
V iztekajočem se šolskem letu 2014/2015 smo izpe-
ljali prvo tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnič-
ko. Kljub nekaterim pomanjkljivostim smo lahko s 
tekmovanjem zadovoljni: sodelovalo je kar 222 slo-
venski osnovnih šol, kar je polovica vseh, tekmovalo je 
9138 učencev in z njimi je pred tekmovanjem ekspe-
rimentiralo 949 mentorjev. Podrobnejši podatki o šte-
vilu udeležencev tekmovanja so v Preglednici 1, vsako-
kratni aktualni statistični podatki o različnih 
tekmovanjih v organizaciji DMFA Slovenije pa na 
spletni strani http://www.dmfa.si/Aktualno/Statisti-
ka.html. Bronasto priznanje Kresnička si je priborilo 
3310 učencev. 

BarBara rovšek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in DMFA Slovenije

Kako so učenci prve triade 
reševali prvo Kresničko

Najbrž vse sodelujoče učitelje najbolj zanima, kako 
so učenci odgovarjali na vprašanja, katere naloge so 
reševali večinoma uspešno in so bile zato lahke in pri 
katerih so se bolj potili ter jih reševali manj uspešno, 
pa jih zato razglasimo za težke. V nadaljevanju bomo 

prikazali odgovore učencev prvega triletja. Manjši del 
vnosov odgovorov (približno 1 %) je bil neveljaven, a 
na skupne rezultate to ne vpliva bistveno. 

Ker se zavedamo možnosti, da tako mladi učenci ne 
puščajo neodgovorjenih vprašanj in včasih odgovore 
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Preglednica 1: Število udeležencev 1. tekmovanja v znanju naravoslovja Kresnička po razredih.

razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. skupaj

Število 
udeležencev

1673 1308 1222 1348 1411 1071 1105 9138

Učenci na osnovni šoli Dravlje izvajajo naravoslovne poskuse in se pripravljajo na tekmovanje.

Kako poteka tekmovanje iz znanja 
naravoslovja Kresnička:

•	poleti so v razpisu, ki ga najdete na spletni strani 
DMFA http://www.dmfa.si/NaOS/Razpis.html 
objavljeni naravoslovni poskusi, ki jih otroci izve-
dejo doma ali v šoli kadarkoli do tekmovanja.

•	 februarja poteka šolsko tekmovanje, kjer učenci od-
govarjajo na naravoslovna vprašanja. Vsa vprašanja 
so povezana z vsebino objavljenih poskusov in skoraj 
vsa se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov.

•	najuspešnejši učenci na šolskem tekmovanju prej- 
mejo bronasto priznanje.
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Slika 1: Porazdelitev učencev 1. razreda po doseženih točkah.

ugibajo, bomo pri vseh deležih zapisali dve skrajni 
možnosti. Prva je, da popolnoma zaupamo, da so o 
vseh odgovorih razumno presojali in se za noben pra-
vilen ali napačen odgovor niso odločili z ugibanjem. V 
tem primeru deleži izbranih odgovorov ustrezajo de-
janskemu znanju učencev. Druga možnost (dosti bolj 
verjetna) je, da pri vsakem vprašanju obstajajo učenci, 
ki so odgovor na to vprašanje izbrali z ugibanjem. 

Ni enostavnega načina, da bi iz odgovorov učencev 
lahko sklepali na delež tistih, ki so pri odgovarjanju 
ugibali. Vsaj približno pa lahko ta delež ocenimo v 
preprostem modelu. V tem modelu predpostavimo, 
da otroci, ki odgovore ugibajo, vsakega od ponujenih 
odgovorov izberejo z enako verjetnostjo. Pri vpraša-
nju, pri katerem sta možna samo dva odgovora, je 
zgornja meja za oceno deleža ugibajočih učencev kar 
dvakratnik deleža učencev, ki so na vprašanje odgovo-
rili napačno (če jih je pravilno odgovorilo več kot pol, 
sicer pa ravno obratno). Pri vprašanju, pri katerem je  
možnih N različnih odgovorov (od katerih je samo en 
pravilen), je ocena za delež ugibajočih N-kratnik dele-
ža učencev, ki so med ponujenimi odgovori izbrali 
najmanjkrat izbrani odgovor. Ko od deleža pri posa-
meznem odgovoru odštejemo delež pri najmanjkrat 
izbranem odgovoru, dobimo oceno za spodnjo mejo 
deleža otrok, ki so izbrali posamezni odgovor brez ugi-
banja. Ocene za spodnje meje deležev pravilnih odgo-
vorov zapišemo v oklepajih.

PrvOŠOLci

Histogram na Sliki 1 kaže porazdelitev prvošolcev 
po doseženih točkah. Vseh možnih točk je bilo 44. 
Doseglo jih je 17 otrok od 1673, torej 1 od stotih. 
Povprečno so prvošolci dosegli 32 točk, standardni 
odklon je 6 točk. Pričakovano povprečno število točk, 
ki bi jih učenci dosegli z naključnim ugibanjem odgo-
vorov na vsa vprašanja, je malo manj kot 18.

Glede na uspešnost pri reševanju lahko ugotovimo, 
da so bile za učence 1. razreda lahke naloge 3, 4 in 5, 
srednje težke 1, 2, 6 in 7 ter težka naloga 8 (glej nalo-
ge str. 8, 9). 

Lahke naloge

Da polž leze (3. naloga), meni 95,9 % (95,7 %) 
učencev, da se prehranjuje s solato (5. naloga) 97,7 % 
(97,4 %), 95 % otrok pa je polžu pravilno narisalo 
tipalke (4. naloga). 

srednje težke naloge

Malo slabše jim je šlo pri nalogi 1: frekvence odgo-
vorov so v Preglednici 2. Večina otrok je vseeno ugo-
tovila, da košček masla na vodi plava. 

Preglednica 2: Deleži otrok, ki so izbrali različne odgovore 
pri nalogi 1. Pravilni odgovor je (A). Če predpostavimo, da so 
vsi učenci, ki so izbrali odgovor (D), ki je bil najredkeje izbran 
odgovor, tega izbrali z ugibanjem in če predpostavimo, da so 
za ugibajoče učence vsi ponujeni odgovori enako verjetni, to 
pomeni, da je približno enak delež otrok slučajno uganil tudi 
pravilni odgovor (A). Zaključimo lahko, da je spodnja meja za 
delež učencev, ki so izbrali pravilni odgovor, ker so vedeli, da je 
pravilen, kar razlika med deležema pri odgovorih (A) in (D), 
69,3 % – 6,8 % = 62,5 %.

1. Košček masla daš v mrzlo vodo. Kaj se 
zgodi?

(A) plava 69,3 % (62,5 %)

(B) potone 12,2 %

(C) nastane smetana 7,5 %

(D) nastane mleko 6,8 %

Pri danem zaporedju odgovorov pri nalogi 1 deleži 
otrok, ki so jih izbrali, padajo. To pomeni, da niso iz-
birali (brali, poslušali) do konca. Te domneve ne potr-
juje množična izbira pravilnega odgovora (D) pri lah-
ki nalogi 3 (kako se polž premika).

Naloga 6, ki je spraševala po kroglici, ki je padla na 
tla z najmanjše višine, se je izkazala za težjo, a ne toli-
ko, kot smo pričakovali. Pri tej nalogi upravičeno do-
mnevamo, da so učenci, ki so odgovor ugibali, na-
ključno izbirali med vsemi štirimi ponujenimi 
odgovori, ker sta sličici (A) in (D), ki kažeta vmesno 
– niti najmanj, niti najbolj – deformirano kroglico iz-
brala enaka deleža otrok. Večji delež otrok je izbral 
nepravilen odgovor (B), kjer je na sličici najbolj defor-
mirana kroglica. Ta je padla z največje in ne najmanjše 
višine.
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Preglednica 3: Deleži otrok, ki so izbrali različne odgovore 
pri nalogi 6. Pravilen odgovor je (C).

6. Katera kroglica plastelina je padla z 
najmanjše višine?

(A)  8,5 %

(B) 14,3 %

(C) 68,8 % (60,4 %)

(D) 8,4 %

Dopuščamo možnost, da naloga 7 v določeni meri 
ločuje med otroki, ki so poskus z metanjem dveh kro-
glic, lahke iz stiropora in težje iz plastelina zares opra-
vili ... Če poskusiš, menda opaziš, da je zelo lahko 
kroglico nemogoče vreči daleč? Lahko pa imaš seveda 
težave z besedilom in koncentracijo. Pravo kroglico je 
pobarvalo 65 % (30 %) otrok, ostali pa napačno.

Nalogi 2 in 9 sta se izkazali za srednje težki, v posa-
meznih delih pa težki. Sicer smo pričakovali, da bo 
naloga 2 lažja, naloga 9 pa precej težja. Koliko učencev 
je pravilno označilo posamezni prehranski izdelek, ki 
ga dobimo iz mleka, je zapisano v Preglednici 4. Priča-
kovali smo, da bodo z margarino težave; nismo jih 
pričakovali s sirom in jogurtom.

Preglednica 4: Deleži otrok, ki so pravilno presodili (označili), 
ali določeno hrano dobimo iz mleka ali ne (naloga 2). Za laž-
je razumevanje podatkov v razpredelnici napišimo konkre-
tno za dva primera: maslo je označilo 77 % otrok in olja ni 
označilo 93 % otrok.

maslo sir beljak margarina jogurt olje

77 % 
(54 %)

61 % 
(22 %)

86 % 
(72 %)

59 % 
(18 %)

59 % 
(18 %)

93 % 
(86 %)

Predvsem razmeroma uspešno presojanje pravilnosti 
izjav, zapisanih v nalogi 9, kaže, da so učenci opazova-
nje sence kar dobro opravili – večina! Tip naloge 9 je 
sicer za tako mlade učence težek sam po sebi in ni re-
čeno, da učenci, ki so napačno označili pravilnost iz-
jav, opazovanja niso izvedli; morda bi ob drugače obli-

kovanih vprašanjih o istih vsebinah prav povedali, 
kako je s senco.

Preglednica 5: Deleži otrok, ki so pravilno ali napačno pre-
sojali izjave pri nalogi 9. Obarvana polja ustrezajo pravilnim 
odgovorom. Nekaj več otrok kot pri ostalih nalogah naloge 9 
ali njenih posameznih delov ni reševalo – omagali so pred 
koncem ali pa niso vedeli odgovora. 

DA nE
ni 

odgovora

(9A) Ko sem obrnjen 
proti svoji senci, je 
sonce za mano.

79 % 
(64 %)

15 % 6 % 

(9B) Smer moje sence 
se od jutra do večera 
spreminja.

75 % 
(56 %)

19 % 6 %

(9C) Moja senca je 
zjutraj najkrajša, 
zvečer pa najdaljša.

35 %
59 % 

(24 %)
6 %

(9D) Opoldne moje 
sence ni, ker je sonce 
točno nad mojo glavo.

47 %
46 % 
(0*)

7 %

(9E) Moja senca je 
vedno krajša od 
mene.

26 %
66 % 

(40 %)
8 %

* Ker sta pri posamezni izjavi pri nalogi 9 možna le dva odgo-
vora in ker sta deleža otrok, ki so izbrali posamezen odgo-
vor pri izjavi 9 D enaka, sklepamo, da so učenci odgovor na 
to vprašanje izbirali večinoma z ugibanjem. To vprašanje je 
bilo res težko ...

Vsekakor priporočamo, da učitelji opazovanje sence 
z otroki izvedejo še enkrat. Potem se bo morda delež 
tistih, ki menijo, da (pri nas) je tudi opoldne senca, 
nekoliko povečal. Pomlad je dober čas za preživljanje 
pouka na prostem! 

Težka naloga

Najtežja naloga, s katero so se spopadli prvošolci, je 
bila še ena naloga s senco: naloga 8. Vnaprej smo ve-
deli, da bo ta naloga najtrši oreh. Več slik se lahko zdi 
pravilnih in potrebno je pozorno in kar precej natanč-
no opazovanje sence, da nedvoumno razberemo, kate-
ra slika pravilno kaže zaporedje Nejinih senc. Zanimi-
vo je tudi to, da se je polovica otrok, ki so odgovorili, 
da se dolžina sence ne spreminja monotono, odločilo, 
da je sredi dneva senca daljša kot zgodaj dopoldne ali 
pozno popoldne. Priporočamo še enkrat, da opazova-
nje sence ponovite. Preglednica 6 kaže deleže otrok, ki 
so izbrali posamezni odgovor.
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Preglednica 6: Deleži otrok, ki so izbrali določen odgovor pri nalogi 9.

8. Špela je na sončen dan s kredo 4-krat obrisala nejino senco. Katera slika je nastala?

23,4 % 23,3 % (10,6 %) 12,7 % 18,7 % 19,1 %

Ugotavljamo, da so bile naloge za prvošolce na splo-
šno primerno razvrščene po težavnosti in ne preobse-
žne. Naloge učitelja opozarjajo na podrobnosti poja-
vov, ki naj bi jih opazili, deleži izbranih odgovorov pa 
povedo, katere vsebine so za učence težke. Tudi v pri-
hodnje bomo v nalogah skušali opozarjati na pomen 
prepoznavanja vzorcev in zakonitosti, ki jih v naravi in 
naravnih pojavih lahko odkrijemo s preprostim 
usmerjenim opazovanjem in preizkušanjem.

UČEnci 2. in 3. rAZrEDA 

Učenci 2. in 3. razreda so reševali 10 nalog (glej na-
loge str. 12, 13) in so lahko s pravilnimi odgovori 
zbrali največ 47 točk. Porazdelitvi učencev 2. in 3. ra-
zreda po doseženih točkah kažeta histograma na Sli-
kah 2 a in 2 b. Povprečno število doseženih točk v 2. 
razredu je 33,5, v 3. razredu pa 35,5. Standardna od-
klona sta v obeh razredih okoli 7. Pričakovano število 
doseženih točk z ugibanjem vseh odgovorov je 16, če 
so vsi odgovori enako verjetni. Vse točke je doseglo 13 
učencev 2. razreda in 30 učencev 3. razreda.

Po kriteriju, opisanem prej, so bile za drugo- in tre-
tješolce lahke naloge od 1 do 5, srednje težke 6, 7 in 8 
ter težki 9 in 10.

Lahke naloge

Deleži učencev v posameznem razredu, ki so izbrali 
pravilne odgovore pri lahkih nalogah, so zapisani v 
Preglednici 7. V oklepajih so ocene za spodnje meje 
deležev pravilnih odgovorov, ko upoštevamo oceno za 
delež ugibajočih učencev.

Preglednica 7: Deleži otrok, ki so pravilno rešili lahke naloge.

naloga 2. razred 3. razred

1. Plast olja plava na vrhu 
vode.

79,3 % 
(75,7 %) 

83,5 % 
(80,5 %)

2. Sončnično olje pridobijo 
iz semen sončnice.

81,4 % 
(79,9 %)

85,4 % 
(83,9 %)

3. Pravilno narisane tipalke. 98,7 % 97,8 %

4. Polž leze.
97,7 % 

(97,2 %)
98,8 % 

(98,7 %)

5. Vrtnarji odstranjujejo 
polže, da ne pojedo vse 
solate.

94,1 % 
(93,3 %)

97,1 % 
(97,0 %)

Slika 2: Porazdelitev učencev a) 2. in b) 3. razreda po doseženih točkah.

a) b)
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srednje težke naloge

Histogram na Sliki 3 kaže frekvence odgovorov pri 
nalogi 6 (Kaj v poskusu Polž na vrtu ponazarja plasti-
čen pokrovček?) v posameznem razredu. Če ocenimo 
delež ugibajočih kot večkratnik deleža najmanj pogo-
stega odgovora (pokrovček ponazarja vrt), lahko spre-
menjene deleže enostavno grafično prikažemo. Upo-
števamo kar premaknjeno skalo na navpični osi: ničlo 
postavimo na 2,9 % za 2. razred in na 3,3 % za 3. ra-
zred in vse stare deleže preračunamo na novo skalo.

Slika 3:  Deleži odgovorov pri nalogi 6 (Kaj v poskusu Polž na 
vrtu ponazarja plastičen pokrovček?). 

Histogram na Sliki 4 kaže frekvence odgovorov pri 
nalogi 7 (Kaj se zgodi, ko se sponki za papir, ki plavata 
na vodni gladini, približata ena drugi?) v posameznem 
razredu. Če ocenimo delež ugibajočih kot večkratnik 
deleža najmanj pogostega odgovora (sponki se odbije-
ta in plavata narazen), upoštevamo premaknjeno skalo 
na navpični osi: ničlo postavimo na 10,4 % za 2. ra-
zred in na 6,7 % za 3. razred.

Slika 4:  Porazdelitev odgovorov pri nalogi 7. 

Srednje težka je bila tudi naloga 8, deleže pravilnih 
odgovorov kaže slika 5. Zvito vprašanje, kaj se zgodi s 
predmeti, potopljenimi na dno akvarija, polnega 

vode, ko jih spustimo, odkriva, kako dobro so učenci 
prepoznali vzorce pri plavanju in tonjenju teles. Eno-
stavno se lahko prepričamo o izidu poskusa s kocko 
ledu; ostane na dnu ali priplava na gladino? Poskus s 
plavajočo kovinsko sponko je del učencev zmedel: 
ostali so prepričani, da kovinske sponke na vodni gla-
dini vedno plavajo.

Slika 5:  Deleži učencev, ki so pri nalogi 8 odgovorili pravilno. 

Težke naloge

Nalogi o sencah sta bili težki. Kljub temu ju je dolo-
čen delež učencev rešil pravilno. Nekateri so sicer ugi-
bali, a ker se deleži pravilnih in napačnih odgovorov 
večinoma pomembno statistično razlikujejo, lahko 
sklepamo, da so zadeve s senco nekaterim učencem 
dokaj jasne.

Preglednica 8: : Deleži otrok, ki so izbrali določen odgovor 
pri nalogi 9. V sivih poljih so zapisani deleži pri pravilnih od-
govorih.

2. razred 3. razred

DA nE DA nE

(9A) Dolžina moje 
sence se od 14. ure 
naprej daljša.

64 % 
(29 %)

35 %
63,5 % 
(28,5 %)

35 % 

9B) Smer moje sence 
se vrti vedno 
v isti smeri

43 % 
(0 %?)

56 %
42 % 

(0 %?)
58 %

(9C) Moja senca ob 
12. uri je daljša od 
moje sence ob 16h.

36 %
62 % 

(26 %)
28,5 %

71 % 
(42,5 %)

(9D) Opoldne moje 
sence ni, ker je sonce 
točno nad mojo 
glavo

52 %
46,5 % 
(0 %?)

47 %
52 % 
(5 %)
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Komentirajmo samo presenetljivi rezultat pri nalogi 
9 B: domnevamo, da je za delež nepravilnih odgovo-
rov, ki je pomembno večji od polovice, kriv spregled 
(preslišanje) besedice VRTI. Učenci so namesto zapi-
sane presojali veljavnost nezapisane izjave Moja senca 
je vedno v isti smeri ...

Ostane nam še zadnja naloga, grafi. To nalogo so po-
membno bolje reševali tretješolci. Pravilni odgovor je 
izbralo 30,7 % (11,5 %) drugošolcev in 41,7 % (24,9 
%) tretješolcev. Razlika je še večja, ko upoštevamo oce-
no za ugibajoče učence; lahko rečemo, da je delež tretje-
šolcev, ki so pravilen odgovor izbrali po razmisleku, več 
kot dvakrat tolikšen kot delež drugošolcev. Zadovoljni 
pa smo z obojimi: ne prav enostavne grafe prav prebere 
devetina drugošolcev in četrtina tretješolcev!

Slika 6:  Deleži izbranih odgovorov pri nalogi 10. Pravilni graf 
je bil (C).

Na koncu ponovimo, ker velja za vse 1. triletje: o sen-
cah se spomladi in poleti najbolje poučimo na prostem. 

Je vredno truda, ker so ugotovite zanimive – in tudi 
presenetljive glede na splošna prepričanja o sencah (glej 
deleže pravilnih odgovorov pri vprašanjih 9 B in 9 D!).

Nekaj odkritih pomanjkljivosti prve izvedbe tek-
movanja, ki se jih zavedamo tudi iz odzivov sodelujo-
čih učiteljev in se jim bomo skušali v prihodnje izogniti:
− pregoste (premalo zračne) pole za prvo triletje (pa 

tudi ostale razrede),
− premajhne črke in neprimeren nabor črk za prvo tri-

letje,
− vzporedno stavljene različne naloge, kjer se ni vede-

lo, kam pisati odgovore,
− nekoliko pretoga pravila za učitelje pri izvedbi tek-

movanja – kar se pojasnjevanja posameznih izrazov 
v nalogah tiče – za prvo triletje, 

− preveč zapleten nabor možnih odgovorov in s tem 
povezano preveč zapleteno vnašanje odgovorov na 
strežnik.

Naš glavni cilj ostaja preganjanje strahu pred ekspe-
rimentiranjem, navajanje učencev na usmerjeno opa-
zovanje ter vaja v prepoznavanju pravil in vzorcev v 
naravi in pri naravnih pojavih. Za samostojna aktivna 
opazovanja in poskuse so učenci bolj motivirani, če je 
od njihove aktivnosti odvisen uspeh na tekmovanju. 
Če ob tem še kaj zanimivega in presenetljivega odkri-
jejo, pa še toliko bolje!

Veliko veselja ob eksperimentiranju želimo vsem 
še naprej in se že veselimo 2. tekmovalne sezone. 
Vsi poskusi zanjo bodo objavljeni na spletnih stra-
neh DMFA Slovenije najkasneje 31. julija 2015 in 
jeseni tudi v nekaterih revijah. 

Slika 7:  Kresničke z OŠ Dravlje na prireditvi Bistroumi 2015 v Unionski dvorani v Ljubljani, 24. maja 2015.


