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POVZETEK 

 

Slovenska gasilska organizacija temelji na prostovoljnem članstvu. Naloga prostovoljnih 

gasilskih društev ni zgolj aktivno sodelovanje pri gašenju in reševanju v primeru požarov, 

temveč tudi neformalno izobraževanje otrok in mladine o gorenju in gašenju. Gasilci s 

svojimi dejanji ne le rešujejo ljudi in jim pomagajo ob naravnih nesrečah, temveč jih tudi 

medsebojno povezujejo. Namen diplomskega dela je primerjati veljavne učbenike predmeta 

naravoslovje in tehnika v petem razredu in ugotoviti, ali se med njimi pojavljajo  razlike. 

Poleg tega je namen tudi ugotoviti, ali prisotnost otrok v prostovoljnih gasilskih društvih in 

opravljen tečaj pionirja vplivata na znanje o gorenju in gašenju. Učna vsebina o gorenju in 

gašenju se obravnava v 5. razredu osnovne šole, v okviru predmeta naravoslovje in tehnika, 

pri katerem je bila raziskava tudi narejena. Podatke znanja otrok o gorenju in gašenju sem 

pridobil s pomočjo preizkusa znanja, ki ga je rešilo 55 učencev treh različnih osnovnih šol 

dolenjske regije. 

Za primerjalno analizo so bili uporabljeni štirje različni učbeniki predmeta naravoslovje in 

tehnika 5, v katerih je bilo analizirano poglavje o gorenju in gašenju. V analizi so bili 

analizirani splošni podatki učbenikov, ki so zajemali podatke o številu strani, na katerih je 

obravnavana učna vsebina, besedilni in slikovni material. Med učbeniki ni izrazitih odstopanj, 

največ različnega besedilnega in slikovnega materiala pa vsebuje učbenik Raziskujem in 

ustvarjam 5, založbe Mladinska knjiga. Poleg primerjalne analize je bila opravljena tudi 

raziskava znanja učencev o gorenju in gašenju. Rezultati raziskave kažejo, da so učenci, ki so 

člani prostovoljnih društev in imajo opravljen tečaj pionirja, bolje rešili pred preizkus znanja 

in preizkus znanja (opravljen po enem tednu), vendar razlike niso statistično pomembne. 

Pozni preizkus znanja, ki je bil opravljen po enem letu, pa je pokazal, da so učenci, ki niso 

člani prostovoljnih gasilskih društev, v povprečju usvojili več znanja kot učenci, ki imajo 

opravljen tečaj pionirja in so člani prostovoljnih gasilskih društev. Prav tako kot pri pred 

preizkusu znanja in preizkusu znanja so statistične razlike med rezultati poznega preizkusa 

znanja statistično nepomembne.   

 

Ključne besede: prostovoljno gasilstvo, pionir, gorenje, gašenje, veljavni učbeniki predmeta 

naravoslovje in tehnika.     
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ABSTRACT 

 

Slovenian firefighting organization is based on voluntary membership. The task of voluntary 

fire fighter's organization (brigade) is not only active participation in firefighting and rescuing 

events but also in non- formal education of children and youth about the burning and 

extinction (putting out the fire). Fire fighters do not only help and rescue people during 

natural disasters. They also bring people together. The purpose of my diploma thesis was to 

compare the existing Science and technology course books in the fifth grade and determine if 

there are differences between them. I have also wanted to determine whether the presence of 

children in volunteer fire fighter’s organization and completed course have impact of the 

knowledge of the burning and extinction. Learning content of burning and extinction is taught 

in fifth class at subject Science and technology. I have gained the date of children’s 

knowledge through the examination which was taken by 55 pupils in three different primary 

schools in Dolenjska region. Four different course books were used for the comparative 

analysis. The analysis showed the analysed general date from course books and also data of 

the number of pages on which we can find educational content, texts and image material.  

There are no significant deviations among course books. The course book Raziskujem in 

ustvarjam 5, published by Mladinska knjiga, has the largest selection of text and image 

materials. Beside the comparative analysis, a survey on student’s knowledge about burning 

and extinction was also conducted. Research results show that pupils who are members of 

firefighting organization and have completed the course for pioneers have solved the pre 

examination and examination (one week later) better than other students. But the differences 

are not statistically important. Examination which was taken one year later showed that pupils 

who are not the members of the firefighting organisation gained more knowledge than those 

who are members and have completed the course for pioneers. Statistical differences between 

results of later examinations are also not statistically important. 
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UVOD 

 

Človek se z ognjem in požari bori že vse od prazgodovine. Prve začetke organiziranega 

gasilstva na Slovenskem pa zasledimo v začetku 19. stoletja. Organizacije za gašenje požarov, 

ki bi bile stalno in strokovno pripravljene, so potrebovala predvsem večja mesta, saj so zaradi 

slabe organiziranosti pri določenih požarih zgorele kar cele četrti. Večji požari mest so v 

zgodovini največkrat botrovali temu, da je znotraj mesta nastalo prostovoljno gasilsko 

društvo. Prvo prostovoljno gasilsko društvo v Sloveniji se je formiralo v Metliki leta 1869 

(Božič, 1988). Od tega leta se je prostovoljno gasilstvo močno razširilo in je tako prisotno 

skoraj v  vsakem večjem kraju. Trenutno je v Republiki Sloveniji prijavljenih preko 150.000 

prostovoljnih gasilcev, ki vsak dan pomagajo ljudem v stiski (Alič, 2012). Prelomni trenutki v 

gasilstvu so bili v času po 1. svetovni vojni, saj so prostovoljna gasilska društva pričela 

sprejemati mladino in otroke. Danes prostovoljna gasilska društva tvorijo neformalno 

ustanovo, v kateri izobražujejo mladino o gorenju in gašenju. Pri starosti 7 let lahko otrok 

prvič postane član prostovoljnega gasilskega društva. Od vstopa posameznika v gasilstvo se 

gasilska mladina deli na pionirje (od 7. do 11. leta starosti), mladince (od 12. do 16. leta 

starosti) in gasilce pripravnike (od 16. do 18. leta starosti). Vsako napredovanje v višji čin pa 

si morajo mladi gasilci pridobiti z opravljanjem izpitov (Birsa in sod., 2011). Izobraževanje 

otrok o gorenju in gašenju je izjemnega pomena, saj se lahko otroci naučijo tehnik gašenja 

manjših požarov in lahko tako preprečijo večji požar.  

Znanje, ki ga pionirji pridobivajo v okviru neformalnega izobraževanja v prostovoljnih 

gasilskih društvih, otroci pridobivajo tudi v šolah. V 5. razredu osnovne šole so v učnem 

načrtu predmeta naravoslovje in tehnika med operativnimi cilji našteti tudi naslednji: (1) 

učenci znajo razložiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo; (2) učenci znajo 

dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri gorenju sprošča toplota; (3) učenci znajo 

prikazati nekatere načine gašenja požarov; (4) učenci znajo razlikovati med temperaturo in 

toploto in (5) učenci znajo prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto (Vodopivec, 

Papotnik, Gostinčar-Blagotinšek, Skribe-Dimec in Balon, 2011).  

Namen diplomskega dela je primerjati veljavne učbenike, ki obravnavajo učne vsebine o 

gorenju in gašenju v 5. razredu osnovne šole. Poleg primerjave učbenikov je namen 

diplomskega dela tudi ugotoviti, ali imajo učenci 5. razreda osnovne šole, ki imajo opravljen 

tečaj pionirja in so člani prostovoljnega gasilskega društva, kaj več predznanja in znanja o 

gorenju in gašenju kot učenci, ki niso člani teh društev. Predznanje in znanje otrok 5. razreda 

se je preverjalo s pomočjo preizkusa znanja, ki je bil sestavljen prav za to raziskavo.  
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1 GASILSTVO 

 

Slovensko gasilstvo ima več kot 140-letno tradicijo. Skozi zgodovino se je razvijalo v 

pomembno silo na področju zaščite, reševanja in pomoči. Gasilske enote so se razvile v 

splošno reševalno službo, ki je s svojo operativno pripravljenostjo sposobna 24 ur na dan 

ukrepati v primeru naravnih in drugih nesreč (Gasilec.net, 2010). 

 

1.1  Začetki gasilstva 

S požarno varnostjo se je človek ukvarjal, odkar je prenehal z nomadskim življenjem in se 

nastanil v naselbinah. Stara ljudstva (Kitajci, Asirci, Babilonci, Perzijci, Egipčani) so se na 

razne načine bojevala proti požarom, podatke o prvi gasilski črpalki lahko zasledimo v zapisu 

o Ktesibiosu, ki jo je v prvi polovici 2. stoletja pr. n. š. izdelal v Aleksandriji. Prve zapise o 

prostovoljnih in poklicnih gasilskih enotah lahko zasledimo v rimski državi, ko sta ji vladala 

Julij Cezar in Avgust. Požari v Rimu so bili pogosti in prava nadloga za mesto, saj so 

neusmiljeno uničevali lesene zgradbe. Za uspešno pogasitev požara je bilo nemalokrat 

potrebno porušiti celotno mestno četrt, da ogenj ni zajel celotnega mesta. V 12. in 13. stoletju 

našega štetja so začela mesta graditi obzidja s stolpi. V njih so mestni stražarji stražili pred 

sovražniki, obenem pa opazovali mesto in tako opravljali službo požarne straže. Večji 

napredek v požarni varnosti je bil dosežen šele v 18. stoletju (Pograjc, 1998). 

 

1.2  Nastanek prvih požarnih obramb na Slovenskem 

V začetku šestdesetih let 19. stoletja zasledimo na Slovenskem prve resnejše poskuse, da bi 

ustanovili organizirano gasilsko službo, ki bi bila stalno in strokovno pripravljena za gašenje 

požarov. Potrebo po taki organizaciji so najbolj čutila mesta, med njimi zlasti Ljubljana. 

Požari lesenih zgradb v vaseh in mestih so povzročali prebivalcem veliko težav, saj so včasih 

uničili celotno vas ali mesto. Prav zato so ljudje začutili potrebo po boljši obrambi pred 

požari. Skupno sodelovanje več ljudi je prineslo uspeh proti ognju, medtem ko samostojno 

udejstvovanje posameznikov ni bilo zagotovilo rešitve pred razsežnim požarom. Na območju 

sedanje Slovenije so tako nastale organizacije "požarne brambe", ki so bile predhodnice 

sedanjih prostovoljnih gasilskih društev. Leta 1863 je ljubljanski župan Miha Ambrož sam 

prevzel vodstvo gašenja, za pomoč pa določil dva magistratna uradnika, osem slug in devet 

mestnih delavcev. Kljub velikim interesom Mihe Ambroža so se pri številnih požarih še 

vedno pokazale določene pomanjkljivosti, saj so sluge, delavci, pomočniki in uradniki 
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prepočasi prihajali na kraje požarov, njihovo orodje se je v velikih primerih polomilo ali 

porazgubilo, zato je bil ljubljanski mestni magistrat primoran zaprositi za pomoč. Odločili so 

se, da gašenje prepustijo telovadnemu društvu Južni Sokol, ki je v letu 1863 izuril med 

trideset in štirideset članov (Božič, 1988). 

Požarna bramba na območju Ljubljane je bila ena izmed prvih na območju Slovenije, sledile 

so ji požarne brambe v Celju, na Ptuju, v Mariboru in še nekaterih večjih mestih. 

Zgodovinsko najpomembnejša požarna bramba je bila v mestu Metlika, kjer so jo 18. 

septembra leta 1869 dokončno formirali. Sodelovalo je 27 meščanov oziroma njihovih sinov, 

ki so tako izoblikovali 1. prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem. Po ustanovitvi prvega 

gasilskega društva se je ideja o takšni pomoči sovaščanom hitro širila po vseh slovenskih 

deželah. Društva so v večini primerov nastala po manjših ali večjih požarih, saj se je v 

posameznih krajih pokazala potreba po organiziranem boju proti požarom. Do leta 1881 je 

bilo na območju sedanje Slovenije organiziranih že 42 prostovoljnih gasilskih društev (Božič, 

1988).  

 

1.3  Gasilska društva v času obeh svetovnih vojn  

Število gasilskih društev je med leti 1881 in 1914 naraščalo. Leta 1914 je bilo na Slovenskem 

ustanovljenih že 378 gasilskih društev (Božič, 1988). 

Pripadnost društvom so naši predniki izkoristili za eno izmed možnih oblik združenja, ko se je 

moral slovenski narod še posebej ogorčeno bojevati za svojo gospodarsko, narodno, politično 

in kulturno samostojnost. K povečanju narodnostne zatiranosti sta najbolj pripomogla tuji 

kapital in industrializacija, ki se je pričela v letih pred 1. svetovno vojno. Na območje 

Slovenije je prihajal kapital predvsem iz strani Nemčije, ki je s pomočjo ponemčevalcev 

želela izbrisati obstoj naše dežele. Obdobje pred 1. svetovno vojno sta najbolj zaznamovala 

Ignac Merhar, ki je za poveljevanje gasilcem namesto nemškega jezika pričel uporabljati 

slovenščino, in Fran Barle, ki se je zavzemal za obstoj zveze slovanskih gasilskih društev, ki 

so prej spadala pod avstrijsko državno gasilsko zvezo. Leta 1908 je bil sprejet njegov predlog, 

da naj bi slovenska gasilska zveza obsegla vse slovensko ozemlje, s katerim je rušil avstrijske 

deželne meje. Na območju Slovenije je tako do 1. svetovne vojne nastalo osem gasilskih zvez. 

Prva svetovna vojna je s svojim uničevanjem posegla tudi v gasilska društva. Uničevalna 

vojna ni pustošila samo v materialnih stvareh, ampak tudi v človeških življenjih, saj je 

marsikatero društvo skoraj propadlo, ker jim je vojna vzela več kot polovico članov (Pograjc, 

1998).  
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Po 1. svetovni vojni se je članstvo v gasilskih društvih močno povečalo. Gasilstvo je bilo 

takrat v smislu nošenja uniform in oznak neenotno. Razlike so se pojavljale tudi pri 

poveljevanjih, vajah in javnih nastopih, člani pa so bili pogosto nedisciplinirani (Božič, 1988). 

Aprila leta 1941, ko je propadla Kraljevina Jugoslavija, so slovensko ozemlje zasedali 

italijanski, nemški in madžarski okupatorji. Vsak je prevzel popolno oblast in po svoje urejal 

tudi gasilsko službo. Na območju Ljubljane so Italijani kmalu po prevzemu oblasti razpustili 

Gasilsko "zajednico" in prostovoljne gasilske čete ter na novo uvedli poklicno gasilsko četo, 

ki je delovala pod italijanskim vodstvom. Na ostalih območjih italijanskega okupatorja so 

gasilska društva ostala v prvotnem stanju, zamenjalo se je zgolj vodstvo, ki je moralo biti 

italijansko. Prav tako kot Italijani so tudi Nemci v gasilske vrste pripeljali svoje ljudi, ki naj bi 

ponemčili slovensko gasilstvo, organizacijo pa podredili letalski zaščiti. Na območju 

Prekmurja, ki so ga zasedli Madžari, so gasilskim četam predsedovali madžarski notarji ali 

uradniki, vse gasilske čete pa so vključili v madžarsko gasilsko zvezo Szombately. 

Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda proti okupatorjem je močno odjeknil tudi med 

gasilci. Osvobodilna fronta je imela med njimi številne člane in organizatorje boja proti 

okupatorju (Pograjc, 1998).  

V takratni ljubljanski poklicni gasilski četi so delovali predvsem vozniki, ki so v času 

narodnoosvobodilnega boja razvozili velike količine sanitetnega in drugega materiala 

partizanom ter ranjence prevažali v bolnišnice. Poleg prevozov so gasilci na različnih 

območjih partizanom izročali opremo in orodja, ki so jih potrebovali na bojiščih. V času 2. 

svetovne vojne je bilo veliko gasilskih domov uničenih, mnoga gasilska društva pa so ostala 

skoraj brez članov. Med okupacijo našega ozemlja je bilo uničenega približno 75 odstotkov 

gasilskega orodja in okrog 90 odstotkov gasilskih cevi (Božič, 1998). 

 

1.4  Gasilstvo po 2. svetovni vojni 

Po koncu 2. svetovne vojne, maja 1945, so gasilci hitro obnavljali svoje domove, zbirali 

orodje in opremo ter sodelovali pri obnovi domovine. V tem času so se gasilci držali reka 

"Bogu v čast, bližnjemu v pomoč" in opravili ogromno prostovoljnih ur dela. 19. maja leta 

1948 je ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije sprejela Zakon o prostovoljnih 

gasilskih društvih, ki je leta 1949 omogočil ustanovitev Gasilske zveze Slovenije. Leta 1952 

je v Ljubljani potekal prvi gasilski festival, ki se ga je udeležilo okrog 18.000 gasilcev. Na 

drugem festivalu v Mariboru leta 1956 je bilo že skoraj 20.000 gasilcev. Iz teh podatkov je 

lepo razvidno, da se je po ustanovitvi Gasilske zveze Slovenije število članov povečevalo in s 
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tem krepilo slovensko gasilstvo. Čeprav je Gasilska zveza Slovenije s svojimi okrajnimi in 

občinskimi gasilskimi zvezami, društvi in poklicnimi gasilci posvečala veliko pozornosti 

gasilski preventivi, je bilo požarov vsako leto zelo veliko (Božič, 1998). 

Gasilska organizacija se je v naslednjih letih krepila na vseh področjih svojega delovanja. 

Okrepila je preventivno dejavnost, organizirala društva Mladi gasilec v osnovnih šolah, 

razvijala kulturno-preventivno in propagandno dejavnost, krepila strokovno usposobljenost 

svojih članov, predvsem pa postala uspešna organizacija za gašenje in reševanje pri 

elementarnih nesrečah (Gasilec.net, 2010). 

 

1.5  Zgodovina ognja in gorenja 

Človek je prišel do ognja slučajno. Strele so zažigale drevesa in človek se je ognja v začetku 

bal ter bežal pred njim. Sčasoma pa je spoznal, da ga lahko koristno uporabi za ogrevanje in 

pripravo hrane. Okoli 500.000 let pred našim štetjem človek prvič obvlada ogenj, s katerim si 

olajša življenje. Skozi čas je bil primoran spreminjati tudi tehnike, s katerimi je prižgal ogenj. 

Prvotna vžigalna sredstva (kamen in les) je leta 1831 zamenjala vžigalica. Proces gorenja v 

zgodovini človeku ni koristil zgolj kot sredstvo za ogrevanje in pripravo hrane, temveč mu je 

s pomočjo parnih strojev omogočil hitrejše premikanje. Prvi parni stroj, ki sta ga poganjala 

ogenj in vodna para, je izumil Denis Papin leta 1687. Leta 1770 je kemik Antoine Lavoisier 

raziskoval proces gorenja in ugotovil, da je gorenje spajanje gorljive snovi s kisikom. To je 

potrdil s preizkusom z gorečo svečo, ki jo je postavil skupaj s protiutežjo na tehtnico. Sveča je 

postajala lažja. Ko pa je svečo pokril s stekleno posodo, je ostala masa ista, dokler ta ni 

ugasnila. S poskusom je dokazal, da snov z gorenjem ne izginja, temveč prehaja v drugo snov 

(Javoršek, 1995).  
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2 IZOBRAŽEVANJE V GASILSTVU 

 

2.1 Organizacija gasilstva    

Gasilstvo v Sloveniji je organizirano kot prostovoljno in poklicno. Prostovoljno gasilstvo ima 

v naši državi že preko 140-letno tradicijo in šteje več kot 150.000 prostovoljcev, s čimer se 

Slovenija po številu prostovoljnih gasilcev uvršča v sam svetovni vrh. Poleg prostovoljnih 

gasilcev v Republiki Sloveniji delujejo tudi poklicni gasilci, katerih število se giblje okoli 600 

(Alič, 2012).  

Zakon o gasilstvu (ZGas, 5. člen) določa, da je gasilec oseba, ki je član prostovoljnega 

gasilskega društva ali delavec poklicne gasilske enote. Člani prostovoljnih gasilski društev 

niso vrednoteni enako. Zakon (ZGas, 5. člen, točka 4) razlikuje med članom društva, 

imenovanim gasilec, in članom društva, ki se v okviru društva tudi sicer aktivno udeležuje 

intervencij in opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, 

izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljen za 

opravljanje teh nalog. V 19. členu zakona je aktiven operativni gasilec imenovan prostovoljni 

gasilec. Da pa vsakdo ne more postati aktiven operativni gasilec, zakon (ZGas, 19. člen, 1. 

odstavek) določa, da mora biti oseba: (1) strokovno usposobljena za gašenje in reševanje in 

ima opravljen predpisan strokovni izpit za prostovoljnega gasilca; (2) ima opravljen predpisan 

preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje 

gasilske službe in (3) ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in 

premoženje; (4) je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma od 18 do 55 let (ženska) (Zakon o 

gasilstvu, 2005). 

 

2.2 Gasilska mladina 

Dolga leta so bili v gasilstvo vključeni samo odrasli moški, ki so bili sposobni naporov 

gašenja in reševanja. Kmalu po prvi svetovni vojni pa so posamezna gasilska društva pričela z 

vključevanjem mladine. Na gasilskem kongresu leta 1939 je v paradi sodelovalo več kot 600 

mladih gasilcev. To število je z leti močno naraslo in leta 1987 je bilo slovensko gasilstvo 

močnejše že za okoli 30.000 mladih gasilcev.  

Prvo udejstvovanje, ki ga otroci naredijo v okviru prostovoljnega gasilskega društva, se v 

nekaterih krajih začne že v času predšolske vzgoje. Najmlajši otroci stari, od 3 do 6 let, pri 

gasilcih imenovani cicibani, sodelujejo na gasilskem tekmovanju v organizaciji gasilske 

zveze, kateri društvo pripada. Discipline so glede na težavnost oblikovane za otroke, starosti 



Repovž, J. (2015). Prostovoljno gasilstvo in znanje otrok o gorenju in gašenju.   

16 

 

do 6 let. Ko otrok dopolni 7 let, lahko uradno postane član prostovoljnega gasilskega društva. 

Od vstopa posameznika v gasilstvo se gasilska mladina deli na pionirje (od 7. do 11. leta 

starosti), mladince (od 12. do 16. leta starosti) in gasilce pripravnike (od 16. do 18. leta 

starosti). Po dopolnitvi 18. leta lahko gasilec pripravnik opravi osnovni in nadaljevalni tečaj 

za gasilca in s tem pridobi čin gasilec.  

Mladi gasilci svojih napredovanj v višje čine ne dosegajo zgolj z omenjenimi starostmi, 

ampak je potrebno za vsako napredovanje opraviti tako teoretično kot tudi praktično 

izobraževanje. Kandidat, ki prvič pristopi k opravljanju tečaja za pionirja ali mladinca, mora 

imeti v prostovoljnem gasilskem društvu najmanj 6-mesečni staž. Poleg tega mora pred 

tečajem opraviti še naslednje naloge: (1) za pionirja (od 7. do dopolnjenega 11. leta): bronasto 

preventivno značko in eno od predvidenih veščin za pionirja (preventivec, plavalec, kolesar); 

(2) za mladinca (od 12. do dopolnjenega 13. leta): srebrno preventivno značko in eno od 

predvidenih veščin za mladinca (kurir, arhivar, naravoslovec-gozdar, likovnik); (3) za 

mladinca (od 14. do dopolnjenega 16. leta): zlato preventivno značko in eno od predvidenih 

veščin (bolničar, vodič, računalničar, novinar‒fotograf); (4) za gasilca pripravnika (od 16. do 

dopolnjenega 18. leta): po posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev; (5) pred 

vsakim izpitom mora pionir ali mladinec sodelovati na gasilskih vajah v tekočem letu ali na 

enem od gasilskih tekmovanj. 

Gasilska mladina se vključuje v prostovoljna gasilska društva, kjer vsako leto potekajo 

priprave na različna gasilska tekmovanja, ki jih organizirajo posamezne gasilske zveze in 

Gasilska zveza Slovenije. Na tekmovanjih se izvajajo praktične vaje gasilskih prvin ali 

preverjanja teoretičnega znanja, t. i. gasilski kviz. Gasilska mladina tako preko praktičnih in 

teoretičnih vaj usvaja nova znanja v gasilstvu. Poleg praktičnih vaj in gasilskih tekmovanj 

morajo otroci za prehod med posameznimi starostnimi skupinami opraviti tudi teoretični izpit. 

Celotno izobraževanje gasilske mladine načrtuje Gasilska zveza Slovenije, izvajajo pa ga 

posamezne gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva po celotni Sloveniji. Teoretični 

izpit je po težavnosti prirejen posamezni starostni skupini. Pionirji morajo osvojiti znanje 82 

vprašanj, v katerih so zajete različne vsebine: (1) gasilski mladinski mentorji, (2) zgodovina 

gasilstva, (3) gasilske enote, (4) organi društva, (5) tekmovalne kategorije in gasilska 

tekmovanja, (6) simboli v prostovoljnem gasilstvu, (7) naravne nesreče, (8) plin, (9) 

evakuacija, (10) pirotehnična sredstva, (11) klici na številko 112, (12) gorenje in gorljive 

snovi, (13) požar: vzroki, vrste, (14) gašenje požara, (15) gasilna sredstva, (16) gasilska 

zaščitna oprema gasilcev, (17) gasilska oprema, (18) odnos gasilca do narave. Od vseh 82 
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vprašanj jih komisija naključno izbere 15 in sestavi pisni izpit. Z opravljenim teoretičnim 

izpitom si posameznik pridobi ustrezen čin (Birsa in sod., 2011).  

Pri 16. letu starosti gasilec pripravnik v svojem matičnem gasilskem društvu opravi osnovni 

tečaj za gasilca. Cilj usposabljanja je priprava gasilskih pripravnikov za opravljanje 

operativnih nalog v gasilskih enotah. Po opravljenem tečaju za gasilca pripravnika in po 

dopolnjenem 18. letu starosti se lahko gasilec pripravnik udeleži nadaljevalnega tečaja za 

gasilca. Usposabljanje za gasilca traja 99 ur, od tega je 50 ur teoretičnega in 49 ur praktičnega 

pouka. Po opravljenem tečaju je tečajnik v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljen za 

opravljanje nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč 

(Gasilec.net, 2010).   

Posamezna usposabljanja v okviru prostovoljnih gasilskih društev potekajo v okviru 

prostovoljstva, kar pomeni, da so osebe vključene v neformalno izobraževanje. Neformalno 

izobraževanje je organiziran, planiran in strukturiran proces učenja oz. pridobivanja znanja, ki 

temelji na učnih ciljih, zasnovanih na potrebah udeležencev.  

 

Preglednica 1: Formalno in neformalno izobraževanje (Brembeck, 1978, navedeno po Jelenc, 

1992) 

Zaporedna 

številka 

Značilnosti Formalno izobraževanje Neformalno izobraževanje 

1 struktura zelo strukturirano  manj strukturirano  

2 vsebina akademsko, abstraktno za praktično uporabo v 

vsakdanji situaciji 

3 čas usmerjeno k prihodnjim 

potrebam 

usmerjeno k sedanjosti, 

kratkoročno 

4 način potrditve dolgoročno, posredna 

potrditev 

neposredno, kratkoročno 

5 mesto izvedbe  določeno, jasno 

razpoznavno 

kjerkoli, razpršeno 

6 metoda  prenos standardiziranega 

znanja, odnos učitelj-učenec 

prilagojeno razmeram in 

uporabnostim 

7 udeleženec vnaprej znani, učitelj uradno 

priznan 

vseh starosti, učitelji z 

različnimi usposobljenostmi 

8 funkcija zadovoljuje potrebe, ki jih 

imajo ljudje domnevno 

se odziva na potrebe, ki jih 

imajo ljudje resnično 

 

Neformalno izobraževanje daje mladim priložnost, da razvijajo predvsem tiste kompetence, 

katerih nimajo priložnost razvijati znotraj formalnega. Metode učenja znotraj neformalnega 

izobraževanja so raznolike in pogosto temeljijo na izkušenjskem učenju in potrebah 

udeležencev. Zaradi prostovoljne vključitve oseb v dejavnosti neformalnega izobraževanja je 
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odnos med izobraževalci in učečimi se osebami nehierarhičen. Končni rezultati so 

ovrednoteni kvalitativno, pri čemer ima glavno vlogo samoevalvacija. Za razliko od 

formalnega izobraževanja se neformalno izobraževanje ne zaključi z javno veljavno listino, 

temveč s pridobljeno količino novega in poglobljenega znanja (Mss.si, 2013).   

 

3 UČNA VSEBINA V IZOBRAŽEVANJU PROSTOVOLJNIH  

GASILCEV V POVEZAVI Z VSEBINAMI NARAVOSLOVJA 

V UČNEM NAČRTU PREDMETA NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

 

Ali je izobraževanje otrok o gorenju in gašenju sploh pomembno? Pollac-Nelson, Faranda, 

Porth in Lim (2006) navajajo, da otroke močno privlači ogenj, ki ga lahko ustvarijo s pomočjo 

vžigalnika ali vžigalic. Plamen ognja je za otroke zelo zanimiv, saj dinamično spreminja 

barve in svoje gibanje glede na premikanje roke otroka, ki drži ta vžigalni pripomoček. 

Predšolski otroci v veliko primerih vžigalice ali vžigalnik zamenjajo za igračo, se z njo igrajo 

in lahko povzročijo nesrečo. Raziskava Nelsona s sodelavci (2006), v kateri so sodelovali 

starši predšolskih otrok, je raziskovala načine, ki bi rešili problem, da otroci med igro ne bi 

povzročali požarov. Rezultati kažejo, da sta najprimernejši dve rešitvi: (1) vžigalna sredstva 

naj se hranijo na čim višjih mestih, vendar se je tu pojavila težava, saj so otroci pričeli s 

plezanjem, da bi dosegli vžigalne igrače, in (2) pogovor staršev z otroki o nevarnostih igranja 

z vžigalicami in vžigalniki. Predvsem iz druge rešitve lahko predpostavimo, da je pri 

preventivi nastanka požara pogovor ključen dejavnik. V primeru, da pri pogovoru vso stvar 

pokažemo tudi praktično, si otroci takšno izkušnjo veliko lažje zapomnijo. 

 

3.1 Gorenje 

Gorenje je kemijska reakcija, ki praviloma ne začne potekati spontano. Vsaka gorljiva snov, 

izpostavljena zraku, pri sobnih pogojih navadno ne reagira sama od sebe. Snov navadno 

zagori šele takrat, ko ji dovedemo dovolj veliko količino energije. Obstajajo pa tudi snovi, ki 

so zelo lahko vnetljive in se vžgejo spontano na zraku. Med njih spadajo beli fosfor, 

aluminijevi alkili in aluminijev hidrid. Poleg gorljive snovi sta za proces gorenja potrebna še 

kisik in dovolj visoka temperatura, vsi skupaj tvorijo t. i. trikotnik gorenja (Bačič in sod., 

2014).  
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Slika 1: Trikotnika gorenja (Vir: Ministrstvo za obrambo ‒ Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Slovensko združenje za požarno varnost, 2013) 

 

Pri procesu gorenja potekajo tako snovne kot tudi energijske spremembe. Snovne spremembe 

lahko opazimo, saj iz reaktantov (goriva), ki reagirajo s kisikom, nastanejo popolnoma 

drugačni produkti. Nastanejo razni oksidi in druge snovi. Med kemijsko reakcijo gorenja pa 

se ne spreminja le snov, pač pa tudi energija, ki se sprošča v okolico. Zaradi sproščanja 

energije v obliki toplote in svetlobe gorenje uvrščamo v skupino eksotermnih reakcij. Pri 

gorenju ogljikovodikov in snovi, ki vsebujejo ogljik, kisik in vodik (npr. les), nastaneta 

ogljikov dioksid in voda, pri določenih pogojih, ko je zraka in s tem kisika manj, pa lahko 

nastanejo tudi ogljikov oksid in saje. Pri gorenju žvepla in žveplovih organskih spojin, ki se 

nahajajo tudi v premogu in nafti, kot produkt nastaja strupen žveplov dioksid. Ta plin v večjih 

koncentracijah draži oči in človeka sili na kašelj. Podoben efekt ima tudi vodikov klorid, ki 

nastaja ob gorenju kloriranih ogljikovodikov. Zdravju nevarno je tudi gorenje snovi, ki 

vsebujejo dušik, saj se lahko sprošča vodikov cianid in drugi strupeni dušikovi oksidi (Bačič 

in sod., 2014). 

 

3.2 Gorljiva snov 

Gorljivo snov predstavljajo različne snovi, ki lahko zaradi svoje kemijske sestave pod 

vplivom dovedene energije oksidirajo. Večina gorljivih trdnih organskih snovi ter vnetljivih 

tekočin in plinov vsebuje visok odstotek ogljika in vodika (Grm in Stevanovič, 2002).  

Gorljive snovi lahko podobno kot goriva ločimo v dve skupini, in sicer primarna (vegetabilna) 

in sekundarna (fosilna) goriva. Primarno skupino gorljivih snovi predstavljajo snovi, ki so 

nastale na površju Zemlje in v vseh letih obstoja niso spreminjale svojih struktur. 

Najizrazitejši predstavnik te skupine je les in vsi izdelki iz njega. Sekundarna ali fosilna 

goriva so nastala v zemeljski skorji iz primarnih goriv in različnih organizmov, v daljšem 

geološkem obdobju, z biokemičnimi in geokemičnimi procesi, pod vplivom visoke 

temperature in tlaka, brez prisotnosti zraka. Nafta in zemeljski plin sta nastala iz ostankov 
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odmrlih vodnih organizmov, ki so potonili na dno morij, nato so jih prekrile plasti usedlin in 

omogočile idealne pogoje za nastanek nafte in zemeljskih plinov. Podobno kot nafta in 

zemeljski plin je nastal tudi premog, vendar iz rastlin močvirskih gozdov. Ko so močvirske 

rastline (v največji meri orjaška praprot) odmrle, so se pogreznile v močvirje in zasule so jih 

usedline. Zaradi anaerobnih pogojev rastline niso zgnile, ampak so se zaradi visokega tlaka in 

temperature postopoma spreminjale v premog.  

Gorljive snovi lahko razdelimo tudi glede na izvor, in sicer na naravne in umetne gorljive 

snovi. Naravne gorljive snovi človeku nudi Zemlja, umetne gorljive snovi pa človek z 

različnimi obdelavami pridobi iz naravnih (Bačič in sod., 2011).   

Posamezne gorljive snovi lahko razvrstimo tudi glede na agregatno stanje na gorljive snovi v 

plinastem, kapljevinastem in trdnem agregatnem stanju. Plinaste snovi podobno kot 

kapljevine nimajo lastne oblike. Za pline je značilna nizka gostota in zavzemanje celotnega 

razpoložljivega prostora. V primeru, da imamo plin zaprt v posodi, le-ta enakomerno pritiska 

na vse stene z enakim tlakom. Plini spadajo v skupino stisljivih snovi, saj so obstojni pri 

normalnem tlaku, lahko pa se skladiščijo tudi v posodah pod tlakom, kjer je snov največkrat 

kapljevina.   

Molekule gorljivih plinov in kisika se gibljejo v prostoru, pri čemer prihaja do medsebojnih 

trkov. Do pričetka gorenja plinov pride, če so izpolnjeni pogoji glede dovolj velike vrednosti 

aktivacijske energije za cepitev vezi v molekulah gorljivih plinov in kisika ter koncentracij 

reaktantov. Ob izpolnitvi pogojev, ki so potrebni za gorenje, plinaste snovi zagorijo s 

plamenom (Grm in Stevanovič, 2002).   

Gorljive tekočine so snovi, ki same po sebi niso gorljive. Tekočine gorijo, če pri izhlapevanju 

tekočine in mešanju z zrakom nastane zmes par goriva in zraka v območju vnetljivosti (Gajić 

in Kacian, 1998). Pri tekočini je za vžig in gorenje najpomembnejša lastnost njen parni tlak. 

Parni tlak pove, koliko molekul preide iz tekočine v plinasto agregatno stanje in se zmeša z 

zrakom. Tekočine z višjim parnim tlakom so pri določeni temperaturi lažje vnetljive kot 

tekočine z nižjim parnim tlakom. 

Trdne snovi imajo določeno obliko. Glede na ureditev notranje zgradbe snovi v trdnem 

agregatnem stanju razvrstimo v dve skupini, trdne snovi s kristalno (urejeno) in amorfno 

(neurejeno) strukturo. Za spremembo oblike trdne snovi je potrebno uporabiti neko silo (Grm 

in Stevanovič, 2002).    

Gorenje trdnih snovi poteka na različne načine. Lastnosti in sestava trdnih snovi vplivajo na 

potek gorenja in spremembo snovi. Glede na potek gorenja oz. spremembe, ki spremljajo 

potek gorenja trdnih snovi ločimo, tri osnovne mehanizme: (1) neposredno gorenje, (2) 
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gorenje s spremembo agregatnega stanja in (3) gorenje s pirolizo (termični razpad). Pri 

neposrednem gorenju trdne snovi ne razpadajo ali izhlapevajo, ampak pri segrevanju pričnejo 

oksidirati oziroma goreti. Na takšen način gorijo ogljik, magnezij, aluminij itd. Pri gorenju s 

spremembo agregatnega stanja je značilno, da v prvi fazi segrevanja pride do prehoda snovi iz 

trdnega v tekoče agregatno stanje in nato do prehoda iz tekočega v plinasto agregatno stanje. 

Gorijo le hlapi. Tako gorijo parafin, mast sintetične smole idr.  Gorenje večine gorljivih trdnih 

snovi pa poteka po procesu pirolize (Jug in Bercko, 2012). Piroliza je termični razkroj 

kompleksnejše zgrajenih kemijskih snovi, pri katerih s cepitvijo in prerazdelitvijo pride do 

nastanka snovi z manjšo molsko maso. Pri gorenju s pirolizo je potrebno gorljive materiale 

segreti nad določeno temperaturo, da se prične razkrojni proces, in nato ob prisotnosti zraka in 

vira vžiga zagorijo plini, ki izhajajo iz trdnih snovi. Na tak način gorijo predvsem trdne 

organske snovi (Grm in Stevanovič, 2002).  

Delitev gorljivih snovi se lahko določa tudi s pomočjo različnih požarnih razredov, kamor 

gorljive snovi sodijo. Razporejajo se v pet različnih razredov. Razredi požarov niso označeni 

številčno, temveč s črkovno oznako. Posamezni razredi predstavljajo različne gorljive snovi: 

(A) trdne snovi, (B) vnetljive tekočine, (C) gorljive pline, (D) lahke kovine, (F) jedilna olja in 

maščobe (Jug in Bercko, 2012).    

Za gašenje požarov posameznih vrst gorljivih snovi uporabljamo različna gasilna sredstva in 

različne postopke gašenja. Njihova izbira je odvisna od tega, katera snov gori, od obsega 

požara in posledic, ki jih gašenje in njegovi stranski učinki ustvarjajo (Grm in Stevanovič, 

2002).  
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Preglednica 2: Opredelitev požarnih razredov, gorljivih snovi in primernih gasilnih sredstev 

(Vir: Sos112.si)  

 

 

3.3 Oksidacijsko sredstvo (kisik)  

Kisik se v naravi pojavlja v dveh alotropskih  modifikacijah, v obliki kisika (O2) in ozona 

(O3). Na Zemlji in v njeni atmosferi se kisik najpogosteje pojavlja v obliki molekul, 

sestavljenih iz dveh atomov. Prost kisik se nahaja v zraku, vezan pa se pojavlja v obliki vode, 

silikatov, kremena in drugih mineralov (Slekovec, 2010). 

Prost kisik, ki se nahaja v zraku, je izjemno pomemben za skoraj vsa bitja na Zemlji, saj jim 

omogoča dihanje. Poleg kisika, ki v zraku predstavlja 21-odstotni delež, se v zraku nahajajo 

tudi drugi plini, med katerimi so najpogostejši dušik, argon in ogljikov dioksid (Bačič in sod., 

2014). 

Pri normalnih pogojih je kisik v plinastem agregatnem stanju, brez vonja in okusa, kot 

oksidant je zelo reaktiven. Pri spajanju drugih elementov s kisikom nastajajo oksidi 

(Slekovec, 2010).    

Za proces gorenja ni pomembna zgolj prisotnost kisika, ampak tudi njegova koncentracija. V 

primeru, da je na voljo dovolj kisika, sta produkta gorenja ogljikovodikov ogljikov dioksid in 

voda v obliki vodnih hlapov. Tako gorenje imenujemo popolno gorenje. V primeru, da kisika 

ni dovolj, pa poteka nepopolno gorenje, pri katerem pri gorenju ogljikovodikov poleg 

ogljikovega dioksida in vode nastajajo še ogljikov oksid in saje (Bačič in sod., 2014). 

V primeru, da koncentracija kisika v zaprtem prostoru pade pod 15 prostorninskih odstotkov, 

ogenj ugasne (Gajič in Kacian, 1998).  
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3.4 Toplota 

Toplota je energija, ki ob dotiku brez dela preide s toplejšega na hladnejše telo. Posamezna 

snov lahko toploto prejema ali oddaja (Kuščer in Moljk, 1981).  

Snov se vžge, ko se v njej nakopiči potrebna količina toplotne energije in snov doseže 

temperaturo vžiga (Krušec, 2001).   

Vsako gorljivo snov je potrebno segrevati do ustrezne temperature vžiga. Vrednost 

temperature vžiga nam pove, koliko je neka snov nevarna v primeru požara. Pod temperaturo 

vžiga je hitrost spajanja gorljive snovi s kisikom majhna in lahko poteka brez plamena. Šele 

ob doseženi temperaturi vžiga se hitrost reakcije povečuje, pojavi se plamen, toplota se hitro 

sprošča in pri tem se temperatura plamena zvišuje (Gajič in Kacian, 1998). 

Poleg segrevanja do vžigne temperature je toplota pomembna tudi pri gorenju trdnih in 

tekočih snovi za nastanek hlapov. Dovedena  toplota je pomembna tudi za cepljenje vezi v 

molekulah gorljivih snovi in kisika (Grm in Stevanovič, 2002).  

Za zagotovitev ustreznih pogojev gorenja tekočin je potrebno tekoči snovi dovesti ustrezno 

količino toplote, da pričnejo iz nje izhajati hlapi, ki lahko zagorijo. Temperaturo, ki je 

potrebna, da iz tekoče snovi pričnejo izhajati plini, imenujemo temperatura plamenišča. 

Temperatura plamenišča za bencin znaša približno  ‒20 °C, za kurilno olje pa znaša okoli 55 

°C. To pomeni, da lahko hlape bencina z virom vžiga vžgemo že pri sobni temperaturi, 

medtem ko je za hlape kurilnega olja potrebno dovesti določeno količino toplote (Jug in 

Bercko, 2012).  

 

3.5 Produkti gorenja 

Gorenje je eksotermna reakcija, pri kateri se v okolico sproščata toplota in svetloba. Poleg 

toplote lahko človek s čutili zazna tudi dim, pepel in svetlobo, ki jo oddaja plamen. Dim 

predstavlja zmes trdnih in tekočih delcev v plinu. Tekoči produkt gorenja predstavljajo 

katranu podobne kapljice ali meglica, ki jo sestavljajo tekoči produkti pirolize ali delno 

oksidirani produkti in voda. Trdne delce predstavljajo saje, pepel, sublimirani trdni produkti 

pirolize in oksidi organskih snovi. Pepel se vedno pojavlja zgolj pri gorenju gorljivih snovi v 

trdnem agregatnem stanju. V večini primerov je sestavljen iz mineralnih snovi in iz ogljika ter 

vodika. Delež posameznih sestavin pepela se spreminja z višanjem ali nižanjem temperature v 

procesu gorenja. Pri gorenju lesa pri 150 °C trdni ostanek vsebuje 52 % ogljika, 6 % vodika in 

okoli 43 % kisika, medtem ko pri temperaturi 450 °C vsebuje 85 % ogljika, 3 % vodika in 12 

% kisika (Grm in Stevanovič, 2002).  
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Poleg toplote, svetlobe in trdnih delcev med procesom gorenja snovi, sestavljenih iz ogljika in 

vodika, nastajajo tudi plini ogljikov oksid, ogljikov dioksid in vodni hlapi.  

Ker je ogljikov oksid plin brez barve in vonja ter ne draži sluznice, ga človek ne zazna. Pri 

vdihovanju se ogljikov oksid absorbira v rdeče krvničke, kjer se veže na beljakovinski del 

hemoglobina in tako tvori karboksihemoglobin, ki zavira transport kisika po telesu. 

Posamezni organi lahko tako ostanejo brez kisika, pa čeprav ga je v okolici dovolj (Smrdu, 

2009). Ogljikov oksid pa deluje tudi na druge proteine, ki vsebujejo železo in baker, tako se 

veže tudi na mioglobin, citokrom C-oksidazo in gvanilat ciklazo. Na celice deluje tudi preko 

imunskih in vnetnih mehanizmov (npr. vezava CO na celične proteine (mioglobin in 

citokrom), tvorjenje dušikovega oksida in peroksinitrita, lipidna peroksidacija, mitohodrijski 

oksidativni stres, apoptoza) (Brvar, Šarc, Jamšek, Grenc in Finderle, 2014).  

Poleg zastrupitve lahko ogljikov oksid človeku škoduje tudi na druge načine. Munroe in 

Gauvain (2012) trdita, da kjer ljudje še vedno kuhajo na odprtih goriščih ali na kerozinskih 

pečeh, ogljikov oksid vpliva na človekov mentalni razvoj. Ob vsakodnevnem vdihavanju 

ogljikovega oksida se pri otrocih, starih od 3 do 9 let, pojavljajo kognitivne težave.  

Ogljikov dioksid je pri normalnih pogojih plin brez barve in vonja, rahlo kislega okusa. Plin 

ni strupen in se nahaja tudi v mineralnih vodah in drugih penečih pijačah. V zemeljskem 

ozračju ga je približno 0,038 %, nastaja pa predvsem pri dihanju in gorenju fosilnih goriv. 

Ogljikov dioksid uporabljajo rastline pri procesu fotosinteze, za proizvodnjo glukoze, kisik pa 

je pri tem stranski produkt. V povečanih količinah v zraku lahko ogljikov dioksid postane 

škodljiv, saj človeku oteži dihanje in v najhujšem primeru povzroči zadušitev (Smrdu, 2009). 

Vodni hlapi pri procesu gorenja nastanejo iz vodika in tvorijo enega izmed sestavnih delov 

dima. Dim je zmes preostanka zgorelih plinov, vodnih in katranovih par, nezgorelih saj in 

drobnih ter lahkih delcev pepela. Pri popolnem gorenju je dim bele barve, saj ga sestavljajo 

zgolj vodna para in plini, ki nastanejo pri procesu gorenja. Pri nepopolnem gorenju je zaradi 

nedogorelih saj dim siv ali celo črn, to pa zato, ker je sestavljen iz nezgorelih prašnih delcev, 

ki barvno prekrijejo vodno paro (Krušec, 2001).   

 

3.6 Osnovne značilnosti gašenja in osnovna gasilna sredstva 

V principu je gašenje požara ravno nasprotje vžigu, saj z gašenjem prekinemo kemijske 

reakcije, medtem ko jih z vžigom začnemo (Jug in Bercko, 2012).   

Za uspešno gašenje je potrebno iz trikotnika gorenja vzeti vsaj en dejavnik. Za ustavitev 

procesa gorenja obstaja več možnosti (Ryan, 2000).  
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Slika 2: S pomočjo hlajenja ohladimo gorljivo snov na temperaturo, nižjo od temperature 

vžiga (Vir: Ministrstvo za obrambo in ost., 2013) 

     

 

 

Slika 3: S fizično odstranitvijo gorljive snovi z ogroženega območja ali prekinitvijo dotoka 

gorljive snovi do območja požara (Ministrstvo za obrambo in ost., 2013) 

 

 

 

Slika 4: Z dušenjem prekinemo stik gorljive snovi s kisikom v zraku tako, da s sredstvom za 

gašenje prekrijemo gorljivo snov in tako ogenj pogasimo (Vir: Ministrstvo za 

obrambo in ost., 2013) 
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3.6.1 Voda 

Voda je zaradi svoje cene, lahke dostopnosti in fizikalnih lastnosti največkrat uporabljena kot 

gasilno sredstvo. Voda je med 0 °C in 100 °C (pri normalnem zračnem tlaku) v tekočem 

agregatnem stanju, kar je ugodno za enostavno uporabo. Vodo skladiščimo pri normalnem 

zračnem tlaku. Ima veliko specifično in izparilno toploto, zaradi česar je izjemno dobro 

gasilno sredstvo. Njen prioritetni učinek je hlajenje ognja. Pri uporabi vodne megle, ki 

nastane s pomočjo uporabe posebnega ročnika, ima voda poleg hladilnega učinka tudi učinek 

dušenja. Vodna para, ki nastaja pri uporabi vodne megle, zmanjšuje koncentracijo kisika. Je 

lažja od zraka in se zato hitro dviguje. V območju plamenov in ob žareči površini ostane 

kratek čas (Jug in Bercko, 2012).     

Kljub vsem tem dobrim lastnostim pa voda ni idealno gasilno sredstvo, saj zamrzne pri 

temperaturah pod 0 °C, prevaja električni tok, če ni kemijsko čista, ni učinkovita pri vnetljivih 

tekočinah, ki so netopne v vodi in na njej plavajo. Poleg tega voda ni primerna za gašenje 

vročih in razbeljenih kovin ter kemikalij, ki v stiku z njo reagirajo (Grm in Stevanovič, 2002). 

 

3.6.2 Pena   

Gasilna pena je za vodo drugo najpomembneje uporabljeno gasilno sredstvo (Krušec, 2001). 

Po postopku nastanka poznamo kemično in mehanično ustvarjeno peno. Kemična pena je 

sestavljena iz: (1) natrijevega hidrogenkarbonata, (2) aluminijevega sulfata in (3) saponina. 

Vloga saponina je omogočanje penjenja. Delovanje kemične pene temelji na termičnem 

razpadu natrijevega hidrogenkarbonata. Le-ta pod vplivom visoke temperature razpade na tri 

produkte (natrijev karbonat, vodo in ogljikov dioksid), ki delujejo zavirajoče na ogenj. Vloga 

aluminijevega sulfata je katalitična, saj snov deluje kot katalizator. Pri zračni peni so 

mehurčki napolnjeni z zrakom, za njeno izdelavo pa so potrebni voda, zrak in penilo. Penila 

po sestavi predstavljajo hidrolizirane beljakovine ali posebni detergenti. Voda in penilo se 

mešata v določenem razmerju. Poznamo težko, srednje težko in lahko peno. Pene se ločijo 

glede na penitev ali penilno razmerje. To je razmerje med prostornino pene in prostornino 

tekočine v peni (raztopina vode in penila). Poleg omenjenega razmerja se pri posameznem 

tipu spreminja tudi količina prisotnega zraka v peni. Največ zraka vsebuje lahka pena, 

medtem ko ga težka vsebuje najmanj. Pena je kot gasilno sredstvo lažja od različnih vnetljivih 

tekočin, zato plava na njeni površini in izolira gorljivo snov od kisika. Zaradi te lastnosti pena 

v največji meri deluje dušilno in z izolacijo snovi onemogoči kisiku, da bi prihajal do gorljive 

snovi, in tako prepreči proces gorenja. Poleg dušilnega učinka ima pena tudi hladilni učinek, 
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saj ima predvsem težka pena velik delež vode, ki zaradi svojih specifičnih lastnosti na ogenj 

deluje tudi hladilno in gorljivim snovem znižuje temperaturo (Gajič in Kacian, 1998). 

 

3.6.3 Ogljikov dioksid 

Ogljikov dioksid je inerten plin, 1,5-krat gostejši od zraka in v primerjavi z njim tudi težji. Za 

gašenje se ga uporablja kot plin, ki v območju gorenja zmanjša koncentracijo kisika. Gorenje 

s plamenov v večini primerov preneha, če je v območju gorenja 30 % ogljikovega dioksida 

(Jug in Bercko, 2012). 

Skoraj ves gasilni učinek ogljikovega dioksida predstavlja dušenje oziroma izpodrivanje 

kisika stran od mesta gorenja, manjši del pa temelji na ohlajevalnem učinku. Le-ta ogljikov 

dioksid tvori pri izpuščanju iz jeklenke, saj ima pri izhodu temperaturo ‒78 °C. Zaradi slabe 

električne prevodnosti lahko ogljikov dioksid uporabljamo za gašenje električnih inštalacij in 

naprav pod napetostjo kot tudi drugih vrst požarov. Slaba lastnost ogljikovega dioksida pa je 

ta, da ga ne moremo uporabljati na prostem, saj ga veter odnaša stran od mesta požara in tako 

praktično ni učinkovit. Slaba lastnost ogljikovega dioksida je tudi njegovo shranjevanje, saj se 

ga skladišči stisnjenega v gasilnikih različnih velikosti, pod tlakom 50 barov. Tlak se v 

gasilnih aparatih lahko s spremembo temperature okolja nevarno poveča, zato se jih ne sme 

izpostavljati segrevanju (Grm in Stevanovič, 2002). 

 

3.6.4 Prah 

Gasilni prah je mešanica spojin različne sestave. Nahaja se v trdnem agregatnem stanju. 

Osnova gasilnega prahu so zdrobljene soli karbonatov, sulfatov, kloridov in fostatov,  

obdelane s snovmi, ki odbijajo vodo (voski, stearati, silikoni). Prah se skladišči v vlagotesnih 

posodah, skupaj s potisnimi plini. Pri uporabi gasilnega prahu se pojavlja več različnih 

učinkov gašenja. Delovanje temelji na efektu dušenja in antikatalitičnem efektu, učinek 

hlajenja pa je zanemarljivo majhen. Gasilni prah se kot gasilni medij uporablja v prenosnih ter 

vgrajenih napravah za gašenje (Jug in Bercko, 2012). 

 

3.6.5 Haloni 

Ime haloni je skrajšana oblika imena za halogenirane ogljikovodike.  Haloni so spojine, ki 

nastajajo, ko enega ali več atomov vodika v molekuli ogljikovodika zamenjamo z atomi  

halogenih elementov (fluora, klora, broma ali joda). Pri segrevanju halona na visoko 

temperaturo nastajajo radikali, ki v plamenu reagirajo in prekinejo proces gorenja. Odločitev 
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o prepovedi uporabe halonov je bila sprejeta na Dunajski konvenciji o zaščiti ozonske plasti 

(leta 1985), saj imajo ti škodljiv učinek na ozonsko plast. Haloni se tako uvrščajo v skupino 

povzročiteljev pojava tanjšanja stratosferske ozonske plasti (Grm in Stevanovič, 2002). 

 

3.6.6 Ostala gasilna sredstva 

Med gasilna sredstva lahko prištevamo tudi različne tkanine (negorljive odeje) in razsute 

materiale (pesek, zemljo itr.). Vsa ta gasilna sredstva lahko uporabljamo za gašenje manjših 

požarov. S pomočjo negorljivih tkanin ali razsutega materiala je potrebno celotno gorečo 

površino prekriti, da preprečimo dostop kisika in prekinemo trikotnik gorenja (Gajič in 

Kacian, 1998).   

 

3.7 Gorenje in gašenje kot učna vsebina v osnovni šoli 

Učenci so v šoli vključeni v formalno izobraževanje, kar pomeni, da je šola namerna 

institucionalizirana, sistematična, vnaprej načrtovana in organizirana izobraževalna aktivnost. 

Formalno izobraževanje tvori "lestvični sistem" rednega izobraževanja otrok in mladostnikov, 

ki se prične pri starosti od 5 do 7 let. To aktivnost najpogosteje sestavljajo izobraževalni 

programi z jasno opredeljenim ciljem, katerih rezultat je javno veljavna kvalifikacija ali 

izobrazba. Za formalno izobraževanje je značilno, da ima določeno trajanje aktivnosti, 

hierarhično strukturo letnikov in stopenj, jasno definirane vstopne pogoje in formalni vpisni 

postopek (Acs.si, 2012).      

Gasilec pionir predstavlja otroka starega med 7 in 11 let, oziroma je gasilec pionir učenec od 

1. do 5. razreda. Znanja, ki jih otroci usvojijo na pripravah na gasilska tekmovanja in 

opravljanju tečajev, so podobna znanjem, ki jih učenci pridobijo v 5. razredu osnovne šole, in 

sicer pri obveznem predmetu naravoslovje in tehnika.  

Iz učnega načrta lahko razberemo obvezne in izbirne operativne učne cilje, ki jih morajo 

učenci usvojiti. Med drugimi so navedeni tudi: (1) učenci znajo razložiti, da sta za gorenje 

potrebna zrak (kisik) in gorivo; (2) učenci znajo dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju in da 

se pri gorenju sprošča toplota; (3) učenci znajo prikazati nekatere načine gašenja požarov; (4) 

učenci znajo razlikovati med temperaturo in toploto in (5) učenci znajo prikazati, da različne 

snovi različno prevajajo toploto (Vodopivec in sod., 2011). 

Učenci pri predmetu naravoslovje in tehnika spoznavajo snovi, med katerimi so tudi tiste, ki 

lahko gorijo. Pri obravnavi učne vsebine spoznajo različne vrste goriv in kako to posamezno 

gorivo gori. Opazujejo plamen, ki je pri različnih snoveh drugače obarvan. Poleg plamena 
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lahko občutijo tudi toploto, ki jo ogenj oddaja. Na ta način lahko učenci spoznajo, kako se 

ogreva njihova domača hiša. Poleg toplote morajo spoznati tudi to, da kot produkti gorenja 

nastopajo predvsem plini. S pomočjo poskusov morajo spoznati, da se v največjih količinah 

pojavljata ogljikov dioksid in voda. Poleg vseh naštetih produktov pa pri gorenju snovi 

nastane tudi dim, ki je največji znanilec požarov. Poleg lastnosti gorenja se učenci spoznavajo 

še z načini gašenja požarov. Spoznajo, da lahko ogenj pogasijo tako, da odstranijo enega 

izmed treh ključnih dejavnikov gorenja. Pri gašenju pa lahko uporabljajo različna gasilna 

sredstva, ki so za posamezne požare najprimernejša. Učenci se pri predmetu naravoslovje in 

tehnika seznanijo tudi z lastnostmi vode in tako spoznajo, da z njo ni primerno gasiti 

elektrike, saj prevaja električni tok (Krnel in sod., 2013).  
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Opredelitev problema 

V današnjem času se velikokrat srečamo z ognjem, požari in seveda z gašenjem le-teh. Vsi ti 

procesi so del življenja ljudi, zato je izjemno pomembno, da učenci v osnovnih šolah spoznajo 

osnovne pojme te problematike. Za gašenje so v Republiki Sloveniji usposobljeni gasilci. Kdo 

pa je gasilec? "Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne 

naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter 

zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog." (Zakon o 

gasilstvu, 2005) 

Republika Slovenija zaposluje okrog 600 gasilcev, kar je v primerjavi z ostalimi državami EU 

zelo malo. V Sloveniji pa deluje še približno 155.000 prostovoljnih gasilcev, kar je nad 

povprečjem EU (Alič, 2012). V nekatera gasilska društva otroci vstopijo že v predšolskem 

obdobju in se pripravljajo na gasilsko tekmovanje cicibanov. Nato pa se mladina v gasilstvu 

deli na pionirje (od 7. do 11. leta starosti), mladince (od 12. do 16. leta starosti), gasilce 

pripravnike (od 16. do 18. leta starosti), po dopolnitvi 18. leta pa gasilec pripravnik opravi 

dva potrebna izpita (osnovnega in nadaljevalnega) in pridobi čin gasilec (Birsa et al., 2011). 

Mladi gasilci svoja napredovanja v višje čine ne dosegajo zgolj z omenjenimi starostmi, 

ampak je potrebno za vsako napredovanje opraviti tako teoretično kot tudi praktično 

izobraževanje.  

Prav takšno znanje pa učenci pridobivajo tudi v 5. razredu osnovne šole. Pri predmetu 

naravoslovje in tehnika so med operativnimi cilji učnega načrta navedeni tudi cilji, ki 

vsebujejo učne vsebine o gorenju in gašenju. Vsi ti operativni cilji so našteti v poglavju 

toplota in temperatura (Vodopivec in sod., 2011).   

Povzamemo lahko, da se pri neformalnih izobraževanjih v prostovoljnih gasilskih društvih 

pojavljajo zelo podobne učne vsebine kot znotraj formalnega izobraževanja pri predmetu 

naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je 

znanje učencev 5. razreda o gorenju in gašenju. Poleg tega je namen raziskave tudi ugotoviti, 

ali imajo učenci, ki so člani prostovoljnih gasilskih društev, več znanja o procesu gorenja in 

gašenja kot učenci, ki niso člani teh društev. Učenci, ki so člani gasilskih društev, imajo 

opravljen tečaj pionirja in se udeležujejo tekmovanj na področju gasilske zveze.   
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4.2 Namen raziskave 

Namen diplomskega dela je preveriti predznanje in znanje otrok 5. razreda iz učne vsebine o 

gorenju in gašenju. Preizkusi znanja bodo po končanem preverjanju ovrednoteni, nato pa bo 

narejena primerjava, ali imajo otroci, ki obiskujejo prostovoljna gasilska društva in imajo 

opravljen tečaj pionirja, kaj več predznanja in znanja kot otroci, ki teh društev ne obiskujejo. 

Poleg že omenjene raziskave bo opravljena tudi primerjava trenutno veljavnih učbenikov pri 

predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole. Na podlagi kvalitativnega 

pregleda učbenikov bo ugotovljeno, katero učno gradivo, ki ga učitelji in učenci lahko 

uporabljajo pri pouku, vsebuje največ slikovnih in besedilnih informacij, ki učencem 

pomagajo pri razumevanju pojava gorenja in posledično tudi gašenja. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kateri izmed trenutno veljavnih učbenikov pri predmetu 

naravoslovje in tehnika vsebuje največ besedilnih in slikovnih informacij pojava gorenja in 

gašenja? 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali obstajajo statistično pomembne razlike v predznanju o 

gorenju  in gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo opravljen tečaj pionirja, v prostovoljnem 

gasilskem društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo opravljenega? 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju o gorenju  in 

gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo opravljen tečaj pionirja, v prostovoljnem gasilskem 

društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo opravljenega? 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju (po enem 

letu od obravnavane učne vsebine) o gorenju  in gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo 

opravljen tečaj pionirja, v prostovoljnem gasilskem društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo 

opravljenega? 

 

4.3 Metoda  

Pri pojasnjevanju razlik v znanju učencev o gorenju in gašenju je bila uporabljena 

deskriptivna, kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Pri analizi 

učbenikov pa primerjalna analiza dokumentov, kjer se je posebej analiziral besedilni in 

slikovni material.  

 

4.3.1 Vzorec 

V raziskavo znanja učencev o gorenju in gašenju je bilo vključenih 55 učencev, starosti 10 let, 

ki obiskujejo tri različne osnovne šole dolenjske regije. Učenci so bili v posameznih šolah 
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razdeljeni v dve skupini, in sicer učenci, ki so člani prostovoljnega gasilskega društva, in 

učenci, ki niso člani tega društva.  

 Preglednica 3: Osnovna šola anketirancev 

Osnovna šola  Število učencev f (%) 

1. 13 23,6 

2. 18 32,7 

3. 24 43,7 

SKUPAJ 55 100,0 

 

Preglednica 4: Struktura anketiranih učencev po članstvu v prostovoljnem gasilskem društvu 

Članstvo v 

prostovoljnem 

gasilskem društvu 

N f (%) 

DA 21 38,2 

NE 34 61,8 

SKUPAJ 55 100,0 

 

V šolskem letu 2015/2016 so pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole s 

strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport potrjeni štirje učbeniki različnih 

avtorjev in založb.  

Preglednica 5: Analizirani učbeniki 

Učbenik Avtor/-ji Založba Leto izdaje 

Raziskujem in ustvarjam 

5 

Mahrl, M., Mastnak, M., 

Čuješ, R., Grubelnik, V., 

Virtič, J. 

Mladinska knjiga 

(MK) 

2006 

Naravoslovje in tehnika 5 Kolman, A., Mati, D., 

Furlan, I., Klanjšek Gunde, 

M., Jaklič, M., Jerman, R. 

Rokus Klett (RK) 2010 

Od mravlje do sonca 2 Krnel, D., Bajd, B., Oblak, 

S., Glažar, S. A., Hostnik, I. 

Modrijan (M) 2013 

Raziskujemo in gradimo 

5 

Skribe Dimec, D., Gostinčar 

Blagotinšek, A., Florjančič, 

F., Zajc, S. 

DZS (DZS) 2013 
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4.3.2 Inštrumenti 

Uporabljen je bil preizkus znanja (Priloga 1). Sestavljen je bil le za to raziskavo in je vseboval 

10 vprašanj. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. Anonimnost anketirancev je bila 

zagotovljena, učenci so sodelovali v raziskavi prostovoljno, zaradi mladoletnosti otrok pa so 

morali sodelovanje učencev v raziskavi dovoliti starši.   

 

4.3.3 Potek raziskave  

V okviru raziskave diplomskega dela je bila najprej opravljena analiza učbenikov predmeta 

naravoslovje in tehnika za 5. razred. Na začetku je bilo potrebno preveriti, kateri učbeniki 

predmeta naravoslovje in tehnika so veljavni v letu 2015. Vsem normativom so ustrezali štirje 

učbeniki, v katerih je bila opravljena analiza poglavja o gorenju in gašenju. Analiza besedil 

potrjenih učbenikov vsebuje kvantitativno primerjavo lastnosti besedil, ki je razdeljena na več 

kategorij: (1) število strani, (2) število strani (poglavje o gorenju in gašenju), (3) razlaga, (4) 

zanimivosti, (5) navodila za poskuse, (6) naloge med besedilom. Glede splošnih podatkov 

potrjenih učbenikov sta za primerjavo izbrana celotno število strani posameznega učbenika in 

število strani, na katerih je razložena učna vsebina gorenja in gašenja. Poleg splošnih 

podatkov je bil analiziran tudi besedilni del, ki vsebuje analizo, na koliko straneh se nahaja 

razlaga učne vsebine o gorenju in gašenju, kolikokrat so v posameznih delih besedila naštete 

zanimivosti (nudenje učencem dodatna znanja iz učne vsebine o gorenju in gašenju), 

kolikokrat so med samim besedilom navedena navodila za poskuse in kolikokrat so navedene 

naloge za utrjevanje učne vsebine. Poleg analiziranega vsebinskega dela analiza učbenikov 

vsebuje tudi primerjavo slikovnega materiala, ki je razdeljen v dve večji skupini: (1) slikovni 

material tipa 1 in (2) slikovni material tipa 2. Narejena je primerjava frekvenc zastopanosti 

posameznih vrst slikovnega materiala v različnih učbenikih. V skupino slikovnega materiala 

tipa 1 spadajo: (1) realistične slike, (2) konvencionalne slike in (3) hibridne slike. V skupino 

slikovnega materiala tipa 2 pa: (1) slike na makro ravni, (2) slike na submikro ravni in (3) 

slike na simbolni ravni.  

Realistične slike predstavljajo risbe in fotografije, razen tistih, ki imajo še dodatno 

predstavitev z modeli na isti sliki ali fotografiji. V skupino konvencionalnih slik spadajo grafi, 

diagrami, skice, sheme, zemljevidi, strukture molekul in druge predstavitve. Hibridne slike pa 

predstavljajo skupek realističnih in konvencionalnih slik.    
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Slike na makro ravni predstavljajo slike ali fotografije, ki predstavljajo kemijsko snov ali 

kemijski postopek oz. pojav (kemijski poskus, kemikalije ...). Pojav je za učenca predstavljen 

konkretno in ga lahko tako bolj ali manj ustrezno opiše na osnovi opazovanj. V skupino slik 

na submikroskopski ravni so vključene predstavitve na ravni kemijskih delcev, medtem ko pri 

ponazoritvah na simbolni ravni kemijske delce zamenjajo kemijski simboli, sheme in prikazi 

v obliki grafov. Izjemnega pomena je postopno prehajanje med določenimi slikami, saj 

morajo učenci za usvojitev različnih slik najprej prepoznavati slike na mako, nato na 

submikroskopski in na koncu še na simbolni ravni. V primeru, da učenec katere izmed 

naštetih ravni slik ne zna razbrati, se lahko pojavljajo težave v branju in razumevanju 

različnih učnih vsebin (Marinč, Glažar in Devetak, 2012). Po opravljenem zbiranju podatkov 

iz učbenikov je sledilo urejanje in pretvarjanje le-teh v računalniško datoteko s pomočjo 

računalniškega programa Microsoft World. 

Poleg opravljene analize veljavnih učbenikov diplomsko delo zajema tudi raziskavo znanja 

otrok o gorenju in gašenju. V začetku je bilo potrebno poiskati ustrezne udeležence, ki bodo v 

raziskavi sodelovali. Izbrani so bili učenci 5. razreda treh različnih osnovnih šol dolenjske 

regije. Od vsakega posameznega učenca je bilo potrebno pridobiti soglasje staršev, v katerem 

so dovoljevali sodelovanje njihovih otrok. Po izboru raziskovalnega vzorca je bilo potrebno 

sestaviti raziskovalni instrument, ki je bil pripravljen zgolj za to raziskavo. Kot raziskovalni 

instrument je bil nato uporabljen preizkus znanja, ki je vseboval 10 različnih nalog odprtega 

in zaprtega tipa. Preizkus znanja je bil izveden leta 2014 in ponovljen 2015. Preizkus znanja 

je bil prvič rešen pred obravnavo učne vsebine o gorenju in gašenju. Po 14 dneh je bil 

preizkus znanja ponovljen in tako rešen drugič Po enem letu od obravnavane učne vsebine pa 

je bil preizkus znanja rešen še tretjič. Tako se je pri reševanju preizkusa znanja preverjalo tri 

različna znanja. S pomočjo prvega preizkusa znanja je bilo preverjeno predznanje učencev o 

gorenju in gašenju, z drugim in tretjim preizkusom znanja pa znanje učencev po obravnavani 

snovi, in sicer po pretečenih 14 dneh in po enem letu od obravnave učne vsebine. Rešeni 

preizkusi znanja so bili nato pregledani in analizirani. Pridobljeni podatki so bili vneseni v 

računalniško datoteko s programom Microsoft Excel ter analizirani s statističnim programom 

SPSS, s pomočjo katerega je bilo izračunano, ali imajo učenci, ki so člani prostovoljnega 

gasilskega društva, več predznanja in znanja po obravnavani učni vsebini o gorenju in gašenju 

kot učenci, ki niso člani tega društva.  
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Preglednica 6: Shema poteka raziskave 

1. Priprava in izbor vzorca 

Pridobivanje veljavnih učbenikov predmeta naravoslovje in tehnika za 5. razred. 

2. Zbiranje podatkov  

Izvedba primerjalne analize učbenikov predmeta naravoslovje in tehnika za 5. razred. 

3. Analiza podatkov 

Pretvorba in shranitev dobljenih rezultatov v računalniško datoteko s pomočjo 

računalniškega programa Microsoft Word. 

4. Izbor udeležencev 

Pridobivanje dovoljenj s strani šole in staršev otrok za sodelovanje v raziskavi. 

5.  Priprava in izbor instrumentov 

Iskanje in pripravljanje ustreznih nalog za sestavo preizkusa znanja.  

6. Zbiranje podatkov 

Izvedba reševanja preizkusov znanja in priprava arhiva za vrnjene izpolnjene preizkuse 

znanja.   

7. Analiza podatkov 

Popravljanje in vrednotenje preizkusov znanja ter statistična obdelava dobljenih rezultatov s 

pomočjo računalniških programov Microsoft Excel in SPSS. 
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

5.1 Vsebine o gorenju in gašenju v učbenikih za 5. razred osnovnih šol 

Predmet naravoslovje in tehnika v osnovni šoli nadgrajuje predmet spoznavanja okolja iz 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. V okviru predmeta se prepletajo področja 

naravoslovja, tehnike in tehnologije. Predmet naravoslovje in tehnika stremi k razvoju 

naravoslovnega znanja, tehničnega znanja in spretnosti, ki učencem omogočajo odgovorno 

vključitev v družbo (Vodopivec in sod., 2011).  

V 5. razredu so za predmet naravoslovje in tehnika iz strani komisije Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo potrjeni naslednji učbeniki: (1) Naravoslovje in tehnika 5 (Kolman in 

sod., 2010), (2) Od mravlje do sonca 2 (Krnel in sod., 2013), (3) Raziskujem in ustvarjam 5 

(Mahrl in sod., 2006) in (4) Raziskujemo in gradimo 5 (Skribe Dimec in sod., 2013).  

Učbeniki vsebujejo učno vsebino o gorenju in gašenju. V vseh štirih veljavnih učbenikih so 

predstavljeni dejavniki gorenja, proces gorenja, produkti gorenja in nekateri načini gašenja 

požara. Glede na to, da vsi učbeniki predstavljajo isto učno vsebino, je njeno navajanje 

povsem različno. Poleg učne vsebine vsi učbeniki vključujejo tudi veliko število slik in 

različnih poskusov.     

 

5.1.1 Analiza besedilnega dela 

Preglednica 7: Številski prikaz elementov besedilnega materiala v potrjenih učbenikih 

naravoslovja in tehnike 

Kategorije 

analize 

Raziskujem in 

ustvarjam 5 

(Mahrl, Mastnak, 

Čuješ, Grubelnik, 

Virtič, Mladinska 

knjiga.) 

 

Naravoslovje in 

tehnika 5 
(Kolman, Mati, 

Furlan, Klanjšek 

Gunde, Jaklič, 

Jerman, Rokus Klett.) 

Od mravlje do 

sonca 2 
(Krnel, Bajd, Oblak, 

Glažar, Hostnik, 

Modrijan.) 

Raziskujemo in 

gradimo 5 
(Skribe Dimec, 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Florjančič, Zajc, 

DZS.) 

Splošni podatki 

Število strani 100 144 79 117 

Število strani 

(poglavje o 

gorenju in 

gašenju) 

4 3 3 3 

Besedilni del 

Razlaga (strani) 4 3 3 2 
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(nadaljevanje preglednice 7) 

Zanimivosti 1 2 1 3 

Navodila za 

poskuse 

2 1 2 0 

Naloge med 

besedilom 

3 3 0 2 

 

Iz Preglednice 7 je razvidno, da celotno število strani učbenikov izjemno variira. Učbenik 

Naravoslovje in tehnika 5, založbe Rokus Klett (v nadaljevanju RK), ima največje število 

vseh strani, na katerih so navedene učne vsebine naravoslovja in tehnike. Po številu strani 

navedenemu učbeniku sledijo učbenik Raziskujemo in gradimo 5, založbe DZS (v 

nadaljevanju DZS), Raziskujem in ustvarjam 5, založbe Mladinska knjiga (v nadaljevanju 

MK) in Od mravlje do sonca 2, založbe Modrijan (v nadaljevanju MO). Kljub skupno 

največjemu številu strani pa učbenik Naravoslovje in tehnika 5 (RK) ne vsebuje največjega 

števila strani poglavja, v katerem je navedena učna vsebina o gorenju in gašenju. Učbenik 

Naravoslovje in tehnika 5 (RK) ima prav tako kot učbenika Od mravlje do sonca 2 (MO) in 

Raziskujemo in gradimo 5 (DZS) enako število strani, in sicer tri strani. Učbenik Raziskujem 

in ustvarjam 5 (MK) ima učno vsebino o gorenju in gašenju predstavljeno na štirih straneh, 

kar pomeni, da ima med analiziranimi učbeniki največje število strani z učno vsebino o 

gorenju in gašenju. Besedilo, ki vsebuje razlago učne vsebine, je v učbenikih v povprečju 

navedeno na treh straneh. Od povprečja odstopata učbenika Raziskujem in ustvarjam 5 

(DZS), ki ima razlago učne vsebine navedeno na štirih straneh, in učbenik Raziskujemo in 

gradimo 5 (DZS), v katerem je učna vsebina razložena na dveh straneh. Vsi učbeniki so glede 

na skupno število strani in število strani, na katerih je navedena razlaga učne vsebine o 

gorenju in gašenju, primerljivi, z določenimi odstopanji, ki pa ne predstavljajo bistvenih 

razlik v kvaliteti učbenika. Zaradi potreb po večjem zanimanju do branja morajo biti učbeniki 

sestavljeni iz didaktičnih elementov, ki vzpodbujajo interes do učenja. Učbeniki morajo 

zagotavljati pestrost v načinu predstavljanja učnih vsebin (Marinč in sod., 2012). Pestrost pa 

se lahko znotraj učbenikov doseže s pomočjo vključevanja zanimivosti, navodil za poskuse in 

nalog med besedilom. Med besedilom analiziranih učbenikov, ki vsebujejo učno vsebino o 

gorenju in gašenju, lahko najdemo zanimivosti, ki otrokom poleg osnovnega znanja nudijo 

tudi dodatno znanje. Zanimivosti se ne nahajajo znotraj besedila, temveč so zapisane v 

posameznih okvirčkih, tako da izstopajo iz osnovnega besedila. Zanimivosti so v posameznih 

učbenikih zelo različno navedene. Največ dodatnega znanja učencem nudi učbenik 
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Raziskujemo in gradimo 5 (DZS), ki ima med samim besedilom tri dele besedila, kjer so 

navedene zanimivosti (v nadaljevanju t. i. sklop zanimivosti). Z dvema sklopoma zanimivosti 

mu sledi učbenik Naravoslovje in tehnika 5 (RK), medtem ko imata učbenika Od mravlje do 

sonca 2 (MO) in Raziskujem in ustvarjam 5 (MK) samo en sklop dodatnega znanja ali 

zanimivosti. Iz dobljenih rezultatov analize lahko sklepamo, da je besedilo učbenika 

Raziskujemo in gradimo 5 (DZS) najbolj pestro glede na podane zanimivosti. Ta učbenik 

učencem poda največ dodatnega znanja o procesih gorenja in gašenja. Marinč s sodelavci 

(2012) navaja, da so za usvajanje novega znanja izjemno pomembni praktični primeri, ki so v 

učbenikih predmeta naravoslovje in tehnika navedeni kot navodila za poskuse. Pomembno je, 

da učenci najprej spoznajo praktični problem, na katerega se nato naveže ustrezno strokovno-

teoretično in splošno znanje. Učbenika Od mravlje do sonca 2 (MO) in Raziskujem in 

ustvarjam 5 (MK) imata med vsemi učbeniki največ navodil za poskuse. Omenjena učbenika 

vsebujeta dve navodili za poskuse, ki praktično podkrepita učno vsebino o gorenju in gašenju. 

Učbenik Naravoslovje in tehnika 5 (RK) za poskus vsebuje eno nalogo, medtem ko učbenik 

Raziskujemo in gradimo 5 (DZS) ne vsebuje nobene naloge za poskuse. Avtorji učbenika 

Raziskujemo in gradimo 5 (DZS) so v poglavje o gorenju in gašenju vključili tri poročila o 

treh različnih požarih (požar restavracije, gozda in zabojnika za smeti). Na osnovi dobljenih 

rezultatov lahko povzamemo, da učbenika Od mravlje do sonca 2 (MO) in Raziskujem in 

ustvarjam 5 (MK) vsebujeta največ navodil za poskuse in tako s pomočjo praktičnega znanja 

omogočata učencem najlažjo pot do osvojitve strokovno-teoretičnega in splošnega znanja. 

Vključitev nalog med besedilo učbenika ne pomeni samo, da učenci z reševanjem nalog 

utrjujejo učno vsebino, temveč omogoča tudi preverjanje pridobljenega znanja in usmerja 

učence k razmišljanju, kako pridobiti bolj kakovostno znanje. Reševanje nalog v učbeniku 

ima pomen tudi pri poenotenju znanja, saj naj bi naloge odražale standarde, ki naj bi jih 

osvojili učenci (Marinč in sod., 2012). Učbenika Naravoslovje in tehnika 5 (RK) in 

Raziskujem in ustvarjam 5 (MK) imata po tri različne naloge med samim besedilom, tako da 

lahko učenci učno snov v celoti utrdijo. Učbenik Raziskujemo in gradimo 5 (DZS) ima v 

poglavju o gorenju in gašenju dve nalogi med besedilom, medtem ko učbenik Od mravlje do 

sonca 2 (MO) ne vsebuje nobene naloge za utrjevanje snovi. S pomočjo literature (Marinč in 

sod., 2012) je bila izvedena primerjalna analiza, iz katere lahko povzamemo, da sta glede na 

navajanje učne vsebine, ki naj bi temeljila na praktičnih primerih ali poskusih, in na utrjevanje 

snovi s pomočjo nalog najprimernejša učbenika Raziskujem in ustvarjam 5 (MK) in 

Naravoslovje in tehnika 5 (RK). Omenjena učbenika vsebujeta največ praktičnih poskusov in 

nalog za utrjevanje. Učenci s poskusi lažje razumejo obravnavano učno vsebino, saj jim je 
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predstavljena od posameznega primera k splošnemu znanju ali od konkretnega primera za 

določen pojem k posplošitvi razumevanja pojma. Poleg omogočene lažje obravnave učne 

vsebine pa učbenika vsebujeta tudi največ nalog za utrjevanje usvojenega znanja in tako 

učencem omogočata, da sproti preverjajo razumevanje novo pridobljenega znanja.     

  

5.1.2 Analiza slikovnega materiala  

Preglednica 8: Prikaz številskih vrednosti slikovnega materiala v potrjenih učbenikih za 

naravoslovje in tehniko 

Kategorije 

analize 

Raziskujem in 

ustvarjam 5 

(Mahrl, Mastnak, 

Čuješ, Grubelnik, 

Virtič, Mladinska 

knjiga.) 

 

Naravoslovje 

in tehnika 5 

(Kolman, Mati, 

Furlan, Klanjšek 

Gunde, Jaklič, 

Jerman, Rokus 

Klett.) 

Od mravlje do 

sonca 2 

(Krnel, Bajd, 

Oblak, Glažar, 

Hostnik, Modrijan.) 

Raziskujemo in 

gradimo 5 

(Skribe Dimec, 

Gostinčar 

Blagotinšek, 

Florjančič, Zajc, 

DZS.) 

Slikovni material tipa 1 

Realistične slike 9 12 11 8 

Konvencionalne 

slike 

2 0 2 1 

Hibridne slike 0 0 0 0 

Slikovni material tipa 2 

Makro raven 8 9 11 7 

Submikro raven 0 0 0 0 

Simbolna raven 0 0 0 0 

 

Preglednica 8 predstavlja analizo slikovnega gradiva v posameznem učbeniku. Slikovni ali 

ilustrativni del učbenikov ima zelo velik pomen, saj ilustracije, fotografije in drugi slikovni 

materiali (skice, sheme, grafi ...) usmerjajo pozornost učenca na določene specifične 

elemente, ki mu omogočajo gradnjo miselnih povezav med elementi učne vsebine in s tem 

spodbujajo poglobljeno razumevanje naravoslovnih pojmov. Poleg tega pa slikovni material v 

učbenikih prispeva k boljšemu razumevanju besedila. Različni načini vizualizacije imajo 

pomembno didaktično vlogo v učbenikih, saj je njihov namen učencem olajšati in izboljšati 

usvajanje ter razumevanje učnih vsebin. Vse te pomembnosti slikovnega materiala pridejo do 

izraza v primeru, da slike niso predstavljene zgolj zato, da zapolnijo nek prostor v učbeniku, 

temveč dopolnjujejo učno vsebino, ki je predstavljena poleg njih (Marinč in sod., 2012). V 

vseh analiziranih učbenikih je pri analizi slikovnega materiala tipa 1 največje število 

realističnih slik, ki predstavljajo realnost glede na optično zaznavanje ljudi (risbe, fotografije). 
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Poleg realističnih slik se v učbenikih pojavljajo tudi konvencionalne slike, med katere spadajo 

grafi, diagrami, sheme in skice. Hibridnih, ki so sestavljene hkrati iz realističnih in 

konvencionalnih slik, pa analizirani učbeniki ne vsebujejo. Iz Preglednice 8 lahko razberemo, 

da učbenik Naravoslovje in tehnika 5 (RK) vsebuje največ realističnih slik, najmanj pa jih 

vsebuje učbenik Raziskujemo in gradimo 5 (DZS). Ne moremo trditi, da je zaradi tega 

didaktično najprimernejši učbenik, saj slikovni material zgolj dopolnjuje teoretično ozadje in 

tako učencem pripomore k lažjemu razumevanju učne vsebine o gorenju in gašenju. Marinč s 

sodelavci (2012) navaja, da lahko učencem prevelika količina slik predstavlja dodatne težave 

pri razumevanju besedila o določeni učni vsebini. Poleg količine slik pa sta pomembni tudi 

kvaliteta in povezanost s samo učno vsebino. Pogosto avtorji različnih učbenikov slike 

uporabljajo zgolj za zapolnitev prostora in s tem praktično škodujejo učencem, ki ne uspejo 

razbrati, kakšen pomen ima določena slika v okviru podanega besedila. Po številu slik tipa 1 

realističnim slikam sledijo konvencionalne, ki v analiziranih učbenikih predstavljajo sheme 

kemijske reakcije gorenja (prikaz reaktantov in produktov) in simboli za vnetljive tekočine. 

Konvencionalnih slik je med besedilom manj, ker so za učence težje razumljive kot realistične 

slike, ki jih videvajo v vsakdanjem življenju. Glede konvencionalnih slik izstopa učbenik 

Naravoslovje in tehnika 5 (RK), saj ne vsebuje nobene, medtem ko so v ostalih učbenikih 

glede številčnosti približno enako zastopane. Iz analize hibridnih slik lahko povzamemo, da 

veljavni učbeniki v poglavju o gorenju in gašenju omenjenih slik ne vsebujejo. Eden izmed 

razlogov, zakaj se hibridne slike ne pojavljajo, je zagotovo skrit v učni vsebini, ki ne vsebuje 

velikega števila konvencionalnih slik, ki so potrebne za združitev z realističnimi in posledično 

tudi za nastanek hibridnih. Drugi razlog za majhno število hibridnih slik bi lahko bil tudi ta, 

da so hibridne slike težje razumljive in se jih tako avtorji učbenikov za 5. razred osnovne šole 

še ne poslužujejo. V vseh analiziranih učbenikih je najpogostejša obravnava (slikovnega 

materiala tipa 2) na makro ravni. Od analiziranih učbenikov ima največ slik na makro ravni 

učbenik Od mravlje do sonca 2 (MO), najmanj pa jih ima učbenik Raziskujemo in gradimo 5 

(DZS). V to skupino so bile uvrščene slike gorljivih snovi, reakcij gorenja in postopkov 

gašenja. Slik na submikroskopski in simbolni ravni analizirani učbeniki (poglavje o gorenju in 

gašenju) ne vsebujejo. Ugotovimo lahko, da bi bile slike na submikroskopski in simbolni 

ravni v 5. razredu prezahtevne za učence, saj delčno naravo snovi in zapisovanje s simboli 

učenci spoznajo šele v 6. razredu.  

Iz celotne analize slikovnega materiala je mogoče skleniti, da imajo analizirani učbeniki za 5. 

razred (predmet naravoslovje in tehnika) glede na slikovni material zelo podobne vrednosti 

posameznih analiziranih kategorij. V vseh analiziranih učbenikih je največje število 
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realističnih in konvencionalnih slik. Hibridnih slik pa učbeniki ne vsebujejo. Realistične slike, 

so predstavljene na makroskopski ravni, medtem ko na submikroskopski in simbolni ravni ne. 

Iz rezultatov analize učbenikov lahko ugotovimo, da so si učbeniki med seboj zelo primerljivi 

in da v poglavju o gorenju in gašenju ni velikih razlik v besedilnem in slikovnem materialu. 

Glede na rezultate analize lahko ugotovimo, da predstavlja učbenik Raziskujem in ustvarjam 

5 (MK) odgovor na moje raziskovalno vprašanje, kateri izmed trenutno veljavnih učbenikov 

pri predmetu naravoslovje in tehnika vsebuje največ besedilnih in slikovnih informacij pojava 

gorenja in gašenja. 

Učbenik Raziskujem in ustvarjam 5 (MK) vsebuje prav vse analizirane elemente in tako tvori 

učbenik, ki učencem ponuja največ različnih tipov informacij. Poleg navedenega je edini 

izmed analiziranih učbenikov, ki med besedilom vsebuje zanimivosti, ki učencem ponujajo 

nova in širša znanja, kot tudi navodila za poskuse, naloge med besedilom, realistične slike in 

konvencionalne slike. Z analizo ostalih učbenikov je mogoče ugotoviti, da ne vsebujejo vseh 

analiziranih elementov. Učbenik Naravoslovje in tehnika 5 (RK) tako ne vsebuje nobene 

konvencionalne slike, učbenik Od mravlje do sonca 2 (MO) ne vsebuje nalog med besedilom 

in učbenik Raziskujemo in gradimo 5 (DZS) ne vsebuje navodil za poskuse. Na osnovi 

rezultatov je mogoče sklepati, da učenci pridobijo določene informacije v obliki slikovnega in 

besedilnega materiala, vendar bi bilo potrebno natančneje analizirati tudi ustrezne vsebine 

tega materiala, preden bi se lahko z večjo gotovostjo sklepalo o kvaliteti posameznega 

učbenika.     

 

5.2 Znanje učencev o gorenju in gašenju 

Učenci 5. razreda so bili razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je predstavljala učence, ki so 

člani prostovoljnih gasilskih društev, medtem ko je druga skupina predstavljala učence, ki se 

z gasilstvom ne ukvarjajo. Obe skupini učencev sta rešili identični preizkus znanja v različnih 

obdobjih. Učenci so tako rešili 3 preizkuse znanja: (1) pred obravnavo učne vsebine o gorenju 

in gašenju v šoli, (2) teden dni po obravnavani učni vsebini in (3) leto dni po obravnavani 

učni vsebini. Rezultati so predstavljeni v Preglednici 9. 
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Preglednica 9: Rezultati Mann-Whitney U testa (primerjava preizkusov znanja) 

 

Iz Preglednice 9 je razvidno, da je pri preizkusu znanja sodelovalo 21 učencev, ki so člani  

prostovoljnega  gasilskega društva, 34 učencev pa v to društvo ni včlanjeno. Iz rezultatov pred 

preizkusa znanja je razvidno, da ima skupina prostovoljnih gasilcev boljše rezultate kot 

skupina učencev, ki niso člani prostovoljnega gasilskega društva (M1 = 32,7, SD1 = 686,5 in 

M2 = 25,1, SD2 = 853,5). Razlika je pri tem preizkusu znanja največja, pri obeh naslednjih pa 

se ta razlika manjša. Pri preizkusu znanja je moč opaziti, da je bil ta preizkus rešen uspešneje, 

hkrati pa so razlike pri rezultatih manjše (M1 = 29,8, SD1 = 625,0 in M2 = 26,9, SD2 = 915,0). 

Pri poznem preizkusu znanja pa se celo pojavi zanimiv podatek, da je aritmetična sredina 

višja pri učencih, ki niso člani prostovoljnega gasilskega društva  

(M1 = 27,9, SD1 = 587,0 in M2 = 28,0, SD2 = 953,0).   

Iz Preglednice 9 je razvidno, da razlike v stopnji znanja pri preverjanju in ocenjevanju 

predznanja o gorenju in gašenju niso statistično pomembne. Z Mann-Whitney U preizkusom 

sem to ugotovitev preveril in jo potrdil (Mann‒Whitney U = 258,5, p = 0,086).   

Tako lahko na osnovi teh rezultatov raziskovalno vprašanje 2 (Ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v predznanju o gorenju  in gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo 

opravljen tečaj pionirja, v prostovoljnem gasilskem društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo 

opravljenega?) zavrnemo. Hkrati lahko ugotovimo, da se pri pred preizkusu znanja pojavljajo 

največje razlike v poznavanju učne vsebine o gorenju in gašenju, vendar so še vedno 

premajhne, da bi jih lahko posplošili na širšo množico učencev.  

Prav tako kot pri pred preizkusu so tudi pri preizkusu znanja rezultati vidni iz Preglednice 9. 

Razvidno je, da razlike v stopnji znanja (preizkus znanja) pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja o gorenju in gašenju niso statistično pomembne. Ugotovitev je bila preverjena in 

potrjena s pomočjo Mann-Whitney U preizkusa (Mann‒Whitney U = 320,0, p = 0,519).  

Na osnovi teh rezultatov lahko raziskovalno vprašanje 3 (Ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v znanju o gorenju  in gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo opravljen 

 N M  SD Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z p (sig) 

Pred preizkus 

znanja  

1 da 21 32,7 686,5 258,5 853,5 -1,7 0,086 

2 ne 34 25,1 853,5 

Preizkus 

znanja 

1 da 21 29,8 625,0 320,0 915,0 -0,6 0,519 

2 ne 34 26,9 915,0 

Pozni preizkus 

znanja 

1 da 21 27,9 587,0 356,0 587,0 -0,02 0,986 

2 ne 34 28,0 953,0 



Repovž, J. (2015). Prostovoljno gasilstvo in znanje otrok o gorenju in gašenju.   

43 

 

tečaj pionirja, v prostovoljnem gasilskem društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo 

opravljenega?) zavrnemo.  

V Preglednici 9 se nahajajo tudi rezultati analize poznega preizkusa znanja. Na osnovi 

dobljenih rezultatov je razvidno, da razlike v stopnji znanja poznega preizkusa niso statistično 

pomembne (Mann‒Whitney U = 356,0, p = 0,986). Na osnovi teh rezultatov lahko zavrnemo 

raziskovalno vprašanje 4 (Ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju (po enem letu 

od obravnavane učne vsebine) o gorenju  in gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo 

opravljen tečaj pionirja, v prostovoljnem gasilskem društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo 

opravljenega?).  

Kljub temu, da razlike v stopnji znanja niso dovolj velike, da bi jih lahko statistično potrdili, 

lahko na osnovi rezultatov razberemo določene vrednosti, ki nam podajajo zanimive rezultate. 

Rezultati pred preizkusa in preizkusa znanja kažejo, da so učenci, ki so včlanjeni v 

prostovoljno gasilsko društvo in imajo opravljen tečaj pionirja, bolje rešili teste in tako 

dosegli večje število točk kot učenci, ki niso včlanjeni v to društvo. Na osnovi dobljenih 

rezultatov lahko sklepamo, da imajo učenci, ki so včlanjeni v prostovoljno gasilsko društvo in 

imajo opravljen tečaj pionirja, več predznanja o gorenju in gašenju kot učenci, ki tega tečaja 

nimajo opravljenega, vendar je razlika v količini znanja zanemarljivo majhna in tako 

statistično nepomembna. Prav tako kot pri pred preizkusu znanja o gorenju in gašenju so 

učenci, ki so včlanjeni v prostovoljno gasilsko društvo in imajo opravljen tečaj pionirja, 

prikazali več znanja pri preizkusu znanja kot učenci, ki tega tečaja nimajo opravljenega, 

vendar je tudi pri tem preizkusu znanja razlika v aritmetičnih sredinah rezultatov zanemarljivo 

majhna in tako ni statistično pomembna. Za razliko od začetnih dveh preizkusov znanja, kjer 

imajo učenci z opravljenim tečajem pionirja v povprečju boljše rezultate kot učenci brez 

tečaja, se pri poznem preizkusu znanja rezultati spremenijo v korist učencev brez 

opravljenega tečaja pionirja. Na osnovi dobljenih rezultatov poznega preizkusa znanja lahko 

opazimo, da so v povprečju rezultati skupine brez opravljenega tečaja pionirja malce boljši od 

učencev z opravljenim tečajem pionirja, vendar so tudi pri tem preizkusu znanja razlike v 

količini znanja o gorenju in gašenju zanemarljivo majhne in tako niso statistično pomembne.   

Iz dobljenih rezultatov ni mogoče ugotoviti, ali učencem neformalno izobraževanje v okviru 

gasilstva kaj pomaga pri usvajanju in razumevanju učne vsebine o gorenju in gašenju, saj so 

lahko razlike, ki so zanemarljivo majhne, zgolj slučajne oziroma na rezultate vpliva velikost 

vzorca.   
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6 ZAKLJUČEK 

 

 V raziskavi, ki je bila opravljena med učenci 5. razreda (treh različnih osnovnih šol), je bil 

namen raziskati, ali imajo učenci, ki imajo opravljen tečaj pionirja in so člani prostovoljnega 

gasilskega društva, več predznanja in znanja o gorenju in gašenju kot učenci, ki niso člani 

tega društva. Poleg analize znanja učencev so bili glede na vsebino poglavja o gorenju in 

gašenju analizirani tudi učbeniki za predmet naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne 

šole.   

V okviru analize veljavnih učbenikov naravoslovja in tehnike je bil glavni poudarek 

raziskovanja namenjen poglavju o gorenju in gašenju. Pri analizi vseh veljavnih učbenikov so 

bili dobljeni zelo podobni rezultati, z manjšimi odstopanji. Največje razlike pri učbenikih so 

se pojavile v številu strani. Učbenik z najmanj stranmi jih je imel 79, medtem ko učbenik z 

največ stranmi kar 144. Poglavje o gorenju in gašenju je v treh učbenikih zajeto na treh 

straneh, medtem ko je v enem izmed njih učna vsebina razložena na štirih straneh. Te lastnosti 

niso ključne za primerjavo učbenikov. Ključni deli analize tvorijo naslednje lastnosti 

učbenikov: (1) zanimivosti ali podajanje novega in širšega znanja, (2) navodila za poskuse; 

(3) naloge med besedilom, (4) število realističnih slik in (5) število konvencionalnih slik.  

Marinč s sodelavci (2012) navaja, da so za lažje razumevanje učne vsebine izjemno 

pomembni praktični primeri, ki učencem olajšajo usvojitev teoretičnega znanja. Učenci naj bi 

tako učno snov usvajali s pomočjo praktičnih primerov, s pomočjo katerih bi nato prešli na 

teorijo. Poleg praktičnih primerov, ki se v učbenikih pojavljajo kot naloge in navodila za 

poskuse, so zelo pomembne tudi zanimivosti, ki popestrijo razlago učne vsebine in učencem 

ponudijo usvojitev dodatnega znanja. Poleg praktičnih primerov in zanimivosti mora 

učbenike sestavljati tudi slikovni material, ki dopolnjuje besedilno razlago učne vsebine. Zelo 

pomembno je tudi, da je slikovni material vsebinsko primeren, saj v nasprotnem primeru 

škoduje učencem in jim otežuje usvajanje novega znanja.   

Iz vseh naštetih lastnosti kvalitetnejšega učbenika je bil v analizi najbolje ovrednoten učbenik 

z naslovom Raziskujem in ustvarjam 5, založbe Mladinska knjiga, ki je imel prav vse 

omenjene elemente, medtem ko so pri ostalih določene lastnosti manjkale. Iz dobljenega 

rezultata ni mogoče določiti, da je učbenik založbe Mladinska knjiga najkvalitetnejši in zato 

tudi najprimernejši za vse učence 5. razreda osnovnih šol. Glede analiziranih lastnosti 

učbenikov pa največ koristnih besedilnih in slikovnih informacij vsebuje prav učbenik z 

naslovom Raziskujem in ustvarjam 5 (Mladinska knjiga). Omenjeni učbenik predstavlja tudi 
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odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje 1 (Kateri izmed trenutno veljavnih 

učbenikov pri predmetu naravoslovje in tehnika vsebuje največ besedilnih in slikovnih 

informacij pojava gorenja in gašenja?) Vsak izmed analiziranih učbenikov je primeren za 

uporabo v osnovnih šolah, saj so vsi analizirani učbeniki potrjeni s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport.  

Iz rezultatov opravljene raziskave znanja otrok o gorenju in gašenju je mogoče zaključiti, da 

imajo učenci, ki so člani prostovoljnega gasilskega društva, boljše rezultate pred preizkusa 

znanja o gorenju in gašenju kot učenci, ki niso člani tega društva, vendar so razlike majhne in 

niso statistično pomembne. Rezultatov pred preizkusa znanja tako ne moremo posplošiti na 

širšo množico otrok in zaključiti, da imajo vsi otroci, ki so člani prostovoljnega gasilskega 

društva več predznanja o gorenju in gašenju kot otroci, ki niso člani tega društva. Na osnovi 

rezultatov je mogoče zavrniti ali zanikati raziskovalno vprašanje 2 (Ali obstajajo statistično 

pomembne razlike v predznanju o gorenju  in gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo 

opravljen tečaj pionirja, v prostovoljnem gasilskem društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo 

opravljenega?). Prav tako kot pri  pred preizkusu znanja o gorenju in gašenju se tudi pri 

preizkusu znanja, opravljenem po enem tednu od obravnave učne vsebine o gorenju in 

gašenju v šoli, opazijo razlike v povprečnem uspehu učencev. Tudi pri preizkusu znanja se 

pojavi majhna razlika v aritmetičnih sredinah doseženih točk, ki pa so zopet premajhne, da bi 

bile statistično pomembne. Zaradi razlike, ki statistično ni pomembna, ni mogoče trditi, da 

imajo vsi učenci, ki imajo opravljen tečaj pionirja v okviru prostovoljnega gasilskega društva, 

več znanja po obravnavani učni vsebini o gorenju in gašenju kot učenci, ki tega tečaja nimajo 

opravljenega. Na osnovi pridobljenih rezultatov je mogoče zavrniti ali zanikati tudi 

raziskovalno vprašanje 3 (Ali obstajajo statistično pomembne razlike v znanju o gorenju  in 

gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo opravljen tečaj pionirja, v prostovoljnem gasilskem 

društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo opravljenega?). Iz rezultatov poznega preizkusa 

znanja (opravljenega po 1 letu od obravnavane učne vsebine) lahko povzamemo, da imajo 

učenci, ki niso člani prostovoljnega gasilskega društva, v povprečju boljši uspeh kot učenci, ki 

imajo opravljen tečaj pionirja v okviru prostovoljnega gasilskega društva. Prav tako kot pri 

prvih dveh preizkusih znanja so tudi pri poznem preizkusu znanja razlike, ki statistično niso 

pomembne in jih tako ni mogoče posplošiti na širšo množico učencev. Na osnovi rezultatov 

poznega preizkusa znanja lahko zavržemo ali zanikamo raziskovalno vprašanje 4 (Ali 

obstajajo statistično pomembne razlike v znanju (po enem letu od obravnavane učne vsebine) 

o gorenju  in gašenju  med učenci 5. razreda, ki imajo opravljen tečaj pionirja, v 

prostovoljnem gasilskem društvu in tistimi, ki tega tečaja nimajo opravljenega?).     
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Med obdelavo podatkov je bilo ugotovljeno, da bi bilo smiselno povečati raziskovalni vzorec, 

saj bi to omogočalo primerjavo večjega števila učencev. Raziskovalni vzorec bi  namesto treh 

lahko vseboval najmanj deset osnovnih šol. Na ta način bi se povečalo tudi število učencev. 

Smiselno bi bilo, da bi v raziskavi sodelovalo podobno število učencev, ki imajo opravljen 

tečaj pionirja v okviru prostovoljnega gasilskega društva, in učencev, ki tega tečaja nimajo 

opravljenega. Zaradi povečanja vzorca bi lahko prišlo do povečanja razlik v znanju in bi 

predpostavljene hipoteze lahko potrdili. Za dosego boljših rezultatov bi lahko spremenili tudi 

preizkus znanja, ki bi lahko vseboval več vprašanj višje kognitivne stopnje in več nalog za 

preverjanje praktičnega znanja, ki ga lahko učenci osvojijo v okviru neformalnega 

izobraževanja znotraj gasilskih organizacij.  

Po analizi dobljenih podatkov se pojavi vprašanje, ali bi lahko imeli učenci, ki imajo 

opravljen tečaj pionirja znotraj prostovoljnega gasilskega društva in v osnovni šoli pri 

predmetu naravoslovje in tehnika uporabljajo učbenik z naslovom Raziskujem in ustvarjam 5, 

največ znanja o gorenju in gašenju. Predpostavimo lahko, da učenci učno vsebino predelajo 

večkrat (tako pri neformalnem, kot tudi formalnem izobraževanju) in si jo tako lažje in 

kakovostneje zapomnijo. Poleg večkratne ponovitve učne vsebine pa bi učenci učno vsebino 

obravnavali s pomočjo učbenika, ki vsebuje največ besedilnih in slikovnih informacij, kar bi 

lahko vplivalo na znanje učencev o procesu gorenja in gašenja.  
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8 PRILOGE 

 

Priloga 1: Preizkus znanja 

POKAŽI, KAJ ZNAŠ 

 

1. Naštej 4 snovi, ki lahko gorijo. 

___________________________   ___________________________ 

___________________________   ___________________________ 

 

2. Kaj je potrebno, da snov lahko zagori?     

A     Zrak, negorljiva snov, dovolj visoka temperatura. 

B     Ogljikov dioksid, gorljiva snov, nizka temperatura. 

C     Zrak, gorljiva snov, dovolj visoka temperatura. 

D     Ogljikov dioksid, negorljiva snov, nizka temperatura. 

3. Kaj nastane oziroma se sprošča pri gorenju lesa?  

A     Ogljikov dioksid, vodna para, pepel, dim, energija. 

B     Kisik, vodna para, pepel, dim, energija. 

C     Ogljikov dioksid, vodna para. 

D     Pepel, voda, energija. 

4. S čim vse lahko gasilci pogasijo ogenj? Naštej čim več gasilnih sredstev. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Kaj moramo storiti, da ogenj ugasne? Poskusi upoštevati tri dejavnike za nastanek 

ognja. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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6. Predstavljaj si, da stojiš pred pečjo, v kateri gori ogenj. Kaj občutiš, ko stopiš bližje? 

________________________________________________________________________ 

7. Zmanjkalo je elektrike in ti moraš nujno nekaj prebrati, prižgeš si svečo, da ti osvetli 

zvezek. Svetloba goreče sveče pa strašno moti tvojega brata, ki bi rad zaspal, zato ti 

svečo pokrije s kozarcem. Kaj misliš, da se bo zgodilo, in zakaj?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. V šolski kuhinji se pojavi požar koša za smeti. S čim bi lahko pogasil požar? Kaj vse se 

nahaja v šolskih prostorih za gašenje požarov? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. V primeru, da želimo pogasiti požar z gasilnim aparatom, moramo odstraniti vsaj 

enega od treh dejavnikov, ki so za gorenje nujno potrebni. Kateri dejavnik odpravimo 

s pomočjo gasilnega aparata na vodo, ogljikov dioksid, prah ali peno?  

GASILNI APARAT NA  VODO:   

_________________________________________________________________________ 

GASILNI APARAT NA PENO: 

_________________________________________________________________________ 

GASILNI APARAT Z OGLJIKOVIM DIOKSIDOM: 

________________________________________________________________________ 

GASILNI APARAT S PRAHOM: 

________________________________________________________________________  

 

10. Kaj moraš najprej storiti, ko zagledaš ogenj, ki se nenadzorovano širi? 

________________________________________________________________________ 

11. V primeru, da želiš gasilcem sporočiti, da je nekje zagorelo, kaj vse jim moraš 

povedati? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


