahko oddaja 

svetlobo na vse strani in 

opredelijo pojem svetilo, 

osvetljeno telo. 

Kdaj pravimo, da je neko telo svetilo? Učenci 

odgovarjajo najprej na delovni list, nato navedejo 

različne primere svetil in povedo svojo definicijo.  

Ali je luna svetilo? Učenci povedo razliko med svetilom 

in osvetljenim predmetom in jih naštejejo. Na podlagi 

rezultatov iz predtesta učitelj spodbuja k odgovorom 

predvsem učence, ki tega pojma še niso razčistili. 

Ponovijo, da svetlobna energija 

lahko povzroča segrevanje snovi, 

spremembe agregatnega stanja, 

spremembe snovi (npr. 

fotosinteza, porumenitev 

časopisnega papirja), da lahko 

poganja električni tok  (npr. 

sončne celice na žepnem 

računalu). 

Kakšne učinke ima svetloba? 

Učenci naštevajo,  učitelj lahko pokaže: list, fotocelico, 

svetlobni mlinček, vodo na soncu. 

 

Vedo, da se svetloba razširja Učitelj zastavi vprašanja: Kako se razširja svetloba? 
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premočrtno. Kakšne poskuse bi naredili, da bi preverili, ali se 

svetloba razširja premočrtno? 

Učenci predlagajo poskuse.  

Poskus: baterijska svetilka sveti skozi karton z luknjico. 

Kam za prvim kartonom lahko postavimo drug karton 

z luknjico, da bo vidna svetlobna lisa?  

Učenci ugotovijo, da moreta biti luknjici kartonov v 

ravni črti (preverimo s pletilko), torej je curek 

premočrten. 

Ali lahko vidimo plamen sveče skozi zavito cev? 

Poskus: z zavito cevjo poskusimo pogledati svečo. 

 

Ponovijo, da svetilo lahko oddaja 

svetlobo na vse strani in 

opredelijo pojem svetlobni curek, 

žarek. 

Učitelj poudari, da je žarek geometrijski pojem. 

Ponovitev žarkovnih slik z različnimi primeri: curek, 

snop, točkasto svetilo. 

Poznajo hitrost svetlobe. Učenci navedejo primere, koliko časa potrebuje 

svetloba od Sonca do Zemlje, od Lune do Zemlje. 

Vedo, da svetloba posreduje sliko 

okolice in da z očmi zaznavamo 

tista telesa, ki oddajajo svetlobo 

ali se svetloba od njih odbija. 

 

Zakaj vidimo? Kdaj vidimo predmet? 

Diskusija in poskus: pogled v črno škatlo. 

Učenci ozavestijo, da vidijo telo šele takrat, ko 

svetloba pade v oko. Tudi če odprejo luknjico ob škatli, 

pa se svetloba ne odbije od predmeta v oko, ga ne 

vidijo. (Z dvigovanjem pokrova škatle najprej zagledajo 

najsvetlejše barve in spoznajo, da so vidne že pri šibki 

svetlobi.) 

Diskusija glede na rezultate predtesta  pri nalogi Kdaj 

vidimo (Dodatek C), kjer veliko učencev ni povezalo 

dejstvo, da vidijo, s svetlobo, ki od predmeta pade v 

oči. 

Poskus: posvetimo z laserskim curkom in opazujemo 

piko na zaslonu. Laserskega curka ne vidimo. Vidimo 



28 

 

samo piko na steni.  

Vprašanje: Zakaj ne vidimo laserskega curka? Kako bi 

laserski curek naredili viden? Učenci na različnih 

primerih ozaveščajo dejstvo, da mora svetloba pasti v 

oko, če želimo videti predmet.  

Poškropimo curek: Zakaj zagledamo curek svetlobe, če 

ga poškropimo z vodo? Učenci spoznajo, da se je 

svetloba iz laserskega curka odbila na kapljicah vode in 

nato padla v oko.  

Ali vsi vidite laserski curek? Kaj to pomeni? Učenci 

spoznajo, da vidijo samo tisti, pri katerih je svetloba 

padla v oči. 

Učenci podajajo podobne primere, npr. vidnost 

sončnih snopov izza oblaka. 

Poznajo nevarnosti okvare vida 

pri opazovanju močnih svetil in 

laserskih kazalnikov. 

 

Učitelj pri rokovanju z laserskim kazalnikom opozori, 

da lahko pride do poškodb oči, če gledamo v Sonce 

(opazovanje sončnega mrka) ali če svetimo z laserskim 

kazalnikom v oči. 

Spoznajo, da se pri odboju na 

hrapavi beli površini svetloba 

razprši, na gladki pa se odbije le v 

eno smer. 

 

Vprašanje: Kako vidimo predmete? 

Poskus: Curek svetlobe odbijamo z ogledalom, gladko 

kovinsko folijo, zmečkano kovinsko folijo, belim 

papirjem. Poskus pokažem frontalno, nato naredijo 

učenci sami v skupini in poročajo o opažanjih. 

Učenci spoznajo, da zrcalo posreduje informacije o 

smeri curka svetlobe, zmečkana folija  pa nam  

posreduje predvsem informacijo o predmetu, od 

katerega se odbija, bel list pa zgolj informacijo o 

njegovi obliki in barvi. 

Opredelijo pojem senca. Vprašanje: Kaj se zgodi, če svetloba zadene oviro? 

Učenci naredijo poskuse v parih: posvetijo z baterijsko 

svetilko in na zaslon projicirajo senčno lutko, mucka 

ter raziščejo, kaj se zgodi, če mucka oddaljujejo in 

približujejo zaslonu ali če svetilo približajo mucku. 
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Nato konstruirajo sliko sence na zaslonu.  

Učenci z lastno aktivnostjo v skupini preko diskusije 

pridejo do zaključkov.  

Spoznajo, da snovi različno 

prepuščajo svetlobo in jih delimo 

na prozorne, prosojne in 

neprozorne. 

Učitelj vpraša, učenci preverijo v skupinah: Ali nastane 

za prozornim objektom senca? Če je mucek prozoren, 

ali bo na zaslonu senca? 

Poskus:  Na grafoskop položimo figuro iz prosojnice. 

Svetlobe, ki preide prosojnico, je manj kot v okolici. Na 

figuro naložimo še več prosojnic. 

Učenci sklepajo: Čim večja je debelina prozorne snovi, 

tem manj je prepuščene svetlobe. Kolikšen delež 

svetlobe prepusti predmet iz prozorne snovi, je 

odvisno od debeline in lastnosti snovi. 

Samostojno eksperimentiranje in 

opazovanje iz vsakodnevnega 

življenja. 

Učenci so naredili predhodno nalogo, ki jo razložimo: 

Okensko steklo je sicer prozorno, a ne prepušča vse 

svetlobe. Približno ena dvajsetina svetlobe, ki vpade 

na steklo, se odbije, ostalo pa gre skozi. Če je v 

notranjosti zastekljenega prostora več svetlobe kot 

zunaj,  je svetlobe, ki se iz prostora odbije v steklu 

dovolj, da steklo deluje kot zrcalo in vidimo v njemu 

svojo podobo, saj nas zunanja svetloba ne moti. Če pa 

je zunaj veliko več svetlobe, potem je svetloba, ki se iz 

prostora odbije od stekel nazaj v prostor v primerjavi z 

zunanjo svetlobo prešibka, da bi jo iz prostora opazili. 

 

Pri ponovitvi svetlobe sem se naslonila na rezultate predtesta in poudarila tista vprašanja, 

kjer je imela večina učencev največ težav. Med učno močnimi in šibkimi učenci sem opazila 

velike razlike v razumevanju. Učno najmočnejši učenci so imeli razčiščene osnovne pojme in  

pri učni uri niso izvedeli nič novega, za učno najšibkejše učence pa je bila obravnava prehitra 

in niso dovolj utrdili vseh osnovnih pojmov. Učenci sicer niso bili navajeni intenzivnega 

sodelovanja med uro in sem jih morala na začetku zelo spodbujati in opogumljati pri 

odgovorih, saj niso želeli napačno odgovarjati, a so se kmalu sprostili in je večina učencev 

pogumno prispevala svoje predloge h diskusiji. Učenci so najbolj uživali pri skupinskemu 

delu, radovedno izvajali nalogo in se o njej pogovarjali med sabo. 
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3.4.3.2 Učna enota: Barve 

 

Barve so sicer snov sedmega razreda pri naravoslovju, a ker je učenci niso obravnavali, sem 

se odločila, da jo vključim v učni poseg. Učenci poznajo iz vsakodnevnega življenja mavrico in 

odštevalno mešanje barv, drugi pojavi pa so jim nerazumljivi, čeprav jih pogosto srečujejo.  

Vsebina: svetloba je sestavljena iz različnih barv, seštevalno in odštevalno mešanje barv. 

CILJ DEJAVNOST 

Učenci spoznajo, da je 

bela svetloba 

sestavljena iz svetlob 

mavričnih barv. 

 

Učitelj zastavi vprašanje: Zakaj vidimo barve? (učenci najprej 

rešujejo na delovne liste, nato odgovarjajo) 

Prikaz poskusov, pri katerih razklonimo svetlobo na barve:  

 skozi prizmo usmerimo curek svetlobe iz grafoskopa, 

tako dobljen spekter barv projiciram na tablo 

 učenci pogledajo skozi spektrometer, skozi očala z 

uklonsko mrežico  

Prikaz infrardeče svetlobe: s fotoaparatom slikamo infrardečo 

svetlobo iz daljinskega upravljavca. 

Učenci opazujejo demonstracijski eksperiment razklona 

svetlobe, pogledajo skozi očala, na fotoaparatu vidijo sliko sicer 

očem nevidnega dela spektra  in ozavestijo dejstvo, da oči 

zaznajo spekter različnih barv kot belo barvo.   

 

Spoznajo, da oči zaznajo 

mešanico različnih 

svetlob kot svetlobo 

drugačne barve. 

Vprašanje: Kaj se zgodi, če na isto mesto posvetimo svetlobo 

rdeče, modre in zelene barve? 

Poskus: svetlobo treh projektorjev z modrim, zelenim in rdečim 

diapozitivom projiciramo na zaslon (najprej po dve naenkrat, 

nato vse tri hkrati): 
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Učenci napovejo mešanico različnih svetlob. Ker imajo izkušnje 

samo z mešanjem pigmentov, so nad barvo mešanice svetlob 

presenečeni.  

Učenci v skupini naredijo poskus z vrtenjem vrtavk s krožnimi 

izseki različnih barv. 

 Učenci spoznajo, da hitra menjava barv na enem mestu povzroči 

v očeh podoben vtis, kot če posvetimo na isto mesto z različnimi 

barvami svetlob. 

Vprašanje: Kje v vsakdanjem življenju vidimo barve zaradi 

mešanja svetlob? 

Poskus: s USB mikroskopom učenci pogledajo na zaslon. 

Učenci spoznajo, da so barve, ki jih vidimo na zaslonih, mešanica 

barv, ki jih zasloni lahko prikažejo. 

Spoznajo, da je senca 

odsotnost določene 

svetlobe in je lahko 

različnih barv. 

Poskus: opazujejo sence, ki jih ustvarijo snopi rdeče, modre in 

zelene svetlobe, ki se delno prekrivajo, najprej frontalno, nato v 

skupinah z RGB diodami. 

Učenci v skupini opazujejo, se posvetujejo in odgovarjajo na 

vprašanja: 

Kakšne barve je senca, ki jo nastane zaradi odsotnosti rdeče 

(modre, zelene) svetlobe ? 

Koliko senc nastane, če osvetlimo predmet z snopom rdeče in 

modre svetlobe (ostale dvobarvne kombinacije) in kakšne barve 

so? 

Koliko senc nastane, če osvetlimo predmet z snopom rdeče, 

zelene in modre svetlobe in kakšne barve so? 

Učenci s poskusom (stojalo z RGB diodami in zaslon)  raziskujejo 

sence in mešanje svetlob. 

Sklepajo po barvi 

predmeta, kateri del 

svetlobnega spektra se 

od predmeta odbija in 

kateri absorbira. 

Poskusa:  

Učenci pogledajo skozi barvne filtre (modrega, rdečega, 

zelenega, rumenega) predmete različnih barv – ponovitev 

predhodne naloge. 

Z očali z rdečim in modrim  barvnim filtrom pogledajo na spekter 
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razklonjene barvne svetlobe.  

Učenci ugotovijo, da barvni filter prepušča samo določeno 

svetlobo. Tako sklepajo, da vidimo samo tisto svetlobo, ki pade v 

oči, ker barvni filter ne prepušča nekaterih svetlob. Analogno, da 

vidimo predmet v tisti barvi, ki se od predmeta odbije in pade v 

naše oči. 

Razumejo, zakaj vidimo 

površine bele, črne ali 

obarvane. 

 

Vprašanje: Zakaj vidimo lego kocke rdeče, modre, rumene, 

zelene? Kdaj vidimo predmet bel in kdaj črn? 

Razlaga in pogovor: Ko svetloba vpada na neprozorno telo, se je 

del odbije, del pa vpije. Od lastnosti telesa je odvisno, koliko 

svetlobe se odbije in  kakšne barve je ta svetloba. 

Spoznajo, katere barve 

vidimo pri mešanju 

pigmentov. 

Poskus: učenci pogledajo z USB mikroskopom na papir 

natisnjene barve.  

Ugotovijo, da pigmenti del svetlobe prepuščajo in del 

absorbirajo, oči pa zaznajo tisto svetlobo, ki jo mešanica 

pigmentov prepusti. 

 

Učenci med uro izpolnjujejo delovni list z vprašanji, ki preverjajo njihovo predznanje in ki 

vsakega posameznika prisili k razmišljanju in dajanju lastnih predlogov brez strahu pred 

osmešenjem zaradi napačnega odgovora. 
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3.4.3.3 Učna enota: Odboj 

 

Vsebina: Odboj na ravnem zrcalu, konkavna in konveksna zrcala 

CILJI DEJAVNOSTI 

Analizirajo potek 

svetlobnega žarka pri 

odboju na ravnem 

zrcalu s poskusom. 

 

Poskus v skupini po navodilih iz delovnega lista: 

En učenec posveti z baterijsko svetilko skozi tulec na zrcalo pod 

poljubnim kotom. Drugi prisloni tulec ob prvega in poišče tak naklon 

tulca, da bo videl odboj svetlobe. Druga dva učenca odčitata kot 

vpadnega žarka in odbitega žarka. Drugi par ponovi vajo pri drugem 

kotu.  

Iz rezultatov učenci sklepajo, da je vpadni kot enak odbojnemu. 

Učitelj poimenuje odbojni zakon in definira vpadno pravokotnico, 

odbojni in vpadni kot. 

S poskusi raziščejo, 

kako se svetloba 

odbija od telesa. 

 

Učitelj se naveže  na predhodno nalogo z vprašanjem: Kako ste 

lahko videli izza vogala?  

Učenci povežejo ugotovitve iz poskusa v predhodni nalogi z 

odbojnim zakonom. 

Raziščejo, kje nastane 

slika v zrcalu. 

Poskus: Poiščite dva enaka predmeta (svinčnika), en predmet 

postavite pred polprepustno zrcalo. Kam na drugo stran morate 

položiti drug predmet, da ne ločite slike od predmeta. Kaj opazite? 

(pod polprepustno zrcalo podstavimo karo papir) 

Učenci ugotovijo, da je slika enako oddaljena od zrcala kot predmet. 

 

Spoznajo, kako 

nastane slika v zrcalu 

in da je slika 

navidezna. 

Vprašanje: Zakaj vidimo sliko v zrcalu? 

Diskusija in razlaga učitelja z geometrijsko konstrukcijo slike. 

 Učenci spoznajo, da možgani prejmejo informacijo o predmetu s 

svetlobo, ki pade v oči in da svetloba, ki pade v oči direktno, daje 

enako informacijo kot odbita.  

Z vprašanji: Od kje lahko predmet vidimo? Od kje lahko vidimo 

njegovo sliko? učenci ozavestijo, da se ne moremo skriti tako, da bi 

videli nekoga v oči, on pa nas ne. 
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Poskus: 

Učenci napišejo svoje ime pred zrcalom tako, da ga vidijo v zrcalu 

pravilno.  

Tako razmislijo o zrcalni sliki na preprostem primeru. 

Vprašanje: Zakaj lahko s periskopom vidimo za vogalom? 

Poskus: pogled v periskop, učenci rišejo  poti svetlobe od predmeta 

do očesa,  uporabijo odbojni zakon in dejstvo, da vidimo tisto, od 

česar se svetloba odbije v oči. 

Učenci razložijo, zakaj vidijo v jezeru sliko pokrajine. Ponovno 

uporabijo odbojni zakon na primeru iz vsakodnevnega življenja. 

Motivacija  Poskus: učenci pogledajo v miraskop in vidijo predmet tam, kjer ga 

ni, učitelj vpraša zakaj? 

 

Slika 1: Žabica v miraskopu. 

Ob koncu ure učitelj pokaže notranjost miraskopa in skico žarkov 

svetlobe. 
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Slika 2: Notranjost miraskopa. 

Prikaz žarkovne slike v miraskopu: 

 

Slika 3: Konstrukcija slike v miraskopu. Vir: physicstoys.blogspot.com 

Spoznajo lastnosti 

vbočenih in izbočenih 

zrcal. 

Poskus v paru: učenci opazujejo sliko v vbočenem in izbočenem 

zrcalu in jo primerjajo s sliko v ravnem ogledalu. Ugotovijo, da se 

slike med seboj razlikujejo in da je slika v krivih zrcalih odvisna od 

oddaljenosti predmeta od zrcala. 

 

Spoznajo, da vbočena 

zrcala odbijejo snop 

vzporednih curkov 

tako, da se sekajo v 

gorišču. 

Poskus v paru: s svetilom s tremi vzporednimi curki posvetijo v ravno 

zrcalo. 

Vprašanja: Kam vbočeno ogledalo usmeri vse vzporedne curke, ki 

vpadejo na njegovo površino? Ali velja odbojni zakon na ukrivljeni 

površini? 

Učenci opazijo, da se vsi vzporedni curki po odboju vbočenega zrcala 

sekajo v eni točki. Učitelj jih opozori, da velja odbojni zakon tudi na 

krivih površinah. 
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Spoznajo, kako je 

slika v vbočenem 

zrcalu odvisna od 

oddaljenosti 

predmeta od zrcala in 

da je lahko navidezna 

ali prava ter 

pokončna ali 

obrnjena. 

Poskus v skupini: učenci opazujejo sliko sveče v zrcalu pri različnih 

razdaljah od zrcala in se pogovorijo o opažanjih.  

Učitelj razloži, kdaj je slika navidezna in kdaj realna in nato ponovi 

poskus v demonstracijski obliki, kjer frontalno ponovi značilnosti 

slike pri različnih razdaljah od sveče.  

Učenci znajo našteti primere konkavnih ogledal, ki jih srečamo v 

vsakodnevnem življenju s pomočjo slikovnih prikazov. 

Spoznajo, da je slika v 

izbočenem zrcalu 

vedno navidezna in 

pomanjšana. 

Poskus: učenci opazujejo sliko v izbočenem zrcalu in se pogovorijo o 

opažanjih. Pozorni so tudi na  to, da je zorni kot večji kot pri ravnem 

zrcalu. 

Poskus: Opazovanje odboja vzporednih žarkov pri različno 

ukrivljenih površinah zrcala. 

Učenci opazijo: Čim bolj je izbočeno zrcalo ukrivljeno, tem manjša je 

slika. 

 

3.4.3.4 Učna enota: Lom 

 

Vsebina: Lom, totalni odboj 

CILJI DEJAVNOSTI 

S poskusom razišče, 

kako se svetloba lomi 

na meji dveh optični 

različno gostih snovi, 

in analizira potek 

svetlobnega žarka pri 

prehodu iz ene snovi 

v drugo. 

 

 

 

Poskus: v kadičko z mlečno vodo posvetimo pod kotom z laserjem. 

Poleg laserja v isti smeri postavim ravno palico. 

Vprašanje: Zakaj se svetloba v vodi lomi? 

Učitelj razloži, da je v različnih sredstvih hitrost svetlobe različna. 

Sredstva, v katerih se svetloba širi počasneje, se imenujejo optično 

gostejša sredstva.  Ko se svetloba širi iz enega sredstva v drugo, se ji 

spremeni hitrost. Zato se širi v sredstvu pod drugim kotom.  

Poskus: pod različnimi koti posvetimo v vodo z laserskim 

kazalnikom in opazujemo lom svetlobe. 

Vprašanje: Kako se spreminja lomni kot s spreminjanjem vpadnega? 

Učenci opazijo,  da je lomni kot je odvisen od tega, pod katerim 
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Nariše potek 

svetlobnega žarka pri 

prehodu iz ene snovi 

v drugo. 

 

kotom vpada svetloba na mejo sredstev. Čim večji je vpadni kot, 

tem večji je lomni kot. 

Narišemo vpadno pravokotnico, vpadni, lomljeni in odbiti žarek ter 

označimo vpadni, in lomni kot. 

Vprašanje: Kje vidimo ribo pod vodo? Kam moramo ciljati, da jo 

zadenemo? 

Učenci skicirajo odgovor. 

Poskus v skupini (ponovitev predhodnega poskusa): v kadičko s 

kamnom nalijemo vodo in opazujemo s strani, dokler ne zagledamo 

kamna. 

Vprašanje: Zakaj ste zagledali kamen šele takrat, ko ste nalili vodo v 

kozarec? 

Diskusija, učenci narišejo smer svetlobe, ki se odbije od kamna in 

pade v oko pred in po nalivanju vode. 

Poskus: v kadičko posvetimo pod kotom z laserjem. Poleg laserja v 

isti smeri postavim ravno palico. Nato pogledamo na palico v njeni 

smeri in iz strani. Opazujemo razliko: V smeri palice se palica v vodi 

zlomi navzgor, curek svetlobe pa gre naravnost. Iz strani (frontalno) 

je palica ravna, curek svetlobe pa je zlomljen navzdol.  

Učitelj razloži vzrok. 

Zna določiti smer 

svetlobe skozi 

planparalelno ploščo. 

Vprašanje: Kakšna je smer svetlobe potem, ko potuje iz zraka skozi 

steklo in nato zopet v zrak? 

Poskus v skupinah: Curek svetlobe s strani usmerimo skozi 

planparalelno ploščo in ga trasiramo. 

Učenci spoznajo, da se žarki v steklu lomijo proti pravokotni 

vpadnici, nato pa zopet stran od pravokotne vpadnice, tako da je 

smer svetlobe enaka kot pred vstopom v steklo. 

Ve, da so pod vodo 

objekti videti večji, 

kot so v resnici. 

Vprašanje: Kakšni se nam zdijo predmeti pod vodo glede velikosti, 

če jih opazujemo iz zraka? 

S konstrukcija žarkov pokažemo, da se zdi predmet pod vodo večji, 

če ga opazujemo pravokotno nad vodo. 
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Ve, da se svetloba na 

prizmi lomi tako, da 

dobimo mavrični 

spekter. 

Vprašanje: Kako se lomi svetloba v prizmi? 

Poskus: demonstracija na tabli z monokromatskim laserjem. 

Vprašanje: Zakaj se je svetloba iz projektorja na prizmi lomila tako, 

da smo dobili mavrični spekter? 

Učitelj razloži, da imajo različne barve svetlobe različne valovne 

dolžine in imajo zato v sredstvu različne hitrosti. Ker se barve 

različno razklonijo, vidimo spekter vseh barv. 

Pozna totalni odboj 

svetlobe. 

Poskus: Posvetimo z laserjem v polkrožno lečo  in povečujemo 

vpadni kot na vpadno pravokotnico skozi središče ravne ploskve. 

 

 Slika 4: Prikaz popolnega odboja v polkrožni leči. 

Učenci opazijo, da se pri določenem kotu žarek ne lomi več iz leče 

ven, temveč se samo odbije od stene leče.  

Učitelj razloži, da imenujemo pojav totalni odboj. 

Vprašanje: Kje v vsakdanjem življenju uporabljamo to lastnost 

svetlobe? 

Prenos informacij po optičnih kablih je mogoč zaradi totalnega 

odboja. Ponazorimo ga z naslednjim poskusom: 

Poskus: Posvetimo skozi plastenko z iztekajočim curkom. 

Opazovanje totalnega odboja v naravi: fatamorgana. 

Vprašanje: Zakaj vidimo luže na suhem asfaltu na vroč dan? 

Pogovor z učenci in razlaga predhodne naloge, zakaj ne vidimo 

prstov na kozarcu, če kozarec spustimo dovolj nizko. 
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3.4.3.5 Učna enota: Leče 

 

Vsebina: zbiralne in razpršilne leče 

CILJI DEJAVNOSTI 

Ve, da obstajajo zbiralne in 

razpršilne leče. 

 

 

 

Učenci so pred uro dobili zbiralno in razpršilno lečo, s 

katerima lahko pri uri manipulirajo. 

Učenci odgovarjajo na vprašanja: 

Kaj je leča? Katere vrste leč poznamo? Kako 

prepoznamo zbiralno lečo? 

Učitelj razloži, da so leče optične naprave, ki so 

oblikovane tako, da svetlobo razpršijo ali zberejo v 

določeni točki in da poznamo dve vrsti leč: zbiralne in 

razpršilne leče. 

S poskusi razišče zakonitosti 

preslikave z zbiralno lečo in 

analizira potek žarkov skozi 

zbiralno lečo. 

 

Opišejo zbiralno lečo, skozi katero pogledajo in jo 

otipajo. Ugotovijo, da je na sredini odebeljena, če 

pogledamo skozi lečo na bližnje predmete, jih vidimo 

povečane. 

Poskus: demonstracijski poskus na tabli z zbiralno lečo, 

skozi katero posvetimo z vzporednimi snopi svetlobe. 

 

Slika 5: Poskus z zbiralno lečo. Vir: eucbeniki.sio.si. 

Učenci opazijo, da se vzporedni curki svetlobe pri 

prehodu skozi lečo sekajo v gorišču. 

Poskus v skupinah: skozi zbiralno lečo učenci usmerijo 

žarke iz različnih smeri in označijo področje, kjer so 

gorišča, oziroma goriščno ravnino. 

Usvoji pojma gorišče in goriščna Narišemo konstrukcijo žarkov skozi lečo in 
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razdalja zbiralne leče. 

Pozna definicijo gorišča leče in ve, 

da je ena izmed lastnosti leč 

goriščna razdalja. 

poimenujemo optično os, gorišče, goriščno razdaljo, 

goriščno ravnino. 

Znajo določiti gorišče zbiralne leče 

tako, da z lečo  preslikajo 

oddaljeno okolico na zaslon. 

Vprašanje: Kako lahko pri leči še določimo gorišče? 

Poskus (ponovitev predhodne vaje): v paru določanje 

gorišča s konveksno lečo. 

Učenci spoznajo, da so delni curki svetlobe z 

oddaljenih predmetov vzporedni. Po prehodu leče se 

sekajo v gorišču. 

Učitelj pove učencem, da lahko z lupo v gorišče 

preslikamo tudi sonce. Ker je intenziteta svetlobe in s 

tem energije na enem mestu zelo velika, lahko 

zažgemo papir. Opozori na nevarnosti za oči, če bi 

skozi lupo gledali proti soncu. 

Vedo, da je slika predmeta pri 

preslikavi z zbiralno lečo odvisna 

od razdalje  predmeta od leče. 

Vprašanje: Kakšna je lahko slika sveče skozi lečo? 

Poskus v skupini: preslikava sveče skozi lečo na zaslon. 

Učenci beležijo opažanja v tabelo. Pri različnih 

razdaljah sveče od leče določijo, ali je slika povečana 

ali  pomanjšana in, navidezna ali realna. 

Vprašanje: Kam se mora postaviti opazovalec, da vidi 

sliko leče, če je ne projiciramo na zaslon? 

Učenci z opazovanjem določijo področje, kjer mora 

stati opazovalec, da lahko vidi sliko leče. 

Učitelj poudari, da pri zbiralni leči lahko prestrežemo 

na zaslon samo prave slike, ki so obrnjene.  

Narišejo potek svetlobnih žarkov 

pri prehodu skozi zbiralno lečo ter 

določijo gorišče leče in njeno 

goriščno razdaljo. 

 

Konstruiramo sliko predmeta pri preslikavi z zbiralno 

lečo  z risanjem treh značilnih žarkov in določanja 

gorišča leče in njene goriščne razdalje. 

Dodatna razlaga z računalniško simulacijo preslikave 

predmeta z zbiralno lečo. 

Poznajo značilnosti preslikave Poskus: demonstracijski poskus na tabli s konkavno 
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predmeta z razpršilno lečo. lečo. 

 

Slika 6: Poskus z razpršilno lečo. Vir: eucbeniki.sio.si. 

Učenci spoznajo, da je slika pri preslikavi z razpršilno 

lečo vedno navidezna. Oko, ki gleda na predmet na 

drugi strani leče kot predmet, pa zazna kot da svetloba 

prihaja iz točke, kjer se sekajo podaljški žarkov. 

Spoznajo, da se s spreminjanjem 

krivinskega radija leče spreminja 

tudi goriščna razdalja. 

 

 

 

Vprašanje: Kako se spreminja goriščna razdalja z 

večanjem krivinskega radija? 

Demonstracijski poskus z računalniško simulacijo: 

prikažemo aplet, kjer se z spreminjanjem krivinskega 

radija leče spreminja tudi goriščna razdalja leče 

(razumevanje podlaga za razumevanje mehanizma 

izostritve slike v očesu) 

 

Različne leče razvrsti med zbiralne 

in razpršilne. 

Poskus: snop svetlobe projiciramo skozi zbiralne in 

razpršilne leče (očala). 

Učenci opazijo, da zbiralne leče zberejo svetlobo. Če 

usmerimo snop svetlobe skozi zbiralne leče, je slika 

leče na zaslonu bolj svetla kot v okolici slike leče, pri 

razpršilni pa je ravno obratno, saj je okolica slike bolj 

svetla kot slika leče.  

Vprašanje: Kako lahko po otipu ločimo zbiralne in 

razpršilne leče? 

Učenci po otipajo, da so zbiralne leče na sredini 

debelejše kot na robu, razpršilne pa ravno obratno. 

 

 

  



42 

 

3.4.3.6 Učna enota: Camera obscura in oko 

 

Vsebina: camera obscura in oko 

CILJI  DEJAVNOSTI 

Razloži nastanek slike v cameri 

obscuri. 

Poskus: (ponovitev predhodne naloge): učenci 

opazujejo sliko skozi camero obscuro. 

Odgovorijo na vprašanja: Kaj vidiš? Zakaj je slika 

obrnjena narobe? Poskusi s konstrukcijo žarkov 

pokazati, zakaj je tako?  

Učitelj razloži, da vstopajo svetlobni curki v škatlo 

skozi zelo majhno luknjico in na nasprotni steni 

škatle tvorijo obrnjeno sliko. S konstrukcijo 

pokažemo, da je slika obrnjena. 

Poskus: v cameri obscuri lahko spreminjajo razdaljo 

med luknjico in zaslonom, namesto luknjice 

namestijo lečo in opazujejo različno oddaljene 

predmete. 

Učenci opazujejo, da lahko z majhno luknjico v 

cameri obscuri projiciramo samo zelo svetle in 

oddaljene predmete. Če večamo razdaljo med 

luknjico in zaslonom (goriščno razdaljo), se tudi slika 

poveča. 

Razloži nastanek slike v očesu. Učitelj pokaže nazorno sliko očesa in razloži nastanek 

slike s pomočjo računalniške simulacije, ki pokaže 

prilagajanje leče pri izostritvi slike različno 

oddaljenega predmeta. 

Diskusija: primerjava slike, ki nastane v cameri 

obscuri in slike, ki nastane v očesu. 

Ve, kako popravimo goriščno 

razdaljo z lečami pri kratkovidnosti 

in daljnovidnosti. 

Poskus: učitelj  na tablo projicira na skici očesa 

laserske curke skozi lečo, kjer je gorišče pred ali za 

mrežnico. Z dodatno zbiralno ali razpršilno lečo pred 

očesom dosežemo, da je gorišče na mrežnici. 

Učenci opazujejo, da se z dodano lečo spremeni 

goriščna razdalja in da lahko na tak način  izostrimo 
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sliko predmetov na poljubni razdalji. 

Prikaz računalniške simulacije popravka goriščne 

razdalje z lečami pri kratkovidnosti in daljnovidnosti. 

Ponoven nazoren prikaz učinka dodatnih leč na 

goriščno razdaljo. 

 

 

3.4.4 Izbor nalog za predhodno delo doma 

 

Eksperimentalno delo doma je namenjeno motivaciji učencev  in pridobivanju predhodnih 

izkušenj, s katerimi bodo učenci lažje sledili pouku in se osredotočili na tiste elemente, ki so 

pomembni za razumevanje fizikalnih pojavov.  

 

3.4.4.1 Predhodna naloga : odsev v šipi  

 

Prvi predhodni poskus (Dodatek A)  pred učno uro ponovitve svetlobe je namenjen 

predvsem motivaciji učencev , zato je zasnovan kot zelo preprosto vsakdanje opazovanje 

lastnega odseva v šipi, ki ga učenci dobro poznajo, a se verjetno  niso nikoli spraševali o 

vzrokih. V nalogi učencev ne sprašujem  o vzrokih, ampak jih samo usmerim k opazovanju ob 

različnih pogojih (osvetlitvah zunanjosti in notranjosti).  

S prvo nalogo želim predvsem doseči, da bi učenci opazovali vsakodnevne pojave v povezavi 

s svetlobo, za katere imajo zelo veliko priložnosti, in se morda spraševali o vzrokih zanje ter 

jih povezali s svojim obstoječim znanjem. Pri uri razložim vzroke za ta pojav pri obravnavi 

prepustnosti svetlobe skozi prozorne snovi.  

 

3.4.4.2 Predhodna naloga : odsev v šipi  

 

Pri temi »Barve« si učenci težko zapomnijo obilico novih izkušenj, ki jih dobijo s seštevalnim  

in odštevalnim mešanjem barv, saj vključuje veliko novih »operacij« z barvami svetlob (vsota 

dveh  svetlob da novo barvo). Ker si težko zapomnijo toliko podatkov na enkrat, težje 

usvojijo nove koncepte zaradi prevelike količine novih informacij v eni šolski uri. 
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Zato se mi je zdelo nujno omogočiti učencem nekatere izkušnje že pred uro obravnave. Vsak 

učenec je dobil tri različne barvne filtre, s katerimi so opazovali lego kocke različnih barv in 

zapisali svoje ugotovitve. Tako so ugotovili, da oči zaznajo drugačne barve skozi filter in 

morda poskusili izluščiti pravilo oziroma si postaviti vprašanje o vzrokih za spremembo 

barve. Čeprav lahko učenci tudi v vsakodnevnem življenju opazujejo barve skozi filtre, redko 

naletijo na take barvne filtre, ki bi prepuščali svetlobo samo določene valovne dolžine. Zato 

sem pričakovala, da jih bo opazovanje presenetilo in bodo z večjim zanimanjem in 

osredotočenostjo  sledili snovi, oziroma bolje pomnili rezultate barvnih kombinacij. 

Pri drugi nalogi so učenci izdelali vrtavko s kolobarji različnih barvnih kombinacij in pri 

vrtenju opazovali mešanje svetlob. Tukaj so bili cilji podobni kot pri prvi nalogi. Učenci so 

lahko opazili, da oči zaznajo hitro krajevno spreminjanje barv kot novo barvo, ki je odvisna 

od barv in velikosti kolobarjev, kar je prav tako posledica mešanja svetlob. Izdelava vrtavke je 

sicer zahtevala več časa, a ker je vrtavka igrača za vse starosti, sem predvidevala, da bodo 

učenci vložili v to svoj čas in energijo. Učenci so zapisali rezultate svojih opazovanj, da so 

lahko svoja opažanja organizirali in si jih bolje zapomnili. 

 

3.4.4.3 Predhodna naloga : Odboj  

 

Koncept odboja učenci usvojijo že zelo zgodaj, npr. ko opazujejo »zajčke« na steni. V 

sedmem razredu je pri naravoslovju odboju namenjenega kar nekaj časa. Kljub temu ima 

veliko učencev glede odboja napačne predstave, npr. trdijo , da se svetloba odbije od zrcalne 

površine vedno pravokotno. Zato je bila predhodna naloga sestavljena iz preprostega igranja 

z zrcalom, kjer so z lastno izkušnjo preverili, kaj lahko vidijo v zrcalu, če spreminjajo položaj 

opazovanja. Tako so z spoznanjem sklepali na odbojni zakon. 

S krivimi zrcalnimi površinami imajo učenci sicer veliko  izkušenj (žlice, vzvratna zrcala v 

avtomobilu, ogledala v trgovinah, križiščih), a jih ne ozavestijo. Tako so se pri naslednji 

predhodni nalogi pogledali v različna vbočena in izbočena zrcala in opazovali značilnosti 

svoje slike. Pri učni uri so tako lahko že ločili med vbočenimi in izbočenimi zrcali ter na 

podlagi spoznanja osnovnih značilnosti vbočene in izbočene zrcalne površine  lažje pomnili 

podrobnosti slike  na različnih razdaljah predmeta od vbočenega zrcala. Ker so se naučili 

prepoznavati  kriva zrcala tudi v vsakodnevni uporabi, so tako tudi bolje osmislili snov. 

 

3.4.4.4 Predhodna naloga : Lom  

 

Lom svetlobe učenci pogosto lahko opazijo v vsakodnevnem življenju. Zato so predhodne 

naloge izbrane tako, da učenci ponovno opazujejo pojave, ki so jih  že opazili, a nanje niso 
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polagali pozornosti. Poskus, pri katerem vidijo kamen v posodi šele potem, ko v posodo 

nalijejo vodo, vsebuje element presenečenja, ki ga brez razumevanja loma ne morejo  

razumeti, in je motivacijske narave. Zato po obravnavi loma pri učni uri ta poskus ponovimo 

in narišemo konstrukcijo žarkov. Tako na praktičnem primeru utrdijo razumevanje 

fizikalnega pojava.  

Nalogi, kjer učenci opazujejo prste na kozarcu med pitjem vode in izginotje kovanca pod 

kozarcem z vodo, nista časovno zahtevni in imata učinek presenečenja, a ju učenci ne morejo 

razumeti pred obravnavo popolnega odboja. Zato sta  primerni  za učno zmožnejše oziroma 

radovednejše učence in predlagani kot dodatni  nalogi, ki sta predvsem motivacijske narave. 

 

3.4.4.5 Predhodna naloga : Leče  

 

Učenci so zagotovo že uporabljali lupo, morda nosijo očala, a še niso opazovali oziroma bili 

pozorni na lastnosti  leč. Cilj predhodne naloge z lečami je, da učenci ločijo med razpršilnimi 

in zbiralnimi lečami,  jih otipajo, pogledajo skozi njih in primerjajo sliko. Predhodna Izkušnja z 

lečami, kjer pogledajo skozi razpršilno in zbiralno lečo, jih napelje h podrobnejši raziskavi 

zakonitosti preslikave z lečo.   

Pri nalogi, kjer skozi leči usmerijo svetlobo iz baterijske  svetilke in projicirajo njeno sliko na 

steno, opazijo razliko med zbiralno in razpršilno lečo. Učenci lahko vidijo, da zbiralna leča  

zbere svetlobo  v središču slike leče, razpršilna pa jo razprši v okolico  slike leče, na območju 

slike leče  pa je temnejše področje.  

Učenci so že v predhodnih letih  spoznali, da lahko  določimo gorišče pri leči s projiciranjem 

slike oddaljene okolice skozi lečo na zaslon, a si tega večina ni zapomnila, še posebej, če vaje 

niso naredili sami.  Zato je naloga primerna kot domač poskus, kjer učenci lahko opazujejo  

obrnjeno, pomanjšano sliko oddaljene okolice  in ozavestijo dejstvo, da se slika izostri na 

točno določeni razdalji od leče.  

 

3.4.4.6 Predhodna naloga : Camera obscura in oko 

 

Učenci doma izdelajo preprosto camero obscuro in opazujejo sliko. Izkušnja, če camero 

obscuro izdelajo sami in imajo dovolj časa za opazovanje, je bolj učinkovita kot to, da samo 

pogledajo skozi camero. Mnogi učenci ne verjamejo, da lahko sami izdelajo tako napravo, 

skozi katero bi lahko opazovali sliko okolice, oziroma da je izdelava tako preprosta. Predvsem 

pa imajo doma dovolj časa, da se v miru vprašajo, zakaj je slika obrnjena narobe. Ko pri učni 

uri ponovno pogledajo v camero obscuro, jih spodbudim, da s konstrukcijo svetlobnih žarkov 
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razložijo nastanek slike v cameri. Ker so opremljeni s predhodnimi izkušnjami, imajo več idej 

in boljše predloge. 

 

3.5 Evalvacija učnega posega 
 

V  poglavju opišem postopke in metode evalvacije, s katerimi sem izvedla raziskavo, kjer  sem želela 

ugotoviti prednosti in slabosti učnega posega. 

 

3.5.1 Delo v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

Učni sklop na temo »Svetlobe« [7,8] sem izvedla v dveh osmih razredih primestne osnovne 

šole v maju in juniju leta 2015. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno-kvazieksperimentalno 

metodo raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni pristop.  

 V vsakem razredu je bilo 17 učencev. Izvedla sem 10 učnih ur. Posega v dveh razredih sta se 

razlikovala zgolj pri delu, ki so ga učenci opravili doma, torej domačih nalogah. Učenci obeh 

razredov so imeli za utrjevanje snovi na razpolago naloge iz delovnih zvezkov, ki pa niso bile 

obvezne.  

Učenci v eksperimentalni skupini so dobili vsako uro predhodne eksperimentalne naloge, ki 

so jih izvedli samostojno doma pred naslednjo uro fizike. Učencem iz eksperimentalne 

skupine sem na uvodni uri predstavila naravo domačih nalog in njihove pozitivne učinke na 

razumevanje in motivacijo. Delanje nalog prav tako ni bilo obvezno, da bi se izognila lažnim 

rezultatom v primeru prepisovanja, ki je po mojih izkušnjah v razredu predvsem pri šibkejših 

učencih zelo razširjeno. Učenci so se zavedali, da za opravljanje domačih nalog ne bodo 

posebej nagrajeni niti kaznovani. Prav tako jih k opravljanju nalog nisem posebej motivirala, 

saj sem med drugim želela izvedeti tudi, koliko otrok motivirajo k delu zanimive naloge in 

drugačen pouk. Poleg tega so vsi učenci, tako kontrolne kot eksperimentalne skupine v 

predhodni anketi izrazili relativno močno zavedanje o pomembnosti delanja domačih nalog. 

Učenci so bili navajeni tradicionalnega poučevanja fizike. Na NPZ preizkusih znanja učenci iz 

te šole vsa leta dosegajo povprečen uspeh. Po anketi, ki sem jo izvedla v razredih pred 

posegom, so se učenci pri pouku fizike počutili dobro, fizika se je večini učencev zdela 

zanimiva, fizikalne teme so se jim zdele pomembne za vsakdanje življenje, v učenje fizike so 

vlagali srednje veliko napora, zanimala jih razlaga fizikalnih pojavov in pomembno se jim je 

zdelo, da je pouk fizike zanimiv.  
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3.5.2 Metode poučevanja 

 

Metode poučevanja so najmanj tako pomembne kot snov, pogostokrat pa so še 

pomembnejše. Na izbor vsebin in metod vplivajo cilji [28]. Metode, ki sem jih uporabljala 

med poukom, so sledile ciljem aktivnega pouka. Prepletala sem različne metode, vsako s 

svojim namenom.  

Na začetku ure so učenci ob vprašanjih ponovili predhodno snov. Uro sem pričela z 

motivacijskimi eksperimenti oziroma z diskusijo. Novo snov sem uvedla ob demonstracijskih 

poskusih, diskusiji  in razlagi. Med uro sem zastavljala problemska vprašanja, na katera so vsi 

učenci odgovarjali na delovne liste. Nato smo snov pojasnili s poskusi, s slikovnimi prikazi, 

preko diskusije in razlage. Med uro so učenci tudi izvedli poskus v parih oziroma skupinah. 

Ob koncu ure smo snov ponovili s ključnimi poudarki. Učenci so prepisali ali prerisali iz table 

zgolj najpomembnejše ugotovitve, podrobno razlago celotne obravnavane vsebine so imeli 

na voljo v spletni učilnici. Tam so lahko ponovili in utrdili snov tudi s pomočjo računalniških 

simulacij, poskusov in interaktivnih prikazov. 
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3.5.3 Merski instrumenti 

 

Pred učnim posegom sem v obeh razredih izvedla anketo z vprašanji glede pouka  fizike  in 

učenju na splošno, kjer so učenci opisali svoj odnos do predmeta in učenja.  Na koncu 

obravnave snovi sem isto anketo ponovila. Tako sem želela preveriti, če se je po obravnavi 

njihov odnos spremenil. Prav tako sem na začetku obravnave izvedla predtest z nalogami iz 

svetlobe, ki so jo učenci že obravnavali prejšnje leto pri naravoslovju. Isti test sem ponovila 

na koncu obravnave. Primerjavo začetnega in končnega znanja sem naredila z G-testom   

[29-31]. Med obravnavo so učenci izpolnjevali delovne liste z vprašanji iz tekoče snovi tik 

pred njeno obravnavo . Na polovici obravnave so izpolnili anketo o zadovoljstvu nad 

drugačnim poukom, s katero so podali povratno informacijo o tistih elementih pouka, ki so 

jim všeč in povedali, kaj jih moti. Po obravnavi snovi so pisali preverjanje znanja, nato pa še 

preizkus znanja. Učenci eksperimentalne skupine so odgovarjali še na vprašanja glede 

predhodnih nalog, vsi učenci pa na vprašanja glede pouka. Z nekaterimi učenci sem se še bolj 

poglobljeno pogovorila.  

 

3.5.3.1 Anketa o pouku in učenju 

 

Učenci eksperimentalne in kontrolne so na začetku in koncu obravnave izpolnili anketo o 

pouku in učenju, ki so jo izpolnjevali približno 6 minut. V anketi so s petstopenjsko lestvico 

odgovarjali na vprašanja o svojem odnosu do fizike (zanimanje, razumevanje, uporabnost, 

zadovoljstvo) in učenčevem učenju fizike  (vloženi trud, sodelovanje med uro, delanje 

domačih nalog). S pomočjo ankete sem želela izvedeti, kako se bo odnos do fizike in učenja 

spremenil zaradi mojega posega v razredu, prav tako pa me je zanimalo, kakšna bo 

sprememba v eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno. 

 

3.5.3.2 Predtest  in potest 

 

Na začetku obravnave so učenci reševali naloge, s katerim sem preverjala predznanje iz 

svetlobe iz sedmega razreda pri naravoslovju. Predtest je služil za dodatno orientacijo, kako 

pričeti z obravnavo snovi. Na podlagi rezultatov predtesta sem se odločila, da bom pred 

obravnavo novih poglavij iz svetlobe ponovila in poglobila snov sedmega razreda in dodala še 

temo barv, ki je niso obravnavali v sedmem razredu. 

Deset dni po preizkusu znanja sem preverila napredek v znanju z istim instrumentom pri 

kontrolni in eksperimentalni skupini. 
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3.5.3.3 G – test 

 

Pri raziskavah, kjer merimo napredek učencev v znanju iz področja fizike, je pogosto v 

uporabi G-test [29-31]. Učence testiramo pred in po učnemu posegu .  Z G-testom 

(normalizirani dosežek)  izmerimo razmerje med razliko v dosežku med predtestom in 

potestom, in največjo razliko, ki bi jo učenec lahko dosegel.  

  
                   

            
 

G-faktor je tako razmerje med prirastkom znanja, ki ga učenec pridobi med učnim posegom, 

in znanjem, ki ga še ni izkazal na predtestu.  

Pri različnih dosežkih na predtestu lahko tako učenci dosežejo enak G-faktor. Na primer G = 

0,5 ustreza učencu, ki je na predtestu dosegel 20 % in na potestu 60 %, ali pa učencu, ki je 

imel na začetku 40 % in na koncu 60%, oziroma na začetku 80 % in na koncu 90 %. 

Občutljivost G-testa kljub isti vrednosti večja pri večji razliki med dosežkom na pred in 

potestu. 

G-faktor je tako merilo naučenega, neodvisno od začetnega znanja. Nekatere študije 

dokazujejo, da je G-faktor pozitivno koreliran z dosežkom na predtestu, saj naj bi višje 

dosežke na predtestu dosegli učenci z višjimi kognitivnimi sposobnostmi, prav ti pa naj bi 

dosegli tudi največji napredek v znanju pri učnem posegu.  

 

3.5.3.4 Vprašalniki o pouku 

 

Učenci obeh razredov so izpolnili dva vprašalnika v zvezi s poukom. Na del vprašanj so 

odgovarjali po prvi polovici izvedenih ur, del pa na koncu. Želela sem izvedeti, kateri poskusi 

so jim najbolj vtisnili v spomin, oziroma kako različne poskuse povezujejo s temami iz 

svetlobe. Že med obravnavo snovi me je zanimalo, kako sprejemajo tak pouk in katere 

metode poučevanja jim najbolj ustrezajo, kaj jim je najbolj všeč in kaj jih moti.  

Na koncu obravnave sem jih prosila, da primerjajo »tradicionalni« pouk, ki so ga bili deležni 

pri ostalih temah iz fizike in »novega«, ki so ga spoznali pri obravnavi svetlobe: kaj jim je všeč 

in kaj jim ne ustreza, kako se pri različnih poučevanjih počutijo in kako različni metodi 

odgovarjata njihovemu načinu učenja. 
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3.6 Izvedba učnih enot 

 

Preden sem pričela z učnim posegom v razredu, sem pridobila soglasje za delo s strani 

vodstva šole in staršev učencev . 

Učenci osmih razredov so me že poznali, njihova učiteljica fizike pa jih je že nekaj mesecev 

pred mojim prihodom obvestila o skupnem delu. Obe razreda sta me sprejela v pozitivnem 

vzdušju, veliko učencev se je zelo veselilo dela, ki bo vključevalo poskuse. 

Prvo uro sem učencem predstavila načrt in način dela ter moja pričakovanja. V obeh razredih 

so učenci rešili predtest (Dodatek C). Ta je vseboval pričakovano predznanje iz področja 

svetlobe, ki je bilo obravnavano pri naravoslovju v sedmem razredu ter nekaj vprašanj iz 

tem, ki niso bila del pouka, ampak bi jih učenci lahko usvojili z opazovanji in sklepanji. 

Učenci so rešili predhodno anketo v zvezi z motivacijo in odnosom do fizike ter učenja 

samega (Dodatek D).  

Prvo uro sem v eksperimentalni skupini učencem predstavila predhodne naloge in jim 

razdelila navodila za prvo predhodno nalogo. Povedala sem jim, da bodo predhodne naloge 

kratki poskusi, za katere bodo porabili od 10 do 15 minut časa in ki se bodo nanašali na 

prihodnjo snov. Izrazila sem pričakovanje, da jih izvedejo, razmislijo o rezultatih in na kratko 

odgovorijo na postavljeno vprašanje. Povedala sem jim, da naloge sicer ne bom ocenjevala, 

prav tako ne kaznovala neopravljenih nalog, a jih bo izkušnja, ki jo bodo pridobili s poskusom 

in razmislekom, pripravila na novo snov in olajšala njihovo razumevanje. 

Nato sem izvedla 6 učnih ur obravnave nove snovi, 1 uro ponovitve in 2 uri namenjeni 

preverjanju in preizkusu znanja. Vsako uro sem posnela in jo nato analizirala. Zanimal me je 

delež moje aktivnosti in aktivnosti otrok, predvsem njihovo sodelovanje pri urah. Tako sem 

lahko tudi opazovala svoje poučevanje in poskusila naslednjo uro odpraviti opazovane 

pomanjkljivosti.  

Na začetku ure so učenci dobili delovne liste z vprašanji in navodili za poskuse, ki so jih med 

uro izvedli v skupinah.  

Učno uro smo pričeli z vprašanji, ki so bili del ponovitve prejšnje ure in vprašanji, ki so bili 

uvod v novo uro. Na nekatera vprašanja so učenci odgovarjali najprej na delovne liste, ki sem 

jih na koncu ure pregledala, da sem dobila povratno informacijo o predhodnem znanju otrok 

in njihovih predstavah. Nato so učenci na vprašanje odgovorili ustno. 

Vsakemu vprašanju je sledila kratka diskusija, po kateri smo naredili demonstracijski 

eksperiment ali pa so učenci naredili poskus v paru ali skupini. Nato je sledila razlaga, kjer 

smo fizikalno zakonitost razložili izhajajoč iz narejenega poskusa. Pri nekaterih temah pa smo 

najprej izvedli poskus, nato pa se o njem pogovorili od vprašanj do diskusije in razlage. Pri 
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razlagi snovi sem si pomagala s slikovnim prikazom, s projekcijo, tabelnimi skicami, pri 

utrjevanju snovi pa tudi z demonstracijo računalniških simulacij.  

Izkazalo se je, da so bile učne priprave preobsežne za tako raznolike učne metode in s tako 

količino zastavljenih poskusov, zato sem vsako uro prilagodila zmožnostim učencem. Zaradi 

veliko aktivnosti izvedenih med uro, so učenci imeli v zvezku napisane samo osnovne 

podatke, zato sem v spletno učilnico naložila podrobno predavanje z vsem slikovnim 

gradivom in za vsak obravnavani pojav računalniške simulacije, s katerim so lahko še 

dodatno preverili razumevanje pojava. 

Po končani obravnavi tem iz svetlobe je sledilo preverjanje znanja (Dodatek C), kjer sem 

preverila znanje učencev iz vseh obravnavanih tem. Na koncu ure so izpolnili še anketo o 

motivaciji in vprašalnike o predhodnih nalogah (Dodatek D). Naslednja učna ura je bila 

namenjena ponavljanju. Osredotočila sem se na vprašanja in teme, kjer so učenci izkazali 

največ težav pri preverjanju znanja. Po tej uri sem povabila vse učence, predvsem tiste z 

učnimi primanjkljaji na področju fizike, da še eno uro skupaj dodatno utrdimo snov in 

naredimo tiste vaje, ki jih niso razumeli. Odzvalo se je 11 učencev iz obeh razredov. Nato so 

učenci reševali preverjanje znanja, čez dodatnih deset dni pa potest, ki je bil enak predtestu. 

 

 

3.7 Analiza podatkov in interpretacija 
 

3.7.1 Struktura učencev v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

Učenci iz kontrolne in eksperimentalne skupine so imeli podobno povprečje vseh  ocen pri 

fiziki pred učnim posegom, v kontrolni skupini je bilo povprečje ustnih in pisnih ocen skupaj 

3,44, v eksperimentalni skupini pa 3,55. V kontrolni skupini so bili trije učenci z odločbo o 

dodatni strokovni učni pomoči in trije evidentirani nadarjeni, v eksperimentalni skupini pa 

trije učenci z dodatno učno pomočjo in pet nadarjenih.  

Razreda sta imela zelo različno skupinsko dinamiko in povezanost med učenci. Tudi njihova 

komunikativnost in odnos do učitelja sta bila različna. Med tem, ko so učenci v kontrolni 

skupini delovali zadržano, so učenci v eksperimentalni skupini  zelo radi sodelovali in radi 

izražali svoje predloge. V kontrolni skupini sta izrazito sodelovala zgolj dva učenca, v 

eksperimentalni skupini pa vedno več kot polovica razreda, večina učencev pa je tvorno 

spraševala, odgovarjala in diskutirala. Razen izrazito šibkih učencev so vsi kazali svoje 

zanimanje pri uri, med tem ko je bila velika večina učencev v kontrolni skupini pasivna in so 

čakali na učiteljev poziv.  
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3.7.2 Analiza predtesta  in potesta in njihovega reševanja 

 

Uspešnost kontrolne in eksperimentalne skupine sem preverjala z G-faktorjem, ki sem ga 

izračunala glede na naloge in glede na učence. G-faktor po posamezni nalogi sem izračunala 

kot razmerje med razliko povprečnih vrednosti rezultatov v skupini med predtestom in 

potestom, in razliko med največjim rezultatom in povprečno uspešnostjo skupine na 

predtestu.  

             
                 

              
 

G-faktor po učencih pa sem izračunala tako, da sem izračunala povprečje vseh G-faktorjev po 

učencih. 

   
                 

              
 

  
   

          
 

Pri nalogah navajam G-faktor izračunan po nalogah, na koncu poglavja pa sta preglednici     

G-faktorjev po nalogah in po učencih. 

Naloge lahko glede taksonomijo izobraževalnih ciljev po Bloomu razvrstimo po stopnjah od 

najnižje do najvišje na naloge, ki preverjajo znanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in 

vrednotenje. Test preverja vse taksonomske stopnje. 

 

1. naloga 

Obkroži predmete, ki so lahko svetila: 

Sonce, mačja očesa, kresničke (žuželka), polna luna, prvi krajec, sveča, baterijska 

svetilka, zrcalo, zvezda, Saturn, komet, blisk 

 

Naloga preverja najnižji kognitivni nivo in sicer taksonomsko stopnjo razumevanja razlike 

med svetilom in osvetljenim telesom. Od učenca se pričakuje, da ve, da svetilo oddaja 

svetlobo. 

Izkazalo se je, da je več kot polovica učencev v obeh razredih pri obkroževanju na predtestu 

naredila vsaj eno napako. Najpogosteje so napačno navajali za svetilo polno luno in prvi 

krajec, pa tudi Saturn, komet in celo zrcalo. Kot svetila niso razpoznali najpogosteje zvezde in 
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bliska. Na potestu v eksperimentalni skupini nihče ni naredil napake, pri kontrolni pa so trije 

učenci še vedno navajali luno kot svetilo, en učenec pa je navedel, da je blisk osvetljeno telo. 

G-faktor pri eksperimentalni skupini je bil 0,5, pri kontrolni pa 1,00. 

2. naloga [37] 

    a) Kaj se dogaja, da otrok vidi žogo. Dopolni sliko.  

 

    b) Kaj se dogaja, da otrok vidi svečo. Dopolni sliko.  

 

    c) Kaj se dogaja, da otrok vidi žogo v ogledalu. Dopolni sliko.  

 

Pri tej nalogi sem želela izvedeti, ali se učenci zavedajo, zakaj lahko vidimo. Preverjala sem 

taksonomsko stopnjo uporabe oziroma analize, kjer naj bi se učenec zavedal poti in smeri 

svetlobe ter da telesa vidimo, če oddana ali odbita svetloba od teles pade v oko. Smer 

svetlobe je smer njenega razširjanja.  

Pričakovano [32] so nekateri učenci očem prisodili aktivno vlogo in risali puščice iz oči v 

predmet. 

Nekateri so narisali dve puščici, npr. iz oči v žogo in iz žoge v oči.  

Pojavljale so se tudi  skice žarka iz oči v žogo in iz sonca v žogo.  

Na potestu so se pri kontrolni skupini še pojavljale iste napake (G=0,33) pri eksperimentalni 

skupini pa vsi učenci pokazali pravilno razumevanje.  (G=0,5). 

3. naloga ([33], leto 2007) 

 

 V sončni svetlobi opazujete rumenega metulja. Katera od spodaj zapisanih izjav pravilno 

opisuje, zakaj je metulj rumen?  

 

a) Metulj odbija rumeno svetlobo, drugo svetlobo vpija. 

b) Metulj odbija svetlobo vseh barv enako. 

c) Metulj odbija svetlobo vseh barv, razen rumene. 

d) Metulj oddaja svetlobo rumene barve. 
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Naloga izbirnega tipa je preverjala poznavanje zaznavanja barv. Učenci sklepajo po barvi 

predmeta, kateri del svetlobnega spektra se od predmeta odbija in kateri absorbira.  

Napačen odgovor, ki je bil največkrat izbran na predtestu v kontrolni skupini je bil, da metulj 

odbija vse barve razen rumene, v eksperimentalni pa, da metulj oddaja svetlobo rumene 

barve. Na potestu so trije učenci v eksperimentalni skupini in štirje v kontrolni še vedno 

napačno navajali odgovor, da metulj odbija vse barve razen rumene.  Dosežka obeh skupin 

na predtestu sta bila enaka, 62,5 %, na potestu pa je bila eksperimentalna skupina boljša za 

en pravilen odgovor. Kontrolna skupina je dosegla 75 % uspešnost, eksperimentalna skupina 

pa 81, 25 %. Dosežka obeh skupin sta bila višja od izmerjene uspešnosti celotne populacije 

na NPZ leta 2007, ki je bila 70 %. G- faktor v kontrolni skupini je bil 0,33, v eksperimentalni pa 

0,5.  

 

4. Naloga ([34], leto 2012) 

Jelka se ob 22. uri  v jasni noči ob prvem krajcu    sprehaja po neosvetljeni cesti. Na 

cesto sveti le Luna. Ko gre mimo trikotnega prometnega znaka, pogleda, ali je na tleh 

njegova senca.  

 

 

 

Naloga je preverjala sklepanje (sintezo). Tudi če učenci  niso opazovali sence pri polni luni, 

imajo izkušnje s sencami, ki jih mečejo svetila različnih oblik. Naloga se je izkazala kot 

zahtevnejša. Velik del učencev je v predtestu menil, da je oblika sence podobna obliki svetila, 

oziroma da ni sence od lunine svetlobe. Ker odgovora pri učnih urah nismo posebej 

obravnavali, je na potestu veliko učencev še vedno napačno odgovarjalo. Na predtestu je 

imela eksperimentalna skupina mnogo nižjo povprečno uspešnost kot kontrolna (kontrolna 

56,25, eksperimentalna 25), a je na potestu pokazala eksperimentalna skupina večji delež 

pravilnih odgovorov, med tem ko je kontrolna skupina dosegla enak rezultat. G-faktor 

kontrolne skupine je bil tako 0, eksperimentalne pa 0,58. 

 

5. naloga 

 

Ana je v hiši in skozi zastekljeno okno sobe vidi Mateja, ki se igra na igrišču, Matej pa 

Ane ne more videti. Zakaj? 
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Naloga je zahtevala mišljenje na najvišji taksonomski stopnji, analizo. Za to so morali učenci 

poznati odbojni zakon in značilnosti polprepustnih zrcal. Pri tem vprašanju je veliko učencev 

odgovarjalo zelo ustvarjalno, iskali so tudi vzroke, s katerimi imajo izkušnje. Med zanimivimi 

vzroki, ki so jih navajali v obeh skupinah, so:  

 ker je okno zamegljeno od zunaj, od znotraj pa ne  

 zato ker je okno zastekljeno in se svetloba odbije stran 

 ker je steklo narejeno tako, da skozenj vidiš le iz ene strani 

 ker v okno sije sonce 

 ker se svetloba ne odbije od stekla v Matejevo oko, ampak gre večino svetlobe skozi 

steklo 

 ker okno ne odbija svetlobe  

 zastekljeno okno svetlobo odbije  

 ker se mu svetloba odbija v oči 

 ker se sončni žarki odbijajo od okna  

 zato, ker je v oknu neka snov in je okno tako narejeno  

 igrišče je osvetljeno, od Ane soba pa je zatemnjena  

 ker ne more videti tako daleč  

 ker je Ana preveč oddaljena od igrišča in se svetloba ne odbija  

Želela sem razlago, ki bi vsebovala pojasnilo, da steklo ne prepusti vse svetlobe, ampak se 

del svetlobe odbije. Ana vidi Mateja, ker se dovolj svetlobe od Mateja odbije in pade v Anine 

oči. Matej pa ne vidi Ane, ker je svetloba, ki se od Ane odbije proti Matejevim očem, šibkejša 

od svetlobe, ki se v isti smeri od zunanjosti hiše odbije od šipe proti Matejevim očem.  

Kot pravilne sem upoštevala tudi vse odgovore, ki so delno pravilno odgovorili na vprašanje, 

ali pa so razložili pojav na način, ki ni bil napačen, saj popolnega odgovora nisem pričakovala, 

npr.: 

 Matej ne dobi dovolj svetlobe, ki se je odbila od Ane 

 ker se igrišče naslika na okno 

 zato ker se svetloba odbije v Matejeve oči in ga oslepi 

 ker se Mateju blešči sončna svetloba na oknu 

Učenci so med učno uro odboja spoznali, da če Ana vidi Mateja, potem tudi Matej vidi Ano, 

zato je ta poseben primer iz vsakdanjega življenja eksperimentalna skupina lahko spoznala 

pri predhodnem eksperimentu. Izkazalo se je, da je večina učencev, ki so naredili predhodno 

nalogo, na potestu zadovoljivo odgovorila na vprašanje. Pri kontrolni skupini smo pri učni uri 

tudi omenili ta primer in razlago, a ker učenci niso imeli z njim konkretne izkušnje, so slabše 

odgovarjali na potestu. Zadovoljive odgovore sta na predtestu dala dva učenca v vsaki 

skupini, na potestu pa je v eksperimentalni skupini odgovorilo 50 % učencev v primerjavi s 

37, 5 % v kontrolni (G- faktor v kontrolni skupini 0,29, v  eksperimentalni 0,43). 
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6 a. naloga 

Zakaj vidimo cvet bel? 

 

Vprašanje je preverjalo poznavanje oziroma razumevanje. Učenci se odgovora sicer lahko 

naučijo na pamet, a tako znanje ni dolgotrajno, zato po daljšem časovnem intervalu od 

usvajanja snovi pravilno odgovorijo samo, če razumejo, kako zaznavamo različne barve, torej 

če razumejo aditivno in subtraktivno mešanje svetlob. 

Med napačnimi odgovori so bili pogostejši:  

 ker je svetlobni žarek bel in se odbije od cveta 

 ker vpije zelo malo svetlobe in odbije večino bele svetlobe 

 ker vse druge barve vpija, belo pa odbija 

 zaradi sončne svetlobe 

 ker se svetloba odbija od cvetov 

 ker odbija veliko svetlobe 

 6 b. naloga 

 Zakaj vidimo črno škatlo črno? 

 

Podobno kot predhodno vprašanje naloga preverja poznavanje oziroma razumevanje. Učenci 

so med drugim odgovarjali:  

 ker ne vpije dovolj svetlobe 

 ker se črni žarek odbije od škatle 

 ker je take barve 

 ker veliko svetlobe vpije 

 ker se svetloba odbija vseh barv enako 

Na obe vprašanji so učenci odgovarjali podobno uspešno. Na predtestu je kontrolna skupina 

bolje odgovarjala kot eksperimentalna, na potestu pa je eksperimentalna skupina dosegla 

boljši rezultat. V tej skupini je večina učencev raziskovala barve tudi pri predhodni nalogi.    

G-faktor pri eksperimentalni skupini je bil 0,6 pri obeh nalogah, pri kontrolni skupini pa samo 

0,17 oziroma 0,33.  
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7. Naloga ([33], leto 2012) 

Pred ravnim zrcalom je postavljen predmet. Katera slika spodaj kaže predmet in njegovo 

pravilno sliko v zrcalu? 

 

 

Naloga preverja uporabo in je povezana z ozaveščanjem izkušenj. Na predtestu so vsi učenci 

v kontrolni skupini odgovorili pravilno. Pravilno je odgovorila manj kot polovica učencev v 

eksperimentalni skupini. Na potestu je bila kontrolna skupina še vedno boljša (z izjemo 

enega napačnega odgovora), a je eksperimentalna dosegla večji napredek. G-faktor za 

eksperimentalno skupino je bil 0,33, G-faktor za kontrolno skupino pa je nedefiniran zaradi 

100 %-nega uspeha na predtestu. 

8. naloga, ([34], leto 2012) 

Svetlobni curek prehaja v zraku skozi stekleno ploščico. Katera slika pravilno prikazuje ta 

prehod? 

 

  

Naloga preverja uporabo. Učenci so sicer že obravnavali lom, a z njim nimajo izkušenj 

oziroma pojma ne povezujejo z opažanji v vsakdanjem življenju. Dokler učenci ne vidijo loma 

curka svetlobe v vodi ali  planparalelni plošči na lastne oči, je ta pojem zanje abstrakten. Zato 

je bil zelo nizek rezultat na predtestu pričakovan. (18,75 % kontrolna in 12,5 % 

eksperimentalna skupina). V eksperimentalni skupini so učenci opazovali lom samostojno pri 

predhodnih nalogah in so bili na potestu zelo uspešni, saj so vsi rešili nalogo pravilno,, v 

kontrolni skupini pa je bil delež pravilnih odgovorov 81,25 %.   
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9. naloga ([35], leto 2011) 

Spodnja slika prikazuje periskop. Marija ga uporablja za 

gledanje preko zidu. Nariši pot svetlobnega žarka skozi 

periskop in s puščicami označi smer žarka.  

 

 

Taksonomski cilj naloge je uporaba, kjer učenci povežejo znanje razširjanja svetlobe in 

odboja. Na predtestu so nekateri učenci sicer pot narisali pravilno, a v napačno smer ali celo 

označili obe smeri, na potestu sta napačno smer narisala še samo dva učenca v kontrolni 

skupini. G-faktor kontrolne skupine je bil 0,67, eksperimentalne pa 1,00. 

10. naloga  ([35], leto 2011) 

Alenka opazuje sončni vzhod ob mirnem jezeru. Sonce vidi na nebu tudi na gladini jezera, kot 

je prikazano spodaj. 

Zakaj vidi Alenka sonce na gladini jezera? 

a) Sončna svetloba segreje tisti del jezera. 

b) Nebo razprši sončno svetlobo po gladini jezera. 

c) Sončna svetloba se odbija od gladine jezera. 

d) Oblaki odbijajo sončno svetlobo na gladini jezera. 

 

 

Naloga preverja razumevanje in uporabo. Pri tej nalogi je samo en učenec v eksperimentalni 

skupini na predtestu napačno obkrožil, da nebo razprši sončno svetlobo po gladini jezera, na 

potestu pa so nalogo pravilno rešili vsi učenci v obeh skupinah. Učenci imajo pogoste 

izkušnje s tem pojavom in med danimi možnostmi izberejo pravo.  

Ugotovitve pri primerjavi med rezultati predtesta in potesta  

Za ugotavljanje uspešnosti učnega posega sem prirastek znanja izračunala z G-faktorjem, ki 

se uporablja v fizikalnih preizkusih in meri napredek pri znanju [29-31]. 

Primerjava je bila narejena glede na naloge in glede na učence. Razen pri dveh nalogah v 

kontrolni skupini, ki sta bili že v predtestu reševani brez napak, so učenci pri vseh drugih 
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izkazali velik napredek. V obeh primerih je opazna razlika med kontrolno in eksperimentalno 

skupino, po nalogah in po učencih.  

Povprečni G-faktor po učencih sem lahko izračunala na dva načina. Prvi način je izračun 

povprečja G-faktorjev po učencih, drugi pa iz povprečnih rezultatov vseh učencev na 

predtestu in potestu, a se tako dobljene vrednosti G-faktorja razlikujejo za manj kot za 10 %, 

ker so vsi učenci dosegli napredek. V tabeli je naveden G-faktor, pridobljen iz povprečja       

G-faktorjev po učencih. 

Tabela 2: Primerjava napredka z G-faktorjem po nalogah v predtestu in potestu med 
kontrolno in eksperimentalno skupino. Primerjava je narejena med deležem učencev, ki so 
pravilno rešili nalogo na predtestu in deležem učencev, ki so pravilno rešili naloge na 
potestu.  

Kontrolna skupina 

št. naloge vprašanje predtest potest G 

1 kaj je svetilo 37,5 68,75 0,5 

2a otrok vidi žogo 75 87,5 0,5 

2b otrok vidi svečo 68,75 68,75 0 

2c otrok vidi žogo v ogledalu 50 81,25 0,63 

3 zakaj je metulj rumen 62,5 75 0,33 

4 senca ob prvem krajcu 56,25 56,25 0 

5 Ana vidi Mateja skozi okno 12,5 37,5 0,29 

6a zakaj vidimo cvet bel 62,5 68,75 0,17 

6b zakaj vidimo škatlo črno 43,75 62,5 0,33 

7 slika v ogledalu 100 93,75  nedoločeno 

8 svetloba skozi planparalelno ploščo 18,75 81,25 0,77 

9 svetloba skozi periskop 62,5 87,5 0,67 

10 slika sonca v jezeru 100 100   

Povprečni G-faktor   〈G〉=0,38 

 

Eksperimentalna skupina 

št. naloge Vprašanje predtest potest G 

1 kaj je svetilo 50 100 1 

2a otrok vidi žogo 75 100 1 

2b otrok vidi svečo 50 100 1 

2c otrok vidi žogo v ogledalu 62,5 93,75 0,83 

3 zakaj je metulj rumen 62,5 81,25 0,5 

4 senca ob prvem krajcu 25 68,75 0,58 

5 Ana vidi Mateja skozi okno 12,5 50 0,43 

6a zakaj vidimo cvet bel 37,5 75 0,6 

6b zakaj vidimo škatlo črno 37,5 75 0,6 

7 slika v ogledalu 43,75 62,5 0,33 

8 
svetloba skozi planparalelno 
ploščo 

12,5 100 1 

9 svetloba skozi periskop 62,5 100 1 

10 slika sonca v jezeru 93,75 100 1 

 Povprečni G-faktor      〈G〉=0,75 
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Pri primerjavi napredka po vseh nalogah skupaj je kontrolna skupina dosegla G = 0,38, 

eksperimentalna pa kar G = 0,75. Napredki so bili največji pri nižjih taksonomskih stopnjah, ki 

zahtevajo znanje in razumevanje.  

Tabela 3: Primerjava napredka z G-faktorjem po učencih. V tabeli je navedena uspešnost 
posameznih učencev na pred in potestu ter izračunan G-faktor iz povprečja G-faktorjev po 
učencih. 

Kontrolna skupina 

  predtest potest  

šifra 
učenca 

št. točk procent št. točk procent G-faktor 

1 7 53,85 9 69,23 0,33 

2 10 76,92 12 92,31 0,67 

3 3 23,08 7 53,85 0,4 

4 5 38,46 7 53,85 0,25 

5 6 46,15 13 100 1 

6 7 53,85 11 84,62 0,67 

7 11 84,62 12 92,31 0,5 

8 12 92,31 13 100 1 

9 3 23,08 4 30,77 0,1 

10 12 92,31 12 92,31 0 

11 7 53,85 7 53,85 0 

12 9 69,23 11 84,62 0,5 

13 6 46,15 11 84,62 0,71 

14 7 53,85 8 61,54 0,17 

15 6 46,15 9 69,23 0,43 

16 9 69,23 10 76,92 0,25 

povprečje  57,69  75 0,44 

 

Eksperimentalna skupina 

  predtest potest  

šifra 
učenca 

št. točk procent št. točk procent G-faktor 

1 7 53,85 13 100 1 

2 9 69,23 11 84,62 0,5 

3 12 92,31 13 100 1 

4 13 100 13 100 0 

5 5 38,46 11 84,62 0,75 

6 7 53,85 10 76,92 0,5 

7 5 38,46 7 53,85 0,25 

8 2 15,38 8 61,54 0,55 

9 4 30,77 9 69,23 0,56 

10 2 15,38 11 84,62 0,82 

11 3 23,08 12 92,31 0,9 

12 5 38,46 13 100 1 

13 7 53,85 11 84,62 0,67 

14 4 30,77 10 76,92 0,67 

15 9 69,23 12 92,31 0,75 

16 6 46,15 13 100 1 

povprečje   48,08  85,1 0,73 
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Pri primerjavi napredka po učencih pa je kontrolna skupina dosegla G = 0,41, 

eksperimentalna pa kar G=0,73. 

 

3.7.3 Preverjanje in preizkus znanja 

 

Naslednjo uro po koncu obravnave snovi so učenci pisali preverjanje znanja, kjer so reševali 

naloge iz vseh tem, ki smo jih obravnavali na različnih kognitivnih stopnjah. Po uri 

preverjanja znanja je sledila ura ponovitve snovi, kjer smo ponovili in utrdili tiste teme, kjer 

so učenci imeli največ težav pri preverjanju znanja. Nato sem pred preizkusom znanja 

organizirala še eno učno uro ponavljanja snovi za tiste učence, ki so imeli še vedno vprašanja 

ali težave pri razumevanju. 

Teden dni po preverjanju znanja so učenci pisali preizkus znanja, ki je bil zelo podobno 

zastavljen kot preverjanje znanja in je vseboval primerljive naloge.  

Skladno s šolskih pravilih učenci najprej pišejo preverjanje znanja, ki ni ocenjeno in kjer 

dobijo samo informacijo o svoji uspešnosti, nato pa po enem tednu še preizkus znanja, kjer 

so ocenjeni. Preverjanje in preizkus znanja sta bila primerljiva po nalogah in njihovi 

težavnosti. Za analizo napredka sem uporabila G-faktor. 

Učenci se po lastnih besedah in po izkušnjah ostalih učiteljev za preverjanje znanja le redko 

posebej pripravijo. Tu pokažejo večinoma samo svoje sprotno delo: tisto, kar so se naučili pri 

pouku in pri sprotnem delanju nalog. Tako učenci kontrolne kot eksperimentalne skupine so 

imeli na voljo veliko učnega materiala v spletni učilnici.  

Učenci so imeli prejšnja leta dostop do spletnih učilnic kot gostje, torej brez uporabniškega 

računa in gesla. To leto se je sistem spremenil in zahteval za vpis v učilnico izdelavo 

uporabniškega računa in gesla. Učence sem na začetku obravnave snovi povprašala, ali znajo 

dostopati do učilnice. Ker nisem dobila negativnega odgovora, sem sklepala, da ne bodo 

imeli težav. Izkazalo se je, da večina učencev ni znala dostopati do učilnice oziroma so imeli 

različne težave, na primer nekateri niso imeli elektronskega naslova. Tako sta se na začetku 

prijavila samo dva učenca iz eksperimentalne skupine, nato pa dolgo časa nihče. Šele po 

preverjanju znanja pa se je prijavilo še 8 učencev iz eksperimentalne skupine (skupaj 10) in 6 

iz kontrolne skupine, saj se je začela velika večina učencev pripravljati na preizkus znanja šele 

po rezultatih iz preverjanja znanja.  

Primerjala sem rezultate preverjanja in preizkusa znanja z G-faktorjem po učencih in po 

nalogah. 
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Tabela 4:  Izračun G-faktorja po učencih. Posivljeni so rezultati z negativnim G-jem, kar 
pomeni manjšo končno kot začetno uspešnost pri reševanju testa. 

Kontrolna skupina  Eksperimentalna skupina 

šifra 
učenca 

preverjanje preizkus 
G  šifra. 

učenca 
preverjanje preizkus 

G 

1 53,66 80,95 0,59  1 64,63 97,62 0,93 

2 68,29 94,05 0,81  2 63,41 88,10 0,67 

3 40,24 46,43 0,10  3 52,44 70,24 0,37 

4 62,20 17,86 -1,17  4 82,93 97,62 0,86 

5 54,88 69,05 0,31  5 79,27 97,62 0,89 

6 79,27 79,76 0,02  6 59,76 85,71 0,65 

7 81,71 88,10 0,35  7 70,73 77,38 0,23 

8 25,61 23,81 -0,02  8 54,88 71,43 0,37 

9 68,29 79,76 0,36  9 29,27 30,95 0,02 

10 53,66 48,81 -0,10  10 39,02 70,24 0,51 

11 52,44 53,57 0,02  11 70,73 89,29 0,63 

12 62,20 69,05 0,18  12 67,07 82,14 0,46 

13 57,32 69,05 0,27  13 51,22 82,14 0,63 

14 69,51 91,67 0,73  14 95,12 96,43 0,27 

15 50,00 46,43 -0,07  15 21,95 44,05 0,28 

16 51,22 70,24 0,39  16 68,29 83,33 0,47 
Povprečje 58,16 64,29 0,17  Povprečje 60,67 79,02 0,52 

 

Iz primerjave rezultatov preverjanja in preizkusa znanja je viden velik napredek večine 

učencev in večji napredek eksperimentalne skupine kot kontrolne. Negativni G-faktor pri 

kontrolni skupini pomeni manjši rezultat na drugem kot na prvem preizkusu, kar so dosegli 

štirje učenci iz kontrolne skupine. G-faktor kontrolne skupine je 0,17 zaradi negativnih 

vrednosti, če bi upoštevali izračun brez negativnih vrednosti, bi bil G=0,35. 

Vsi učenci iz eksperimentalne skupine so dosegli napredek in povprečni G-faktor 0,52. 

Prirastek uspešnosti sem primerjala še po nalogah. Med seboj sem primerjala naloge, ki 

preverjajo iste cilje na podoben način. 

 

Tabela 5: Izračun G-faktorja po primerljivih nalogah.  

kontrolna skupina 

 tema št. naloge 
preverjanje 

uspešnost 
preverjanje 

št. naloge 
preizkus 

uspešnost 
preizkus 

G-faktor 

1 od česa je odvisna barva 
predmetov 

3 81,25 2 91,00 0,52 

2 mešanje svetlob 4 34,38 4 66,63 0,49 

3 barve skozi filter 5 42,71 6 72,88 0,53 

4 odboj svetlobe 7 84,38 7 78,13 -0,40 
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5 zrcalna slika 9 68,75 9 78,13 0,30 

6 lom skozi planparalelno ploščo 11 75,00 13 87,50 0,50 

7 otroka se vidita z zrcalom 23 65,63 12 84,88 0,56 

8 širjenje svetlobe skozi lečo 16 87,50 17 68,75 -1,50 

9 slika predmeta skozi lečo 17 61,45 20 70,31 0,23 

10 slika skozi razpršilno lečo 18 31,25 23 37,50 0,09 

11 odboj svetlobe 8 68,75 27 71,88 0,10 

12 kdaj je slika v gorišču 15 12,50 19 31,25 0,21 

13 leča v očalih in njen učinek 21 43,75 26 68,75 0,44 

14 lastnosti leče 14 51,56 16 59,38 0,16 

15 slika v očesu, cameri obscuri 19 64,06 24 75,00 0,30 

16 kako oko izostri predmete 20 50,00 25 65,63 0,31 

    Povprečni G-faktor 0,18 

 

eksperimentalna skupina 

 tema št. naloge 
preverjanje 

uspešnost 
preverjanje 

št. naloge 
preizkus 

uspešnost 
preizkus 

G-faktor 

1 od česa je odvisna barva 
predmetov 

3 62,50 2 97,00 0,92 

2 mešanje svetlob 4 37,50 4 68,75 0,50 

3 barve skozi filter 5 51,04 6 88,50 0,77 

4 odboj svetlobe 7 84,38 7 81,25 -0,20 

5 zrcalna slika 9 75,00 9 84,37 0,37 

6 lom skozi planparalelno ploščo 11 81,25 13 100,00 1,00 

7 otroka se vidita z zrcalom 23 87,50 12 100,00 1,00 

8 širjenje svetlobe skozi lečo 16 87,50 17 87,50 0,00 

9 slika predmeta skozi lečo 17 63,54 20 87,50 0,66 

10 slika skozi razpršilno lečo 18 25,00 23 56,25 0,42 

11 odboj svetlobe 8 75,00 27 81,25 0,25 

12 kdaj je slika v gorišču 15 25,00 19 56,25 0,42 

13 leča v očalih in njen učinek 21 48,44 26 71,87 0,45 

14 lastnosti leče 14 57,81 16 81,25 0,56 

15 slika v očesu, cameri obscuri 19 54,69 24 82,81 0,62 

16 kako oko izostri predmete 20 62,50 25 84,37 0,58 

    Povprečni G-faktor 0,52 

 

Primerjava po med seboj primerljivih nalogah iz preverjanja znanja in preizkusa znanja 

pokaže zelo podobno sliko uspešnosti. Negativni G-faktor so dosegli učenci iz kontrolne 

skupine pri nalogah iz odboja svetlobe in širjenja svetlobe skozi lečo, pri eksperimentalni 

skupini pa samo pri odboju svetlobe. Ker so učenci obeh skupin dosegli v povprečju slabši 

rezultat pri nalogi na preizkusu znanja, je bila ta naloga za učence v povprečju zahtevnejša. 

Obe nalogi sta iz NPZ, kjer je bila izmerjena težavnost (odstotek učencev, ki je pravilno rešil 

nalogo) naloge 7 iz preizkusa znanja mnogo manjša (0,49) od izmerjene težavnosti naloge 7 

na preverjanju znanja (0,95 za prvi del odgovora in 0,84 za drugi del odgovora), čeprav sta 

nalogi na prvi pogled zelo podobni. Izmerjena težavnost pove odstotek učencev, ki je 

pravilno rešil nalogo.  
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Vrednosti G-faktorjev po obeh skupinah se zelo razlikujeta v prid eksperimentalne skupine, 

kar lahko pripišem verjetno tudi delu s predhodnimi nalogami. 

 

3.7.4  Predhodne naloge 

 

Poudarek učnega posega v razredu je bil na predhodnih nalogah (Dodatek A). Pred začetkom 

obravnave sem učencem povedala, da so predhodne naloge alternativne domače naloge, ki 

sicer niso obvezne, je pa zelo koristno, da jih naredijo. V zvezi z opravljanjem nalog učenci 

tudi niso bili nagrajeni oziroma kaznovani in jih nisem posebej motivirala, da bi jih naredili. 

Naloge so dobili na učnih listih pred naslednjo uro. Učence sem prosila, da mi pokažejo, kar 

so naredili. Zaradi odsotnosti nekaterih učencev med učnimi urami, sem naloge objavljala 

tudi v spletni učilnici.  

Med uro smo večino poskusov iz predhodnih nalog še enkrat ponovili, se o njih pogovorili in 

še ob ostalih primerih pojasnili fizikalne pojave. Ker se pouk v kontrolni in eksperimentalni 

skupini ni bistveno razlikoval, so večino poskusov iz predhodnih nalog videli ali naredili tudi 

učenci iz kontrolne skupine, le da so imeli zanje bistveno manj časa kot doma in niso imeli 

predhodne izkušnje. 

 

Tabela 6: Število učencev, ki so prebrali, naredili ali niso naredili predhodnih nalog. 

predhodna naloga prebral naredil 

nisem si vzel 

časa 

ni me 

zanimalo drugo 

šipa 4 9 2 0 2 

barve 1 12 1 0 2 

odboj 4 7 3 0 2 

lom 1 8 1 1 5 

leče 3 11 1 0 1 

camera obscura 3 7 1 0 5 

 

Analiza uspešnosti učencev, ki so naredili predhodne naloge  

Analizirala sem uspešnost učencev na potestu glede na predtest po nalogah glede na njihovo 

delanje predhodnih eksperimentov. Primerjala sem uspešnost na potestu glede na uspešnost 
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pri predtestu pri tistih nalogah, kjer so s predhodnimi nalogami učenci lahko dobili izkušnjo, 

ki jim je pomagala pri razumevanju naloge in posledično pri boljšem reševanju naloge na 

potestu. 

Tabela 7: Primerjava med opravljenimi predhodnimi nalogami in uspešnostjo na potestu v 
primerjavi s predtestom. Z znakoma + ali 0 pri predhodnih nalogah (PN) je označeno, ali je  
učenec naredil predhodno nalogo, pri nalogah pa je navedeno število točk, ki jih je učenec 
dosegel pri nalogi ali v primeru barv pri vseh nalogah iz barv skupaj. 

 

  ne vidi skozi 
zastekljeno okno 

 rumen metulj, 
črna škatla, beli 
cvet 

 
slika v zrcalu 

 lom v 
planparalelni 
plošči 

šifra 
učenca 

PN 
šipa 

predtest potest PN 
barve 

predtest potest PN 
odboj 

predtest potest PN 
lom 

predtest potest 

1 + 0 1 + 1 3 + 1 1 + 0 1 

2 + 0 1 0 3 2 + 0 1 0 0 1 

3 + 1 1 + 3 3 0 1 1 + 1 1 

4 0 1 1 + 3 3 + 1 1 + 1 1 

5 + 0 0 + 1 3 0 0 0 0 0 1 

6 + 0 1 0 0 1 0 1 0 + 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 + 0 1 0 0 0 + 0 1 

9 0 0 0 + 1 2 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 + 1 3 + 0 1 0 0 1 

11 + 0 0 + 0 3 + 0 1 0 0 1 

12 + 0 1 + 2 3 + 0 1 + 0 1 

13 + 0 1 + 2 2 0 0 1 + 0 1 

14 0 0 0 + 1 2 0 1 0 0 0 1 

15 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 0 1 

16 + 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 

 

Upoštevala sem samo tiste učence, ki so naredili nalogo, brez tistih, ki so jo samo prebrali.  

Izmed devetih učencev, ki so naredili predhodno nalogo o šipi, je šest učencev, ki niso 

pravilno rešili naloge na predtestu, pravilno rešilo nalogo na potestu. Pri nalogi je bilo 

pričakovano znanje, ki so ga lahko pridobili z opazovanjem odseva v šipi in z razumevanjem 

razlage. En učenec je dosegel enak rezultat, dva pa nista pokazala napredka.  

Pri nalogah, ki so zahtevale znanje glede barv, je od 12-tih učencev, ki so naredili predhodno 

nalogo v zvezi z barvami, napredovalo 9 učencev, trije pa so dosegli enak rezultat.  

Od sedmih učencev, ki so naredili predhodno nalogo pri odboju, so napredovali štirje, trije so 

dosegli enak rezultat. Predhodno nalogo z lomom je naredilo 8 učencev, od katerih je šest 

učencev doseglo boljši rezultat, 2 pa nista pokazala nobenega napredka. V predtestu ni bilo 

nalog, ki bi preverjale znanje iz snovi Leče in Camera obscura, tako da na tak način nisem 
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mogla preveriti učinkovitosti predhodnih nalog, ki so jih učenci dobili s predhodnimi 

nalogami iz te snovi. 

Na majhnem vzorcu je videti, da so predhodne naloge pozitivno vplivale na razumevanje 

same snovi in uspešnost pri reševanju nalog. 

Analiza vprašalnika o predhodnih nalogah  

Na koncu obravnave snovi so učenci eksperimentalne skupine odgovorili na vprašanja v zvezi 

s predhodnimi nalogami (Dodatek D). 

Med učnimi urami je bilo prisotnih zelo različno število učencev, saj je konec šolskega leta 

potekalo veliko aktivnosti, zaradi katerih so manjkali pri pouku fizike. Tisti, ki so manjkali, 

niso naredili predhodnih nalog. Posamezno predhodno nalogo je naredilo od 7 do 12 

učencev.  

Na vprašalnika o predhodnih nalogah je odgovarjalo 16 učencev. 

Da so nalogo samo prebrali, so izjavili od enega do štirje učenci pri posamezni nalogi, pri 

vsaki nalogi je vsaj eden učenec izjavil, da si ni vzel časa, ostali so imeli druge izgovore 

(manjkal, ni razumel, pozabil).  

Največ učencev je naredilo tiste naloge, za katere so dobili pripomočke v šoli. Pri nalogi o 

barvnih filtrih je vsak učenec dobil po 3 barvne filtre, pri nalogi o lečah pa zbiralno in 

razpršilno lečo iz očal za kratkovidnost in daljnovidnost. Najmanj učencev je naredilo naloge, 

ki so imele zahtevnejše besedilo in daljši čas izvedbe. 

Osem učencev je imelo zelo pozitivno mnenje o predhodnih nalogah. Ti učenci so bili med 

učno zelo uspešnimi in prizadevnimi (pridnimi). Štirje med njimi so naredili vse predhodne 

naloge.  

Štirje učenci so imeli odklonilno mnenje do nalog, med njimi dva učno zelo šibka, eden med 

učno šibkejšimi in eden med učno uspešnejšimi.  

Štirje učenci so povedali, da bi imeli podobne naloge raje po obravnavi in z njimi utrjevali 

snov. En učenec je priznal, da je pozabljal na naloge in da se mu ni ljubilo narediti nalog, ki 

niso bile obvezne.  

Med predlogi, kakšne naj bi bile predhodne naloge, da bi jim bolj ustrezale, so si učenci želeli 

bolj podrobna navodila oziroma bolje razložene naloge, večjo motivacijo za reševanje nalog, 

manj zahtevne in krajše naloge, oziroma del naloge v obliki predhodne naloge, del pa v 

nalogah po obravnavi snovi. 

Osem učencev od šestnajstih je povedalo, da nikoli prej niso doma raziskovali s poskusi. Na 

vprašanje, kje v šoli so že delali poskuse, je večina odgovorila, da pri kemiji, samo nekateri so 
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omenili še naravoslovje v šestem in sedmem razredu. Vsi so potrdili, da jim je bilo všeč 

raziskovanje s poskusi. 

Deset učencev je izjavilo, da so jim predhodne naloge, ki so jih naredili, pomagale do večjega 

razumevanja snovi, enajst pa, da so jih motivirale za pouk. 13 učencev je navedlo naloge, ki 

so si jih zapomnili in ki so se jim zdele najbolj koristne in zanimive, med njimi so največkrat 

omenjene naloga z mešanjem barv in barvnimi filtri, nato pa naloge z odbojem, lečami in 

camero obscuro. Pet učencev pa je izbralo naloge, ki so se jim zdele nezanimive, med njimi 

naloga z lomom svetlobe, lečami ali pa so navedli tiste naloge, ki jih niso naredili. Večina je 

naloge reševala sama in o nalogah ni nikomur povedala, pet učencev pa je k delanju 

poskusov pritegnilo še koga, največkrat sorojence ali starše. 

 

3.7.5 Analiza vprašalnikov o pouku 

 

Učenci so primerjali pouk, ki so ga bili deležni prej in novi način izvajanja pouka (Dodatek E). 

Analizirala sem odgovore učencev v kontrolni in eksperimentalni skupini, ki se ne razlikujejo 

bistveno med seboj. Oboji navajajo podobne pomanjkljivosti pri »tradicionalni« metodi in 

podobne prednosti »nove« metode. 

Nekaj učencev je navedlo, da bi si raje izbrali tradicionalni pouk zaradi urejenosti in vedno 

iste strukture ure. Večina tistih, ki bi izbrala tradicionalen način, navaja navajenost na tak 

način dela in predvidljivost učne ure. Večina je navajala slabosti »tradicionalnega« pristopa: 

dolgčas, suhoparnost in neživljenjskost, slabo pomnjenje vseh podatkov.  

Pri »novem« načinu izvajanja pouka je bilo vsem učencem všeč eksperimentiranje. Povedali 

so, da so tako snov bolje razumeli, si jo zapomnili in jo povezali z vsakdanjim življenjem. 

Učenci so navedli dobro počutje med uro in celo to, da so se zabavali. Všeč jim je bila 

diskusija in možnost spraševanja oziroma sodelovanje ter dobra razlaga. Nekateri niso 

navedli nobene slabosti, nekatere je motil prehiter tempo in preveč poskusov, en učenec iz 

eksperimentalne skupine je navedel, da ne mara predhodnih poskusov. Veliko učencev je 

pogrešalo več zapiskov po nareku.  

Večini je bil »novi« pouk všeč, snov se jim je zdela zanimiva, bili so sproščeni in so se dobro 

počutili. Iz vprašalnikov izhaja, da bi velika večina učencev izbrala nov, bolj aktiven način 

učenja fizike.  
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3.7.6 Povzetek intervjujev o predhodnih nalogah in pouku  

 

Tri učence sem povprašala o njihovem mnenju glede predhodnih nalog. Učenci imajo zelo 

različen odnos do predmeta in do šole, eden je učno zelo šibek, drugi srednje uspešen in 

tretji učno zelo uspešen. 

Učno šibek učenec z slabimi predhodnimi ocenami iz fizike: 

Predhodne naloge mi niso všeč, ker ne razumem snovi in mi je težko reševat. Tudi nisem 

motiviran za reševanje, ker naloge niso obvezne in jih ne delam, ker nimam časa. Vsak dan 

imam veliko dela z drugimi predmeti in se ukvarjam samo s tistim, kar je nujno. Pri pouku so 

poskusi zanimivi, ampak gremo prehitro in večino stvari ne razumem. Tudi takrat, ko 

razumem, si potem ne zapomnim, ker ne napišemo dovolj. Moti me, ker zelo skačemo z ene 

teme na drugo in me to potem zmede. 

Srednje učno uspešen učenec:  

Predhodne naloge so zelo zanimive in jih vedno preberem, naredim pa jih, če imam čas. 

Komaj čakam uro fizike, da vidim zanimive eksperimente, ker je snov zelo zanimiva. S 

pomočjo poskusov snov bolje razumem in si jo tudi zapomnim. Najraje delam poskuse v 

skupini in se z ostalimi pogovarjam o poskusu.  

Učno zelo uspešen učenec:  

Pri pouku mi je bilo vse všeč, najbolj poskusi in animacije. Zelo mi je všeč, da skozi poskuse 

spoznavamo novo snov. Ta način poučevanja mi zelo ustreza, saj bolje razumem in si hitreje 

zapomnim. S predhodnimi nalogami smo se seznanili s snovjo tako, da smo pri pouku lahko 

bolje razumeli in lažje sledili. Poleg tega smo bili na tak način »prisiljeni« k sprotnem učenju. 

Sicer je vse potekalo zelo hitro in smo v zvezek zelo malo napisali, ampak saj je bilo vse, kar 

smo delali, objavljeno v spletni učilnici. Tisti, ki je hotel in ga je to dovolj zanimalo, je lahko 

tam še enkrat ponovil s pomočjo zapiskov, slik in animacij. Tega sicer nismo navajeni, ampak 

mi je zelo všeč.  

Navedla sem povzetke pogovorov s tremi učno različno uspešnimi učenci, ker pa sem dobila 

dovolj dobro povratno informacijo večine učencev, lahko povzamem tiste vtise, ki so skupni 

učno različno uspešnim učencem. 

V pogovoru z učenci sem lahko sklepala, da so imeli šibkejši učenci veliko težav pri 

izvedenem pouku zaradi hitrosti izvedbe poskusov in razlage ter velikega obsega snovi. 

Večina šibkejših učencev se tudi ni prijavila v spletno učilnico, da bi imeli dostop do zapiskov 

snovi iz učne ure. Tako so bili verjetno zmedeni od prevelikega števila informacij, ki jih niso 

mogli urediti zaradi pomanjkljivih zapiskov in slabšega  pomnjenja. Kljub temu, da so se jim 
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poskusi zdeli zanimivi in so med uro sodelovali, niso razumeli večine razlage in niso zmogli 

povezovati videnega s slišanim.  

Srednje uspešnim učencem je pouk večinoma zelo ustrezal, polovica teh učencev v 

eksperimentalni skupini je tudi redno delala predhodne naloge, ki so jim bile všeč. Najraje so 

izvajali poskuse v skupini, večina je zelo rada sodelovala s predlogi in vprašanji. Večina teh 

učencev je imela na koncu obravnave snovi občutek, da razume fizikalne pojave pri svetlobi 

in da jih zna razložiti. V tej skupini so bili tudi učenci, ki so najbolj napredovali pri merjenju 

razlike med predtestom in potestom. 

Pri učno najuspešnejših učencih so se pojavljale največje razlike v odnosu do »novega« 

načina poučevanja. Primer je izjava nadarjenega učenca na fizikalnem področju, da je pouk 

sicer zelo zanimiv, a bi si želel bolj poglobljenih razlag. Drug nadarjen učenec je že poznal 

veliko poskusov in tudi razlago zanje, zato se je pri uri večkrat dolgočasil. Tretji učenec je 

intenzivno sodeloval in razumel snov, a je povedal, da ga mu tak pouk ne odgovarja, ker se 

mu zdi preveč zmeden. Ostali učno uspešni učenci so sprejeli novi način z velikim 

navdušenjem in povedali, da jim omogoča zabavno učenje, dobro razumevanje in pomnjenje 

z veliko uporabno vrednostjo.  

 

4 Zaključki in povzetek 
 

Vzorec, na katerem sem izvedla učni poseg, je bil majhen in zato neprimeren za statistično 

obdelavo. Kontrolna in eksperimentalna skupina sta bili sicer izenačeni po ocenah pred 

posegom in sta imeli primerljivo uspešnost na predtestu, a sta imeli različno skupinsko 

dinamiko in odzivnost na spremembo pouka, razlikovali sta se tudi po število nadarjenih 

učencev. Preden bi lahko ugotovitve posplošila na širšo populacijo, bi morala izvesti pouk na 

večjem vzorcu.  

Na osnovi raziskovalnega problema in analize rezultatov lahko povzamem ugotovitve na 

raziskovalna vprašanja: 

a) Kakšen je vpliv predhodnih nalog na rezultate končnega preizkusa znanja? 

 

Učenci, ki so naredili predhodne naloge, so bili v povprečju uspešnejši od tistih, ki jih niso 

naredili. Sicer je opravljanje neobveznih nalog veliko pogostejše v skupini učencev, ki jih 

snov bolj zanima in so bolj delavni, posledično pa tudi uspešnejši na testih. Zato je vzorec 

premajhen, da bi lahko trdila, da so bili učenci uspešnejši na testu zaradi opravljanja 

predhodnih nalog. Glede na povratne informacije pri vprašalnikih in intervjujih, kjer so 

učenci povedali, da so jim predhodne naloge pomagale pri boljšemu razumevanju snovi 
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in večji motivaciji, pa lahko trdim, da so predhodne naloge pozitivno vplivale na 

uspešnost učencev. 

 

b) Kolikšen delež učencev je motiviran za lastno eksperimentalno delo po navodilih in zakaj?  

 

Delež učencev, ki je opravil predhodno nalogo, je bil od 40 % do 70 %. Naloge niso bile 

obvezne, za opravljanje učenci niso bili nagrajeni ali kaznovani, zato je motivacija lahko 

izhajala le iz radovednosti ali želje po večji  uspešnosti pri pouku. Učenci, ki so redno 

delali predhodne naloge, so povedali, da so se jim zdele zanimive in ker zanje niso 

potrebovali veliko časa, so jih radi naredili.  

 

c) Kako aktivni pouk fizike sprejmejo učenci z nizko učno motivacijo? 

 

Večina učencev, ki so pri » tradicionalnem« pouku težje sledili snovi, je bila nad poskusi 

navdušena in so zelo aktivno sledili pouku. Kljub pomanjkljivemu razumevanju in slabem 

povezovanju teorije s prakso (vzrokov za pojave s pojavi samimi), so vsi sledili pouku in 

po najboljših močeh sodelovali. Težavo pa so imeli še vedno pri domačem delu, saj so v 

eksperimentalni skupini redko naredili naloge, večina takih učencev pa ni v zadostni meri 

ponovila in utrdila snovi pred preizkusi znanja. Sklepam, da večina učencev z nizko učno 

motivacijo potrebuje stalne in obilne zunanje spodbude s strani učiteljev, staršev in 

okolja in bolj jasno poudarjene obveznosti. 

 

d) Kako aktivni pouk fizike sprejmejo učenci z visoko učno motivacijo? 

 

Učencem z visoko učno motivacijo je bil pouk med učnim posegom večinoma pisan na 

kožo, saj so bili med najbolj aktivnimi in so tudi redno delali predhodne naloge in najbolj 

zavzeto sodelovali. Menim, da se taki učenci dobro odrežejo pri kakršnem koli pouku, saj 

so sami dovolj radovedni in aktivni, da pri pouku odnesejo tisto, kar jim ta ponudi, ostalo 

pa poiščejo pri drugih virih s samostojnim delom. 

 

e) Ali predhodne naloge in aktivni pouk pomagajo učno šibkejšim učencem pri 

razumevanju? 

Izkazalo se je, da učno šibki učenci z nizko motivacijo po učnem posegu niso dosegli 

minimalnih standardov znanja. Pri pogovoru so povedali, da so bili poskusi prehitro 

izvedeni, bilo jih je preveč, dobili so preveč informacij, poleg tega pa so si zelo malo 

zapisali v zvezek. Kljub temu, da si niso zapomnili veliko, se niso prijavili v spletno učilnico 

in si ogledali zapiskov in animacij. Ker niso bili navajeni na tak način dela, so bili zmedeni 

in kljub temu, da so sledili pouku, niso razumeli veliko. Ti učenci tudi sicer neredno delajo 

domače naloge, tako da so naredili samo eno ali dve predhodni nalogi in večinoma 

povedali, da jim niso všeč, ker jih ne razumejo. Pouk je bil izveden na samem koncu 
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šolskega leta, ko so učenci z učnim neuspehom osredotočeni na popravljanje negativnih 

ocen in je bil tudi to pomemben razlog, da se niso posvečali nalogam, ki niso bile 

obvezne. Nekaterim učno šibkejšim učencem je bil izveden pouk sicer zelo všeč, a kljub 

temu sami niso izluščili bistvenih podatkov, da bi zmogli na podlagi poskusa in razlage 

rešiti nalogo brez predhodnih podobnih vaj. Menim, da bi lahko takim učencem 

pomagala tako,  da bi zelo zmanjšala obseg snovi, se v eni učni uri osredotočila samo na 

eno stvar, jim omogočila vodeno eksperimentiranje in ob poskusu večkrat ponovila 

razlago fizikalnega pojava. Učenci bi tudi morali sproti narediti vaje, s katerimi bi ponovili 

in utrdili snov. 

f) Katere učne metode so učencem najbolj všeč in za katere metode menijo, da so jim 

najbolj pomagale pri razumevanju fizikalnih zakonitosti? 

Učenci so največkrat navedli, da jim je všeč učiteljeva razlaga s poskusi in delo v 

skupinah, nato diskusija in ponavljanje snovi ter nato pregledno zapisovanje v zvezek.  

Najbolj so jim pomagale pri razumevanju izkušnje pri opazovanju in delanju poskusov, 

povezane z dobro razlago.  

g) Kako izvedeni pouk fizike vpliva na učenčevo zanimanje za fiziko, željo po lastni 

aktivnosti, na mnenje o pomembnosti fizike? 

Učenci so ocenili svoj odnos do fizike na začetku in koncu učnega posega. Povprečje se je 

pri ocenah v povprečju nekoliko dvignilo v obeh skupinah in sicer pri oceni o tem, kako 

pomembna se jim zdi fizika v vsakdanjem življenju, pomembnosti razumevanja fizike, 

zanimanje za fizikalne pojave, pomembnosti občutka zadovoljstva pri fiziki. Prav tako se 

je dvignila ocena pomembnosti, da sami naredijo poskus oziroma, da sodelujejo pri 

poskusu. Veliki večini učencev je bil tak pouk zelo všeč, ker jim je prikazal fiziko kot 

zanimiv živ predmet, kjer lahko delajo zanimive poskuse, s katerimi razumejo fizikalne 

pojave. Zato se je tudi njihovo zanimanje za fiziko in mnenje o pomembnosti fizike 

povečalo. 

 

Planinšič G. [18] polaga učiteljem na dušo očetovski nasvet: »bolje izpeljati le nekaj dobro 

pripravljenih poskusov ob premišljenih vprašanjih, s katerimi spodbudimo diskusijo, kot pa 

kazati poskuse na izbrano temo drugega za drugim celo uro. V želji da bi dijakom pokazali 

več, se lahko zgodi, da izgubimo pozornost manj motiviranih , ki zato moteče vplivajo na 

druge.«  

Učne priprave so bile zelo obsežne in so vključevale veliko poskusov, diskusije, skupinskega 

dela, izpolnjevanja delovnih listov z odgovori na vprašanja učitelja. Vse naštete aktivnosti 

zahtevajo veliko časa. Učenci se med sabo tudi zelo razlikujejo po učnih zmožnostih. Izkazalo 

se je, da je bilo za učno šibkejše učence potrebovali veliko več  časa za vse načrtovane 
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aktivnosti, oziroma so si te sledile prehitro. Učno najbolj zmožni učenci so z lahkoto sledili 

tempu učne ure, za nekatere učno povprečne učence pa je bila ura prepolna aktivnosti s 

preveliko količino informacij in so bili na koncu ure utrujeni. Ker vsi učenci niso naredili 

predhodnih nalog, je bila tudi velika razlika med učenci, ki so že naredili poskuse doma in 

tistimi, ki so jih videli prvič. Za skupinsko delo, ki je učence najbolj veselilo, so imeli premalo 

časa, da bi se med sabo temeljito pogovorili. V trajanju učnega posega sicer ni bilo niti enega 

motečega dogodka s strani učencev, ker so bili med uro zelo disciplinirani in so vsi sodelovali, 

a bi učni poseg naslednjič temeljito prenovila po principu manj je več in vsaj pri nekaterih 

učnih urah izvedla notranjo diferenciacijo. Moje mnenje je, da morajo biti naloge obvezne, 

ker lahko samo tako učenec napreduje v pričakovani meri tudi na področju samostojnosti. 

Zato je bila pomanjkljivost učnega posega zagotovo tudi ta, da učenci niso dobili nalog po 

učnih urah. Tako bi pri nekaterih urah obdržala predhodne naloge, pri vseh ostalih pa bi 

učenci še vedno delali naloge za utrjevanje snovi, ki bi lahko vsebovale tudi poskuse. Ti so 

namreč pri fiziki neprecenljivega pomena, ki ga nobena še tako dobra razlaga brez poskusa 

ne more nadomestiti, vsaj pri mlajši populaciji, ki še nima zadostnih izkušenj z lastnimi 

predstavami.  

 

Analiza rezultatov učnega posega je kljub majhnem vzorcu pokazala na smiselnost ponovitve 

podobnega posega na večjem vzorcu. Aktivni pouk fizike se je izkazal kot velika pridobitev 

arzenala učnih strategij, ker je za osnovnošolske učence naravno, da sami odkrivajo in 

preizkušajo fizikalne koncepte preko dela s konkretnimi izzivi v obliki poskusov. Seveda 

potrebujejo različno zmožni učenci različno veliko časa za usvajanje znanja, a lahko s skrbnim 

načrtovanjem zadovoljimo potrebe obojih, kot učitelji pa še svoje, saj dober pouk obrodi 

bogate sadove pri zadovoljstvu in znanju učencev. 
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6 Priloge 
 

6.1 Dodatek A 
 

Predhodne naloge 

 

6.1.1 1. predhodna naloga  

 

Vprašanje: Kdaj se vidim v zastekljenem oknu? 

Potrebuješ: prostor z zastekljenim oknom podnevi in ponoči. 

Navodilo:  

V različnih delih dneva in pri različnih zunanjih in notranjih osvetlitvah se poglej v okensko 

steklo v prostoru. Poglej tudi skozi okensko steklo od zunaj.  

Opazuj in zapiši:  

Kdaj vidiš v okenskem steklu svojo sliko, kdaj vidiš samo zunanjost, kdaj te lahko vidijo za 

okenskim steklom ljudje od zunaj? 

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/matematika3/
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ZUNANJOST 

PROSTORA 

PROSTOR Kaj iz prostora opazim v šipi 

(skozi šipo) 

Kaj od zunaj opazim 

skozi šipo 

svetlo 
svetloba od 

zunaj 

 

 

 

 

temno svetlo 

 

 

 

 

temno z lučmi 

ali polmrak 
svetlo 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 2. predhodna naloga BARVE 

 

1. naloga 

Vprašanje: Kakšne barve vidiš skozi barvni filter? 

Barvni filter je prozorna folija določene barve, ki ima to lastnost, da prepušča samo nekatere 

barve svetlobe. 

Navodilo: 

Skozi zelen, rdeč in moder filter poglej na lego kocke različnih barv (ali na predmete rumenih, 

rdečih, zelenih in modrih barv) in povej, kakšne barve vidiš? 

 Rumena kocka Rdeča kocka Zelena kocka Modra kocka 

Rdeč filter     

Zelen filter     

Moder filter     
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2. naloga 

Vprašanje: Kakšne barve opaziš pri vrtenju vrtavke? 

Navodilo: 

Pobarvaj vsaj dva barvna kroga z različnimi deleži zelene in rdeče (ali modre in zelene ali 

modre in rdeče) tako, da pobarvaš izmenično izseke z eno in drugo barvo približno tako, kot 

kažejo primeri.  

 

 

 

 

 

Barvne kroge nalepi na trši kos kartona in izdelaj vrtavko tako, da v sredino narediš luknjico 

ter vanj zapičiš manjši ošiljen svinčnik. 

Namesto klasične vrtavke lahko zavrtiš barvni krog z vrvico, ki jo napelješ skozi dve luknjici. 

Podrobnejša navodila za izdelavo vrtavke z vrvico najdeš na spletu na naslovu:  

http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/disappearing-color-wheel 

Vprašanja: 

Katere barve vidiš, ko zavrtiš krog v posameznih primerih? 

Kako je barva, ki jo vidiš ob vrtenju kroga, odvisna od deleža posameznih barv? 

 

6.1.3 3. predhodna naloga: ODBOJ 

 

1. naloga 

Vprašanje: Kako lahko vidiš izza vogala?  

Potrebuješ: ogledalo, lahko pomočnika ali pa primerna stojala, stol (ali pa samo roke) 

Navodilo: Izberi dva ločena prostora. Iz prvega prostora bi rad videl predmet (lahko tudi 

osebo) v drugem prostoru iz mesta, od koder ga skozi vrata (ali okno) ne moreš videti. 

http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/disappearing-color-wheel
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Pomagaj si z ogledalom, ki ti ga nekdo podrži ali ga postaviš na stol ali kakšno drugo mesto. 

Lahko pa ogledalo pridržiš v stegnjenih rokah.  

Skiciraj prostore (stene, vrata), svoje mesto (lokacijo?), mesto predmeta ter mesto ogledala. 

Z žarki ponazori svetlobo, zaradi katerih si lahko videl predmet. 

2. naloga 

Vprašanje: Kako se vidiš v žlici? 

Potrebuješ: kovinsko žlico ali zajemalko, v kateri se lahko vidiš  

Navodilo: Poglej se v žlico z obeh strani. Žlico počasi približuj do nosa in jo nato počasi 

oddaljuj. Opazuj sliko. Opiši sliko v dveh primerih, na vbočeni in izbočeni strani. Kako se slika 

spreminja, ko jo približamo nosu? Kaj pa, ko jo oddaljujemo? 

Če najdeš kozmetično ogledalo, ponovi vajo še tako, da opazuješ svojo sliko pri različnih 

razdaljah. 

Oglej si še vzvratno ogledalo v avtu, vzvratno ogledalce na kolesu, izbočena ogledala v 

trgovini ali na križiščih in napiši, kaj opaziš. 

 

6.1.4 4. predhodna naloga: LOM 

 

1. naloga 

Vprašanje: Kako je videti svinčnik v vodi? 

Potrebuješ: čašo, vodo, svinčnik (ali slamico, palčko).  

Postopek: V čašo nalij vodo in vanjo poševno postavi svinčnik. Poglej na svinčnik z vrha in od 

strani. Kaj opaziš?  

2. naloga 

Vprašanje: Kje je kamen? 

Potrebuješ: kamen, dovolj veliko posodo, čašo vode.  

Postopek: V posodo položi kamen. Postavi se tako, da ga ne vidiš, ker ga ravno zakrije rob 

posode. Pomočnik naj v posodo počasi nataka vodo – kamen se ne sme premakniti! Kaj 

opaziš?  

Skiciraj žarke svetlobe, ki se odbije od kamna proti tvojemu očesu preden si natočil vodo in 

po tem. 
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Za bolj radovedne še 3. naloga (neobvezna) 

Vprašanje: Si že kdaj opazoval svoje prste na kozarcu med pitjem? 

Potrebuješ: kozarec, vodo 

Naloga: Stoje v eni roki podrži steklen kozarec napolnjen z vodo in opazuj prste skozi steklo 

kozarca. Najprej ga dvigni na višino oči in opazuj prste skozi steklo kozarca. Nato ga spuščaj 

nižje in opazuj prste skozi kozarec. Kaj opaziš? Kako bi razložil svoja opažanja?  

Sedaj pa zmoči prste in ponovi nalogo. Kaj opaziš sedaj? 

Vprašanje: Zakaj izgine kovanec pod kozarcem? 

Potrebuješ: kozarec, kovanec, vodo 

Postopek: Pod kozarec položimo kovanec, natočimo vodo v kozarec, kozarec opazujemo 

malo pod višino oči na primerni oddaljenosti in opazujemo kovanec. 

 

6.1.5 5. predhodna naloga: LEČE  

 

1.naloga: 

Vprašanje: Kakšna je slika skozi zbiralno in kakšna skozi razpršilno lečo? 

Naredi: Opazuj z dvema vrstama leč iz očal, lečami za kratkovidnost in daljnovidnost 

(oziroma zbiralnimi in razpršilnimi).  

Pri različnih razdaljah oči od leče poglej skozi lečo. Opazuj bližnje in oddaljene predmete ter 

primerjaj pogled skozi lečo in brez nje. Najlažje je opazovati z enim očesom oziroma tako, da 

vidiš predmet hkrati čez lečo in brez leče. 

Zapiši svoja opažanja pri obeh vrstah leč. 

2.naloga:  

Vprašanje: Kakšna je senca za lečami? 

Naredi: V zatemnjeni ali temni sobi usmeri skozi lečo svetlobo iz baterijske svetilke in poglej 

sliko leče na steni ali kakšnem drugem zaslonu. Kakšno razliko opaziš pri obeh vrstah leč ? 

3. naloga: 

Vprašanje: Kje je slika oddaljene okolice za lupo? 
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Naredi: Postavi se zraven stene nasproti oken in približuj (oddaljuj) od stene lupo (ali 

zbiralno lečo), dokler ne zagledaš na steni sliko oddaljene okolice. Izmeri razdaljo od lupe do 

stene. 

6.1.6 6. predhodna naloga – camera obscura 

 

Naloga: izdelaj camero obscuro in opazuj sliko. 

Vprašanje: kaj opaziš? 

Navodilo za izdelavo preproste camere obscure: 

Potrebuješ: tulec (za toaletni papir, od čipsa..), prosojni papir, alu folijo ali črn neprosojen 

papir, črn papir. 

Na eno stran tulca nalepi črn papir ali povezni alu folijo z elastiko. V sredino papirja naredi 

luknjico z žebljičkom ali šivanko. Na drugi strani nalepi ali z elastiko povezni prosojen (npr. 

peki) papir.  

Camera obscura je narejena, a za opazovanje slike na prosojnem papirju mora biti ta del 

tulca čim bolj zatemnjen, zato naredi iz črnega papirja tulec, ki ga na eni strani z gumico 

pritrdiš na camero obscuro na konec, kjer boš na prosojnem papirju opazoval sliko. 

 

6.2 Dodatek B 

 

6.2.1 Učna priprava ponovitev svetlobe iz 7. razreda 

 

Razred 8. 

Učna tema Svetloba 

Učna enota Ponovitev svetlobe iz 7. razreda 

Medpredmetne 

povezave  

Biologija, kemija 

Učne metode razlaga, demonstracijski eksperimenti, delo v skupinah, razgovor, 

opazovanje 

Učna oblika Frontalna učna oblika, individualna oblika dela, delo v dvojicah in 

skupinah 



81 

 

Učna sredstva in 

pripomočki 

baterijska svetilka, sveča, fosforescentne nalepke, kresnička, drevesni 

list, fotocelica, svetlobni mlinček, laserski kazalnik, dva kartona z 

luknjico, zavita cev, škropilnica, škatla s pokrovom, v kateri so barvne 

škatlice (vidiš, da ne vidiš), zrcalo, gladka kovinska folija, zmečkana 

kovinska folija, beli papir, senčna lutka, RGB diode, 6 prosojnic, 

grafoskop, kadička, pipeta z mlekom, za skupinsko delo optični 

komplet, ki vsebuje usmerjeno luč, zrcalo, alu folijo 

Operativni cilji  ponovijo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje 

snovi, spremembe agregatnega stanja, spremembe snovi (npr. 

fotosinteza, porumenitev časopisnega papirja), da lahko 

poganja električni tok (npr. sončne celice na žepnem računalu) 

 ponovijo, da svetloba posreduje sliko okolice in da so telesa 

vidna, ker oddajajo ali odbijajo svetlobo 

 ponovijo, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani in 

opredelijo pojme svetilo, osvetljeno telo, svetlobni curek, 

senca 

 spoznajo, da se pri odboju na hrapavi beli površini svetloba 

razprši, na gladki pa se odbije le v eno smer 

Standardi znanja  ponovijo različne učinke svetlobne energije na snovi in 

navedejo primere. 

 poznajo nevarnosti okvare vida pri opazovanju močnih svetil in 

laserskih prikazovalnikov 

 vedo, da svetloba posreduje sliko okolice in da z očmi 

zaznavamo tista telesa, ki oddajajo svetlobo ali se svetloba od 

njih odbija 

Dodatni učni 

material 

 Učni listi 

 Spletna učilnica 

 

Razdelava učne ure 

Učitelj Učenci 

Učitelj napove ponovitev svetlobe iz 7. razreda: Kaj je svetloba, kako se  
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razširja in kako jo vidimo. 

Vprašanje: Kako nastane svetloba? 

Telesa, ki imajo dovolj visoko temperaturo, oddajajo svetlobo (Sonce, 

zvezde, sveča). Nekatere sestavine električnih vezij oddajajo svetlobo, ko 

teče skoznje tok (led diode). Nekatere snovi oddajajo svetlobo, če jih 

predhodno osvetlimo (fosforescenca), nekatere pa, če trkajo ob njih 

molekule (fluorescentna svetila ali »neonke«), svetijo pa tudi nekatere 

živali, ki pri presnovi tvorijo snovi, ki zasvetijo. 

Učitelj pokaže svečo, led diodo, neonsko svetilko, fosforescentne 

nalepke, sliko kresničke. 

Vprašanje: Kdaj pravimo, da je neko telo svetilo? 

Svetila so tista telesa, ki oddajajo svetlobo. Kakšna je razlika med 

svetilom in osvetljenim telesom? 

Telesa, od katerih se svetloba odbije, pa so osvetljena. 

Naštejmo vsa tista telesa, ki so lahko svetila:  

baterijska svetilka, sveča, svetleči dinozavri, neonka, led dioda, kresnička  

Telesa, ki pa ne oddajajo svetlobe, ampak se ta od njih odbije, pa so luna, 

zrcalo, mačja očesa, komet, planeti,… 

Vprašanje: Kakšne učinke ima svetloba? 

 

Učitelj pokaže: list,fotocelico, svetlobni mlinček, vodo na soncu 

V listih se zaradi svetlobe sproži proces fotosinteze, snovi se segrejejo, 

tudi spremenijo agregatno stanje, v fotocelicah poženejo električni tok. 

Torej je svetlobni tok energija, ki opravi delo ali poveča notranjo 

energijo. 

Vprašanje: Kako se razširja svetloba? 

Vprašanje: Kakšne poskuse bi naredili, da bi preverili, ali se svetloba 

razširja premočrtno? 

Poskus: baterijska svetilka sveti skozi karton z luknjico. Kam za prvim 

kartonom lahko postavimo drug karton z luknjico, da bo vidna svetlobna 

 

Odgovarjajo na 

vprašanje  

 

 

 

 

 

Odgovor zapišejo 

na delovni list, 

nato odgovarjajo, 

učitelj povzame 

odgovore 

Naštejejo svetila 

Naštejejo 

osvetljena telesa 

Napišejo 

odgovore na 

delovni list, nato 

odgovarjajo, 

Učenci naštejejo 

učinke svetlobe 

tudi s pomočjo 

pokazanih 

predmetov 

Zapišejo v zvezek 

Opisujejo 

Predlagajo 

poskuse najprej 

na delovnem 

listu, nato v 

diskusiji, 
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lisa?  

Ali lahko vidimo plamen sveče skozi zavito cev? 

Poskus: z zavito cevjo poskusimo pogledati svečo. 

Ponovitev žarkovnih slik 

Žarek je samo geometrijski pojem, s katerim označimo smer svetlobe.  

Iz točkastega svetila se svetloba razširja na vse strani, zato narišemo 

žarke iz svetila navzven, snop svetlobe je omejen, zato narišemo lahko 

samo dva žarka na krajnih koncih snopa, curek je ozek snop in ga 

narišemo z enim žarkom. Smer žarkov je vedno iz svetila proti objektom. 

Kako hitra je svetloba? 

Svetloba se širi naravnost, njena hitrost  je 300 000 km/s. Od Sonca do 

Zemlje potrebuje 8 minut, do Lune do Zemlje 1,3 s, v 1 s obkroži 7,5-krat 

okoli zemlje. 

Vprašanje: Zakaj vidimo? Kdaj vidimo predmet? 

Poskus: pogled v črno škatlo. 

 

Telo vidimo šele takrat, ko svetloba, ki jo telo oddaja ali se je od njega 

odbila, pade v oko.  

Diskusija: (glede na rezultate predtesta pri nalogi kdaj vidimo) zakaj 

vidimo predmet za zaslonom, v ogledalu, z žarki ponazorimo širjenje 

svetlobe. 

Poskus: posvetimo z laserskim curkom in opazujemo piko na zaslonu. 

Laserskega curka ne vidimo. Vidimo samo piko na steni.  

Vprašanje: Zakaj? Kako bi laserski curek naredili viden? 

Če je prostor dovolj zatemnjen,  ga vidimo, ko ga poškropimo z vodo, ali 

posujemo prostor s prahom npr. krede, lahko bi prostor zadimili. 

Opozorilo, da lahko pride do poškodb oči, če gledamo v Sonce 

(opazovanje sončnega mrka) ali če svetimo z laserskim kazalnikom v oči. 

Zakaj zagledamo curek svetlobe, če ga poškropimo z vodo? 

odgovarjajo na 

izzive 

 

Narišejo v zvezek 

 

 

 

 

 

Odgovorijo, tudi s 

primeri 

 

Odgovor najprej 

na delovni list 

Pogledajo v črno 

škatlo in se 

pogovorijo v 

parih, zakaj ne 

vidijo in kdaj 

vidijo 

 

 

 

Odgovor na 

delovni list, nato 

diskusija 

 

 

Odgovarjajo, 
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Ker se je svetloba iz laserskega curka odbila na kapljicah vode (prahu, 

dima) in nato padla v oko. Ker svetlobni curek opazimo iz vseh smeri, 

pomeni, da se je svetloba iz kapljice odbila v vse smeri.  

Primer: snopi sončne svetlobe izza oblaka. 

Vprašanje: Kako vidimo predmete? 

Opazujemo odboj. 

Poskus: Curek svetlobe odbijamo z ogledalom, gladko kovinsko folijo, 

zmečkano kovinsko folijo, belim papirjem.  

Vsa telesa odbijajo svetlobo. Medtem ko zrcalo odbija svetlobo v eni 

smeri, jo zmečkana kovinska folija odbija v več smereh. Zrcalo nam 

posreduje informacije o smeri curka svetlobe, zmečkana folija  pa nam  

posreduje predvsem informacijo o predmetu, od katerega se odbija, bel 

list pa zgolj informacijo o njegovi obliki in barvi. [36,37] 

Učitelj skicira odboj na gladki ploskvi in odboj na hrapavi ploskvi ter 

ponazori razliko. 

Vprašanje: Kdaj nas odbita svetloba zaslepi? 

Kadar odboj svetila na gladki površini doseže naše oko. 

Svetloba svetila, ki se odbije od gladke površine, se odbije vsa pod 

enakim kotom. Če ta svetloba pade v oči, vidimo podobno, kot da bi 

svetilo posvetilo naravnost v naše oči. 

SENCE  

Vprašanje: Kaj se zgodi, če svetloba zadene oviro? 

Ovira svetlobo vpije in odbije, za svetlobo se pojavi senca. 

Poskus v parih: posvetimo z baterijsko svetilko in na zaslon projiciramo 

senčno lutko, mucka. 

Naloga: konstruiraj sliko sence na zaslonu. 

Vprašanja za delo v skupinah:  

Kaj se zgodi s senco, če mucka približamo zaslonu? 

Kaj se zgodi s senco, če mucka oddaljimo od zaslona? 

poiščejo podobne 

primere 

 

Po skupinah 

opazujejo odboj 

na zrcalu, ravni in 

zmečkani foliji 

 

 

 

 

 

Narišejo skico  v 

zvezek. 

Odgovarjajo, 

predlagajo 

primere. 

 

 

 

Odgovarjajo, 

naštejejo 

primere. 

Naredijo poskus v 

paru. 

Narišejo 

konstrukcije 

sence na zaslonu. 

Delo po skupinah 

in odgovori na 
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Kaj se zgodi s senco, če svetilo približamo mucku? 

Koliko senc lahko vidimo, če na mucka posvetimo z rdečo in modro 

svetlobo (z rdečo, modro in zeleno svetlobo) ? 

Poskus in konstrukcija senc v skupinah po 2 ali 3. 

Poudarimo: senca v celotni prostornini prostora za svetlobno oviro. 

PROZORNE, PROSOJNE IN NEPROZORNE SNOVI 

Vprašanje: Kako razlikujemo snovi glede na to, kako prepuščajo 

svetlobo? 

Prozorne, prosojne, neprozorne 

Ali nastane za prozornim objektom senca? 

Če je mucek prozoren, ali bo na zaslonu senca? 

Poskus: Na grafoskop položimo figuro iz prosojnice. Svetlobe, ki preide 

prosojnico, je manj kot v okolici. Na figuro naložimo še več prosojnic. 

Čim večja je debelina prozorne snovi, tem manj je prepuščene svetlobe. 

Kolikšen delež svetlobe predmet iz prozorne snovi prepusti, je odvisno od 

debeline in lastnosti snovi. 

Okensko steklo je sicer prozorno, a ne prepušča vse svetlobe. Približno 

ena dvajsetina svetlobe, ki vpade na steklo, se odbije, ostalo pa gre skozi. 

Navezava na predhodno nalogo, odgovor:  

če je v notranjosti zastekljenega prostora več svetlobe kot zunaj,  je 

svetlobe, ki se iz prostora odbije v steklu dovolj, da steklo deluje kot 

zrcalo in vidimo v njemu svojo podobo, saj nas zunanja svetloba ne moti. 

Če pa je zunaj veliko več svetlobe, potem je svetloba, ki se iz prostora 

odbije od stekel nazaj v prostor prešibka, da bi jo iz prostora opazili.  

Poskus: Posvetimo z lučjo skozi bistro vodo. Nato dodajamo kapljice 

mleka (mila), dokler ne vidimo skozi posodo samo svetlobe.   

Prozorne snovi prepuščajo skoraj vso svetlobo, v prosojnih se svetloba 

odbija v vseh smereh (se siplje) in se izgubi informacija o prvotni smeri, 

neprozorne pa svetlobo vpijajo. 

Razdelitev 2. predhodne naloge in pripomočkov. 

delovni list. 

 

 

 

 

 

 

Naštejejo, tudi s 

primeri. 

odgovarjajo 

opazujejo, 

predvidevajo, 

razložijo, 

sklepajo. 

 

 

 

Pripovedujejo o 

svojih opažanjih 

pri predhodni 

nalogi. 

 

 

 

Opazujejo, 

pogovor. 
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Priloge:  

Delovni list 

Vprašanja ponovitev svetlobe 

1. Kdaj pravimo, da je neko telo svetilo? 

2. Kakšne učinke ima svetloba? 

3. Kako se razširja svetloba? 

4. Kakšne poskuse bi naredili, da bi preverili, ali se svetloba razširja premočrtno? 

5. Kdaj vidimo predmet? 

6. Kako bi laserski curek naredili viden? 

7. Kaj se zgodi, če svetloba zadene oviro? 

8. Kako razlikujemo snovi glede na to, kako prepuščajo svetlobo? 

Delo v skupini:  

a) Kaj se zgodi s senco, če mucka približamo zaslonu? 

b) Kaj se zgodi s senco, če mucka oddaljimo od zaslona? 

c) Kaj se zgodi s senco, če svetilo približamo mucku? 

d) Koliko senc lahko vidimo, če na mucka posvetimo z rdečo in modro svetlobo (z rdečo, 

modro in zeleno svetlobo) ? 
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6.2.2 Učna priprava Barve 

 

Razred 8. 

Učna tema Svetloba 

Učna enota Barve 

Medpredmetne 

povezave  

Biologija, tehnični pouk 

Učne metode razlaga, demonstracijski eksperimenti, delo v skupinah, razgovor, 

opazovanje 

Učna oblika Frontalna učna oblika, individualna oblika dela, delo v dvojicah in 

skupinah 

Učna sredstva in 

pripomočki 

prizma, grafoskop, dva kartona za režo, spektrometer, očala, ki 

razklonijo svetlobo na spektralne barve, diaprojektorji in grafoskop, 

filtri na diapozitivih, rdeč, moder in zelen filter (RGB), vrtavke, stojalo s 

tremi diodami (RGB), baterija, USB mikroskop z računalnikom 

Operativni cilji  Spoznajo, da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih 

barv 

 Razumejo, zakaj vidimo površine bele, črne ali obarvane  

Standardi znanja  Vedo, da je bela svetloba sestavljena iz mavričnih barv, ki se od 

površine odbijajo ali pa jih ta absorbira 

 Sklepajo po barvi predmeta, kateri del svetlobnega spektra se 

od predmeta odbija in kateri absorbira 

Dodatni učni 

material 

 Učni listi z vprašanji in navodili za vaje 

 Spletna učilnica 

 Delovni list s predhodnimi nalogami 
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Razdelava učne ure: 

Učitelj Učenci 

Vprašanje: Zakaj vidimo barve?  

Poskus: na »vodno prizmo« (nagnjeno ogledalo v posodici, v katero 

nalijemo vodo) usmerimo curek svetlobe iz grafoskopa, na katerega smo 

položili dva neprosojna papirja tako, da je nastala med njima reža) ali skozi 

prizmo usmerim curek na svetlobe iz grafoskopa, tako dobljen spekter barv 

projiciram na tablo. 

Sončna svetloba je sestavljena iz različnih svetlob (različnih barv), ki 

predstavljajo vidni spekter. Sonce pa seva tudi svetlobo, ki je naše oko ne 

zazna, npr. ultravijolično in infrardečo.  

Z ultravijolično svetlobo razkužujemo, nekateri ptiči in žuželke, npr. čebele 

zaznavajo ultravijolično sevanje. Infrardeče sevanje uporabljamo pri opremi 

za nočno gledane, kjer so toplejša telesa videti svetlejša.  

Poskus: s fotoaparatom slikam infrardečo svetlobo iz daljinskega 

upravljavca. 

Različne barve svetlobe lahko vidimo tudi v spektrometru, ki je sestavljen iz 

črne škatle, v katero pogledamo skozi na CD, na katerega pade svetloba 

skozi tanko režo. 

Poskus: učenci pogledajo skozi spektrometer, uklonske mrežice na očalih 

MEŠANJE RAZLIČNIH SVETLOB 

Vprašanje: Kaj se zgodi, če na isto mesto posvetimo svetlobo rdeče, modre 

in zelene barve? 

Poskus: svetlobo treh projektorjev z modrim, zelenim in rdečim 

diapozitivom projiciramo na zaslon. 

 

Slika 7: mešanje svetlob. Vir: demoweb.physics.ucla.edu. 

Odgovarjajo na 

delovni list, 

nato diskusija 

 

 

Opazovanje 

barvnega 

spektra na tabli 

in skozi očala 

ter 

spektrometer 

 

 

 

 

 

 

Napoved  

 

 

 

 

 

 

Napovedovanje 

in opazovanje 
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Učenci napovejo mešanico različnih svetlob. 

Rdeča + zelena = rumena 

Rdeča + modra = magenta 

Modra + rdeča = magenta (lila) 

Zelena + modra = cian (sinja) 

Modra + zelena + rdeča = bela 

Oči zaznavajo mešanice dveh barv kot eno barvo. To opazimo tudi pri 

vrtavkah, kjer doživljamo hitro menjavanje odbite svetlobe kot novo barvo, 

ki je odvisna od barv in njihovih deležev na vrtavki. Če je vrtavka sestavljena 

iz mavričnih barv, lahko opazujemo skoraj belo barvo vrteče vrtavke. 

Učenci v skupinah opazujejo vrtenje različnih vrtavk.  

Vprašanje: Kje v vsakdanjem življenju vidimo barve zaradi mešanja svetlob? 

V vseh ekranih je vsaka točka lahko osvetljena s tremi barvami (RGB), kjer 

intenziteta različnih barv pri vsaki točki (pikslu) vzbudi v očesu želeno barvo. 

Barvne sence  

Poskus: opazujejo sence, ki jih ustvarijo snopi rdeče, modre in zelene 

svetlobe, ki se delno prekrivajo. 

Frontalni poskus z barvnimi sencami (na belem delu zaslona naredimo 

sence barve magenta, nato cian in nato rumeno).  

Delo v skupinah, poskus z barvnimi sencami in vprašanja: 

Kakšne barve je senca, ki nastane zaradi odsotnosti rdeče svetlobe ? 

Koliko senc nastane, če osvetlimo predmet z snopom rdeče in modre 

svetlobe (ostale dvobarvne kombinacije) ? Kakšne barve so? 

Koliko senc nastane, če osvetlimo predmet z snopom rdeče, zelene in 

modre svetlobe? Kakšne barve so? 

MEŠANJE BARV (PIGMENTOV) 

Vprašanje: Zakaj vidimo lego kocke rdeče, modre, rumene, zelene? 

Lego kocka je rdeča, ker vpije vse barve razen rdeče, ki jo odbije.  

Ko svetloba vpada na neprozorno telo, se je del odbije, del pa vpije. Od 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navajajo 

primere 

mešanja barv v 

vsakdanjim 

življenjem 

Napovejo 

barvo sence, 

razložijo zakaj 

je senca 

določene barve 

V skupinah 

izvajajo poskus 

in odgovarjajo 

na vprašanja 

 

 

 

 

Spoznavajo 

razliko med 
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lastnosti telesa je odvisno, koliko svetlobe se odbije in  kakšne barve je ta 

svetloba. 

Vprašanje: Kdaj vidimo predmet bel in kdaj črn? 

Telo, ki večino svetlobe vpije, je videti temno, črno. Tisto, ki večino vpadne 

svetlobe odbije, pa je videti svetlo, belo. 

Poskus: Pogledamo skozi filter, tako kot pri predhodni nalogi. Kaj 

ugotovimo? 

Barvni filtri prepuščajo samo določene svetlobe.  

Kakšna bo »mavrica« na zaslonu, če razklonim rdečo(zeleno, modro) 

svetlobo? 

Poskus: razklonimo različne barve svetlobe s prizmo pred diaprojektorjem z 

različnimi barvnimi diapozitivi. 

Poskus: razklon bele svetlobe pogledamo z barvnimi očali. 

Kaj smo ugotovili? 

Filter ne prepušča samo ene svetlobe, ampak cel pas. Naše oči zaznajo 

samo svetlobo, ki je padla v oči, ne glede na to, kaj se je z njo dogajalo prej. 

Kakšne barve bo predmet, je odvisno od lastnosti svetlobe, ki pade v oči. 

Pri barvanju predmetov lahko s kombinacijo treh barv ustvarimo katerokoli 

barvo. Pri nanašanju barv na papir tiskalniki uporabljajo tri osnovne barve: 

magento, cian in rumeno.  

Če na papir posvetimo z modro, zeleno in rdečo svetlobo, se bosta pri 

vpadu na sliko rumene barve odbila zelena in rdeča, modra pa se bo vpila. 

Zelena in rdeča bosta v očeh dala vtis rumene svetlobe. 

Zanimivost: barvni tiskalniki ne morejo natisniti bele barve. 

Vprašanje: Kako so prikazane barve na televizorju in na papirju? 

Poskus : Pogledamo pod mikroskopom v skupinah. 

Navodilo: Na računalnik priklopimo USB mikroskop raziščemo, kako so 

prikazane različne barve na zaslonu in na papirju.  

seštevalnim in 

odštevalnim 

mešanjem barv 

 

 

 

Pripovedujejo 

svoje izkušnje 

in opažanja iz 

predhodnih 

nalog in jih 

razložijo, 

napovejo barve 

v mavrici skozi 

različne barvne 

filtre 

 

 

 

 

 

Skicirajo skico 

filtriranja barv 

 

 

Povzamejo 

svoje 

razumevanje, 

opazujejo skozi 

mikroskop 
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Delovni list z vprašanji: 

Vprašanja: 

1. Zakaj vidimo barve?  

2. Kaj se zgodi, če na isto mesto posvetimo svetlobo rdeče, modre in zelene barve? 

3. Kje v vsakdanjem življenju vidimo barve zaradi mešanja svetlob? 

4. Zakaj vidimo lego kocke rdeče, modre, rumene, zelene? 

5. Kdaj vidimo predmet bel in kdaj črn? 

6. Kaj opazimo, če pogledamo skozi filter modre (rdeče ali zelene) barve. 

7. Kako so prikazane barve na televizorju in na papirju? 

 

Delo v skupini: barvne sence  

 

Navodilo: Na stojalu so nameščene modra, zelena in rdeča dioda, ki jih priključite na baterijo. 

Postavite zaslon tako, da boste opazovali modre, rdeče in zelene barvne kroge, ki naj se 

prekrivajo tako, da boste videli tudi barvne mešanice vseh parov barv. S svinčnikom ali 

prstom naredite sence in jih opazujte. Določite, katera kombinacija barvnih diod ustvari 

senco določene barve. 

Opazujemo sence, ki jih ustvarijo snopi rdeče, modre in zelene svetlobe, ki se delno 

prekrivajo. 

a) Kakšne barve je senca, ki jo nastane zaradi odsotnosti rdeče svetloba ? 

b) Koliko senc nastane, če osvetlimo predmet z snopom rdeče in modre svetlobe (ostale 

dvobarvne kombinacije) ? Kakšne barve so? 

c) Koliko senc nastane, če osvetlimo predmet z snopom rdeče, zelene in modre 

svetlobe? 

d) Kakšne barve so? 
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6.2.3 Učna priprava Odboj 

 

Razred 8. 

Učna tema Svetloba 

Učna enota Odboj 

Medpredmetne 

povezave  

tehnični pouk 

Učne metode razlaga, demonstracijski eksperimenti, delo v skupinah, razgovor, 

opazovanje 

Učna oblika Frontalna učna oblika, individualna oblika dela, delo v dvojicah in 

skupinah 

Učna sredstva in 

pripomočki 

Baterijske svetilke, tulci, zrcala, geotrikotniki, polprepustno zrcalo, 

karo papir, periskop, miraskop, vbočena in izbočena zrcala, večje 

vbočeno in večje izbočeno zrcalo, sveče, svetilo s tremi curki, upogljiva 

zrcalna površina. 

 

Operativni cilji  S poskusi raziščejo, kako se svetloba odbija od telesa 

 analizirajo potek svetlobnega žarka pri odboju na ravnem 

zrcalu ( E ) 

 razložijo nastanek difuznega in zrcalnega odboja 

Standardi znanja  Vedo, kaj je odboj svetlobe in poznajo odbojni zakon 

Dodatni učni 

material 

 Učni listi z vprašanji in navodili za vaje 

 Spletna učilnica 

 Delovni list s predhodnimi nalogami 
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Razdelava učne ure: 

 

Učitelj Učenci 

RAVNO ZRCALO 

Poskus: učenci delajo v skupinah po 4. Eden posveti z baterijsko svetilko 

skozi tulec na zrcalo pod poljubnim kotom. Drugi prisloni tulec ob prvega 

in poišče tak naklon tulca, da bo videl odboj svetlobe. Druga dva učenca 

odčitata kot vpadnega žarka in odbitega žarka. Drug par ponovi vajo pri 

drugem kotu.  

Vprašanja: Kateri kot ste odčitali? 

Narišemo zrcalo, definiramo vpadno pravokotnico, odbiti in vpadni kot in 

jih narišemo. Dogovorimo se, da vpadni in odbiti kot odmerimo od 

pravokotnice, saj je tako odčitavanje lažje v primeru neravnih površin. 

Ugotovimo, da je pri zrcalu odbojni kot enak vpadnemu. To 

poimenujemo odbojni  zakon. 

Vprašanje: Kako ste lahko videli izza vogala?  

Odgovor na prvo predhodno nalogo: 

Z ogledalom ste lahko videli stvari, ki so bile sicer pogledu skrite, saj 

svetloba, ki se je odbila od predmetov, ni mogla doseči vaših oči. Dosegla 

pa je zrcalo, kjer so se ti žarki odbili po odbojnem zakonu in nato dosegli 

oko. Kako so se odbili? Tako, da je bil odbojni kot je enak vpadnemu.  

POLPREPUSTNO ZRCALO 

Poskus: Poiščite dva enaka predmeta (svinčnika), en predmet postavite 

pred polprepustno zrcalo. Kam na drugo stran morate položiti drug 

predmet, da ne ločite slike od predmeta. Kaj opazite? (pod polprepustno 

zrcalo podstavimo karo papir). 

Vprašanje: Zakaj vidimo sliko v zrcalu? 

Možgani prejmejo informacijo o predmetu s svetlobo, ki pade v oči. 

Svetloba, ki pade v oči direktno, daje enako informacijo kot odbita.  

 

Izvedejo poskus 

po navodilih in 

zapisujejo 

meritve, 

pogovorijo se o 

rezultatih 

 

Ugotovijo, da sta 

kota ob 

pravokotnici med 

seboj enaka, prav 

tako kota ob 

tangenti.  

Diskusija glede na 

izkušnje z 

opazovanje z 

ogledalom 

 

 

V parih izvajajo 

poskus in se 

pogovorijo o 

opažanjih 

 

Pogovor  
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Slika 8: kako vidimo predmet in sliko predmeta [36]. 

Iz vsake točke predmeta se svetloba odbija na vse strani. Na sliki (a) sta 

narisana dva delna curka, ki padeta v skrajnosti očesa. Na sliki (b) se ta 

dva curka najprej odbijeta od zrcala, nato pa po odbojnem zakonu v oko.  

Podaljški žarkov se sekajo v točki za zrcalom, ki je enako oddaljena od 

zrcala kot predmet. Oko namreč zaznava le smer, iz katere pade svetloba 

v oči in vidi predmet v tej smeri.  

Naš vid nas zato prepričuje, da je predmet za zrcalom, a če za zrcalo 

postavimo fotografski papir, nanj ne bomo ujeli slike. 

Za ogledalom ni svetlobe, ki bi padla v naše oči, zato pravimo, da je slika 

v ogledalu navidezna. 

Vprašanja: Od kje lahko predmet vidimo? Od kje lahko vidimo njegovo 

sliko? 

Ozavestimo: Ne moremo se skriti tako, da bi videli nekoga v oči, on pa 

nas ne! 

Vsa svetloba, ki izhaja iz ene točke svetila (npr. vrha puščice), se odbije 

od zrcala tako, da se podaljški žarkov sekajo v eni točki za zrcalom. 

Očesu, ki opazuje sliko v zrcalu, se zdi, da svetloba izvira iz te točke, ki je 

na drugi strani zrcala enako oddaljena od zrcala kot predmet. 

To velja za vsako točko svetila, zato vidimo v zrcalu sliko, ki je enako 

obrnjena kot predmet. Ker sta leva in desna stran zamenjani, pravimo, da 

je slika zrcalna. 

Poskus: 

Postavi zrcalo za list papirja in napiši svoje ime pred zrcalom tako, da ga 

boš v zrcalu videl pravilno. Nato postavi zrcalo vzporedno z roko in prav 

tako napiši svoje ime tako, da ga boš v zrcalu videl pravilno. 

Procedura risanja slike predmeta v zrcalu: kako geometrijsko preslikamo 

daljico AB čez premico. Iz točk A in B narišemo pravokotnico na premico 

Pogovor o 

navidezni sliki. 

 

 

 

 

Konstruirajo sliko 

v zrcalu  

 

 

 

 

 

 

Pripovedujejo o 

svojih izkušnjah 

 

 

Opazujejo 

značilnosti 

zrcalne slike, tudi 

na podlagi 

geometrijskih 

značilnosti 

 

Naredijo zrcalno 

sliko 

 

Izdelavo slike v 
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(zrcalo), na drugi strani premice odmerimo na pravokotnici razdaljo 

enako razdalji od premice do točke in narišemo točki A' in B'. Daljica A'B' 

je slika daljice AB. 

Vprašanje: Zakaj lahko s periskopom vidimo za vogalom? 

Poskus: pogled v periskop in risanje poti svetlobe od predmeta do očesa 

Vprašanje: Narišite, zakaj zagledate ob jezeru tak prizor? 

Risanje zrcalne slike drevesa na gladini jezera. 

Na vodni površini se svetloba delno odbije, delno pa vpije. Kolikšen del 

svetlobe se odbije je odvisno od vpadnega kota. Čim večji je, tem več 

svetlobe se odbije. Če vpada na vodno površino pravokotno, se je odbije 

le 2 %, pri 89°  pa  celo 90% svetlobe. Čim bolj poševno gledamo na 

vodno gladino, bolj se nam zdi kot zrcalo, čim bolj navpično gledamo v 

vodo, tem bolje vidimo dno, saj se odbije manj svetlobe. 

KRIVA ZRCALA 

Motivacija: pogledamo v miraskop. 

Vprašanja: Zakaj vidimo žabico tam, kjer je ni? 

 

Kriva zrcala so vse gladke površine, ki odbijajo svetlobo in niso ravne.  

Vprašanje: Kakšna je bila vaša podoba, ko ste se pogledali v vbočeni in 

kakšna v izbočeni zrcalni površini? 

Slike se razlikujejo, če je površina ukrivljena navznoter ali navzven. 

Vprašanje: Kako se razlikujejo slike na izbočenih in vbočenih zrcalih, 

kakšne so v primerjavi s sliko v ravnem zrcalu? 

Vbočena ali konkavna zrcala 

Poskus (frontalno in v parih): s svetilom s tremi curki posvetimo v 

vbočeno  zrcalo. 

Vprašanje: Kam vbočeno ogledalo usmeri vse vzporedne curke, ki 

vpadejo na njegovo površino? 

Vprašanje: Ali velja odbojni zakon na ukrivljeni površini? 

Na vsaki površini velja odbojni zakon, pri risanju si pomagamo s tangento 

zrcalu povežejo z 

matematično 

konstrukcijo slike 

v zrcalu 

Razložijo  

 

 

Z žarki ponazorijo 

zrcalno sliko na 

gladini jezera. 

 

 

 

Opazujejo sliko v 

miraskopu  

Predlagajo 

razloge za 

navidezno sliko. 

Pripovedujejo o 

izkušnjah s krivimi 

zrcali. 

 

Opišejo sliko v 

vbočenih in 

izbočenih zrcalih 

 

Opazijo, da se vsi 

vzporedni curki 

sekajo v eni točki. 

 

Opazijo, da pri 
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na površino v točki odboja, na katerega narišemo pravokotno vpadnico. 

Vsi vzporedni žarki se sekajo v točki, ki se imenuje gorišče. Vbočena 

zrcala snop vzporednih žarkov odbijajo tako, da se le ti sekajo v eni točki, 

ki jo poimenujemo gorišče. 

 

Slika 9 : Prikaz nastanka gorišča pri vbočenem zrcalu. 

Poskus: učenci opazujejo sliko v konkavnem zrcalu in jo primerjajo s sliko 

v ravnem ogledalu. 

Demonstracijski eksperiment: opazujemo sliko sveče v zrcalu, pri 

različnih razdaljah. Ko je razdalja zrcala od sveče dovolj velika (večja od 

goriščne razdalje), sliko prikažemo na zaslonu. 

Če je predmet med goriščem in ogledalom velja: čim dlje je predmet od 

zrcala (v bližini gorišča), tem večja je slika. Ta je pokončna in ker je ne 

moremo ujeti na papir, navidezna. V zrcalu vidimo manjši del slike kot pri 

ravnem zrcalu. 

Če je predmet na drugi strani gorišča kot ogledalo pa velja,  da je slika 

obrnjena in se z oddaljevanjem predmeta od zrcala manjša.  

Primeri konkavnih ogledal, ki jih srečamo v vsakodnevnem življenju: 

žarometi, reflektorske luči, kozmetično ogledalo, konkavne pečice, 

zobozdravniško ogledalce, oftalmoskop, parabolično zrcalo v 

astronomskih teleskopih 

Prikaz žarkov v miraskopu. 

Izbočena ali konveksna zrcala 

Vprašanje. Kakšne je slika na izbočenem zrcalu? 

Na zunanji strani žlice smo opazili pomanjšano sliko.  

Slika pri izbočenem zrcalu je vedno pomanjšana in pokončna ter 

krivi ploskvi 

odbojni kot 

odvisen od 

tangente na 

ploskev. Spoznajo 

gorišče. 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo sliko v 

vbočenem zrcalu. 

Ponovno 

sistematično 

opazujejo sliko v 

zrcalu pri različnih 

oddaljenostih. 

 

 

 

 

Naštevajo. 
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navidezna. Zorni kot je večji kot pri ravnem zrcalu. 

Primeri razpršilnih ogledal: vetrobransko, ogledala v trgovini. 

Vprašanje: Kaj se zgodi s sliko, če je zrcalo bolj ukrivljeno? 

Poskus: Opazovanje odboja vzporednih žarkov pri krivljenju površine. 

Čim bolj je zrcalo ukrivljeno, tem manjša je slika. 

Pripovedujejo 

svoja opažanja. 

 

 

Naštejejo. 

Opazujejo sliko in 

sklepajo o 

odvisnosti slike 

od ukrivljenosti.  

 

Delovni list Odboj 

Vprašanja ODBOJ 

1. Zakaj vidimo sliko v zrcalu? 

2. Narišite, zakaj zagledate v jezeru pokrajino ? 

3. Zakaj v miraskopu vidimo žabico tam, kjer je ni? 

4. Kako se razlikujejo slike na izbočenih in vbočenih zrcalih, kakšne so v primerjavi s sliko 

v ravnem zrcalu? 

5. Ali velja odbojni zakon na ukrivljeni površini? 

6. Kakšna je slika na izbočenem zrcalu? 

7. Kakšna je slika, če je zrcalo bolj ukrivljeno? 

Poskusi:  

a) Poskus v skupini: 

Položi na mizo zrcalo in zraven pravokotno na mizo kotomer. Ob kotomer postavi tulec pod 

poljubnim kotom na zrcalo in posveti nanj  z baterijsko svetilko. Na zrcalo ob kotomer 

postavi še drug tulec pod takim kotom, da vidiš skozenj svetlobo iz svetilke. 

 Vpadni kot Odbojni kot 

Prva meritev   

Druga meritev   
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b) Poskus s polprepustnim zrcalom: 

Na mizo postavi karo papir in nanj polprepustno zrcalo. Na poljubno razdaljo pred ogledalo 

postavi svinčnik. Kam na drugo stran morate položiti enak svinčnik, da ne ločite slike od 

predmeta. Kaj opazite? 

c) Napiši svoje ime: 

postavi zrcalo za list papirja in napiši svoje ime pred zrcalom tako, da ga boš v zrcalu videl 

pravilno. Nato postavi zrcalo vzporedno z roko in prav tako napiši svoje ime tako, da ga boš v 

zrcalu videl pravilno. 

d) Posvetite na vbočeno in izbočeno ogledalo: s svetilom s tremi curki posveti v ravno 

zrcalo. 

Kam vbočeno ogledalo usmeri vse vzporedne žarke, ki vpadejo na njegovo površino? Nariši 

njihove odboje. 

 

6.2.4 Učna priprava Lom 

 

Razred 8. 

Učna tema Svetloba 

Učna enota Lom, totalni odboj 

Medpredmetne 

povezave ? 

Biologija, tehnični pouk 

Učne metode razlaga, demonstracijski eksperimenti, delo v skupinah, razgovor, 

opazovanje 

Učna oblika Frontalna učna oblika, individualna oblika dela, delo v dvojicah in 

skupinah 

Učna sredstva in 

pripomočki 

laserski kazalnik, palica, kadička, 

posodice za sladoled, kamni, steklenice vode, 

laserski kazalnik na magnet za tablo, planparalelna plošča z 

magnetom, močna baterijska svetilka (maglite mini), eksperimentalni 

kompleti z usmerjeno svetilko in planparalelno ploščo 
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igrače za totalni odboj, plastenka z luknjico. 

Operativni cilji  S poskusom razišče, kako se svetloba lomi na meji dveh optični 

različno gostih snovi, in analizira potek svetlobnega žarka pri 

prehodu iz ene snovi v drugo ( E ). 

 S poskusom spozna, kaj je totalni odboj 

Standardi znanja  Nariše potek svetlobnega žarka pri prehodu iz ene snovi v 

drugo  

Dodatni učni 

material 

 Učni listi z vprašanji in navodili za vaje 

 Spletna učilnica 

 Delovni list s predhodnimi nalogami 

 

Razdelava učne ure: 

Učitelj Učenci 

Vprašanja iz predhodne naloge: Zakaj vidimo svinčnik v vodi zlomljen? Zakaj 

vidimo kamen šele takrat ko natočimo vodo? Zakaj vidimo v vodi krajše noge?  

Poskus: v kadičko z mlečno vodo posvetim pod kotom z laserjem. Poleg 

laserja v isti smeri postavim ravno palico.  

Žarek svetlobe se v vodi lomi. Zakaj? 

V različnih sredstvih je hitrost svetlobe različna. Sredstva, v katerih se 

svetloba širi počasneje, se imenujejo optično gostejša sredstva.   

Ko se svetloba širi iz enega sredstva v drugo, se ji spremeni hitrost. Zato se 

širi v sredstvu pod drugim kotom.  

Lomni kot je odvisen tudi od optične gostote sredstva. Čim gostejše je 

sredstvo, tem manjši je lomni kot svetlobe pri določenem vpadnem kotu. 

Poskus: pod različnimi koti posvetimo v vodo. 

Vprašanje: Kako se spreminja lomni kot s spreminjanjem vpadnega? 

Kot je odvisen od tega, pod katerim kotom vpada svetloba na mejo sredstev. 

Čim večji je vpadni kot, tem večji je lomni kot. 

Pripovedujejo 

o svoji 

izkušnji in 

poskusijo 

razložiti svoja 

opažanja. 

 

 

 

 

 

Opazujejo in 

povedo, kako 

je lomni kot 

povezan z 

vpadnim. 
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Narišemo vpadno pravokotnico, vpadni, lomljeni in odbiti žarek ter označimo 

vpadni, in lomni kot. 

V primeru, ko gre curek svetlobe iz zraka v vodo, se z večanjem vpadnega 

kota se veča tudi lomni kot, a je ta vedno manjši od lomnega. 

Vprašanje: Kje vidimo ribo pod vodo? Kam moramo ciljati, da jo zadenemo? 

Prikaz: 

 

Slika 10 : Ribič nameri v  ribo, vir: sciencelearn.org.nz. 

Ribič ne vidi loma svetlobe, ker zazna samo smer svetlobe. 

Poskus: v kadičko s kamnom nalijemo vodo in opazujemo s strani, dokler ne 

zagledamo kamna. 

Vprašanje: Zakaj ste zagledali kamen šele takrat, ko ste nalili vodo v kozarec? 

Zaradi istega razloga, kot ribič zagleda ribo drugje, zagledamo kamen šele 

takrat, ko natočimo v posodo vodo. Ko ni bilo vode, je pogled na kamen 

zastirala stena posode. Ko natočimo vodo, pa vidimo podobo kamna v smeri 

svetlobe, ki od kamna pade v naše oko in ki se je pri prehodu iz vode lomil 

proč od pravokotne vpadnice. 

Vprašanje: Kakšna je smer svetlobe potem, ko gre iz zraka skozi steklo in nato 

zopet v zrak? 

Poskus v skupinah: Curek svetlobe s strani  usmerimo skozi planparalelno 

ploščo in ga trasiramo. 

Žarki se v steklu lomijo proti pravokotni vpadnici, nato pa zopet stran od 

pravokotne vpadnice, tako da smer svetlobe ostane enaka kot pred vstopom 

v steklo. 

Poudarimo: Smer širjenja svetlobe je vedno enaka. Če posvetimo z laserjem iz 

zraka v vodo v iz točke A pod kotom α (glede na pravokotnico), se curek lomi 

pod kotom β in posveti na dnu vode v točko B. Če zdaj iz točke B posvetimo 

 

Pozorni so na 

primer, ko je 

vpadni kot 

pravokoten. 

 

Pogovor o 

tem, da mora 

ribič nameriti 

sulico nižje, 

kot vidi ribo. 

 

 

 

Opazujejo in 

razložijo na 

podlagi 

predhodnih 

primerov. 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

lom svetlobe 

v 

planparalelni 

plošči in ga 

opišejo. 
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pod kotom β (glede na pravokotnico) v nasprotni smeri, se svetloba lomi iz 

vode pod kotom α in posveti v točko A. (Če se svetloba širi iz enega sredstva v 

drugo po določeni poti, gre v drugo smer po isti poti) 

  

Slika 12: lom svetlobe pri širjenju iz zraka v vodo in obratno. 

Vprašanje: Kakšni se nam zdijo predmeti pod vodo glede velikosti, če jih 

opazujemo iz zraka? 

S konstrukcija žarkov pokažemo, da se zdi predmet pod vodo večji, če ga 

opazujemo pravokotno nad vodo. 

LOM V PRIZMI 

Vprašanje: Kako se lomi žarek v prizmi? 

Poskus: demonstracija na tabli z monokromatskim laserjem. 

Vprašanje: Zakaj se je svetloba iz projektorja na prizmi lomila tako, da smo 

dobili mavrični spekter? 

Različne barve svetlobe imajo različne valovne dolžine in imajo zato v 

sredstvu različne hitrosti. Rdeča ima največjo valovno dolžino in ima največjo 

hitrost, zato se v steklu najmanj lomi. Vijoličasta ima najmanjšo valovno 

dolžino in je v sredstvu najpočasnejša, zato se najbolj lomi proti pravokotnici. 

Ker se barve različno razklonijo, vidimo spekter vseh barv. 

TOTALEN ODBOJ 

Poskus: Posvetimo z laserjem v polkrožno lečo  in povečujemo vpadni kot na 

vpadno pravokotnico skozi središče ravne ploskve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklepajo 

glede na 

predhodno 

znanje iz 

loma 

svetlobe. 

 

Opazujejo. 
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Slika 13: Prikaz popolnega loma v polkrožni leči. 

Vprašanje: Kaj opazimo? 

Pri določenem kotu se žarek ne lomi več iz leče ven, temveč se samo odbije 

od stene leče. 

Pojav imenujemo totalni odboj. 

Vprašanje: Kje v vsakdanjem življenju uporabljamo to lastnost svetlobe? 

Prenos informacij po optičnih kablih je mogoč zaradi totalnega odboja. 

Ponazorimo ga z naslednjim poskusom: posvetimo skozi plastenko z 

iztekajočim curkom. 

V naravi opazimo totalni odboj kot fatamorgano. Pri nas jo največkrat 

opazimo na asfaltu. Na vroč dan se plast zraka ob asfaltu zelo segreje in ima 

manjšo gostoto (je redkejši?) od zgornje plasti. Zato se žarki svetlobe odbijejo 

od zgornje plasti v naše oči in opazimo luže na asfaltu.  

Vprašanje: Zakaj vidimo luže na suhem asfaltu na vroč dan? 

Predhodna naloga: s konstrukcijo razložimo, zakaj ne vidimo prstov na 

kozarcu, če kozarec spustimo dovolj nizko. 

 

 

 

 

 

Razmislek in 

predlogi. 

 

Razmislek in 

predlogi. 

Pogovor o 

fatamorgani. 

Pogovor o 

ugotovitvah 

iz predhodne 

naloge in 

razlaga. 

 

Delovni list 

Vprašanja LOM SVETLOBE 

1. V kateri globini je riba? 

 

 

Slika14: Opazovanje ribe pod vodo, vir: Beznec B.,2015, Moja prva fizika 1, Modrijan, 

Ljubljana. 

2. Zakaj vidimo kamen šele takrat, ko nalijemo vodo v kozarec? 



103 

 

3. Zakaj na zelo vroč in suh dan lahko vidimo luže na asfaltu? 

Poskusi v (kontrolni) skupini:  

Kje je kamen? 

V posodo položi kamen. Postavi se tako, da ga ne vidiš, ker ga ravno zakrije rob posode. 

Pomočnik naj v posodo počasi nataka vodo – kamen se ne sme premakniti! Kaj opaziš?  

Skiciraj žarke svetlobe, ki se odbijejo od kamna proti tvojemu očesu preden si natočil vodo in 

po tem. 

Kako je videti svinčnik v vodi? 

V čašo nalij vodo in vanjo poševno postavi svinčnik. Poglej na svinčnik z vrha in od strani. Kaj 

opaziš?  

 

6.2.5 Učna priprava Leče 

 

Razred 8. 

Učna tema Svetloba 

Učna enota leče 

Medpredmetne 

povezave ? 

tehnični pouk 

Učne metode razlaga, demonstracijski eksperimenti, delo v skupinah, razgovor, 

opazovanje 

Učna oblika Frontalna učna oblika, individualna oblika dela, delo v dvojicah in 

skupinah 

Učna sredstva in 

pripomočki 

Zbiralne in razpršilne leče, sveče, magnetni laserski kazalnik s tremi 

vzporednimi curki, magnetne zbiralne in razpršilne leče, plastična 

okrogla lupina z vodo, grafoskop, različna očala. 

Operativni cilji  Usvoji pojma gorišče in goriščna razdalja zbiralne leče. 

 S poskusi razišče zakonitosti preslikave z zbiralno lečo in 

analizira potek žarkov skozi zbiralno lečo ( E ). 
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Standardi znanja  Ve, da obstajajo zbiralne in razpršilne leče. 

 Različne leče razvrsti med zbiralne in razpršilne. 

 Pozna definicijo gorišča leče in ve, da je ena izmed lastnosti leč 

goriščna razdalja. 

 Nariše potek svetlobnih žarkov pri prehodu skozi zbiralno lečo 

ter določi gorišče leče in njeno goriščno razdaljo. 

Dodatni učni 

material 

 Učni listi z vprašanji in navodili za vaje 

 Spletna učilnica 

 Delovni list s predhodnimi nalogami 

 PPT  

 

Razdelava učne ure: 

Učitelj Učenci 

Vprašanje: Kaj je leča? 

Leče so optične naprave, ki so oblikovane tako, da svetlobo razpršijo ali 

zberejo v določeni točki. 

Vprašanje: katere vrste leč poznamo? 

Poznamo dve vrsti leč: zbiralne in razpršilne leče. 

Zbiralne ali konveksne leče 

Kako prepoznamo zbiralno lečo? 

Na sredini je odebeljena, skozi lečo lahko preslikamo oddaljeno okolico, če 

pogledamo skozi lečo na bližnje predmete, jih vidimo povečane, … 

 

Poskus: demonstracijski poskus na tabli z zbiralno lečo. 

Vzporedni žarki se pri prehodu svetlobe sekajo v gorišču. 

Poskus v skupinah: skozi zbiralno lečo učenci usmerijo žarke z različnih smeri in 

označijo področje, kjer so gorišča, oziroma goriščno ravnino. 

Odgovarjajo 

glede na 

izkušnje. 

 

 

 

Otipajo leče 

in pogledajo 

skoznje 

 

Opazujejo 

gorišče in 

goriščno 

ravnino. 
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Narišemo konstrukcijo žarkov in poimenujemo optično os, gorišče, goriščno 

razdaljo, goriščno ravnino. 

Delni curki svetlobe z oddaljenih predmetov so vzporedni. Po prehodu leče se 

sekajo v gorišču.  

Ker delni curek prenaša informacijo o predmetu, se opazovalcu zdi, da je 

predmet v gorišču. 

Vprašanje: Kako lahko pri leči še določimo gorišče? 

Poskus: Ponovitev predhodne vaje: v paru določanje gorišča s konveksno lečo. 

Z lupo lahko v gorišče preslikamo tudi sonce. Ker je intenziteta svetlobe in s 

tem energije na enem mestu zelo velika, lahko zažgemo papir. Velika 

nevarnosti za oči. 

Poglejmo, kako se različno oddaljeni predmeti preslikajo z lečo. 

Vprašanje: Kakšna je lahko slika sveče skozi lečo? 

Povečana, pomanjšana, slika je realna, kadar jo lahko projiciramo na zaslon in 

navidezna, kadar se je ne moremo projicirati na zaslon, lahko jo pa vidimo z 

očesom (kakor sliko v ogledalu). 

Poskus: preslikava sveče skozi lečo na zaslon. Določimo goriščno razdajo. 

Spreminjamo razdaljo sveče od leče in vsakič poiščemo sliko na zaslonu 

(prosojen papir), učenci lahko tudi pogledajo na mestu zaslona. Zabeležimo, 

kakšna je slika pri razdaljah: 

Razdalja je lahko: manjša od goriščne razdalje, med goriščem in manjša od 

dvakratnika goriščne razdalje, večja do dvakratnika goriščne razdalje 

Slika je lahko: povečana, pomanjšana, realna, navidezna, pokončna, obrnjena 

 

Še enkrat analiziramo konstrukcijo z geogebro (http://www.physics-chemistry-

interactive-flash-

animation.com/optics_interactive/converging_lens_convex_positive.htm) ali 

https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_en.html 

Vprašanje: Kam se mora postaviti opazovalec, da vidi sliko leče, če je ne 

projiciramo na zaslon? 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

sliko 

oddaljene 

okolice v 

gorišču. 

 

Odgovarjajo. 

 

 

 

V skupini 

naredijo 

poskus in 

opazujejo 

slike sveče. 

 

Beležijo 

opažanja v 

tabelo 

 

 

 

 

Diskusija. 
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Slika: opazovalec mora stati na drugi strani leče kot predmet in v območju, ki 

ga zamejujeta dva skrajna žarka, ki se odbijeta od predmeta in lomita na 

koncih leče. 

Slika predmeta je skozi zbiralno lečo pomanjšana in obrnjena, če je predmet 

dovolj daleč, povečana in obrnjena, če predmet ni ne preblizu ne predaleč 

sveče (med goriščem in razdaljo enako dvema goriščnima razdaljama) je 

povečana in obrnjena, v teh primerih lahko predmet ulovimo na zaslon. Če pa 

je predmet dovolj blizu sveče, potem je slika enako obrnjena kot predmet 

(pokončna) in povečana. Slike ne moremo projicirati na zaslon.  

Poudarki: na zaslon lahko prestrežemo samo prave slike, ki so obrnjene.  

Konstruiramo sliko in narišemo tri značilne žarke:  

 

Slika 15: Potek značilnih žarkov skozi lečo. Vir: si.openprof.com. 

Vprašanje: Kako naredimo sami zbiralno lečo? 

Poskus: v okroglo čašo nalijemo vodo in pogledamo na papir. 

Razpršilne ali konkavne leče 

Poskus: demonstracijski poskus na tabli s konkavno lečo 

 

Slika pri razpršilni leči je vedno navidezna, oko, ki gleda na predmet na drugi 

strani leče kot predmet zazna, kot da svetloba prihaja iz točke, kjer se sekajo 

podaljški žarkov 

Pogledamo konstrukcijo slike v geogebri: 

http://tube.geogebra.org/student/m44941 

Vprašanje: kako se spreminja goriščna razdalja z večanjem krivinskega radija? 

 

 

 

Poročajo o 

ugotovitvah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznajo, da 

lahko 

naredimo 

lečo tudi 

sami iz 

vode. 

 

Pogledajo, 

da je slika 

navidezna in 

da je ni 

možno 
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Pogledamo z appletom thinoptics.jar iz strani 

http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Physics/Refraction.html   (na koncu) 

Razlike med konkavno in konveksno lečo: 

Poskus: snop svetlobe projiciramo skozi zbiralne in razpršilne leče (očala) na 

zaslon 

Zbiralne leče zberejo svetlobo. Če usmerimo snop svetlobe skozi zbiralne leče, 

je slika leče na zaslonu bolj svetla kot v okolici slike leče, pri razpršilni pa je 

ravno obratno, saj je okolica slike bolj svetla kot slika leče.  

Vprašanje: Kako lahko po otipu ločimo zbiralne in razpršilne leče? 

Pri bioloških lečah je to težko, sicer pa so zbiralne leče na sredini debelejše kot 

na robu, razpršilne pa ravno obratno. 

projicirati na 

zaslon 

 

Učenci, ki 

imajo očala 

povedo, ali 

so leče v 

očalih 

zbiralne ali 

razpršilne 

Po otipu 

ločijo leče. 

 

 

 

 

Delovni list 

Preslikava sveče skozi lečo na zaslon 

 

Določimo goriščno razdajo leče. 

Spreminjamo razdaljo sveče od leče in vsakič poiščemo sliko na zaslonu  

Zabeležimo, kakšna je slika pri razdaljah: 

Razdalja sveča-leča:  

 manjša od goriščne razdalje,  

 med goriščem in manjša od 

dvakratnika goriščne razdalje,  

 večja do dvakratnika goriščne 

razdalje 

Slika:  

 povečana, pomanjšana,  

 realna ali navidezna, pokončna ali 

obrnjena 

http://www.cabrillo.edu/~jmccullough/Physics/Refraction.html
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           Slika 

 

 

Razdalja sveča-leča 

 

Navidezna ali realna 

 

Večja ali manjša 

 

Pokončna ali 

obrnjena 

 

manjša od goriščne 

razdalje 

   

med goriščem in 

manjša od 

dvakratnika goriščne 

razdalje 

   

večja do dvakratnika 

goriščne razdalje 

   

 

 

6.2.6 Učna priprava Camera obscura in oko 

 

Razred 8. 

Učna tema Svetloba 

Učna enota Camera obscura in oko 

Medpredmetne 

povezave ? 

Biologija, tehnični pouk 

Učne metode razlaga, demonstracijski eksperimenti, delo v skupinah, razgovor, 

opazovanje 

Učna oblika Frontalna učna oblika, individualna oblika dela, delo v dvojicah in 

skupinah 

Učna sredstva in 

pripomočki 

Različne camere obscure, leče in laserski kazalnik za prikaz popravkov 

daljnovidnosti in kratkovidnosti. 

Operativni cilji  Razloži nastanek slike v cameri obscuri in v očesu. 
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Standardi znanja  Opiše camero obscuro. 

 

Dodatni učni 

material 

 Učni listi z vprašanji in navodili za vaje 

 Spletna učilnica 

 Delovni list s predhodnimi nalogami 

 

Razdelava učne ure: 

Učitelj Učenci 

Poglej skozi camero obscuro.  

Vprašanje: Kaj vidiš? Zakaj je slika obrnjena narobe? 

Svetlobni curki vstopajo v škatlo skozi zelo majhno luknjico in na 

nasprotni steni škatle tvorijo obrnjeno sliko. S konstrukcijo 

pokažemo, da je slika obrnjena. 

Z majhno luknjico v kameri obscuri lahko projiciramo samo zelo 

svetle in oddaljene predmete. Če večamo razdaljo med luknjico in 

zaslonom (goriščno razdaljo) se tudi slika poveča. 

 

Slika 16: Nastanek slike v cameri obscuri, vir: skullsinthestars.com. 

Če želimo videti bližnje predmete, namesto majhne luknjice 

namestimo zbiralno lečo. Poskus. 

OKO 

Svetloba pade v oko skozi odprtino, ki ji rečemo zenica in se najprej 

lomi na roženici.  

V očesu je leča, kjer se vpadla svetloba lomi tako, da se žarki zberejo 

Pogledajo skozi 

različne camere 

obscure (različne 

velikosti, premičen 

zaslon, različne 

velikosti luknjice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

na mrežnici. Tam se nahajajo paličice in čepki, ki so čutne celice. Ti se 

zaradi svetlobe vzburijo in pošljejo v možgane signal.  

Okrog leče so mišice, ki lahko spreminjajo obliko zrkla. Ko so mišice 

sproščene, se na mrežnico zdravega očesa skozi lečo preslika slika 

oddaljene okolice. Ko pa želimo videti bližnje objekte, bi bila pri 

goriščni razdalji sproščene leče slika objekta za mrežnico, zato mišice 

stisnejo lečo, da se ta odebeli, goriščna razdalja se tako zmanjša in 

slika bližnjega objekta izostrena na mrežnici. Naloga leče v očesu je 

zagotavljati, da predmete vidimo ostro. 

Prikaz simulacije, kjer lahko pokažemo, da je pri približevanju 

predmeta leči predmet izostren pri vedno večjih razdaljah od leče. 

Če želimo, da je z manjšanjem razdalje predmeta od leče predmet 

izostren na vedno isti razdalji (torej na mrežnici), moramo povečati 

krivinski radij leče. 

Prilagajanje leče na oddaljenost objekta: 

Simulacija dosegljiva na: 

http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/humanvision/accom

modation/index.html 

Paličice so čutne celice, ki se odzivajo na različne barve svetlobe, 

čepki pa na različne valovne dolžine. Čepke delimo na tri vrste: take, 

ki so najbolj občutljivi na rdečo, modro ali zeleno svetlobo. Možgani 

združijo signale, ki pridejo iz različnih čepkov in jih interpretirajo kot 

barvo. 

Primerjamo sliko, ki nastane v očesu s sliko, ki nastane v cameri 

obscuri.  

Majhna luknjica pri cameri obscuri je kot zenica pri očesu, zaslon, na 

katerega se projicira slika, pa je pri očesu mrežnica.  

S camero obscuro lahko izostrimo bližnje predmete tako, da 

povečamo luknjico in namestimo lečo, zaslon pa premaknemo na 

razdaljo, kjer je predmet izostren.  

V očesu šarenica odpira in zapira zenico in s tem uravnava količino 

svetlobe, ki prihaja v oko, mišice ob leči pa spremenijo obliko leče, jo 

stisnejo in izbočijo ter prilagodijo goriščno razdaljo tako, da je slika 

izostrena vedno na mrežnici.  

 

 

 

 

 

 

 

Predlagajo, kako bi 

izostrili sliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo sliko v 

cameri obscuri. 
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Če predmet približamo kameri obscuri, je slika večja. Z očmi prav 

tako vidimo predmete večje , čim bližje so očem.  

OČESNE DEFORMACIJE 

Vprašanje: Zakaj nekateri ljudje ne vidijo ostre slike?  

Če je oko nepravilno oblikovano, če so poškodovane mišice leče, če 

je leča toga in se ne more dovolj ukriviti, ta ne zbere svetlobe na 

mrežnici in slika ni ostra.  

Daljnovidnost in kratkovidnost sta napaki očesa, ko očesna leča 

žarkov ne zbira na mrežnici. 

Oko je daljnovidno, če je krajše od normalnega in se snop žarkov 

seka za mrežnico. Človek s takim očesom dobro vidi samo oddaljene 

predmete. Kako lahko spremenimo goriščno razdaljo očesa? 

Goriščno razdaljo take leče zmanjšamo z zbiralno lečo. 

  

Slika 17: Prikaz daljnovidnosti. 

 

Slika 18: Korekcija daljnovidnosti. 

Oko je kratkovidno, če bolj podolgovato kot normalno se v njim snop 

vzporednih žarkov seka pred mrežnico in je bolj podolgovato kot 

 

 

 

Predlagajo možnosti. 

 

 

 

 

 

Predlagajo rešitve. 
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normalno. Človek s takim očesom vidi ostro samo bližnje predmete. 

Goriščno razdaljo popravimo z razpršilno lečo in tako povečamo 

goriščno razdaljo. 

 

Slika 19: Prikaz kratkovidnosti. 

 

Slika 20: Korekcija kratkovidnosti. 

Poskus: na tablo projiciram na skici očesa laserske curke skozi lečo, 

kjer je gorišče pred ali za mrežnico. Z dodatno zbiralno ali razpršilno 

lečo pred očesom dosežem, da je gorišče na mrežnici. 

Prikaz simulacije popravka goriščne razdalje z lečami pri 

kratkovidnosti in daljnosti 

http://www.freezeray.com/flashFiles/eyeDefects.htm 

 

Delovni list: 

Vprašanje 

Zakaj vidiš v cameri obscuri obrnjeno sliko? Razloži v besedi ali skici. 

http://www.freezeray.com/flashFiles/eyeDefects.htm
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6.3 Dodatek C 

6.3.1 Predtest in potest 

Kaj že znam 

1.  Obkroži predmete, ki so lahko svetila: 

Sonce, mačja očesa, kresničke(žuželka), polna luna, prvi krajec, sveča, baterijska svetilka,  

zrcalo, zvezda, Saturn, komet, blisk 

 2.  a) Kaj se dogaja, da otrok vidi žogo. Dopolni sliko. 

 

 

 

    b) Kaj se dogaja, da otrok vidi svečo. Dopolni sliko. 

 

 

 

 

 

    c) Kaj se dogaja, da otrok vidi žogo v ogledalu. Dopolni sliko. 
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3.  V sončni svetlobi opazujete rumenega metulja. Katera od spodaj zapisanih izjav pravilno 

opisuje, zakaj je metulj rumen?  

a) Metulj odbija rumeno svetlobo, drugo svetlobo vpija. 

b) Metulj odbija svetlobo vseh barv enako. 

c) Metulj odbija svetlobo vseh barv, razen rumene. 

d) Metulj oddaja svetlobo rumene barve. 

 

5. Jelka se ob 22.uri  v jasni noči ob prvem krajcu    sprehaja po neosvetljeni cesti. Na 

cesto sveti le Luna. Ko gre mimo trikotnega prometnega znaka, pogleda, ali je na tleh 

njegova senca.  

 

 

 

Katera izjava je pravilna? 

a) Vidi senco oblike, ki je na sliki A. 

b) Vidi senco oblike, ki je na sliki B. 

c) Vidi senco oblike, ki je na sliki C. 

d) Ne vidi sence na tleh, ker od je Lunine svetlobe ni. 

 

6. Ana je v hiši in skozi zastekljeno okno sobe vidi Mateja, ki se igra na igrišču, Matej pa Ane 

ne more videti. Zakaj? 
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7. a)    Zakaj vidimo cvet bel? 

 

     b)    Zakaj vidimo črno škatlo črno? 

 

8. Pred ravnim zrcalom je postavljen predmet.  

    Katera slika spodaj kaže predmet in njegovo pravilno sliko v zrcalu? 

 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

a) Slika 1 

b) Slika 2 

c) Slika 3 

d) Slika 4 

 

9. Svetlobni žarek prehaja v zraku skozi stekleno ploščico. Katera slika pravilno prikazuje ta 

prehod? 
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10.   Spodnja slika prikazuje periskop. Marija ga uporablja za gledanje preko zidu.  

Nariši pot svetlobnega žarka skozi periskop in s puščicami označi smer žarka.

 

11. Alenka opazuje sončni vzhod ob mirnem jezeru. Sonce vidi na nebu tudi na gladini jezera, 

kot je prikazano spodaj. 

 

Zakaj vidi Alenka sonce na gladini jezera? 

a) Sončna svetloba segreje tisti del jezera. 

b) Nebo razprši sončno svetlobo po gladini jezera. 

c) Sončna svetloba se odbija od gladine jezera. 

d) Oblaki odbijajo sončno svetlobo na gladini jezera. 
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6.3.2 Preverjanje znanja 

Fizika, 8.razred     Ime in priimek:___________ 

Število točk in ocena:_______ 

Preverjanje znanja SVETLOBA 

1. Kakšna je razlika med svetilom in osvetljenim predmetom? Navedi primer svetila in 

osvetljenega predmeta. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Točkasto svetilo osvetljuje svinčnik. Nariši, kako nastane senca na zaslonu,  
če je svinčnik blizu zaslona.  

 

ali če ga oddaljimo od zaslona 

 

3. Barva predmeta, na primer jabolka, je enaka barvi svetlobe,  
a) ki potuje skozi predmet. 
b) ki jo predmet vpija. 
c) ki se odbije od predmeta. 
d) ki se lomi na predmetu. 

 
4. Kaj vidimo, če na isto mesto posvetimo hkrati z modro in zeleno svetlobo? 
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5. Rdečo, belo, črno in modro kocko pogledamo pod rdečo svetlobo (ali skozi rdeč 

barvni filter). Kakšne barve so kocke? Zakaj? 

 

Rdeča → _______________ 

Bela    → ________________ 

Črna    → _______________ 

Modra →_______________ 

Zakaj?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Kaj se zgodi s svetlobo,  

ko pade na ravno zrcalo? _______________________ 

ko pade na bel papir?______________________________ 

 

7. Na sliki je tloris sobe. V sobi so televizija, računalnik, sedežna garnitura, miza in 
zrcalo. Zrcalo sega od stropa do tal.  

 

A. Stojiš na mestu, ki je označeno s črko X. Katere predmete vsaj delno vidiš v zrcalu?  

a) Mizo in televizijo 
b) Sedežno garnituro in računalnik 
c) Televizijo in računalnik 
d) Mizo in sedežno garnituro 
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B. Kam se moraš postaviti, da vidiš v zrcalu mizo? 

a) Postaviti se moraš k sedežni garnituri 
b) Postaviti se moraš k računalniku 
c) Postaviti se moraš k televiziji 
d) Postaviti se moraš k mizi 

 

8. Z laserskim kazalnikom posvetimo pod kotom na zrcalo. Nariši odboj curka in njegovo 
pot do naslednjega  zrcala ter odboj na drugem zrcalu. Riši z geotrikotnikom. 

 

 

9. Slika na levi kaže predmet pred ogledalom. Kako vidimo predmet v zrcalu? Obkroži 
pravilno sliko na desni strani.  

 

¸ 
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10. Obkroži pravilne besede:  
 

Ko se pogledamo od blizu v vbočeno ogledalo, vidimo obraz   povečan/pomanjšan, slika je 

navidezna / realna, obrnjena je  enako/nasprotno  kot obraz.  

Ko pa je obraz daleč od ogledala, je slika povečana/pomanjšana, slika je obrnjena  

enako/nasprotno kot obraz. 

Če se pogledamo v izbočeno ogledalo, je obraz povečan/pomanjšan. 

 

11. Svetlobni curek prehaja v zraku skozi stekleno ploščico. Katera slika pravilno prikazuje 
ta prehod?  

 

12. Nariši pot svetlobe skozi vodo ali zrak, če svetloba vpade na mejo zraka z vodo pod 
različnimi koti. 

 

 

13. Kje je riba, ki jo vidi ribič v točki B? Obkroži. 
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14. Naštej dve lastnosti zbiralne leče: 
 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. Kdaj nastane slika predmeta v gorišču zbiralne leče? 
 

a) ko je predmet v gorišču leče na drugi strani leče 
b) ko je predmet zelo daleč od leče 
c) ko je predmet zelo blizu leče 
d) ko je predmet od leče oddaljen za dvakratnik goriščne razdalje 

 

16. Nariši, kako se svetloba, ki vpada pravokotno, širi skozi zbiralno lečo: 
 

 

 

17. a) Goriščna razdalja leče je 3 cm. Nariši sliko predmeta, ki je 5 cm oddaljen od leče. 

Kakšna je slika predmeta?____________________________________ 

 

 

b) Kakšna je slika predmeta, če je je predmet 10 cm pred lečo. Obkroži pravilne 
odgovore. 

I. Pomanjšana / povečana,  
II. Enako / nasprotno obrnjena kot predmet,  

III. Navidezna / realna 
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18. Kakšna je slika sveče, če jo preslikamo z razpršilno lečo: 
 

a) pomanjšana, navidezna, pokončna  
b) pomanjšana, prava, pokončna 
c) povečana, prava, obrnjena 
d) slika sploh ne nastane 

 

19. V očesu leča lomi svetlobo tako, da se oddaljen predmet preslika na mrežnico. 
Konstruiraj sliko v očesu s pomočjo žarkov, ki izhajajo z vrha in z dna predmeta. 

 

 

 

 

 

20. Zdravo oko lahko ostro vidi oddaljene in bližnje predmete. Kako oko izostri 
predmete na različnih oddaljenostih? 

 

a) v očesni leči se spremeni lomni količnik 
b) zenica se poveča 
c) debelina očesne leče se spremeni 
d) mrežnica se približa očesni leči 

 

21. V očesu na sliki leča ne zbere svetlobe s predmeta na mrežnici, temveč za njo. S 
katero lečo v očalih si pomagamo in kakšen učinek ima ta leča? 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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Dodatne naloge: 

22. Kako bi s poskusom preverili, da se svetloba razširja premočrtno? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

23. Nariši zrcalo ali več zrcal tako, da bosta otroka lahko videla drug drugega. 
 

 

 

 

 

 

24. Svečo postavimo pred zbiralno lečo. Na drugi strani leče ni zaslona. Nariši oko tam, 
od koder lahko opazovalec vidi ostro sliko sveče, ki se preslika skozi lečo. 

 

Točkovnik: 0-17 nzd, 17,5-22 zd, 22,5-27 db, 27,5-32 pd, 32-34 odl 
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6.3.3 Preizkus znanja 

Fizika, 8.razred     Ime in priimek:___________ 

Število točk in ocena:_______ 

Preizkus znanja SVETLOBA 

 

1. Opazovalec opazuje drevo skozi odprtino v deski in ga vidi tako, kakor kaže slika. Kaj 
mora opazovalec narediti, da bo skozi odprtino videl celotno drevo od vrha do tal.   

 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom: 

 

a) Opazovalec se mora skupaj z desko oddaljiti od drevesa. 
b) Opazovalec se mora skupaj z desko približati drevesu. 
c) Opazovalec mora pustiti desko na istem mestu, sam pa se oddaljiti. 
d) Opazovalec skozi odprtino nikakor ne more videti celotnega drevesa. 

 

2. Od česa je odvisna barva predmetov: 
 

a) le od svetlobe, ki vpada nanje 
b) od temperature in njihove površine 
c) le od tega katero svetlobo najbolj vpijajo 
d) od svetlobe, ki vpada nanje in od tega, katero svetlobo najbolj odbijajo 

 

3. Vpiši manjkajoče barve v mavrici:  

__________,  oranžna, rumena, zelena, modra, __________ 

4. Kaj vidimo, če zavrtimo vrtavko z  rdeče in zeleno pobarvanimi izseki?  
 

______________________________________________________________________ 
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5. Televizor se je pokvaril in ne kaže več zelene svetlobe. Kakšne barve je sedaj 

površina zaslona, ki bi morala biti bela, če bi kazal tudi zeleno svetlobo? 

______________________________________________________________________ 

 

6. Belo hišo z rdečo streho pogledamo skozi moder barvni filter. Kakšne barve vidimo? 
 

 

7. Slika kaže tloris hodnika, ki ima na eni steni zrcalo. V točki M stoji Matija. S 
številkami so označene fotografije, obešene na steno, ki je nasproti zrcala. 

 

Obkroži vse fotografije, ki jih Matija vidi v zrcalu. 

 

8. V kateri smeri se širi snop svetlobe po odboju na ravni gladki površini? 
 

a) razprši se v vse smeri 
b) vedno se odbije pravokotno na površino 
c) v poljubni smeri 
d) pod enakim kotom kot na površino pade 

 

9. Nariši, kako je videti napis v zrcalu, ki stoji ob napisu navpično, kot kaže slika.  
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10. Nariši odboj svetlobe v zbiralnem zrcalu: 
 

 

 

11. Kam moram postaviti svinčnik, da vidim v zbiralnem zrcalu povečano sliko? 
 

____________________________________________________________ 

 

12. Nariši zrcalo ali več zrcal tako, da bosta otroka lahko videla drug drugega. 
 

 

 

 

 

13. Na kateri sliki je pravilno prikazan prehod svetlobe skozi zaprto okno z enojno 
zasteklitvijo (na sliki temneje obarvano) ? Obkroži.  
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14. Reflektor na dnu bazena sveti v ozkem snopu skoraj vodoravno proti vodni gladini. 
Kaj se zgodi s svetlobo na gladini? 

 

a) izstopi iz vode in se pri tem lomi proti navpičnici 
b) izstopi iz vode in se pri tem lomi stran od 

navpičnice 
c) izstopi iz vode in se pri tem ne lomi 
d) se popolnoma odbije 

 

15. Kaj se zgodi s svetlobo: 

 kadar pade na mejo dveh različnih snovi, ki prepuščata svetlobo? 

______________________________________________________ 

kadar pade na neprozorno snov? 

_______________________________________________________ 

16. Naštej dve lastnosti razpršilne leče: 

__________________________________________________________________________ 

17. Nariši, kako se svetloba, ki vpada pravokotno, širi skozi lečo: 
 

 

 

 

18. Opiši kakšen primer loma svetlobe iz vsakdanjega življenja.  

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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19. Kam moramo postaviti svečo, da bo njena slika nastala v gorišču zbiralne leče? 
 

a) zelo blizu leče 
b) v gorišče leče 
c) na razdaljo enako dvakratniku goriščne razdalje od leče 
d) zelo daleč od leče 

 

20. Goriščna razdalja leče je 2 cm. Kakšna je slika predmeta, če je predmet 7 cm pred 
lečo? Nariši, kako nastane slika. 

 

Obkroži pravilne odgovore:  

Pomanjšana / povečana,  

Enako / nasprotno obrnjena kot predmet,  

Navidezna / realna 

 

21. Kakšna naj bo lega predmeta pred zbiralno lečo, da bo slika večja od predmeta? 

________________________________________________________________________ 

22. Kako lahko določiš gorišče zbiralne leče? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

23. Kako vidiš črke v zvezku, če jih pogledaš skozi razpršilno lečo: 
 

a) pomanjšane, pokončne  
b) pomanjšane, obrnjene 
c) povečana, pokončne 
d) povečane, obrnjene 
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24. Opiši ali nariši, kako deluje camera obscura. 
 

 

 

 

25. Kakšna leča je v človeškem očesu? Kako lahko človek vidi ostre slike različno 
oddaljenih predmetov? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

26. V očesu na sliki leča ne zbere svetlobe s predmeta na mrežnici, temveč pred njo. S 
katero lečo v očalih si pomagamo in kakšen učinek ima ta leča? 

 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Neobvezne naloge za dodatne točke (nad 100% obvezosti): 

27. Tri zrcala postavimo tako, kot kaže slika. Na desno zrcalo vpade svetlobni žarek. V 
katerih točkah se žarek odbije na ostalih dveh zrcalih? 

 

a) A in C 

b) A in D 

c) B in C 

d) B in D 
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28. Nariši, kako se svetloba širi skozi dvoslojno steklo, ki je sestavljeno iz stekla, vmesne 
plasti zraka in spet stekla. 
 

 

29. Na sliki so prikazani simbol za zbiralno lečo, predmet in slika predmeta. Grafično 
določi in na sliki določi obe gorišči predmeta. 

 

30. Kako vidimo svinčnik v ogledalu? Nariši curke svetlobe, ki padejo v očesi in  z njimi 
konstruiraj sliko. 

 

 

Točkovnik (34 točk je 100 % obveznost, možno je doseči 42 točk): 

0-17 nzd, 17,5-22 zd, 22,5-27 db, 27,5-32 pdb, 32,5 - 42 odl 
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Viri nalog :  

v  Preizkusu znanja: 

1.naloga, [33], leto 2007, 

7.naloga [33], leto 2014,  

9. naloga, Čepič M., dosegljivo na http://www.nauk.si/materials/292/ 

27. naloga  [34] , leto 2013,  

29. naloga [33], leto  2014,  

v  Preverjanju znanja: 

7 .naloga  [33], leto 2008, 

9.naloga , Čepič M., dosegljivo na http://www.nauk.si/materials/292/  

11.naloga, [34], leto 2012, 

13.naloga, Beznec B.,2015, Moja prva fizika 1, Modrijan, Ljubljana, str. 34. 

 

 

 

6.4 Dodatek D 

Ankete in vprašalniki  

6.4.1 Anketa o pouku in učenju 

  

http://www.nauk.si/materials/292/
http://www.nauk.si/materials/292/
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Prosim te, če iskreno odgovoriš na naslednja vprašanja tako, da označiš odgovor, ki velja zate.  HVALA! 
 
Ime in razred: _________________________ 
 
 

1. Kako zanimiv se ti zdi pouk fizike? 
 

     
zelo zanimiv zanimiv nekoliko 

zanimiv 

nezanimiv zelo 

nezanimiv 
 

2. Kako pogosto pri pouku fizike razumeš 
vsebine, o katerih se učiš? 

 

     
zelo pogosto pogosto včasih redko zelo redko 

 

3. Kako pomembne se ti zdijo 
vsebine fizike za vsakdanje 
življenje? 

 

     
zelo pomembne pomembne nekoliko 

pomembne 

nepomembne zelo 

nepomembne 

 

4. Kako pogosto sodeluješ pri pouku 
fizike? 

 

     
zelo pogosto pogosto včasih redko zelo redko 

 

5. Kako pomembno je, da je vsebina 
fizike podana z enačbami in računi? 

     
zelo 

pomembne 

pomembne nekoliko 

pomembne 

nepomembno zelo 

nepomembno 
 

6. Kako pomembno se ti zdi, da  
razumeš vsebine pri fiziki? 

     
zelo 

pomembne 

pomembne nekoliko 

pomembne 

nepomembno zelo 

nepomembno 
 

7. Kako pomembno je zate, da lahko 
sam-a narediš poskus ali sodeluješ pri 
izvedbi poskusa? 

 

     
zelo 

pomembno 

pomembno nekoliko 

pomembno 

nepomembno zelo 

nepomembno 

 

8. Koliko napora moraš vložiti v učenje, 
da bi razumel vsebine pri pouku 
fizike? 

 

     
zelo veliko veliko srednje malo zelo malo 

 

9. Kako pomembno je zate, da so 
vsebine     fizike predstavljene s 
primeri iz vsakdanjega življenja? 

 
 

     
zelo  

pomembno 

pomembno nekoliko 

pomembno 

nepomembno zelo 

nepomembno 

 

10. Kako pomembno se ti zdi, da lahko 
med uro fizike sprašuješ in 
odgovarjaš na vprašanja? 

 

     
zelo  

pomembno 

pomembno nekoliko 

pomembno 

nepomembno zelo 

nepomembno 

 

11. Ali te zanima razlaga fizikalnih 
pojavov? 

 

     
zelo zanima zanima srednje malo zelo malo 

 

12. Kako pomembno je zate, da ti daje 
pouk fizike občutek zadovoljstva? 

 

     
zelo  

pomembno 

pomembno nekoliko 

pomembno 

nepomembno zelo 

nepomembno 
 

13. Koliko truda si pripravljen-a vložiti v 
razumevanje vsebin pri fiziki? 

     
zelo veliko veliko srednje malo zelo malo 

 

14. Kako pomembno je, da je pouk fizike 
zanimiv? 

 

     
zelo  

pomembno 

pomembno nekoliko 

pomembno 

nepomembno zelo 

nepomembno 
 

15. Kako pomembno se ti zdi pri fiziki 
delanje domačih nalog?  

 

     
zelo 

pomembno 

pomembno nekoliko 

pomembno 

nepomembno zelo 

nepomembno 
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6.4.2 Vprašalnika o pouku 

 

Vprašalnik o pouku 1 

 

1. Kateri poskus ti je ostal najbolj v spominu pri obravnavi teme Barve? 

2. Kateri poskus ti je ostal najbolj v spominu pri obravnavi teme Odboj? 

3. Kateri poskus ti je ostal najbolj v spominu pri obravnavi teme Lom? 

4. Kateri poskus ti je ostal najbolj v spominu pri obravnavi teme Leče? 

5. Kateri poskus ti je ostal najbolj v spominu pri obravnavi teme Camera obscura in oko? 

6. Oceni od 1 do 10 pouk fizike pri obravnavi svetlobe. 

7. Kaj ti je pri takem pouku najbolj všeč? 

8. Kaj te moti oziroma ti ni všeč? 

9. Kako se pri pouku najraje učiš oziroma kateri del pouka ti najbolj ustreza (lahko 

označiš več odgovorov) ? 

o učiteljeva razlaga  

o učiteljeva razlaga s poskusi 

o delo v skupinah 

o delo v dvojicah 

o samostojno delo 

o diskusija (sprašujem, odgovarjam, predlagam…) 

o ponovitev 

o pregledno zapisovanje snovi v zvezek 
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Vprašalnik o pouku 2 

 

Pri temi svetlobe si se srečal-a z drugačnim poukom fizike, kot si ga navajen-a. Prosim, da 

podaš še nekaj komentarjev v zvezi z razlikami med »tradicionalnim« poučevanjem, kot si ga 

navajen pri prejšnjih temah iz fizike in »novim« poučevanjem fizike pri svetlobi. 

 

1. Kako bi na kratko opisal-a »tradicionalno« metodo? 

2. Kaj ti je najbolj všeč pri »tradicionalni« metodi? 

3. Katere stvari ti niso všeč pri »tradicionalni« metodi? 

4. Kako se na splošno počutiš pri pouku fizike, ki poteka na »tradicionalni« način? 

5. Koliko in zakaj »tradicionalna« metoda odgovarja tvojemu načinu učenja? 

6. Kako bi na kratko opisal-a »novo« metodo? 

7. Kaj ti je najbolj všeč pri »novi« metodi? 

8. Katere stvari ti niso všeč pri »novi« metodi? 

9. Kako se na splošno počutiš pri pouku fizike, ki poteka na »novi« način? 

10. Koliko in zakaj »nova« metoda odgovarja tvojemu načinu učenja? 

11. Če bi se moral učiti samo po eni metodi, katero bi izbral? 

12. Ali bi si pri pouku fizike želel-a  še več samostojnega dela ali več učiteljeve razlage? 
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6.4.3 Vprašalnik o spletni učilnici 

 

Ali si obiskal-a spletno učilnico? 

Če je odgovor DA: 

Kaj si prebral-a in pogledal-a in kaj se ti je zdelo koristno in zanimivo? 

 

Če je odgovor NE: 

Zakaj nisi obiskal-a spletne učilnice? 

 

6.4.4 Vprašalnika o predhodnih nalogah 

 

Vprašalnik o predhodnih nalogah 1      

Za vsako prehodno nalogo označi, kaj si oziroma zakaj nisi naredil-a. 

 

Predhodna 

naloga 

Samo 

prebral-a 

Naredil-a Nisem si 

vzel-a časa 

Ni me 

zanimalo 

Drugo (napiši kaj) 

Gledanje v 

zastekljeno 

okno 

     

Barve      

Odboj      

Lom      

Leče      

Camera 

obscura 
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Pri vsaki trditvi obkroži odgovor, ki velja zate. 

 

Predhodne naloge mi vzamejo preveč časa.   da včasih ne 

Raje delam naloge po obravnavi snovi.    da včasih ne 

Težko se lotim samostojnega eksperimentiranja.  da včasih ne 

Raje delam praktične naloge v skupini ali paru. da včasih ne 

Ne delam nalog, ki niso obvezne. da včasih ne 

Predhodne naloge se mi zdijo zanimive. da včasih ne 

Fizikalni poskusi me ne zanimajo. da včasih ne 

Predhodne naloge niso dovolj zanimive. da včasih ne 

Raje z nalogami utrjujem snov. da včasih ne 

Predhodne naloge bi imel-a še pri drugih temah pri fiziki. da včasih ne 

Ne ljubi se mi samostojno raziskovati. da včasih ne 

Predhodne naloge bi naredi-a, če bi bile ocenjene. da včasih ne 

Predhodne naloge bi naredi-a, če bi bile obvezne. da včasih ne 

Predhodne naloge bi naredi-a, če bi bile krajše. da včasih ne 

 

Kakšno je tvoje mnenje o predhodnih nalogah?  

 

Kakšen nasvet bi dal-a učitelju, ki bi želel poučevati s pomočjo predhodnih nalog? 
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Vprašalnik o predhodnih nalogah 2      

 

Predhodne naloge so bile preprosti poskusi, s katerimi naj bi pridobili izkušnje s fizikalnim 

pojavom, kar pravzaprav počnemo nezavedno vsak dan. 

1. Ali si kdaj prej doma že raziskoval s poskusi?  

2. Kje in kdaj (razred, predmet) si v šoli že delal poskuse? 

3. Kje ti je bilo raziskovanje s poskusi všeč? 

4. Ali so ti predhodne naloge, ki si jih naredil, pomagale do večjega razumevanja snovi? 

5. Ali so te predhodne naloge motivirale za pouk? 

6. Ali si si zaradi predhodnih nalog bolje zapomnil-a kakšno stvar in če, navedi kaj?  

7. Katera predhodna naloge se ti je zdela najbolj koristna in zanimiva?  

8. Katere predhodne naloge so se ti je zdele nezanimive?  

9. Ali si ob delanju  predhodnih nalog s kom sodeloval ali komu o tem povedal?  

10. Ali bi predhodne naloge v podobni obliki raje dobil-a po obravnavi snovi?  
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6.5 Dodatek E 
 

Mnenja učencev o »tradicionalnem« in » novem« pouku: 

U1: Novi pouk mi zelo ustreza, ker smo naredili veliko eksperimentov, ki so mi bili zelo všeč. 

Tako si zelo veliko zapomnim in se dobro počutim med poukom. Rada bi, da bi bili poskusi 

večkrat ponovljeni in počasneje prikazani 

U2: Najbolj mi je všeč, da je bilo toliko poskusov in sem se dobro počutil, ker so mi bili všeč in 

je bila zraven dobra razlaga. 

U3: Novi način poučevanja mi zelo odgovarja, ker je smo naredili veliko poskusov, preko 

katerih sem dobro razumel snov. Ne vidim nobene slabosti, če bi si lahko izbirala, bi izbrala 

novi način. 

U4: Pri novem načinu smo snov razložili skozi poskuse. Motilo me je, da jih je bilo malo 

preveč in da nismo dobili domačih nalog. Te me prisilijo,  da sproti ponovim snov. Na začetku 

je bilo super, proti koncu ure pa že komaj čakam, da zvoni. Ker mi je tradicionalna metoda 

všeč zaradi sistematičnosti in preglednosti, bi izbrala pol ene in pol druge. 

U5: Izbral bi novo metodo, ker delamo poskuse, veliko pokažemo in povežemo z vsakdanjim 

življenjem. 

U6: Pri tradicionalni metodi se zelo dolgočasim in se ne naučim dovolj, ker si ne zapomnim. 

Nova metoda pa mi je zelo všeč in zanimiva, ker je veliko preizkusov in pogovarjanje. 

Počutim se super, pouk je zelo zanimiv. 

U7: Tradicionalna metoda mi ne odgovarja, ker je suhoparna in ni življenjska. Nova metoda 

mi zelo odgovarja zaradi veliko primerov in poskusov, pa zaradi sproščenega vzdušja. Če je 

snov prikazana s poskusi, si bolje predstavljam. 

U8: Tradicionalna metoda mi ne odgovarja, ker si ne zapomnim vsega, kar preberem in 

slišim. Nova metoda pa se mi zdi zelo dobra, ker vidimo poskuse, si jih zapomnimo, 

razumemo fiziko in je zelo zanimivo in zabavno. Všeč mo je, ker naredimo poskuse tudi sami 

oziroma v skupini in je vzdušje sproščeno, zato se počutim super. Nova metoda tudi zelo 

odgovarja mojemu načinu učenja, ker si več zapomnim, ko naredim poskus sama in vidim, 

slišim in preberem. Pa zelo dobra razlaga je bila zraven. 

U9: Novi način mi zelo ustreza, ker sem vizualni tip in si preko poskusov lažje zapomnim. Tu 

je treba veliko sodelovati med poukom in se tako bolje učim in si skoraj vse zapomnim.  

U10: Zelo mi je všeč novi pouk zaradi veliko poskusov, saj si veliko zapomnim in se naučim že 

pri pouku. Poskusi so zelo zanimivi in lahko zato dobro razumem fizikalne pojave. 
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U11: Všeč mi je, ker smo pokazali lastnosti svetlobe na zanimiv način in se počutim med 

poukom zelo dobro, ker je nekaj novega. Na nov način se še navajam, od nekdaj pa sem 

navajena klasičnega učenja, kjer povemo le bistvene stvari in zato vemo vse podatke, zato bi 

izbrala tradicionalni način. 

U12: Pri tradicionalni metodi je veliko povedanega z besedami in se več dela samo s tablo in 

svinčnikom. Pri novi metodi pa smo se veliko učili preko poskusov in si tako veliko več 

zapomnimo. Pri tem načinu skoraj ne bi mogel najti napak. Zdi se mi, da smo sproščeni 

(mogoče, ker ni bilo spraševanja), odgovarjamo, sodelujemo in nam je všeč. Ta način mi 

odgovarja predvsem zato, ker smo veliko stvari naredili sami. 

U13: Pri tradicionalni metodi vadimo na tabli, ponavljamo isto snov več časa in veliko 

vložimo v enačbe. Tukaj mi je najbolj všeč ponavljanje na tabli in se počutim odlično, saj mi 

pomaga, ker pišemo več v zvezek ter več vadimo. 

U14: Pri novi metodi se snov razloži s poskusi in pouk je bolj zabaven. Najbolj všeč so mi 

poskusi in se dobro počutim, a med obema bi izbrala tradicionalno metodo. 

U15: Tradicionalni pouk je zanimiv, a mi je nova metoda bolj všeč. Tradicionalna metoda mi 

ustreza, ker tudi doma delam veliko vaj in vse še enkrat preberem. Nova metoda mi je bila 

zelo všeč. Najbolj všeč mi je bilo veliko poskusov in je ni stvari, ki mi ne bi bila všeč, a raje 

uporabljam star način poučevanja. 

U16: Tradicionalen način mi zelo odgovarja, ker je urejen, discipliniran, dobro razložen, ni 

zmede, imamo urejen ritem šolske ure. Počutim se dobro, kot da nekaj znam in se bom 

veliko naučila. Nova metoda je bila zanimiva, drugačna, test je bil lahek, a se mi zdi, da je 

preveč zmedena in ne odgovarja mojemu karakterju. Izbrala bi tradicionalno metodo. 

U17: Pri tradicionalnem načinu mi je najbolj všeč razlaga, ni mi pa všeč hitro narekovanje. Ko 

si zapišeš snov, se potem lahko učiš. Pri novi metodi so mi najbolj všeč poskusi, ne maram pa 

predhodnih nalog.  

U18: Pri tradicionalni metodi mi je všeč dobra organiziranost in podrobna razlaga. Tega 

načina sem navajena in mi zato morda bolj odgovarja. Zelo mi je všeč in uživam. Občasno se 

tudi dolgočasim, a se zaposlim z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Pri novi metodi pa mi 

je všeč čisto vse in ne najdem slabosti. Najbolj všeč so mi poskusi, pa animacije, razlaga, 

spletna učilnica, predhodne naloge. Nisem pa navajena takega načina, ker zahteva kar veliko 

sodelovanja. 

U19: Tradicionalna metoda mi ni všeč, ker je dolgočasna in se počutim zaspano. Pri novi 

metodi mi je všeč skoraj vse, najbolj poskusi, ki smo jih naredili sami. Ni mi pa všeč, da nismo 

veliko napisali v zvezek. Na tak način bi se rad učil še naprej. 


