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Gôri na gôri gorí.
Učna vsebina »gorenje« v 4. in 5. razredu 

osnovne šole
izsledki raziskav kažejo, da učenje z raziskovanjem spodbuja učence k pridobivanju naravoslovne-
ga znanja in vodi do trajnejšega znanja. namen prispevka je predstaviti poskuse s svečami, ki jih 
lahko vključimo v učenje z raziskovanjem v razredu pri obravnavi učne vsebine gorenje. obenem 
so prikazani izsledki kvalitativne raziskave, ki nakazujejo, v kolikšni meri v predstavljenih posku-
sih s svečami učenci dopolnijo predstave ali preoblikujejo napačne predstave o gorenju.

Znanje učencev 
o učni vsebini »gorenje«

Za gorenje so potrebni gorivo, kisik iz zraka in do-
volj visoka temperatura. Pri gorenju nastaja dim, v 
katerem so vodni hlapi, ogljikov dioksid, drugi plini 
in trdni delci. Ob tem se sprošča energija v obliki sve-
tlobe in toplote (Bačič idr., 2014). Kdaj se z učno vse-
bino »gorenje« srečajo učenci? Učenci se z obravnavo 
te učne vsebine prvič srečajo v 3. razredu osnovne šole 
pri predmetu spoznavanje okolja, in sicer pri obravna-
vi pomena zraka. Takrat tudi spoznajo spreminjanje 
lastnosti snovi pri segrevanju. V 4. razredu morajo pri 
predmetu naravoslovje in tehnika ugotoviti, da segre-
vanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti 
snovi. V 5. razredu morajo pri predmetu naravoslovje 
in tehnika učenci znati razložiti, kaj je za gorenje po-
trebno, predvideti in vedeti, katere so snovi, ki pri go-
renju nastajajo, in kaj se ob gorenju sprošča, ter prika-
zati načine gašenja ognja. Iz učnih načrtov za 
spoznavanje okolja in naravoslovje in tehniko tako 
lahko razberemo, da se gorenje podrobno obravnava v 
5. razredu (Kolar idr., 2011; Vodopivec idr., 2011). 
Na tem mestu velja izpostaviti tudi učne cilje obeh 
omenjenih predmetov, ki pokrivajo kemijsko varnost, 
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).

Učenje z raziskovanjem

Učenje z raziskovanjem izhaja iz konstruktivizma in 
razvojnih teorij in predpostavlja aktivno vlogo učenca 
pri gradnji razumevanja in osmišljanja pojmov (Krnel, 
2007; Petek in Glažar, 2015). Tudi učenja z raziskova-
njem se je potrebno naučiti. V predšolskem in zgodnje-
šolskem obdobju se največkrat uporabljata raziskovanje 
s potrjevanjem, kjer učitelj postavi raziskovalno vpraša-
nje, opredeli stopnje raziskave in poda odgovor na razi-
skovalno vprašanje, in strukturirano raziskovanje, kjer 
učenci raziskujejo na osnovi raziskovalnega vprašanja, 
ki jim ga je zastavil učitelj, in po začrtanih stopnjah raz-
iskave, medtem ko odgovor na raziskovalno vprašanje 
ni podan. Vodeno in odprto raziskovanje se v tem ob-
dobju redkeje uporabljata (Banchi in Bell, 2008; Petek 
in Glažar, 2015). Učitelji se pogosto pri načrtovanju 
učenja z raziskovanjem poslužujejo standardne razisko-
valne metode. Na podlagi učnih ciljev izberejo razisko-
valni problem, nato preverijo predznanje učencev, za-
tem z učenci opredelijo, kaj bodo raziskovali in 
dokončno oblikujejo raziskovalno vprašanje, učenci iz-
delajo načrt raziskave, izvedejo poskuse, zapišejo opaža-
nja in meritve, oblikujejo odgovore na raziskovalno 
vprašanje, pri čemer skušajo pojasniti dobljene rezulta-
te, na koncu sledi še sporočanje (Krnel, 2007). Učenje 
z raziskovanjem ima številne pozitivne učinke, npr. ak-
tivno sodelovanje učencev pri pouku, boljše pomnjenje, 
medsebojno sodelovanje učencev, poglobljeno obravna-
vo učne vsebine, povezanost prakse s teorijo, prehajanje 
od znanega k neznanemu, razvijanje eksperimentalnih 
veščin in natančnega opazovanja, razvijanje logičnega 
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Tabela 1: Učni cilji iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko, ki jih lahko učenci dosežejo pri posameznem poskusu s svečami

razred Učni cilj
Poskus

1 2 3 4 5 6

4.

Dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti 
snovi. X X X X X X

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

5.

Opisati agregatna stanja parafina in pojasniti njihove lastnosti. X X X X

Razložiti, da sta za gorenje potrebna zrak (kisik) in gorivo. X X X X X X

Dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in vedeti, da se pri gorenju 
sprošča toplota. X X X X X

Prikazati nekatere načine gašenja požarov. X

Prikazati, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike. X

mišljenja na podlagi dokazov, razvijanje oblikovanja 
vprašanj, večjo samostojnost učencev, višjo motivira-
nost učencev (Gostinčar Blagotinšek, 2016; Kosaber, 
2011; Krnel, 2007). 

Predstavljena vedenja o učenju z raziskovanjem so 
vključena v učni načrt za predmet naravoslovje in teh-
nika za 4. in 5. razred osnovne šole. V njem je zapisa-
no, da naj bi učenci pri predmetu usvajali in se urili v 
metodologiji raziskovanja s tem, da si postavljajo 
vprašanja, oblikujejo hipoteze, načrtujejo poskuse, 
zbirajo in obdelujejo ter pojasnjujejo podatke, obliku-
jejo sklepe ter sporočajo svoje ugotovitve. Med pou-
kom naj bi učenci čim več samostojno načrtovali, iz-
vajali in pojasnjevali pridobljene podatke. Navedeno 
je tudi, da učitelj v procesu učenja z raziskovanjem 
predvsem usmerja učence, medtem ko ti samostojno 
raziskujejo (Vodopivec idr., 2011).

Poskusi s svečami

Primer učne vsebine, ki jo lahko predstavimo učen-
cem preko učenja z raziskovanjem, je tudi gorenje. V 
nadaljevanju je predstavljenih šest poskusov s svečami, 
ki učence vodijo do znanj o gorenju ali omogočajo 
preoblikovanje njihovih obstoječih predstav. Poskusi 
lahko predstavljajo del raziskave, pri čemer učitelji 
predhodno oblikujejo ciljno naravnano raziskovalno 
vprašanje. V tabeli 1 so navedeni ključni učni cilji iz 
učnega načrta za naravoslovje in tehniko, ki jih učenci 
lahko ob obravnavi določenega poskusa s svečami do-
sežejo (Vodopivec idr., 2011). Sledi predstavitev po-
skusov. Za vsak poskus so navedeni pripomočki, pred-
viden čas za izvedbo poskusa, kratka predstavitev 
poskusa, primera raziskovalnih vprašanj in nekaj vpra-
šanj za diskusijo z učenci.

Poskus 1: Prižig sveče z zbiralno lečo

Pripomočki: zbiralna leča, sveča, negoreča podlaga 
(npr. keramična ploščica ali peščena podlaga)

Predviden čas dela: 5 minut

Predstavitev poskusa
Poskus je izvedljiv le ob sončnem vremenu. Negore-

čo svečo postavimo na negorečo podlago. Sonce z lupo 
(zbiralno lečo) preslikamo na stenj (gorljivo vrvico). To 
pomeni, da se mora čim manjša svetla pika pojaviti na 
stenju sveče (slika 1). 

Slika 1: Prižig sveče z lupo 

Ogenj za gorenje potrebuje gorivo (npr. parafinski ali 
čebelji vosek), kisik iz zraka in dovolj visoko tempera-
turo, ki jo v našem primeru zagotovi sončna svetloba 
zbrana v točki. Ko z lupo zberemo sončno svetlobo na 
stenju, se najprej iz stenja začne zgolj kaditi, parafinski 
vosek prične izhlapevati. Kmalu se hlapi parafinskega 
voska vžgejo in gorenje sveče se prične (Ansell, 2008). 
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Opozorilo: Skozi lupo nikoli ne pogledamo v sonce, 
ker si lahko trajno poškodujemo oči.

Raziskovalni vprašanji:
− Za gorenje je poleg goriva in kisika iz zraka potrebna 

tudi dovolj visoka temperatura. Če želimo prižgati 
svečo z lupo, moramo z lupo na stenj preslikati son-
ce. Lupo postavimo pravokotno na smer sončevih 
žarkov. Kako se spreminja temperatura stenja, če 
spreminjamo razdaljo med stenjem in lupo?

− Svečo lahko prižgemo na sončen dan tako, da upora-
bimo namesto vžigalic lupo. Raziščite, kaj vpliva na 
prižig sveče z lupo.

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− Kaj je stenj in kje v sveči je?
− Kaj opazite, če lupo približujete in oddaljujete od 

sveče?
− Kaj opazite, če lupo sukate v levo in desno?
− Kaj opazite, da se dogaja, ko sončno svetlobo zberete 

na stenju?
− Koliko časa je potrebnega, da sveča zagori?
− Zakaj sveča zagori?
− Kaj bi se pri poskusu spremenilo, če bi bil stenj dru-

ge barve? 

Poskus 2: Kaj pri sveči gori?

Pripomočki: sveča iz čebeljega voska, sveča iz parafin-
skega voska, vžigalnik, vžigalice, stenj, negoreča podlaga

Predviden čas dela: 10 minut

Predstavitev poskusa
Poskus je sestavljen iz dveh delov.

Del 1
Svečo iz čebeljega in svečo parafinskega voska prižge-

mo z vžigalnikom. Opazujemo razlike med svečama in 
razlike med plamenoma sveč (slika 2). Sveči nato upih-
nemo in primerjamo stenja in kaj se po upihu sveč z 
njima dogaja.

Vosek in parafin sta različni snovi in zato izgorevata 
različno. 

Raziskovalni vprašanji:
− Pri gorenju gori gorivo. Raziščite, ali gorivo vpliva na 

barvo plamena.
− Raziščite, kaj vpliva na to, kako se kadi iz sveče, ko jo 

ugasnemo.

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− Opišite razlike med svečo iz čebeljega in svečo iz pa-

rafinskega voska. 
− Kakšne so razlike med gorenjem omenjenih sveč?
− Katera sveča ima večji plamen?
− Ali se barvi plamenov sveč razlikujeta?
− Iz katere sveče se kadi dlje, ko jo ugasnemo? Zakaj 

menite, da je tako?
− Kaj nam vsi ti podatki povedo o snoveh, iz katerih 

sta sveči?

Del 2
Suh stenj prižgemo z vžigalnikom in opazujemo, kaj 

se zgodi. Vzamemo drugi konec stenja in ga namoči-
mo v staljen parafinski vosek, ki je nastal pri gorenju 
sveč pri prejšnjem poskusu. Namočen stenj poskušamo 
prižgati z vžigalnikom. 

Stenj, prepojen s parafinskim voskom se vname, saj 
se parafinski vosek vžge. S tem poskusom dokažemo 
gorljivost parafinskega voska (Massalha, 2012). 

Raziskovalni vprašanji:
− Ali hitreje zagori stenj prepojen s parafinskim vo-

skom ali suh stenj?
− Stenj prepojen s parafinskim voskom se hitro vžge. 

Raziščite, kako prepojenost stenja s parafinskim vo-
skom vpliva na prižig sveče.

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− Kaj se dogaja, ko poskušamo prižgati suh stenj?
− Zakaj menite, da se stenj ne vžge?
− Kaj se zgodi, ko stenj namočimo v parafinski vosek?
− Kaj se zgodi, ko stenju prepojenemu s parafinskim 

voskom približamo plamen?
− Zakaj menite, da se stenj prepojen s parafinskim vo-

skom vžge?
− Kaj s tem poskusom dokažemo?
− Kaj je v primeru sveče iz parafinskega voska gorivo?
− Kakšna je vloga stenja pri sveči?

Slika 2: Sveča iz 
parafinskega voska gori
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Poskus 3: Potovanje ognja po hlapih parafinske-
ga voska

Pripomočki: sveča iz parafinskega voska, vžigalnik, 
negoreča podlaga

Predviden čas dela: 2 minuti
Predstavitev poskusa
Prižgemo svečo in jo čez eno minuto upihnemo. K 

»dimu« približamo plamen in opazujemo, kaj se zgodi 
(slika 3). 

Ko hlapom parafinskega voska (»dimu«), približamo 
plamen, se ti vžgejo, saj se segrejejo na vžigalno tempe-
raturo. Plamen nato potuje nazaj po hlapih parafinske-
ga voska, ki se sproti vnemajo, do s parafinom prepoje-
nega stenja, ki se zaradi gorečih hlapov parafina in 
visoke temperature ponovno vžge (Beal, 2014).

Raziskovalni vprašanji:
− Ali pri sveči gori parafinski vosek v trdnem ali plina-

stem stanju?
− Prižgite parafinsko svečo. Raziščite, kako jo morate 

upihniti, da jo potem lahko znova prižgete tako, da ji 
le približate gorečo trsko.

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− Kaj je ob stenju takrat, ko svečo upihnemo?

− Kaj menite, da se zgodi, ko hlapom parafinskega vo-
ska približamo ogenj in zakaj?

− Kaj ste opazili, da se zgodi, ko ste hlapom parafinske-
ga voska približali ogenj? Pojasnite izid poskusa.

− Kaj menite, da s tem poskusom pokažemo?

Poskus 4: Gorenje hlapov parafinskega voska

Pripomočki: nekaj majhnih koščkov parafinskega vo-
ska, gorilnik, aluminijasta folija ali čaša iz težkotalnega 
stekla ali izparilnica, stojalo, vžigalnik, negoreč pod-
stavek, lesena trska, zaščitna očala, zaščitni plašč

Predviden čas dela: 10 minut
Predstavitev poskusa
Izdelamo posodico iz aluminijaste folije. Vanjo vsu-

jemo nekaj majhnih koščkov parafinskega voska. Alu-
minijasto posodico postavimo na stojalo in pod njo 
namestimo gorilnik. Gorilnik prižgemo. Opazujemo, 
kaj se dogaja s parafinskim voskom. Čez čas posodici s 
parafinskim voskom previdno približujemo gorečo tr-
sko (slika 4).

Parafinski vosek se zaradi dovajanja toplote prične 
taliti in kasneje prehajati v plinasto stanje. Ko se to 
zgodi, hlapom parafinskega voska približamo gorečo 
trsko. Hlapi parafinskega voska so vnetljivi, zato se vž-

Slika 3: Vžig sveče preko hlapov parafinskega voska

Slika 4: Gorenje hlapov parafina



8 naravoslovna solnica  |  letnik 22  |  številka 1  |  jesen 2017

gejo in zagorijo. Ogenj se kmalu razširi med hlape nad 
celotno površino staljenega parafinskega voska.

Opozorilo: Poskus izvedite s čim manjšo količino pa-
rafinskega voska. Zaradi varnostnih razlogov je bolje, 
da poskus izvede učitelj.

Raziskovalni vprašanji:
− Če želimo prižgati parafinski vosek brez stenja, ga 

moramo segrevati. Kaj se dogaja s parafinskim vo-
skom, če ga segrevamo? Za poskus uporabite posodi-
co iz aluminijaste folije, v katero daste nekaj majhnih 
koščkov parafina, gorilnik, stojalo in negoreč podsta-
vek ter termometer.

− Pri gorenju sveče gori gorivo – parafinski vosek. Raz-
iščite, kako agregatno stanje goriva vpliva na gorenje.

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− V kakšnem agregatnem stanju je parafinski vosek 

preden ga natresemo v aluminijasto posodico?
− Kaj opazite, da se dogaja s parafinskim voskom v alu-

minijasti posodici nad ognjem?
− Kam izginja parafinski vosek? Pojasnite, kaj se doga-

ja.
− Kaj menite, da se zgodi, če hlapom parafinskega vo-

ska približamo gorečo trsko in zakaj?
− Kaj smo s prižigom hlapov parafina poskusom doka-

zali o gorenju sveč?
− Kaj je pri sveči gorivo?

Poskus 5: Dušenje in gašenje ognja

Pripomočki: sveča, vžigalnik, lesena trska, negorljiva 
podlaga, posoda z vodo (npr. krožnik ali vrč)

Predviden čas dela: 10 minut

Predstavitev poskusa
Poskus je razdeljen na dva dela. Gašenje ognja s piha-

njem in gašenje ognja z vodo.

Del 1
Učitelj na negoreči podlagi z vžigalnikom prižge sve-

čo. Nato v svečo rahlo pihamo in opazujemo plamen. 
Nato v svečo pihnemo močno.

Ko prižgemo svečo, parafin zagori. Ko v svečo piha-
mo rahlo, zaradi dodatnega uvajanja kisika sveča zago-
ri z večjim plamenom. Ko v svečo pihnemo močno, 
ohlajamo zrak nad gorečo svečo in s tem odvajamo 
toploto od plamena. Parafinski vosek za to, da lahko 
gori, potrebuje določeno količino energije (v obliki to-
plote). S pihanjem znižamo temperaturo do te mere, 
da parafinski vosek preneha goreti. Drugi razlog je lah-
ko ta, da plamen preprosto odpihnemo s stenja. To se 

zgodi, kadar se veter giblje hitreje, kakor se ogenj giblje 
skozi zrak (Ansell, 2010).

Raziskovalni vprašanji:
− S pihanjem vplivamo na gorenje sveče. Raziščite, 

kako rahlo in močno pihanje vplivata na gorenje 
sveče.

− Ali bo plamen sveče večji, kadar v svečo pihnemo 
rahlo, srednje ali močno?

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− Kaj menite, da se bo zgodilo, ko v svečo pihnemo 

rahlo in močno?
− Kaj opazite, ko v gorečo svečo pihnete narahlo? Poja-

snite izid poskusa.
− Kaj opazite, ko v gorečo svečo pihnemo močno? Za-

kaj?

Del 2
Gorečo trsko pomočimo v vrč z vodo ali pa vodo 

zlijemo na gorečo trsko (slika 5). 

Ogenj za gorenje potrebuje kisik in toploto. Voda 
onemogoči dotok kisika, poleg tega tudi ohladi pla-
men (Brumen idr., 2005). V zrak se po ugaslem ognju 
dvignejo vodni hlapi, ki onemogočajo dotok kisika, 
poleg tega je les prehladen, da bi še lahko gorel (Landa, 
1997).

Raziskovalni vprašanji:
− Ali bo goreča trska hitreje ugasnila, če jo damo v lede-

no vodo ali položimo na ledene kocke?
− Raziščite, kaj vpliva na ugašanje goreče trske.

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− Kaj menite, da se zgodi, ko gorečo trsko potopimo v 

vodo?
− Zakaj pri tem goreča trska ugasne? 
− Kaj opazite okrog pogašene trske takoj po tem, ko se 

voda dotakne ognja?
− Kaj mislite, da vodna para onemogoča?
− Pojasnite, kdaj lahko uporabimo vodo za gašenje.

Slika 5: Ugašanje ognja z vodo, voda je na fotografiji 
obarvana
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Poskus 6: sveča in kozarec

Pripomočki: sveča, vžigalnik, steklena čaša ali koza-
rec, podstavek (krožnik), na katerem je obarvana voda

Predviden čas dela: 10 minut

Predstavitev poskusa
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.

Del 1
Svečo prižgemo. Nato jo pokrijemo s kozarcem. 
Za gorenje so potrebni gorivo, kisik in dovolj visoka 

temperatura. Stene kozarca so hladne, zato na njih 
kondenzira voda, ki pri gorenju nastaja. Ko se ves ki-
sik znotraj kozarca porabi, sveča ugasne. 

Del 2: Lavosierov poskus
Svečo prižgemo in postavimo na krožnik z vodo ter 

pokrijemo s čašo (slika 6).

Interpretacija Lavosierovega poskusa je pri učiteljih 
velikokrat napačna, ker povezujejo vdor določene pro-
stornine vode v čašo s prostornino porabljenega kisi-
ka. Pravzaprav tradicionalna, a napačna razlaga pravi, 
da voda nadomesti kisik iz zraka v čaši, ki se je porabil 
pri gorenju sveče (Dhindsa, 2005; Krnel in Glažar, 
2001; Massalha, 2012). 

Pri Lavosierovem poskusu opazimo, da sveča uga-
sne, na hladnih stenah čaše vodni hlapi kondenzirajo 
ter vodna gladina se v kozarcu dvigne. Razlog za spre-
minjanje višine gladine vode je v širjenju in krčenju 
plinov v čaši zaradi segrevanja in ohlajanja (Krnel in 
Glažar, 2001). Krnel in Glažar (2001) sta s poskuso-
ma segrevanja pokončne in obrnjene čaše nad gorilni-
kom ter postavitvijo v posodo z nekaj vode pokazala, 
da je potreben skrben razmislek o tem, kaj vpliva na 
prostornino izpodrinjenih plinov. Rezultati kažejo, da 
prostornina izpodrinjenih plinov v čaši pri poskusih ni 
bila enaka prostornini kisika v čaši. 

Kaj se dogaja pri Lavosierjevem poskusu? Pri gore-
nju sveče ogljikovodiki (parafinski vosek) reagirajo s 
kisikom v zraku. Nastajata ogljikov dioksid in voda v 
plinastem stanju. S pokritjem goreče sveče s čašo 
ustvarimo zaprt prostor. Čez nekaj časa je znotraj čaše 
manj kisika in pogoji za gorenje se spreminjajo. Pro-
dukt gorenja v okolju z manj kisika je ogljikov oksid. 
Ko sveča ugasne, se prostornina plinov v čaši zmanjša, 
in sicer v manjšem deležu zaradi kondenzacije vode in 
v večjem deležu zaradi ohlajanja plinov. To vpliva tudi 
na tlak plinov v čaši. Zaradi razlike med tlakom zunaj 
(zračni tlak) in tlakom plinov v čaši voda teče v čašo, 
dokler se tlaka ne izenačita (Dhindsa, 2005; Krnel in 
Glažar, 2001; Massalha, 2012).

Raziskovalni vprašanji:
− Če gorečo svečo, ki je na krožniku z vodo, pokrije-

mo s čašo, se gladina vode v čaši dvigne. Raziščite, 
ali je prostornina kisika v čaši (na začetku poskusa) 
enaka spremembi prostornine vode v čaši (na koncu 
poskusa).

− Na krožniku z vodo je goreča sveča. Svečo pokrijemo 
s čašo, ki smo jo prej segreli na določeno temperatu-
ro. Raziščite, kako je sprememba prostornine vode v 
čaši odvisna od temperature čaše, s katero gorečo sve-
čo pokrijemo.

Vprašanja za vodenje diskusije z učenci:
− Kaj je za gorenje potrebno in kateri so produkti go-

renja?
− Pojasnite, zakaj je voda kondenzirala na stenah čaše, 

ko smo z njo prekrili gorečo svečo?
− Kaj menite, da se zgodi, ko gorečo svečo na krožni-

ku z vodo pokrijemo s čašo?
− Zakaj menite, da sveča pri tem ugasne?
− Kaj menite, da se je v čaši zaradi kondenzacije vode 

na stenah čaše spremenilo?
− Kaj mislite, da se bo zgodilo z obarvano vodo iz kro-

žnika, ko je čaša nad svečo, ki je ravnokar prenehala 
goreti?

− Razložite, zakaj se vodna gladina v čaši dvigne.

Slika 6: Lavoisierov poskus 
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raziskava

Da bi ugotovili, kakšne so predstave učencev druge-
ga triletja osnovne šole o pojavih pri gorenju in z njimi 
povezanimi poskusi s svečami in kako se po izvajanju 
poskusov dopolnijo oziroma preoblikujejo njihove 
predstave, smo izvedli kvalitativno raziskavo.

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na raziskovalna 
vprašanja: 
− Kakšne so predstave učencev drugega triletja osnov-

ne šole o pojavih pri poskusih s svečami?
− Kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo pred-

stave in razumejo pojave pri predstavljenih poskusih 
s svečami med izvedbo poskusov?

− Kako in v kolikšni meri učenci (pre)oblikujejo pred-
stave in razumejo pojave pri predstavljenih poskusih 
s svečami po izvedbi poskusov? 

rezultati

V raziskavi je sodelovalo 5 učencev, s katerimi smo 
izvedli neposredne polstrukturirane individualne in-
tervjuje. Postavili smo jim 6 sklopov vprašanj. V tabeli 
2 je prikazano, kakšne so predstave učencev pred uče-
njem in po učenju z raziskovanjem na temo gorenje. 
Učenci 4. razreda so označeni kot 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 in 
učenec 5. razreda kot 1/5. Z učenci smo izvedli pred-
stavljene poskuse s svečami. Identificiramo lahko, da se 
predstave učencev po učenju z raziskovanjem spreme-
nijo, so bližje pravilnejšim predstavam.

Ugotovitve

Na podlagi rezultatov, ki so predstavljeni v tabeli 2, 
lahko sklenemo: 
− da učenci razumejo, da vse, kar oddaja svetlobo, 

hkrati tudi oddaja toploto in da enako ne moremo 
trditi v obrnjeni situaciji;

− da učenci poznajo več načinov, kako zanetiti ogenj, 
kot ob začetku raziskave;

− da učenci razumejo, da je namen stenja ta, da omo-
goča izgorevanje parafinskega voska, vendar vsi 
učenci niso usvojili znanja o tem, da stenj parafinski 
vosek vpija, ki nato zaradi visoke temperature hlapi 
in izgoreva;

− 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;

− da vsi učenci vedo, da parafinski vosek izhlapeva in 
da njegovi hlapi izgorevajo;

− da učenci vedo, da ogenj ob pomanjkanju kisika 
neha goreti; 

− da učenci vedo, da plamen lahko s sveče fizično od-
maknemo s pihanjem;

− da učenci pozabljajo na pomemben razlog ugašanja 
ognja, tj. »hlajenje« ;

− da učenci vedo, kaj se pri Lavoisierovem poskusu 
zgodi, vendar identificiramo težave učencev pri ra-
zumevanju spremembe tlaka znotraj čaše in kako ta 
vpliva na dvig vodne gladine v čaši. 

sklep

Prispevek kaže, katere poskuse pri učni vsebini gore-
nje lahko predstavimo učencem pri učenju z raziskova-
njem pri predmetu naravoslovje in tehnika. Uspešnost 
učenja z vključenimi poskusi na temo gorenje je razvi-
dna iz opravljene kvalitativne raziskave, saj so bile pred-
stave učencev po pouku pravilnejše. Pri poučevanju 
učne vsebine gorenje je pomembno, da učitelji pri 
obravnavi gorenja sveč izpostavijo, da je pri sveči gorivo 
parafinski vosek, ki ga stenj vpija, in ta nato ob dovolj 
visoki temperaturi v obliki hlapov izgoreva. Učitelji pri 
gašenju ognja ne smejo pozabiti na razlog hlajenja, saj 
so učenci v večini za prenehanje gorenja izpostavljali 
dušenje. Ravno tako je pomembno, da učitelji zelo do-
bro razumejo poskuse s svečami in jih učencem stro-
kovno pravilno razložijo. Pri izvajanju poskusov s sveča-
mi ne smemo pozabiti tudi na varnost učencev.
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