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UVOD

Živimo v mestu ob morju, zato je popolnoma naravno, da se otroci v vrtcu in učen-
ci osnovnih šol že zgodaj srečajo z vodo. Večina se že zgodaj nauči plavati, pri tem pa se 
igrajo s predmeti, ki plavajo ali potonejo. Pogosto pričakujemo, da nekaterih osnovnih 
pojmov otrokom in učencem ni treba posebej razlagati ali jih utrjevati. Zdi se nam, 
da sta jim pojma, kot sta plava ali potone, že ob vstopu v šolo popolnoma jasna. Kaj 
beseda sama pomeni, otroci vedo, čeprav jih z drugimi besedami ne znajo opisati. Nič 
drugače ni, če razlago besede plava zahtevamo od študentov (Razpet 2006). Tema pla-
vanje in potapljanje je zahtevna, ker morajo otroci razmišljati o več vplivih hkrati, to je 
o masi, obliki in lastnosti tekočine, v katero polagamo predmete. Načrtno raziskovanje 
je torej za to temo nujno.



AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU

420420

NAMEN RAZISKAVE

V današnjem času lahko zasledimo veliko govorjenja o tem, kateri načini poučeva-
nja so najbolj primerni, učinkoviti in spodbudni za otroka. Marentič Požarnikova (1998) 
pravi, da se najnovejša spoznanja o naravi učenja navezujejo na konstruktivistično, iz-
kustveno in inovativno učenje, ki učni proces približajo življenju in pripravijo učenca 
na reševanje teoretičnih in praktičnih vprašanj. V prispevku so predstavljeni rezultati 
o znanju učencev četrtega razreda osnovne šole o plovnosti. Zanimalo nas je, kakšno 
je znanje učencev o plovnosti konec šolskega leta, torej ko so omenjeno vsebino v 
šoli že obravnavali. Želeli smo predvsem ugotoviti, koliko aktivno izkustveno učenje 
na podlagi eksperimentalnega dela vpliva na znanje učencev. Končni cilj dejavnosti je, 
da bi učenci na podlagi eksperimentov razumeli in znali razložiti, zakaj predmet plava.

VZOREC IN INSTRUMENTI

V raziskavo smo zajeli 88 učencev četrtega razreda, ki so se konec šolskega leta 
(maja) udeležili šole v naravi na Debelem rtiču. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako 
razumejo plovnost teles v vodi iz vodovodne pipe. Za ugotavljanje njihovega pred-
znanja smo pripravili delovni list z nalogami o plovnosti teles. Zajemal je naslednja 
vprašanja:

 – Zakaj predmet plava?
 – Kateri predmet je najtežji: leseni, železni, stiroporni ali vsi enako? Predmeti, ki smo 

jim jih pokazali, so bili enake oblike, enake velikosti in enake barve. 
 – Ali kos plastelina plava ali potone?
 – Katero sadje/zelenjava potone oziroma plava (velik krompir, majhen krompir, veliko 

jabolko, majhno jabolko, paprika)?
Nato smo z učenci izvedli učno uro z izkustvenim učenjem, pri kateri so sami (s po-

močjo koordinatorja) izvajali eksperimente, s katerimi smo odgovorili na vsa vprašanja, 
zastavljena v delovnem listu. Na koncu ure smo učence ponovno testirali – izpolnili so 
isti učni list kot na začetku ure. 

REZULTATI IN DISKUSIJA

Odgovore učencev smo skušali zapisati čim bolj avtentično, čeprav nekateri s stro-
kovnega stališča niso ustrezni, vendar jih učitelji lahko interpretiramo le kot neustre-



421

NADA RAZPET, PETRA FURLAN, NASTJA COTIČ, PA POSKUSIMO!

421

zno poimenovanje, ne pa kot napačne predstave (vpliva izražanja v vsakdanjem jeziku 
in ne v naravoslovnem jeziku).

1. vprašanje: Zakaj predmet plava?

Pripomočki: steklena, železna, lesena in stiroporna krogla enake velikosti, kos plaste-
lina, kovanec, lesena krogla z luknjo, plastenka, posoda z vodo. 

Opis eksperimenta: Učenci so pred začetkom eksperimenta razvrstili predmete 
na plavalce in neplavalce. Nato so jih položili na vodo in opazovali, kaj se z njimi zgodi. 
Rezultate eksperimenta smo primerjali z domnevami.

Tabela 1: Začetni in končni odgovori učencev (%) na vprašanje: »Zakaj predmet plava?«

                                       testiranje

razlogi za plovnost
začetek (f ) začetek (%) konec (f ) konec (%)

zaradi mase 30 34,09 26 29,55

zaradi gostote 1 1,14 3 3,41

zaradi dodane soli 19 21,59 17 19,32

ker je iz lesa 9 10,23 13 14,77

ker je iz stiropora 1 1,14 1 1,14

ker je votel 3 3,41 6 6,82

zaradi izpodrinjene tekočine 0 0,00 2 2,27

ker je v obliki čolnička 0 0,00 1 1,14

brez odgovora 25 28,41 19 21,59

Kot je predstavljeno v Tabeli 1 in Grafu 1, je večina učencev (34,09 %) na začetnem 
testiranju kot razlog za plovnost predmeta navedla maso predmeta. Menijo, da lahek 
predmet plava, težak pa potone. Drugi razlog, ki so ga tudi pogosto navedli (21,59 %), 
je dodajanje soli, zaradi česar po njihovem mnenju postane voda bolj gosta, kar seve-
da drži, nekateri predmeti v slani vodi plavajo, v vodi iz vodovodne pipe pa ne. Drugi 
odgovori, ki so jih navajali v manjšem deležu, so: npr. ker je iz lesa (10,23 %), ker je 
votel (3,41 %), zaradi gostote (1,14 %) in ker je iz stiropora (1,14 %). Velik delež vprašanj 
(28,41 %) je bil brez odgovorov. 
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Graf 1: Začetni in končni odgovori učencev (%) na vprašanje: »Zakaj predmet plava?«

Na končnem testiranju se je delež odgovorov, ki se nanašajo na maso zmanjšal 

za 4,54 %, Medtem se je povečal delež drugih odgovorov; npr. število učencev, ki so 

izbrali odgovor, ker je iz lesa, se je povečalo za 4,54 %, odgovor, ker je votel, pa je izbra-

lo za 3,41 % več učencev, odgovor »zaradi gostote« je izbralo za 2,27 % več učencev, 

odgovor »zaradi izpodrinjene tekočine« 2,27 % več učencev in odgovo, »ker je v obliki 

čolnička« 1,14 % več učencev. Delež vprašanj brez odgovorov se je na končnem testi-

ranju zmanjšal za 6,82 %.

Iz analize odgovorov začetnega in končnega testiranja lahko razberemo, da je ak-

tivnost učencev med dejavnostjo pripomogla k drugačnim razlagam za plovnost. Na 

začetku se je namreč velik delež odgovorov nanašal na maso telesa, na koncu so odgo-

vori učencev temeljili na njihovih izkušnjah, pridobljenih med delavnico. Na končnem 

testiranju še vedno niso zajeli obeh lastnosti (mase in oblike) hkrati. 

2. vprašanje: Kateri predmet je najtežji – leseni, železni, stiroporni ali vsi enako? 

Predmeti so enake oblike, enake velikosti in enake barve. 

Pripomočki: lesena, železna in stiroporna kocka enake velikosti in barve. 

Opis eksperimenta: Pred učence smo položili vse tri kocke in jih povprašali, ka-

kšna je razlika med njimi. Nato so kocke potežkali in jih razvrstili glede na maso. Pogle-

dali smo tudi, iz kakšnega materiala so. Ugotovili smo, da je železni predmet najtežji, 

leseni lažji od železnega, stiroporni pa najlažji. 
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Tabela 2: Začetni in končni odgovori učencev (%) na vprašanje: »Kateri predmet je najtežji?«

                               testiranje

odgovor
začetek (f ) začetek (%) konec (f ) konec (%)

pravilen odgovor (železo) 87 98,86 88 100

nepravilen odgovor 1 1,14 0 0

Graf 2: Začetni in končni odgovori učencev (%) na vprašanje: »Kateri predmet je najtežji?«

Kot je predstavljeno v Tabeli 2 in Grafu 2, je večina učencev (98,86 %) na začetnem 
testiranju odgovorila s pravilnim odgovorom, in sicer da je železni predmet najtežji. 
Delež učencev, ki so nepravilno odgovorili na vprašanje, je zanemarljiv. Le eden je 
namreč odgovoril, da je leseni predmet najtežji. Na končnem testiranju so vsi učenci 
(100 %) na to vprašanje odgovorili pravilno.

Pogosto se dogaja, da govorimo površno in vprašamo: kateri predmet je težji, pri 
tem pa ne povemo, da so enakih oblik in velikosti oziroma jih ne pokažemo. Če tega ne 
povemo, na zastavljeno vprašanje ni mogoče odgovoriti, saj je lahko železni predmet 
lažji (pisarniška sponka in deblo) ali pa težji (kovinska polna krogla in lesena kroglica). 
Z vprašanjem, pri katerem bi torej ta podatek manjkal, bi lahko ugotovili, ali učenci 



AKTIVNOSTI UČENCEV V UČNEM PROCESU

424424

pazljivo prebirajo vprašanja in nanje odgovarjajo po razmisleku. Da jih zelo malo o 
tem razmišlja, se izkaže, ko jih sprašujemo, kateri predmeti plavajo. Pogost odgovor je: 
železni predmeti potonejo, leseni predmeti plavajo. Ladja je železna, pa ne potone. Po-
znamo tudi les, ki potone. Na kvizih včasih zastavljajo naslednje vprašanje: »Kaj je težje, 
1 kg železa ali 1 kg stiropora?« Oboje je seveda enako težko, prostorninsko gledano pa 
je stiropora seveda več. 

3. vprašanje: Ali kos plastelina plava ali potone?

Pripomočki: kos plastelina, posoda z vodo. 
Opis eksperimenta: Učence smo pred izvedbo eksperimenta povprašali, ali kos 

plastelina v vodi iz vodovodne pipe plava ali potone. Nato smo izvedli eksperiment, pri 
katerem smo kos plastelina položili na vodo, in ugotovili, da potone. Sledilo je vpraša-
nje: »Ali lahko isti kos plastelina plava?« Učenci so s poskušanjem (gnetenje in obliko-
vanje plastelina) ugotavljali, kakšno obliko mora imeti plastelin, da lahko plava. 

Tabela 3: Začetni in končni odgovori učencev (%) na vprašanje: »Ali kos plastelina plava ali potone?«

                                          testiranje

plovnost kosa plastelina
začetek (f ) začetek (%) konec (f ) konec (%)

pravilen odgovor (potone) 54 61,36 72 81,82

nepravilen odgovor (plava) 23 26,14 15 17,04

brez odgovora 11 12,5 1 1,14

Kot je predstavljeno v Tabeli 3 in Grafu 3, je v začetnem testiranju 61,36 % učencev 
odgovorilo, da kos plastelina potone (pravilen odgovor). 26,14 % jih je odgovorilo, da 
kos plastelina plava. Majhen delež učencev (12,5 %) na vprašanje ni odgovoril. V konč-
nem testiranju lahko razberemo vidno boljše rezultate, saj je pravilno odgovorilo 81,82 % 
učencev, nepravilno jih je odgovorilo 17,04 %. Samo 1,14 % učencev na zastavljeno vpra-
šanje ni odgovorilo.

S kos plastelina mislimo na obliko, ki jo ta ima, ko odpremo nov zavitek. Zanimivo 
je, da niti pri tem vprašanju učenci niso zahtevali dodatnega pojasnila. Morda bi bilo 
dobro, da bi pri naslednjem testiranju kos plastelina nadomestili s polno kroglico.

Vprašanje, ki smo ga ob tem še zastavili, je bilo: »Kaj lahko naredimo, da bo ta isti 
kos plastelina plaval?« Tudi v tem primeru je bil delež pravilnih odgovorov na končnem 
testiranju veliko boljši. Na začetem testiranju so namreč učenci odgovarjali z različni-
mi razlagami, med katerimi so bile nekatere nepravilne: npr. raztrgamo ga na majhne 



425

NADA RAZPET, PETRA FURLAN, NASTJA COTIČ, PA POSKUSIMO!

425

koščke, dodamo sol (če je s tem mišljeno, da spremenimo tekočino, s katero preverja-
mo plavanje, potem je lahko ta odgovor pravilen); nekatere druge odgovore tudi lahko 
štejemo za pravilne: npr. položimo ga na les, položimo ga na stiropor ter oblikujemo 
ga v ladjico. Na končnem testiranju so vsi učenci (100 %) odgovorili, da lahko plastelin 
plava, če ga preoblikujemo v ladjico. Tudi v tem primeru kakor v prvem smo dokazali, 
da je dejavnost, pri kateri so bili učenci aktivni, pripomogla k boljšem razumevanju, 
kdaj plastelin plava in kdaj potone.

Če na lesen kvader položimo preveč plastelina, seveda lahko vse skupaj potone, 
nakar lesena klada izplava. Enako se lahko zgodi s polaganjem na kos stiropora. Tudi iz-
delava čolnička načeloma ne zadostuje, če nima take oblike, da izpodrine dovolj vode. 
Nekateri konstruktorji ladij so ravno pri obliki ladje naredili napako in se je ob splavitvi 
potopila.

4. vprašanje: Katero sadje/zelenjava potone oziroma katero plava?

Pripomočki: velik krompir, majhen krompir, veliko jabolko, majhno jabolko, paprika, 
posoda z vodo, nož za rezanje. 

Opis eksperimenta: Učence smo najprej povprašali, katera zelenjava/sadje, ki ga 
imajo pred seboj (velik krompir, majhen krompir, veliko jabolko, majhno jabolko, papri-

Graf 3: Začetni in končni odgovori učencev (%) na vprašanje: »Ali kos plastelina plava ali potone?«
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ka), plava oziroma katera potone. Njihovi odgovori so bili različni. Sledil je eksperiment, 
pri katerem smo sadje oziroma zelenjavo postopoma polagali v vodo in ugotavljali, ali 
plava ali potone. Na željo učencev smo poskus ponovili s sadjem in zelenjavo tako, da 
smo jih razrezali na majhne koščke. 

Tabela 4: Začetni in končni odgovori učencev (%) na vprašanje: »Katero sadje/zelenjava potone ozi-
roma katero plava?«

testiranje začetno testiranje končno testiranje

sadje/zelenjava plava (f ) plava 
(%)

potone 
(f )

potone 
(%) plava (f ) plava 

(%)
potone 

(f )
potone 

(%)

velik krompir 15 18,18 72 81,82 12 13,64 76 86,36

majhen 
krompir 47 54,55 40 45,45 10 11,36 78 88,64

veliko jabolko 32 37,50 55 62,50 85 96,59 3 3,41

majhno 
jabolko 59 68,18 28 31,82 86 97,73 2 2,27

paprika 60 69,32 27 30,68 84 95,45 4 4,55

Kot je predstavljeno v Tabeli 4, smo učence povprašali o plovnosti petih različnih 
vrst sadja in zelenjave. Večina (81,82 %) je že na začetnem testiranju pravilno odgo-
vorila na vprašanje, da velik krompir potone. Na končnem testiranju se je ta delež 
pravilnih odgovorov še povečal na 86,36 %. Večja razlika se je pokazala pri plovnosti 
majhnega krompirja, saj je na začetnem testiranju več učencev (54,55 %) menilo, da 
plava. Na končnem testiranju se je pokazala pomembnost izkustvenega učenja, saj 
je kar 88,64 % učencev odgovorilo pravilno, in sicer da potone. Zelo velika razlika v 
rezultatih začetnega in končnega testiranja se je pokazala tudi pri plovnosti velikega 
jabolka. Na začetnem testiranju je namreč 62,50 % učencev napačno odgovorilo, da 
potone. Po izkustvenem učenju je delež pravilnih odgovorov narastel za 59,09 %. Sko-
raj vsi (96,59 %) so pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Za plovnost majhnega 
jabolka je večina učencev (68,18 %) menila, da plava. Na končnem testiranju se je ta 
delež pravilnih odgovorov še izboljšal, na 97,73 %. Tudi pri plovnosti paprike učenci 
na začetnem testiranju večinoma (69,32 %) niso imeli težav, saj so pravilno menili, da 
plava. Tudi v tem primeru se je pokazala pomembnost izkustvenega učenja, saj je na 
končnem testiranju pravilno odgovorilo 95,45 % učencev.

Iz rezultatov lahko razberemo, da so imeli največje težave pri plovnosti velikega 
in majhnega krompirja ter velikega in majhnega jabolka. Predvidevamo, da so imeli 
takšne težave zaradi razumevanja plovnosti z vidika mase oziroma teže – veliki pred-



427

NADA RAZPET, PETRA FURLAN, NASTJA COTIČ, PA POSKUSIMO!

427

meti (težki) potonejo, majhni (lahki) plavajo. Po izvedenem izkustvenem učenju, ki je 
temeljilo na eksperimentih, pa se je znanje učencev izboljšalo. 

KJE SO TEžAVE IN KAJ JE TREBA šE STORITI?

Iz odgovorov je mogoče ugotoviti, da so glavne napake naslednje:
1. Lahki predmeti plavajo, težki potonejo.
2. Veliki predmeti potonejo, majhni plavajo (mišljeno je iz enake snovi in enakih oblik).
3. Les plava, železo potone (za plavanje je pomembna snov, iz katere so predmeti na-

rejeni).
4. Votli predmeti plavajo (predmeti, ki imajo v sebi dovolj zraka).
5. Predmeti z luknjo potonejo.

Poglejmo natančneje, kaj je treba narediti, da bodo za otroke osnovni pojmi ra-
zumljivi in jih bodo trajno usvojili. Podrobneje bomo torej pregledali zgornje trditve 
učencev.

Učencem povemo, da moramo biti pri utemeljitvi izjav previdni. Če najdemo pri-
mer, za katerega s poskusom ugotovimo, da izjava ne velja, trditev ni pravilna ali jo je 
treba dopolniti. Naloga učitelja je torej poiskati poskus, za katerega trditev ne velja, kar 
včasih ni lahko.

1. Lahki predmeti plavajo, težki potonejo

Med pripomočki za eksperimentalno delo pri pouku fizike so kocke, ki so enako 
veliko, a so izdelane iz različnih materialov. So dveh velikosti. Lahko si pomagamo tudi 
s frnikolami, ki so različnih velikosti in iz različnih materialov. Dekoraterji imajo različno 
veliko kroglice iz vate; tudi stiroporne in lesene različnih velikosti niso drage in si jih v 
razredu lahko privoščimo.

Vse poskuse najprej naredimo z vodo iz vodovodne pipe, nato jih lahko ponovimo 
s slano (lahko poskusimo s spreminjanjem gostote z dodajanjem soli po žličkah), ma-
linovcem in oljem. 

Pokazati moramo več primerov:
a) enaka oblika, enaka velikost, različna masa (recimo steklena in kovinska kroglica) – 

obe kroglici potoneta;
b) enaka oblika, enaka velikost, različna masa (recimo steklena in lesena kroglica) – 

steklena kroglica potone, lesena plava;
c) enaka oblika, enaka velikost, različna masa (stiroporna in lesena kroglica) – obe kro-

glici plavata. Torej – masa je sicer pomembna, ni pa odločujoča, še nekaj manjka.
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2. Veliki predmeti potonejo, majhni plavajo (mišljeno je iz enake snovi in enakih 
oblik)

Spet moramo paziti, da je čim manj spremenljivk. Če poskušamo s sadjem in zele-
njavo, naj bo vedno ista vrsta sadja oziroma zelenjave.

Spet naredimo več poskusov:
a) velik krompir, majhen krompir – v vodi oba potoneta, v dovolj slani vodi oba plavata;
b) velika breskev, majhna breskev – lahko obe potoneta, lahko ena potone, druga pla-

va. Vse breskve nimajo enake gostote. Zato nekatere plavajo, druge potonejo. Pri 
sadju in zelenjavi moramo biti previdni (primer paradižnik), ker imajo nekateri sa-
deži lahko manjšo vsebnost vode. Zato moramo vsakega pred poskusom preveriti. 
V malinovcu hruške plavajo, v olju potonejo. Torej je treba paziti, v katero tekočino 
polagamo predmete.

Slika 1: Velik paradižnik plava, majhen potone.

Na koncu poskusov smo krompir še razrezali. Cel gomolj v vodi iz vodovodne pipe 
potone. Kaj se bo zgodilo s koščkom istega krompirja, če ga položimo v vodo iz vo-
dovodne pipe? Pri tem smo sicer spremenili obliko, ampak dodali neki nov element, 
pomemben za razumevanje.
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3. Les plava, železo potone (za plavanje je pomembna snov, iz katere so narejeni 
predmeti)

Ta trditev je globoko zasidrana v glavi ljudi. Tudi tistih, ki živijo ob morju in opazu-
jejo ladje. 
a) Pri prvi seriji poskusov lahko uporabimo že prej omenjene enako veliko kocke iz 

različnih materialov ali enako velikih frnikol iz različnih materialov. Železna kocka 
potone, lesena plava.

b) Če na vodno gladino (iz vodovodne pipe) previdno položimo železno pisarniško 
sponko, zaradi površinske napetosti sponka plava.

c) Žebelj potone (navadni risalni žebljiček), lesen kvader plava.
č)  Kovinski lončki, ki jih imajo v šolah za pitje čaja, plavajo. In seveda na koncu – žele-

zne ladje plavajo. 

4. Votli predmeti plavajo (predmeti, ki imajo v sebi dovolj zraka)

Najboljši primer za tak dokaz je goba. Ima veliko luknjic, v katerih je zrak. Nekaj 
časa plava, vendar pozneje potone. 

V že omenjenem kompletu pripomočkov za fiziko je tudi majhno kovinsko vedrce. 
Če zgornjo ploskev prekrijemo (recimo kar s folijo), bistveno ne spremenimo mase. 
Vedrce je votlo, a potone. Seveda pa žogica za namizni tenis, ki je votla, plava. 

5. Predmeti z luknjo potonejo

Otroci imajo izkušnje s čolni. Če so na takem, ki ima pri dnu luknjo, voda prodira 
vanj in čoln tone. Če pa ne bi bili na lesenem, bi čoln, ki ima luknjo, plaval. V njem je 
sicer nekaj vode (koliko, je odvisno od mase in oblike), ampak plava. 

Najlepši poskusi se delajo s sadjem. Jabolko plava. Vanj s posebnim izrezovalcem 
izdolbemo luknjo. Tudi preluknjano še plava. V leseno skledo naredimo na dnu luknjo, 
skleda še vedno plava.

Veliko dejavnosti lahko izvajamo tudi z lupinami pomaranč ali grenivk. Grenivko 
prerežemo na pol, izdolbemo užitni del in ga pojemo, ostane lupina v obliki lončka. 
Lupina plava, tudi če na dnu naredimo luknjo, še vedno plava.

6. še dve pogosti napaki 

a) Napačno: telesa z večjo površino plavajo.
Pogosto ljudje mislijo (Razpet 2006), da je pri obliki pomembna površina. Ko smo 

učencem naročili, naj preoblikujejo kroglico iz plastelina tako, da bo plavala, je večina 
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najprej plastelin preoblikovala v ploščico (palačinko). Ker palačinka ni plavala, so za 
razlog navedli, da je predebela, in so jo tanjšali. Ko naredimo ladjo, ima ta tako obliko, 
da izpodrine dovolj vode. Palačinka ne izpodrine dovolj vode. 

b) Napačno: v plitvi vodi plava, v globoki pa potone.
Tako razmišljanje je pogosto pri mlajših otrocih; izhaja iz govorice staršev. Ti otro-

kom pogosto rečejo, da ne smejo v globoko vodo, ker bodo utonili. Torej je treba po-
skuse delati v plitvi vodi (seveda mora biti toliko vode, da je dobro vidno, da telo plava) 
in v velikem vedru ali banji.

SKLEP

Našteli smo nekaj poskusov, s katerimi učencem pojasnimo, zakaj nekateri pred-
meti plavajo, drugi pa ne. Nismo naredili poskusov z malinovcem in oljem (prvi ima ve-
čjo gostoto kot voda iz pipe, drugi pa manjšo). Predvsem pri olju je veliko težav, saj se 
mešata pojma gostota in viskoznost. Olje ima manjšo gostoto kot voda, saj olje plava 
na vodi, ima pa večjo viskoznost (ta pa vpliva na pretakanje tekočin).

Napačne predstave o plavanju se pri odraslih le malo razlikujejo od napak učen-
cev. To pa pomeni, da si pojmov niso dovolj zgodaj razjasnili. Samo govorjenje in bra-
nje pravil, kot je: telo plava, če je masa izpodrinjene tekočine enaka masi predmeta (ali 
če je teža izpodrinjene tekočine enaka teži predmeta) in kaj podobnega, sta premalo. 
Pri takem opredeljevanju lastnosti učenci ne čutijo pomena vsake besede v trditvi. Iz-
puščajo recimo izpodrinjene vode in se potem odgovor glasi: telo plava, če je lažje od 
vode. Katere vode? Vse vode v bazenu ali vode v posodi? Niti odgovor Če ima manjšo 
gostoto kot voda ne pove veliko. Železo ima večjo gostoto kot voda, pa železna ladja 
plava. Napaka izhaja iz zapisa v nekaterih učbenikih, kjer govorijo o povprečni gostoti. 
Ampak uvajanje tega pojma v osnovno šolo ni smiselno.

Ugotovili smo torej, da je treba tudi pojme, za katere mislimo, da so zaradi izkušenj 
vsem dobro znani, v šoli sistematično obdelati. Da ena ura dejavnosti še ni dovolj, izha-
ja iz rezultatov testiranja, ki je bilo opravljeno takoj po koncu izvajanja eksperimentov. 
S temi rezultati vsekakor ne moremo biti zadovoljni, saj iz njih razberemo, da učenci še 
vedno ne opredelijo vseh količin, ki vplivajo na plavanje. To pa pomeni, da je treba vse 
eksperimente večkrat ponoviti (seveda z drugimi predmeti in v drugačni situaciji) in 
hkrati zahtevati, da učenci izide poskusa narišejo, opišejo in razložijo, kaj se je zgodilo. 
Za take dejavnosti pa si je treba vzeti čas.
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