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POVZETEK  

V magistrskem delu obravnavamo razumevanje gorenja pri učencih v drugi triadi 

osnovne šole. Učenci se z obravnavo gorenja prvič srečajo v 3. razredu osnovne šole pri 

šolskem predmetu spoznavanje okolja pri obravnavi pomena zraka. Takrat tudi spoznajo 

spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju. V 4. razredu morajo ugotoviti, da 

segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi, v 5. razredu morajo znati 

razloţiti, kaj je za gorenje potrebno, predvideti in vedeti, katere so snovi, ki pri gorenju 

nastajajo in kaj se ob gorenju sprošča ter prikazati načine gašenja ognja. Pri doseganju 

prej omenjenih ciljev iz učnih načrtov za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko 

lahko pride do teţav pri razumevanju učne snovi zaradi napačnih predstav in predznanj 

učencev ali pa neprimerne podaje in razlage učitelja.  

 

Cilj magistrskega dela je pokazati, kako predstave in predznanje učencev 4. in 5. 

razreda vplivajo na razumevanje gorenja in z njim povezanih poskusov s svečami pred, 

med in po izvajanju eksperimentov.  

V magistrskem delu odgovorimo na tri raziskovalna vprašanja: 

 Kakšne so predstave učencev 4. in 5. razreda o pojavih pri poskusih s svečami? 

 Kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo predstave in razumejo pojave pri 

predstavljenih poskusih s svečami med izvedbo poskusov? 

 Kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo predstave in razumejo pojave pri 

predstavljenih poskusih s svečami po izvedbi poskusov?   

 

V kvalitativno raziskavo je bilo vključenih  5 učencev, 4 učenci 4. in 1 učenec 5. 

razreda osnovne šole. Uporabljena je bila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalna 

metoda in kvalitativni raziskovalni pristop. Podatki so bili zbrani z 2 inštrumentoma, tj. 

s pol-strukturiranim neposrednim individualnim intervjujem in z vodenim opazovanjem 

z udeleţbo s polstrukturiranim neposrednim skupinskim intervjujem. Učenci so bili pred 

izvajanjem poskusov intervjuvani, nato smo z učenci v skupini izvedli poskuse ter jih v 

intervjuju za tem postavili ista vprašanja, ki so jim bila zastavljena pred 

eksperimentalnim delom. Z učenci smo izvedli 6 poskusov: priţig sveče s konveksno 

lečo; ugotavljanje, kaj pri sveči gori; potovanje ognja po hlapih parafina; gorenje hlapov 

parafina; gašenje in dušenje ognja; Lavoisierov poskus, kjer gorečo svečo na vodni 

gladini pokrijemo s čašo.  

 

Izsledki raziskave kaţejo, da je razlika v pravilnosti odgovorov učencev iz intervjujev 

pred in po izvedbi poskusov z ognjem in svečami očitna. Učenci so v povprečju na 

drugem intervjuju pravilno odgovorili na 70 % zastavljenih vprašanj, medtem ko je 

refleksija znanja učencev iz prvega intervjuja pokazala precej šibko znanje o izprašani 

temi, namreč v povprečju so učenci pravilno odgovorili na 30 % zastavljenih vprašanj. 

Napačne predstave učencev pred izvedbo poskusov so bile, da pri sveči izgoreva stenj, 

da ogenj ugasne zgolj zaradi pomanjkanja kisika, da hlapi parafina ne gorijo in napačne 

predstave o tem, kaj se dogaja pri Lavoisierovem poskusu. Pri učencih tudi po izvedenih 

poskusih identificiramo ključne napačne predstave, ki zadevajo napačno razumevanje 

Lavoisierovega poskusa, razumevanje prenehanja gorenja samo v primeru, če 

onemogočimo dostop kisika. V raziskavo vključeni petošolec je na vsa vprašanja, tako 

pred izvedbo intervjujev kot po izvedbi, v splošnem odgovarjal pravilnejše kot 

četrtošolci.  
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Izsledki raziskave kaţejo na to, katere napačne predstave identificiramo pri v raziskavo 

vključenih učencih. Spoznanja učiteljem nudijo vpogled v razmišljanje učencev in jim 

omogočajo, da pouk načrtujejo tako, da v čim večji  meri ovrţejo napačna razumevanja, 

oziroma da učencev ne vodijo do njih.  

 

Ključne besede: gorenje, Lavoisierov poskus, napačne predstave, naravoslovje in 

tehnika, naravoslovni pojavi, poskusi, sveče. 
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ABSTRACT 

Master thesis treats how pupils in second triad of primary school education understand 

burning. The first time pupils are introduced to burning is in their third year within the 

school subject called Environmental Studies when talking about the meaning of air. At 

that point they are also introduced to how heating can change substance’s properties. In 

year four pupils have to know that heating up or cooling down different materials, 

changes material’s properties. In year five pupils need to be able to explain what is 

needed for burning, they need to predict and know which substances are needed as well 

as what are the products of burning. They also need to be able to present different ways 

of extinguishing the fire. Pupil’s previous knowledge, their wrong conceptions or wrong 

and erroneous teacher’s explanation can lead to problems with pupils’ understanding of 

the science contents connected to the goals from the school curriculum (school subjects: 

Natural Science, Natural Science and Technology, Environmental Studies). 

The aim of this master thesis is to show how previous knowledge and perceptions of 

pupils year four and five influence the understanding of burning and experiments with 

candles, before, during and after the experiments.  

 

In the master thesis we answer three research questions:  

 

 What are the perceptions and previous knowledge of pupils year four and five on 

the phenomena of experimenting with candles?   

 How do pupils change and form the conceptions and understanding of the 

phenomena of experimenting with candles during the experimenting? 

 How do pupils change and form the conceptions and understanding of the 

phenomena of experimenting with candles after the experimenting? 

 

Five pupils were included in the qualitative research. Four of them year 4 and one of 

them year 5. The method used was descriptive and causal non experimental, the type of 

the research was qualitative. The data was collected by two instruments: semi-

constructed interview with individuals and guided observation with participation with 

semi-structured group interview. Before conducting experiments with candles, pupils 

have been asked questions connected to the experiments. After the experimental work, 

pupils have been ask the exact same questions as on the interview beforehand. Six 

experiments have been performed: lighting the candle with a convex lens; finding out 

what burns in the candle; fire travelling through the wax vapour; burning of the wax 

vapour; extinguishing the fire; Lavoisier’s experiment.  

 

Results of the research show that answers from the interview after the experimental 

work were more correct in comparison to the answers from the interview before the 

experimental work. On the interview before the experimental work only 30 % of the 

answers were correct, whilst the correctness of the questions after the experimental 

work was 70 %. Pupils had some misconceptions before the experimental work: what 

burns in the candle is the wick, fire extinguishers only because of the lack of oxygen, 

wax vapours do not burn, lack of knowledge regarding to Lavoisier’s experiment. After 

experiments have been performed we still identify some misconceptions pupils have 

related to the explanation of the Lavoisier’s experiments and the only cause of fire 

extinguishment being the lack of oxygen. In comparison to pupils from year four, year 
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five pupil generally more correctly answered the questions before and after the 

experimental work.   

 

Results of the research indicate misconceptions of pupils included in the research we 

identify. Findings of the research can help teachers to get an insight into the ways pupils 

think. Outcomes can assist teachers to plan school lessons in a way where they can 

refute any misunderstandings as well as where teachers would not lead pupils to the 

misunderstandings and misconceptions. 

 

 

Key words: burning, candles, experiments, Lavoisier’s experiment, misconceptions, 

phenomena in science, science.  
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1. UVOD 
Učenci se z obravnavo učnih vsebin, ki se nanašajo na segrevanje, gorenje in dihanje, 

prvič srečajo v 3. razredu osnovne šole pri predmetu spoznavanja okolja pri obravnavi 

pomena zraka. Takrat tudi spoznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju. V 4. 

razredu morajo ugotoviti, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti 

snovi. V 5. razredu morajo znati razloţiti, kaj je za gorenje potrebno, predvideti in 

vedeti, katere so snovi, ki pri gorenju nastajajo in kaj se ob gorenju sprošča, ter prikazati 

načine gašenja ognja. Smiselno je omeniti pomembnost učnih ciljev, ki se v učnih 

načrtih skozi vsa leta pojavljajo v povezavi s kemijsko varnostjo, ki je pri pouku vseh 

naravoslovnih predmetov v šoli izrednega pomena, še posebej kadar kot metodo dela 

učitelj izbere eksperimentalno delo (Skribe Dimec in Gostinčar Blagotinšek, 2014). 

Učitelj mora učencem zgoraj omenjene učne vsebine predstaviti na zanimiv in 

multisenzoren način. Učni izzivi, s katerimi se pri obravnavi učnih vsebin pri pouku 

naravoslovja srečamo, naj bi bili relativno preprosti in povezani z okoljem, v katerem 

učenci ţivijo (Kolar, Krnel, Velkavrh idr., 2011; Vodopivec, Gostinčar Blagotinšek, 

Skribe Dimec, Bajd idr., 2011; Skvarč, Vilhar, Glaţar, Skribe Dimec, Čepič idr., 2011; 

Bačnik, Bukovec, Vrtačnik, Poberţnik, Stefanovik, idr., 2011).  

Učenje v šoli naj bi bilo čim bolj izkustveno. Izkustveno učenje opišemo kot učno 

strategijo, ki temelji na izvajanju poskusov (eksperimentov) in opazovanju pojavov, kjer 

je učenec v neposrednem stiku s predmetom učenja. Pri tej učni strategiji je učenec 

neposredno in aktivno vpleten v izkušnjo in hkrati o njej razmišlja. Učenci se namreč 

najlaţje nečesa naučijo, če sami kaj naredijo ali preizkusijo (Marentič Poţarnik, 2000, v 

Renko, 2013). Učitelj mora pri izkustvenem učenju upoštevati vse faze: konkretno 

izkušnjo, razmišljujoče opazovanje, posplošitev in aktivno eksperimentiranje. 

Pomembno je, da med samim eksperimentiranjem učencu dopustimo, da pojasni lastne 

zamisli, navaja razloge za svoje sklepanje ter podaja posamezne primere problemov, ki 

podkrepijo njegovo argumentiranje (Kolb, 1984). Kaţe se, da je sodelovanje učencev 

med samim delom pomembno, saj le–to pospeši doseganje čustvenih, socialnih in 

spoznavnih ciljev, ki pripomorejo k boljši celostni efektivnosti učencev (Vodopivec, 

Rojko, Kolar, Mugerli, Demšar, 2003).  

Predstave in predznanje učencev so pred eksperimentiranjem za učitelja bistvena. 

Raziskovanje predstav in predznanj je namreč sestavni del učne ure, s katerim učitelj 

ugotovi, na kateri stopnji je učenčevo znanje, na podlagi katerega kasneje gradi samo 

učno vsebino (Mejak-Vrišer, 1991, v Markuta, 2011). Ugotavljanje predznanja ni 

pomembno zgolj zaradi grajenja novega znanja na trdnih temeljih, ampak tudi za 

omogočanje učnega transferja. Učni transfer pomeni, da se prenese učni učinek iz 

prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega področja na drugega, iz ţe znanih 

okoliščin na nove (Marentič Poţarnik, 2000). 

Raziskave tujih avtorjev opisujejo in razlagajo različne zanimive poskuse, povezane s 

svečami, ki omogočajo razvijanje lastnih zamisli in sklepanj. V določenih člankih so 

zapisana natančna navodila za izvedbo poskusov s svečami v razredu, v nekaterih pa so 

zgolj opisane predstave učencev o pojavih pri poskusih s svečami (Aeschlimann, 1993; 

Caplan, Gerritsen, LeDell, 1994; Krnel in Glaţar, 2001; Massalha, 2012; Vera, Rivera, 

Nunez, 2011; Dhindsa, 2005). Aeschlimann je v svoji raziskavi (1993) ugotovil, da je 

eksperimentalno delo s svečami za učence izredno zanimivo in atraktivno ter da v njih 

spodbudi logično razmišljanje in sproţi oblikovanje logičnih povezav. Dhindsa (2005) 
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je v svoji raziskavi predstavil znanje učiteljev o klasičnem poskusu, kjer gorečo svečo 

na vodni površini pokrijemo s kozarcem. Ugotovil je, da je veliko učiteljev, ki zna 

poskus pravilno razloţiti, nesamozavestnih, medtem ko so učitelji, ki ne poznajo 

pravilne strokovne razlage poskusa, prepričani, da je njihova razlaga pravilna in to 

podajajo učencem samozavestno. 

Opisana izhodišča in zanimanje, kako eksperimentalno delo v razredu dejansko vpliva 

na učenčevo znanje, so bila vodilo za zasnovo magistrskega dela. Tema magistrskega 

dela z naslovom Predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami se nanaša na 

predstavitev učenja s konkretno izkušnjo, tj. eksperimentalnega dela s svečami v 4. in 5. 

razredu osnovne šole in evalvacijo in primerjavo učenčevih predstav pred in po 

eksperimentalnem delu na temo gorenja in sveč. 

Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kakšne so predstave učencev 4. in 5. razreda o 

pojavih pri poskusih s svečami in kako ter v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo 

predstave in razumejo pojave pri predstavljenih poskusih s svečami med in po izvedenih 

poskusih. Raziskava je potekala 3 petke po dve uri v mesecu aprilu 2015.  5 učencev je 

bilo na temo ognja, gorenja in sveč intervjuvanih pred izvedbo učne ure z eksperimenti, 

nato je bila ura izvedena. Po izpeljanih eksperimentih so sledili ponovni intervjuji.  

Struktura magistrskega dela je sledeča. V poglavju 2 so predstavljene teoretične osnove. 

Obsegajo 4 podpoglavja. V prvem podpoglavju (2.1.) sta predstavljena pouk in 

poučevanje, s poudarkom na  odprtem načinu pouka in eksperimentalnem pouku. V 

drugem podpoglavju (2.2.) je predstavljeno gorenje in vsi pojavi, ki so pri tem in pri 

poskusih s svečami prisotni. Naslednje poglavje (2.3.) predstavi, v katerem razredu in 

pri katerih temah se pri pouku spoznavanja okolja, naravoslovju in tehniki in 

naravoslovju gorenje in pojavi pri poskusih s svečami pojavijo. V poglavju 2.4. so za 

identifikacijo učenčevih predstav in razumevanja naravoslovnih pojavov predstavljeni 

vsi poskusi, ki so bili v razredu z učenci izvedeni. V poglavju 2.5. so predstavljeni 

predlagani poskusi v učbeniških gradivih. Sledi poglavje 3, kjer je predstavljen 

empirični del raziskave magistrskega dela. V tem je opredeljen raziskovalni problem 

(poglavje 3.1.), cilji in raziskovalna vprašanja raziskave (poglavje 3.2.) ter metode dela 

(3.3.). Sledijo rezultati z interpretacijo (3.4.). Ti so razdeljeni na 3 podpoglavja. Analiza 

podatkov, pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji pred poskusi (3.4.1.), je razdeljena 

na 6 sklopov. Učenje ob poskusih s svečami (3.4.2.) predstavlja povzetek učne ure z 

interpretacijo po sklopih, katerih je 5. Poglavje 3.4.3. predstavlja analizo podatkov, 

pridobljenih s polstrukturiranimi intervjuji po poskusih v razredu, ki so zopet razdeljeni 

na 5 sklopov. Sledi sinteza rezultatov z razpravo (3.5.). Zadnje poglavje pred viri in 

literaturo (poglavje 5) in prilogami (poglavje 6) je zaključek (poglavje 4). Tu so 

zapisane ugotovitve raziskave in predlogi za nadaljnje delo.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Teoretična izhodišča magistrskega dela so razdeljena na štiri glavna podpoglavja. V 

prvem bomo predstavili učenje in poučevanje ter kakšne so med njima razlike. Sledi 

podpoglavje o izobraţevalnih procesih in vlogi učitelja. Sledi podpoglavje o 

organizaciji pouka s predstavitvijo petih strukturnih dejavnikov pouka. V poglavju Pouk 

in poučevanje naravoslovja je skozi različne učne strategije odprtega pouka 

predstavljeno, kako lahko pouk naravoslovja izvedemo na način, ki dosega zahtevnejše 

učne cilje in je usmerjen na aktivnost učencev. V drugem glavnem podpoglavju je 

predstavitev gorenja in pojavov pri poskusih s svečami. V tretjem glavnem podpoglavju 

predstavljamo splošne in operativne učne cilje iz učnih načrtov za spoznavanje okolja, 

naravoslovje in tehniko ter naravoslovje, ki se veţejo na praktični del magistrskega dela 

– poskuse s svečami. V tem podpoglavju je tudi zapis o varnosti pri eksperimentalnem 

delu v šoli. V četrtem glavnem podpoglavju so podrobno predstavljeni vsi v raziskavo 

vključeni poskusi.   

2.1. UČENJE IN POUČEVANJE 

Učenje je nekaj, česar ne moremo zaznati s čutili, kot so voh, dotik ali sluh. Ravno tako 

posameznik ne opazi, kadar se uči, ampak zgolj doţivi spremljevalne okoliščine učenja, 

saj gre za psihofizični proces. Za proces učenja je značilno, da kar naenkrat opazimo, da 

določeno nalogo, ki je še pred nekaj časa nismo znali rešiti, sedaj obvladamo, ali pa da 

določene snovi, ki jih nismo razumeli, sedaj razumemo. Ta proces nas lahko osrečuje ali 

se nam zdi naporen, v vsakem primeru je samo učenje nezavedno in neboleče. Učenje je 

več kot odziv moţganov in telesa na poučevanje, saj se določenih stvari lahko naučimo 

s pomočjo drugih (na primer učiteljev) ali pa navkljub in brez njih. Moţgani si bodo, 

tudi če imamo oblikovan natančno premišljen učni načrt, ustvarili svoj miselni svet. 

Moţgani delujejo samodejno, zato se takemu delovanju teh ne moremo izogniti. Ravno 

zaradi tega dejstva lahko poučevanje pripelje do zanimivih in nenavadnih, včasih tudi 

nezaţelenih, rezultatov. Za učni uspeh je zaradi tega izrednega pomena, da so učenci v 

učnem procesu samostojno dejavni (Jank in Meyer, 2006). Ravno tako Špoljar v članku 

Pedagoški konstruktivizem v teoriji in vzgojno-izobraževalni praksi (2004, v Marentič 

Poţarnik, 2004) pouk opiše kot organizirano situacijo učenja, ki bi mu zaradi spoznanja 

o učenju, kot ponavljajoči in rekurzivni dejavnosti, morali dati več prostora za lastno 

dejavnost učencev. 

 

Jank in Meyer poučevanje opredelita kot »aktivno in k cilju usmerjeno dejavnost, ki 

povsem logično vključuje učitelja, učno vsebino in naslovnika«  (Jank in Meyer, 2006, 

str. 38). Kramar povzame Lothar Klingbergove besede, da je poučevanje (1989, str. 

181): »vselej usmerjeno v dvoje: prva usmeritev se nanaša na odnos med cilji in 

vsebinami pouka, torej na vprašanji, kaj je treba doseči in s katero snovjo naj bi dosegli 

določeni cilj. Druga točka usmeritve je učenje, učni proces.« Poučevanje je »učiteljeva 

dejavnost posredovanja izobraţevalne vsebine, načinov pridobivanja znanja, 

spoznavanja in doţivljanja vrednot in drugih izobraţevalnih in vzgojnih vplivov 

učencem« (Kramar, 2004, v Marentič Poţarnik, 2004, str. 115, 116). 

 

Poučevanje je veščina, vendar še tako spreten učitelj nikoli ne bo mogel nadomestiti 

učenja samega. To, kar učitelj poučuje, tako ne more biti odslikava tega, kar se učenci iz 

učiteljevih pedagoških dejanj dejansko naučijo. Učenci bodo namreč vedno po svoje 
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razumeli tisto, kar jih učitelj poskuša naučiti, saj posameznikovi moţgani vedno 

ustvarjajo nek svoj svet in delujejo samodejno (Jank in Meyer, 2006). Kot pravi Špoljar: 

»Našega kognitivnega sistema ne oblikuje stvarnost s »preslikavo« zunanjih informacij; 

sprejemanje informacij (s poučevanjem) ni reaktivno vedenje, ampak interpretacija 

subjekta, ki se uči. Poslušalec sprejme v svoj kognitivni sistem tisto, kar je zanj 

relevantno in kar lahko interpretira« (Špoljar, 2004, v Marentič Poţarnik, 2004, str. 64). 

Nadaljuje z mislijo, da je poučevanje lahko le eden izmed sproţilcev učenja. Tako so 

informacije, ki jih učenci pridobijo med predavanjem, vzpodbuda za lastno razmišljanje, 

spominjanje in povezovanje. Na novo pridobljene informacije učence spodbudijo k 

temu, da njihove misli začnejo vandrati (Špoljar, 2004, v Marentič Poţarnik 2004).  

 

Kakšne so torej razlike med učenjem in poučevanjem? Učenje je po svoji strukturi 

revolucionarno. Usmerjeno je k spremembam v mišljenju in znanju. Učenje učencem 

omogoči, da se naučijo, kako se sami učiti. Na ta način se povečuje moţnost za njihovo 

lastno dejavnost in odcepitev od nadzora učitelja. Poučevanje je na drugi strani 

konzervativno. Ohranja tako kulturno in politično kot ekonomsko izročilo druţbe. Na ta 

način ima učitelj nad učenci nadzor in vodstvo (Jank in Meyer, 2006). 

2.1.1. IZOBRAŢEVALNI PROCES IN VLOGA UČITELJA 

Učitelj ima v šoli vlogo pri tem, da ustvari ugodne pogoje za same procese učenja. 

Okolje, kjer se procesa učenja in poučevanja odvijata, mora imeti spodbudno in 

socialno ozračje. Samo tako se lahko sproţijo procesi, pri katerih pride do samostojnega 

in dejavnega pridobivanja novih spoznanj in znanj. Da učitelj vse to omogoči, mora 

imeti ustrezne kvalitete, kot so: odprtost, fleksibilnost, strpnost, izvirnost, pripravljenost 

upoštevanja različnih mnenj in stališč, pri učencih mora biti sposoben vzbuditi 

zanimanje in navdušenje nad učno vsebino (Špoljar, 2004, v Marentič Poţarnik, 2004).  

 

Učiteljeva aktivnost je ena izmed najpomembnejših konstitutivnih dejanj. Skupaj z 

učenjem in drugimi dejavniki, kot so miselni spoznavni procesi, odnosi, komunikacije, 

interakcije idr., oblikuje poseben didaktični pojav, imenovan izobraţevalni proces. 

Včasih je bil izobraţevalni proces opredeljen kot odnos med učiteljem, učencem in učno 

vsebino, kjer so bili učenci aktivni, vendar povsem podrejeni učiteljevemu poučevanju 

in vsebini. Vsebini je bil v veliki meri podrejen tudi učitelj. V današnjem izobraţevanju 

se razmerja med učitelji, učenci, učno vsebino in drugimi dejavnostmi, povezanimi s 

poukom, spreminjajo, vendar v marsikateri šoli učiteljevo tradicionalno avtoritativno 

poučevanje še vedno prevladuje. Med učenjem in poučevanjem naj bi dandanes potekal 

interakcijski odnos, kjer učenci usvajajo novo znanje, razvijajo svoje sposobnosti in 

osebne lastnosti tako, da so sami aktivni. Znanje se pridobiva preko učiteljevega 

posredovanja z učenčevim reproduktivnim učenjem skozi odkrivanje, oblikovanje in 

razumevanje. Izobraţevalni proces je postal oseben odnos, didaktična, intelektualna, 

spoznavna in socialna interakcija (Kramar, 2004, v Marentič Poţarnik, 2004).  

2.1.2. ORGANIZACIJA POUKA 

Učitelji in učenci naj bi bili enakopravni subjekti v izobraţevalnem procesu, med njimi 

naj bi potekali stalni medsebojni odnosi, učna komunikacija in interakcija. Delovanje 

tako učiteljev kot učencev naj bi bilo usmerjeno k doseganju zastavljenih ciljev 

izobraţevalnega procesa. Dejavnost sodelujočih naj bi bila vezana tako na uporabo 

didaktičnih sredstev kot na vsebine samega pouka. Skupni namen je učenčevo 

doseganje učnih ciljev (Kramar, 2004, v Marentič Poţarnik, 2004). 
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Šolski pouk mora biti vedno načrtovan. Učitelj načrtuje svoje lastno delo in tudi 

učenčevo pridobivanje znanja na ta način, da je aktiven učenec. Učitelj naj bi učencem 

nakazoval, pribliţeval, utemeljeval cilje pouka in iskal moţnosti, kako bi učenci lahko 

vplivali na določen cilj oziroma druge sestavine izobraţevalnega procesa. Učiteljev 

odnos do učencev mora biti primeren, sproţiti mora učno komunikacijo in interakcijo in 

tako vplivati na učenčevo aktivnost. To naj bi učitelj usmerjal, spodbujal in nanjo 

vplival na tak način, da učenci sami obdelujejo vsebino in s tem dosegajo zastavljene 

učne cilje (Kramar, 2004, v Marentič Poţarnik, 2004). 

Vsak učitelj mora razmisliti o strukturnih petih dejavnikih pouka: (Povzeto po Jank in 

Meyer, 2006, str. 56–70).  

 

1. Načrtovanje ciljev 

Učitelj mora premisliti o tem, katere cilje, zapisane v učnih načrtih, ţeli doseči. Sprva 

mora učitelj opredeliti naloge za določeno učno vsebino pri določenem predmetu – tu se 

logika učenja in poučevanja zdruţita. Učitelj mora naloge učencem znati pojasniti, še 

bolje pa je, da jih opredeli skupaj z učenci. Nato mora učitelj razmisliti o tem, kako/ali 

sploh bodo učenci sodelovali pri določanju nalog. Nadalje mora razjasniti, kakšni so 

cilji opredeljenih nalog in za kakšne operativne cilje si lahko prizadevajo učenci. 

Poglobiti se mora v to, kakšne so zmoţnosti učencev za doseganje ciljev. Na koncu se 

mora učitelj vprašati, kako bi načrtovanje ciljev vgradil v pouk in kako se bodo učenci 

nanje odzivali (Jank in Meyer, 2006). 

 

2. Načrtovanje vsebine 

Učitelj, ki ţeli oblikovati pouk, mora razmisliti, kako zastavljene cilje vsebinsko 

uresničiti. Preden določi vsebine, mora oblikovati temo, ki ustreza opredeljenim 

nalogam. Imeti mora dober pregled nad tem, katere vsebine so primerne za opredeljene 

teme. Nato mora izbrati vsebine, ki ustrezajo načrtovanim ciljem in jih strukturirati. To 

pomeni razstaviti na posamezne dele, preveriti razumljivost teh delov, razmisliti o 

moţnih učnih problemih itd. Učitelj se mora tudi vprašati, ali bodo učenci sploh zmoţni 

razumeti izbrano vsebino ali pa bo zmoţnost za to pri pouku šele vzpostavil. Seveda ne 

sme izpustiti pomembnega dela, to je priprava učnih pripomočkov in gradiva (Jank in 

Meyer, 2006). 

 

3. Oblikovanje socialne strukture 

Ko učitelj razmišlja o oblikovanju socialne strukture, se mora vprašati, katere oblike 

medsebojnega vplivanja so primerne za začetek skupnega dela ob izbrani učni vsebini, 

da bi skupaj z učenci prišli do zadovoljivih rezultatov. Del socialne strukture je tudi 

načrtovanje diferenciacije. Sestavni del notranje diferenciacije je izbira učnih oblik, ki 

so: frontalni pouk, skupinski pouk, delo v parih, individualno delo (Jank in Meyer, 

2006).  

 

4. Operativno načrtovanje 

Učitelj mora razmisliti, kako bo pri pouku ravnal in h kakšnemu ravnanju ţeli 

spodbuditi svoje učence. Zastaviti si mora operativni načrt, kjer pretehta učne dejavnosti 

učitelja, učne dejavnosti učencev, oblike poučevanja in učenja in izdelkov, ki pri tem 

nastanejo. Primer učne dejavnosti je govorjenje, primer oblike poučevanja je predavanje 

in primer izdelka je miselni vzorec. Učitelj mora razmisliti o tem, kakšne oblike 

poučevanja in učenja so primerne za določeno nalogo in vsebino pouka (Jank in Meyer, 

2006, str. 67). 
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5. Načrtovanje poteka pouka 

Učitelj načrtuje potek pouka po učnih korakih vsake šolske ure. Pred začetkom šolske 

ure učitelj opredeli učne cilje, napiše pripravo in uskladi komponente šolske ure. Na 

začetku šolske ure učence »ogreje«, jih motivira in jim predstavi, kaj bodo v učni uri 

obravnavali. Učitelj mora učencem omogočiti vpogled v poglobljeno učno vsebino ter 

pouk problematizirati. Nad učno situacijo ima učitelj pregled in predvideva vsak 

naslednji učni korak. Na koncu vsake šolske ure učitelj z učenci ponovi učno vsebino 

(Jank in Meyer, 2006).  

2.1.3. POUK IN POUČEVANJE NARAVOSLOVJA 

Za doseganje zahtevnejših ciljev pri pouku naravoslovja, kot na primer kritično 

mišljenje, samostojnost, sposobnost reševanja problemov, moramo vzpodbuditi 

učenčeve višje miselne procese in učence aktivno vključiti v pouk. Kaj to pomeni? 

Učitelj naj bi izvedel tako imenovani odprti pouk, za katerega je značilno, da se na vsak 

način ne oklepa učnih ciljev in metod, ampak je usmerjen na učence, diferenciran in  

individualiziran. Učencem omogoča učno udeleţevanje in jih spodbudi za 

vzpostavljanje njihovih osebnih domnev in predvidevanj, kar je za doseganje učnih 

ciljev pri pouku naravoslovja ključnega pomena. Odprti pouk naj bi se navezoval na 

nekaj, kar je učencem miselno in doţivljajsko blizu (Javornik Kretič, 2008). Tako vrsto 

pouka lahko doseţemo z različnimi učnimi strategijami. V nadaljevanju je naštetih 

nekaj takšnih, kjer lahko v pouk naravoslovja vključimo tudi eksperimentiranje oziroma 

izvajanje poskusov. 

 

Raziskovalni pouk 

Bistvo raziskovalnega pouka je, da usposablja učence za iskanje in odkrivanje za njih 

nečesa novega. Značilnost tega je, da v pouk vnaša elemente znanstvenega dela, ki je 

potrebno za razvijanje znanstvenih ved, katerih se dotika tudi pouk naravoslovja. 

Raziskovalni pouk učencem odpira nove moţnosti za razmišljanje, vrednotenje, 

ravnanje, spodbuja njihovo ustvarjalnost, kulturo naravoslovnega intelektualnega dela 

in mnoge druge osebne lastnosti, ki so vezane na učenje, učne in duševne procese 

(Strmčnik, 2003, v Javornik Kretič, 2008, str. 103). 

Raziskovalni pouk opredelimo glede na to, na kakšen način učenec preko raziskovanja 

pridobi informacije. Pri učenju z raziskovanjem so učenci soočeni z določenim 

problemom, na katerega iščejo odgovore. Za to je potrebno uporabiti kritično mišljenje, 

navajanje sklepov in zastavljanje vprašanj (Shamsudin, Abdullah in Yaamat, 2013). S 

takšnim načinom dela nam uspe ohraniti radovednost učencev in vzpostaviti trajen 

interes za naravoslovno znanje. Vloga učitelja je, da prepozna, podpira in spodbuja 

učence pri njihovem delu (Meglič, 2012).  

 

Pri raziskovalni vrsti pouka prepoznamo tri procese: raziskovanje, odkrivanje in učenje 

preko izkušenj. Raziskovanje je dejavnost, ki vključuje eksperimentiranje. Eksperiment 

je jedro raziskovanja in zelo pomemben del pouka naravoslovja. Učence spodbuja, da 

testirajo hipoteze, se učijo dela v skupini in preizkušajo različne objekte (Shamsudin 

idr., 2013). Pri eksperimentiranju učenci zbirajo, analizirajo in interpretirajo podatke, 

sami oblikujejo zaključke in razlage ter nato o rezultatih, ki so jih pridobili, poročajo 

(Petek, 2010). Z eksperimentiranjem dajemo prednost procesom in ne rezultatom. 

Učenci se v dejanju izvajanja oz. sodelovanja pri poskusih učijo izločati informacije, ki 

so potrebne in ne samo, kako priti do uporabnih informacij ter na kakšen način jih 

beleţiti. Pri iskanju le–teh je spodbujeno kritično razmišljanje. Učenci usvajajo 
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naravoslovno znanje in tako preoblikujejo in analizirajo napačna pojmovanja  (Meglič, 

2012). 

 

Projektni pouk 

Je oblika raziskovalnega pouka. Raziskovalni pouk v ospredje postavlja učenca, ki 

odgovarja na znanstveno raziskovalno vprašanje na osnovi dejstev (Gostinčar 

Blagotinšek, 2016). Projektno učno delo mora imeti natančno določen cilj in vsebinsko 

zaokroţeno temo. Priporočljivo je, da imajo učenci o temi vsaj delno znanje in da se ta 

navezuje na njihovo predznanje, ki je vezano na učni načrt. Tema, ki jo učitelj skupaj z 

učenci izbere, izvira iz vsakdanjega ţivljenja. Učitelj mora skozi celoten potek 

projektnega dela upoštevati individualne in razvojne razlike med učenci ter jih za delo 

motivirati in spodbujati. Projektno učno delo je aktivna oblika pouka, kjer preko 

različnih dejavnosti in z medsebojnim sodelovanjem učenci pridobivajo različna znanja 

in sposobnosti. Hkrati v ospredje pridejo učenčeve spretnosti in talenti (Smrdel, 2013). 

Učenci imajo ob udeleţitvi v projektnem pouku veliko moţnosti za socialno učenje, 

medsebojno razumevanje in spoznavanje (Javornik Kretič, 2008), hkrati projektno delo 

učencem pomaga do globljega razumevanja (naravoslovnih) pojmov ter razumevanje 

uporabe določenega predznanja in znanja (Hohloch, Grove, Bretz, 2007, v Shamsudin 

idr., 2013). 

 

Problemski pouk 

Nekateri raziskovalci in strokovnjaki na področju pedagogike za problemski pouk 

trdijo, da je najvišja učna strategija. Razreševanje problemov vidijo kot ustvarjalno 

dejavnost. Za reševanje problemov je značilno, da ne le obnavlja zveze in odnose, 

marveč jih odkriva na novo. »Ne gre torej za navadno reprodukcijo, pač pa za 

ustvarjalno preoblikovanje in aplikacijo predznanja in izkušenj na nove ali spremenjene 

problemske situacije« (Javornik Kretič, 2008, str. 104). Primeri so pokazali, da morata 

biti za uspešno reševanje problemov aktivni obe polovici moţganov. Desna hemisfera 

deluje s podobami in intuitivno, celostno, medtem ko leva hemisfera deluje po principu 

logike in matematike ter zaporedno. Problemski pouk je pomemben za razvijanje 

kritičnega in fleksibilnega mišljenja, sposobnosti predvidevanja, divergentne 

ustvarjalnosti, sposobnosti rabe virov ter kavzalnega in problemskega dojemanja stvari 

(Javornik Kretič, 2008). 

 

Izkustveno usmerjen pouk 

Temelj izkustveno usmerjenega pouka je izkustveno učenje, ki povezuje doţivljanje 

(direktno izkušnjo), opazovanje, spoznavanje in akcijo oziroma ravnanje. Prvi 

utemeljitelj izkustvenega učenja, Kolb, trdi, da »gre za neposredno srečanje s pojavom, 

ne za razmišljanje o takem srečanju ali o moţnosti, da bi kaj naredili v različni situaciji« 

(1984, str. 38). Taka vrsta pouka učencem omogoča pridobivanje individualnih 

izkušenj, ki jih interpretirajo in vključujejo direktno v pouk ter tako oblikujejo znanje, 

ki mu dajo svoj edinstven pomen. Izkustveno učenje povezuje teorijo s prakso in 

izkustveno spoznanje s konkretno akcijo. Kot učitelji moramo učence pri pouku 

naravoslovja postaviti v raznolike in ţivljenjske situacije ter uporabiti raznovrstne 

pripomočke in metode. Na tak način bodo učenci lahko čutno, praktično ter simbolno 

ravnali in se učili. Učitelj pri izkustvenem učenju v pouk naravoslovja lahko vključi 

izvajanje poskusov oziroma eksperimentov in uporabi učno metodo direktnega 

opazovanja naravnih pojavov. Učitelj za načrtovanje izkustveno usmerjenega pouka 

potrebuje veliko znanja, spretnosti, učnega ritma in proţnosti, da se lahko prilagaja 

učnim situacijam in učencem. Ustvariti mora primerno skupinsko klimo, razvijati 
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empatijo do učencev in najti ravnoteţje med tem, koliko je primerno usmerjati učence 

in koliko lastne pobude jim lahko dopusti (Marentič Poţarnik, Valentič Zuljan, 2000b, 

Strmčnik, 2003, v Javornik Kretič, 2008). Izkustveno učenje naj bi potekalo v štirih 

fazah (slika 1), ki si sledijo ciklično (Kolb, 1984): konkretna izkušnja, razmišljujoče 

opazovanje, posplošitev in ponovno dokazovanje oziroma uporaba v praksi in aktivno 

eksperimentiranje.  

 
Slika 1: Faze izkustvenega učenja (Kolb, 1984) 

 

Pomembno je izpostaviti, da ni nujno, da vedno začnemo v fazi konkretne izkušnje. 

Smiselno je, da učencem pri pridobivanju izkušenj ponudimo različna izhodišča. Ravno 

tako je pomembno, da posameznih faz ne izpuščamo (Golob, 2006). 

 

Del izkustvenega učenja je uporaba tradicionalnih učnih metod, kot so razlaga, delo z 

besedilom, demonstracija ipd. Preko njih učenci pridobivajo sistematično znanje, ki je 

potrebno pri izkustvenem učenju. V delu Psihologija učenja in pouka avtorica Marentič 

Poţarnik (2000) poudari, da mora učitelj pri izbiri metod prednost dati tisti, ki omogoča, 

da učenci izkustveno doţivijo svet in ustvarjajo svojo predstavo le–tega preko lastne 

dejavnosti in prevzemanjem odgovornosti.  
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2.2. GORENJE IN POJAVI PRI POSKUSIH S 

SVEČAMI  

2.2.1. ZNAČILNOSTI OGNJA 

Gorenje je eksotermna kemijska reakcija. Za gorenje so potrebni kisik iz zraka, gorljiva 

snov in dovolj visoka temperatura, ki zaneti plamen (slika 2). Ob neprisotnosti katerega 

od teh treh pogojev gorenja, ogenj ugasne ali pa sploh ne zagori. Gorljive snovi so lahko 

trdne (les, premog, papir, parafin, tekstil, šota, trava, slama), kapljevine (nafta, kurilno 

olje, alkohol, petrolej), tekočine ali plini (zemeljski plin). Ob gorenju se sproščata 

toplota in svetloba, zato je ob ognju toplo in svetlo. Pri gorenju sveče se poleg toplote in 

svetlobe sproščajo: vodna para, plini, kot so ogljikov dioksid, ogljikov oksid, saje (laţji 

trdi delci pepela) ter hlapi parafina. Dim, ki nastane pri gorenju parafina, je zmes zgoraj 

naštetih produktov gorenja, ki ga z očesom zaradi delcev pepela lahko zaznamo. 

Dviguje se navzgor, ker ima manjšo gostoto od zraka v okolici. Pepel nastane, kadar so 

v gorljivi snovi še snovi, ki ne zgorijo (Mesojedec, Hribar Kojc, Jenko idr., 2016). Od 

tega, kako hitro gorenje poteka, je odvisna hitrost spajanja določene snovi s kisikom. 

Kako bo snov reagirala s kisikom, je odvisno od vrste snovi, od temperature snovi, 

tlaka, v katerem poteka sam proces oksidacije, in od prisotnosti snovi, ki zavirajo ali 

pospešujejo gorenje (Dhindsa, 2005).   

 

 

Slika 2: Trikotnik gorenja (Mesojedec idr., 2016) 

Gorenje se začne: 

 pri plinih zaradi reakcije med gorljivim plinom in kisikom; 

 pri vnetljivih tekočinah in trdnih snoveh, ki gorijo s plamenom, se gorenje začne 

zaradi reakcije med gorljivimi hlapi snovi in kisikom. Tako moramo tekočine in 

trdne snovi najprej segreti, da hitro izhlapijo (Cergol, 2010). 

 

Pogoj za vţig snovi je njeno segrevanje na vţigalno temperaturo, ki se razlikuje od 

snovi do snovi. Do pričetka gorenja lahko pride zaradi samodejnega vţiga, vir vţiga je 

lahko tudi zunanji. Kadar pri normalni temperaturi skladiščimo nekatere tekočine in 

trdne snovi, lahko pride do spontanega segrevanja. To lahko povzroči samovţig, ki 

nastane kot posledica segrevanja snovi do dovolj visoke temperature. Razlogi za 

samovţig so lahko različni, na primer oksidacija, trenje, razpad snovi, polimerizacija, 

delovanje mikroorganizmov. Tipični primeri samovţiga so samovţig premoga, masti in 

različnih rastlinskih olj (Cergol, 2010). Primer zunanjega vţiga je vţig z vţigalnikom, 

vţigalicami, kresilnimi kamni idr.  
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Ko ogenj pribliţamo gorljivi snovi, se delci na površini te snovi, ki so zelo blizu drug 

drugemu, zaradi povišane temperature hitreje gibljejo. Postopoma se odmikajo stran 

drug od drugega, dokler ne preidejo v plinasto stanje. Molekule plina reagirajo z 

molekulami kisika iz zraka. To na makroskopski ravni opazimo kot začetek gorenja 

snovi (slika 3) (Price in Horrocks, 2001).  

 

 

 

 
Slika 3: Proces vţiga (Vţiganje, b. d.) 

 

Do gorenja ali celo poţara lahko pride kjerkoli in šolska učilnica pri tem ni izjema. 

Ločimo štiri faze gorenja ognja v zaprtem prostoru. 

Vžig: pričetek kemijske reakcije med gorivom in kisikom zaradi povišane temperature. 

V tej fazi ima ogenj oseba še lahko pod nadzorom. 

Rast ognja: z začetnim plamenom se vţge dodatno gorivo. Vroči plini omogočajo 

prehajanje toplote na bliţnja goriva, ki se jim poviša temperatura, zato se vţge več 

površin.  

Popolnoma razvit ogenj: ogenj se razširi na vsa goriva v bliţini in temperatura je 

najvišja. Kisik se hitro porablja. 

Izgorevanje: ogenj iztroši vsa goriva, temperatura se zniţa in ogenj je manj intenziven. 

Ogenj na koncu izgori (Grimwood in Desmet, 2003). 

 

Kadar ogljikovodiki izgorevajo pri visokih temperaturah in dovoljšnem dotoku kisika, 

ki ga omogočimo z dobrim prezračevanjem, pride do tako imenovanega popolnega 

gorenja. Pri tem se ves ogljik v gorljivi snovi spremeni v ogljikov dioksid, vodik pa v 

vodno paro. Gorenje ogljikovodikov je lahko tudi nepopolno. Do tega pride, kadar je 

prisotnost kisika manjša. Produkta nepopolnega gorenja sta ogljikov oksid in voda. 

Ogljikov oksid je izredno nevaren, saj se na hemoglobin v rdečih krvnih telescih veţe 

kar 240-krat bolje kot kisik. Eritrociti tako do celic v telesu ne morejo prinesti dovolj 

kisika, kar lahko vodi do zadušitve (Jamšek idr., 2014).  

Glede na sam potek gorenja poznamo:  

 Gorenje s plamenom (slika 4), ki je gorenje gorljivih tekočin, plinov in pa 

nekaterih trdnih snovi, kot so vosek, parafin in ţveplo. Poteka v plinasti fazi. Pri 

gorenju nekaterih trdnih snovi gorijo s plamenom gorljivi hlapi in plinski 

produkti, ki nastajajo pri termičnem razpadu trdnih snovi. Pri tem je smiselno 

omeniti pomembno lastnost vnetljivih tekočin, ki se imenuje plamenišče. 

Primera vnetljivih tekočin sta parafin in vosek. Plamenišče je najniţja 

temperatura, pri kateri se iz tekočine uplinjajo hlapi v taki količini, da se 

pomešani zrakom, kadar jih priţgemo z zunanjim izvorom vţiga, nad gladino 

tekočine eksplozivno vţgejo (Krušec, 2001).  
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Slika 4: Gorenje s plamenom  

(Vţig sveče, b. d.) 

 

 Gorenje z žarom (slika 5), ki je gorenje trdnih gorljivih snovi, kot so ogljik, 

kovine, fosfor. Poteka na površini gorljivih snovi. Na tak način gorijo kovine in 

nekovine, gorenje poteka brez plamenov (Krušec, 2001).  

 

Slika 5: Gorenje z ţarom (Ţareče oglje, b. d.) 

 Gorenje tako s plamenom kot z žarom (slika 6), s katerima gorijo predvsem 

trdne snovi, kot so papir, les, slama. Značilnost teh je, da so sestavljene preteţno 

iz ogljika in vodika ter pri termičnem razpadanju poleg tekočih in plinskih 

produktov tvorijo tudi trdni produkt, imenovan oglje (Krušec, 2001).  

 

 

Slika 6: Gorenje s plamenom in z ţarom (les) (Kres, b. d.) 
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Kadar se proces gorenja odvija z veliko hitrostjo, govorimo o eksplozijah (slika 7). 

Eksplozija nastane zaradi nastanka nadtlaka v zaprtem prostoru. Eksplozija je hitro 

sproščanje plina. 

 

 

Slika 7: Eksplozija  (Eksplozija, b. d.) 

 

Ogenj lahko gasimo na več načinov. Prvi je z odvzemanjem toplote, oziroma tako 

imenovano hlajenje. S hlajenjem gorljivi snovi zniţamo temperaturo na niţjo od 

temperature vţiga. Za to največkrat uporabimo mrzlo vodo. Gorljiva snov odda vodi 

toploto, poleg tega se pri procesu gašenja z vodo ustvarja para, ki preprečuje kisiku 

dostop do goriva. Voda je snov, ki hladi najbolje, zato se jo za gašenje poţarov 

največkrat uporablja. Drugi način gašenja je dušenje. Pri dušenju ognju odvzamemo 

kisik. To lahko naredimo tako, da gorljivo snov prekrijemo s snovjo, ki preprečuje 

dostop zraka, npr. pokrovka, negorljiva tkanina, vlaţna krpa, ogljikov dioksid, gasilna 

pena, para. Tretji način gašenja je gašenje z odvzemanjem gorljive snovi, kjer gorljivo 

snov odstranimo in ogenj se ne more širiti (Mesojedec idr., 2016).  

2.2.2. SVEČE  

Sveče so sestavljene iz voska/parafina (v nadaljevanju parafin, saj so parafinske sveče 

bolj pogoste) in stenja (Mesojedec idr., 2016). Gorenje sveče na videz zgleda kot 

preprost pojav, vendar se v ozadju odvijajo  precej zapleteni kemijski in fizikalni 

procesi. Ker se poviša temperatura, se na vrhu sveče stali parafin. Po stenju zaradi 

kapilarnega vleka potuje parafin v tekočem stanju navzgor. Na stenju opazimo plamen, 

ki je sestavljen iz gorečih plinastih ogljikovodikov, nastalih iz tekočine in pomešanih z 

zrakom (slika 8). Del toplote se prenese na vrh stenja. Zaradi tega se parafin tali in 

izhlapeva (Strnad, 1988). Parafin začne goreti med 600 in 800 °C (Price in Horrocks, 

2001). Plinasti produkti, ki so posledica pirolize (razgradnja organskih snovi na visoki 

temperaturi brez prisotnosti kisika in vode, pri čemer nastajajo čisti elementi), nato ali 

ostanejo v plamenu, kjer je zmanjšana količina kisika, ali pa se premaknejo izven 

plamena. Ogljikov dioksid, tudi produkt pirolize, se premakne v območje plamena, kjer 

so temperature višje od 1000 °C. Zaradi visoke temperature nastanejo saje (ogljik). 

Ogljik potuje dalje in ţari. Plini potujejo zunaj plamena, kjer naletijo na kisik, ki vstopa 

v plamen sveče. V tej točki s temperaturo okoli 1400 °C se tvorijo prosti radikali z 

veliko energijo. Ti vzdrţujejo gorenje. V primeru, da je na voljo dovolj kisika, pri 

gorenju parafina nastaneta ogljikov dioksid in voda (slika 8) (Price in Horrocks, 2001).  

Med dejavniki gorenja sveče še nismo omenili vzgona. Arhimedov zakon o vzgonu 

pravi, da na potopljeno telo deluje vzgon, ki je enak teţi izpodrinjene tekočine. V našem 

primeru so potopljeno telo zgoreli plini, saj imajo zaradi višje temperature posledično 

manjšo gostoto od zraka okrog sebe. V zraku nanje deluje vzgon. Prisotna je tlačna 

razlika, ki poganja zgorele pline navzgor. Njihovo mesto nato nadomesti hladen zrak, ki 
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vsebuje kisik, potreben za gorenje. Tok v samem plamenu, ki ga štejemo h konvekciji, 

nastane zaradi razlike gostot, ki je posledica razlike temperatur (Strnad, 1988). 

 

Slika 8: Osnovni procesi v vseh delih plamena sveče (Price in Horrocks, 2001) 
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2.3. OBRAVNAVA GORENJA IN POJAVOV PRI 

POSKUSIH S SVEČAMI V OSNOVNI ŠOLI 
Poskusi s svečo in intervjuji, vezani nanje, so bili izvedeni v 4. in 5. razredu osnovne 

šole. Preden izvedbo raziskave so bili pregledani učni načrti, ciljno na učno vsebino, ki 

opisuje in razlaga v raziskavo vključene poskuse. Osredinili smo se na učne predmete 

spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika in pa naravoslovje. Spoznavanje okolja je 

kot obvezni učni predmet v 1., 2. in 3. razredu, naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu 

ter naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Pregled učnih načrtov omogoča vpogled v 

varnosti pri izvajanju poskusov, znanje o ognju, gorenju, svečah, gašenju ognja, tlaku, 

itd., ki naj bi ga učenci pri predmetu spoznavanja okolja ţe usvojili, in kaj se bodo pri 

predmetih naravoslovje in tehnika ter naravoslovje še učili.  

 

V nadaljevanju so izpisani učni cilji, ki so direktno in posredno vezani na 

eksperimentalno delo (poskuse s svečami). Nekateri cilji niso bili doseţeni v celoti, 

ampak le delno. Nadalje sledi podpoglavje o varnosti pri eksperimentalnem delu v 

razredu in nato predstavitev učnih ciljev/vsebin/standardov znanj, povezanih s kemijsko 

varnostjo po posameznih razredih in naravoslovnih predmetih. 

 

2.3.1. PREGLED UČNIH NAČRTOV ZA SPOZNAVANJE OKOLJA, 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO IN NARAVOSLOVJE 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Splošni učni cilji predmeta »… izhajajo iz kompetenc kot kombinacije znanja, 

spretnosti in odnosov, ki ustrezajo okoliščinam in prispevajo k uspešnemu ţivljenju v 

druţbi znanja.« (Kolar idr., 2011, str. 5). Splošni učni cilji, vezani na gorenje: 

Razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja 

Ta dva cilja uresničujemo z aktivnim spoznavanjem okolja. To pomeni, da učenci 

spoznavajo dejstva, oblikujejo pojme in miselne povezave, kar kasneje vodi v znanje in 

razumevanje ter kasnejšo uporabo znanja o naravnem okolju. Učenci naj bi razvijali 

procese, sposobnosti in postopke, s katerimi si pridobivajo bogatejše izkušnje, jih 

obdelujejo in ustvarjajo miselne povezave, kar vodi v razvoj kompleksnega mišljenja.  

Organizacija pouka, pod katero med drugimi (razvijanje sposobnosti razvrščanja, 

merjenja, zapisovanja podatkov idr.) spada tudi kategorija sposobnost 

eksperimentiranja. Ob tem učenci razvijajo odnos do dejstev, strpnost do negotovosti, 

odprtost za sprejemanje tujih zamisli in občutljivost za dogajanje v naravnem in 

druţbenem okolju (Kolar idr., 2011).  

 

Operativni učni cilji, vezani na spoznavanje okolja v prvem, drugem in tretjem razredu, 

so po sklopih predstavljeni v preglednici 1.  
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Preglednica 1: Operativni učni cilji za spoznavanje okolja vezani na eksperimentalno 

delo v razredu (Kolar idr., 2011) 
RAZRED TEMATSKI 

SKLOP 

UČNI CILJI  

1. razred 

 

SNOVI 

 

 

 

 

 

 

ŢIVA BITJA 

Učenci:  

 spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trdne snovi in 

tekočine; 

 vedo, da obstajajo trdne snovi in tekočine; 

 vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi; 

 vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi. 

 

 vedo, da je ţivljenje ţivih bitij odvisno od drugih bitij 

in od neţive narave. 

2. razred SNOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJAVI 

Učenci:  

 vedo, da se pri mešanju snovi lahko spreminjajo 

lastnosti sestavin ali pa ne;  

 znajo opisati in razlikovati snovi ter jih razvrščati po 

njihovih lastnostih; 

 razlikujejo različna agregatna stanja vode; 

 vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa 

neobrnljivi; 

 znajo dokazati, da se pri nekaterih pojavih lahko 

spremenijo lastnosti snovi; 

 

 vedo, da je veter premikanje zraka, ter določajo hitrost 

in smer gibanja vetra (tematski sklop pojavi). 

3. razred  SNOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS 

 

 

POJAVI 

 

 

SILE IN 

GIBANJE 

 

 

ŢIVA BITJA 

Učenci: 

 poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju; 

 spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi – 

zrak, sončna svetloba, voda; 

 poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje in 

gorenje; 

 znajo meriti temperaturo; 

 

 znajo opisati časovni potek pojavov;  

 znajo meriti kratkotrajne dogodke; 

 

 spoznajo lastnosti svetlobe in pogoje, ki nam 

omogočajo, da predmete vidimo (predmeti oddajajo 

svetlobo ali so osvetljeni); 

 

 spoznajo, da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost 

idr.); 

 

 

 vedo, kako ljudje uporabljajo svoja čutila. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Splošni učni cilji predmeta 

Izkustveno doživljanje narave in tehnike 

Učitelji to lahko udejanjijo s preţivljanjem časa v različnih naravnih in umetnih okoljih, 

kjer opazujejo s preprostimi opazovalnimi pripomočki. Ob tem učenci spoznavajo 

naravne procese in pojave, si zastavljajo različna vprašanja, vezana nanje, in na njih 

odgovarjajo z eksperimentiranjem. Učitelji v preprostih naravnih sistemih načrtujejo, 

kako bodo pojavi potekali, in učence usmerjajo v izdelavo ali pridelavo česa. 
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Urjenje v metodologiji raziskovanja 

Učenci pri predmetu raziskujejo, kar pomeni, da si zastavljajo vprašanja, domnevajo, 

načrtujejo različne poskuse, zbirajo, obdelujejo in interpretirajo podatke, oblikujejo 

ugotovitve in jih sporočajo. Pri pouku je prisotno tudi eksperimentiranje z naravnimi 

pojavi. To učencem omogoča, da ugotovijo, kako pojavi potekajo, ter uvidijo povezave 

med njimi v znanih in nadzorovanih okoliščinah.  

Seznanjanje z naravnimi in umetnimi sistemi 

Učenci neposredno opazujejo delovanje in sestavo sistemov. Njihovo delovanje 

ugotavljajo z eksperimentiranjem. Učenci s tem, ko opazujejo, eksperimentirajo, delajo 

in uporabljajo vire podatkov, raziskujejo povezave, ki so prisotne med strukturo in 

funkcijo sistemov.  

Učenje preudarnega spreminjanja okolja. 

Varčevanje z naravnimi viri 

Učijo se, da je treba v naravi ohranjati različnost in pestrost. To naredimo tako, da se 

izogibamo nepopravljivim procesom, ki zmanjšujejo in odpravljajo razlike v naravi. 

Učenci odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter urijo spretnosti in razvijajo 

pozitivne osebne lastnosti. 

To doseţejo z aktivnim vključevanjem v pouk in preko praktičnega dela. 

Oblikujejo pozitiven odnos do narave in kritičen odnos do poseganja v naravo 

(Vodopivec idr., 2011). 

 

V preglednici 2 so predstavljeni operativni učni cilji s tematskimi sklopi. 
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Preglednica 2: Operativni učni cilji za naravoslovje in tehniko vezani na 

eksperimentalno delo v razredu (Vodopivec idr., 2011) 

RAZRED TEMATSKI 

SKLOP 

UČNI CILJI  

4. razred 

 

 

SNOVI 

 

 

 

 

 

SILE IN 

GIBANJA 

 Učenci znajo:  

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata 

spremembe lastnosti snovi; 

 prikazati, da se zmesi lahko ločijo na različne načine 

in da nekatere zmesi teţko ločimo na sestavine; 

 opisati primere mešanja in ločevanja snovi v naravi; 

 

 dokazati, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih 

v naše oči; 

 prikazati, da se svetlobni ţarki iz svetila širijo 

naravnost in na vse strani. 

5. razred SNOVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢIVA BITJA 

Učenci znajo:  

 opisati agregatna stanja vode in pojasniti njihove 

lastnosti; 

 poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja 

in izhlapevanja oz. izparevanja; 

 ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov in jih znajo 

poimenovati (dušik, kisik, ogljikov dioksid); 

 dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše; 

 razlikovati med temperaturo in toploto; 

 

 prikazati, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike; 

 prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto; 

 razloţiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in 

gorivo; 

 dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri 

gorenju sprošča toplota; 

 prikazati nekatere načine gašenja poţarov; 

 opisati načine merjenja zračnega tlaka; 

 prikazati, da se snovi na soncu segrejejo, če vpijajo 

sončno svetlobo; 

 dokazati, da telesa, ki tonejo v tekočini, odrivajo 

tekočino navzgor; 

 prikazati in razloţiti, da telesa v tekočini padajo zaradi 

teţe, vendar le, če so gostejša od okoliške tekočine; 

 izvesti poskus, s katerim dokaţejo, da se lastnosti vode 

in zraka pri segrevanju spreminjajo; 

 

 ugotoviti razlike in podobnosti med dihanjem in 

gorenjem. 

 

NARAVOSLOVJE  

Splošni učni cilji predmeta 

Uporaba osnovnega strokovnega izrazoslovja pri opisovanju predmetov, pojavov, 

procesov in zakonitosti. 

Pridobivanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz različnih virov. 

Razvijanje eksperimentalnih spretnosti in metod raziskovanja: 

 navajanje na izbiro in uporabo primerne in varne opreme ter obvladovanje 

veščin terenskega in laboratorijskega dela; 

 usposabljanje za varno ravnanje s snovmi, varno eksperimentiranje ter 

upoštevanje varnostnih predpisov; 
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 opredelitev dejavnikov poskusa (eksperimentov), razlikovanje med konstantami 

in spremenljivkami; 

 ocena natančnosti in zanesljivosti pridobljenih rezultatov; 

 interpretacija eksperimentalnih rezultatov, njihovo povezovanje s teorijo in 

argumentirano oblikovanje zaključkov (Skvarč idr., 2011). 

V preglednici 3 so po tematskih sklopih predstavljeni operativni učni cilji. 

Preglednica 3: Operativni učni cilji za naravoslovje, vezani na eksperimentalno delo v 

razredu (Skvarč idr., 2011) 

RAZRED TEMATSKI 

SKLOP 

UČNI CILJI  

6. razred 

 

 

SNOVI 

 

 

 

 

 

ENERGIJA 

 

 

 

 

 

ŢIVA 

NARAVA  

 Učenci:  

 spoznajo lastnosti snovi – toplotna prevodnost; 

 razumejo povezanost lastnosti snovi z njihovo 

uporabo; 

 opredelijo ustrezne načine zaščite in ravnanja z 

nevarnimi snovmi ter se seznanijo z ukrepi v primeru 

nesreč in poškodb; 

 

 razlikujejo med obnovljivimi viri energije; 

 spoznajo in primerjajo različne vrste tokov (toplotni 

tok, tok snovi); 

 razumejo pomen toplotnega toka in ga poveţejo s 

primeri iz narave; 

 

 spoznajo neţive dejavnike okolja: temperatura, 

svetloba, zračni tlak, gostota snovi; 

 spoznajo, da neţivi dejavniki vplivajo na način 

ţivljenja človeka. 

 

2.3.2. VARNOST PRI EKSPERIMENTALNEM DELU 

Ko v razredu oziroma laboratoriju upravljamo z različnimi nevarnimi snovmi (v našem 

primeru ogenj in goreči parafin), moramo biti pri rokovanju z njimi  izredno previdni in 

natančni, saj lahko hitro pride do potencialno nevarnih situacij. Učencem moramo 

vedno zagotavljati varnost in jih o njej poučiti. Kaj pa varnost sploh pomeni? Varnost 

ima nasproten pomen tveganju, ki je nevarnost x izpostavljenost. Nevarnost 

predstavljajo lastnosti snovi, na katere nimamo vpliva; izpostavljenost pa predstavljajo 

količina, čas in pogostost izpostavljanja določeni nevarni snovi (Skribe Dimec in 

Gostinčar Blagotinšek, 2014). Učenci morajo zaradi zgornjega razloga tako pri 

izvajanju kot sodelovanju pri kemijskih ali fizikalnih poskusih v drugi triadi nositi  

zaščitno haljo, zaščitna očala ter zaščitne rokavice (Kramţar, 2014).  

Cilji, vsebine in standardi, povezani s kemijsko varnostjo, so zapisani v posodobljenih 

učnih načrtih, ki jih bomo kasneje predstavili v preglednici. Učiteljem so v veliko 

pomoč pri načrtovanju dejavnosti, povezanih z naravoslovnimi eksperimentalnimi 

vsebinami. V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (Vodopivec idr., 2011, str. 28) je 

v poglavju Tehnični in tehnološki postopki navedeno: »Pri eksperimentalnem in 

praktičnem delu je treba poskrbeti za varnost pri delu, zagotoviti varno in ergonomsko 

pravilno oblikovano orodje in naprave za individualno in skupinsko delo, ki se naj 

odvija po delovnih postajah oziroma mestih. Tako se izognemo zastojem pri izvajanju 

posameznih tehnoloških postopkov.« V učnem načrtu za kemijo (Bačnik idr., 2011, str. 
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25) je med didaktičnimi priporočili o kemijski varnosti zapisano: »Pouk kemije, posebej 

eksperimentalno delo, je področje, pri katerem moramo dosledno uveljavljati načela 

kemijske varnosti. Kemijska varnost v najširšem pomenu vključuje oceno in 

obvladovanje tveganja – ustrezno ravnanje s kemikalijami in proizvodi pri pouku in v 

naši (neposredni) okolici, ki so lahko nevarni. Pomembno je, da učence sistematično 

navajamo na upoštevanje nevarnih lastnosti snovi (simboli za označevanje nevarnih 

lastnosti snovi - piktogrami), navodil za varno in odgovorno uporabo teh snovi 

(minimalne količine in način, ki je predlagan za uporabo), dosledno uporabo zaščitnih 

sredstev in ustrezno odstranjevanje odpadnih snovi.« Pri učenju kemijske varnosti je 

izredno pomembna faza prepoznavanja nevarnosti. S to fazo je povezano prepoznavanje 

in poznavanje simbolov za označevanje nevarnih lastnosti snovi (Skribe Dimec in 

Gostinčar Blagotinšek, 2014). Na sliki 9 spodaj je prikazanih nekaj piktogramov za 

nevarne lastnosti snovi.  

 

 
Slika 9: Piktogrami oziroma simboli za nevarne lastnosti snovi (Bačnik, 2008) 

V Posodobitvah pouka v osnovnošolski praksi, spoznavanje okolja in naravoslovje in 

tehnika je zapisano, da je razvijanje kompetenc na področju kemijske varnosti proces, ki 

je postopen in kontinuiran. V šoli moramo poskrbeti, da se doseţe visoko kakovostna 

znanja, odnose ter spretnosti, ki so povezane s kemijsko varnostjo. To omogočimo z 

medpredmetnim povezovanjem in sodelovanjem učiteljev naravoslovnih in vseh ostalih 

predmetov od niţjih do višjih razredov. Pomembno je, da učitelji skupaj načrtujejo 

dejavnosti in pristope k določenim učnim snovem.  Učitelji si pri načrtovanju za učence 

varnih dejavnosti lahko pomagajo s cilji, vsebinami in standardi v učnih načrtih za 

naravoslovne predmete (Skribe Dimec in Gostinčar Blagotinšek, 2014, str. 105). 

 

V preglednici 4 so navedeni vključeni učni cilji, vsebine in standardi znanj, povezani s 

kemijsko varnostjo v učnih načrtih od prvega do šestega razreda za učne predmete 

spoznavanje okolja, naravoslovje in tehniko in naravoslovje.  
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Preglednica 4: Vključevanje ciljev/vsebin/standardov znanj povezanih s kemijsko 

varnostjo po predmetih spoznavanje okolja, naravoslovje in naravoslovje in tehnika iz 

učnih načrtov 

Predmet/razred/leto 

izdaje UN 

Cilji/predlagane vsebine Standardi znanj 

Spoznavanje okolja  

1., 2., 3. razred 

2011 

Tematski sklop: SNOVI 

1. razred:  

 učenci vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi 

lastnostmi. (Nevarne snovi: strupene, 

vnetljive, eksplozivne, jedke, okolju nevarne.) 

 

2. razred: 

 Učenci spoznajo osnovne oznake za nevarne 

lastnosti snovi. 

3. razred: 

 Učenci razumejo pomen osnovnih oznak za 

nevarne lastnosti snovi.  

Predlagane vsebine: 

1. razred: Osnovne skupine nevarnih snovi. 

2. razred: Oznake za nevarne lastnosti snovi. 

 

 Učenec pozna 

osnovne oznake za 

nevarne lastnosti 

snovi (min. st.). 

Naravoslovje in tehnika  

4. in 5. razred 

2011 

Tema: SNOVI 

4. razred: 

 Učenci znajo razločiti pomen simbolov za 

označevanje nevarnih snovi ter jih prepoznati 

na izdelkih za vsakdanjo rabo (jedko, 

vnetljivo, strupeno idr.). 

 Učenci znajo prepoznati nevarne odpadke, ki 

spadajo na posebna odlagališča (baterije, 

zdravila, barvila idr.). 

5. razred: 

 Učenci znajo prepoznati nevarne snovi na 

podlagi simbolov in ustrezno ravnati. 

 Učenec pozna 

pomen simbolov za 

označevanje 

nevarnih snovi in 

zna ustrezno 

ravnati z njimi 

(min. st.). 

 Učenec zna 

razloţiti posledice 

neustreznega 

ravnanja z 

nevarnimi snovmi. 

 

Naravoslovje 

6. razred 

2011 

Vsebinski sklop: SNOVI/Lastnosti snovi in 

njihova uporaba 

6. razred: 

 Učenci poznajo simbole za označevanje 

nevarnih snovi. 

 Učenci opredelijo ustrezne načine zaščite in 

ravnanja z nevarnimi snovmi ter se seznanijo 

z ukrepi v primeru nesreč in poškodb 

 Učenec sklepa na 

nevarne lastnosti 

izbranih izdelkov, 

označenih s 

simboli za nevarne 

snovi ter predlaga 

ustrezno zaščito pri 

njihovi uporabi 

(min. st.). 

 

Učitelj učencem ţe sam omogoča varnost s svojim kvalitetnim znanjem o eksperimentih 

in snoveh, s katerimi rokuje.  To znanje prenaša na učence pred, med in po samem 

poskusu. Na spletu smo na spletni strani Osnovne šole Mladika pod poglavjem Pravila 

varnosti in varnostni ukrepi za učence našli še nekaj pravil varnosti, namenjenih pouku 

fizike in kemije.  

 »Delo učitelja kemije in fizike mora biti temeljito pripravljeno na pouk. Pri 

eksperimentiranju, pri katerem nastajajo zdravju škodljivi plini, morajo biti dani 

pogoji za dobro zračenje. 

 Učitelj mora učence pravočasno in temeljito seznaniti z nevarnostmi, ki so lahko 

posledica uporabe kemikalij in aparatur, na primer onesnaţeni zrak z ţveplom, 
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dioksidom, klorom, vodikovim sulfidom, z dušikovimi oksidi in ostalimi jedkimi ter 

strupenim kemikalijami. Z električnimi napravami lahko ravnajo učenci le pod 

nadzorom učitelja. 

 Vse kemikalije morajo biti vanjo zaklenjene. Dostop do kemikalij je dovoljen samo 

pod učiteljevim nadzorstvom. 

 Še zlasti mora učitelj stalno kontrolirati lahko vnetljive snovi in oksidante zaradi 

preprečevanja poţara.  Pred vsako uro eksperimentiranja naj učitelj pred poukom 

preveri reagente, aparature in procese. 

 Učitelj naj upošteva v zvezi z varnostjo navodila, ki so podana v učbenikih kemije 

in fizike in z varnostnimi ukrepi seznani tudi učence. 

 Učitelji in učenci morajo pri delu z nevarnimi snovmi obvezno uporabljati osebno 

varovalno opremo« (Pravila varnosti in varnostni ukrepi za učence, b. d.).   
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2.4. POSKUSI S SVEČAMI ZA IDENTIFIKACIJO 

UČENČEVIH PREDSTAV IN RAZUMEVANJA 

NARAVOSLOVNIH POJAVOV 

Pri izbiri poskusov smo izhajali iz učnih ciljev predmeta naravoslovje in tehnika, saj 

smo poskuse izvajali z učenci 4. in 5. razreda. Izbrali smo 6 glavnih poskusov, ki smo 

jih v raziskavi uporabili. Nekateri poskusi so razdeljeni na dva dela. Pri vsakem poskusu 

so navedeni pripomočki, predviden čas, potreben za izpeljavo poskusa, navodilo za 

izvedbo poskusa, cilji iz učnih načrtov ter teorija z vključenimi izsledki raziskav drugih 

avtorjev.  

2.4.1. PRIŢIG SVEČE Z ZBIRALNO LEČO 

Pripomočki: zbiralna leča, sveča, negoreča podloga, sončno vreme.  

Predviden čas dela: 5 min 

Cilji iz učnih načrtov:  

Učenci znajo: 

4. razred: 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi; 

 prikazati, da se snovi na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo. 

5. razred: 

 razloţiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo; 

 prikazati, da se svetlobni ţarki iz svetila širijo naravnost in na vse strani. 

 

Navodilo za izvedbo poskusa 

Poskus je izvedljiv le ob sončnem vremenu. Negorečo svečo postavite na negorečo 

podlogo. Preslikajte sonce z zbiralno lečo tako, da se čim manjša svetla pika pojavi na 

stenju sveče. Kaj opazite? Počakajte toliko časa, da stenj zagori. 

 

Opažanja in izsledki raziskav 

Poskus priţiga sveče z zbiralno lečo je izvedljiv le ob sončnem vremenu. Ko zbiralna 

leča sončne ţarke zbere v eno samo točko, se stenj izredno segreje. Ogenj za gorenje 

potrebuje gorivo, kisik in dovolj visoko temperaturo, ki jo v našem primeru zagotovi 

svetlobni curek. Ko skozi zbiralno lečo zberemo sončne ţarke na stenju, se sprva iz 

stenja začne zgolj kaditi, saj parafin prične izhlapevati. Kmalu se hlapi parafina vţgejo 

in gorenje sveče se prične. Priţig sveče z zbiralno lečo lahko traja kar nekaj časa, saj 

moramo svetlobni curek na majhno mesto (stenj) usmeriti zelo natančno (Ansell, 2008).  

 

Sonce oddaja svetlobo. Zaradi vpijanja svetlobe se predmet segreje. Koliko se predmet 

segreje, je odvisno od njegove barve. Temen predmet vpije več svetlobe kot svetel. Od 

svetlega predmeta se večina svetlobe odbije. Svetli predmet se zato segreje manj kot 

temni. Zbiralne leče so narejene iz stekla ali steklu podobnega materiala. Če z zbiralno 

lečo zbiramo sončno svetlobo na papirju temne barve, se bo ta zaradi zgoraj opisanega 

razloga vţgal prej kot svetel papir. Na segrevanje in gorenje vpliva tudi oblika gorljive 

snovi. Da neka snov konstantno gori, ni dovolj samo dovoljšna količina kisika in dovolj 

visoka temperatura. Prepričati se moramo, da se pri gorenju sprosti več toplote, kot je 

ob samem procesu prehaja v okolico, drugače se bo snov ohladila in prenehala goreti 
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(slika 10). Čim večja je površina gorečega materiala, tem več toplote prehaja od njega 

na okolico (Ansell, 2008). 

 

Slika 10: Vţiganje papirja in zmečkanega papirja z zbiralno lečo (Zbiralna leča, b. d.) 

2.4.2. KAJ PRI SVEČI GORI? 

Pripomočki: voščena in parafinska sveča, vţigalnik, vţigalice, stenj, negoreča podloga. 

Predviden čas dela: 10 min 

Cilji iz učnih načrtov: 

Učenci znajo: 

4. razred: 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi; 

5. razred: 

 razloţiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo; 

 dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in vedeti, da se pri gorenju sprošča 

toplota; 

 opisati agregatna stanja parafina in pojasniti njihove lastnosti, 

 poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. 

izparevanja; 

 

Navodilo za izvedbo poskusa 

Poskus je sestavljen iz dveh delov. 

a) Parafinsko in voščeno svečo priţgite z vţigalnikom. Kakšne so razlike med 

svečama in kakšne so razlike med plamenoma sveč? Sveči nato upihnite in ju 

primerjajte. Kaj se dogaja? Iz katere sveče se kadi dlje? Zakaj menite, da je 

tako? 

b) Suh stenj priţgite z vţigalnikom. Kaj se dogaja? Vzemite drugi konec stenja, in 

ga namočite v staljen parafin, ki je nastal pri gorenju sveč pri prejšnjem poskusu. 

Namočen stenj poskušajte priţgati z vţigalnikom. Kaj se zgodi? Kaj pokaţemo s 

poskusom?  

 

Opažanja in izsledki raziskav  

Sveča je iz stenja in parafina (zmesi ogljikovodikov). Včasih parafinu primešajo še 

druge snovi. Massalha (2012) je na preprost način predstavil izgorevanje sveče; medtem 

ko stenj vidno gori, iz večine ogljika nastane ogljikov dioksid, iz vodika pa vodna para 

in stenj izgori. Ko gorečo svečo upihnemo, z vpihom povzročimo zniţanje temperature 

parafina, ki mora biti segret na 600–800 °C, da lahko gori (Dhindsa, 2005). Ko ogenj 
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ugasne, se iz stenja kadi, dokler ta ne neha ţareti (Beal, 2014). Snovi, ki jih vidimo kot 

dim, so vodna para, ogljikov dioksid, ogljikov oksid, saje ter hlapi parafina (Mesojedec 

idr., 2016). Dokler stenj ţari, je še vedno omogočeno prehajanje parafina v plinasto 

stanje, kar je pogoj za gorenje (Beal, 2014). Poskus s stenjem je v razredu izvedel avtor 

Aeschlimann (1993). V čašo je  poloţil stenj, namočen v parafin. Z učenci so pred tem 

dokazali, da stenj sam po sebi ne gori. V parafin namočen stenj so priţgali in ugotovili, 

da stenj, namočen v parafin, gori.  

2.4.3. POTOVANJE OGNJA PO HLAPIH PARAFINA 

Pripomočki: sveča, vţigalnik, negoreča podloga. 

Predviden čas dela: 2 min 

Cilji iz učnih načrtov: 

Učenci znajo: 

4. razred: 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi; 

5. razred: 

 razloţiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo; 

 dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in vedeti, da se pri gorenju sprošča 

toplota; 

 opisati agregatna stanja parafina in pojasniti njihove lastnosti, 

 poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. 

izparevanja; 

Navodila za izvedbo poskusa 
Priţgite svečo in jo čez eno minuto upihnite. K »dimu« pribliţajte plamen in opazujte, 

kaj se zgodi. 

 

Opažanja in izsledki raziskav  
Ko param parafina pribliţamo plamen, se te vţgejo, saj se segrejejo na vţigalno 

temperaturo. Plamen nato potuje nazaj po hlapih parafina, ki se sproti vnemajo, do s 

parafinom napitega stenja, ki se zaradi gorečih hlapov parafina in visoke temperature 

ponovno vţge (slika 11) (Beal, 2014). 

 

 

Slika 11: Ponovni vţig sveče preko hlapov (Dim, b. d.) 
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2.4.4. GORENJE HLAPOV PARAFINA  

Pripomočki: zdrobljen parafin, gorilnik, debela aluminijasta folija oz. čaša, lesene 

klešče, vţigalnik, lesena trska, zaščitna očala, zaščitni plašč. 

Predviden čas dela: 10 min 

Cilji iz učnih načrtov: 

Učenci znajo: 

4. razred: 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi; 

5. razred: 

 razloţiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo; 

 dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in vedeti, da se pri gorenju sprošča 

toplota; 

 opisati agregatna stanja parafina in pojasniti njihove lastnosti, 

 prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto; 

 dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše; 

 poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. 

izparevanja. 

 

Navodilo za izvedbo poskusa 

Gorilnik priţgite. V čašo za segrevanje vsujte zdrobljen parafin. Čašo z lesenimi 

kleščami podrţite nad gorilnikom. Opazujte, kaj se dogaja s parafinom. Priţgite leseno 

trsko. Ko opazite, da se staljen parafin spreminja v plinasto stanje, trsko podrţite nad 

parami parafina in opazujte, kaj se zgodi. 

 

Opažanja in izsledki raziskav  

To, da hlapi parafina gorijo, lahko dokaţemo z zgoraj omenjenim poskusom. Nad 

gorilnikom segrevamo parafin. Ta se prične taliti in kasneje preide v plinasto stanje. Ko 

se to zgodi, hlapom pribliţamo priţgano trsko. Hlapi parafina so vnetljivi, zato se 

vţgejo in zagorijo (slika 12). Ogenj se kmalu razširi med hlape nad celotno površino 

staljenega parafina (Hlapi parafina, b. d.).  

 

 

Slika 12: Gorenje hlapov parafina (Hlapi parafina, b. d.) 
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2.4.5. DUŠENJE IN GAŠENJE OGNJA  

Poskus je razdeljen na dva dela. Gašenje ognja s pihanjem in gašenje ognja z vodo. 

Pripomočki: sveča, vţigalnik, lesena trska, negorljiva podlaga, vrč z vodo. 

Predviden čas dela: 10 min 

Cilji iz učnih načrtov: 

Učenci znajo: 

4. razred: 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi; 

5. razred: 

 razloţiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo; 

 prikazati nekatere načine gašenja poţarov; 

 dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in vedeti, da se pri gorenju sprošča 

toplota; 

 izvesti poskus, s katerim dokaţejo, da se lastnosti vode in zraka pri segrevanju 

spreminjajo; 

 opisati agregatna stanja vode in parafina in pojasniti njihove lastnosti, 

 ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov, in jih znajo poimenovati (dušik, 

kisik, ogljikov dioksid); 

 prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto; 

 razlikovati med temperaturo in toploto; 

 dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše; 

 

Navodilo za izvedbo poskusa 

a) Z vţigalnikom priţgite svečo. Vanjo pihajte rahlo. Kaj se dogaja? Nato v svečo 

pihnite močno. Kaj se zgodi? Zakaj menite, da do tega pride? 

b) Z vţigalnikom priţgite gorečo trsko. Hitro jo postavite na negorečo podlogo. V roke 

vzemite vrč napolnjen z vodo in trsko polijte. Kaj se zgodi in zakaj do pojava pride? 

 

Opažanja in izsledki raziskav 

V poglavju »Gorenje in pojavi pri poskusih s svečami«  je predstavljena teorija gorenja. 

Za gorenje so potrebni gorivo, kisik in energija. Da gorivo (v našem primeru parafin) 

zagori, potrebuje dovolj visoko temperaturo. S tem ko parafinu v stenju pribliţamo 

ogenj, dovedemo dovolj energije, da parafin prehaja v plinasto stanje in reagira s 

kisikom v zraku – gori. Gorenje povzroča, da se parafin tali, s tem potuje po stenju 

navzgor, izhlapeva in izgoreva (Price in Horrocks, 2001).  

Svečo lahko ugasnemo na 3 načine: 

a) Upih goreče sveče  

Učitelj na negoreči podlagi z vţigalnikom priţge svečo. Parafin vpit v stenj zagori. Ko v 

svečo pihamo rahlo, zaradi dodatnega uvajanja kisika sveča zagori z večjim plamenom 

in bolj modrikaste barve. Ko v svečo pihnemo močno, ohlajamo zrak nad gorečim 

stenjem in s tem odvajamo toploto od plamena. Parafin za to, da lahko gori, potrebuje 

določeno količino energije (v obliki toplote). S pihanjem zniţamo temperaturo do te 

mere, da parafin preneha goreti. Drugi razlog je lahko ta, da plamen preprosto 

odpihnemo s stenja. To se zgodi, kadar se veter giblje hitreje, kakor se ogenj giblje 

skozi zrak (Ansell, 2010). 
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b) Gašenje z vodo 

Gorečo trsko pomočimo v vrč z vodo ali pa vodo zlijemo na gorečo trsko. Ogenj za 

gorenje potrebuje kisik in toploto. Voda onemogoči dotok kisika, poleg tega plamen 

tudi ohladi (Brumen, Hajdinjak, Kruder, Mencinger Vračko, Pufič, 2005). V zrak se po 

ugaslem ognju dvigne vodna para, ki onemogoča dotok kisika, poleg tega je les 

prehladen, da bi še lahko gorel (slika 13) (Landa, 1997). Tu je pomembno izpostaviti, 

da poskus gašenja ognja z vodo ne izvajamo na goreči sveči, saj je to lahko nevarno. 

Goreč parafin z vodo namreč reagira precej burno. V članku The Flaming Candle 

Experiential Learning in the Fourth Grade je Aeschlimann (1993)  ta poskus pred 

učenci izvedel tako, da so videli, zakaj sveč ni varno gasiti z vodo. V porcelanasti 

posodici je segrel parafin, iz katerega se je začel kaditi bel dim, ki ga je nato priţgal. 

Parafin je zagorel. Epruveto z vodo je zaradi lastne varnosti pritrdil na leseno drţalo, 

učenci pa so poskus opazovali z varne razdalje. Ko je iz epruvete vlil nekaj vode na 

goreči parafin, se je iz porcelanaste skledice burno dvignil pol metra visok ognjeni 

plamen. Učenci so bili nad pojavom presenečeni in osupli. Izpostavil je, da enako kot 

parafin reagira tudi goreče ali vrelo olje.  

 

 

Slika 13: Gašenje z vodo (Gašenje, b. d.) 

2.4.6. SVEČA IN KOZAREC 

Poskus je razdeljen na dva dela. V prvem delu gorečo svečo pokrijemo s kozarcem, 

medtem ko pri drugem poskusu gorečo svečo na vodni podlagi pokrijemo s kozarcem. 

Pripomočki: sveči dveh velikosti (majhna in velika), vţigalnik, kozarec ali steklena 

čaša, podstavek (kroţnik), na katerem je voda. 

Predviden čas dela: 10 min 

Cilji iz učnih načrtov: 

Učenci znajo: 

4. razred: 

 dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi; 

5. razred: 

 razloţiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo; 

 dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in vedeti, da se pri gorenju sprošča 

toplota; 
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 izvesti poskus, s katerim dokaţejo, da se lastnosti vode in zraka pri segrevanju 

spreminjajo; 

 opisati agregatna stanja vode in parafina in pojasniti njihove lastnosti, 

 ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov, in jih znajo poimenovati (dušik, 

kisik, ogljikov dioksid); 

 dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše; 

 poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. 

izparevanja; 

 prikazati, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike; 

 dokazati, da telesa, ki tonejo v tekočini, odrivajo tekočino navzgor; 

 ugotoviti razlike in podobnosti med dihanjem in gorenjem. 

 

Navodilo za izvedbo poskusa 

a) Manjšo svečo priţgite. Nato jo pokrijte s kozarcem. Kaj opazite? Opišite vse, kar pri 

pojavu opazite. Poskus ponovite z večjo svečo in istim kozarcem. Ali opazite 

kakšno razliko v primerjavi s poskusom, ko ste uporabili manjšo svečo? 

b) Svečo na vodni gladini priţgite. Čez nekaj trenutkov jo pokrijte s kozarcem tako, da 

se ta popolnoma dotika vodne gladine. Kaj se zgodi? Zakaj menite, da do pojava 

pride?  

 

Opažanja in izsledki raziskav  

Ogenj za gorenje potrebuje kisik, gorivo in dovolj visoko temperaturo. Pri tem poskusu 

je gorivo parafin, ki zaradi visoke temperature izhlapeva in izgoreva. Ko gorečo svečo 

pokrijemo s čašo, omejimo prostor, kjer se gorenje dogaja, in s tem tudi količino zraka v 

prostoru (Dhindsa, 2005). Med tem ko sveča gori, na stenah čaše opazimo kapljice 

vode. Voda je eden od produktov gorenja parafina. Čez nekaj sekund plamen ugasne in 

iz stenja se pokadi (slika 14). Pri popolnem gorenju parafina nastajata ogljikov dioksid 

in vodna para (Caplan idr., 1994). V zraku lahko zaznamo vonj, ki nastane ob gorenju. 

Med tem ko sveča izgoreva, se del parafina upari. Kar zaznamo kot vonj, so 

ogljikovodiki v plinastem stanju  (Krnel in Glaţar, 2001). Ob vsem tem se marsikomu 

zastavi vprašanje, zakaj zrak, bogat s kisikom, med samim procesom gorenja ne vstopa 

v čašo na dnu le–te, saj ta ni neprepustno zatisnjena ob podlago, na kateri je goreča 

sveča. Vstop zraka v čašo bi namreč omogočal, da bi sveča še naprej gorela, saj za 

gorenje potrebuje kisik, ki bi dotekal z zrakom od zunaj. Odgovor tiči v gostoti plinov. 

Ogljikov dioksid, ki nastaja med procesom gorenja, ima večjo gostoto kot zrak, zato se 

nabere na dnu kozarca in s tem prepreči sveţi dotok zraka iz zunanjosti (Orel, 2014).  

 

 

Slika 14: Potek ugašanja sveče pod čašo (Ugašanje, b. d.) 



29 

 

 

Lavoisierov poskus (slika 15), kjer s čašo pokrijemo gorečo svečo na vodi, ima 

zgodovino, dolgo več kot 2200 let, in se pri naravoslovnih predmetih v šoli še vedno 

pojavlja kot klasičen poskus (Vera idr., 2011). Kot je v članku Candle burning in an 

inverted jar over water in a through experiment: science teachers’ conceptions prikazal 

Dhindsa (2005), nekateri učitelji poskus še vedno interpretirajo narobe. Trdijo, da 

dvignjena voda v čaši nadomesti prostornino porabljenega kisika, kar je napačno. Ravno 

obratno temu, je Lavoisier trdil, da kakršna koli sprememba prostornine pri tem 

poskusu, ne igra nobene vloge. Še več, razlaga porabljenega kisika znotraj čaše v 

povezavi s spremenjeno prostornino zraka, je napačna (Vera idr., 2011).  

 

Kaj se pri eksperimentu dogaja? Svečo postavimo na podlago z vodo. Ko svečo 

priţgemo, ogljikovodiki (parafin) reagirajo s kisikom v zraku. Nastajati začneta 

ogljikov dioksid in voda. Nad plamenom se dvigajo produkti gorenja in segret zrak 

(poenostavljeno zapisano plini). Čašo od vrha  pribliţujemo goreči sveči in vanjo se 

ujamejo dvigajoči se segreti plini. Segreti plini se ujamejo in razširijo, zato je nekaj 

plinov iz kozarca izrinjenih, preden se čaša dotakne vodne gladine. Ta pojav ostane 

neopaţen.  Gorečo svečo nato pokrijemo s čašo tako, da se  ta dotakne vode in s tem 

ustvarimo zaprt prostor. V prvih nekaj sekundah, ko svečo pokrijemo, se plini (zaradi 

segrevanja) razširijo, še vedno nastajata voda in ogljikov dioksid. Zračni tlak znotraj 

kozarca naraste. Nastajata ogljikov dioksid in vodna para. Zaradi povišanega zračnega 

tlaka v kozarcu nekaj plinov izpod kozarca izide v obliki mehurčkov, saj je tlak vode 

premajhen, da bi pline zadrţala. To povzroči, da se prostornina plinov v zraku znotraj 

kozarca zmanjša. Gorenje parafina se nadaljuje, porablja se kisik in nastajata ogljikov 

dioksid in vodna para, katerih količina je večja od količine plinov, ki so v prvih nekaj 

sekundah v obliki mehurčkov ušli izpod kozarca. Ker se količina plinov znotraj kozarca 

poveča, se tam poviša tudi zračni tlak (Massalha, 2012).  

Čez nekaj časa se porabi kisik znotraj čaše in pogoji za gorenje se začnejo spreminjati. 

Produkt gorenja v okolju z manj kisika ni več ogljikov dioksid ampak ogljikov oksid. 

Nastane le zelo majhna količina ogljikovega oksida. Pojav nastajanja ogljikovega 

oksida se zgodi, tik preden sveča zaradi porabljenega kisika ugasne (Dhindsa, 2005). 

 

Ko sveča porabi ves kisik, ugasne in kozarec se ohladi. To povzroči, da se vodna para 

na stenah kozarca nabere v obliki kapljic (Massalha, 2012). To, koliko vodne pare bo 

kondenziralo, je odvisno od sprememb temperature zraka znotraj kozarca (Dhindsa, 

2005). Prostornina plinov znotraj čaše se zaradi kondenzacije vode zmanjša, posledično 

se znotraj čaše zniţa tlak (Massalha, 2012). Ker ima voda večjo gostoto od plinov, jo 

zaradi razlike tlakov znotraj in zunaj čaše potegne v čašo (slika 15). Nivo vode v 

kozarcu se dvigne (Dhindsa, 2005).   

 

Slika 15: Lavoisierov poskus (Lavoisierov eksperiment, b. d.) 
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V članku Candle burning in an inverted jar over water in a through experiment: science 

teachers’ conceptions je Dhindsa (2005) razloţil, kaj se zgodi, če znotraj kozarca 

izgoreva več sveč. Zaradi več gorečih sveč se zrak znotraj čaše segreje bolj kot pri eni 

sveči. Medtem ko sveče pokrivamo s čašo, je posledično izpod čaše v obliki mehurčkov 

izpodrinjeno več toplega zraka. Kadar za poskus uporabimo več sveč, bo vodna gladina 

na koncu poskusa višja kot samo pri eni sveči (slika 16).  

 

Slika 16: Lavoisierov poskus z več svečami (Lavoisierov eksperiment, b. d.) 
 

Pomembno je omeniti, da se ogljikov dioksid v vodi raztaplja. Če bi čašo pustili na 

ugasnjeni sveči, bi se nekaj ogljikovega dioksida v vodi raztopilo in prostornina plinov 

bi se zmanjšala. To bi povzročilo dodaten dvig vodne gladine. Znano je, da se v 100 ml 

mrzle vode lahko raztopi 171 ml ogljikovega dioksida, vendar proces lahko traja od 

nekaj minut do nekaj ur, odvisno od količine ogljikovega dioksida. temperature in 

oblike čaše (Caplan idr., 1994). Pomembno je omeniti tudi to, da potem ko sveča 

ugasne, v zraku še vedno ostane znaten deleţ kisika. To torej pomeni, da se ves kisik 

znotraj čaše ne porabi. Dhindsa (2005) je prisotnost kisika znotraj kozarca preveril z 

rumenim fosforjem.  

 

V članku z naslovom The hidden complexities of a »simple« experiment so avtorji vodo 

zamenjali z drugo snovjo – ţivim srebrom. Zanimalo jih je, ali bo gladina, do katere se 

bo dvignilo ţivo srebro, drugačna od gladine, do katere se je pri poskusu dvignila voda. 

Gostota ţivega srebra je 13,6-krat višja od gostote vode. Glede na to dejstvo so 

predvidevali, da bo gladina vode pribliţno 13-krat višja od gladine ţivega srebra. 

Rezultati so jih presenetili, saj je bila gladina vode zgolj malenkost višja od gladine 

ţivega srebra. Ugotovili so, da ugasli plamen sveče povzroči vakuum, ki sproţi 

izhlapevanje vode, ki jo uporabimo za eksperiment. Tako v zraku znotraj kozarca niso 

le voda v plinastem stanju, ki nastane ob gorenju, ampak tudi voda v plinastem stanju, 

ki nastane iz same vode na dnu kozarca. Ko sveča ugasne, voda v plinastem stanju, ki je 

nastala med gorenjem, kondenzira na stene kozarca, med tem izhlapi tudi nekaj vode iz 

dna kozarca. Ker del vode z dna kozarca izhlapi, se voda ne dvigne do pričakovane 

višine. Ta poskus kaţe, da so spremembe v tlaku znotraj kozarca glavni razlog za to, da 

vodna para nastane in kondenzira med samim procesom gorenja in med procesom 

ugašanja sveče (Caplan idr., 1994). Tu je potrebno omeniti, da poskusa z ţivim srebrom 

ne izvajamo v šoli, saj je ţivo srebro izredno strupena snov (Toksičnost ţivega srebra, b. 

d.). 
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Ko gorečo svečo s čašo pokrijemo, s tem segret in razširjen zrak izrinemo izpod kozarca 

v obliki mehurčkov. Da bi preprečili spremembo prostornine plinov znotraj kozarca na 

začetku poskusa, lahko poskus izvedemo na drugačen način. V članku The hidden 

complexities of a »simple« experiment avtorji opisujejo različne načine, kako se izogniti 

temu pojavu (Caplan idr.,1994).  

Prvi način, kako se izognemo uhajanju segretega zraka v obliki mehurčkov, je, da 

uporabimo manjšo čašo, ki je velikosti 250–400 ml. V manjši čaši se nastali ogljikov 

dioksid v vodi raztopi dovolj hitro, da razlike v prostornini začetnih in končnih plinov 

niso tako velike, da bi sproţile izhajanje plinov v obliki mehurčkov. Drugi način je, da 

čašo na svečo postavimo sunkovito in pod kotom, ter tako, da je nekaj vode v sami čaši 

ţe na začetku  (slika 17). To lahko izvedemo, kadar za eksperiment uporabimo veliko 

posodo vode, plastično čašo in svečo na plovnem stojalu. Ravno tako moramo biti 

pozorni na to, da označimo začetno in končno višino vodne gladine (Caplan idr., 1994). 

 

Slika 17: Izvajanje poskusa brez uhajanja mehurčkov (Poskus brez mehurčkov, b. d.) 

 

Eden od načinov izvajanja poskusa je uporaba sveče, ki se po tem, ko jo upihnemo, 

znova priţge. Svečo bi upihnili in nanjo hitro postavili čašo. Sveča bi se sama zopet 

priţgala znotraj čaše. Naslednji način bi bil priţig sveče po tem, ko smo jo ţe pokrili s 

čašo. V članku avtorji opisujejo, da so uporabili zbiralno lečo, s katero so zbrali sončne 

ţarke v točki na stenju, ki je bil znotraj čaše. Ta način je deloval le, če je bil stenj sveče 

ţe enkrat priţgan Na začetku je od 100 % zraka v čaši 21 % kisika. Med gorenjem 

nastane 13,8 % ogljikovega dioksida in 14,3 % vodnih par. Skupaj je to 28 %, kar 

pomeni, da je v čaši 7 % več plinov kot na začetku. Za preprečitev izhoda mehurčkov 

zaradi spremembe prostornine plinov so uporabili princip Lavoisierjeve metode; iz čaše 

so s pomočjo cevke izsesali nekaj zraka, ki ga je nadomestila voda. Ta način ima enak 

učinek, kot ko pokrijemo svečo pod kotom s čašo z nekaj ujete vode. Mehurčki niso 

vidni (Caplan idr., 1994). 

 

Lavoisierov poskus učenci teţje razumejo, saj si teţko predstavljajo abstraktne pojme, 

kot so različni plini, raztezanje plinov/zraka in tlak. V članku Candle burning in an 

inverted jar over water in a through experiment: science teachers’ conceptions je avtor 

raziskoval, kako dobro je znanje učiteljev, ki ta poskus izvajajo v šoli. Da bi učenci 

pojave razumeli, morajo slišati kvalitetno razlago njihovih učiteljev, zato je ključno, da 

imajo učitelji o poskusu poglobljeno znanje (Dhindsa, 2005). 
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V raziskavo v zgoraj omenjenem članku je bilo vključenih 60 učiteljev naravoslovja in 

20 študentov dodiplomskega študija naravoslovja v zadnjem letniku. Vsi učitelji so bili 

izkušeni, imeli so od 3 do 10 let delovne dobe. Ţenskih kandidatk je bilo pribliţno 

dvakrat toliko kot moških (Dhindsa, 2005).  

Kandidatom so postavili 7 vprašanj:  

1. Opišite, kaj se odvija znotraj kozarca.  

2. Zakaj sveča čez nekaj časa ugasne?  

3. Zakaj vstopi voda v kozarec? 

4. Ali vroč zrak uide izpod kozarca, preden se čaša dotakne vode? 

5. V kateri čaši (čaša x ima eno svečo, čaša y ima dve in čaša z ima tri sveče enake 

velikosti) bo(do) sveča(e) ugasnila(e) najkasneje? 

6.  V kateri izmed treh čaš se bo vodna gladina dvignila največ oziroma ali bo 

gladina povsod enaka? 

Pričakovani odgovori na vprašanja so bili: 

1. Parafin reagira s kisikom in nastaneta ogljikov dioksid in voda. 

2. Količina kisika se znotraj kozarca zmanjša. 

3. Napačni pričakovani odgovori:  

 voda vstopi v kozarec zato, ker se porabi ves kisik, 

 voda vstopi v kozarec zato, ker se ogljikov dioksid popolnoma raztopi v 

vodi. 

Voda se pomakne v kozarec zato, da kompenzira zmanjšanje zračnega tlaka po 

ohlajanju zraka znotraj kozarca, saj je nekaj zraka še pred tem ušlo izpod 

kozarca zaradi temperaturnega raztezanja, medtem ko smo polagali kozarec na 

gorečo svečo. 

4. Med procesom postavljanja kozarca na gorečo svečo nekaj zraka uide iz 

kozarca. 

5. Čaša x, z eno svečo, ki porabi najmanj kisika. 

6. Čaša y, saj je na začetku poskusa zaradi količine sveč izpod čaše izrinjenega 

največ toplega zraka. 

 

Po obdelavi podatkov so avtorji prišli do naslednjih ugotovitev in zaključkov. Učitelji 

so imeli glede opisanega poskusa kar nekaj napačnih predstav, vendar so bili 

samozavestni, da je njihovo (napačno) znanje pravilno. Napačno znanje, ki so ga 

pokazali v raziskavi, je bilo sledeče. Učitelji so menili, da se, preden sveča ugasne, 

znotraj kozarca porabi ves kisik. Verjeli so, da se nivo vode v kozarcu dvigne zato, da bi 

nadomestil prostornino porabljenega kisika, oziroma raztopljenega ogljikovega 

dioksida, ne da bi pomislili na molsko razmerje med kisikom in ogljikovim dioksidom 

med samim procesom gorenja parafina v kisiku. Ravno tako učitelji niso pomislili na 

topnost ogljikovega dioksida v vodi. Zanimivo je tudi dejstvo, da učitelji niso 

pričakovali, da bo zrak na začetku poskusa ušel izpod kozarca zaradi segrevanja in 

posledične razširitve zraka, četudi imajo predznanje o segretem zraku in njegovem 

raztezanju. Učitelji izhajajočim mehurčkom med samim gorenjem niso namenjali 

posebne pozornosti. Nekateri učitelji so napačno menili, da bodo sveče v čašah z 

različnim številom sveč gorele enako dolgo, saj je, kot so navedli, količina kisika v vseh 

treh enaka, zatorej se bo kisik porabljal enako časa (Dhindsa, 2005).  

 

Kot je Dhindsa povzel ugotovitve raziskave, je večina učiteljev, ko pride do 

Lavoisierovega poskusa, nezmoţna priklicati ţe pridobljeno in v dolgoročnem spominu 

shranjeno znanje za reševanje preprostih nalog, kot je omenjeni eksperiment. Zaradi 
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tega so postavljeni v situacijo, kjer ali niso samozavestni glede njihovega pravilnega 

znanja o omenjenem poskusu ali pa so samozavestni glede nepravilnega znanja, za 

katerega mislijo, da je korektno. Za poučevanje v razredu uporabljajo svoje neznanje 

samozavestno, kar lahko vodi v učenčeve napačne predstave in znanja o poskusu. 

Učitelji bi morali izvajati več preprostih poskusov, kar bi vodilo v njihovo 

samozavestno korektno znanje o teoretičnem ozadju eksperimentov, ki jih izvajajo v 

šoli (Dhindsa, 2005). 
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2.5. PREDLAGANI POSKUSI V UČBENIŠKIH 

GRADIVIH IN PRIROČNIKIH 

V nadaljevanju so predstavljena gradiva, vezana na gorenje in sveče, ki smo jih našli v 

različnih učbeniških gradivih in priročnikih za učitelje za naravoslovje in tehniko. 

Gradiva, vezana na omenjeno temo, smo našli zgolj za 5. razred osnovne šole. Tu 

moramo izpostaviti, da so najdena učna gradiva pridobljena tako pred letom 2011, kot 

tudi  po njem, ko so izšli novi učni načrti. Strani iz gradiv so v prilogah (podpoglavje 

6.2.).  

Učbeniki za naravoslovje in tehniko v 5. razredu 

Na strani 74 učbenika Naravoslovje in tehnika, učbenik za naravoslovje in tehniko v 

petem razredu osnovne šole zaloţbe Rokus Klett najdemo poglavje Kjer je dim, je tudi 

ogenj. V njem so informacije o uporabi, rokovanju z ognjem ter o poţarih. Razloţen je 

poskus, ki smo ga z učenci izvedli pri raziskavi: priţig vţigalice. Na strani 75 so 

prikazane slike, ki ponazarjajo, kako različni poloţaji vţigalice vplivajo na njeno 

gorenje. Na tej isti strani najdemo tudi informacijo o tem, da s pihanjem ognju 

dovedemo kisik. Pri poskusu, kjer učenci gorečo svečo upihnemo, bi si za laţje 

razumevanje razloga, zakaj sveča ugasne, lahko pomagali s stranjo v tem učbeniku. 

Stran se nadaljuje z zgodbo, iz katere se učenci naučijo, kaj pri gorenju nastaja (Kolman 

idr., 2010).  

 

Na strani 20 v učbeniku Od mravlje do sonca 2, naravoslovje in tehnika za 5. razred 

osnovne šole zaloţbe Modrijan je v poglavju Kaj gori razloţeno, katere snovi gorijo, kaj 

so goriva in v kakšni barvi izgorevata sveča in zemeljski plin. Poleg zgoraj naštetega je 

na tej strani predstavljen tudi poskus, s katerim dokaţemo, da ogenj za gorenje 

potrebuje kisik. Poskus in vse zgoraj našteto smo z učenci raziskovali tudi v okviru 

raziskave. Na strani 21 je opisano in s skico prikazano, kaj pri gorenju nastaja. Za 

dokaz, da pri gorenju nastane voda, je opisan poskus s kozarcem in svečo, ki smo ga 

izvedli tudi v okviru raziskave. Nadalje je opisan poskus, s katerim dokaţemo, da pri 

gorenju nastaja ogljikov dioksid. Za poskus potrebujemo svečo, kozarec in apnico, ki ob 

prisotnosti ogljikovega dioksida postane motna. Opisano je tudi, kaj se dogaja pri 

gorenju ognja v peči. Na strani 22 so razloţeni pogoji gorenja, kar je zopet pomemben 

del naše raziskave. Učbenik učence tudi opozori na to, da moramo biti pri delu z 

vnetljivimi snovmi, izredno pazljivi. Na koncu strani imajo v rumenem odstavku 

zapisan kratek povzetek poglavja (Krnel, Bajd, Oblak, Glaţar, Hostnik, 2009).   

 

Učbenik Radovednih pet, naravoslovje in tehnika 5, zaloţbe Rokus Klett, podobno kot 

učbenik Od mravlje do Sonca 2, na strani 74 opiše gorenje, kaj je zanj potrebno in 

predstavi, da pri gorenju nastajata svetloba in toplota. Za prikaz različnih vrst goriv so 

prikazane slike kamina, letala, sveče in peči. Podobno kot v Od mravlje do Sonca 2 je 

razloţen poskus, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem. Na koncu poglavja učbenik na 

primeru ognjemeta predstavi, da različne snovi izgorevajo različno ter s pomočjo 

električnih sveč učence opomni na to, kako pomembno je, da varujemo okolje.  Čisto na 

koncu so učencem zastavljena tri vprašanja za razmislek in v kratkem odstavku imajo 

zabeleţeno, kaj morajo o gorenju vedeti (Meţnar, Slevec, Štucin, 2015). 
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Največ o ognju, gorenju in z njima povezanimi pojavi smo našli v učbeniku 

Naravoslovje in tehnika 5, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole 

zaloţbe Mladinska knjiga. Vsebina, vezana na gorenje, je predstavljena na straneh 105–

117.  Na strani 105 je predstavljeno, kaj se bodo učenci v tem poglavju naučili. Sledi 

opredelitev gorenja in 1. in 2. naloga, ki sta vezani na prednosti, ki jih je v ţivljenje 

doprineslo odkritje ognja. Na strani 106 so predstavljena goriva in na njih vezana 

naloga 3. Na strani  107 in 108 so predstavljene sveče, naloga, vezana na plamen goriv, 

ter dejavnost opazovanja goreče sveče in nanjo vezana vprašanja. Sledi opis vţigalice in 

predstavitev trikotnika gorenja in poskusa s svečo, kozarcem in apnico z vprašanji. Na 

strani 109 se nadaljujejo vprašanja, vezana na prejšnji poskus, ter razlaga pojmov 

»toplota« in »svetloba«. Na strani 110 so predstavljene negorljive snovi in sestava 

zraka. Na straneh 111–116  je predstavljeno, kaj je za gorenje potrebno in kaj pri njem 

nastaja ter vse v povezavi z gašenjem poţarov. Na strani 113 je predstavljen poskus, ki 

predstavlja delovanje gasilnega aparata. Na strani 114 so predstavljeni trije načini 

gašenja ognja in naloga, vezana na gašenje, ki se nadaljuje na strani 115. Na tej strani je 

zapisana tudi naloga, vezana na evakuacijo, ki se nadaljuje na strani 116. Na strani 116 

so predstavljeni strupeni plini, ki se sproščajo ob gorenju. Na strani 117 je naloga, 

vezana na gašenje ognja, ter  povzetek celotnega poglavja (Mesojedec idr., 2016).  

Priročniki 

V priročniku Naravoslovje in tehnika 5, priročnik za učitelje, Tehniške zaloţbe 

Slovenije, avtorji učiteljem na strani 22 svetujejo, da učence soočijo z različnimi 

opozorilnimi oznakami, saj so izrednega pomena za varnost pri delu. Predlagan je 

poskus gorenja alkohola, ki je primer popolnega gorenja, kjer nastaneta produkta 

ogljikov dioksid in voda. Za prikaz nepopolnega gorenja je predlagan poskus s svečo in 

kozarcem. Avtorji predlagajo, da učitelji učencem povedo, da je ogljikov dioksid 

pomemben za izdelovanje hranilnih snovi in kisika v rastlinah ter da nastaja tudi pri 

alkoholnem vretju. Predlagana sta dva poskusa: ţe zgoraj omenjeni poskus z apnico in 

poskus, kjer skozi slamico pihamo v apnico in s tem dokaţemo, da ljudje izdihujemo 

tudi ogljikov dioksid. Dodana so tudi varnostna navodila (Brumen, Hajdinjak, Kruder, 

Mencinger Vračko, Pufič, 2007). 

V priročniku za učitelje Naravoslovje in tehnika 5, 5. razred devetletke, zaloţbe Rokus 

Klett je na strani 60 predlagano, da učitelji z učenci obiščejo gasilsko društvo in se 

pozanimajo, kaj storiti ob prijavi poţara. Kot v učbeniku zgoraj (Kolman idr., 2010) je 

opisano navodilo za poskus, kako različna lega vţigalice vpliva na njeno gorenje. Na 

strani 61 je opisano, kako narediti model gasilnega aparata. Pod poglavjem Za zelo 

radovedne je za učence na preprost način opisano, kaj se dogaja ob gorenju sveče. 

Razloţeno je tudi, zakaj sveča, ko vanjo pihamo, ugasne. V podpoglavju Naloge za 

ponavljanje so učencem zastavljena vprašanja, na katera smo z učenci v raziskavi 

odgovorili. Pod vsakim vprašanjem je zapisan za učence razumljiv odgovor. Prvo 

vprašanje se veţe na zanetenje ognja ob udaru strele; drugo vprašanje je, zakaj ima 

sveča stenj; tretje vprašanje se glasi, zakaj sveča ob pihanju ugasne; in zadnje vprašanje 

je, zakaj ţareče oglje zaţari močneje, ko vanj pihamo (Kolman idr., 2004).  
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3. EMPIRIČNI DEL 
V prejšnjem poglavju smo predstavili teoretična izhodišča, ki so se nanašala na gorenje, 

sveče, gašenje, učenje s konkretno izkušnjo, eksperimentalno delo ter druge vsebine, ki 

so direktno povezane z empiričnim delom magistrskega dela. Z raziskavo smo poskušali 

ugotoviti, kako učenci 4. in 5. razreda preoblikujejo svoje (pred)znanje o gorenju in 

svečah s pomočjo eksperimentalnega dela v razredu. V tem poglavju so natančno 

predstavljeni opredelitev raziskovalnega problema, raziskovalni pristop in raziskovalne 

metode, vzorec, merski instrumenti, postopki zbiranja in obdelave podatkov, 

pričakovani rezultati ter na koncu rezultati z interpretacijo ter analiza podatkov, 

pridobljenih z intervjujema pred in po eksperimentalnem delu v razredu.  

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA 
Pri pregledu in analizi literature ter raziskav drugih avtorjev smo ugotovili, da je na 

temo o izkustvenem delu v razredu napisano veliko literature slovenskih in tujih 

avtorjev. Članki in knjige se nanašajo na teme projektnega, problemskega, delavno 

usmerjenega pouka, izkustvenega in raziskovalno delo usmerjenega pouka, katerih 

sestavni del je tudi eksperimentalno delo v razredu. To se veţe na osrednjo temo 

magistrske naloge, ki se osredotoči na razumevanje pojavov pri eksperimentih s 

svečami. Različni avtorji poročajo, da je oblika pouka, kjer so učenci v proces vključeni 

direktno, uspešnejša od tradicionalne oblike pouka, kjer učitelj zgolj podaja informacije 

o določeni temi. Izkustvena oblika pouka učencem omogoči, da pridobijo individualne 

izkušnje, saj jih sami interpretirajo in tako oblikujejo znanje, ki mu podajo individualen 

in istovetnosten pomen. Pri pouku naravoslovja je potrebno učence preprosto postaviti v 

različne ţivljenjske situacije, saj je tema raziskovanja vedno okoli nas – naravoslovje 

raziskuje sam svet. V naši raziskavi so bili učenci vključeni v izkustveno obliko pouka s 

svečami in z njimi povezanimi poskusi. Pri poskusih so sodelovali in se tako učili na 

simbolni, praktični in čutni ravni. Ob pregledovanju literature nismo naleteli na nobeno 

raziskavo, izvedeno v Sloveniji, ki bi preučevala poskuse s svečami v 4. in 5. razredu in 

ali so bili v razredu uspešni. Naleteli smo na raziskavo, kjer so avtorji preučili učiteljevo 

razumevanje Lavoisierovega poskusa. Ugotovili so, da imajo učitelji teţave pri 

razumevanju le–tega, zato ne preseneča, da je Lavoisierov poskus za učence teţje 

razumljiv. 

 

V okviru magistrskega dela smo opravili raziskavo, ki odgovarja na vprašanje, ali s 

pomočjo eksperimentalnega dela pri pouku naravoslovja lahko spremenimo in 

preoblikujemo (pred)znanja učencev o svečah, ognju, gorenju in toploti. V okviru 

raziskovalnega problema smo se osredinili na: 

 predznanje učencev 4. in 5. razreda o ognju, gorenju, svečah in toploti;  

 identificiranje razlik v (pred)znanju med učenci 4. in 5. razreda; 

 razliko v znanju učencev pred, med in po izvajanju eksperimentalnega dela v 

razredu. 
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3.2. CILJ RAZISKAVE  IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 
 

Cilj magistrskega dela je raziskati predstave in raven znanja učencev drugega triletja 

osnovne šole o pojavih pri gorenju in z njim povezanih eksperimentih s svečami pred, 

med in po izvajanju eksperimentov.  

Glede na raziskovalni problem in cilj bomo v magistrskem delu odgovorili na 

raziskovalna vprašanja:  

 Kakšne so predstave učencev drugega triletja osnovne šole o pojavih pri 

poskusih s svečami? 

 

 Kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo predstave in razumejo pojave pri 

predstavljenih poskusih s svečami med izvedbo poskusov? 

 

 Kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo predstave in razumejo pojave pri 

predstavljenih poskusih s svečami po izvedbi poskusov?     
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3.3. METODE DELA 

3.3.1. RAZISKOVALNI PRISTOP  

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

raziskovanja. Uporabljen je bil kvalitativni raziskovalni pristop.  

3.3.2. VZOREC 

Vzorec raziskave je bil neslučajnostni in glede na potrebe raziskave izbran namensko. V 

raziskavo je bilo vključenih 5 učencev izbrane osnovne šole. Učenci so bili izbrani na 

podlagi predhodno izraţenega zanimanja za naravoslovje in komunikativnosti. 4 učenci 

so četrtošolci (8–9 let) in eden učenec je petošolec (10 let). Intervjuvanci so del mešane 

urbane populacije. Z vsakim izmed učencev smo izvedli intervju pred in po izvedbi 

poskusov s svečami. Intervjuji so anonimni, zato smo vsakemu učencu določili kodo. Ta 

je sestavljena iz zaporedne številke in razreda, ki ga učenec obiskuje (učenec 1/4, 2/4, 

3/4, 4/4, 1/5). Doseţki intervjuvanih učencev pri predmetu naravoslovje in tehnika so 

kategorizirani kot nadpovprečno, povprečno in podpovprečno znanje naravoslovja.  

Preglednica 5: Predhodno zanje učencev pri pouku naravoslovja in tehnike 

Učenec 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Znanje pri 

naravoslovju 

in tehniki 

podpovprečno povprečno povprečno nadpovprečno nadpovprečno 

 

Vsak intervjuvanec je dobil enaka vprašanja, njihovi odgovori so bili zvočno snemani in 

prepisani. V vzorec je bil namensko, poleg četrtošolcev, vključen en petošolec, saj nas 

je zanimalo, ali bo v primerjavi s četrtošolci moţno identificirati kakšno razliko v 

njegovem znanju, povezanim s poskusi s svečami in naravoslovnim ozadjem.  

3.3.3. POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v več vnaprej skrbno načrtovanih korakih. Potekalo je v 

mesecu aprilu 2015. Na šoli smo raziskavo izvajali tri petke v času podaljšanega 

bivanja. Pred izvedbo raziskave smo vzpostavili stik z ravnateljico osnovne šole, ki je 

delo z učenci in izvedbo raziskave odobrila. Z osnovno šolo smo sodelovali ţe v 

preteklosti, tako da smo bili s kolektivom šole seznanjeni. Pri izbiri petih učencev so 

nam na pomoč priskočile učiteljice, ki so nam učence, primerne za raziskavo, 

predlagale. Nato smo od učenčevih staršev pridobili soglasje za sodelovanje njihovih 

otrok pri raziskavi. Učence smo spoznali teden dni pred začetkom izvajanja raziskave, 

tako da smo z njimi lahko vzpostavili sproščen odnos, ki nam je pri zbiranju podatkov 

kasneje izredno koristil.  

Prvi petek v mesecu aprilu 2015 smo z učenci izvedli individualne intervjuje, ko smo 

jim zastavili vprašanja, vezana na prej omenjeno tematiko. Drugi petek v mesecu smo z 

učenci izvedli učno uro, kjer smo izvajali poskuse, vezane na vprašanja iz intervjuja 

preteklega tedna. V tem delu raziskave smo učencem zastavili enaka vprašanja kot na 

prvih intervjujih, do odgovorov pa so, včasih sami, včasih s pomočjo naših podvprašanj, 

učenci prišli skozi opazovanje in udeleţevanje pri poskusih s svečami in ognjem. Tretji 

petek v mesecu smo z učenci še enkrat posamično izvedli individualne intervjuje, ki so 

bili enaki kot prvi petek. Razlika pri izvedbi tega intervjuja je bila, da smo izpustili 

vprašanja, vezana na dosedanje izkušnje z ognjem pred izvedbo same raziskave. V 



39 

 

prilogah v podpoglavju  6. 1. 1. so v preglednici A to vprašanja v sklopu 1 »dosedanje 

izkušnje z ognjem in osnovno znanje o tem«. 

Z učenci smo torej izvedli individualne intervjuje, učno uro, kjer smo izvedli poskuse, 

vezane na gorenje in sveče, ter po tej zopet individualne intervjuje. Posamezen intervju 

je trajal pribliţno 10 do 15 minut, odvisno, kako zgovorni so bili učenci. Učna ura, v 

kateri smo izvedli poskuse, vezane na vprašanja iz intervjuja, je trajala pribliţno 60 

minut. Pred izvedbo raziskave so bili učenci seznanjeni s temo vprašanj: ogenj, gorenje 

in sveče. Izpostavili smo, da je pomembno, da povedo, kar koli jim pride na misel in da 

ni pomembno, ali so odgovori napačni ali pravilni. Učencem smo zagotovili, da so 

intervjuji anonimni in da učitelji ne bodo imeli dostopa do njihovih rezultatov.  

Po raziskavi smo vse intervjuje in učno uro poslušali ter napisali transkripte. Ravno tako 

za izvedeno učno uro. Pri prepisu intervjujev smo uporabili kombinacijo dobesednega 

prepisa s parafrazirano obliko. To pomeni, da smo večino odgovorov učencev prepisali 

dobesedno, vendar smo določene izraze in povedi, ki niso imeli smisla ali pa so 

vsebovali preveč mašil, neknjiţnih izrazov in so bili za raziskavo irelevantni, zapisali 

tako, da so reducirani in preoblikovani glede na zastavljene cilje raziskave (Vogrinc, 

2008).  

3.3.4. OPIS  INSTRUMENTOV 

Za raziskavo smo uporabili 2 instrumenta. Polstrukturirani neposredni individualni 

intervju in vodeno opazovanje z udeleţbo s polstrukturiranim neposrednim skupinskim 

intervjujem. Vprašanja in poskuse smo sestavili na podlagi kasneje v razredu izvedenih 

poskusov s svečami in z njimi povezanimi cilji, vsebinami in standardi znanj iz učnih 

načrtov za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika (Kolar idr., 2011; Vodopivec 

idr., 2011). Pri sestavljanju vprašanj smo si pomagali z različnimi učbeniki, delovnimi 

zvezki in priročniki za naravoslovje in tehniko (Brumen idr., 2005; Brumen idr., 2007; 

Kolman idr., 2004; Kolman idr, 2010; Krnel idr., 2009; Mesojedec idr., 2016; Meţnar 

idr., 2015). 

Prvi instrument, ki smo ga uporabili, je bil polstrukturirani neposredni individualni 

intervju (priloga 6.1.1.). Vprašanja v intervjuju smo razdelili na 6 sklopov. Vsak sklop 

je bil osnova za kasnejše izvajanje eksperimentov v razredu in je vseboval glavno 

vprašanje, ki so mu kasneje po potrebi sledila podvprašanja.  

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na učenčeve dosedanje izkušnje z ognjem in splošnim 

znanjem o njem. Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na priţig in gorenje sveče. V 

tem delu so učenci morali gorečo svečo tudi skicirati z barvnimi svinčniki. Tretji sklop 

vprašanj je bil povezan z ţarenjem predmetov in oddajanjem toplote. V četrtem sklopu 

smo učence vprašali o parah parafina in njihovem vţigu. Peti sklop se je nanašal na 

dušenje in gašenje ognja. Šesti sklop vprašanj se je vezal na dva poskusa; in sicer 

poskus, kjer gorečo svečo pokrijemo s čašo, in njemu soroden Lavoisierov poskus, kjer 

gorečo svečo na vodni gladini pokrijemo s čašo. Pri slednjem poskusu smo uporabili 

skico poteka poskusa, saj smo predvideli, da si bodo učenci eksperiment vizualno sami 

teţje predstavljali.  

Z izbranimi vprašanji smo ţeleli preveriti, kakšne predstave in predhodna znanja učenci 

ţe imajo o: ognju, pogojih in produktih gorenja, svečah, toploti, gašenju ognja, pritisku, 

kemijski varnosti, agregatnih stanjih vode in parafina, učenčevih vizualnih predstavah o 

ognju ter njihove dosedanje izkušnje z ognjem in s poskusi s svečami.  
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Polstrukturirani neposredni individualni intervju smo v raziskavi uporabili še enkrat. Pri 

izvedbi drugega intervjuja smo pri učencih ţeleli izvedeti, kakšno bo njihovo znanje po 

praktičnem delu v razredu in kako se bo njihovo znanje in razumevanje pojavov, v 

primerjavi z njihovim znanjem in razumevanjem pred izvedbo poskusov, spremenilo 

oziroma preoblikovalo.  

Drugi instrument, ki smo ga uporabili, je bilo vodeno opazovanje z udeleţbo s 

polstrukturiranim neposrednim skupinskim intervjujem. V tem delu raziskave smo 

učencem zastavili identična vprašanja, kot pri prvem in drugem intervjuju, vendar z 

dodatnimi podvprašanji. Potek učne ure smo vnaprej deloma predvideli, tako da smo o 

nekaterih podvprašanjih premislili vnaprej. Izvedli smo 6 poskusov, povezanih z 

gorenjem in svečami. V preglednici B v prilogi 6.1.2. so predstavljena vprašanja, ki so 

razporejena glede na sklop in poskus oz. dejavnost, vezano na določen sklop. Pod 

vsakim poskusom so zapisani pripomočki, ki jih za določen poskus potrebujemo. 

3.3.5. POTEK OBDELAVE PODATKOV  

Intervjuje smo zvočno posneli in napisali transkripte. Po sklopih smo jih nato za 

posameznega učenca povzeli, predstavili pričakovane rezultate in rezultate posebej 

analizirali za prvi intervju, učno uro in drugi intervju po učencih. Odgovore učencev 

smo predstavili opisno in s preglednicami. 

 

Med individualnim in skupinskim intervjujem je opaznih nekaj razlik. Prva očitna 

razlika med njima je bila v tem, da so bili pri skupinskem učenci v skupini in ne 

individualno, ter da smo med zastavljanjem in odgovarjanjem na vprašanja izvajali 

eksperimente. Vprašanja so bila bolj odprtega tipa kot pri prvem intervjuju, učenci so 

poskuse tudi sproti komentirali. Poskusi in vprašanja si niso nujno sledila v enakem 

vrstnem redu kot vprašanja, zastavljena na intervjujih. Pri učni uri smo sklop 

»dosedanje izkušnje z ognjem in osnovno znanje o njem« izpustili, saj smo o tej temi 

dovolj informacij pridobili pri prvem intervjuju. Naslednja razlika v primerjavi z 

individualnim intervjujem je tudi v tem, da smo med oziroma na koncu vsakega 

poskusa prišli do odgovorov na zastavljena vprašanja in do razlage poskusov. To smo 

dosegli s pomočjo vprašanj, mojih in učenčevih podvprašanj ter s pomočjo opazovanja 

in sodelovanja pri izvedbi eksperimentov. Eden izmed razlogov je bila tudi ponovitev 

poskusov, ki smo jih občasno predstavili tudi z video posnetki (glej podpoglavje 5.2.). 

Namen učne ure s poskusi je bil, da učenci razumejo, kaj se med poskusi s svečami 

dogaja in zakaj do opazovanih pojavov pride. 
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3.4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO  

Z raziskavo smo ţeleli raziskati predstave in raven znanja učencev drugega triletja 

osnovne šole o pojavih pri gorenju in z njim povezanih eksperimentih s svečami pred, 

med in po izvajanju eksperimentov. Transkribirani intervjuji in učne ure s skupino petih 

učencev so v prilogah. V rezultatih raziskave so najprej zapisani pričakovani rezultati, 

nato so predstavljeni povzetki prvega intervjuja po sklopih po posameznem učencu, 

analizirani rezultati so predstavljeni v preglednicah. Sledi povzetek in analiza učne ure, 

v kateri smo izvedli poskuse in se o njih z učenci pogovarjali in razpravljali. Temu 

sledijo pričakovani odgovori na drugem intervjuju in povzetki intervjujev po izvedbi 

poskusov v skupini, ki so zopet predstavljeni po sklopih po posameznem učencu tudi v 

preglednicah. Iz preglednic lahko bralec razbere pravilnost odgovora in učenčevo 

znanje glede na barvo polnila. Ob pogledu na preglednico 6 je razvidno, da najsvetlejše 

polnilo predstavlja pravilen odgovor, črno polnilo predstavlja napačen odgovor ter sivo 

polnilo predstavlja delno pravilen odgovor. Izpostaviti je potrebno, da je, preden so bila 

učencem v pomoč zastavljena potrebna podvprašanja, v preglednici vedno vpisan prvi 

odgovor, ki so ga učenci podali. 

Preglednica 6: Predstavitev znanja in  pravilnosti odgovorov učencev v obliki polnila v 

preglednicah 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  

 

3.4.1. ANALIZA PODATKOV, PRIDOBLJENIH S 

POLSTRUKTURIRANIMI INTERVJUJI PRED POSKUSI 

Vprašanja, ki smo jih učencem zastavili na prvem intervjuju, so predstavljena v 

preglednici A  (poglavje 6.1.1.). Učenci so v večini skozi celoten intervju uporabljali 

napačen izraz »topljenje« parafina namesto pravilnega izraza »taljenje« parafina.  

3.4.1.1. POVZETKI PRVIH INTERVJUJEV Z ANALIZO PO SKLOPIH 

Povzetke intervjujev smo za boljši pregled zopet razdelili po sklopih, kot je prikazano v 

preglednici A (priloga 6.1.1.) V sklop 3 so vključene tudi skice gorečih sveč, ki so jih 

morali učenci narisati v okviru vprašanj iz tega sklopa. Podatke smo predstavili opisno, 

nekatere tudi s preglednicami. Pred predstavitvijo rezultatov so zapisana pričakovanja, 

ki smo jih o znanju učencev imeli pred izvedbo intervjujev.  

Sklop 1: dosedanje izkušnje z ognjem in osnovno znanje o njem 

Pričakovali smo, da  vsi učenci ţe imajo izkušnje z ognjem, nekateri celo z opeklinami 

in da jim starši doma ne pustijo rokovati z ognjem. Sklepali smo, da bodo učenci vedeli, 

da je za gorenje potreben kisik. Predvidevali smo tudi, da bodo nekateri učenci omenili, 

da se parafin ob prisotnosti ognja tali. Pričakovali smo, da imajo učenci informacije o 

ognju, pridobljene od doma in iz šole.  

Učenka 1/4 

Učenka se je ţe srečala z ognjem. Izpostavila je situacijo, ko so starši doma zaradi 

priţganega štedilnika zanetili poţar. Učenka se je ţe opekla z ognjem in ga ob 
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odsotnosti staršev ne sme priţigati. Značilnosti ognja in sveč, ki jih je izpostavila, so 

bile: sveča se ob gorenju topi in kar od nje ostane, je parafin; ogenj je rumene in 

oranţne barve, zelo vnetljiv in vroč. Informacije je pridobila pri pouku naravoslovja in 

tehnike, preko interneta in preko mame. 

 

Učenec 2/4 

Učenec se je ţe srečal z ognjem. Izpostavil je kurjenje kresa. Učenec se je ţe opekel z 

ognjem. Izpostavil je situacijo, ko mu je oče dal vţigalnik, s katerim se je opekel. Ogenj 

lahko priţiga ob navzočnosti staršev. Značilnosti ognja in sveč, ki jih je izpostavil, so 

bile: ogenj je nevaren, hitro gori, je rdečkaste barve; ko sveča gori, se topi; poznamo 

sveče različnih velikosti in vonjev. Informacije je pridobil pri pouku in doma. 

Učenka 3/4 

Učenka se je ţe srečala z ognjem. Povedala je, da na sprehodu pri vojašnici velikokrat 

vidi ljudi, ki kurijo ogenj. Učenka se je ţe opekla z ognjem in ga, kadar starši niso ob 

njej, ne sme priţigati. Opekla se je na kresovanju. Značilnosti ognja in sveč, ki jih je 

izpostavila, so bile: sveče so lepe in plavajo na vodi; saje ognja smrdijo in kadar ti 

pridejo v oko, je to boleče; ogenj je na dotik vroč; ko sveča gori, se parafin topi in stenj 

izgoreva. Informacije je pridobila preko pogovora s starši, do nekaterih ugotovitev je 

prišla sama.  

 

Učenec 4/4 

Učenec se je ţe srečal z ognjem. Izpostavil je priţiganje cigaret in kurjenje peči. Učenec 

se je ţe opekel z ognjem. Starši mu ga ne dovolijo priţigati. Povedal je situacijo, ko si je 

nad gorečo svečo vţgal lase in drugič, ko je padel v ţerjavico. Značilnosti, ki jih je o 

ognju in svečah izpostavil, so bile: sveče so narejene iz parafina in stenja, ki pri sveči 

gori; ogenj brez kisika ne more goreti; če ogenj polijemo z vodo, ta ugasne; ogenj lahko 

razstreli različne stvari; pri steklu mora biti temperatura zelo visoka, da ta poči; ogenj 

tali plastiko; ogenj je vroč, plamen je lahko različnih barv, odvisno od kemikalij, 

osnovni plamen ognja je rdeč in oranţen. Informacije je učenec pridobil doma, pri 

prijateljih, pri babici, na morju ter v Hiši eksperimentov. 

 

Učenec 1/5 

Učenec se je ţe srečal z ognjem. Učenec se je ţe opekel z ognjem, ko je roko potisnil 

pregloboko v peč. Brez dovoljenja staršev ognja ne sme priţigati. Značilnosti ognja in 

sveč, ki jih je izpostavil, so bile: ogenj kaţe, v katero smer piha veter; ogenj za gorenje 

potrebuje kisik. Učenec je izpostavil, da je ogenj vroč in nevaren ter da je ogenj v naravi 

večji kot pri goreči sveči. Omenil je, da se pri gorenju ustvarjata toplota in energija. 

Povedal je, da se pri goreči sveči parafin topi. Informacije je pridobil pri pouku in pa 

doma. 

 

Analiza 

Vsi učenci so se ţe srečali z ognjem. Z ognjem so se prvič srečali doma. Vsi učenci brez 

izjeme so se ţe spekli z ognjem. Značilnosti ognja in sveč, ki so jih učenci izpostavili, 

so bile različne. Učenci, ki lahko priţigajo ogenj ob prisotnosti staršev, so: 1/4, 2/4, 3/4 

in 1/5. Učenec 4/4 ognja ne sme priţigati. Vsi učenci so informacije o tem, kar so 

povedali, pridobili doma in v šoli. Učenka 3/4 je do nekaterih zaključkov prišla sama.  

Učenka 1/4 je o ognju povedala, da je ogenj  rumene in oranţne barve, zelo vnetljiv in 

vroč. O svečah je povedala, da se ob gorenju talijo in kar od njih ostane, je parafin. Tu 

je imela učenka verjetno v mislih izgorele sveče, saj v večini primerov ne izgorijo v 
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celoti. Učenec 2/4 je izpostavil podobno značilnosti, in sicer, da je ogenj rdečkaste 

barve. Nadaljeval je z mislijo, da je ogenj nevaren in hitro gori. O svečah je povedal, da 

se, ko gorijo, talijo, kar je enaka misel kot pri učenki 1/4. Izpostavil je še, da poznamo 

sveče različnih velikosti in vonjev. Učenka 3/4 je podobno kot učenka 1/4 izpostavila, 

da je ogenj vroč, ter je, kot oba učenca 1/4 in 2/4, izpostavila, da se sveče, ko gorijo, 

talijo. Drugače je povedala, da pri sveči izgoreva stenj. Izrazila je mnenje, da so sveče 

lepe in plavajo na vodi. O sajah ognja je povedala, da imajo neprijeten vonj in kadar 

pridejo v oko, je to boleče. Učenec 4/4 je izpostavil veliko stvari o gorenju in svečah. 

Izpostavil je, da je ogenj vroč in da ima v osnovi oranţno-rdeč plamen. Podobno kot 

učenka 3/4 je trdil, da so sveče narejene iz parafina in stenja, ki pri sveči gori. 

Kar je pri učencu 4/4 presenetilo, je, da je sam od sebe povedal, da ogenj brez kisika ne 

more goreti in da, če ogenj polijemo z vodo, ta ugasne. Omenil je tudi, da ogenj lahko 

razstreli različne stvari in da, ko segrevamo steklo, mora biti temperatura izredno 

visoka, da ta poči. Povedal je še, da ogenj tali plastiko in da je plamen ognja odvisen od 

kemikalij, ki izgorevajo. Učenec petega razreda 1/5 je, kot četrtošolci, izpostavil, da je 

ogenj vroč in nevaren, ter da se parafin pri gorenju tali. Na novo je povedal, da ogenj 

kaţe, v katero smer piha veter in da je plamen v naravi večji, kot pri goreči sveči. Enako 

kot učenec 4/4 je izpostavil, da ogenj za gorenje potrebuje kisik. Vedel je, da se pri 

gorenju sproščata toplota in svetloba.  

 

Odgovori učenca 4/4 so presenetili, saj so se po kompleksnosti razlikovali od 

odgovorov sovrstnikov in so bili bliţje odgovorom učenca petega razreda. V raziskavi 

smo izvedeli, da je učenec 4/4 pred kratkim obiskal Hišo eksperimentov, kjer je pridobil 

večino informacij. Odgovori učencev o taljenju parafina so bili pričakovani, saj se o 

spreminjanjih lastnosti snovi pri segrevanju učijo ţe v 3. razredu pri pouku spoznavanja 

okolja (glej poglavje Pregled učnih načrtov za spoznavanje okolja, naravoslovje in 

tehniko in naravoslovje). Večina učencev meša izraza topljenje in taljenje. Uporabljali 

so izraz »topiti«, četudi bi bil pravilen izraz »taliti«. Presenetilo nas je dejstvo, da sta 

zgolj učenca 4/4 in 1/5 izpostavila, da je za gorenje potreben kisik. Tega dejstva se 

namreč učenci naučijo v 3. razredu (Kolar idr., 2011). To, da je veter premikanje zraka, 

ter določitve smeri in hitrosti gibanja zraka, se učenci naučijo v 2. razredu. Dejstvo, da 

ogenj kaţe smer pihanja, ki je povezano s tem učnim ciljem, je izpostavil samo učenec 

petega razreda. Odgovor, da je ogenj vroč in nevaren, smo od vseh učencev pričakovali, 

saj so se vsi z njim ţe opekli. Predvideli smo tudi to, da bo večina učencev mnenja, da 

pri sveči gori stenj in ne parafin. Naša predvidevanja so bila pravilna. To smo sklepali 

na podlagi dejstva, da smo sami dolgo časa verjeli v to, saj na prvi pogled deluje, kot da 

gori stenj. Načini gašenja ognja so v učnih načrtih zapisani šele v 5. razredu (Vodopivec 

idr., 2011), vendar je učenec 4. razreda 4/4 gašenje vseeno izpostavil. Glede na to, da je 

informacije pridobil tako doma kot v Hiši eksperimentov, nas njegovo znanje ni 

presenetilo.  

Sklop 2: žarenje predmetov in oddajanje toplote 

Glede na to, da se učenci o spreminjanju lastnosti snovi pri segrevanju učijo ţe v 3. 

razredu, smo sklepali, da bodo učenci pričakovali, da vse, kar oddaja svetlobo, oddaja 

tudi toploto, in da vse, kar je vroče, ni nujno, da ţari, tj. oddaja svetlobo. Kot primere, 

smo menili, bodo za prvo trditev predvideno podali ţarnico in kot primer za drugo 

trditev radiator. V preglednici 7 so predstavljeni odgovori učencev. 
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Učenka 1/4 

Učenka je bil mnenja, da vse, kar ţari, ni nujno vroče. Kot primer je podala luč. Učenka 

je bila pri trditvi, da vse, kar je vroče, tudi ţari (v našem vidnem spektru), neodločena. 

Rekla je, da je moţno, da so nekatere stvari vroče in tudi ţarijo. Za primer je podala 

ročno svetilko in opisala, da je na eni strani hladna, na drugi strani vroča. 

 

Učenec 2/4 

Učenec je bil mnenja, da vse, kar ţari, je tudi vroče. Izpostavil je, da je to vprašanje 

teţko, zato smo ga do odgovora vodili s pomočjo podvprašanj in primerov Sonca, 

ţarnice in ognja. Učenec je bil mnenja, da vse, kar je vroče, ni nujno, da oddaja svetlobo 

(v vidnem spektru). Sam ni znal utemeljiti odgovora, zato smo ga do končnega sklepa 

zopet vodili preko podvprašanj in primerov.  

 

Učenka 3/4 

Učenka je bila mnenja, da vse, kar ţari, je tudi vroče. Tako je sklepala na podlagi 

izkušnje, ko se je opekla z ţarnico. Učenka je bila pri trditvi, da vse, kar je vroče, tudi 

ţari (vidni spekter), prepričana, da ta trditev ne drţi. Za primer je podala pištolo za 

lepilo, ki je zelo vroča, a ne ţari.  

 

Učenec 4/4 

Učenec je bil mnenja, da vse, kar ţari, je tudi vroče. Podal je primer segrete ţarnice. 

Pred tem je podal primer Lune in se sprva s trditvijo ni strinjal, vendar je kasneje s 

pomočjo podvprašanj ugotovil, da luna ne oddaja svoje lastne svetlobe in je zato za 

vprašanje slab primer. Učenec je bil mnenja, da vse, kar je vroče, ni nujno, da oddaja 

svetlobo (v vidnem spektru). Mnenje je utemeljil s  primerom segretega motorja.  

 

Učenec 1/5 

Učenec je bil mnenja, da vse, kar ţari, ni nujno vroče. Podal je primere računalniškega 

ekrana in luči na kolesu. Učenec je bil mnenja, da vse, kar je vroče, ni nujno, da oddaja 

svetlobo (v vidnem spektru). Mnenje je utemeljil s  primerom od sonca segrete kovine 

in pa radiatorja.  

 

Analiza 

V preglednici 7 so zapisani odgovori, ki so jih učenci podali na vprašanja, vezana na 

oddajanje toplote in vidne svetlobe.  
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Preglednica 7: Odgovori učencev na drugi sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 1) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Ali vse, kar oddaja svetlobo, oddaja tudi 

toploto? 

da      

ne      

Ali vse, kar oddaja toploto, oddaja tudi 

svetlobo (vidni spekter)? 

ne      

ne vem      

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  

 

Učenka 1/4 in učenec 1/5 sta bila mnenja, da vse, kar ţari (v vidnem spektru), ni nujno, 

da oddaja toploto. Učenka 1/4 je podala napačen primer za to, in sicer ţarečo luč. Luč 

namreč oddaja tako toploto kot tudi svetlobo. Učenec 1/5 je podal primer 

računalniškega ekrana in luči na kolesu. Luč na kolesu ni dober primer, saj, ko se je 

dotaknemo, čutimo, da ima višjo temperaturo, kar lahko tudi izmerimo. Zaslon 

računalnika je boljši primer, saj LED oddajajo manj toplote, kot navadne ţarnice, 

vendar je ta odgovor še vedno napačen. Ostali učenci so bili mnenja, da vse, kar ţari, je 

tudi vroče. Učenca 4/4 in 3/4 sta oba podala primer segrete ţarnice. Učenec 4/4 je na 

začetku našel protiprimer Lune, vendar je kasneje prišel do ugotovitve, da luna ne 

oddaja svoje lastne svetlobe. Učenec 2/4 svojega mnenja ni znal razloţiti, zato smo ga 

do odgovora vodili s podvprašanji o ognju, ţarnici in Soncu.  

Učenci 2/4, 3/4, 4/4 in 1/5 so bili vsi mnenja, da vse, kar je vroče, ni nujno da ţari. 

Učenec 2/4 zopet ni znal utemeljiti svoje odločitve, zato smo ga do odgovora vodili 

preko podvprašanj. Učenka 3/4 je za primer podala pištolo za lepilo, učenec 4/4 je 

mnenje utemeljil s segretim motorjem, učenec 1/5 je podal primer segretega radiatorja 

in pa od sončne svetlobe segrete kovine. Učenka 1/4 je bila o trditvi neodločena. Kot 

primer je podala segreto ročno svetilko, ki je na eni strani vroča, na drugi pa ne.  

 

Odgovori učencev na prvo vprašanje so nas presenetili, saj se o spreminjanju lastnosti 

snovi pri segrevanju učijo ţe v tretjem razredu, zatorej smo predvideli, da bodo vsi 

odgovori pravilni. Še posebej je bil presenetljiv napačen odgovor učenca petega razreda 

in neodločenost učenke 1/4. Naša predvidevanja o znanju učencev v povezavi s to temo 

so bila tako delno napačna, saj sta dva od petih na prvo vprašanje odgovorila napačno, 

medtem ko so na drugo vprašanje pravilno odgovorili štirje učenci od petih. Znanja o 

kompleksnosti sevanja svetlobe (vsa telesa oddajajo toplotno sevanje preko celotnega 

spektra) od učencev nismo pričakovali, kar se je izkazalo za pravilno.  

Sklop 3: prižig, gorenje ognja in sveč 

Predvidevali smo, da bodo učenci našteli sledeče načine priţiganja sveč: z vţigalnikom, 

z vţigalicami, drugo svečo, pri čemer ne bodo navedli načinov, kot so: s strelo, preko 

lupe ob sončnem dnevu ali pa z iskro kresilnih kamnov. Na podlagi ugotovitev 

Aeschlimanna (1993), predstavljenih v članku The Flaming Candle Experiential 
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Learning in the Fourth Grade, smo sklepali, da bo večina učencev plamen narisala kot 

rdeč oziroma rumen, nekateri brez ţareče vrvice in drugi z ţarečo vrvico.  Nekateri 

učenci, smo sklepali, bodo mnenja, da je plamen na koncu stenja, drugi direktno nad 

parafinom. Pričakovali smo, da bo večina učencev menila, da pri sveči gori stenj, in da 

ga sveča potrebuje zato, da gori.  

 

Učenka 1/4 

Naštela je sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom ter vţigalicami. Učenka je bila 

mnenja, da pri sveči izgoreva parafin. Pri vprašanju, zakaj sveča potrebuje stenj, je 

odgovorila, da je v stenju »nekaj« in ko svečo priţgemo, »nekaj« po  njem potuje in 

parafin se spodaj topi.  Menila je, da plamen izgoreva na vrhu stenja.  

 

Učenec 2/4 

Naštel je sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom in vţigalicami. Povedal je, da se 

pri goreči sveči parafin topi. Učenec je bil mnenja, da pri sveči izgorevata stenj in 

parafin. Sprva je rekel, da gori samo stenj, vendar je pri vprašanju, zakaj sveča 

potrebuje stenj, izpostavil, da parafin za to, da  lahko začne goreti, potrebuje vrvico. 

Menil je, da stenj gori čisto na vrhu in da se plamen s časom premika vedno niţje.  

 

Učenka 3/4 

Naštela je sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom, vţigalicami, s kresom, s sveče 

na svečo. Učenka je bil mnenja, da pri sveči izgoreva stenj. Pri vprašanju, zakaj sveča 

potrebuje stenj, je odgovorila, da ko ga »zmanjka«, sveča neha goreti. Nato je 

izpostavila, da parafin sam ne bi moral goreti.  Menila je, da stenj gori čisto na vrhu ter 

da se s časom plamen premika navzdol.   

 

Učenec 4/4 

Naštel je sledeče načine priţiga ognja: vţigalnik, goreč papir, kresilni kamni. Pri priţigu 

s kamni je izpostavil, da moramo ustvariti iskro, ki skoči na gorljiv material.  

Učenec je bil mnenja, da pri sveči izgoreva stenj in ne parafin. Pri vprašanju, zakaj 

sveča potrebuje stenj, je odgovoril, da zato, da sveča gori. Rekel je, da če bi poskusili 

priţgati parafin, bi se ta le topil, stenj pa je narejen iz gorečega materiala. Menil je, da 

se toplota prenaša na stenj, parafin je zgolj opora temu. Učenec je trdil, da je plamen 

čisto na vrhu stenja. 

 

Učenec 1/5 

Naštel je sledeče načine priţiga ognja: vţigalnik, vţigalice, s svečo, z gorečim lesom, z 

ogljikovimi kockami. Učenec je bil mnenja, da pri sveči izgoreva stenj in ne parafin. Pri 

vprašanju, zakaj sveča potrebuje stenj, je odgovoril, da zato, da lahko gori in da se 

parafin tali. Menil je, da stenj gori čisto na vrhu.  

 

Analiza 

Vsi brez izjeme so kot način priţiga ognja izpostavili vţigalnik (preglednica 8). 

Predvidevamo, da so z vţigalnikom rokovali največkrat. Učenci 1/4, 2/4, 3/4, 1/5 so 

našteli tudi vţigalice. Učenka 3/4 in učenec 1/5 sta tu dodala še priţig sveče z drugo 

svečo, učenka 3/4 pa priţig ognja  kresom. Učenec 4/4 je izpostavil kresilne kamne in 

goreč papir. Učenec 1/5 je poleg vţigalic, vţigalnika in sveče temu dodal še goreč les 

(kar spominja na odgovor učenca 4/4 z gorečim papirjem) ter ogljikove kocke ali, 

drugače rečeno, oglje. Kot smo pravilno predvidevali, je večina učencev izpostavila 

načine priţiganja ognja z vţigalnikom in vţigalicami ter z drugo svečo. Narobe smo 
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predvideli, da nihče ne bo omenil kresilnih kamnov, saj jih učenec 4/4 je. Naša ostala 

predvidevanja so bila, da nihče ne bo omenil lupe in strele, kar se je izkazalo za 

pravilno. 

 

Preglednica 8: Različni načini priţiga ognja (intervju 1) 

Načini prižiga 

ognja 

Vžigalnik Vžigalice Z gorečim 

predmetom 

Kresilni 

kamni 

Število učencev 5 4 4 1 

 

Učenci 3/4, 4/4 in 1/5 so bili vsi napačnega mnenja, da pri sveči izgoreva stenj 

(preglednica 9). Učenec 2/4 je bil mnenja, da pri sveči gorita tako stenj kot tudi parafin. 

Učenka 1/4 je bila edina, ki je odgovorila pravilno, da pri sveči izgoreva parafin. Pred 

raziskavo smo predvideli, da bo večina učencev mnenja, da pri sveči izgoreva stenj in 

predvidevanje se je izkazalo za pravilno. Edino ena učenka je trdila, da izgoreva parafin. 

Odgovori na vprašanje, zakaj sveča potrebuje stenj, so bili dokaj različni. Učenka 1/4 je 

edina v celoti odgovorila pravilno, saj je izpostavila, da parafin po stenju potuje in gori 

in parafin se niţje tali. Učenec 2/4 je na vprašanje odgovoril, da sveča potrebuje stenj 

zato, da lahko gori. Pri prejšnjem vprašanju je v povezavi z gorenjem pri sveči rekel, da 

izgorevata tako stenj kot parafin, kar je načeloma pravilno, vendar pa moramo 

upoštevati, da je gorivo pri sveči parafin in ne stenj. Učenka 3/4 je odgovorila, da sveča 

brez stenja ne more goreti in da parafin brez vrvice ne more goreti. Ko smo izvajali 

intervju, je bilo bolj očitno, da je bila učenka mnenja, da je stenj gorivo in parafin zgolj 

pomaga pri izgorevanju stenja. Učenca 4/4 in 1/5 sta bila oba mnenja, da sveča 

potrebuje stenj zato, da gori, saj se parafin v stiku z ognjem zgolj tali. Glede na dobljene 

rezultate, so bila naša predvidevanja o znanju učencev na to vprašanje pravilna, saj je 

večina odgovorila, da sveča potrebuje stenj, da lahko gori. 

Ko smo učence vprašali, kje na stenju je plamen, so vsi odgovorili, da plamen gori na 

vrhu stenja. Učenca 2/4 in 3/4 sta izpostavila, da se plamen, ko stenj izgoreva, premika 

vedno niţje. To ovrţe naša predhodna pričakovanja, saj smo menili, da bodo mnenja 

deljena. Trdili smo, da bodo nekateri učenci mnenja, da plamen gori na vrhu stenja, 

drugi pa na dni stenja.  
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Preglednica 9: Odgovori učencev na tretji sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 1) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Kaj pri sveči izgoreva? stenj      

parafin      

stenj in parafin      

Zakaj sveča potrebuje stenj? parafin po stenju potuje in 

izgoreva 

     

zato, da sveča lahko gori 

(stenj je gorivo) 

     

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  

Pri skicah goreče sveče smo predvideli dve stvari. Prvič smo sklepali, da bo večina 

učencev plamen narisala rumeno-rdeče barve. Kot drugo smo predvideli, da bodo stenj 

nekateri narisali kot ţareč in nekateri kot neţareč. Kot tretje smo predvideli, da bodo 

nekateri učenci plamen narisali na vrhu, drugi pa na dnu. Slednje je bilo pravilno, saj je 

večina učencev plamen narisala na vrhu stenja (slika 19, 20, 21, 22), edino učenec 4/4 je 

plamen narisal v dotiku s parafinom (slika 18). Ta rezultat je presenetljiv, saj je v 

intervjuju učenec rekel, da meni, da je plamen na vrhu stenja. To dokazuje, da je učenec 

4/4 vizualni tip učenja. Narobe smo sklepali, da bo nekaj učencev stenj narisalo kot 

ţarečega. Vsi so ga narisali v črni barvi.  

 

                            
Slika 18: Učenec 4/4  pred        Slika 19: Učenka 3/4 pred               Slika 20: Učenec 1/5 pred                                            
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Slika 21: Učenka 1/4 pred                         Slika 22: Učenec 2/4 pred                      

Sklop 4: hlapi parafina 

Predvidevali smo, da učenci ne bodo vedeli, da pri sveči gori parafin oziroma 

natančneje parafin v plinastem stanju. Menili smo, da učenci ne bodo predvideli, da se 

sveča ponovno vţge, ko plamen pribliţamo dimu/param ugasle sveče, o čemer poroča 

Aeschlimann (1993). Učenci so bili v njegovi raziskavi pred izvedbo poskusa skeptični 

glede priţiga stenja preko parafina v plinastem stanju (videnih v obliki belega dima). 

Sklepali smo, da bodo učenci ponovni vţig gorilne vrvice preko par parafina povezali s 

prenosom elektrike preko vodnega curka oziroma drugih električnih prevodnikov, kot 

so to sklepali učenci v Aeschlimannovi raziskavi (Aeschlimann,1993).  

Analiza 

Vsi učenci so bili mnenja, da se sveča po parah parafina ponovno ne more vţgati, saj 

niso verjeli, da hlapi parafina gorijo. Predvidevanja so bila pri tem delu raziskovanja 

tako pravilna.  

 

Sklop 5: dušenje in gašenje ognja 

Pričakovali smo, da bodo učenci menili, da ko v svečo pihamo rahlo, ta ne ugasne, in ko 

pihamo močno, ugasne. Menili smo, da bodo vsi učenci vedeli, da ko gorečo trsko 

polijemo z vodo, ta ugasne. To smo sklepali zaradi predpostavke, da so po vsej 

verjetnosti vse pojave učenci v preteklosti ţe poskusili s svojimi starši ali pa bili le–tem 

izpostavljeni.   

Učenka 1/4 

Učenka je rekla, da če v svečo pihnemo rahlo, se bo plamen le malce premaknil, 

medtem ko v svečo pihnemo močno, bo plamen ugasnil.  Pri vprašanju, zakaj do pojava 

pride, je odgovorila, da če v ogenj pihnemo močno, ta »dobi« zrak in ugasne. 

Verjamemo, da v mislih ni imela kisika, ampak premikanje zraka samega.  V primeru, 

da svečo polijemo z vodo, je učenka rekla, da le–ta ugasne. To je utemeljila s 

primerjavo, da pri kuhanju, ko goreči plin polijemo z vodo, ta še vedno gori, svečka pa, 

kjer je ogenj manjši, bi ugasnila. Naša interpretacija njene razlage je ta, da voda ogenj 

fizično prekrije, zaduši.  
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Učenec 2/4 

Učenec je rekel, da če v svečo pihnemo rahlo, se ta začne ugašati, vendar ne ugasne, 

medtem ko če v svečo pihnemo močno, bo plamen ugasnil. Zakaj do pojava pride, je 

utemeljil z razlago prisotnosti zraka. S tem, ko pihamo, plamenu odpihnemo zrak, ki ga 

potrebuje za gorenje. Kasneje smo uvideli, da je z izrazom »zrak« mislil na »kisik«.  

V primeru, da gorečo trsko polijemo z vodo, je učenec rekel, da le–ta ugasne. To je 

utemeljil z mislijo, da ogenj pogasimo, vendar zakaj točno do gašenja pride, ni znal 

predvideti.  

 

Učenka 3/4 

Učenka je rekla, da če v svečo pihnemo rahlo, se bo plamen le malce premaknil, 

medtem ko, če v svečo pihnemo močno, bo plamen ugasnil.  Pri vprašanju, zakaj do 

pojava pride, je odgovorila s primerjavo burje. Kadar je burja ekstremno močna, nas bo 

prevrnila na tla in na isti način plamen ugasne.  V primeru, da gorečo trsko polijemo z 

vodo, je učenka rekla, da le–ta ugasne. Pojasnila je, da ogenj v vodi ne gori, saj ogenj za 

gorenje potrebuje kisik, ki ga iz vode direktno ne more dobiti. 

 

Učenec 4/4 

Učenec je rekel, da če v svečo pihnemo rahlo, se bo gorenje plamena samo malce 

spremenilo, medtem ko če v svečo pihnemo močno, bo plamen ugasnil. Zakaj do pojava 

pride, je utemeljil z idejo, da ko v svečo pihnemo, ji odvzamemo potreben kisik za 

gorenje. Pihanje je razloţil kot »ščit« okoli plamena.  V primeru, da gorečo trsko 

polijemo z vodo, je učenec rekel, da le–ta ugasne. To je utemeljil z mislijo, da voda 

kisik okrog plamena »potlači«, zatorej ogenj neha goreti.  

 

Učenec 1/5 

Učenec je rekel, da če v svečo pihnemo rahlo, se bo plamen le nagnil v smer kamor 

pihamo, medtem ko če v svečo pihnemo močno, bo plamen ugasnil. Zakaj do pojava 

pride, ni znal razloţiti.  V primeru, da gorečo trsko polijemo z vodo, je učenec trdil, da 

le–ta ugasne. To je utemeljil z mislijo, da se stenj napoji z vodo in neha goreti, ker voda 

ne gori.  

 

Analiza 

Pred raziskavo smo pravilno pričakovali, da bodo vsi učenci mnenja, da če v svečo 

pihnemo rahlo, ta ne ugasne, vendar pa, ko vanjo pihnemo močno, ta ugasne. Razlike so 

se pojavile pri razlagi poskusov. Odgovori in pravilnost odgovorov učencev so 

predstavljeni v preglednici 10. Učenka 1/4 je to razloţila s trditvijo, da sveča, ko vanjo 

pihnemo močno, dobi preveč zraka. Sklepamo, da je s tem mislila, da zrak plamen 

zaduši (učenci so predvidevali, da izdihani zrak ne vsebuje kisika, kar sicer ni res). 

Učenka 3/4 je pojav primerjala z burjo. Burja nas, ker je veter tako močan, »premakne« 

in ravno tako veter odpihne plamen. Učenca 2/4 in 4/4 sta odgovor oba utemeljila z 

mislijo, da s pihanjem ognju odpihnemo kisik potreben za gorenje. Učenec 1/5 je vedel, 

da plamen ugasne, vendar odgovora na vprašanje, zakaj do tega pride, ni vedel. Njihovi 

odgovori so razumljivi in pričakovani, saj v tretjem razredu uresničujejo cilj o vplivih 

na gibanje, kar lahko poveţemo s »premikom« ognja od stenja. Ravno tako v 3. razredu 

spoznajo, da za gorenje potrebujemo kisik, kar razloţi utemeljitev učencev 1/4, 2/4 in 

4/4 (Kolar idr., 2011). Učenec 1/5 svojih predvidevanj ni znal razloţiti, kar nas je 

presenetilo, saj bi o pojavih na podlagi učnega načrta moral vedeti največ. Večina 

odgovorov na prvo vprašanje je bila napačna, saj bi morali učenci izpostaviti ohladitev 

plamena ali pa fizičen premik le–tega.  
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Vsi učenci so predvideli, da ko gorečo trsko polijemo z vodo, bo ta ugasnila. To smo 

predvideli, saj smo gašenju z vodo izpostavljeni od malega, če ne drugega, preko risank 

na televiziji. Učenec 2/4 ni znal utemeljiti, zakaj trska ugasne. Učenka 3/4 in učenec 4/4 

sta oba trdila, da ogenj za gorenje potrebuje kisik, voda dotok kisika prepreči. Učenka 

1/4 je izpostavila, da voda prekrije ogenj. Sklepamo, da je s tem mislila, da ogenj voda 

zaduši, kar je podobno mnenje kot učenca 3/4 in 4/4. Učenec 1/5 je menil, da se stenj 

napoji z vodo in tako sveča ugasne, saj voda ne gori. Ta odgovor je delno pravilen, saj 

voda stenj ohladi, kar prepreči izhlapevanje in s tem gorenje hlapov parafina.  

 

Preglednica 10: Odgovori učencev na peti sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 1) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Zakaj sveča ob močnem pihanju 

ugasne? 

odstranitev kisika      

fizičen premik plamena      

ne vem      

Zakaj goreča trska ob stiku z 

vodo ugasne? 

pomanjkanje kisika      

stenj se napoji z vodo       

ne vem      

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  

Sklop 6: sveča in kozarec 

Predvidevali smo, da bodo vsi učenci mnenja, da sveča ob pokritju s kozarcem ugasne, 

saj se znotraj kozarca porabi kisik. Da je za gorenje potreben kisik, se učenci po učnem 

načrtu za spoznavanje okolja učijo v 3. razredu (Kolar idr., 2011). Sklepali smo, da 

razlage pojava učenci 4. razreda verjetno še ne bodo vedeli, saj morajo pojav znati 

razloţiti šele v 5. razredu (Vodopivec idr., 2011). Učenec petega razreda bo pojav znal 

razloţiti. Večina učencev, smo sklepali, bodo menili, da ko svečo, ki je na pladnju z 

vodo, pokrijemo s kozarcem, ta ugasne, z vodo pa se ne zgodi nič. Taka pričakovanja 

smo imeli, ker naj bi pred tem ţe razmišljali, da plamen sveče ugasne zaradi 

porabljenega kisika pod pokrito posodo. Ker imajo učenci zelo omejeno znanje o tlaku 

in plinih, smo pričakovali, da ne bodo pričakovali dviga gladine vode pri Lavoisierovem 

poskusu (Vodopivec idr., 2011). 

 

Učenka 1/4 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenka predvidela, da bi se kozarec 

segrel in ogenj porabil ves potrebni zrak za gorenje. Posledica tega bi bila eksplozija 

sveče in počen kozarec.  

Ko smo učenko vprašali, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z 

vodo pokrili s kozarcem, je odgovorila, da bi voda zaradi ognja izhlapela, sveča bi se 
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čisto stalila in kozarec bi zaradi reakcij počil. Njeno predvidevanje reakcij izhaja iz 

izkušenj z vretjem vode na plinskem štedilniku.  

 

Učenec 2/4 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenec izpostavil, da ta ugasne, saj ji za 

gorenje zmanjka »zraka«. Z izrazom »zrak« je verjetno mislil »kisik«.   

Ko smo učenca vprašali, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z 

vodo pokrili s kozarcem, je ta sprva odgovoril, da sveča ne bi ugasnila in menil, da 

sveča segreje kozarec, ki naj bi vplival na vodo na kroţniku. Nato je rekel, da se mu zdi, 

da voda ohladi kozarec in sveča še vedno gori. Nato je razmišljal dalje in predvidel, da 

se gladina voda zniţa, zaradi višje temperature znotraj kozarca – s tem je mislil na 

izparevanje vode, saj je za primer podal gladino luţe glede na toploto sonca. Na koncu 

je postal zmeden in trdil, da je to vprašanje res teţko, ter zaključil, da bo sveča kljub 

vsemu na koncu ugasnila.  

 

Učenka 3/4 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenka trdila, da plamen ugasne, ker za 

gorenje potrebuje »zrak« (verjetno je imela v mislih kisik). Tu je nejasno, ali je mislila, 

da znotraj kozarca ni kisika v splošnem, ali je predvidela, da se kisik porabi.  

Ko smo učenko vprašali, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z 

vodo pokrili s kozarcem, je odgovorila, da bo plamen ugasnil, saj sveţ zrak ne more 

vstopati v kozarec zaradi vode. Dodala je, da če je sveča na vodi direktno, se bo parafin 

počasi topil v vodi.  

 

Učenec 4/4 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenec izpostavil, da ta ugasne, saj ji za 

gorenje zmanjka kisika, ki skozi kozarec ne more prodreti.  

Ko smo učenca vprašali, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z 

vodo pokrili s kozarcem, je ta odgovoril, da bi ugasnila, zaradi pomanjkanja kisika, 

vendar malce kasneje, kot v prvem primeru. Menil je, da bo sveča zdrţala dodatnih 

nekaj sekund, saj bo porabila še kisik iz vode.  

 

Učenec 1/5 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenec izpostavil, da ta ugasne, saj ji za 

gorenje zmanjka kisika.  

Ko smo učenca vprašali, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z 

vodo pokrili s kozarcem, je ta odgovoril, da bi ugasnila. To je skozi podvprašanja 

utemeljil s segrevanjem vode in izparevanjem le–te, ter nato vpijanjem vodne pare v 

stenj in s tem prenehanje gorenja.  

 

Analiza  

Kot smo sklepali pred raziskavo, je bila večina učencev mnenja, da bo sveča, ko jo 

pokrijemo s kozarcem, ugasnila. Učenca 2/4 in 3/4 sta razloţila, da sveča ugasne, saj ji 

za gorenje zmanjka zraka, medtem ko sta učenca 4/4 in 1/5 uporabila pravilen izraz – 

kisik. Učenka 1/4 je edina sklepala narobe, saj je trdila, da se bo kozarec segrel, kar bo 

vodilo v eksplozijo sveče in počen kozarec (preglednica 11). Večina učencev je pravilno 

razloţila pojav. Sklepamo, da sta učenca 2/4 in 3/4 z izrazom »zrak« v resnici menila 

»kisik«.  

Učencem smo pri drugem delu poskusa za boljšo predstavitev narisali skico (slika 23). 
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Slika 23: Skica poskusa, ko gorečo svečo na vodni gladini pokrijemo s kozarcem 

Drugi del vprašanja se je nanašal na pokrivanje sveče na kroţniku z vodo. Učenci 3/4, 

4/4 in 1/5 so vsi z gotovostjo trdili, da bo sveča ugasnila (preglednica 11). Učenec 2/4 je 

bil na začetku mnenja, da bo sveča kar naprej gorela, in da bo segret zrak vplival na 

vodo, nato je dodal, da se bo gladina vode zaradi višje temperature zniţala. Čisto na 

koncu je izrazil enako mnenje kot učenci zgoraj, to je, da bo sveča ugasnila. Učenka 1/4 

je trdila, da bo voda zaradi gorenja izhlapela, sveča se bo stalila in kozarec bo zaradi 

reakcij počil. Zanimivo je dejstvo, da je večina učencev v svoje razlage poskusov 

vključila vodo. Učenec 1/5 je trdil, da se bo vodna para vpila v stenj, kar bo 

onemogočilo gorenje. Učenec 4/4 je trdil, da bo sveča porabila še kisik iz vode in bo 

zato gorela dlje časa kot pri prvem poskusu. Učenka 3/4 je bila najbliţje rešitvi, saj je 

poleg tega, da bo sveča ugasnila, sklepala tudi to, da sveţ zrak ne more vstopati v 

kozarec zaradi vode. Nato je dalje ugotavljala, da se bo sveča v vodi stopila – ta trditev 

je napačna, saj se parafin v vodi ne raztaplja (Krnel in Glaţar, 2001). Pričakovanja pred 

raziskavo so bila, da bo večina učencev ugotovila, da plamen ugasne, kar se je izkazalo 

kot pravilno predvidevanje. Učenčevih predvidevanj, zakaj do pojava pride, vnaprej 

nismo ugotavljali. Učenci so se potrudili in o poskusu intenzivno razmišljali in vanj 

vključevali tako vodo kot segrevanje in omejitev prostora. 
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Preglednica 11: Odgovori učencev na šesti sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 1) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Kaj se zgodi, ko gorečo svečo 

pokrijemo s kozarcem? 

sveči zmanjka kisika, zato 

ugasne 

     

sveči zmanjka zraka, zato 

ugasne 

     

kozarec se segreje in poči, 

sveča eksplodira 

     

Kaj se zgodi, ko gorečo svečo na 

vodni gladini pokrijemo s 

kozarcem? 

sveča ugasne      

sveča ugasne zaradi 

pomanjkanja zraka 

     

sveča ugasne zaradi 

pomanjkanja kisika, 

vendar gori dlje, saj 

porablja še kisik iz vode 

     

voda se segreje in izpari 

ter se vpije v stenj, kar 

vodi v prenehanje gorenja 

     

voda izhlapi, sveča se 

stali, kozarec poči 

     

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  

 

3.4.2. UČENJE OB POSKUSIH S SVEČAMI 

Učna ura je trajala pribliţno 60 minut. Pri njej so sodelovali vsi učenci, ki smo jih pred 

tem intervjuvali. V učni uri smo izvedli poskuse, razloţene v teoretičnem delu 

magistrskega dela. Med izvajanjem poskusov smo o njih debatirali in z učenci o njih 

razpravljali. Učenci so imeli pri sodelovanju v splošnem podobna ali enaka znanja kot 

pri prvem intervjuju, kar ni presenetilo. Med izvajanjem poskusov so bili izredno 

motivirani in vedoţeljni, kar je dober predpogoj za boljše pomnjenje in učenje novih 

znanj. Z učno uro smo ţeleli, da učenci preoblikujejo delno napačna ali pa pomanjkljiva 

znanja ter pridobijo in usvojijo nova znanja o: ognju, pogojih in produktih gorenja, 

svečah, toploti, gašenju ognja, tlaku, agregatnih stanjih vode in parafina ter varnosti pri 

eksperimentalnem delu. Poskuse, pogovor in razpravo, ki so v učni uri potekali, smo 

zopet zapisali po zgoraj navedenih sklopih in rezultate sproti interpretirali. Izpustili smo 

sklop »dosedanje izkušnje z ognjem in osnovno znanje o njem«, saj smo o tej temi 

dovolj informacij pridobili v intervjujih pred učno uro. Sklop 1 se tako začne z 

»ţarenjem predmetov in oddajanjem toplote«. Transkripcije učne ure so v podpoglavju 

6.4. v prilogah.  

3.4.2.1. POVZETKI UČNE URE  Z  INTERPRETACIJO PO SKLOPIH 

Povzetek učne ure je zapisan v obliki 5 sklopov. Učenci tokrat niso omenjeni po 

dodeljenih kodiranih imenih, saj namen učne ure ni bil opazovanje posameznikov, 

ampak delo v skupini z izvajanjem poskusov in (pre)oblikovanjem učenčevih 
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dosedanjih znanj – naj si bodo napačna ali pravilna. Občasno je izpostavljen učenec 

petega razreda, kadar je kaj komentiral drugače ali pa zastavil vprašanja, ki so se 

bistveno razlikovala od učencev 4. razreda, saj sta identifikacija kvalitete in razlike 

komentarjev učencev po letih stvari, ki smo ju v magistrskem delu  poskušali raziskati.  

Sklop 1: žarenje predmetov in oddajanje toplote 

Učenci so na vprašanje, »ali vse, kar oddaja toploto, tudi ţari?«, odgovorili z »ne«. Kot 

primere za dokaz trditve, so omenili radiator, vročo vodo, opekač za kruh, diske na 

motorju in kolesu ter telefon, priključen na polnilnik. Omenili so električno ploščo na 

štedilniku, ki lahko ţari ali pa ne ţari. Na vprašanje, »ali je vse, kar ţari, tudi vroče?«, 

so učenci odgovorili z »ne«. Kot prvi argument so podali material, ki v temi ţari (na 

primer zvezdice v sobi na stropu in različne v temi svetleče nalepke). Skupaj smo prišli 

do ugotovitve, da ta primer ni najbolj nazoren, saj ţareč material najprej vpije svetlobo 

in jo nato oddaja. V nadaljevanju smo omenili ţarnico, izredno vroč likalnik, učenci so 

sami omenili mobilni zaslon. Po debati so učenci prišli do zaključka, da vse, kar oddaja 

lastno svetlobo, oddaja tudi toploto. Eden izmed učencev je omenil svetlobo Lune, in 

sicer, da je Lunina svetloba zgolj odboj Sončeve svetlobe. V tej točki smo opredelili 

svetila.  

 

Celoten pogovor o tem, kaj ţari in kaj oddaja svetlobo, je precej bolj kompleksen, kot se 

sprva zdi. Ţe sam primer tople vode in svetlečih materialov govori sam zase – topla 

voda namreč oddaja toploto, a jo je pred tem morala od nečesa prejeti (ogenj, grelec). 

Ravno tako so svetleče nalepke v sobi morale svetlobo najprej vpiti od nekega drugega 

vira svetlobe (ţarnica), preden so jo lahko oddale. Zaradi slednjih primerov smo se 

začeli spraševati o legitimnosti ostalih primerov, kajti, ali ni na polnilec priklopljen vroč 

mobilni telefon tudi sekundarni vir oddajanja toplote? Primarni vir bi namreč bila 

elektrika, ki polnilec polni. Na tej stopni se je tako smiselno osrediniti na preproste 

primere. 

 

Zaključek, do katerega smo z učenci na koncu prišli, je, da to, kar sveti, vedno oddaja 

toploto, tudi če v zelo majhni količini, medtem ko reči, ki so vroče (pa naj si bodo 

segrete ali pa same oddajajo toploto), ni nujno, da tudi oddajajo vidno svetlobo. Lep 

primer za to je telo sesalcev – oddajamo toploto okolici, a ne oddajamo svetlobe. 

Sklop 2: prižig, gorenje ognja in sveč 

Predmeti, s katerimi zanetimo ogenj 

Ko smo učence vprašali, kaj je najbolj primarna stvar, s katero zanetimo ogenj, so sprva 

odgovorili z »vţigalnik«, »paličice in les« ter nato »kresilni kamni«. S pomočjo 

zadnjega odgovora smo prišli do ugotovitve, da za to, da zanetimo ogenj, potrebujemo 

iskro. Skozi pogovor smo prišli do sklepa, da če bi poleg iskre postavili gorivo (les, 

papir idr.), bi prišlo do gorenja. Eden izmed učencev je pred učno uro na glas razmišljal, 

da so poţari v gozdovih velikokrat sproţeni, kadar vanje udari strela. To smo kasneje v 

učni uri izpostavili ter učencem tudi pokazali video posnetek na to temo (glej poglavje 

5.2.). Učenci so prišli na plan z idejami za goriva: bencin, parfumi, olje, nafta. Omenili 

so eksplozije in kako so se pri pouku pogovarjali o varnosti in zlivanju olja na vroče 

tekočine. To je bilo prvič, da so učenci v učni uri omenili »varnost«, ki je pri 

eksperimentiranju izrednega pomena. Nato smo se osredinili na vţigalnik. Učenec 5. 

razreda je omenil, da so s prijatelji posneli počasen posnetek priţiga ognja z 

vţigalnikom. Ker tega na intervjuju ni omenil, predvidevamo, da so to s prijatelji 
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naredili kasneje. Izpostavil je, da najprej skoči iskra, nato se priţge ogenj. Učenci so 

vedeli, da je v vţigalniku plin in da le–ta gori. Njihovo znanje o tem, da je plin tisti, ki 

pri vţigalniku izgoreva, nas je presenetilo, saj na intervjuju tega nihče ni sam omenil. 

To je dober primer za to, kako pomemben je pogovor in diskusija v razredu, saj v 

učenčevih mislih sproţi asociacije in s tem stara shranjena znanja. Vse, o čemer smo se 

v povezavi z vţigalnikom pogovarjali, smo jim na vţigalniku tudi demonstrirali. 

Kasneje smo jih vprašali, kaj potrebujemo za gorenje, in poleg ţe zgoraj naštetega so 

izpostavili tudi kisik. Ta odgovor je bil pričakovan, saj se učenci o pogojih gorenja učijo 

ţe v 3. razredu osnovne šole (Kolar idr., 2011). Z učenci smo nato pogledali video 

posnetke (glej poglavje 5.2.) različnih načinov priţiganja ognja (drgnjenje lesene 

paličice ob leseno podlago, zanetenje ognja s kresilni kamni, preko strele). Naslednji 

poskus, ki smo ga izvedli zunaj učilnice, je bil priţig sveče preko zbiralne leče. Učenci 

so vedeli, da zbiralna leča »zbira« svetlobo. Eden izmed učencev je celo izpostavil, da 

leča zbere svetlobo (energijo) v mali prostor. Poskus smo uspešno izvedli in učenci so 

bili navdušeni. To, da so učenci vedeli, kaj je namen zbiralne leče, je bilo pričakovano. 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko je v 4. razredu v povezavi s tem poskusom 

pod sklopom »sile in gibanja – gibanje Zemlje« zapisan operativni učni cilj »Učenci 

znajo prikazati, da se svetlobni ţarki iz svetila širijo naravnost in na vse strani.« Kot 

enega izmed prikazov za usmerjanje sončnih ţarkov učenci lahko izberejo zbiralno lečo. 

Učenci so vedeli, kaj se pri poskusu zgodi in zakaj, zato menimo, da so s poskusom 

seznanjeni ţe od prej.  

 

Opazovanje gorenja sveč 

Z učenci smo primerjali obe sveči – voščeno svečo in parafinsko svečo. Sveči sta bili 

enakega premera, parafinska sveča je bila 1 cm višja od voščene. Razlike, ki so jih 

izpostavili, so bile: višina, barva, material (snov) in vonj. Eden izmed učencev je 

izpostavil, da je parafinska sveča »umeten vosek«. Voščeno in parafinsko svečo smo 

priţgali in učenci so opazovali njuno gorenje. Opazili so, da je bil plamen voščene 

sveče večji in bolj rumen, kljub temu da sta imeli obe sveči stenj enakih mer. Z učenci 

smo prišli do ugotovitve, da je to tako, ker sta vosek in parafin, ki pri sveči izgorevata, 

različni snovi in tako izgorevata različno.  

 

Kaj pri sveči gori? 

Učence smo vprašali, kaj pri sveči izgoreva. Vsi so se sprva strinjali, da gori stenj. Nato 

smo jih vprašali, zakaj bi potemtakem pri svečah, ki smo ju opazovali poprej, bila 

plamena različna (stenja sta enaka). Eden izmed učencev je omenil, da na plamen vpliva 

dolţina stenja, kar ni res in kar smo kasneje tudi pokazali, ko smo poskušali sam stenj 

priţgati. Nato smo jim zastavili vprašanje, zakaj sveča potrebuje parafin. Učenci so se 

strinjali, da zato, da daje oporo stenju. Na to trditev smo jim podali argument, da bi 

stenju lahko našli drugačno oporo kot parafin. Učenec iz petega razreda je premislil in 

nato rekel, da ko se parafin tali, morda »nekaj« oddaja. Učenka 4. razreda je pripomnila, 

da v primeru, da bi gorel samo stenj, potemtakem pri gorenju dišečih sveč ne bi dišal 

prostor. Nadaljevala je z mislijo, da kar pri sveči diši, je parafin. To je bil produktiven 

tok misli učenke, in da bi dokazali, da pri sveči stenj res ni tisti, ki izgoreva, smo izvedli 

poskus, kjer smo ga poskušali priţgati. Plamen smo podrţali na stenju, in začel je tleti. 

Takoj ko smo ogenj s stenja umaknili, je ta ugasnil. Učenci so bili nad tem presenečeni. 

Učenec petega razreda je poskus komentiral z mislijo, da je stenj morda narejen iz 

negorečega materiala (snovi) in se s parafinom zgolj napoji in šele nato gori. Učenec je 

tako preko opazovanja in sklepanja ugotovil pravilen odgovor na vprašanje. Njegov 

sklep smo podkrepili tako, da smo stenj namočili v parafin in ga priţgali. Ko so učenci 
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ugotovili, da gori, so bili navdušeni. Še enkrat smo jih vprašali, do česa smo pri našem 

poskusu prišli. Učenec petega razreda je odgovoril, da smo prišli do ugotovitve, da je 

stenj zgolj nek pripomoček, da parafin lahko izgoreva. Vprašali smo jih še, kaj točno je 

naloga stenja pri sveči, in odvrnili so, da je njegova naloga, da staljen parafin vpija.  

 

Učence smo vprašali, zakaj menijo, da sta sveči različno goreli. Spomnili so se 

prejšnjega pogovora o dišečih svečah in odgovorili, da je to tako, zaradi različnih snovi, 

iz katerih sta sveči. Sveči so povonjali in ugotovili, da ima vosek močnejši vonj, 

medtem ko ga parafin nima. Povedali smo jim, da je v čebeljemu vosku poleg voska 

tudi mnogo drugih različnih sestavin. Učenci so ugotovili, da se je, ko smo sveči 

ugasnili, iz voščene sveče kadilo dlje časa kot iz parafinske. Na vprašanje, zakaj je tako, 

so odgovorili, da zato, ker sta snovi različni in sta različno goreli.  

Nato smo naredili preprost »poskus« priţiga vţigalice in učenec petega razreda je 

ugotovil, da je po vrhu vţigalice najverjetneje kresilni pesek, ki omogoči iskro. Ostali 

učenci so temu pritrdili, saj so, preden se je vţigalica vţgala, opazili iskro. Učencem 

smo razloţili, da je vţigalica prepojena s parafinom, njena glavica pa je iz vţigalne 

snovi, ki se vţge, ko drgnemo po hrapavi površini (Mesojedec idr., 2016). 

Nato smo jim dali navodilo, naj opazujejo gorenje sveče in povejo, kje je plamen – na 

vrhu stenja, na sredini ali na dnu. Ko so ugotovili, da je plamen na dnu, smo jih 

vprašali, zakaj je tako. Učenec 4. razreda je delil mnenje, da sveča gori na dnu zato, ker 

je tam stik s parafinom. Nad njegovim odgovorom nismo bili presenečeni, saj smo 

poprej dokazali, da pri sveči gori parafin in da stenj sam ne gori. Sledilo je vprašanje, 

kakšen je plamen. Učenec petega razreda je omenil, da kadar je plamen bolj vroč, je bolj 

moder. Ostali učenci so ugotovili, da je spodaj modrikast, na vrhu pa rumen. Učenec 4. 

razreda je povedal, da je v Hiši eksperimentov izvedel, da različne kemikalije gorijo v 

različnih barvah. Vprašali smo jih, od česa torej je odvisna barva plamena. Prišli smo do 

ugotovitve, da je odvisno od goriva. Podali smo še primer gorenja ognja na štedilniku, 

kjer plin izgoreva v večinoma modri barvi. Poznavanja barv plamena pri gorenju 

različnih snovi nismo pričakovali, saj tega cilja v učnih načrtih za spoznavanje okolja, 

naravoslovje in tehniko ter naravoslovje ni. Učenec je tako znanje pridobil zunaj šolske 

učilnice, kar je spodbudno za sovrstnike. 

Sklop 3: hlapi parafina 

Potovanje ognja po hlapih parafina 

Pred učence smo postavili gorečo svečo. Vprašali smo jih, kaj menijo, da se bo zgodilo, 

ko gorečo svečo ugasnemo. Predvidevali so, da se bo iz stenja pokadilo. Nato smo jih 

vprašali, kaj menijo, da se bo zgodilo, če na hlape parafina pristavimo plamen. Učenci 

so menili, da se ne bo zgodilo nič. Tak odgovor smo vnaprej pričakovali, saj smo pri 

prejšnjem poskusu zgolj ugotovili, da parafin gori, nismo pa še prišli do ugotovitve, da 

v resnici gorijo njegovi hlapi. V teoretičnem delu na strani 24 smo razloţili, kateri 

procesi se pri poskusu dogajajo. Po tem ko smo poskus izvedli, so bili učenci navdušeni. 

Nekdo je celo omenil, da je eksperiment kot »magični trik«. Nato smo jih vprašali, kaj 

se je pri poskusu zgodilo in odgovorili so, da se je sveča priţgala nazaj. Vprašali smo 

jih, kaj menijo, da je to, preko česar se je sveča ponovno »priţgala«. Nekdo je rekel 

»dim«, učenec iz petega razreda je izpostavil, da je to parafin. Njegovo znanje je 

presenetilo. Predvidevamo, da je učenec zaradi prejšnjega poskusa, kjer smo ugotovili, 

da pri sveči gori parafin in ne stenj, predvidel, da mora to, kar se ponovno vţge, biti 

parafin, saj je ta namreč gorivo sveče. Ko smo vprašali, v kakšnem agregatnem stanju je 

parafin, učenci odgovora niso vedeli. Zopet so rekli, da je to dim. Vprašali smo jih, v 

kakšno agregatno stanje preide voda, ko jo segrevamo. S pomočjo tega podvprašanja, so 
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učenci prišli do pravilnega odgovora, da se parafin ob segrevanju in dovolj visoki 

temperaturi (ki mora biti 600–800 °C) spremeni v hlape parafina, ki izgorevajo 

(Dhindsa, 2005). Vprašali smo jih, kaj se je s plamenom zgodilo, in učenci so 

odgovorili, da je »skočil« do stenja. Za tem smo za boljšo predstavo o tem, kako plamen 

preko par potuje do stenja, predvajali počasni video posnetek poskusa (za vir glej 

poglavje 5.2.). Pojav potovanja plamena preko par so po predvajanju posnetka učenci 

povezali s potovanjem iskre preko smodnika, kar so, kot so povedali, velikokrat videli v 

filmih. Na koncu smo skupaj prišli do ugotovitve, da sta tako smodnik kot parafin 

gorivi.   

 

Gorenje hlapov parafina 

Učence smo vprašali, kaj menijo, da bi se zgodilo, če bi parafin segrevali nad ognjem. 

Odgovorili so, da bi se »stopil«, kar pa je napačen izraz, četudi so imeli v mislih 

pravilen odgovor. Ta napačen izraz so ravno tako uporabljali na prvem intervjuju. 

Razloţili smo jim, kaj je razlika med »stopiti« in »staliti«. Napačno uporabo obeh 

izrazov smo na pedagoški praksi opazili praktično pri vsaki šolski uri, kjer smo 

obravnavali tematike, ki se izrazov dotikajo.  

Po tem, ko smo učencem razloţili razliko med izrazoma, smo začeli parafin segrevati 

nad gorilnikom. Učenci so pravilno opazili, da so čez nekaj časa nad čašo vidni hlapi 

parafina. Opazili so tudi, da se je parafin, preden se je uparil, stalil. K odgovoru, kaj se 

zgodi, ko hlapom parafina pribliţamo gorečo trsko, smo jih vodili z vprašanji, vezanimi 

na ponovni priţig upihnjene sveče. Učenci so bili nad dejstvom, da so se hlapi parafina 

vţgali, navdušeni. Pogovarjali smo se tudi o dejstvu, zakaj aluminijasta folija ni 

zagorela. Učenci so ugotovili, da se ni segrela na dovolj visoko temperaturo. Po 

končanem poskusu smo si potek eksperimenta še enkrat pogledali na video posnetku (za 

vir glej poglavje 5.2.). Na koncu smo ponovili, kaj smo se s pomočjo poskusa naučili: 

hlapi parafina gorijo. 

 

Sklop 4: dušenje in gašenje ognja 

Rahlo pihanje 

Učence smo vprašali, kaj se bo s plamenom zgodilo, če vanj pihnemo rahlo. Vsi učenci 

so pravilno sklepali, da se bo plamen zgolj premaknil, vendar nadaljeval z gorenjem. 

Ugotovili smo, da se plamen zgolj premakne zaradi vetra, ki ni dovolj močen, da bi 

prekinil stik plamena s segretim parafinom (Ansell, 2010). Pred tem preprostim 

poskusom smo predvideli, da bodo učenci vedeli, kaj se dogodi, ko v svečo pihnemo 

rahlo. Naše sklepanje izhaja iz predvidenih učenčevih izkušenj (pihanje sveč na 

rojstnodnevni torti) ter iz prvega intervjuja, kjer so vsi odgovorili pravilno.  

 

Močno pihanje 

Učence smo nato vprašali, kaj menijo, da se zgodi, ko v gorečo svečo pihnemo močno. 

Vsi so se strinjali, da bo plamen ugasnil. Eden izmed učencev je svečo kasneje upihnil, 

kar je dokazalo njihova pravilna predvidevanja. Učenci so predlagali različne odgovore 

na vprašanje, zakaj sveča ugasne. Eden izmed učencev je izpostavil, da se, ko pihamo, 

naredi »prebojni« zračni zid«, ki svečo ugasne. Kot prebojni zid je verjetno mislil, da 

skozi ta »zid« ne doteka dovolj kisika za gorenje. Nadalje smo jih vprašali, kaj 

izdihujemo, ko pihamo v svečo. Učenci so rekli, da ogljikov dioksid in vodo. Ker so 

očitno menili, da z dihanjem porabimo ves kisik v enem vdihu, smo jim podali primer 

pihanja v ţerjavico in jih vprašali, kaj se pri pojavu zgodi. Spomnili so se, da pihanje 

povzroči, da ţerjavica začne ţareti in goreti močneje. Povezali so znanje in ugotovili, da 
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to pomeni, da izdihujemo tudi kisik, ker se ves v pljučih ne spremeni. Učenec petega 

razreda je po ponovljenem vprašanju predvidel, da s pihanjem ohladimo parafin. 

Njegovemu odgovoru smo pritrdili in pojasnili, da ko parafin ni več dovolj vroč za 

gorenje, se to preneha, ker parafin za gorenje potrebuje dovolj visoko temperaturo. 

Predvideli smo, da bodo učenci vedeli, da gorenje preneha, nismo pa sklepali, da bo 

kateri izmed učencev dejansko vedel, da je to zaradi ohlajenega parafina. V 5. razredu je 

v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko v tematskem sklopu »pojavi« zapisan učni 

cilj: »Učenci znajo prikazati nekatere načine gašenja poţarov« (Vodopivec idr., 2011, 

str. 13). Na podlagi učnega cilja bi učiteljica  z učenci lahko izvedla dejavnost, kjer bi 

pokazali, zakaj plamen sveče ob močnem pihanju ugasne. Eden izmed učencev je 

predlagal, da sveča ugasne, ker plamen preprosto premaknemo s sveče.  

 

Gašenje z vodo  

Učence smo vprašali, kaj menijo, da se bo zgodilo, če priţgano vţigalico polijemo z 

vodo. Učenci so pravilno sklepali, da bo ugasnila. Ta odgovor smo pričakovali. Nato 

smo poskus izvedli in učence vprašali, zakaj je ogenj prenehal goreti. Eden izmed 

učencev je predlagal, da razlog tiči v tem, da v vodi ni kisika. Ko smo ostale učence 

vprašali, ali je res tako, odgovora niso vedeli. Da bi prišli do odgovora, smo jih vodili 

preko podvprašanj. Zastavili smo jim vprašanje, ali ribe dihajo pod vodo. Odgovorili so, 

da dihajo, kar pomeni, da v vodi je kisik. Nato smo še enkrat vprašali, zakaj 

potemtakem, če v vodi je kisik, vţigalica ugasne. Učenec iz petega razreda je rekel, da 

je tako, ker je voda ohladila ogenj. Temu smo pritrdili, vendar je razlog še nekje drugje. 

Omenili smo, da je za gorenje potreben kisik. Vprašali smo jih, kaj se zgodi s kisikom 

okrog plamena, če nanj zlijemo vodo. Učenec petega razreda je odvrnil, da voda 

zavzame prostor, kjer je bil prej zrak s kisikom. Eden izmed učencev je izpostavil, da s 

tem, ko ognju odvzamemo kisik, tega zadušimo. Temu smo pritrdili in jih vprašali, ali 

poznajo še kakšne druge načine dušenja ognja. Navedli so še dva načina, in sicer z 

zemljo in s krpo. Zaradi prej omenjenega učnega cilja, povezanega z gašenjem poţarov, 

smo sklepali, da bo odgovor pravilen, saj so izpostavili hlajenje in dušenje ognja. 

Sklop 5: sveča in kozarec 

Sveča in kozarec 

Učence smo vprašali, kaj se bo zgodilo, ko svečo pokrijemo s kozarcem. Eden izmed 

učencev je komentiral, da bo po tem, ko na gorečo svečo postavimo kozarec, znotraj le–

tega postalo »megleno«. Učenec petega razreda je rekel, da se bo kisik znotraj kozarca 

porabil, naredila se bo para in sveča bo ugasnila. Z njim so se strinjali vsi ostali učenci. 

Ta odgovor smo od učencev predvideli, saj se cilj »učenci poznajo lastnosti zraka in 

njegov pomen za dihanje in gorenje« pri predmetu spoznavanje okolja pojavi ţe v 3. 

razredu osnovne šole (Kolar idr., 2011, str. 8). Veliko učiteljev prav ta poskus z učenci 

izvede kot dokaz za prisotnost kisika v zraku in da je ta za gorenje potreben. Med 

poskusom so učenci zasledili opaţanja: zmanjševanje plamena, rosenje kozarca ter 

ugasel ogenj. Ker so se na stenah kozarca nabrale kapljice vode, so učenci sklepali, da 

pri gorenju nastaja voda, kar je pravilno. Vsi so vedeli, da nastaja tudi ogljikov dioksid. 

Vprašali smo jih, zakaj na dnu roba kozarca, kjer je prostor za dotok sveţega zraka, 

sveţ zrak vseeno ne vstopa v kozarec. Učenec, ki je prej omenil, da bo sveča ugasnila, 

je sklepal, da zrak ne vstopa, ker je ogljikov dioksid »teţji« od zraka in ga izpodrine. 

Nad njegovim znanjem smo bili presenečeni, četudi njegova trditev ni bila čisto 

pravilna. Pravilna trditev bi bila, da ima ogljikov dioksid večjo gostoto od zraka, kar je 

razlog, da zrak izpodrine. Učenca smo vprašali, ali so se to učili v šoli, vendar je 

odvrnil, da ne. To je bil četrtošolec, ki je šel v Hišo eksperimentov (mali »naravoslovni 
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muzej« v Ljubljani, kjer izvajajo preproste poskuse za otroke), tako da sklepamo, da je 

informacije o gostoti ogljikovega dioksida pridobil prav tam. 

 

Sveča, kozarec, voda 

Učenci so se poskusa spomnili iz intervjuja. Omenjali so skico, ki smo jim jo za laţjo 

predstavo pokazali (glej sliko 23).  

Ko smo učence vprašali, kaj se bo zgodilo, ko svečo na vodi pokrijemo s kozarcem, so 

odgovorili z idejami:  

 sveča bo gorela dlje časa, ker je v vodi tudi kisik, ki je potreben za gorenje;  

 kozarec se bo zaradi vode bolj zarosil, ogenj bo nadaljeval z gorenjem;  

 eden izmed učencev se z zgornjo trditvijo ni strinjal in je trdil, da se bo v 

določeni točki porabil tudi ves kisik iz vode.  

Ko smo poskus izvedli, so učenci opazili: izhajanje mehurčkov na začetku poskusa, 

dvig vode, ugasnjen plamen, zameglitev sten kozarca. Eden izmed učencev je po 

poskusu trdil, da se vodni hlapi, ki nastajajo pri gorenju, spremenili nazaj v vodo in se 

pomaknili na dno. Poskus smo izvedli še enkrat. Nato smo imeli o poskusu diskusijo. 

Vprašali smo jih, kaj se zgodi, ko segrevamo zrak. Na to vprašanje niso vedeli 

odgovora, zato smo jim povedali, da se s segrevanjem zrak širi, povečuje se mu 

prostornina (Beal, 2014). Razloţili smo, da sveča zrak nad seboj in okrog sebe segreje. 

Vprašali smo, kaj se zgodi, ko segreti zrak pokrijemo s kozarcem. Pravilno so sklepali, 

da je topel zrak zaradi velikega prostornine izpodrinjen v obliki mehurčkov. Poskus smo 

nato še enkrat ponovili z večjo svečo. Učenci so ugotovili, da je plamen ugasnil hitreje, 

saj je sveča zavzela prostor, kjer je bil pri prejšnjem poskusu zrak, zato je bilo v drugem 

primeru znotraj kozarca na voljo manj kisika. Vprašali smo jih, kaj bi se zgodilo, če bi 

svečo pokrili z res ogromnim kozarcem oziroma čašo. Sklepali so, da bi ugasnila 

kasneje, saj bi imela na voljo veliko več kisika, kar je pravilno sklepanje. Še enkrat smo 

ponovili, da se pri gorenju porablja kisik in nastajata ogljikov dioksid in vodni hlapi, ki 

kondenzirajo na stenah kozarca.  

 

Učenci niso vedeli, zakaj se vodna gladina dvigne, zato smo jim skozi pogovor in 

vprašanja pojav razloţili. Povedali smo, da se zaradi gorenja, v kozarcu spremeni tlak. 

V tej točki smo preverili, ali učenci vedo, kaj tlak je. Eden izmed učencev je omenil, da 

je tlak nekaj, ki se spreminja z vremenom. »Kadar je vreme lepo, ga je veliko, kadar je 

vreme slabo, ga je manj,« je rekel. Da bi si tlak laţje predstavljali, smo jim teorijo 

razloţili na primeru »spremembe tlaka v ušesni votlini«, kadar se peljemo v visok 

klanec, ali pa hodimo v gore. Učenci so povedali izkušnje, da jih v glavi tišči in boli. 

Razloţili smo, da je tako, ker je tlak znotraj ušesne votline še vedno enak, kot tisti 

poprej, ko smo bili v dolini. Vprašali smo jih, kaj naredijo, ko začutijo bolečino v glavi. 

Odgovorili so, da začnejo zehati. Razloţili smo, da s tem izenačijo tlak znotraj ušesne 

votline s tistim v okolici. V našem primeru na vrhu hriba. Eden izmed učencev je 

omenil, da se podoben pojav zgodi, kadar se potapljamo, kar je res. Pozornost smo nato 

obrnili nazaj na poskus. Vprašali smo jih, kakšen je bil zrak znotraj kozarca in kakšne 

so bile stene kozarca. Odgovorili so, da je bil zrak topel, stene kozarca so bile mrzle. 

Razloţili smo jim, da je to vodilo do kondenzacije vode. Spomnili smo jih na zimske 

dni, ko pojav lahko opazijo zjutraj hiše na oknih. Ta so mrzla, zrak z izdihano vodo 

znotraj sobe je toplejši, zato ta voda na hladnih oknih kondenzira. Nadaljevali smo z 

razlago dvigovanja vode v kozarcu. Omenili smo spremenjen tlak na vrhu gore in ga 

primerjali s tem v kozarcu. Omenili smo, da z zehanjem izenačimo tlak v svoji glavi in 

nekaj podobnega se zgodi pri našem poskusu. Narava vedno sili v ravnovesje, zato 

morata biti tlak znotraj kozarca in tlak zunaj kozarca enaka. Da se to zgodi, se mora 
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voda v kozarcu dvigniti. Poskus smo ponovili še enkrat. Vprašali smo  jih, ali bo 

gladina vode čez nekaj časa še vedno na isti višini. Eden izmed učencev je rekel, da ja, 

zato ker je tlak izravnan na obeh straneh kozarca in tako mora ostati. To je bil učenec 

petega razreda.  

3.4.3. ANALIZA PODATKOV, PRIDOBLJENIH S 

POLSTRUKTURIRANIM INTERVJUJEM  PO POSKUSIH 

Vprašanja, ki so bila učencem zastavljena na drugem intervjuju, so z izjemo prvega 

sklopa, ki je nebistven za nadaljnjo raziskavo, predstavljena v prilogah v preglednici A 

(poglavje 6.1.1.). Tako je prvi sklop poimenovan »ţarenje predmetov in oddajanje 

toplote«. Rezultati so predstavljeni v besedilu in preglednicah. 

3.4.3.1. POVZETKI DRUGEGA INTERVJUJA Z ANALIZO PO SKLOPIH 

Povzetki intervjujev so za boljši pregled razdeljeni po sklopih (preglednica A v prilogah 

podpoglavje 6.1.1. z izjemo prvega sklopa, ki je vezan na dosedanje izkušnje z ognjem 

in svečami). V sklopu 3 so vključene tudi skice gorečih sveč, ki so jih morali učenci 

narisati v okviru vprašanj iz tega sklopa. V preglednicah so predstavljeni prvi odgovori 

učencev in ne odgovori na podvprašanja. Pred predstavitvijo rezultatov, so zapisana 

pričakovanja, ki smo jih o znanju učencev imeli pred izvedbo intervjujev. 

Sklop 1: žarenje predmetov in oddajanje toplote 

Od učencev smo pričakovali, da bodo vedeli, da vse, kar oddaja vidno svetlobo, oddaja 

tudi toploto, medtem ko bodo nekateri menili, da kar oddaja toploto, ni nujno, da oddaja 

tudi vidno svetlobo. Pričakovanja smo zgradili na podlagi poteka učne ure v razredu.  

  

Učenka 1/4 

Učenka je bila mnenja, da vse, kar oddaja svetlobo, ni nujno vroče.  Vprašali smo jo, 

kako je s primeri ţarnice, Sonca in ognja. Kasneje je ugotovitev spremenila v »da«, saj 

se je spomnila pogovora v skupini.  Učenka je bila pri trditvi, da vse, kar je vroče, tudi 

ţari, neodločena.  Do pravilnega odgovora smo jo vodili s pomočjo podvprašanj.  

 

Učenec 2/4 

Učenec je bil mnenja, da vse, kar ţari, tudi oddaja toploto. Učenec je izpostavil, da vse, 

kar je vroče, ni nujno, da oddaja svetlobo. Kot primer je podal segreto izpušno cev pri 

avtomobilu. 

Učenka 3/4 

Učenka je bila mnenja, da vse, kar ţari, tudi oddaja toploto. Kot primere je podala 

sonce, luč in televizijo. Učenka je bila pri trditvi, da vse, kar oddaja toploto, tudi ţari, 

prepričana, da ta trditev ne drţi. Kot primer je podala od sonca segreto steklo in 

radiator.  

 

Učenec 4/4 

Učenec je bil mnenja, da vse, kar ţari, tudi oddaja toploto. Podal je primer luči. Učenec 

je bil mnenja, da vse, kar je vroče, ni nujno, da oddaja svetlobo. Odgovor je utemeljil s  

primerom radiatorja.  
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Učenec 1/5 

Učenec je bil mnenja, da vse, kar ţari, tudi oddaja toploto. Podal je primere 

računalniškega ekrana, ognja in Sonca. Učenec je trdil, da vse, kar je vroče, ni nujno, da 

oddaja svetlobo. Odgovor je utemeljil s  primerom od sonca segrete kovine in opekača.   

 

Analiza 

Učenci so od učne ure odnesli veliko, saj je večina na vprašanje, ali vse, kar oddaja 

svetlobo, oddaja tudi toploto, odgovorili pravilno z »da«, kar sovpada s pričakovanji 

(preglednica 12). Učenci 2/4, 2/4, 4/4 in 1/5 so na vprašanje odgovorili izredno 

samozavestno in hitro. Učenka 1/4 je sprva na vprašanje odgovorila napačno, vendar 

smo jo s pomočjo primerov spomnili na učno uro, tako da je svoj odgovor spremenila v 

»da«.  

Na vprašanje, ali vse, kar oddaja toploto, oddaja tudi svetlobo, so učenci v večini zopet 

odgovorili pravilno – ni nujno, da oddaja svetlobo, lahko pa jo (preglednica 12). Večino 

učencev je kot primer, kjer predmeti ne ţarijo, podala radiator in segret predmet 

(segreto steklo, segreta kovina, opekač). Učenka 1/4 je bila je bila pri odgovoru zopet 

neodločena, dokler je nismo do le–tega vodili preko podvprašanj. Učenka 3/4 je edina 

odgovorila, da kar oddaja toploto, nikoli ne ţari, kar ni pravilen odgovor. Zaključimo 

lahko, da je večina učencev na obe vprašanji odgovorila pravilno, z boljšim znanjem na 

prvo vprašanje, kar potrjuje predvidevanja pred izvedbo intervjuja.   

Preglednica 12: Odgovori učencev na prvi sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 2) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Ali vse kar, oddaja svetlobo, 

oddaja tudi toploto? 

da       

nikoli       

da, s pomočjo 

podvprašanj  

     

Ali vse, kar oddaja toploto, 

oddaja tudi svetlobo? 

lahko, ampak ni nujno      

nikoli       

lahko, ampak ni nujno, s 

pomočjo podvprašanj 

     

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  

 

Sklop 2: prižig, gorenje ognja in sveč 

Predvidevali smo, da bodo učenci našteli sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom, z 

vţigalicami, s pomočjo lupe (zbiralne leče), preko strele, s kresilnimi kamni, saj smo 

vse te načine pri uri obravnavali. Predvidevali smo, da bodo učenci plamen narisali 

oranţne barve s kančkom modre, saj smo se o barvi plamena pri učni uri pogovarjali. 

Menili smo, da bodo nekateri narisali ţareči stenj, drugi črnega. Sklepali smo, da bodo 
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plamen učenci narisali na dnu stenja, saj smo to pri uri izpostavili. Predvidevali smo 

tudi, da se bodo učenci spomnili, da pri sveči izgoreva (je gorivo) vosek/parafin in ne 

stenj, zatorej smo sklepali, da bo večina vedela, da stenj parafin, ki izgoreva, le vpija. 

Učenka 1/4 

Učenka je naštela sledeče načine priţiga ognja: vţigalice, vţigalnik, kresilni kamni, 

lesene paličice, strela. Učenka je bil mnenja, da pri sveči gori parafin. Pri vprašanju, 

zakaj sveča potrebuje stenj, je odgovorila, da zato, da sveča lahko gori. Omenili smo 

poskus z gorenjem parafina na gorilniku, ki smo ga izvedli skupaj v razredu. Razumela 

je, da je parafin zagorel in prišla do zaključka, da je v stenju gorivo. Rekla je še, da stenj 

ob izgorevanju postane črn. Na vprašanje, kje se začne plamen sveče, je odgovorila, da 

pri vznoţju stenja. Sama je še omenila, da ko priţgemo stenj, se parafin stali in kasneje 

spet strdi. Če na kratko povzamemo, je učenka vedela, da izgoreva parafin, pri določitvi 

namena stenja je bila neprepričana. Ni izpostavila dejstva, da stenj parafin vpija in s tem 

omogoča njegovo izgorevanje, vendar je omenila, da je v stenju »gorivo«. 

 

Učenec 2/4 

Učenec je naštel sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom, s kresilnimi kamni in 

vţigalicami. Učenec je bil mnenja, da pri sveči gorita stenj in parafin. Pri vprašanju, 

zakaj sveča potrebuje stenj, je izpostavil, da parafin brez stenja ne bi gorel, ampak bi se 

zgolj talil. Rekel je, da bi stenj brez parafina zgorel zelo hitro, s parafinom pa gori dalj 

časa. Menil je, da je plamen čisto na dnu stenja, tik nad parafinom.  

 

Učenka 3/4 

Učenka je naštela sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom, vţigalicami, s kresilnimi 

kamni, z leseno paličico, s sveče na svečo, s strelo.  Učenka je bila mnenja, da pri sveči 

gori parafin, saj stenj pri poskusu priţiga ne začne goreti. Pri vprašanju, zakaj sveča 

potrebuje stenj, direktnega odgovora na vprašanje ni vedela. Odgovorila je, da je stenj 

napeljan skozi celotno svečo, vendar smo jo do odgovora, da stenj parafin vpija, vodili 

preko podvprašanj.  Menila je, da plamen gori na dnu stenja. 

 

Učenec 4/4 

Naštel je sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom, s kresilnimi kamni, z lesenimi 

paličicami, s strelo, vnetljivim oljem in vţigalico. Učenec je bil mnenja, da pri sveči 

izgoreva parafin. Na vprašanje, zakaj sveča potrebuje stenj, je odgovoril, da ogenj po 

stenju potuje. Pravilno je trdil, da se v stenj parafin vpija in izgoreva. Učenec je menil, 

da je plamen čisto na vrhu stenja. Glede na to, da je plamen na sveči narisal pravilno 

(kar je na dnu stenja), sklepam, da je z odgovorom »na vrhu stenja« mislil na »vrhu 

sveče«, kar je v bistvu dno stenja.  

 

Učenec 1/5 

Naštel je sledeče načine priţiga ognja: z vţigalnikom, vţigalicami, s svečo, s strelo, z 

lečo, s kresilnimi kamni, s cigareti. Učenec je bil mnenja, da pri sveči gori parafin. Pri 

vprašanju, zakaj sveča potrebuje stenj, je odgovoril, da zato, ker bi se parafin brez stenja  

zgolj topil, stenj pa se s parafinom namoči in tako sveča gori. Menil je, da stenj gori 

čisto na dnu. 

 

Analiza 

Vsi učenci so našteli sledeče načine priţiga ognja: kresilne kamne, vţigalice, vţigalnik 

(preglednica 13). Trije učenci do dodali lesene paličice in štirje s strelo. Dva učenca sta 

omenila priţig sveče s plamenom druge sveče. Učenec 1/5 je bil edini, ki je omenil lečo 
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in cigarete. Učenec 4/4 je edini omenil vnetljivo olje. Vsi učenci niso našteli vseh 

načinov zanetenja ognja, ki smo jih pri uri obravnavali. 

 

Preglednica 13: Načini priţiga ognja (intervju 2) 

Načini prižiga 

ognja 

kresilni 

kamni, 

vţigalice, 

vţigalnik 

lesene 

paličice, 

strela 

goreč 

predmet 

zbiralna 

leča 

vnetljivo 

olje 

Število učencev 5 3 2 1 1 

 

Štirje učenci so trdili, da pri sveči gori parafin (preglednica 13). Učenec 2/4 je rekel, da 

pri sveči izgorevata tako parafin kot stenj. Naša predvidevanja o tem, da bodo učenci 

vedeli, da pri sveči izgoreva parafin, so bila tako pravilna, saj so 4 učenci od 5 na to 

vprašanje odgovorili pravilno. Pri vprašanju, zakaj sveča potrebuje stenj, sta na 

vprašanje popolnoma pravilno odgovorila le dva učenca (stenj parafin vpija in skozenj 

parafin potuje do plamena, kjer ta izgoreva), kar ovrţe naša pričakovanja, saj smo 

menili, da bodo pravilen odgovor na to vprašanje učenci vedeli v večini. Učenka 1/4 je 

sprva trdila, da sveča potrebuje stenj, zato da lahko gori, kasneje je preko vprašanj svoj 

odgovor nadgradila s trditvijo, da je v stenju gorivo – kar je delno pravilen odgovor, saj 

stenj gorivo, v našem primeru parafin, vpija. Učenec 2/4 je podobno kot učenka 1/4 

trdil, da sveča za gorenje potrebuje stenj, saj bi se parafin brez stenja zgolj talil in ne bi 

gorel. Dodal je še, da bi stenj brez parafina zgorel zelo hitro ter da s parafinom gori dalj 

časa. Učenka 3/4 odgovora sprva ni vedela, nato pa smo jo do končnega odgovora 

vodili preko podvprašanj in primerov. Opazili smo, da imajo učenci napačne predstave 

o segrevanju parafina. Veliko jih je menilo, da se parafin ob ognju zgolj tali, kar ni res. 

Parafin prehaja v plinasto stanje in njegovi hlapi gorijo. Tako znanje imajo učenci 

verjetno zaradi lastnih izkušenj, ko so parafin zgolj segrevali do faze taljenja in nato, 

preden bi se ta uparil, odnehali.   

 

Preglednica 14: Odgovori učencev na drugi sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 2) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Kaj pri sveči izgoreva? parafin      

stenj      

stenj in parafin       

Zakaj sveča potrebuje stenj? stenj parafin vpija, ki pri 

sveči izgoreva 

     

zato, da lahko gori ( v 

stenju je gorivo) 

     

ne vem      

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  
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Na vprašanje, kje na stenju gori plamen, so vsi učenci odgovorili pravilno, tj. na dnu 

stenja tik nad staljenim parafinom. To potrjuje naša predhodna pričakovanja. Pravilnost 

odgovorov je vidna na skicah (slike 24, 25, 26, 27, 28). Ob pogledu na skice je 

razvidno, da so 3 učenci plamen narisali rumeno-rdeče barve, medtem ko je eden izmed 

učencev plamen narisal rdeče in drugi rumene barve. Učenci, ki so ga narisali rumeno-

rdeče barve, so skušali plamen prikazati oranţno. Zanimivo je, da nihče ni dodal modre 

barve na dnu, kar smo pri opazovanju plamena skupaj opazili. Naša predvidevanja so 

bila tako tu napačna. Nihče od učencev stenja ni narisal ţarečega, kar nas je presenetilo, 

saj smo pri poskusih omenili, da stenj ţari in da je črn, ko svečo ugasnemo.  

            

Slika 24: Učenka 3/4 po        Slika 25: Učenec 4/4  po          Slika 26:  Učenec 1/5 po 

              

Slika 27: Učenka 1/4 po              Slika 28: Učenec 2/4 po 

 

Med skicami učencev pred in po izvedbi poskusov v razredu je veliko razlik 

(preglednica 15). Najočitnejša je, da so pred izvedbo poskusov štirje učenci plamen 

sveče narisali na vrhu stenja, medtem ko so po izvedbi poskusov vsi učenci plamen 

narisali na dnu stenja. Učenec 4/4 je plamen sveče tako pred kot po izvedbi poskusov 

narisal pravilno, tj. na dnu stenja tik nad parafinom.  
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Preglednica 15: Primerjava skic sveč učencev pred in po izvedbi poskusov 

Učenec Primerjava skic pred in po izvedbi poskusov v razredu 

1/4 Skici učenke sta pred in po izvedbi poskusov enaki – dolga ozka bela 

sveča z rumenim plamenom in črnim stenjem. Ta je po izvedbi poskusov 

narisan na dnu stenja, medtem ko je bil pred izvedbo poskusov narisan na 

vrhu stenja.  

2/4 Učenec je na obeh skicah svečo narisal barvno. Pri prvi skici je plamen 

narisan na vrhu stenja, medtem ko je na drugi skici plamen narisan 

izrazito na dnu stenja. Pri obeh skicah je učenec uporabil rumeno in rdečo 

barvo za plamen ter črno za stenj. Na drugi skici je pod svečo narisan 

podstavek. Učenec je bil pri tem izjema, saj je to narisal edini. 

Predvidevamo, da je to storil zato, ker smo pri poskusih pod svečami 

vedno imeli podlogo.  

3/4 Skici pred in po izvedbi poskusov sta precej različni. Skica pred izvedbo 

je narisana tridimenzionalno, plamen je na vrhu stenja in parafin se vidno 

tali, medtem ko je skica po izvedbi poskusov narisana dvodimenzionalno, 

sveča je rdeče barve in plamen je narisan na dnu stenja. Kar je pri skicah 

enako, je širina sveče, črn stenj in barva plamena – rdeče-rumen. 

4/4 Skici učenca pred poskusom in po njem sta si izredno podobni; enake 

barve plamena, pravilna pozicija plamena, črn stenj. Razlika je vidna v 

širini sveče in sveča se pri skici v prvem intervjuju očitno tali. 

1/5 Skici učenca sta pred in po izvedbi poskusov različni. Pred poskusi je 

učenec svečo narisal z rumenim plamenom na vrhu stenja, medtem ko je 

na skici po izvedbi poskusov svečo narisal z rdečim plamenom na dnu 

stenja. Obe sveči sta enakih oblik in imata črn stenj. Zanimivo je, da je 

plamen po poskusih učenec narisal rdeče barve, saj smo v šolski uri del 

ure namenili opazovanju plamena in skupaj ugotovili, da je rumeno-

oranţne barve na vrhu, na dnu pa modrikaste. 

 

Sklop 3: hlapi parafina 

Analiza 

Na to temo smo izvedli dva poskusa: ponovni priţig sveče preko par parafina in priţig 

par nad gorilnikom segretega parafina. Ravno zaradi tega smo predvideli, da bodo vsi 

učenci mnenja, da se hlapi parafina vţgejo. Naša predvidevanja so bila pravilna, saj so 

na vprašanje vsi odgovorili pravilno in naše poskuse tudi omenjali. 

 

Sklop 4: dušenje in gašenje ognja 

Sklepali smo, da bodo učenci vedeli, da ogenj lahko ugasnemo z močnim pihanjem ali 

pogasimo z vodo. Predvidevali smo, da bo večina učencev kot razlog za prenehanje 

gorenja sveče podala napačen odgovor, tj. »pomanjkanje kisika«, manj se jih bo 

spomnilo na premik plamena in hlajenje plamena, saj je ta razlog v izvedeni učni uri s 

poskusi omenil zgolj en učenec. Predvidevali smo, da bodo učenci kot razloga za 

prenehanje gorenja trske izpostavili pomanjkanje kisika, medtem ko bo večina učencev 

pozabila na hlajenje ognja. 

Učenka 1/4  

Učenka je trdila, da ko v svečo pihnemo rahlo, se plamen le malce premakne, medtem 

ko v svečo pihnemo močno, plamen ugasne. Pri vprašanju, zakaj do pojava pride, je 
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odgovorila z razlago, da če v ogenj pihnemo močno, ta dobi preveč kisika in ugasne. 

Vprašali smo jo, kaj ogenj za gorenje potrebuje. Odgovorila je, da kisik. Nakazali smo, 

da njena razlaga potemtakem ne more biti pravilna. Dokaza se ni spomnila, zato smo ji 

pojav razloţili.  

V primeru, da svečo polijemo z vodo, je učenka rekla, da ta ugasne. To je utemeljila s 

trditvijo, da ogenj v vodi ne more goreti, saj nima dovolj kisika. 

 

Učenec 2/4 

Učenec je rekel, da če v svečo pihnemo rahlo, se ta nagne v smer, kamor pihamo, 

vendar ne ugasne. Odgovora ni znal utemeljiti. Rekel je, da če v svečo pihnemo močno, 

bo plamen ugasnil. Zakaj do pojava pride, je utemeljil z razlago prisotnosti zraka. S tem 

ko pihamo, plamenu odpihnemo zrak, ki ga potrebuje za gorenje, in vpihujemo ogljikov 

dioksid. Kasneje smo uvideli, da je z izrazom »zrak« mislil na »kisik«.  

V primeru, da svečo polijemo z vodo, je učenec rekel, da ta ugasne. To je sprva 

utemeljil z mislijo, da je voda mrzla. Po vprašanju, ali bi plamen ugasnil tudi, če bi ga 

polili z vročo vodo, je učenec odgovoril z »da.« Odgovor je utemeljil z trditvijo, da je 

voda tekočina. S podvprašanji smo ga vodili do odgovora, da ognju z vodo poleg tega, 

da ga ohladimo, tudi odvzamemo kisik.  

 

Učenka 3/4 

Učenka je trdila, da če v svečo pihnemo rahlo, se bo plamen le malce premaknil, 

medtem ko, če v svečo pihnemo močno, bo plamen ugasnil.  Pri vprašanju, zakaj do 

pojava pride, je odgovorila s primerjavo vetra. Kadar je veter ekstremno močen, nas bo 

prevrnil na tla, tako kot bo plamen ob močnem vetru ugasnil.  

V primeru, da svečo polijemo z vodo, je učenka rekla, da ta ugasne. Pojasnila je, da v 

vodi ni kisika in tako voda ogenj zaduši. Povedali smo jim, da v vodi je kisik. Nato je 

učenka razloţila, da voda ognju odvzame prostor in zrak, v katerem je kisik, in ga na ta 

način zaduši.  

 

Učenec 4/4 

Učenec je trdil, da ko v svečo pihnemo rahlo, se plamen samo malce premakne, medtem 

ko  v svečo pihnemo močno, plamen ugasne. Zakaj do pojava pride, je utemeljil z idejo, 

da ko v svečo pihnemo, ji odvzamemo potreben kisik za gorenje. Pihanje je razloţil kot 

»zid« okoli plamena. Menim da je z izrazom »zid« mislil na zračni ovoj brez kisika.  

V primeru, da svečo polijemo z vodo, je učenec rekel, da le–ta ugasne. To je utemeljil z 

mislijo, da voda ogenj zaduši, kar pomeni, da onemogoči dostop kisiku.  

 

Učenec 1/5 

Učenec je rekel, da če v svečo pihnemo rahlo, se bo plamen le nagnil v smer, kamor 

pihamo, medtem ko če v svečo pihnemo močno, bo plamen ugasnil. Zakaj do pojava 

pride, je razloţil kot odmik plamena od goriva – parafin. Se pravi, s pihanjem plamen s 

sveče odpihnemo, ga fizično premaknemo. V primeru, da svečo polijemo z vodo, je 

učenec rekel, da ta ugasne. To je utemeljil z razlago, da voda zaradi svoje večje gostote 

odrine zrak s kisikom, ki ga ogenj potrebuje za gorenje. Omenil je tudi, da voda ogenj 

ohladi. 

Analiza 

V nadaljevanju (preglednica 16) so predstavljeni odgovori učencev na vprašanja, 

povezana z gašenjem in dušenjem ognja. Vsi učenci so vsi vedeli, da ob rahlem pihanju 

sveča ne ugasne, ampak plamen zgolj zaplapola, medtem ko ob močnem pihanju 
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ugasne. Razlage za pojav so bile različne, vendar večinoma nepopolne. Ko smo poskus 

izvedli v razredu, smo omenili dva razloga za ugasli plamen: hlajenje in »odpih« 

plamena, saj se zrak, ki ga izpihujemo, giblje hitreje kot plamen (Ansell, 2010). Učenka 

1/4 je vedela odgovor, a ne razlage. Učenca 3/4 in 1/5 sta odgovor utemeljila z razlago 

premik plamena, medtem ko sta učenca 2/4 in 4/4 odgovor utemeljila z idejo o 

pomanjkanju kisika. Tu so bila naša predvidevanja napačna, saj smo menili, da bo 

večina učencev izpostavila pomanjkanje kisika. Ta napačen razlog sta na koncu 

izpostavila 2 učenca, 2 učenca sta podala delno pravilen razlog o fizičnem premiku 

plamena. 

Kot smo pravilno sklepali, so na vprašanje, kaj se zgodi, ko gorečo trsko polijemo z 

vodo, vsi učenci odgovorili pravilno, da trska ugasne. Učenca 3/4 in 4/4 sta pojav 

razloţila z razlago zadušitve ognja, medtem ko je učenec 2/4 sprva omenil le ohladitev 

plamena. Učenec 1/5 je edini omenil zadušitev in ohladitev, kar je pravilen odgovor. 

Učenka 1/4 je trdila, da gorenje ognja z vodo ni mogoče, saj ta ne vsebuje dovolj kisika. 

Ta odgovor je napačen, saj v vodi je kisik, ki ga ogenj iz vode ne more porabiti. 

Sklepali smo, da bodo učenci pozabili na ohlajanje plamena, kar se je izkazalo za 

pravilno, saj je zgolj eden učenec ohlajanje omenil kot razlog za ugasli plamen. Učenci 

so, kot smo pravilno predvidevali pred izvedbo intervjuja, kot razlog za prenehanje 

gorenja podajali odvzem kisika, kar je delno pravilno.  

Preglednica 16: Odgovori učencev na četrti sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 2) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Zakaj sveča ob močnem pihanju 

ugasne? 

odstranitev kisika      

fizičen premik plamena      

ne vem      

Zakaj goreča trska ob stiku z 

vodo ugasne? 

odstranitev kisika      

ohladitev      

zadušitev in ohladitev      

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  

 

Sklop 5: sveča in kozarec 

Predvidevali smo, da bodo vsi učenci mnenja, da sveča, ko nanjo postavimo kozarec, 

ugasne zaradi pomanjkanja kisika. Drugi del eksperimenta je bilo ugotoviti, kaj se 

zgodi, ko gorečo svečo na vodni podlagi pokrijemo s kozarcem. Menili smo, da bodo 

učenci vedeli, da sveča ugasne zaradi porabljenega kisika in da se voda v kozarcu 

dvigne. Procesi v ozadju tega poskusa so bolj zapleteni, zato so za učence teţje 

razumljivi. Na prvem intervjuju nobeden izmed učencev rezultata eksperimenta ni 

predvidel pravilno. Poskus smo v razredu izvedli nekajkrat in učencem ob samem 

poskusu trikrat razloţili, kaj se znotraj kozarca dogaja in zakaj. Videti je bilo, da je 
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večina učencev pojav razumela, vendar smo predvidevali, da bodo učenci vseeno 

pozabili, da je sprememba in kasneje izenačenje tlaka bistvena za dvig vodne gladine v 

kozarcu.  

 

Učenka 1/4 

Na vprašanje, kaj se zgodi v primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenka 

odgovorila, da plamen še nekaj časa gori, ko pa se porabi ves kisik, sveča ugasne. 

Rezultat je na stenah kozarca nabrana vodna para. Ko smo učenko vprašali, kaj meni, da 

bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s kozarcem, je odgovorila, 

da sveča ugasne, vodna gladina se dvigne in nastaneta vodna para in ogljikov dioksid. 

Ni znala razloţiti, zakaj se je vodna gladina dvignila, tako da smo ji poskus na koncu še 

enkrat razloţili.  

 

Učenec 2/4 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenec izpostavil, da ta ugasne, saj ji za 

gorenje zmanjka kisika. Ko smo učenca vprašali, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi 

gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s kozarcem, je ta sprva odgovoril, da bi 

ugasnila še hitreje. Po premisleku je rekel, da po tem, ko plamen ugasne, se vodna 

gladina v kozarcu zviša. Zakaj do pojava pride, ni znal utemeljiti. S podvprašanji smo 

ga vodili do ugotovitve, kateri procesi se v kozarcu odvijajo in kaj nastaja: gorenje; 

nastajajo vodna para, ogljikov dioksid ter saje; porablja se kisik. Na vprašanje, zakaj se 

vodna gladina dvigne, še vedno ni vedel odgovora, zato smo mu odgovor povedali in 

mu podali razlago.  

Učenka 3/4 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenka trdila, da plamen ugasne, ker 

plamen za gorenje potrebuje kisik, ki ji ga v kozarcu zmanjka. Ko smo učenko vprašali, 

kaj meni, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s kozarcem, je 

odgovorila, da bi sveča hitreje ugasnila, nastala bi vodna para in ogljikov dioksid, voda 

bi se v kozarcu dvignila. Najprej je menila, da vodne pare nastanejo, ker se voda znotraj 

kozarca segreje in začne izparevati. O produktih gorenja smo jo vodili s pomočjo 

podvprašanj. S pomočjo teh je ugotovila, da je para produkt gorenja sveče. Učenka se je 

nekoliko spomnila, da je reakcija dviga vode povezana s tlakom, vendar ni bila zmoţna 

razloţiti, kaj točno se zgodi, niti zakaj do pojava pride. Odgovor smo ji pozneje podali 

in ji pojav razloţili.  

 

Učenec 4/4 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenec izpostavil, da ta ugasne, saj ji za 

gorenje čez nekaj časa zmanjka kisika. Ko smo učenca vprašali, kaj meni, da bi se 

zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s kozarcem, je ta odgovoril, da bi 

nekaj kisika ušlo izpod kozarca, ogenj bi ugasnil in nastala bi vodna para. Nato je 

predvideval, da bi voda zapolnila prostor, ki ostane na voljo po tem, ko je ogenj porabil 

kisik. Povedali smo mu, da ni tako. Vprašali smo ga, kaj so produkti gorenja in učenec 

jih je naštel. Opisali smo, da se zaradi kondenzacije v kozarcu spremeni tlak. Takoj ko 

smo omenili besedo »tlak«, se je učenec spomnil, da se je moral tlak znotraj kozarca 

izenačiti s tistim zunaj kozarca, zatorej se je  vodna gladina v kozarcu dvignila.   

Učenec 1/5 

V primeru, da svečo pokrijemo s kozarcem, je učenec izpostavil, da ta ugasne, saj ji za 

gorenje zmanjka kisika. Ko smo učenca vprašali, kaj meni, da bi se zgodilo, če bi 

gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s kozarcem, je ta odgovoril, da bi se plamen 
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manjšal, voda bi se počasi dvigala. Ko bi plamen ugasnil, se bi vodna gladina očitno 

dvignila, nastal bi ogljikov dioksid in na stenah kozarca bi se nabrala vodna para. Ko 

smo ga vprašali, zakaj se voda znotraj kozarca dvigne, je poskušal sklepati, da voda 

nadomesti porabljen kisik v kozarcu. Namignili smo, da se je zaradi produktov gorenja 

in kondenzacije v kozarcu nekaj spremenilo. Učenec se je nato s pomočjo podvprašanj 

spomnil, da se spremeni tlak in povedal, da se mora tlak na obeh straneh kozarca 

izenačiti, ter da se zato vodna gladina dvigne.  

 

Analiza 

Na vprašanje, kaj se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem, so vsi učenci 

odgovorili delno pravilno, kar potrdi naša pričakovanja o njihovih odgovorih: sveča čez 

nekaj časa ugasne, saj se v kozarcu porabi ves kisik, ki je za gorenje potreben. Samo 

eden izmed učencev je dodal, da se na stenah kozarca naberejo vodne kapljice 

(kondenzirana vodna para) (preglednica 17). Popolnoma pravilnega odgovora, da sveča 

ugasne in nastaneta ogljikov dioksid in vodna para, ni podal nihče, vendar je odgovor 

učencev zadosten. Od učencev smo tak odgovor pričakovali, saj se o pogojih gorenja 

učijo ţe v 3. razredu osnovne šole in učiteljice prav ta poskus za dokaz v učilnici 

mnogokrat izvedejo (Kolar idr., 2011).  

 

Za Lavoisierov poskus so vsi učenci povedali, da sveča ugasne, podali vsaj delne 

produkte gorenja in dodali, da se vodna gladina v kozarcu zviša, kar potrdi naša 

pričakovanja. Učenka 1/4 in učenec 1/2 razlage pojava nista vedela. Učenka 3/4 je sprva 

menila, da se kapljice vode na stenah kozarca  naberejo zaradi kondenzacije vode, ki je 

nastala zaradi izhlapevanja vode znotraj kozarca. Kasneje je s pomočjo podvprašanj 

prišla do zaključka, da se na stenah kozarca nabere voda, ki je produkt gorenja. Razlage, 

zakaj se voda v kozarcu dvigne, ni znala podati. Učenec 4/4 je edini omenil uhajajoče 

mehurčke zraka na začetku poskusa, medtem ko je učenec 1/5 edini omenil ogljikov 

dioksid kot produkt gorenja. Učenca 4/4 in 1/5 sta oba sprva trdila, da dvignjena voda 

nadomesti porabljen kisik v kozarcu. Oba učenca sta se nato, ko smo jima namignili, da 

se je v kozarcu nekaj »spremenilo«, spomnila, da se vodna gladina dvigne zaradi 

neuravnovešenega tlaka znotraj in zunaj kozarca. Tu moramo izpostaviti, da je Dhindsa 

(2005) v svoji raziskavi ugotovil, da učitelji podajo ravno to (napačno) razlago; voda v 

kozarcu se dvigne, da nadomesti porabljen kisik. Naša pričakovanja glede učenčevih 

odgovorov so bila tako za Lavoisierov poskus pravilna, saj je večina učencev vedela, da 

sveča ugasne in da se vodna gladina dvigne, medtem ko razlage, zakaj do pojava pride, 

ni vedel nihče. S pomočjo podvprašanj sta na koncu do pravilnega zaključka prišla le 

dva učenca. 

 

  



71 

 

Preglednica 17: Odgovori učencev na peti sklop vprašanj po učencih in pravilnosti 

odgovorov (intervju 2) 
  Učenec 

Vprašanje Odgovor 1/4 2/4 3/4 4/4 1/5 

Kaj se zgodi, ko gorečo svečo 

pokrijemo s kozarcem? 

Sveča ugasne, ker ji 

zmanjka kisika 

     

Sveča ugasne, ker ji 

zmanjka kisika, stene 

kozarca se zarosijo 

     

Kaj se zgodi, ko gorečo svečo na 

vodni gladini pokrijemo s 

kozarcem? 

sveča ugasne, vodna 

gladina se dvigne, 

nastaneta ogljikov dioksid 

in vodna para 

     

 

sveča ugasne,  vodna 

gladina se dvigne 

     

nekaj zraka uide v obliki 

mehurčkov, sveča ugasne, 

nastane vodna para in 

dvignjena voda zapolni 

porabljen kisik 

     

Sveča ugasne, nastane 

vodna para in ogljikov 

dioksid, dvignjena voda 

zapolni mesto 

porabljenega kisika 

     

Legenda: 

Znanje Pravilnost odgovora Polnilo  

dobro pravilen   

slabo napačen  

pomanjkljivo delno pravilen  
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3.5. SINTEZA REZULTATOV Z RAZPRAVO 
V poglavju 3.4. smo podrobno predstavili rezultate, ki smo jih pridobili v treh fazah 

dela: individualni intervjuji z učenci pred izvedenimi poskusi s svečami v razredu, 

izvajanje poskusov v razredu in individualni intervjuji z učenci po izvedenih poskusih s 

svečami v razredu. S pomočjo analize rezultatov lahko odgovorimo na raziskovalna 

vprašanja, ki smo si jih pred raziskavo zastavili.  

Raziskovalno vprašanje 1: kakšne so predstave učencev drugega triletja osnovne šole 

o pojavih pri poskusih s svečami?  

Odgovor 1  

Učenci so vedeli, da ogenj za gorenje potrebuje kisik in da ob pomanjkanju tega ugasne. 

Večina učencev ni vedela, kaj pri sveči izgoreva, kakšna je povezava med ţarenjem in 

oddajanjem toplote predmetov ter kaj se zgodi pri Lavoisierovem poskusu.  

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje smo pridobili ob pregledu prvih individualnih 

intervjujev z učenci. Njihovi odgovori so nam podali vpogled v predznanje, ki so ga 

imeli izbrani učenci o ognju, svečah, pojavih in poskusih, povezanih z gorenjem, ki se 

kasneje pojavijo pri eksperimentalnem delu. V preglednici 16 je predstavljena uspešnost 

učencev na prvih in drugih intervjujih glede na sklope in vprašanja. Podrobnejše 

predstave učencev, ki smo jih ob pregledu intervjujev ugotovili, bomo za laţji pregled 

in razumevanje predstavili po sklopih. Njihova uspešnost odgovorov je za boljši pregled 

predstavljena tudi v preglednici 16. 

 

Sklop 1: Dosedanje izkušnje z ognjem in osnovno znanje o njem 

Vsi učenci so se z ognjem ţe srečali in imeli izoblikovane osnovne predstave o tem, da 

je ogenj vroč, oddaja svetlobo, ki je oranţno-rumene barve, ter da je rokovanje z 

ognjem lahko nevarno. Vsi učenci brez izjeme so vedeli, da ogenj za gorenje potrebuje 

kisik, kar je pričakovano, saj se tega naučijo ţe v 3. razredu pri pouku spoznavanja 

okolja (Kolar idr., 2011).  

 

Sklop 2: žarenje predmetov in oddajanje svetlobe 

Ko smo učencem zastavljali vprašanja o povezavi med oddajanjem svetlobe (ljudem 

vidni spekter) in toplote predmetov, so bili učenci takoj, ko smo jim vprašanja zastavili, 

precej zmedeni. Skozi pogovor so jim vprašanja postala bolj jasna. 3 učenci so vedeli, 

da vse, kar oddaja svetlobo, oddaja tudi toploto. Kar 4 učenci so bili pravilnega mnenja, 

da vse, kar oddaja toploto, ni nujno, da oddaja tudi svetlobo. Četudi so odgovori 

učencev v večini pravilni, moramo izpostaviti dejstvo, da so bili pri odgovarjanju precej 

nesamozavestni in da so do ugotovitev prišli šele preko pogovora.  

 

Sklop 3: prižig, gorenje ognja in sveč 

Vsi učenci so vedeli, da se parafin ob stiku z ognjem tali, vendar nihče ni predvidel, da 

dovolj visoka temperatura omogoči izhlapevanje parafina, čigar hlapi se ob stiku z 

ognjem vţgejo. Učenci so vedeli, da so sveče sestavljene iz parafina in »vrvice«, ki ji 

rečemo stenj. Na vprašanje, kaj pri sveči izgoreva, so kar 3 učenci odgovorili 

nepravilno, in sicer, da izgoreva stenj, 1 učenec je menil, da izgorevata tako stenj kot 

parafin in 1 učenec je pravilno trdil, da izgoreva zgolj parafin. Večina učencev je na 

temo, zakaj sveča potrebuje stenj, odgovorila z »zato, da sveča lahko gori«, kar ni 

dovolj natančen odgovor. Ko smo jih nadalje vprašali, kaj točno to pomeni, so v večini 

odgovarjali, da se parafin zgolj tali in stenj gori. To je pokazalo, da učenci o vlogi 

parafina pri gorenju nimajo natančnih predstav in predznanja. Vsi učenci z izjemo enega 
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so plamen narisali na vrhu črno obarvanega stenja. Učenci so imeli v večini delno 

znanje o tem, kako lahko zanetimo ogenj. 

 

Sklop 4: hlapi parafina 

Nihče izmed učencev ni imel dobrega predznanja o značilnostih parafina, saj nihče ni 

vedel, da se ta ob segrevanju upari, niti da njegovi hlapi gorijo (preglednica 16, sklop 

4).  

 

Sklop 5: dušenje in gašenje ognja 

Vsi učenci so vedeli odgovor na to, kaj se zgodi, ko v svečo pihnemo rahlo, močno in 

ko jo polijemo z vodo. Ugašanje ognja sveče je večina učencev povezala s 

pomanjkanjem kisika, kar za primer s svečo ne velja. Le ena učenka je na vprašanje 

odgovorila z razlogom fizične odstranitve plamena, ki je legitimen odgovor, saj se zrak 

pri pihanju giblje hitreje, kot se giblje plamen sveče (Ansell, 2010). Nihče ni omenil 

najpomembnejšega razloga za prenehanje gorenja sveče, in sicer, da parafin s pihanjem 

ohladimo, kar onemogoči nadaljnje izgorevanje. Vsi brez izjeme so vedeli, da goreča 

trska ob stiku z vodo ugasne. Večina je pojav zopet povezala s pomanjkanjem kisika, 

kar je za ta primer delno pravilen odgovor, saj voda poleg ohladitve ognja tega tudi 

delno zaduši (Brumen idr., 2005). Njihovo znanje o pogojih gorenja je bilo tako 

povprečno, saj so vsi vedeli, da ogenj za gorenje potrebuje kisik, niso vedeli razloga za 

prenehanje gorenja.  

Sklop 6: sveča in kozarec 

Dejstvo, da je večina učencev vedela, kaj se zgodi, ko svečo pokrijemo s kozarcem, ne 

preseneča, saj so učenci znanje o tem, da je za gorenje potreben kisik, pokazali ţe pri 

prejšnjem sklopu vprašanj. Učenci  tega,  kaj se zgodi pri Lavoisierovem poskusu, niso 

vedeli, nekaj učencev je zgolj sklepalo, da sveča ugasne. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo predstave in 

razumejo pojave pri predstavljenih poskusih s svečami med izvedbo poskusov?  

Odgovor 2 

Učenci so v veliki meri spremenili in preoblikovali napačne predstave pri predstavljenih 

poskusih s svečami v pravilnejše, bliţje znanstvenim. Njihovi odgovori na zastavljena 

vprašanja med samim potekom ure kaţejo na to, da so poskuse v veliki večini razumeli. 

Največ teţav jim je pri razumevanju povzročal Lavoisierov poskus, saj se o tlaku učenci 

učijo šele v 5. razredu.   

 

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo pridobili z opazovanjem učencev med 

učno uro izvajanja poskusov z ognjem in svečami. Celoten potek ure je v transkriptih v 

prilogah (podpoglavje 6.3.)  

Med samim potekom ure, so sprva učenci na vprašanja odgovarjali s podobnimi 

odgovori, kot na prvem intervjuju, vendar so odgovore skozi proces eksperimentiranja 

in pogovora počasi spreminjali. Po kakovosti znanja sta izstopala učenec petega razreda 

1/5 in učenec četrtega razreda 4/4. Učenca sta imela pred raziskavo v primerjavi z 

drugimi učenci boljše znanje pri pouku naravoslovja in tehnike (preglednica 5). Učenec 

4/4 je pred raziskavo obiskal Hišo eksperimentov, kjer je pridobil nova znanja, vezana 

na raziskavo. Njuno znanje je bilo na višjem nivoju kot znanje ostalih učencev. Znanje, 

ki ga je učenec v Hiši eksperimentov pridobil, je dobro povezal z znanjem, ki smo ga 

uporabljali pri poskusih. Marentič Poţarnik ta pojav opiše kot učni transfer (2000). Ta 

je bil opazen, ko smo se z učenci pogovarjali o tem, da je parafin gorivo sveče in v 
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kakšni barvi izgoreva. Učenec je namreč pripomnil, da različne snovi izgorevajo v 

različnih barvah ter za to podal primere različnih kemikalij. Učenec petega razreda je 

imel o ognju in gorenju izrazito bolj izoblikovano mnenje kot učenci 4. razreda, kar je 

bilo zaradi enoletne učne prednosti pričakovano. Znano je, da delo v skupini krepi 

moţnosti za socialno učenje ter učencem pomaga do globljega razumevanja 

naravoslovnih pojmov in uporabe določenega predznanja (Hohloch idr., 2007, v 

Shamsudin idr., 2013). To je bilo opazno tudi v šolski uri, saj je pogovor med učenci 

med samim delom sproţal različne asociacije v mislih posameznikov. Vidno je bilo 

tudi, kako so učenci med samim procesom poskusov spreminjali svoja napačna znanja v 

pravilna znanja. Primer za to je poskus, kjer smo svečo ponovno priţgali po hlapih 

parafina takoj zatem, ko smo jo upihnili. Sprva so učenci predvideli, da se pri poskusu 

ne bo zgodilo nič, vendar so kaj kmalu ugotovili, da ni tako, saj je sveča ponovno 

zagorela. Učenci so bili nad poskusom navdušeni in so ga ţeleli ponovno ponoviti. Učni 

transfer učencev je bil tako viden pri naslednjem poskusu, kjer smo segrevali parafin, 

opazovali njegove hlape in jih nato poskušali ponovno priţgati. Pravilno so sklepali, da 

se bodo hlapi vţgali, saj so se tega pred tem naučili pri prejšnjem poskusu. Pred 

izvajanjem poskusov in med samo šolsko uro so učenci mešali izraza »taljenje« in 

»topljenje«. Večina je trdila, da se parafin v stiku z ognjem topi, kar je narobe. Učitelji 

in starši mnogokrat napačno uporabljajo naravoslovne izraze in tako so vsi učenci brez 

izjeme namesto izraza »taljenje« parafina, uporabili izraz »topljenje« parafina. Veliko 

učiteljev v šolah uporablja napačno izrazoslovje, zatorej bi morali paziti, da sami 

uporabljajo korektne izraze (Dhindsa, 2005). Kadar pride do napačne uporabe kemijskih 

in fizikalnih izrazov pri učencih, bi morali posebno pozornost posvetiti popravljanju 

učenčevega izrazoslovja vse od prvega razreda dalje. Pomembno je tudi, da učitelji sami 

vedo za razliko med izrazoma »taljenje« in »topljenje«. Taljenje je reakcija, kjer se snov 

iz trdnega stanja zaradi dovajanja toplote spremeni v tekočo stanje, medtem ko je 

topljenje reakcija, do katere pride, ko se topljenec raztopi v topilu. Primer za to je 

topljenje natrijevega klorida (soli) v vodi (Sajovic idr., 2014). Pričakovali smo, da 

učenci odgovora na vprašanje, zakaj se voda znotraj kozarca dvigne po opazovanju 

poskusa ne bodo vedeli. O tlaku se učenci prvič učijo šele v 5. razredu osnovne šole pri 

pouku naravoslovja. Učni cilj se glasi: »učenci znajo opisati načine merjenja zračnega 

tlaka« (Vodopivec idr., 2011, str. 13). Dhindsa (2005) je v svoji raziskavi ugotovil, da 

učitelji sami v veliki večini ne vedo razloga za dvig gladine vode. Večina učiteljev ima 

o pojavu napačno znanje; vodna gladina se dvigne, ker voda nadomesti porabljen kisik, 

kar sta v naši raziskavi omenila dva učenca. Ravno zaradi neznanja učiteljev samih smo 

pravilno sklepali, da nobeden izmed učencev pravilnega odgovora na to vprašanje ne bo 

vedel. 

   

Raziskovalno vprašanje 3: kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo predstave in 

razumejo pojave pri predstavljenih poskusih s svečami po izvedbi poskusov?  

 

Odgovor 3 
Učenci so spremenili in preoblikovali napačne predstave po predstavljenih poskusih s 

svečami v veliki večini v naravoslovno korektno znanje. V kolikšni meri so napačne 

predstave pri določenih poskusih preoblikovali in kako so jih razumeli, bomo za boljši 

pregled predstavili po sklopih, začenši s sklopom 2. V preglednici 18 so za boljši 

pregled predstavljene ugotovitve o kvaliteti znanja učencev na vprašanja po sklopih iz 

prvih in drugih individualnih intervjujev. 
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Preglednica 18: Povzetek ugotovitev o kvaliteti znanja učencev na vprašanja po sklopih 

iz individualnih intervjujev 1 in 2 

SKLOP VPRAŠANJE Intervju 

1 in 2 

Učenci, ki 

imajo 

dobro 

znanje  

Učenci, ki 

imajo 

pomanjkljivo 

znanje  

Učenci, ki 

imajo slabo 

znanje 

Sklop 1 Povej vse, kar veš o ognju in 

svečah. 

1 4/4, 1/5   1/4, 2/4, 3/4            / 

 

Sklop 2 

 

 

Ali vse, kar oddaja svetlobo, 

oddaja tudi toploto? 

1 2/4, 3/4, 4/4 /         1/4, 1/5 

2 2/4, 3/4, 4/4, 

1/5 

1/4 / 

 

Ali vse, kar oddaja toploto, 

oddaja tudi svetlobo? 

1 2/4, 3/4, 4/4, 

1/5 

1/4 / 

2 2/4, 4/4, 1/5 1/4 3/4 

Sklop 3 

 

 

Kaj pri sveči izgoreva? 1 1/4 2/4 3/4, 4/4, 5/4 

2 1/4, 3/4, 4/4, 

1/5 

2/4 / 

Zakaj sveča potrebuje stenj? 1 1/4  / 2/4, 3/4, 4/4, 

1/5 

2 4/4, 1/5 1/4, 2/4 3/4 

Kje se začne plamen sveče – na 

vrhu, sredini ali dnu stenja? 

1 4/4 / 

 

1/4, 2/4, 3/4, 

1/5 

2 1/4, 2/4, 3/4, 

4/4, 1/5 

 / / 

Načini priţiga sveče? 1 4/4, 3/4 1/4, 2/4, 1/5 / 

2 1/4, 3/4, 4/4, 

1/5 

2/4 / 

Sklop 4 Ali se hlapi parafina lahko 

vţgejo? 

1 / / 1/4, 2/4, 3/4, 

4/4, 1/5 

2 ¼, 2/4, 3/4, 

4/4, 1/5 

/ / 

Sklop 5 Kaj se zgodi, ko v svečo 

pihnemo rahlo? 

 

 

 

1 1/4, 2/4, 3/4, 

4/4, 1/5 

/ / 

2 1/4, 2/4, 3/4, 

4/4, 1/5 

/ / 

Zakaj sveča ob močnem pihanju 

ugasne? 

 

1 / 3/4 1/4, 2/4, 4/4, 

1/5 

2 / 3/4, 1/5 1/4, 2/4, 4/4 

Zakaj goreča trska ob stiku z 

vodo ugasne? 

1 / 1/4, 3/4, 4/4, 1/5 2/4 

2 1/5  1/4, 2/4, 3/4, 4/4  / 

Sklop 6 Kaj se zgodi, ko gorečo svečo 

pokrijemo s kozarcem ? 

1 4/4, 1/5 2/4, 3/4 1/4 

2 1/4,2/4, 3/4, 

4/4, 1/5 

/ / 

Kaj se zgodi, ko  gorečo svečo na 

vodni gladini pokrijemo s 

kozarcem? 

1 / 2/4, 3/4, 4/4 1/4, 1/5 

2 1/4, 3/4 2/4, 4/4, 1/5 / 
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Sklop 2: žarenje predmetov in oddajanje svetlobe 

Ob pogledu na preglednico 18 je vidno, da so 4 učenci od 5 na vprašanje,  »Ali vse kar 

oddaja svetlobo, oddaja tudi toploto?«, po izvajanju učne ure odgovorili pravilno, 

medtem ko se je pomanjšal deleţ pravilnih odgovorov na vprašanje, »Ali vse, kar 

oddaja toploto, oddaja tudi svetlobo?«. Tu je potrebno izpostaviti, da smo o tej temi z 

učenci imeli zgolj pogovor in nismo izvedli nobenega poskusa. Kot smo omenili ţe v 

prejšnjem podpoglavju, je bila ta tema za učence precej zahtevna, saj je teţko postaviti 

mejo, kdaj za določen predmet štejemo »toploto« kot njegovo lastno. Lep primer za to 

je radiator, ki je topel, a ne oddaja svetlobe, vendar po radiatorju se pretaka segreta 

voda. Tako smo v dilemi, ali je radiator sploh korekten primer, ali ne. V splošnem lahko 

zaključimo, da se je znanje učencev o tej temi v preoblikovalo na bolj naravoslovno 

pravilno, kot je bilo v prvem intervjuju. 

 

Sklop 3: prižig, gorenje ognja in sveč 

V preglednici 18 je viden očiten napredek v znanju učencev o tem, kaj pri sveči 

izgoreva. Medtem ko je na prvem intervjuju na vprašanje pravilno odgovoril le 1 

učenec, so na drugem intervjuju na vprašanje pravilno odgovorili 4, 1 učenec je podal 

delno pravilen odgovor. Na prvem intervjuju 4 učenci niso vedeli, kaj je namen stenja 

pri sveči, medtem ko je po izvedbi poskusov na to vprašanje napačno odgovoril zgolj 1 

učenec. 2 učenca sta si zapomnila, da stenj parafin vpija, ki nato izgoreva. 2 učenca sta 

podala pravilen, vendar pomanjkljiv odgovor, saj sta odgovorila zgolj z »zato, da lahko 

izgoreva«. Tak odgovor je načeloma pravilen, vendar ni dovolj natančen. Kljub 

nenatančnosti odgovorov nekaterih učencev je njihovo znanje o tej temi vseeno očitno 

boljše kot pred izvajanjem poskusov. O namenu stenja sveče in učenčevih predstavah o 

tem je v svoji raziskavi poročal Aeschlimann (1993). Učenci četrtega razreda so v 

njegovi raziskavi na vprašanje, kaj je namen stenja, odgovarjali precej podobno kot 

učenci v naši raziskavi. Trdili so, da izgoreva stenj in da sveča potrebuje stenj zato, da 

lahko izgoreva. Za dokaz, da pri sveči izgoreva parafin, smo uporabili enak način, kot 

avtor. Suh stenj smo namočili v staljen parafin in ga priţgali. Tako v njegovi kot naši 

raziskavi so učenci šele na tej točki razumeli, da je parafin tiso, kar pri sveči izgoreva.  

Največja razlika med odgovori pred in po izvajanju poskusov je vidna v znanju o tem, 

kje na stenju je plamen sveče. Pred poskusi 4 učenci na to vprašanje niso vedeli 

pravilnega odgovora, medtem ko so po poskusih vsi učenci na vprašanje odgovorili 

pravilno. Očitna razlika je vidna tudi v znanju učencev o tem, kako zanetimo ogenj. Na 

to vprašanje se je njihovo znanje povečalo za 50 %. Pred intervjuji sta imela dobro 

znanje o tej temi zgolj 2 učenca, medtem ko so več kot 4 načine priţiga sveče po 

poskusih našteli kar 4 učenci. Povzamemo lahko, da se je znanje učencev o priţigu, 

gorenju ognja in sveč očitno preoblikovalo na boljše.  

 

Sklop 4: hlapi parafina 

To je sklop, kjer je napredek učencev najbolj očiten. Pred izvajanjem poskusov nihče od 

učencev ni vedel, da pri sveči izgoreva parafin in da se njegovi hlapi vţgejo. Ko smo 

izvedli poskus s ponovnim priţigom sveče preko par parafina, so bili učenci šokirani, ko 

so uvideli, da se sveča ponovno vţge. Menimo, da je ravno njihovo samodejno napačno 

pričakovanje privedlo do tega, da so si rezultate in kaj se pri poskusu dogaja, zapomnili 

še bolj. Kot opišeta Jank in Meyer (2006), si moţgani sami ustvarijo natančno 

premišljen miselni svet in ravno to lahko v procesu učenja pripelje do ţelenih učnih 

rezultatov. Na drugem intervjuju so tako vsi učenci vedeli, da se hlapi parafina vţgejo. 

Ta poskus je dober primer za to, kako pomembno je praktično delo v razredu, saj 

dokazuje, kako se na podlagi eksperimentalnega dela v razredu neznanje preoblikuje v 
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znanje (Jank in Meyer, 2006). Tak način dela v razredu učencem omogoča, da odkrivajo 

nove in neznane značilnosti obravnavane učne vsebine. Učenci povezujejo nove 

ugotovitve s preteklimi izkušnjami, kar jih pripelje do novih oblik mišljenja in 

ustvarjalnega dela (Petek, 2012).  

 

Sklop 5: dušenje in gašenje ognja 

To je sklop, kjer se znanje učencev ni drastično spremenilo. Pred poskusi so 4 učenci 

menili, da sveča ob močnem pihanju ugasne zaradi pomanjkanja kisika, medtem ko so 

isti odgovor na drugem intervjuju podali 3 učenci. Odgovor »fizičen premik plamena« 

je na vprašanje pred izvajanjem poskusov podala zgolj 1 učenka, medtem ko sta na 

drugem intervjuju z istim odgovorila 2 učenca. Najbolj pravilnega odgovora na 

vprašanje ni podal nihče niti pred izvajanjem poskusov niti po izvajanju eksperimentov. 

Ta bi namreč bil kombinacija fizičnega premika ognja in ohladitve parafina na 

temperaturo, kjer parafin ne more več izgorevati (Ansell, 2010). Menimo, da je bil 

odgovor, povezan s kisikom, podan v tako visokem deleţu zato, ker so se v šoli ţe od 3. 

razreda osnovne šole dalje učili, da ogenj za gorenje potrebuje kisik. Kot sta povedala 

Jank in Meyer (2006), učenci vedno po svoje razumejo vsebino, ki jim jo učitelj 

poskuša razloţiti, saj posameznikovi moţgani vedno samodejno delujejo v nekem 

svojem svetu. To, kako učenci niso preoblikovali narobe naučenega, kaţe na to, kako 

pomembna je ponovitev ţe naučenega, saj se tako zasidra v spomin učencev. V 

preglednici 18 je vidno, da se je znanje učencev o tem, kaj se zgodi, ko gorečo trsko 

polijemo z vodo in zakaj do pojava pride, delno preoblikovalo. Vsi učenci so tako pred 

kot po poskusih vedeli, da goreča trska ob stiku z vodo ugasne. Na prvem intervjuju 

nihče od učencev za pojav ni vedel celotnega razloga, medtem ko je na drugem 

intervjuju s celotnim pravilnim odgovorom odgovoril 1 učenec. Zmanjšalo se je število 

učencev, ki so na prvem intervjuju kot razlog podali »pomanjkanje kisika«. Na drugem 

intervjuju na vprašanje nihče ni odgovoril popolnoma nepravilno, saj so učenci omenjali 

tako odstranitev kisika kot tudi ohladitev ognja. Pri tem poskusu je viden enak vzorec 

odgovorov kot pri prejšnjem poskusu; učenci so kot razlog za ugasnjen plamen v večini 

zopet podajali odgovor »zadušitev«, pozabljali so na pomen ohladitve plamena (Ansell, 

2010). Znanje učencev na to temo se je vseeno preoblikovalo na boljše, saj sta dva 

učenca na koncu ohladitev vseeno podala kot razlog za prenehanje gorenja. 

 

Sklop 6: sveča in kozarec 

Znanje učencev o tem, kaj se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem, se je 

izboljšalo. Razlog pomanjkanja kisika sta na prvem intervjuju izrazila le dva učenca, 

medtem ko so na drugem intervjuju ta razlog navedli vsi učenci, učenka 1/4 je še 

dodala, da se stene kozarca zarosijo.  

Drugačni so rezultati znanja učencev o Lavoisierovem poskusu, ko gorečo svečo na 

vodni gladini pokrijemo s čašo oziroma kozarcem. Pred izvajanjem poskusov so 3 

učenci pravilno sklepali, da bo sveča ugasnila, vendar nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo z 

vodo. Po izvajanju poskusov so vsi učenci vedeli, da sveča ugasne in da se vodna 

gladina dvigne, kar je nekaj, kar so učenci pri poskusu lahko opazili. Tu se zopet kaţe, 

kako pomembno in uspešno je eksperimentalno delo v razredu, saj kot navaja Marentič 

Poţarnik, je učenec pri takem načinu dela aktivno vpleten v izkušnjo in o njej 

intenzivno razmišlja. Kadar učenci sami kaj naredijo ali preizkusijo, se znanje najlaţje 

usede v spomin (Marentič Poţarnik, 2000, v Renko, 2013; Vodopivec, Rojko, Kolar, 

Mugerli, Demšar, 2003). Kar učenci v večini niso razumeli, je bilo, zakaj se vodna 

gladina v kozarcu dvigne. Na intervjujih sta s pomočjo podvprašanj do odgovora prišla 

zgolj dva učenca (oba učno uspešnejša pri naravoslovju in tehniki) in še to s pomočjo 
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podvprašanj. Ta ista dva učenca sta sprva menila, da dvignjena voda znotraj kozarca 

nadomesti porabljen kisik. Tu moram zopet izpostaviti Dhindsino raziskavo (2005), v 

kateri je ugotovil, da učitelji podajo ravno to (napačno) razlago; voda v kozarcu se 

dvigne, da nadomesti porabljen kisik.   
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4. ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo raziskali, kakšne so bile predstave in predznanje učencev 4. in 

5. razreda osnovne šole o gorenju, kako in v kolikšni meri so učenci te predstave 

preoblikovali in kako so pojave pri predstavljenih poskusih s svečami med in po izvedbi 

poskusov razumeli. Gorenje se pojavlja skozi celotno osnovnošolsko izobraţevanje, 

poleg tega pa so ogenj in sveče nekaj, s čimer rokujemo skoraj vsakodnevno. V 

raziskavo so bili vključeni štirje učenci 4. razreda in eden učenec 5. razreda osnovne 

šole. Učence smo posamično intervjuvali pred in po izvajanju eksperimentalnega dela v 

skupini. Rezultati so pokazali, kako uspešno so učenci preoblikovali delno pravilna 

znanja in kako so določena neznanja spremenili v znanja.  

Rezultati kvalitativne raziskave kaţejo: 

 da učenci razumejo, da vse, kar oddaja svetlobo, hkrati tudi oddaja toploto in da 

enako ne moremo trditi v obrnjeni situaciji (preglednica 12); 

 da učenci poznajo več načinov, kako zanetiti ogenj, kot ob začetku raziskave 

(preglednica 13); 

 da učenci razumejo, da je namen stenja ta, da omogoča izgorevanje parafina, 

vendar vsi učenci niso usvojili znanja o tem, da stenj parafin vpija, ki se nato 

zaradi visoke temperature upari in izgoreva (preglednica 14); 

 da so vsi učenci usvojili znanje o tem, da je začetek plamena sveče na dnu stenja 

in ne na vrhu, kot so napačno trdili, preden smo poskuse izvedli v razredu 

(preglednica 15 in slike 24, 25, 26, 27, 28); 

 da vsi učenci vedo, da se parafin upari in da njegovi hlapi izgorevajo; 

 da učenci vedo, da ogenj ob pomanjkanju kisika neha goreti (preglednica 16);  

 da vedo, da plamen lahko s sveče fizično odmaknemo s pihanjem (preglednica 

16); 

 da učenci pozabljajo na pomemben razlog ugašanja ognja, tj. »hlajenje« 

(preglednica 16); 

 da učenci vedo, kaj se pri Lavoisierovem poskusu zgodi, vendar so opaţene 

teţave učencev pri razumevanju spremembe tlaka znotraj kozarca in kako to 

vpliva na dvig vodne gladine (preglednica 17).  

Identificiramo lahko, da se je izvajanje eksperimentov v razredu dokazalo kot 

učinkovito, saj je bila uspešnost v znanju učencev na drugem intervjuju očitna. H 

končnemu znanju učencev o poskusih s svečami sta poleg izvedenih poskusov 

doprinesla tako predznanje učencev kot pogovor o poskusih s svečami med samim 

eksperimentalnim delom in na končnih intervjujih.   
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4.1. PREDLOGI ZA NADALJNJE DELO 
Magistrsko delo predstavlja, kako lahko odprti pouk, v našem primeru delo s poskusi s 

svečami v razredu, vpliva na preoblikovanje predznanja in (ne)znanja učencev. Izsledki 

odpirajo številne smernice za nadaljnje raziskovanje. Zanimivo bi bilo izvesti podoben 

eksperiment v razredu, kjer bi imeli skupino učencev, ki bi enako učno snov obdelala na 

»klasičen« način (predavanje in pogovor z učbeniki), medtem ko bi druga skupina 

učencev učno snov predelala na način, predstavljen v raziskavi. Rezultati raziskave 

kaţejo, da je bilo izvajanje eksperimentalnega dela v razredu uspešno, vendar pa bi s 

skupino, ki poskusov ne bi izvajala, lahko preverili, v kolikšni meri bi bil pouk z 

eksperimentalnim delom uspešnejši od klasičnega pouka. Poleg zgoraj naštetega bi 

prihodnji raziskavi namenili več časa, saj smo bili pri naši raziskavi precej časovno 

omejeni.  

 

Na temo povezanosti med oddajanjem vidne svetlobe in toplote bi, če bi raziskavo 

izvedli še enkrat, pripravili eksperiment na omenjeno temo. Za dokazovanje, da vse, kar 

oddaja svetlobo, oddaja tudi toploto, bi v razred prinesli različna svetila, ročni kuhalnik, 

električni čajnik in opekač. Za dokazovanje, da vse, kar oddaja toploto, ni nujno, da 

oddaja tudi svetlobo, bi v razredu za dokaz uporabili radiator, naša telesa in termofor.   

 

V ugotovitvah smo zapisali, da so učenci kot razlog za prenehanje gorenje sveče, ko 

vanjo pihamo, pozabili na razlog ohlajanja plamena. V primeru, da bi poskus v razredu 

predstavili še enkrat, bi večjo pozornost namenili sami ohladitvi stenja. Učencem smo 

sicer podali protiprimer za odstranitev kisika s pihanjem – pihanje v ţerjavico in kako 

se le–ta ob pihanju ponovno vţge – vendar to očitno ni bilo dovolj. Morda bi v 

prihodnosti učencem pokazali video, povezan z ţerjavico, in pa preprost poskus pihanja 

v dlan. Ko pihamo v dlan, čutimo, kako hladen je zrak, ki ga izpihujemo. Nato bi 

učence vprašali, ali je izpihnjen zrak toplejši ali hladnejši od plamena sveče. Učenci bi 

ugotovili, da je izpihan zrak hladnejši in si tako zapomnili, da plamen ugasne, ko ga s 

pihanjem ohladimo.  

 

Učenci so imeli teţave pri razumevanju Lavoisierovega poskusa, saj je pojem tlak za 

učence 4. razreda nov. Če bi poskus v razredu izvajali še enkrat, bi temu poskusu dodali 

še kak drug eksperiment, ki se veţe na spremembo tlaka. Morda pretakanje vode med 

dvema veznima posodama, kjer je vzrok za pretakanje vode sprememba tlaka. Tako bi 

učencem omogočili več različnih vpogledov v to, kako tlak vpliva na spremembo vodne 

gladine in s tem omogočili, da bi se jim »sprememba tlaka« bolj vtisnila v spomin. 

 

Upamo, da vsa spoznanja, ki smo jih pridobili pri izdelavi magistrskega dela, in 

zavedanje, kako so poznavanje tematike, predznanje in vodeno eksperimentalno delo 

kot način poučevanja vplivali na učno vzdušje in učne rezultate učencev, prispevajo k 

razvoju tako naravoslovne kot pedagoške stroke. Predstave učencev je potrebno 

preoblikovati načrtno, zato je pomembno, da je eksperimentalno delo vedno dobro 

načrtovano, kvalitetno vodeno in izvedeno. Učiteljem svetujemo, da v svoj način 

poučevanja vključujejo praktično delo, saj bo pouk tako za učence privlačnejši, bolj 

zanimiv in najpomembneje – uspešnejši. Pred eksperimentalnim delom naj se učitelji 

prepričajo o predznanju učencev, saj bodo tako pouk lahko organizirali na raven, kjer 

bodo učenci zmoţni svoje predstave in predznanja uspešno preoblikovati in nadgraditi.  
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6. PRILOGE 

6.1. PREGLEDNICE 

6.1.1. Preglednica A: Sklopi in vprašanja, uporabljena pri intervjuju (pred in 

po izvedbi učne ure s poskusi) 

Sklop Vprašanja  

1. Dosedanje izkušnje z ognjem in 

osnovno znanje o njem.  

1. Ali si se ţe kdaj srečal z ognjem in 

kako? 

2. Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah. 

3. Kje si vse to, kar si povedal/a, 

izvedel/a? 

4. Si se ţe kdaj opekla/opekel z ognjem? 

5. Ali si ţe kdaj sam/a priţgal/a ogenj? 

2. Ţarenje predmetov in oddajanje toplote. 

 

6. Kaj misliš, je vse, kar ţari tudi vroče, ali 

ne? 

7. Ali meniš, da vse, kar je vroče, tudi 

ţari? 

3. Priţig, gorenje ognja in sveč. 8. Na kakšen način vse, meniš, da lahko 

priţgemo ogenj/svečo? 

9. Nariši gorečo svečo po spominu. 

10. Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali 

parafin? 

11. Zakaj meniš, da sveča potrebuje stenj? 

12. Kje se začne plamen sveče? Na vrhu, 

sredini ali dnu stenja? 

4. Hlapi parafina. 13. Ali meniš, da se hlapi parafina lahko 

vţgejo? 

5. Dušenje in gašenje ognja. 14. Kaj meniš, da se zgodi, če v gorečo 

svečo pihnemo rahlo? 

15. Kaj meniš, da se zgodi, če v gorečo 

svečo pihnemo močno? 

Kaj meniš, da se zgodi, če ogenj zalijemo 

z vodo? 

6. Sveča in kozarec. 16. Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo 

svečo pokrijemo s kozarcem oziroma 

čašo? 

17. Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi 

gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s 

kozarcem? 
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6.1.2. Preglednica B: Sklopi, vprašanja, dejavnosti s poskusi in nanj vezana 

vprašanja in predvidena podvprašanja za izvedbo učne ure s poskusi v 

skupini  

Sklop Dejavnost Vprašanja in predvidena podvprašanja 

1. Ţarenje 

predmetov in 

oddajanje 

toplote. 

Pogovor o tem, ali sta 

pojma žarenje in 

oddajanje toplote 

povezana. 

Ali vse, kar oddaja toploto, tudi ţari? 

Kaj v povezavi s tem menite o radiatorju, 

likalniku, peči, polnilcih? 

Ali vse, kar ţari, tudi oddaja toploto? 

Kaj v povezavi s tem menite o Soncu, 

ţarnici, likalniku, ognju?  

2. Priţig, 

gorenje ognja 

in sveč. 

Pogovor o različnih 

načinih prižiganja ognja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskus 1: prižig sveče s 

konveksno lečo 

 

Pripomočki: sveča, 

konveksna leča, 

negorljiva podlaga. 

 

Opazovanje gorenja 

sveče  

 

 

 

 

Poskus 2: Kaj pri sveči 

gori? 

 

Pripomočki: voščena in 

parafinska sveča, 

neprižgan stenj, 

vžigalnik, vžigalice. 

Na kakšen način vse lahko priţgemo 

ogenj? 

Kaj nastane, ko dva kresilna kamna 

udarimo skupaj? 

Kaj je najbolj osnovna stvar, s katero 

zanetimo ogenj? 

Kaj so pogoji za gorenje? 

Kaj pri vţigalniku ustvari iskro? Kaj 

gori? 

 

Kako mislite, da bomo svečo priţgali s 

konveksno lečo? 

Kaj se bo zgodilo?  

Zakaj menite, da se sveča vţge?  

 

 

 

Primerjajte dve goreči sveči. Kaj opazite? 

Kakšna mislite, da je razlika med 

materialoma? 

Ali se plamena v čem razlikujeta? 

 

 

Kaj menite, da pri sveči gori? 

Ali bi lahko stenju dali drugačno oporo? 

Kaj se dogaja, ko priţigam stenj? 

Kaj se zgodi, ko priţgem stenj, namočen 

v parafin? 

Ali opazite kakšno razliko med svečama, 

ko obe upihnem? 

Zakaj sveči različno gorita? 

Kaj je razlika med voskom in parafinom? 

Kaj pri sveči gori? 

Kaj je naloga stenja? 

Zakaj se vţge vţigalica? 

Kaj je posuto po glavi vţigalice? 

Kje se začne plamen sveče? 

Kakšen je plamen sveče? Kakšnih barv 

je? 
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Od česa je odvisna barva plamena? 

3. Hlapi 

parafina. 

Poskus 3: potovanje 

ognja po hlapih parafina. 

 

Pripomočki: sveča, 

vžigalnik. 

 

 

 

 

 

 

 

Poskus 4: gorenje hlapov 

parafina 

 

Pripomočki: zdrobljen 

parafin, gorilnik, debela 

folija oz. čaša, lesene 

klešče, vžigalnik, lesena 

trska.  

Kaj menite, da se bo zgodilo, ko bom 

svečo ugasnila? 

Kaj mislite, da se bo zgodilo, ko plamen 

podrţim nad »dim« sveče? 

Kaj ste opazili? 

Kaj je v bistvu »dim«? 

V kakšnem agregatnem stanju je parafin, 

ko se vţge? 

Ali lahko potovanje plamena po hlapih 

parafina primerjate s čim iz ţivljenjskih 

izkušenj? 

 

Kaj menite, da se bo zgodilo, če parafin 

segrevamo nad ognjem? 

Kaj je razlika med taljenjem in 

topljenjem? 

Kaj se dogaja s parafinom? 

Kaj opazite, da iz tekočega parafina 

izhaja? 

Kaj menite, da se bo zgodilo, ko hlapom 

parafina pribliţamo gorečo trsko in 

zakaj? 

Kaj smo se iz poskusa naučili?  

4. Dušenje in 

gašenje ognja. 

Dejavnost pihanja v 

gorečo svečo 

 

Pripomočki: sveča, 

vžigalnik. 

 

 

 

 

 

Poskus 5: gašenje ognja 

z vodo. 

 

Pripomočki: lesena trska, 

negorljiva podlaga, 

vžigalnik, vrč z vodo. 

 

 

Kaj menite, da se zgodi s plamenom, če 

vanj pihnemo rahlo? Zakaj?  

Kaj menite, da se bo zgodilo, če v plamen 

pihnemo močno? Zakaj? 

Ali je naš izdih topel ali hladen v 

primerjavi s plamenom?  

Ali je v našem izdihu kisik? 

Kaj se zgodi, ko pihamo v ţerjavico? 

Zakaj? 

 

Kaj menite, da se bo zgodilo, ko gorečo 

trsko polijem z vodo? 

Zakaj je ugasnila? 

Ali je voda topla ali hladna napram 

ognju? 

Ali je v vodi kisik? 

Ali ribe lahko dihajo v vodi? 

Kaj potrebuje ogenj za gorenje? 

Ali je kisik plamenu dostopen, če je 

okrog njega voda? 

Zakaj torej ogenj neha goreti? 

S čim vse še lahko zadušimo ogenj? 

5. Sveča in 

kozarec.  

Poskus 6 a: sveča in 

kozarec. 

 

Pripomočki: čajna 

Kaj menite, da se bo zgodilo, ko gorečo 

svečo pokrijem s kozarcem? 

Zakaj je ugasnila? 

Kaj ste opazili? 
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svečka, kozarec, 

vžigalnik. 

 

 

 

 

Poskus 6 b: Sveča, 

kozarec, voda. 

 

Pripomočki: čajna 

svečka, kozarec, voda na 

podlagi (krožnik), večja 

sveča.  

Kaj so sestavine zraka? 

Kaj se nabere na stenah kozarca? 

Kaj so produkti gorenja? 

Zakaj zrak ne uhaja v kozarec na dnu, 

kjer bi lahko? 

 

Kaj menite, da se bo zgodilo, ko gorečo 

svečo, ki je na podlagi z vodo, pokrijem s 

kozarcem? 

Zakaj menite, da se bo to zgodilo? 

Zakaj izhajajo mehurčki na začetku 

poskusa? 

Kakšen je segret zrak? 

Zakaj se vodna gladina dvigne? 

Kdaj ugasne plamen in kdaj se dvigne 

gladina? 

Kaj se nabira na stenah? 

Zakaj voda kondenzira? 

Kaj se porablja znotraj kozarca in kaj 

nastaja? 

Veste, kaj je to tlak oziroma pritisk? 

Ali, ko se z avtom peljete v gore, čutite 

razliko v tlaku? Kako? 

Kako razliko v tlakih izenačite? 

Kakšna sta tlaka znotraj kozarca in zunaj 

kozarca? 

Kaj omogoči, da se tlaka izenačita? 
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6.3. TRANSKRIPTE PRVEGA INTERVJUJA PO 

UČENCIH 
Pri prepisu intervjujev smo uporabili kombinacijo dobesednega prepisa s parafrazirano 

obliko (Vogrinc, 2008). Večino odgovorov učencev je prepisanih dobesedno, določene 

povedi pa smo preoblikovali in napisali tako, da so bile za raziskavo relevantne. Takšen 

način prepisa smo uporabili, da bralec laţje sledi intervjujem. Učenci so v pogovoru 

uporabljali ogromno mašil in povedi, ki so bile slovnično nepravilne in velikokrat 

nedokončane ter zmedene. Odgovore učencev smo lahko poleg besedne govorice 

razbrali iz mimike obraza in telesne govorice, saj so določene odgovore prikazali 

vključno z gibanjem telesa, ki pa ga v transkripte nismo mogli vključiti. Učenci so 

označeni z »1/4«, »2/4«, »3/4«, »4/4« in »1/5« za učenca 5. razreda. Naše replike so 

označene z »U«. 

6.3.1. UČENKA 1/4 

U: »Ali si se ţe kdaj srečala z ognjem in kako?« 

1/4: »Ja. Doma smo kuhali in je mami po nesreči pustila priţgan štedilnik in je 

zagorelo.« 

U: »Kaj ste ukrenili?« 

1/4: »Oči je šel po gasilni aparat in pogasil ogenj.« 

U: »Imate doma gasilni aparat?« 

1/4: »Ja, ţivimo v bloku, tako da je pred blokom gasilni aparat.« 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

1/4: »Ko sveča gori, se ta topi in to je parafin.  Ogenj je barvast in za ogenj je tipično, 

da je zelo vnetljiv.«  

U: »Hočeš reči, da se hitro širi?« 

1/4: »Ja. ja.« 

U: »V redu, veš še kaj? Prej si omenila, da je barvast … Kakšne barve je?« 

1/4: »Ogenj je oranţne in rumene barve. Tako skupaj sta.« 

U: »Kakšen pa je ogenj na dotik?« 

1/4: »Vroč.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedala, izvedela?« 

1/4: »V šoli pri naravoslovju in tehniki, doma mi je mami povedala, pa malo sem tudi 

po internetu pogledala.« 

U: »Oh, kaj res, si raziskovala?« 

1/4: »Ja.« 

U: »Si se ţe kdaj opekla z ognjem?« 

1/4: »Ja.« 

U: »Kaj se je pa zgodilo?« 

1/4: »Mami je kuhala in je ugasnila štedilnik. Jaz sem mislila, da je ţe mrzel in sem gor 

dala roko in potem sem imela opečeno koţo.« 

U:« Kako pa je zgledala opečena koţa?« 

1/4: »Bila je rjavkasta in potem se je naredila velika hrasta.« 

U: »Kakšen je bil pa občutek, je bolelo?« 

1/4: »Ja, zelo je peklo.« 

U: »Koliko časa pa si potrebovala, da se je zacelilo?« 

1/4: »Pribliţno dva tedna. In roko sem imela povito.« 

U: »Ali si ţe kdaj sama priţgala ogenj?« 

1/4: »Ne.« 

U: »Ti starši ne pustijo?« 
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1/4: »Ne, starši mi ne pustijo, ker jih skrbi, da bo kaj zagorelo.« 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

1/4: »Z vţigalnikom…« 

U: »Kaj pa, kadar gremo na grobove svečke priţgat, imate kaj  s sabo?« 

1/4: »Vţigalice … Ne spomnim se nič drugega.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenka riše skico sveče  -  

1/4: »Bele barve je… (riše) 

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

1/4: »To, spodaj, belo.« 

U: »Parafin?« 

1/4: »Ja.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

1/4: »Zato, ker ko mi priţgemo, je v tej vrvici nekaj in ko priţgemo, po vrvici nekaj 

potuje in parafin spodaj se topi.« 

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na dnu stenja?« 

1/4: »Na vrhu.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

1/4: »Ne.« 

U: »Mi lahko poveš kak primer?« 

1/4: »Npr. luč.« 

U: »Luč? Še kak drug primer mogoče?« 

1/4: »Ne.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

1/4: »Mogoče nekatere stvari.« 

U: »Pa veš kak primer, da bi bila stvar vroča in tudi oddajala svetlobo?« 

1/4: »Na primer ročna svetilka, je malo mrzla in malo topla. Ko jo odpreš, je notri še 

vedno vroče.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

1/4: »Ne.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

1/4: »Ogenj se malo premakne, ampak še vedno gori.« 

U: »Kaj pa, če močno pihnemo?« 

1/4: »Se pa čisto ugasne.« 

U: »Zakaj misliš, da se to zgodi?« 

1/4: »Ko pihnemo rahlo, ogenj ne dobi toliko zraka, ne dobi dovolj zraka. Če pa močno 

pihnemo, pa ogenj dobi zrak in se ugasne.«  

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

1/4: »Se tudi ugasne.« 

U:»Zakaj misliš, da se ugasne?« 

1/4: »Zato ker… Ko včasih kuhamo in polijemo ogenj, včasih še vedno gori plin, pri 

svečki pa, ker nimamo toliko ognja, bi pa ugasnila.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 

1/4: »Kozarec bi začel bit vroč, in mogoče bi se s svečo lahko kaj zgodilo.« 

U: »Na primer, kaj bi se lahko zgodilo?« 

1/4: »Ker ogenj potrebuje zrak, bi svečo mogoče lahko malo razneslo in bi kozarec 

počil.« 

U: »Da bi kozarec počil?« 

1/4: »Ja, če je ne tako trd kozarec.« 

U: »Zakaj pa misliš, da bi se to zgodilo?« 
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1/4: »Zato, ker ogenj ne bi imel več zraka in ne bi mogel več goreti in bi to razneslo.« 

U: »V redu. Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo 

pokrili s kozarcem?« 

1/4: »Voda bi postala topla, brez vode bi tako mogoče kozarec počil in voda bi vsa 

izhlapela v zrak.«  

U: »Zakaj misliš, da bi se to zgodilo?« 

1/4: »Zato ker mi, ko kuhamo, toplota povzroči, da voda izhlapi, svečka bi se pa čisto 

stopila, pa kozarec bi mogoče počil.« 

 

6.3.2. UČENEC 2/4 

U: »Ali si se ţe kdaj srečal z ognjem in kako?« 

2/4: »Ja. V Bosni in Sloveniji pri sosedih, doma. Smeti in veje od dreves smo zaţigali.« 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

2/4: »Ogenj je nevaren, hitro gori, je take rdeče barve, ko sveča gori, se topi, poznam 

velike in male sveče in pa nekatere so dišeče.« 

U: »Kaj se dogaja, ko sveča gori?« 

2/4: »Parafin se topi.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedal, izvedel?« 

2/4: »Nekaj mi je mami povedala, nekaj sem pa izvedel v šoli.« 

U: »Si se ţe kdaj opekel z ognjem?« 

2/4: »Ja.« 

U: »Kaj se je zgodilo?« 

2/4: »Ko smo hoteli zaţgati veje, mi je oči dal vţigalnik, da priţgem ogenj in sem se 

spekel.« 

U: »Kako si se pa počutil, ko si se spekel?«  

2/4: »Peklo me je in na koţi se mi je poznalo rdeče.« 

U: »Ali si ţe kdaj sam priţgal ogenj?« 

2/4: »Ja.« 

U: »Ti starši pustijo priţigati ogenj?« 

2/4: »Ja, če so oni zraven mene.« 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

2/4: »Z vţigalnikom, z vţigalicami.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

2/4: »A ko gori ogenj na njej?« 

- učenec riše gorečo svečo 

U: »Ja, gorečo svečo.« 

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

2/4: »Vrvica.« 

U: »Stenj, torej.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

2/4: »Zato ker parafin ne gori kar sam. Zato rabi vrvico, da se zaţge.« 

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

2/4: »Zgoraj, potem gre pa vedno niţje.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

2/4: »To je kar teţko vprašanje.« 

U: »Ti bom dala nekaj primerov. Npr. sonce.« 

2/4: »Ja.« 

U:»Ţarnica.« 

2/4: »Ko jo priţgeš ni vroča, potem pa se po nekaj minutah segreje.« 
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U: »Ja. Kaj pa ogenj?« 

2/4: »Ja, ogenj je vroč.« 

U: »Bi mi lahko dal primer nečesa, kar ţari, pa da ni vroče.« 

2/4: »Ne.« 

U:»Kaj potem meniš, da je odgovor?« 

2/4: »Ja, vse, kar ţari, je tudi vroče.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

2/4: »Vse kar ţari, je vroče.« 

U: »Ja, ampak kaj pa vse, kar je vroče, se pravi, da oddaja toploto, ali tudi ţari?« 

2/4: »Ne?« 

U: »Imaš kak primer?« 

2/4: »Ne.« 

U: »Kaj pa na primer; ali je radiator vroč?« 

2/4: »Ja.« 

U: »Pa ţari?«  

2/4: »Ne.« 

U: »Kaj pa na primer likalnik?« 

2/4: »Je vroč, ampak ne ţari.« 

U: »Se pravi, kaj potem sklepaš, da je odgovor na zastavljeno vprašanje?« 

2/4: »Ne.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

2/4: »Ne.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

2/4: »Skoraj začne ugašati, pa se skoraj ugasne, pa spet priţge.« 

U: »Zakaj misliš, da je to tako?« 

2/4: »Zato ker na en način sveča nima več zraka, da bi lahko ogenj gorel.« 

U:»Kaj pa če močno pihnemo v svečo?« 

2/4:»Jo pa ugasnemo.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Zato ker nima več zraka.« 

U: »Kaj rabi zrak, da lahko gori sveča?« 

2/4: »V bistvu rabi prostor pa neki zrak, da gori. Zato ker če mi damo kozarec gor, se 

sveča ugasne takoj.«  

U: »A si ţe poskusil to narediti?« 

2/4: »V šoli smo poskus delali. Smo jo priţgali, smo dali čez kozarec in je bilo vse 

megleno, potem se je pa ugasnila.« 

U: »Zakaj pa misliš, da se je to zgodilo?« 

2/4: »Ker ni imela več zraka.« 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

2/4: »Se ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Ker ugasnemo ogenj.« 

U: »Ja, ampak zakaj ugasne?« 

2/4: »Pogasimo ga na nek način.« 

U: »V redu, torej ne veš zakaj pravzaprav ugasne?« 

2/4: »Ne.« 

U: »Nič hudega, če ne veš.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 

2/4: (beri zgoraj) 
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U: »V redu. Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo 

pokrili s kozarcem? 

2/4: »Sveča se ne bo ugasnila.« 

U: »Zakaj ne?« 

2/4: »Zato ker je spodaj voda.« 

U: »Ja?« 

2/4: »Ko sveča ogreje kozarec, se mi zdi, da se s to vodo nekaj naredi …« 

U: »Ja? Kar razmišljaj na glas.« 

2/4: »Ta voda ohladi se mi zdi kozarec.« 

U: »Se pravi, damo kozarec gor. Kaj se zgodi s svečo?« 

2/4: »Sveča še vedno gori.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi z vodo?« 

2/4:»Nič.« 

U:»Nič?« 

2/4: »Ne, ne … Meni se zdi, da se malce zniţa, zato ker je temperatura …« 

U: »Kaj je s temperaturo?« 

2/4: »Npr., ko imamo luţo in ko sonce ogreje to luţo, potem te vode ni več.« 

U: »Misliš, ko voda izpari?« 

2/4: »Ja.« 

U: »Se pravi, sklepaš, da bo zaradi goreče sveče manj vode v kozarcu, ker bo izparela?« 

2/4: »Ne ne, ne bo.« 

U: »Ne bo? Se pravi, sveča bo gorela naprej praviš, voda pa..?« 

2/4: »Ne vem, to je tako teţko vprašanje.« 

U: »Saj nič hudega, če ne veš.« 

2/4: »… V bistvu mislim, da bo sveča ugasnila in to je to. » 

U: »Dobro, hvala.« 

6.3.3. UČENKA 3/4 

U: »Ali si se ţe kdaj srečala z ognjem in kako?« 

3/4: »Velikokrat. Večinoma na kresovanjih, kadar grem na sprehod k vojašnici, vidim, 

kako kurijo ogenj.« 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

3/4: »Meni so sveče zelo lepe. Še posebej kadar plavajo na vodi. Ognja me je malce 

strah zaradi poţarov, pa dim smrdi in če pride v oko, peče. Za novo leto mi je dim od 

pirotehnike prišel v oko in me je peklo en teden.« 

U:»Kakšen pa je ogenj na dotik?« 

3/4:»Zelo vroč je na dotik.« 

U:»Kaj se pa zgodi, ko sveča gori?« 

3/4: »Če mene vprašate, zgleda zelo lepo, se pa parafin topi, pa palčka izgoreva.« 

U: »Misliš stenj?« 

3/4: »Ja, stenj.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedala, izvedela?« 

3/4: »Večino so mi starši povedali, nekaj sem pa tudi sama ugotovila.«  

U: »Si se ţe kdaj opekla z ognjem?« 

3/4: »Ja, enkrat  sem se.« 

U: »Kaj pa se je zgodilo?« 

3/4: »Nekje smo imeli kresovanje in sem dala roko preblizu ognju in sem se spekla.«  

U: »In kakšen je bil občutek?« 

3/4: »Zelo me je bolelo, mami je takoj led dala gor in na koţi se je videla opeklina.«  

U: »Kako pa je izgledala opeklina?« 
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3/4: »Tako rdeče je bilo.« 

U: »Ali si ţe kdaj sama priţgala ogenj?« 

3/4: »Tega res še ne.« 

U: »Ti starši pustijo ali ne?« 

3/4: »Ne še.« 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

3/4: »Z vţigalnikom, z vţigalico, če kuriš kres, lahko zraven daš svečko ali pa na 

rojstnem dnevu iz svečke na svečko.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenka riše -  

3/4: »Jaz imam tudi od boţiča zelo lepe spomine na sveče …« 

U: »Ja, res je, v boţičnem času velikokrat priţgemo sveče.« 

3/4: »Jaz se tako spomnim.« 

U: »Dobro, hvala.« 

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

3/4: »Stenj.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

3/4: »Ker ko ga zmanjka, sveča neha goret. Nima prostora, da bi gorela, ker na parafinu 

ne more goret.« 

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

3/4: »Na vrhu in potem gre dol in od stenja ostane samo še črno.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

3/4: »Ja. Ker sem se ţe spekla z ţarnico pri babici.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

3/4: »Ne, ne vse. Na primer pištola za lepilo je vroča, ampak ne ţari.« 

U: »Aha, dober primer.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

3/4: »Ne, ne morejo se priţgat.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

3/4: »Malo zaplapola.« 

U: »Zakaj?« 

3/4: »Tako kot da bi tebe burja premaknila.« 

U: »Kaj pa če močno pihnemo?« 

3/4: »Potem pa ugasne. Tako kot če burja ţe tok močno piha, da mi pademo. Tako sveča 

ugasne. » 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

3/4: »Ugasne se, ker ogenj ne prenese vode. Ne more goret na vodi.« 

U: »Zakaj misliš?« 

3/4: »Ne vem čisto točno… Mislim, da ker ogenj rabi kisik, v vodi pa ni kisika.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 

3/4: »Zaduši se in neha goret, ker rabi zrak.« 

U: »V redu. Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo 

pokrili s kozarcem?« 

3/4: »Če bo kozarec gor, nikakor ne more it zrak noter. Še zmeraj se bo plamen ugasnil. 

Spodaj pa voda topi parafin, če ni v kovini.« 

U: »Aha, se pravi, meniš, da se parafin topi v vodi?« 

3/4: »Ja.« 

U: »Se pravi, si rekla, da ogenj bo ugasnil zaradi kozarca, parafin se bo pa topil.« 

3/4: »Zelo počasi se bo topil.« 
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6.3.4. UČENEC 4/4 

U: »Ali si se ţe kdaj srečal z ognjem in kako?« 

4/4: »Da. Doma, ko so starši od prijateljev kadili in so priţgali cigarete. Ogenj sem 

videl tudi, ko mi je babica pokazala, kako zakuri peč, kaj vse je treba narediti, da ogenj 

začne goreti v peči.« 

U:»Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

4/4: »Sveče so narejene iz parafina, na sredini imajo vrvico in ko jo priţgemo, zagori. 

Ogenj brez kisika ne more goret. Če ogenj polijemo z vodo, izgubi svojo vrednost, voda 

ga uniči, lahko tako rečem. Ogenj lahko razstreli različne stvari, edino steklo mora biti 

res visoka temperatura, da poči. Plastika je tanjša in sem ţe videl kdaj raztopljeno. Npr. 

lahko vzameš vţigalnik in plastenko raztopiš.« 

U: »Pa si ţe sam to kdaj poskusil?« 

4/4: »Sem ja.« 

U: »Kakšen pa je ogenj?« 

4/4: »Vroč.« 

U: »Se spomniš, kakšnih barv je?« 

4/4: »Odvisno, če damo kakšne kemikalije, je lahko različnih barv, npr. vijoličen ali 

zelen. Osnovne barve so pa taka prozorna, ki se jo vidi, in pa rdeča pa oranţna.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedal, izvedel?« 

4/4: »Doma, pri prijateljih, ki imajo ogromne peči, pri babici, pa tudi v okolici na 

morju.« 

U: »Kje si izvedel pa podatke o gorenju kemikalij?« 

4/4: »V hiši eksperimentov.« 

U: »Si se ţe kdaj opekel z ognjem?« 

4/4: »Ja. Imeli smo priprave na boţič in so bile sveče na mizi. Potem sem se pa sklonil, 

ker sem se pogovarjal z mami, očetom in bratcem, in sem si lase vţgal. Potem sem pa 

še, ko sem bil mlajši, padel v ogenj. Samo je bila samo še ostala ţerjavica.« 

U: »Je bila ţerjavica?« 

4/4: »Ja.« 

U: »Kako si se pa počutil ob vsem tem?« 

4/4: »Vem, da sem zelo jokal.« 

U: »Pa se ti je kaj poznalo na koţi?« 

4/4: »Niti ne. Mami mi je pokazala slike, pa se ne pozna veliko.« 

U: »To pomeni, da so te zelo hitro vzeli ven iz ognja?« 

4/4: »Ja.« 

U: »Ali si ţe kdaj sam priţgal ogenj?« 

4/4: »Ja.«  

U: »S čim pa si ga priţgal?« 

4/4: »Z vţigalnikom ali pa z gorečim papirjem. Enkrat mi je uspelo celo s kamni.« 

U: »Kaj res?« 

4/4: »Ja, na morju sem imel posebne kamne in sem drgnil toliko časa, dokler ni iskrica 

skočila.« 

U: »Kaj bi pa moral narediti, da bi ti uspelo prav priţgati ogenj?« 

4/4: »Na tla bi moral usmeriti, ki bi bila suha, in pa suhe vejice od smreke bi moral dati 

tja.« 
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U: »Ti starši pustijo priţigati ogenj?« 

4/4: »Ne.« 

U: »Ja, priţiganje ognja je lahko nevarno.« 

4/4: »Ja.« 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

4/4: »S kamni, vţigalnikom, kadar strela udari v drevo se lahko ta reakcija sproţi, če 

iskrica skoči na območju s plini ali pa če iskra skoči na bencin.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenec skicira gorečo svečo  

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

4/4: »Ta, stenj. Ker parafin je zgolj kot neka opora. Na sten se ta toplota prenaša in se 

parafin topi.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

4/4: »Zato, ker če bi sam parafin priţgali, se ne bi nič zgodilo, samo stopil bi se. Stenj je 

pa iz gorečega materiala.«  

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

4/4: »Na vrhu.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

4/4: »Ne. Npr luna. sonce oddaja svetlobo in toploto in ta svetloba se v Luno nekaj 

vpije, nekaj se pa odbije. Ampak toplote pa ne oddaja.« 

U: »To je res, ampak luna ne proizvaja svoje lastne svetlobe, jo zgolj odbija. Jaz te 

sprašujem za reči, ki same proizvajajo svetlobo.« 

4/4: »Oh ja, npr. če imamo priţgano ţarnico celo noč, je zjutraj zelo vroča.« 

U: »Kaj potem, meniš – da vse, kar oddaja svetlobo, oddaja tudi toploto?« 

4/4: »Ja.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

4/4: »Ne. Npr. motor, ki dela, je topel, ampak ne oddaja svetlobe.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

4/4: »Ne.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

4/4: »Plamen ne bo ugasnil. Zrak ga bo tako nekako … Spremenil bo njegovo gorenje.« 

U: »Njegovo smer?« 

4/4: »Ja, njegovo smer spremeni.« 

U: »Kaj pa če v plamen pihnemo zelo močno?« 

4/4: »Ja, potem se bo sveča ugasnila.« 

U: »Zakaj se bo ugasnila?« 

4/4: »Ko boš ti pihnil, bo ta sila tako velika, plamen se bo premaknil dol in sveča se bo 

samo ugasnila. Ker če je navpično, ima še vedno nekaj kisika, da ga lahko porabi. Če pa 

gre tako dol, pa ne more več.« 

U: »Se pravi, meniš, da odpihnemo stran kisik?« 

4/4: »Ne, samo ta plamen, kot da mu odvzameš kisik. Ti ko pihneš, kot neko zaščito 

narediš.« 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

4/4: »Se bo ugasnila.« 

U: »Zakaj?« 

4/4: »Zato, ker je voda kot nek ugašajoč predmet.« 

U: »Na kakšen način pa voda ugasne ogenj?« 

4/4: »Ker voda hitro pada in potem ta kisik okoli sveče voda potlači. Kisik izgine. 

Ogenj za gorenje potrebuje kisik.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 
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4/4: »Čez kakšne pol minute bo ugasnila. Ker v kozarcu ne bo več kisika. Ta tudi ne 

more prodreti skozi steklo in bo sveča ugasnila, ko bo kisika zmanjkalo.« 

U: »Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s 

kozarcem?« 

4/4: »Sveča ne bo čisto dokončno ugasnila, ker je v vodi še zmeraj malo kisika in bo ta 

kisik šel iz vode ven in ga bo sveča porabljala.« 

U: »Pa potem misliš, da bo sveča gorela v nedogled?« 

4/4: »Ne, zato ker voda tudi nima toliko kisika, čisto malo. Recimo bi zdrţala sveča pol 

minute in potem še dodatnih 5 sekund.« 

U: »In kaj bi se zgodilo potem?« 

4/4: »Sveča bi ugasnila.« 

U: »Če prav razumem, tvoja teorija je, da bi pokrili svečo, ta bi porabila kisik iz 

kozarca, ampak ne bi še ugasnila, ker bi začela porabljati še kisik iz vode. Ko bi se ta 

porabil, bi sveča ugasnila?« 

4/4: »Ja, tako.« 

6.3.5. UČENEC 1/5 

U: »Ali si se ţe kdaj srečal z ognjem in kako?« 

1/5: »Sem. Na kresovanju, doma, kjer imamo peč, v šoli smo delali neke poskuse s 

svečo …« 

U: »Še kje?« 

1/5: »Ja, pa ta no … Za kovino varit, ki je …« 

U: »Mašina?« 

1/5: »Ja.« 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah. Kakšne so, kako izgledajo, značilnosti …« 

1/5: »Če svečo postavimo ven na plan, pokaţe, v katero smer piha veter.« 

U: »Ja, dobro.« 

1/5: »Potem, da ogenj lahko gori, rabi gorivo in kisik. Ogenj je lahko zelo nevaren.«  

U: »Kakšen je, kako zgleda?« 

1/5: »Ogenj je oranţne barve in vroč.«  

U: »Če sveče v splošnem primerjaš, ali opaziš kakšno razliko?«  

1/5: »Ene so večje, druge manjše. Sveče imajo manjši ogenj, kot  je ogenj v naravi.« 

U: »Kaj se dogaja, ko sveča gori?« 

1/5: »Parafin se topi pa oddaja neko toploto in energijo.« 

U: »Kje si se vse to, kar si mi sedaj povedal, naučil/izvedel?« 

1/5: »V šoli smo se pogovarjali pri pouku.« 

U: »Še kje drugje mogoče?« 

1/5: »Doma, ko priţigamo sveče za odganjati komarje.« 

U: »Si se ţe kdaj opekel z ognjem?« 

1/5: »Sem, ja.« 

U: »Kaj se je zgodilo?« 

1/5: »Ko sem bil manjši, sem ţelel zakuriti peč in ko sem dal notri drvo, sem dal roko 

pregloboko in sem se spekel.  Pa na enem rojstnem dnevu smo šli s prsti skozi plamen 

sveče in sem enkrat predolgo drţal in sem se spekel. Pa s »toasterjem« sem se enkrat 

spekel. Sem imel mastne roke, ker sva prej z mami nekaj delala, in mi je ročaj zdrsnil in 

sem se opekel.« 

U: »Kakšne pa so bile posledice na tvojem telesu?« 

1/5: »Zelo je peklo in naredil se mi je mehur.« 

U: »Ali si ţe kdaj sam zanetil ogenj?« 

1/5: »Ne.« 
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U: »Ti starši ne pustijo?« 

1/5: »Kadar je bil oči zraven, sem ga lahko priţgal, da bi pa prav sam zanetil ogenj, to 

pa ne.« 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

1/5: »Z vţigalnikom ali pa lahko uporabimo tiste kocke za peč, ki jih priţgeš in notri 

vrţeš in potem gori in se drva vţgejo. Pa za novo leto, ko sami priţigamo …« 

U: »Novoletne rakete?« 

1/5: »Ne, to s starši. Kakšne dimne bombe priţigamo.« 

U: »S čim pa jih priţgeš?« 

1/5: »Z vţigalnikom.« 

U: »Na kakšen način pa lahko priţgemo svečko?« 

1/5: »Vţigalice, z drugo svečo,  gorečo drvo lahko prislonimo ob vnetljiv material.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- Učenec riše - 

1/5: »Pa tu je potem še stopljen parafin …« 

U: »Kar nariši.« 

1/5: »Pa plamen bi bil nagnjen v tisto smer, kamor bi veter pihal.« 

U: »Dobro hvala. Naslednje vprašanje. Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

1/5: »Stenj.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

1/5: »Zato da lahko svečo priţgemo, pa da se parafin topi, drugače sploh ne bi moglo 

goreti.« 

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

1/5: »Na vrhu.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari (vse kar oddaja svojo svetlobo), tudi vroče ali ne?« 

1/5: »Ne.« 

U: »Kaj pa npr. naj ne bi bilo vroče?« 

1/5: »Na primer ekran od računalnika ali pa luči na kolesu.« 

U: »Kresničke ali prav luč?« 

1/5: »Ne, prav luč.« 

U: »Se res ne segreje? Si ţe kdaj potipal?« 

1/5: »Ja.« 

U: »Pa res ni toplo?« 

1/5: »Ne.« 

U: »Kaj pa sonce in ogenj?«  

1/5: »Ja, to oboje je vroče.«  

U: »Sedaj pa obratno vprašanje. Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

1/5: »Ne vem… Na primer poleti, ko se kako ţelezo segreje, ne oddaja svetlobe. Pa tudi 

radiator je ne.« 

U: »Ja, dober primer. Se pravi, kak je tvoj odgovor?« 

1/5: »Ne, vse kar je toplo ni nujno, da oddaja svetlobo.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

1/5: »Po moje, da ne.«  

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

1/5: »Plamen se nagne v smer, kamor pihamo.« 

U: »Zakaj meniš, da se to zgodi?« 

1/5: »Zato, ker ogenj se premika in ker pihamo vanj.« 

U: »Kaj pa, če vanj pihnemo močno?« 

1/5: »Se ugasne.« 

U: »Zakaj? Kaj meniš, da se zgodi?« 
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1/5: »Če močno pihneš vanjo, je veter veliko bolj močen in … Ne vem, ne bi vedel v 

bistvu.«  

U: »Kaj pa meniš, da se zgodi, če ogenj polijemo z vodo?« 

1/5: »Ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

1/5: »Zato ker se tista vrvica…« 

U: »Stenj.« 

1/5: »Stenj se napoji z vodo in sveča neha goreti.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 

1/5: »Ja, čez nekaj časa bo ugasnila, ker ne bo več dobivala kisika.« 

U: »Dobro. Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo 

pokrili s kozarcem? » 

(demonstracija vprašanja na risbi)  

1/5: »A kozarec pride čisto do tal?« 

U: »Ja.« 

1/5: »Mogoče sveča ne bi tako hitro ugasnila, ker bi se v notranjosti segrelo in bi para 

začela nastajati …« 

U: »In kako bi to vplivalo na gorenje?« 

1/5: »Ne! V bistvu bi hitreje ugasnila, ker to je v bistvu kot tekočina, ki nastane iz vode 

in ta bi prišla do stenja in bi hitreje ugasnila.« 

U: »Se pravi, meniš, da bi vodna para prišla do stenja in bi onemogočila gorenje in bi 

plamen ugasnil še prej, kot je prej, ko ni bilo vode na kroţničku?« 

1/5: »Ja, tako.« 

U: »Dobro, to je bilo zadnje vprašanje. Hvala lepa.» 
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6.4. TRANSKRIPTA UČNE URE S POSKUSI 
Po intervjuju z vsemi 5 učenci smo v skupini izvedli učno uro. V tej učni uri smo s 

pomočjo eksperimentov in pogovora odgovorili na zastavljena vprašanja v intervjuju. 

Potek učne ure je zabeleţen na podoben način kot intervjuji. Izpustili smo za raziskavo 

nepomembne povedi in mašila. Naše replike so označene z »U«, medtem ko so replike 

učencev označene z »1/4«, »2/4«, »3/4«, »4/4« in »1/5«. V primeru, da več učencev 

odgovori hkrati oziroma nekaj reče, smo uporabili besedo »učenci«. Znak »…« smo 

uporabili, ko učenci niso vedeli odgovora.  Znak »…« na koncu povedi sporoča 

zamišljenost oziroma nedokončano misel. Ključna vprašanja so v transkriptih 

podčrtana.  

Sklop 1: žarenje predmetov  in oddajanje toplote 

U: »Ali se spomnite, ko sem vas vprašala, ali vse, kar oddaja toploto, tudi ţari?« 

Učenci: »Ja!« 

U: »Kaj pa je odgovor na to vprašanje?« 

Učenci: »Ne!« 

U: »Tako je. Mi lahko podate nekaj primerov?« 

1/4: »Jaz sem rekel »ne«, zato ker radiator je vroč, pa se ne sveti.« 

U: »Ima kdo še kak drug primer?« 

1/4: »Na primer voda je vroča.« 

1/5: »Pa različni »toasterji«, ki se zapirajo.« 

U: »Ja, tako je, dobra primera.« 

1/5: »Ali pa na štedilniku električna plošča.« 

4/4 »Ja, ampak če dolgo pustiš priţgano, potem začne ţaret!« 

U: »Ja, to je res. Ampak na začetku še vedno oddaja toploto in še ne ţari. Ali pa, kadar 

imamo na nastavljeno na najmanjše gretje.«  

2/4: »Izpušna cev je tudi topla, pa ne ţari!« 

3/4: »Pa diski na kolesu in avtu!« 

1/4: »Ali pa motor od avta …« 

2/4: »Ali pa telefon, ko se polni!« 

U: »Ja, res je. Dobri odgovori, učenci. Se pravi, smo prišli do zaključka, da vse, kar je 

toplo, ni nujno, da ţari.« 

Učenci: »Ja.« 

U: »Kaj pa obratno. Ali je vse, kar ţari, tudi vroče?« 

Učenci: »Ne …« 

U: »Imate kakšen primer?« 

2/4: »Ja, te zvezdice ponoči, ki se svetijo na stropu.« 

U: »Ja, res je, ampak zvezdice niso ustvarile svoje svetlobe. Vsebujejo določene snovi, 

ki svetlobo absorbirajo in jo nato oddajajo. Torej ta primer ne velja. Kaj drugega 

mogoče?« 

1/4: »Ja, zaslon od telefona.« 

3/4: »Ja, ampak se kasneje tudi segreje …« 

U: »Kaj pa se zgodi s priţgano ţarnico?« 

2/4: »Ţarnica se tudi segreje.« 

U: »Ja, res je. Kaj pa, če pustimo likalnik priţgan zelo dolgo časa na najvišji 

temperaturi?« 

1/4: »Tudi začne ţaret! Sem videla v risankah velikokrat.« 

U: »Res je. Do česa smo torej prišli skozi to našo debato?« 

Učenci: »Da vse, kar ţari, oddaja tudi toploto.«  
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U: »Tako je. Zadnjič je nekdo omenil Luno – da oddaja svetlobo, a ne toplote. Pri Luni 

se moramo zavedati dejstva, da ne proizvaja svoje lastne svetlobe, ampak zgolj odbija 

sončno svetlobo. Tako da ne spada med naše dokaze.« 

1/5: »Ja, zadaj je Sonce.« 

U: »Ja. Moramo se zavedati, da luna ni svetilo. Kaj pa so svetila?« 

Učenci: »…« 

U: »Na primer sonce in luč sta svetili. Torej kaj oddajajo svetila?« 

Učenci: »Svetlobo.« 

1/5: »Svojo lastno svetlobo.« 

U: »Tako je, svetila oddajajo svojo lastno svetlobo. Svetlobo, ki jo sama ustvarijo.« 

 

Sklop 2: prižig, gorenje ognja in sveč 

Predmeti s katerimi zanetimo ogenj 

U: »Na kakšen način lahko vse priţgemo ogenj. Kaj bi bila najbolj osnovna oz. 

primarna stvar, s katero priţgemo ogenj?« 

1/4: »Vţigalnik!« 

U: »Ne, nekaj drugega sem imela v mislih.« 

3/4: »Les! Ko drgneš s paličicami!« 

1/5: »Kamni! Kresilni kamni!« 

U: »Tako je, bravo!«  

1/4: »Ja, nekaj, ko kamen udariš in les daš zraven …« 

U: »Kaj pa nastane, ko dva kamna udariš skupaj?« 

1/5: »Iskra!« 

Učenci: »Iskra.« 

U: »Res je. Torej kaj je najbolj osnovna stvar, s katero zanetimo ogenj?« 

Učenci: »Iskra.« 

U: »Tako je. Če bi dali zraven te iskre les ali pa …« 

Učenci: »Papir, trske …« 

U: »Se pravi gorivo. Kaj bi se zgodilo?« 

Učenci: »Ogenj bi začel goret.« 

U: »Ja, tako je. Nekdo je omenjal poţare v gozdovih pred našo učno uro …« 

1/4: »Ja, če strela udari v gozd, potem pride do poţara.« 

U: »Ja, res je.« 

2/4: »Še huje je pa, če bencin polijemo!« 

3/4: »Bencin še bolj vpliva na to, da gori.« 

U: »Ja, bencin je v bistvu tekoče gorivo, kajne?« 

4/4: »Ja, pa parfumi so tudi.« 

U: »Ja, res je, bravo!« 

1/5: »Še huje je, če je bencin, zato ker če vodo poliješ, je še huje, ker se samo še 

razliva.« 

U: »Ja, tako je, bravo.« 

1/4: »Če bencin poliješ na ogenj, lahko tudi eksplodira.« 

3/4: »Pa olje in nafta isto!« 

U: »Ja, olje in nafta sta tudi gorivi.« 

2/4: »To smo mi imeli v šoli, ko smo se pogovarjali o varnosti, da nikoli ne smemo 

zlivati olja na nekaj, kar se cvre, ker bo eksplodiralo.« 

U: »Dobro, da se vrnemo nazaj. Omenili ste vţigalnik, kresilne kamne, leseno paličico z 

lesom in strelo. S čim še lahko zanetimo ogenj?« 

1/4: »Vţigalice!« 
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U: »Dobro, če pogledamo naš vţigalnik …« 

1/5: »Ja to smo mi pri prijatelju poskušali, smo dali črno ozadje in posneli, kako smo 

priţgali vţigalnik in potem pogledali na počasnem posnetku in se je videlo, kako je 

najprej iskra skočila in nato ogenj.« 

U: »Odlično, ja, res je! No, da vam pokaţem na vţigalniku. Vidite tu tak mali 

kamenček?« 

Učenci: »Ja …« 

U: »No, to je kresilni kamenček. Ko zavrtimo glavo vţigalnika, ta podrgne ob kresilni 

kamen (nekajkrat zavrtim glavo vţigalnika, da skočijo iskre).« 

Učenci:  »Vav, ja.« 

U: »Kaj pa imamo znotraj vţigalnika?« 

Učenci: »Plin!« 

U: »Tako je. Plin. Ta plin je vnetljiv.« 

2/4: »Če samo stisneš gumbek, se sliši samo »šššš«.« 

3/4: »Ja, zato ker plin uhaja ven iz vţigalnika.« 

U: »Ja tako je. Kaj potem gori pri vţigalniku?« 

Učenci: »Plin.« 

U: »Kaj vse torej potrebujemo, da nekaj gori?« 

1/4: »Iskro.« 

2/4: »Gorivo!« 

1/5: »Kisik!«  

U: »Tako je! Pridite sem, da vam nekaj pokaţem (učencem  pokaţem različne načine 

priţiga ognja na videoposnetkih – strela, kresilni kamen, lesene paličice).«  

3/4: »Jaz sem enkrat s kresilnimi kamni tudi naredila iskro!« 

U: »No pa pojdimo sedaj ven, bomo izvedli še en poskus. Bomo poskusili priţgati 

svečo na še en način, ki ga prej nismo povedali. (Na tla postavim svečo in nastavim 

konveksno lečo tako, da se sončna svetloba zbere na točki na stenju.)« 

1/4: »Ja, to smo tam ţe delali!« 

1/5: »Ja, zato ker se ta steklo segreje in oddaja še večjo toploto in se bo vţgalo.« 

U: »Kaj se zgodi?« 

4/4: »Ta leča sprejema toploto.« 

U: »V bistvu usmerja sončno energijo.« 

2/4: »To se bo zdaj zaţgalo!« 

1/5: »Zato ker zbere to sončno energijo v tak mali prostor.« 

U: »Evo!« 

4/4: »Kadi se!« 

1/4: »Ja, uspelo je, vţgala se je!« 

2/4: »Uspelo nam je!« 

1/5: »To na morju lahko travo zaţgemo na tak način.« 

U: »Ja, res je, moramo biti pazljivi.« 

 

Opazovanje gorenja sveč 

U: »Dobro, sedaj pa gremo dalje. Tukaj imam dve sveči. Kaj opazite?« 

1/5: »Da sta različnih velikosti in oblike.«  

U: »Ja res je, ena je malce višja (parafinova sveča je bila mer 7 cm x 5 cm, voščena 

sveča je bila mer 8 cm x 5 cm). Kaj še?« 

Učenci: »Barve.« 

1/4: »Verjetno tudi material!« 

U: »Bravo, res je!« 



129 

 

3/4: »Ja, ker ta je iz navadnega voska (kaţe na rumeno svečo) in ta je iz umetnega (kaţe 

na rdečo svečo). 

U: »Ja, umetnemu vosku se reče parafin. V notranjosti je bel. Tako kot tale čajna svečka 

tukaj (pokaţem na malo svečko).« 

Učenci: »Ali lahko povohamo?«  

(učenci vohajo in tipajo sveče) 

U: »Zdaj bom pa priţgala jaz ti dve svečki (priţgem obe sveči). Opazujte, kako gorijo in 

se ne dotikajte. Ali sta stenja pribliţno enaka pri obeh svečah?« 

Učenci: »Ja, pribliţno.« 

U: »Opazujte, ali sta plamena kaj drugačna?« 

1/4: »Ja, tale (kaţe na voščeno svečo) je malo debelejši.« 

2/4: »Tale je višji in večji (kaţe na voščeno svečo), tisti je pa malo bolj tanek (kaţe na 

parafinsko svečo). 

3/4: »Pa ta je res debelejši (kaţe na voščeno svečo).«  

Učenci: »Rumena bolj gori!« 

U: »Kaj pa plamen, je kaj drugačen?« 

Učenci: »Pri voščeni je bolj rumen ogenj.« 

 

Kaj pri sveči gori? 

U: »Kaj gori pri sveči?« 

1/4: »Ta vrvica.« 

U: »Zadnjič ste vsi rekli, da gori stenj … V primeru, da bi gorel stenj, zakaj bi bila 

plamena drugačna? Mi vemo, da sta stenja pri obeh svečah enaka.« 

3/4: »Ker je en malo daljši.« 

U: »Ne, dolţina tu ni pomembna, sveči gorita drugače potem, ko plamen pride do 

parafina. Če bi gorel stenj, zakaj bi pa potem potrebovali parafin?« 

Učenci: »Zato, da ga gor drţi in mu daje oporo.«  

U: »Ja, daje oporo, ţe res, ampak bi lahko našli kak drug način, da bi dali oporo stenju.« 

1/5: »Mogoče, ko se začne parafin topit, oddaja kako tako stvar …« 

U: »Ja, ja, prihajate blizu k pravilnemu odgovoru.« 

4/4: »Če bi samo stenj gorel pri dišečih svečah, potem ne bi dišalo, saj parafin diši!« 

U: »Tako je! No, vam bom nekaj demonstrirala (vzamem sten). To je stenj.« 

Učenci: »Ja …« 

U: »Torej, rekli ste, da pri sveči gori stenj. Ga bomo priţgali, pa da vidimo.«  

1/4: »Ne bo gorel!« 

U: (priţigam stenj) »Kaj se dogaja?« 

Učenci: »Ohhh! Sploh se ne priţge!« 

1/5: »Mogoče, ker je iz takega materiala, da ne gori, ampak se samo zaţge. Mogoče se z 

parafinom napoji in postane bolj moker in potem gori.« 

Učenci: »Joj, kako smrdi!« 

U: »No, pa poglejmo, če ima 1/5 prav (ugasnem obe sveči). Poglejte dima, sta kaj 

različna?« 

Učenci: »Ja, od voščene sveče se še vedno kadi, umetna je pa ţe ugasnila!« 

U: »Ja, tako je. Zapomnite si to. Zdaj pa bom namočila stenj v parafin (namočim in 

priţgem.) Kaj se sedaj dogaja?« 

Učenci navdušeno: »Sedaj pa gori!« 

U: »Ja, gori. Do česa smo s tem poskusom prišli?«  

1/5: »V bistvu, da je sten nek pripomoček, da lahko parafin gori.« 

4/4: »Kot da parafin vpliva na vse v bistvu.« 

U: »Ja res je, torej, kot da je sten nek pripomoček, da kaj gori?« 
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Učenci: »Parafin!«  

U: »Tako je!  Stenj … Kaj počne?« 

Učenci: »Vpija notri.« 

U: »Ja, in mi potem to priţgemo in kaj gori?« 

Učenci: »Parafin.« 

 

U: »Prej ste ugotovili, da sta sveči, ki jih imam tu, različno goreli.  Zakaj mislite?« 

1/5: »Ker sta mogoče iz različnih materialov.« 

U: »Tako je. Vosek, ko ste ga povohali, ste ugotovili, da ima nek poseben …« 

Učenci: »Vonj.« 

U: »Ja, tako je. Kaj pa parafin, ima kak vonj?« 

Učenci: »Ne …« 

U: »Se pravi vosek vsebuje arome in druge snovi (zaradi čebel), medtem ko parafin je 

narejen zgolj kemijsko in tega nima. Kaj smo ugotovili, kako se je ta sveča ugasnila 

(pokaţem na voščeno)?« 

Učenci: »Dolgo časa se je kadilo iz nje.« 

1/5: »Pa pri tej (kaţe na voščeno) se je stenj ukrivil, pri drugi pa ne.« 

U: »Ja, res je. Zakaj mislite je prišlo do razlike v času »popolnega ugašanja« med 

svečama?« 

1/5: »Zaradi tega, ker sta gorela različna voska.« 

 

U: »Tako je, vosek in parafin zaradi drugačne sestave gorita različno. Pozorno opazujte 

priţig vţigalice (priţgem vţigalico). Kaj ste opazili?« 

2/4: »Zvok smo zaslišali.« 

3/4: »Pa iskrice so se naredile, preden se je vţgala.« 

1/4: »Ja, to, ker je tisto rdeče gor.« 

1/5: »Tisto, kamen je po vrhu!« 

U: »Tako je, bravo, glava je narejena iz vţigalne snovi, ki se, ko podrgnemo ob nekaj 

hrapavega, vţge. Vţigalica je tudi prepojena s parafinom.« 

U: »Se spomnite, zadnjič sem vas vprašala, kje se začne plamen sveče. Pozorno poglejte 

našo gorečo svečo.« 

Učenci: »Na dnu!« 

U: »Ja, zakaj pa je na dnu, zakaj ne gori nekje na sredini?« 

1/4: »Ker tukaj gor ni parafina.« 

U: »Ja, res je. Kaj si ţelel reči N?« 

1/5: »Ja, isto, ker se prvo spodaj stenj napoji s parafinom, ki gori.« 

U: » Tako je, gorelo bo tam, kjer je parafin v stiku s plamenom. Pozorno poglejte svečo. 

Kakšen je plamen?« 

1/5: »Odvisno, kako močen je. Če je bolj močen, je moder.« 

2/4: »Spodaj je modre, na vrhu pa rumene.« 

4/4: »Odvisno, v hiši eksperimentov so povedali, da je odvisno od kemikalij, ki gorijo.« 

3/4: »Ja, lahko je rdeče, zelene, modre, rumene, roza, ali pa še kaj drugega!« 

U: »Od česa je odvisna barva plamena?« 

4/4: »Od kemikalij.« 

U: »Ja, torej od goriva.«  

2/4: »Ko namočimo v baker, je plamen zelen.« 

U: »Ja, kakšen je pa plamen pri parafinu?« 

Učenci: »Po večini rumeno-oranţen.«  

U: »Kje pa v vsakdanjem ţivljenju vidite moder plamen?« 

Učenci: »Na štedilniku.« 
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U: »Ja, tako je.  

Učenci: »Na koncu je čist mal oranţen.« 

U: »Ja res je, zato ker plin, ki gori, izgoreva v tej barvi.« 

 

Sklop 3: hlapi parafina 

Potovanje ognja po hlapih parafina 

U: »No pa pojdimo dalje. Pred vami je goreča sveča, ki jo bom ugasnila. Kaj se bo 

zgodilo, ko jo bom ugasnila?« 

Učenci: »Pokadilo se bo.« 

U: »Tako je. Ogenj bom podrţala na ta dim. Ali mislite, da se bo kaj zgodilo?« 

Učenci: »Ne.« 

U: »No, pa poglejmo (Ponovno priţgem svečo preko hlapov).  

Učenci: »Vav, kar priţgala se je!« 

4/4: »To je pa kot magični trik!« 

2/4: »Kar spet gori!«  

1/5: »Hudo! Še nikoli nisem tega videl!« 

U: »Ja, tako je, sveča se je nazaj priţgala. Pa veste, kaj je to, preko česar se je 

priţgala?« 

1/4: »Dim.« 

1/5: »Parafin!« 

U: »Ja, res je, bravo! To je parafin. V kakšni obliki pa je?  

Učenci: »Dim.« 

U: »Ne, malce drugače … V kaj se spremeni voda, ko jo segrevamo?« 

Učenci: »V vodno paro.« 

U: »Tako je. Torej, kaj vidimo nad svečo, ki ugasne?« 

Učenci: »Paro!« 

U: »Tako je, kar zgleda kot dim, so v bistvu hlapi parafina. Če je ogenj potoval po parah 

parafina nazaj do stenja, to pomeni, da hlapi …? 

Učenci: »Tudi gorijo!« 

U: »No sedaj pa vam bom predvajala počasen video posnetek, da boste bolje videli 

(učencem predvajam video posnetek).  

Učenci: »Vav!« 

U: »Torej, kaj smo rekli, da izhaja iz ugasle sveče? A je prej povedal.« 

Učenci: »Hlapi parafina!« 

U: »Tako je. In kakšni so ti hlapi?« 

Učenci: »Lahko se vţgejo.« 

U: »Res je.«  

2/4: »Ali lahko še enkrat  pokaţete?« 

U: »Seveda!« 

3/4: »Men je to tako všeč!  

U: »S čim bi lahko primerjali ta pojav, ko se »nekaj prenese« po snovi nazaj?« 

Učenci: »Ste ţe slišali za smodnik?« 

Učenci: »Ja!« 

3/4: »Ja, kot v kakšnih kavbojskih filmih!« 

4/4: »Ja, ko priţgejo in ge po prahu!« 

U: »Ja, ta prah je smodnik. Smodnik je gorivo.« 

Učenci: »Ja, ampak res!« 

U: »Vas spominja to na naš poskus s ponovnim priţigom?« 

Učenci: »Ja!« 
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Gorenje hlapov parafina 

U: »Kaj mislite, da bi se dogajalo, če bi parafin segrevali nad ognjem.« 

Učenci: »Stopil bi se.« 

U: »Mislite, stalil bi se.« 

Učenci: »Ja.«  

U: »Za topljenje potrebujemo topilo in topljenec, npr. voda in sladkor, taljenje pa je 

samo mehanska preobrazba določene snovi.«  

1/5: »Spremenila bi se oblika.« 

4/4: »Barva bi se mogoče spremenila.« 

U: »No pa bomo izvedli poskus. Tukaj imam zdrobljen parafin. Potipajte ga.  

Učenci: »Malce je masten!« 

1/5: »Ja, saj zato pa gori!« 

U: » (Pripravim vse materiale in začnem segrevati  parafin.)« 

2/4: »Kdo bo pa to drţal?« 

U: »Jaz.« 

Učenci: »Hlapi se vidijo!« 

4/4: »Hudo! 

2/4: »Učiteljica, spodaj je čisto rdeče!« 

U: »Kaj se je zgodilo s folijo? Začela je …« 

Učenci: »Ţareti.« 

U: »Ja, tako kot smo se prej pogovarjali.« 

4/4: »O, zdaj je pa parafin kot voda!« 

U: »No, počakajmo še nekaj časa.« 

1/4: »Kadi se!« 

U: »O, ali vidite?« 

Učenci: »Ja!« 

U: »Kaj je to, kar izhaja ven iz tekočega parafina?« 

Učenci: »Dim!« 

U: »Malce drugače smo to prej poimenovali.« 

4/4: »Hlapi parafina!« 

U: »Ja, tako je. Hlapi parafina. Kaj smo prej dokazali z upihnjeno svečo?« 

1/5: »Da se lahko nazaj vţgejo!« 

U: »Tako je. (Nastavim gorečo trsko h hlapom parafina in hlapi se začnejo vţigati.)« 

3/4: »Dajmo poskusiti vţgati tekoči parafin!« 

U: »No, počakajmo še malce.  

4/4: »O hudo, prav tak bolj rdeč ogenj je!« 

2/4: »Ja, res je rdeč!« 

1/4: »Čudno, zakaj ni folija zgorela?« 

U: »Zakaj ni zgorela?« 

1/5: »Ker folija ne more.« 

3/4: »Folija ne gori.« 

U: »Na res visoki temperaturi bi, ampak tole je prenizka temperatura. No, pa vam bom 

pokazala še video posnetek poskusa.« 

1/4: »Prav isto je, kot mi, ko smo izvedli.« 

3/4: »Ja, edino, da ima drugačne pripomočke.« 

1/5: »Tu bolj gori, kot je pri nas.« 

U: »Ja res je, so dlje časa parafin segrevali in je bilo več par. Torej, kaj smo se naučili iz 

tega poskusa in posnetka?« 

3/4: »Da se hlapi parafina vţgejo.« 
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U: »Tako je, točno to.« 

 

Sklop 4: dušenje in gašenje ognja 

Rahlo pihanje  

U: »Kaj se bo začelo dogajati, če v svečo pihnemo rahlo?« 

1/5: »Plamen bo šel tja, kamor bomo pihali.«  

U: »No, pa da vidimo (eden izmed učencev pihne rahlo). Ja, res je, se je zgodilo, kar ste 

predvidevali. Kaj pa deluje na plamen?« 

1/5: »Veter.« 

U: »Ja, na plamen deluje sila vetra, lahko rečemo.« 

 

Močno pihanje  

U: »Kaj pa če vanjo pihnemo močno?« 

Učenci: »Se bo pa ugasnila.« 

U: »No, pa da vidimo (eden izmed učencev pihne močno).« 

Učenci: »Haha!« 

U: »Kaj se je zgodilo?« 

Učenci: »Ugasnila je.« 

U: »Zakaj?« 

4/4: »Ko pihneš, se kot tak prebojni zid naredi.« 

3/4: »Odpihnili smo plamen, premaknili smo ga!« 

1/5: »Ko pihneš, se parafin mogoče ohladi.« 

U: »Ja, res je, zagotovo se parafin ohladi in tudi je res, da plamen odmaknemo, saj se 

naš izdih giblje hitreje kot plamen sam. Kaj pa izdihujemo? 

Učenci: »Ogljikov dioksid in vodo.« 

U: »Ja kaj pa se zgodi, če v ţerjavico pihamo?« 

Učenci: »Začne še bolj goreti.« 

U: »Kaj potem to pomeni? Kaj še izdihujemo?« 

Učenci: »Kisik!« 

U: »Učenec A5 je prej omenil, da se parafin ohladi. Zrak, ki ga pihamo v svečo, 

odstrani toploto. To prepreči, da bi se parafin segrel dovolj za gorenje in zato neha 

goreti.« 

Učenci: »Aja!« 

 

Gašenje z vodo 

U: »No, zdaj pa bom priţgala tole vţigalico in jo polila z vodo. Kaj mislite, da se bo 

zgodilo?« 

Učenci: »Ugasnila bo!« 

U: »No, pa poglejmo (zlijem vodo na gorečo vţigalico).« 

U: »Ja, ugasnila je!« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Zato, ker v vodi ni kisika.« 

U: »Pa ga res ni?« 

Učenci: »…« 

U: »Pa ribe dihajo pod vodo?« 

Učenci: »Ja …« 

U: »Ali potem v vodi je ali ni kisik?« 

Učenci: »Ja, mora biti.« 

U: »Tako je. Zakaj je potem vţigalica ugasnila?« 
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1/5: »Zato, ker je voda ohladila ogenj!« 

U: »Ja, tudi zato. Pa kaj še?« 

Učenci: »…« 

U: »Prej smo rekli, da ogenj, zato da gori, potrebuje kisik. Kaj se zgodi, če mi vodo 

polijemo na plamen?« 

1/5: »Tam, kjer je bil prej zrak, je potem voda.« 

U: »Tako je. Voda zavzame prostor, kjer smo prej imeli zrak s … S čim?« 

Učenci: »S kisikom.« 

U: »Res je. » 

2/4: »Ja, zaduši ga!« 

U: »Tako je. Poznate še kake druge načine dušenja ognja?« 

2/4: »S krpo!« 

3/4: »Z zemljo!« 

U: »Bravo, odlično!« 

 

Sklop 5: sveča in kozarec 

Sveča in kozarec  

U: »Priţgala bom svečko in jo pokrila s kozarcem.« 

1/4: »Ja, to je tisto, ko ste nas spraševali zadnjič na intervjuju!« 

4/4: »Najprej bo to vse tako megleno postalo v kozarcu.« 

1/5: »Ja, ko boste pokrili, bo zmanjkalo zraka in potem se bo naredila para in bo 

ugasnila.« 

U: »Zraka ali kaj drugega?« 

1/5: »Ja, tisto … kisika! Za gorenje je potreben kisik!« 

U: »Ja, tako je. Vsi mislite, da se bo to zgodilo?« 

Učenci: »Ja!« 

U: »No, pa poglejmo.« 

 Priţgem svečo in jo pokrijem z ognjem. 

U: »Kaj se dogaja?« 

4/4: »Ogenj se manjša!« 

U : »Ali opazite še kaj?« 

2/4: »Kozarec se rosi!« 

3/4: »Megleno postaja!« 

1/5: »Še malo … konec.« 

1/4: »Vav!« 

U: »Se pravi, kaj se je nabralo na stenah?« 

A5: »Para.« 

U: »Kaj nam to pove? Smo imeli na podlagi vodo?« 

Učenci: »Ne.« 

U: »Kaj potem nastaja pri gorenju?« 

1/5: »Ja ogljikov dioksid in voda.« 

U: »Tako je.« 

A1: »Zato je zraven ognja tako teţko dihati, ker je toliko ogljikovega dioksida in vode!« 

U: »Ja, pa še saje nastajajo, ki nas tudi dušijo. Se pravi, dokazali smo, da pri gorenju 

nastaja …?« 

Učenci: »Para, voda.« 

U: »Če bi mi pogledali kozarec spodaj na robu, kjer se dotika podlage, z mikroskopom 

bi videli da je tam še vedno prostor, da bi lahko sveţ zrak vstopal v kozarec. Ampak to 

se ne zgodi. Zakaj?« 
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1/5: »Zato, ker je ogljikov dioksid teţji od zraka in gre dol in ga izpodrine.« 

U: »Bravo!« 

4/4: »Pa kako ti veš to? Jaz nimam pojma!«  

U: »Ogljikov dioksid je teţji in gre na dno kozarca. Ali ste se to naučili v 5. razredu?« 

1/5: »Ne, samo to, kaj ogenj potrebuje za gorenje.«  

U: »Aha, dobro. Pa bom poskus še enkrat ponovila, da lahko vse, kar smo povedali, še 

enkrat pogledate.« 

 

Sveča, kozarec, voda 

4/4: »Zdaj boste dali pa še vodo!« 

1/4: »Še vedno se spomnim tiste skice.« 

3/4: »O, ta majhna svečka!« 

U: »Seveda, mora biti ista svečka kot pri prvem poskusu.« 

1/5: »Pa bomo tudi ta večjo poskusili?« 

U: »Ja, seveda. No sedaj pa mi povejte, kaj menite, da se bo zgodilo, če svečko na vodi 

pokrijemo s kozarcem?« 

4/4: »V kozarcu bo sveča gorela še kakšno sekundo več, zato ker je v vodi nekaj kisika 

in bi kisik iz vode ven prihajal.« 

1/5: »Pa še to se bo zgodilo; kozarec se bo bolj zarosil.« 

4/4: »Ja, zaradi več vode.« 

U: »Kaj pa ti meniš?« 

2/4: »Da bo kar naprej gorelo.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Ne vem točno.« 

4/4: »Ne, ne more biti tako, ker enkrat bo tudi ves kisik iz vode ven prišel in ga bo 

zmanjkalo in bo nehalo goreti.« 

U: »Kaj pa ti meniš?« 

1/4: »Nimam pojma.« 

U: »Kaj pa ti?« 

3/4: »Tako kot A5.« 

U: »No, pa poglejmo, kaj se bo zgodilo (izvedem poskus). 

2/4: »O, mehurčki!« 

1/5: Spodrinilo ga je ven!« 

U: »Mhm.« 

2/4: »In zdaj bo nehalo goret, ha!« 

U: »Videli ste mehurčke, sedaj pa opazujte stene kozarca.« 

3/4: »Oh!« 

1/4: »Potegnilo je!« 

2/4: »To gre kar voda notri!« 

3/4: »Še enkrat!« 

1/4: »Učiteljica, ne razumem, ko se je ogenj ugasnil, kako je kar voda … kar gor je 

šla!« 

1/5: »Ko je plamen ugasnil, je ta para hitro šla dol in se je mogoče spremenila nazaj v 

vodo in …« 

1/4: »Dajmo še enkrat učiteljica!« 

U: »No, pa dajmo še enkrat. Kaj se dogaja?« 

2/4: »Ogenj še vedno gori in …« 

3/4: »Voda se gor dviguje!« 

1/4: »Oh, hudo!« 

4/4: »Noro!« 



136 

 

2/4: »Ampak, kako se to zgodi?!« 

1/4: »Jaz bom to doma poskusil z mamico.« 

U: »Če vi segrevate zrak, kaj se z njim zgodi?« 

4/4: »Segreva se?« 

U: »Ja, pa se še kaj drugega zgodi?« 

Učenci: » …« 

U: »Zrak se razširi, ko se segreje. Veste, ko ste videli mehurčke na začetku?« 

Učenci: »Ja!« 

U: »No, ko sem dala jaz kozarec čez, je sveča nekaj časa ţe gorela. Kakšen zrak je bil 

okrog?« 

Učenci: »Topel?« 

U: »Ja, in kaj se je zgodilo, ko sem dala kozarec gor?« 

1/5: »Kozarec je potisnil zrak ven.« 

U: »Tako je, in to smo videli v obliki mehurčkov. No, ugotovili smo, zakaj so šli 

mehurčki ven. Sedaj pa moramo ugotoviti še, zakaj se je dvignila gladina vode. Pa 

dajmo poskus ponoviti z večjo svečo.« 

1/4: »Mislim, da bo to kar plavalo.« 

Učenci: »Ne, ne bo.« 

2/4: »Prej je ugasnila!« 

U: »Zakaj je prej ugasnila?« 

1/5: »Zato, ker ima manj kisika, ker je sveča večja.« 

U: »Bravo, res je! Zato, ker je ta sveča …« 

4/4: »Zavzela več prostora.« 

U: »Kaj pa, če bi imeli res ogromen kozarec. Ali bi prej ugasnila?« 

Učenci: »Ne, kasneje.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Ker je več prostora!« 

1/5: »Ker je veţ zraka, oziroma kisika.« 

3/4: »In bi dlje časa gorela.« 

U: »Torej, znotraj kozarca se porablja kisik in nastajata …« 

Učenci: »Ogljikov dioksid in voda.« 

U: »Kaj se je zgodilo z vodo? 

Učenci: »Na stene se je nabrala.« 

U: »Temu pojavu se reče kondenzacija.« 

Učenci: »Ja.« 

U: »Da vam sedaj razloţim, zakaj se voda dvigne. Ker se znotraj kozarca odvijajo 

procesi gorenja in kondenzacije, se, ko se voda nabere na stene kozarca, znotraj kozarca 

zniţa pritisk oziroma tlak. Ste ţe kdaj slišali za tlak?« 

1/5: »Ja, če ga je veliko, je boljše vreme, če ga je pa manj, je pa slabše vreme. Ali pa ta 

ciklon in anticiklon« 

U: »Ja, dobro. Vam bom razloţila na preprostejši način. Ko gremo v gore ali pa v 

klanec z avtom … Ste ţe kdaj šli?« 

Učenci: »Ja.« 

U: »Kaj čutite v glavi?« 

2/4: »Vrti se ti.« 

3/4: »Tišči te.« 

1/5: »Piska.« 

U: »Pa veste, zakaj se to zgodi?« 

2/4: »Nekaj s pritiskom.« 
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U: »Ja, zato ker pritisk v glavi je še vedno naravnan na tistega v dolini. Ali je na vrhu 

gore enak pritisk kot v dolini?« 

Učenci: »Ne.« 

U: »Res je, tlak je drugačen. Zato vam v glavi piska, oziroma vas tišči. In kaj vas prime 

početi, ko vas tišči v ušesih?« 

Učenci: »Zehati začnemo!« 

1/5: »Kot, da bi se ti nekaj odprlo!« 

U: »Ja, tako je. Z zehanjem uravnamo pritisk v glavi na enak pritisk, kot je na vrhu 

gore. Zato, ko gremo nazaj v dolino, nas bo spet tiščalo v glavi in ko bomo začeli spet 

zehati, se nam bo pritisk v glavi zravnal s tistim v dolini.« 

1/5: »To je isto, ko se potapljaš!« 

U: »Res je. Popolnoma enak proces se odvija. 

Torej, če se vrnemo na naš poskus. Voda se je nabrala na kozarcu, saj je bil kozarec 

mrzel, zrak pa?« 

Učenci: »Topel.« 

U: »Tako je, in zato se je voda na stenah nabrala v obliki kapljic. Ali ste kdaj podoben 

proces opazili pozimi na oknih?« 

Učenci: »Ja.« 

4/4: »Ali pa v avtu pozimi.« 

U: »Ja, dober primer. Zdaj pa, zakaj se je dvignila voda? Zaradi procesov, ki so se 

dogajali znotraj kozarca, se je zniţal pritisk v kozarcu. Narava deluje na način, da je 

vedno vse v ravnoteţju/ravnovesju. V našem primeru bi to pomenilo, da morata biti oba 

pritiska, zunaj kozarca in znotraj kozarca, enaka. In to je razlog, zakaj vodo potegne v 

kozarec. Podobno, kot nam v glavi nekaj »poči«, da se nam pritisk izenači s tistim v 

gorah, enako se tu dvigne gladina vode. Pa dajmo še enkrat proces ponoviti.« 

1/5: »Samo tri sekunde je gorel plamen.« 

U: »Ali mislite, da bo voda ostala gor tudi čez nekaj časa?« 

1/4: »Ja, vedno bo isto.« 

U: »Zakaj?« 

1/5: »Zato ker zdaj je izravnano in mora tako ostati.« 

U: »Res je. A5 povej še enkrat.« 

1/5: »Zato ker je pritisk zdaj izravnan in more tako ostati.« 

U: »Ja, ste slišali?« 

Učenci: »Ja.« 

 

Zaključek 

U: »Kako vam je bilo, ko smo delali poskuse?« 

2/4: »Dobro!« 

3/4: »Res, zelo dobro!« 

1/5: »Poskusi z ognjem so zanimivi, ja.« 

2/4: »Kaj bomo počeli naslednjič učiteljica?«  
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6.5. TRANSKRIPTE DRUGEGA INTERVJUJA PO 

UČENCIH 
Replike so označene enako kot v prvem intervjuju. 

6.5.1. UČENKA 1/4 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

1/4: »Ogenj je oranţen in malce rumen. Sveča je parafin, ko zakurimo stenj, se parafin 

tali in potem zopet strdi.«  

U: »Kaj se pa dogaja, ko sveča gori?« 

1/4: »Ko to zakurimo, ima stenj notri nekaj goriva in potem če to pihamo, se ugasne, če 

pa ne pihaš, pa ne.« 

U: »Kaj se pa dogaja s stenjem in parafinom, ko sveča gori?« 

1/4: »Stenj začne rjavet, črn postane, parafin se pa tali. Pa iz njega se nekaj … ne 

spomnim se.« 

U: »Kakšen pa je ogenj?« 

1/4: »Vroč.« 

U: »Še kaj drugega oddaja, kot toploto?« 

1/4: »Luč …« 

U: »Misliš, svetlobo?« 

1/4: »Ja.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedala, izvedela?« 

1/4: »Doma mi je mami povedala, pa v knjigi sem prebrala, po televiziji, po računalniku 

sem videla, v šoli.« 

U: »Na kakšen način vse meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

1/4: »Z vţigalicami, vţigalnikom, s kamni, s palčkami (lesenimi) in pa … Ne spomnim 

se.« 

U: »Se mogoče spomniš videa, ki sem ga pokazala?« 

1/4: »Ja, pa s strelo!« 

U: »Ja, tako. Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenka riše gorečo svečo -  

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

1/4: »Stenj? Ne, parafin! Ker ko stenj, ko ga priţgemo, postane vroč in se parafin tali 

…« 

U: »Pa se spomniš, kaj se je zgodilo, ko sem stenj namočila v parafin in priţgala?« 

1/4: »Prijel se je na stenj in strdil se je.« 

U: »In kaj je bilo potem, ko sem ga priţgala?« 

1/4: »Ni več gorelo.« 

U: »Ni več gorelo?« 

1/4: »Ne, ja, je, ker je imel stenj notri parafin.« 

U: »Se pravi, kaj gori pri sveči?« 

1/4: »Stenj? Ne, parafin!« 

U: »Ja parafin, tako.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

1/4: »Zato da lahko gori, pa če bi priţgali samo parafin, ne bi oddajal toplote in 

svetlobe.«  

U: »Se spomniš, ko smo na koncu delali poskus – ko smo segrevali parafin nad 

ognjem?« 

1/4: »Ja, pa učiteljica, na posnetku je tudi.« 

U: »Ja tako je, se je parafin na koncu vţgal?« 
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1/4: »Ja.« 

U: »Se pravi, zakaj sveča potrebuje stenj?« 

1/4: »Zato da lahko sploh gori. Ker v stenju je nekaj … Gorivo je notri ali kaj ţe je. In 

ko mi priţgemo, sveča začne goret.« 

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

1/4: »Na začetku.« 

U: »Tukaj?« (pokaţem na dno sveče). 

1/4: »Ja.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

1/4: »Ne.« 

U: »Kaj pa npr. ţarnica, sonce, ogenj … Oddajajo toploto?« 

1/4: »Ja, ja!« 

U: »Se pravi, kaj je odgovor?« 

1/4: »Ja.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

1/4: »Ne.« 

U: »Npr.?« 

1/4: »Lučka pri daljinskem upravljalniku ni topla.« 

U: »Ne, ne, jaz sprašujem, kaj je vroče in ne sveti.« 

1/4: »To pa … Ne spomnim se.« 

U: »V redu. Npr. radiator je vroč, pa ne oddaja svetlobe.« 

1/4: »Ja ...« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

1/4: »Ja.« 

U: »Pa se spomniš, kako smo to dokazovali?« 

1/4: »Ko smo svečo pokrili s kozarcem in smo odkrili in so se poznali hlapi …« 

U: »Verjetno misliš, ko smo svečo upihnili?« 

1/4: »Ja, ja in potem ste jo nazaj priţgali preko dima.« 

U: »Ja, tako je.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

1/4: »Se ne ugasne, ampak se samo tako malo premika.« 

U: »Zakaj pa meniš, da se to zgodi?« 

1/4: »Ker ogenj nima dovolj kisika in ko pihnemo rahlo, se plamen samo malo 

premakne.« 

U: »Kaj pa če pihnemo močno?« 

1/4: »Pa ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

1/4: »Zato ker ogenj dobi toliko kisika, da ne more več goreti.« 

U: »Ogenj dobi toliko kisika, da ugasne? Kaj pa potrebuje ogenj, da gori?« 

1/4: »Kisik!« 

U: »Ja. Torej to ne more biti razlog, da plamen ugasne.« 

1/4: »Ne spomnim se, zakaj ugasne.« 

U: »V bistvu prekinemo stik med ognjem in stenjem z močnim »vetrom«.« 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

1/4: »Se ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

1/4: »Zato ker ogenj dobi vodo, ogenj pa z vodo ne more goreti.« 

U: »Ja, zato, ker nima česa?« 

1/4: »Kisika.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 
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1/4: »Še vedno je gorela, ampak za malo časa in potem je na kozarcu nastala neka, pač 

para.« 

U: »Kaj se je pa s svečko zgodilo?« 

1/4: »Ugasnila je.« 

U: »Zakaj pa misliš, da se je to zgodilo?« 

1/4: »Ker je notri zmanjkalo kisika.« 

U: »Se pravi, je svečka ves kisik …« 

1/4: »Porabila.« 

U: »Ja.« 

U: »Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s 

kozarcem?« 

1/4: »Ko se je svečka ugasnila, se je voda gor dvignila.« 

U: »Se je še kaj drugega zgodilo v kozarcu, če se spomniš poskusa?« 

1/4: »Ja, kozarec se je gor dvignil …« 

U: »Ne …?« 

1/4: »Aja para je nastala.« 

U: »Kaj pa nastane pri gorenju?« 

1/4: »Para?« 

U: »Ja pa kaj še?« 

1/4: »Voda?« 

U: »To je isto, ja, vodna para. Pa kaj še? Podobno, kot pri dihanju?« 

1/4: »Ogljikov dioksid.« 

U: »Tako ja. Se spomniš, kaj je bil razlog, da se je voda dvignila?« 

1/4: »Zato, ker je svečka ugasnila in ker voda od zunaj ima kisik tako notri nekako, ane, 

in potem je svečka ugasnila in se je kozarec dvignil gor in je …« 

U: »Kozarec?« 

1/4: »Ja, tako malo je šel gor.« 

U: »Ne, kozarec se ni dvignil. Voda je šla gor, sva rekli. Ampak, zakaj se je voda 

dvignila?« 

1/4: »Kaj ţe …?« 

U: »Se spomniš, povedali smo, da se v kozarcu dogajajo določeni procesi: sveča gori, 

neha goreti, porablja se …« 

1/4: »Kisik.« 

U: »In nastajata …« 

1/4: »CO2 in vodna para.« 

U: »In zaradi vseh teh procesov v kozarcu, kaj se zgodi?« 

1/4: »…« 

U: »Nekaj se spremeni.« 

1/4: »…« 

U: »Tlak se spremeni, se spomniš?« 

1/4: »Ja.« 

U: »Kaj smo rekli, da mora biti v naravi vse v …?« 

1/4: »Ravnovesju.« 

U: »Tako. Zaradi teţnje k ravnovesju se je voda dvignila, kar je povzročilo, da sta se 

tlak znotraj in zunaj kozarca uravnala.« 

1/4: »Ja.« 

6.5.2. UČENEC 2/4 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

2/4: »Ogenj je vroč, sveče se topijo. Mislim, parafin se topi.« 
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U: »Tali.« 

2/4: »Ja, tali.« 

U: »Kaj se dogaja, ko sveča gori?« 

2/4: »Sveti.« 

U: »Kaj se dogaja s parafinom?« 

2/4: »Tali se.« 

U: »Še kaj drugega?« 

2/4: »Ko se posuši, je trd.« 

U: »Kaj se pa zgodi, ko svečko priţgemo. Kaj zagori?« 

2/4: »Tale, parafin.« 

U: »Se spomniš, kaj se dogaja v stenju?« 

2/4: »Gori in še parafin zraven.« 

U: »Kakšen je še ogenj, rekel si, da oddaja toplo, še kaj drugega?« 

2/4: »Se sveti.« 

U: »Se pravi oddaja neko …« 

2/4: »Svetlobo.« 

U: »Kakšen je še ogenj?« 

2/4: »Lahko je nevaren, veliki ognji so nevarni. No, vsi ognji so nevarni.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedal, izvedel?« 

2/4: »V šoli, pa mami in oči sta mi povedala in pa na temu raziskovanju.« 

U: »Na kakšen način vse lahko zanetimo ogenj?« 

2/4: »Z vţigalnikom, z vţigalicami, s kresilnimi kamni.« 

U: »Se ne spomniš ostalih? Zadnjič smo omenjali še strelo in lesene paličice.« 

2/4: »Ja.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenec riše gorečo svečo 

U: »Kaj meniš, da pri sveči gori – parafin ali stenj?« 

2/4: »Oboje.« 

U: »Zakaj sveča potrebuje stenj?« 

2/4: »Zato, ker parafin sam ne gori, ampak ta stenj … Parafin sam ne bo gorel, brez 

stenja bi se samo topil. Če bi stenj samo priţgali, bi hitro zgorel. Zaradi parafina pa gori 

počasneje, več časa potrebuje, da zgori.« 

U: »Dobro. Kje se začne plamen sveče?« 

2/4: »Spodaj.« 

U: »Ali misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče?« 

2/4: »Ja.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari?« 

2/4: »Ne.« 

U: »Primer?« 

2/4: »Izpušna cev od avta.« 

U: »Ali se lahko hlapi parafina vţgejo?« 

2/4: »Ja.« 

U: »Kaj se zgodi, če v svečo pihnemo rahlo?« 

2/4: »V tisto smer, kamor pihnemo, se sveča nagne.« 

U: »Zakaj pa misliš, da se to zgodi?« 

2/4: »Ne vem …« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihnemo močno?« 

2/4: »Ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Zato ker nima več zraka. Zato, ker mi izdihujemo ogljikov dioksid.« 
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U: »Kaj misliš, da se zgodi z ognjem, če ga polijemo z vodo?« 

2/4: »Ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Zato ker ogenj ne premore vode. Voda je mrzla.« 

U: »Kaj pa če bi z vročo vodo polil ogenj, ali bi naprej gorel?« 

2/4: »Ne.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Ker je voda tekočina …« 

U: »Kaj pa potrebuje ogenj, da lahko gori?« 

2/4: »Zrak, kisik.« 

U: »In če mi na ogenj polijemo vodo?« 

2/4: »Nima več kisika.« 

U: »Kaj se zgodi, ko gorečo svečko pokrijemo s kozarcem?« 

2/4: »Nekaj sekund še gori, nato se pa ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

2/4: »Ogenj porabi ves kisik in ugasne.« 

U: »Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s 

kozarcem?« 

2/4: »Še hitreje se ugasne. In potem, ko ugasne, se zviša voda. Pa vodna para nastane.« 

U: »Zakaj se vodna gladina dvigne?« 

2/4: »Zato ker … je para …« 

U: »Je povezano s paro ja… Kaj se je dogajalo v kozarcu, ko je sveča gorela? Kaj 

nastaja pri gorenju?« 

2/4: »Dim, vodna para in ogljikov dioksid.« 

U: »Kaj se je porabljajo?« 

2/4: »Kisik.« 

U: »Ja… torej, kaj te reakcije povzročijo?« 

2/4: »Ne vem.« 

U: »Tlak se je spremenil. Tlak se vedno uravnava. Tlak znotraj in zunaj kozarca je bil 

drugačen, zato se je moralo nekaj zgoditi, da sta se tlaka izenačila. Spremembo tlaka pa 

je povzročila voda, ki se je dvignila.« 

6.5.3. UČENKA 3/4 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

3/4: »Ogenj je vroč in ţari. Na ognju se lahko spečemo. Priţgemo ga z vţigalicami ali 

pa vţigalnikom in pa kresilnimi kamni in pa lesom. Ogenj se zelo hitro širi. Če imamo 

ugasnjeno svečo, s katere se še vedno kadi, jo lahko z vţigalnikom preko dima ponovno 

priţgemo. Ko sveča gori, se parafin topi in stenj gori. Ogenj gori na dnu stenja, saj ta 

rabi parafin, da gori.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedala, izvedela?« 

3/4: »Večino sem izvedela pri eksperimentih, drugače pa nekaj od mamice.« 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

3/4: »Z vţigalnikom, vţigalicami, s kresilnimi kamni, z leseno palčko, s svečke na 

svečko, s strelo.« 

U: »Ja, dobro. Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenka riše gorečo svečo -  

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

3/4: »Parafin. Vedno, ko gori, je plamen spodaj na stenju.  

U: »Kaj se je pa zgodilo, ko smo stenj pomočili v parafin?« 
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3/4: »Aja, v parafin smo pomočili in potem smo ga priţgali in je gorel. Ko smo pa stenj 

brez parafina poskusili priţgati, se pa ta ni vţgal. S tem smo pokazali, da parafin gori.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

3/4: »Stenj je napeljan čez celo svečo …« 

U: »Kaj je pa značilnost stenja, kaj pri sveči »naredi«?« 

3/4: »…« 

U: »Vpije ga.« 

3/4: »Ja, ja! Parafin se je vpil v stenj in potem smo ga priţgali in je gorelo.« 

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

3/4: »Na dnu.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

3/4: »Ja. Na primer luč, sonce, televizija …« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

3/4: »Ne.« 

U: »Na primer?« 

3/4: »Kaj je ţe … Steklo, ki ga pustimo na soncu, je vroče pa ne oddaja svetlobe. Ali pa 

radiator.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

3/4: »Ja.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

3/4: »Plamen se zamaje, veter ga premetava.« 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

3/4: »Se ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

3/4: »Ker tako močno piha, kot da bi ti padel in bi te prevrnilo.« 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

3/4: »Ugasne, ker v vodi ni veliko kisika in se ogenj zaduši.« 

U: »V vodi sicer je kisik, saj ribe ţivijo v vodi npr. Vendar ogenj iz vode ne more 

porabiti kisika. Je pa tako kot si rekla, voda ogenj zaduši.« 

3/4: »Ja, ker mu odvzame zrak in v zraku je kisik, ki ga ogenj rabi.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 

3/4: »Neha goret, zato ker nima več kisika.  

U: »Ali takoj ugasne?« 

3/4: »Ne, najprej še malo gori, potem pa, ko kisika zmanjka, počasi ugasne.« 

U: »Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s 

kozarcem?« 

3/4: »Sveča hitreje ugasne, voda pa znotraj kozarca pride višje, pa ogljikov dioksid 

nastane. Kozarec se je zarosil zaradi par.« 

U: »Čigavi hlapi?« 

3/4: »Parafina.« 

U: »Parafina? Kaj pa nastaja pri gorenju?« 

3/4: »Ogljikov dioksid in toplota, toplota iz vode naredi pare.« 

U: »Zakaj pa misliš, da se je voda dvignila v kozarcu?« 

3/4: »Nekaj jo je moralo dol pritiskat, da ni mogla višje … Ne vem pa kaj.« 

U: »Se spomniš, ko smo se pogovarjali … Nekaj v povezavi, ko si rekla »pritiskal«. 

3/4: »Pritisk jo je dol pritisnil.« 

U: »Ni je dol pritisnil, ampak po tem …« 

3/4: »Polno je bilo in tam, kjer je voda prišla, ga ni bilo in potem je ta pritisk zginil in se 

je voda dvignila.« 
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U: »Pritisk se je, zaradi vseh procesov v kozarcu in nabranih vodnih par na stenah 

kozarca, zniţal. Pritisk zunaj kozarca je bil drugačen. Narava pa vedno sili k ravnovesju 

tako da se je moral pritisk zunaj in v kozarcu uravnovesit. Dvig vode je to omogočil.« 

6.5.4. UČENEC 4/4 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

4/4: »Sveče so sestavljene iz stenja in voska oziroma parafina. Da nekaj gori, 

potrebujemo iskro, ki jo zanetimo s kamni. Ogenj je zelo nevaren. Ogenj nam lahko 

poškoduje celo telo ali pa celo pride do smrti. Ogenj je rumenkasto-oranţno-rdeče 

barve. Ogenj oddaja toploto in svetlobo. Včasih so uporabljali ogenj namesto luči v 

gradovih kot bakle. Ko svečo priţgeš, iskra skoči na stenj. Toplota stopi parafin ki se 

vpija v stenj in potem parafin gori.« 

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedal, izvedel?« 

4/4: »Veliko sem zvedel v šoli, nekaj mi je povedala babica in pa sam veliko opazim.« 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

4/4: »Z vţigalnikom, s kresilnimi kamni, z lesenimi paličicami, s strelo, vnetljivim 

oljem in vţigalico.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenec riše –  

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

4/4: »Parafin.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

4/4: »Zato, da ko mi priţgemo, da ogenj potuje po stenju. Parafin se vpija v stenj in 

parafin gori.« 

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

4/4: »Na vrhu.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

4/4: »Ja, na primer luč.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

4/4: »Ne, na primer radiator oddaja toploto in ne ţari.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

4/4: »Ja.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

4/4: »Če pihnemo rahlo, se sveča samo malo premakne.« 

U: »Kaj pa če pihnemo močno?« 

4/4: »Jo pa ugasnemo.« 

U: »Zakaj?« 

4/4: »Ko pihnemo s sapo, naredimo kot nek zid in ne more več dobivati kisika.« 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

4/4: »Se ugasne.« 

U: »Zakaj?« 

4/4: »Ker voda ogenj zaduši.« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 

4/4: »Nekaj časa bo še gorela, potem pa, ko ji bo zmanjkalo kisika, bo ugasnila.« 

U: »Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s 

kozarcem?« 

4/4: »Kisik gre ven iz kozarca, ko pokrijemo. Potem v kozarcu se nabere vodna para, 

ogenj hitreje ugasne. Voda pa gre na robove kroţnika.« 

U: »Zakaj?« 

4/4: »Ker ko mi pokrijemo, gre malo vode ven, ne gre pa vsa. » 
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U: »V bistvu je nekaj drugače. V kozarcu se vodna gladina, potem ko sveča ugasne, 

dvigne.« 

4/4: »Aja! Ko smo mi pokrili, je šlo nekaj kisika ven in ko se je porabil pri gorenju, je 

voda zapolnila prostor, kjer je bil prej kisik.« 

U: »V bistvu je malce drugače. Pri gorenju nastaja?« 

4/4: »Vodna para.« 

U: »Tako je, vodna para. Ta se nato nabere na stenah kozarca. V kozarcu se je zaradi 

tega spremenil tlak. Se spomniš, kaj se je s tlakom nato zgodilo?« 

4/4: »Moral se je uravnovesiti.« 

U: »Tako je. Ko se je voda dvignila, se je tlak znotraj kozarca izenačil s tistim zunaj 

kozarca.« 

6.5.5. UČENEC 1/5 

U: »Povej mi vse, kar veš o ognju in svečah.« 

1/5: »Barva ognja je odvisna od tega, kako vroč je, za gorenje potrebuje kisik in gorivo, 

manjše ognje lahko pogasimo z zemljo, ki ga zaduši, če vodo segrevamo z ognjem, se 

naredi para. Ogenj oddaja toploto in svetlobo. Ko sveča gori se topi parafin, ko jo 

ugasnemo, se iz nje začne kadit.  

U: »Kje si vse to, kar si sedaj povedal, izvedel?« 

1/5: »Doma in pa pri poskusih v šoli. 

U: »Na kakšen način vse, meniš, da lahko priţgemo ogenj/svečko?« 

1/5: »Z vţigalnikom, z lečo, s kresilnim kamnom in lesom, s sveče na svečo, s strelo, s 

cigaretami.« 

U: »Nariši gorečo svečo po spominu.« 

- učenec riše gorečo svečo – 

U: »Kaj misliš, da pri sveči gori – stenj ali parafin?« 

1/5: »Parafin.« 

U: »Zakaj pa misliš, da sveča potrebuje stenj?« 

1/5: »Ker če bi imeli samo parafin, ne bi sploh tako gorelo, ker bi se parafin sproti topil, 

stenj se pa s parafinom namoči in tako sveča gori.  

U: »Kje se začne plamen – na vrhu, sredini ali na začetku stenja?« 

1/5: »Spodaj na dnu.« 

U: »Kaj misliš, da je vse, kar ţari, tudi vroče ali ne?« 

1/5: »Ja, na primer ekrani, ogenj, sonce.« 

U: »Ali misliš, da vse, kar je vroče, tudi ţari ali ne?« 

1/5: »Ne, na primer radiator, ko se ţelezne stvari poleti segrejejo, ne oddajajo svetlobe, 

pa tudi »toaster« je vroč, ampak ne ţari.« 

U: »Ali misliš, da se hlapi parafina vţgejo ali ne?« 

1/5: »Ja, se spomnim, ko smo ugasnili svečo in jo ponovno priţgali!« 

U: »Kaj misliš, da se zgodi, če v svečo pihneš rahlo?« 

1/5: »Ogenj se nagne v smer, kamor pihnemo, zato ker ga je neka sila potisnila v tisto 

smer.« 

U: »Kaj pa, če pihnemo močno?« 

1/5:»Se bo pa ugasnil.« 

U: »Zakaj?« 

1/5: »Zato, ker odpihnemo toploto stran od parafina na stenju in ta ne more več goreti.« 

U: »Kaj pa misliš, da se zgodi, če na ogenj zlijemo vodo?« 

1/5: »Ja, ugasnil se bo.« 

U: »Zakaj?« 

1/5: »Voda ogenj ohladi in odstrani kisik, ker potisne zrak stran, ker ima večjo gostoto.« 
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U: »Kaj misliš, da se zgodi, ko gorečo svečo pokrijemo s kozarcem?« 

1/5: »Čez nekaj časa bo ugasnila, ker porablja kisik in se sproti količina kisika 

zmanjšuje in na koncu ga zmanjka in ugasne.« 

U: »Kaj pa meniš, da bi se zgodilo, če bi gorečo svečo na kroţniku z vodo pokrili s 

kozarcem?« 

1/5: »Voda je šla gor, plamen se je manjšal. Ko je plamen ugasnil, je šla voda še bolj 

gor. Na stenah kozarca se je nabrala vodna para in nastane ogljikov dioksid.« 

U: Zakaj se je voda dvignila?« 

1/5: »Ne spomnim se.« 

U: »Kaj pa če poskušaš ugibati?« 

1/5: »Mogoče, ker je na začetku v kozarcu kisik in ko pokrijemo svečko, ker ima voda 

večjo gostoto je mogoče kisik izpodrinilo … V bistvu je voda prišla tja namesto kisika.« 

U: »Aha, dobro sklepanje, ampak to ni tako v našem primeru. Ob gorenju nastajajo 

produkti gorenja, ki si jih naštel, med drugim vodna para, ki se nabere na stenah 

kozarca.  Zaradi tega, se je v kozarcu nekaj spremenilo … Se spomniš kaj?« 

1/5: »Ne.« 

U: »… Pritisk.« 

1/5: »Ah ja, pritisk, ja!« 

U: »Se spomniš, zakaj se je vodna gladina dvignila?« 

1/5: »Ja, da se je pritisk uravnal na obeh straneh, znotraj in zunaj kozarca.« 

U: »Tako je! Pa je šla voda čez nekaj časa nazaj dol ali ne?« 

1/5: »Ne.« 

U: »Res je, pritisk mora ostati uravnan, zato voda ostane gor.« 

 

 

 

 

 


