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POVZETEK 
Učitelj mora poleg poznavanja obravnavane teme in metod poučevanja poznati tudi 
pristope učencev pri reševanju naravoslovnih problemov. V Sloveniji na področju 
naravoslovja spremljanje učenčevih pristopov pri reševanju naravoslovnih 
problemov še ni bilo sistematično poučevano. Prav tako še ni razvito sistematično 
prepoznavanje nadarjenih učencev na naravoslovnem področju. Zato sem v sklopu 
magistrskega dela oblikovala zbirko poskusov, ki učencem omogoča aktivno učenje 
fizikalnih konceptov ob izvajanju fizikalnih poskusov s strani učitelja, učiteljem pa 
omogoča spremljanje učenčevih pristopov pri reševanju naravoslovnih problemov 
in morebitno prepoznavanje nadarjenih učencev na naravoslovnem področju. 

V teoretičnem delu so opisane značilnosti naravoslovja, opredeljena sta 
naravoslovno znanje in naravoslovna pismenost ter opisani so naravoslovni 
postopki v povezavi z učnimi načrti naravoslovnih predmetov. Nato so navedene 
značilnosti nadarjenih učencev, ki so osredotočene predvsem na nadarjene učence 
na naravoslovnem področju. 

V eksperimentalnem delu je najprej podrobno opredeljen namen zbirke poskusov. 
V nadaljevanju so podani kriteriji za izbor tematike poskusov in povezava poskusov 
s vsebinami iz učnih načrtov. Izbrani so trije sklopi poskusov s področja 
hidrostatičnega tlaka in pretakanja tekočin. Meritve z razlagami omogočajo 
kvantizirano spremljanje ozadja fizikalnih pojavov, ki jih učenci opisujejo na semi 
kvantitativnem nivoju. Za izbrane sklope poskusov so podana tudi natančna 
navodila za izvedbo. 

V empiričnem delu sem ob poskusih oblikovala preliminarni protokol in tako 
spremljala dijakovo ustreznost napovedi rezultatov poskusov in pripadajoče 
razlage, uporabo znanja, morebitno pojavljanje kognitivnega konflikta, prenos 
znanja v nove situacije, uporabo fizikalnih konceptov in znanstvenega jezika. 
Preliminarni protokol sem uporabila v preliminarni študiji in tako preverila ustreznost 
izbrane teme, fizikalnih poskusov in pripadajočih vprašanj, pojav kognitivnega 
konflikta, smiselnost vključenosti dodatnih nalog in drugo. Spoznanja so bila 
uporabljena za oblikovanje protokola za zbirko poskusov. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Naravoslovje, reševanje naravoslovnih problemov, hidrostatika in hidrodinamika, 
hidrostatski tlak, pretakanje tekočin, nadarjeni učenci za naravoslovje, osnovna 
šola. 

  



ABSTRACT 
In addition to knowing the subject and methods of teaching, a teacher should also 
recognize the approaches of elementary school students to solving natural science 
problems. In Slovenia, the monitoring of students' approaches to solving natural 
science problems has not yet been systematically taught as far as natural sciences 
are concerned. Moreover, no systematic identification of students potentially 
talented for natural sciences has been developed. A lack of proper approaches in 
these aspects has led to the development of this master's thesis. As a part of the 
thesis research, a set of experiments was designed enabling students to actively 
learn physical concepts while their teacher conducts physical experiments. At the 
same time, this enables the teacher to monitor students' approaches to solving 
natural science problems and possibly recognise the students talented for natural 
sciences. 

In the theoretical part of this thesis, the characteristics of science are described, 
natural science and natural science literacy are defined, and natural science-related 
processes in connection with the curricula of natural science subjects are specified. 
A description of talented students' characteristics is also given, focusing primarily 
on the students talented for natural sciences. 

In the experimental part, the purpose of the experiment set is first laid out in detail. 
The criteria applied during the experiment selection are then specified along with 
the relation between the designed experiments and the subjects from the curricula. 
Three sets of experiments in the field of hydrostatic pressure and fluid flow have 
been selected. Measurements with explanations make it possible to quantitatively 
monitor the background of physical phenomena that students describe on a semi-
quantitative level. Detailed instructions on how to carry out selected experiment sets 
are also given. 

In the empirical part, an attempt is made to formulate a preliminary protocol to 
monitor the student's success in providing correct forecasts of experiment results 
and related explanations, the use of knowledge, any occurrence of cognitive 
conflicts, the application of knowledge in new situations, and the use of physical 
concepts and scientific language. This preliminary protocol has been used in a 
preliminary study to verify the suitability of the selected subject, physical 
experiments and related issues, the occurrence of cognitive conflict, the rationale of 
involving additional tasks, etc. The findings have been used to design a protocol for 
the set of experiments. 

  

KEY WORDS 

Natural sciences, natural science problem solving, hydrostatics and hydrodynamics, 
hydrostatic pressure, fluid flow, students talented for natural sciences, elementary 
school. 
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UVOD 
Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno. Lahko pa 
imaš vse za čudež. 

(Albert Einstein) 

Najbolj pomembno pri teoretičnih raziskavah na vseh področjih znanosti je odkritje 
tiste točke, s katere vidimo stvari v največji preprostosti. 

(J. Willard Gibbs) 

 

Čeprav znanstveniki naravoslovnih in tehničnih smeri vsak dan odkrivajo nova 
zanimiva spoznanja o svetu, je naravoslovje v šolah pogosto označeno kot 
nerelevantno , neinovativno, zahtevno in za mnoge učence dolgočasno (Devetak in 
Metljak, 2014). Posamezniki, ki jih naravoslovje privlači in zanima, so pogosto 
deležni nerazumevanja. Če okolje ne prepozna in spodbuja interesa ter tudi 
nadarjenosti za naravoslovje, se lahko posameznik kljub svojim potencialom zaradi 
pomanjkanja izzivov odloči za druge poklice (Taber, 2007). 

Koncept naravoslovja je zelo širok, saj obsega vse vede o živi in neživi naravi 
(Slovenski veliki leksikon, 2007). Namesto o naravoslovnem znanju se pogosto 
govori o naravoslovni pismenosti, ki poleg znanja naravoslovja obsega tudi znanje 
o naravoslovnih znanostih, kar pomeni, da mora posameznik poznati metode in cilje 
naravoslovnih znanosti (Repež, Bačnik in Štraus, 2008). Poleg tega je pomembno 
poznavanje naravoslovnih postopkov, ki so potrebni za uspešno raziskovanje 
(Krnel, 2010). 

V sklopu magistrskega dela sem oblikovala zbirko poskusov, ki bo omogočala 
spremljanje pristopov učencev pri reševanju naravoslovnih problemov. Učenci v 
neformalni situaciji opazujejo poskuse, oblikujejo napovedi, podajajo razlage, 
uporabljajo naučeno znanje in ga prenašajo v druge situacije. Izvajalec poskusov 
ob tem spremlja učenčevo besedno in nebesedno komunikacijo. Tako dobi vpogled 
v učenčevo razumevanje določenih fizikalnih konceptov, njegovo sposobnost 
povezovanja informacij, morebitne učenčeve dosedanje izkušnje in podobno. 
Izvajalec poskusov lahko na podlagi zbranih informacij učence tudi medsebojno 
primerja in razlikuje. 

Za zbirko poskusov je bila primerna naravoslovna tematika, ki je učencem znana, 
hkrati pa tudi dovolj zahtevna, da omogoča razlikovanje učencev z vidika pristopov 
reševanja naravoslovnih problemov. Zato sem izbrala tematike, povezane s tlakom. 
Omejila sem se na področje hidrostatičnega tlaka in ga povezala s pretakanjem 
tekočin. Poiskala sem poskuse, ki so zanimivi za učence in hkrati preprosti za 
izvedbo. Tako so nastali trije sklopi poskusov: 

- Iztekanje vode iz zaprte plastenke z odprtinama: izvajalec poskusov na 
zaprti plastenki, napolnjeni z vodo, odpira odprtine na različnih višinah, 
učenec ugotavlja, pod katerimi pogoji voda izteka. 

- Pretakanje vode skozi natego: izvajalec poskusov spreminja pogoje pri 
postavitvi natege, npr. spreminja višino izstopnega konca cevi, lego cevi 
ipd., učenec ugotavlja, pod katerimi pogoji voda izteka. 
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- Pretakanje zraka med povezanima balonoma: izvajalec poskusa omogoči 
pretakanje zraka med dvema različno napihnjenima enakima balonoma, 
učenec ugotavlja, katere lastnosti določajo smer pretakanja zraka. 

 

Dogajanje med poskusi sem podrobno raziskala. Izvedla sem tudi meritve za 
razumevanje dogajanja pri pomembnih fizikalnih količinah, jih analizirala in 
dogajanje razložila. Pridobljene meritve sem analizirala in razložila. Poglobljena 
razlaga izvajalcem poskusov omogoča, da učencem odgovorijo na morebitna 
podvprašanja. Motivirani učenci bi poskuse lahko izvedli tudi sami, pridobljene 
meritve pa primerjali z izmerjenimi vrednostmi, predstavljenimi v tem delu. Zapisala 
sem tudi natančna navodila za izvedbo poskusov in določila pogoje, pod katerimi 
poskusi uspejo. 

Poskuse sem izvedla v sodelovanju s tremi učenci. Izbrala sem skupino 
srednješolcev, predvsem zaradi nekoliko obširnejšega znanja in dodatnih izkušenj 
z raziskovanjem. Osebna refleksija izvedenih poskusov in povratne informacije 
učencev so mi pomagale pri natančnejšem oblikovanju zbirke poskusov, jasnosti 
izvedbe poskusov, oblikovanju razumljivih vprašanj, postavljanju uporabnih nalog, 
prepoznavanju lastnih napak pri izvedbi poskusov ipd. Odgovore učencev sem 
analizirala in kategorizirala glede na naslednje dejavnosti: napovedovanje izida 
poskusa, opazovanje, miselni konflikt, oblikovanje razlag in uporabo znanja. 
Razlage sem primerjala s predvideno lestvico ravni razlag. Analiza omogoča 
vpogled v pristope učencev pri reševanju naravoslovnih problemov in medsebojno 
primerjanje učencev z vidika njihovih pristopov. 
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1. NARAVOSLOVJE 
Čeprav v vsakdanjem govoru pogosto uporabljamo besedo naravoslovje, je pomen 
koncepta zelo odvisen od govorcev in konteksta. Govorci ga lahko uporabljajo v 
splošnem kontekstu, ko govorijo o stvareh, povezanih z naravo, ali pa z izrazom 
ciljajo na specifične naravoslovne znanosti. 

Opredelitev koncepta naravoslovje zasledimo v leksikonih, enciklopedijah in na 
svetovnem spletu. Strnjeno opredelitev naravoslovja zasledimo v Slovenskem 
velikem leksikonu (2007): »Vse vede o živi in neživi naravi. Naravoslovje je izšlo iz 
filozofije narave v 18. stoletju in zdaj obsega astronomijo, biologijo, fiziko, geologijo, 
kemijo, paleontologijo idr. vede. Z znanimi metodami (opazovanje, poskus, 
hipoteza) poizkuša pojave razložiti, jih urediti in postaviti zakonitosti o pojavih sveta. 
Na naravoslovju temeljijo medicina, agronomija, veterina, ekologija idr. vede; 
nekatere, npr. geografija in psihologija, sodijo hkrati v naravoslovje in družboslovje.« 
Bistvena značilnost naravoslovja oziroma naravoslovnih znanosti je v metodi dela. 
Naravoslovje je pomembno, saj poskuša s poskusi priti do čim bolj poglobljenega in 
objektivnega opisa sveta. 

Naravoslovju se ni mogoče izogniti. Ker se posameznik vsakodnevno srečuje z 
različnimi naravoslovnimi in tehničnimi problemi, je nujna določena raven 
razumevanja naravoslovnih konceptov in tehnologije. Posameznik mora biti zmožen 
oblikovati ustrezne sklepe iz danih informacij, vrednotiti različne trditve in razločevati 
preverjene znanstvene podatke od mnenj in trditev psevdoznanosti. Glede na 
pomen naravoslovja in tehnike bi pričakovali, da bi vsak posameznik pokazal vsaj 
nekaj zanimanja za ti dve področji (Repež, Bačnik, in Štraus, 2008). 

 

1.1  NARAVOSLOVNO ZNANJE  

Naravoslovno znanje podobno kot matematično znanje ni le zbirka dejstev. Lahko 
bi rekli, da je bolj način razmišljanja. V šoli se večkrat izkaže, da se učenci sicer 
naučijo določenih dejstev, pri uporabnih nalogah pa tega znanja ne pokažejo. 
Učenci usvojijo določen koncept šele, ko v skladu z njim tudi razmišljajo (Nunes, 
1995). Raziskava Hestenesa, Wellsa in Swackhamerja (1992) je pokazala, da 
učenci kljub poznavanju Newtonovih zakonov pogosto ne razmišljajo v skladu z 
njimi. Namesto tega na primer pri nalogah, povezanih s silami in gibanjem, 
uporabljajo zdravorazumsko razmišljanje, ki jih privede do napačnih rešitev.  

Mnogi učenci imajo težave pri naravoslovju zaradi nezadostno ali celo napačno 
osvojenih pojmov, ki jih ne zmorejo vključiti v svoj miselni okvir. K temu bistveno 
pripomore tudi naslednje(Nunes, 1995): 

• V vsakdanjem življenju določenih pojmov ne razlikujemo, kar povzroča 
napačne predstave pri fiziki (na primer, običajno ne razlikujemo pojmov 
temperatura in toplota, zato nekateri menijo, da ima večja kocka ledu nižjo 
temperaturo kot manjša kocka ledu. Temperaturi sta enaki, potrebno pa je 
dovesti različno količino toplote, da se kocki stalita). 

• V vsakdanjem življenju je večina pojmov ponazorjenih z ekstenzivnimi 
količinami. Veliko fizikalnih pojmov pa ponazarjamo z intenzivnimi količinami, 
ki jih posamezniki zaradi pomanjkanja izkušenj iz vsakdanjega življenja 
slabše razumejo kot ekstenzivne količine. 
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• Naravoslovni pojmi pogosto zahtevajo mišljenje zunaj zaznavnih zmožnosti 
naših čutil, na primer razumevanje, da je neka snov v resnici sestavljena iz 
delcev, čeprav je videti trdna in nedeljiva. 

• Ko se učenci v šoli učijo o določenih naravoslovnih pojmih, že imajo nekaj 
predznanja, ki pa ni nujno pravilno. Napačno naučene predstave velikokrat 
prevladajo. V vsakdanjem življenju se posameznik zlahka zadovolji z 
različnimi razlagami in pojmi in ne teži k iskanju splošnega pojma, kot je to 
značilno v naravoslovju. Podobno ima lahko posameznik v življenju za 
različne pojave nekonsistentne razlage, pa še vedno zadovoljivo živi. 

Magistrsko delo se ne omejuje zgolj na naravoslovno znanje, pridobljeno pri pouku. 
Zato je v nadaljevanju navedena širša opredelitev naravoslovne pismenosti. 

 

1.2  NARAVOSLOVNA PISMENOST 

O naravoslovni pismenosti in potrebi po njenem izboljšanju med splošno populacijo 
se govori že nekaj desetletij. Kljub temu enotna opredelitev naravoslovne 
pismenosti ne obstaja (Hodson, 2008). Prve opredelitve naravoslovne pismenosti 
so se pojavile v Združenih državah Amerike v 60. letih. Pri tem so eno od 
pomembnejših opredelitev predlagali Pella in drugi (1966, v Hodson, 2008): 
naravoslovna pismenost obsega razumevanje osnovnih naravoslovnih pojmov, 
naravo znanosti in etiko, ki vodi znanstvenike na naravoslovnem področju. Poleg 
teh treh najpomembnejših komponent pa je pomembno še povezovanje 
naravoslovja in družbe, naravoslovja in humanistike ter razlikovanje med znanostjo 
in tehnologijo. Na podlagi te opredelitve je bilo oblikovanih veliko poznejših 
opredelitev. 

Thomas in Durant (1987, v Glažar, 2014, str. 15) pod pojem naravoslovna 
pismenost uvrščata »razumevanje odnosov in povezav med naravoslovjem, 
tehnologijo in družbo ter poznavanje vloge znanstvenikov in tehnologov kot 
strokovnjakov v družbi pri sprejemanju odločitev«. 

Opredelitev, uporabljena v raziskavi PISA, je v primerjavi z opredelitvijo iz 
prejšnjega odstavka bolj konkretna in natančneje pojasnjena: »naravoslovna 
pismenost se nanaša se na posameznikovo naravoslovno znanje in uporabo tega 
znanja pri prepoznavanju vprašanj; na pridobivanje novega znanja; na razlaganje 
znanstvenih pojavov in sklepanje o tematikah, ki so povezane z naravoslovjem; na 
razumevanje značilnosti naravoslovja kot oblike človeškega znanja in raziskovanja; 
na zavedanje o tem, kako naravoslovje in tehnologija oblikujeta naše materialno, 
intelektualno in kulturno okolje, ter na pripravljenost sodelovanja pri reševanju 
vprašanj, povezanih z naravoslovjem in idejami naravoslovja« (Repež, Bačnik, in 
Štraus, 2008, str. 13, 14). 

Ker naravoslovna pismenost zahteva uporabo naravoslovnega znanja in postopkov, 
je opredeljena z (Repež, Bačnik, in Štraus, 2008): 

• naravoslovnimi pojmi, ki omogočajo razumevanje pojavov in povezovanje 
sorodnih pojavov; 

• naravoslovnimi postopki, za katere velja, da so nujni pri pridobivanju, 
interpretaciji in uporabi podatkov ter znanstvenih razlag; 

• naravoslovnimi situacijami, kjer posameznik uporabi pridobljeno 
naravoslovno znanje in postopke. 
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Naravoslovna pismenost posameznikov je različna. Če želimo primerjati 
posameznike glede na raven njihovega naravoslovnega znanja, je nujno potrebno 
najti kriterij za primerjavo. Obstajajo različni kriteriji, ki so podrobneje obravnavani v 
nadaljevanju. 

 

1.3  RAVNI NARAVOSLOVNE PISMENOSTI IN ZNANJA 

Razvitost posameznikove naravoslovne pismenosti lahko obravnavamo zvezno. Pri 
učencih s slabše razvito naravoslovno pismenostjo opažamo, da so pri izpeljavi ali 
vrednotenju sklepov zmožni uporabljati le naravoslovno deklarativno znanje nižje 
ravni. Učenci z boljše razvito naravoslovno pismenostjo so zmožni uporabljati 
pojmovne modele, analizirati naravoslovne poskuse, uporabljati različno pridobljene 
podatke, presojati ustreznost različnih razlag in jih vrednotiti. Zato pogosteje 
prihajajo do pravilno oblikovanih ugotovitev (Bybee, 1997, v Repež, Bačnik in 
Štraus, 2008). 

Bybee (1997, v Glažar, 2014) razlikuje med štirimi hierarhičnimi stopnjami 
naravoslovne pismenosti. Učenci na nominalni naravoslovni stopnji so zmožni 
prepoznavanja naravoslovnih pojmov in prepoznavanja morebitnih napačnih 
razumevanj. Na stopnji funkcionalne pismenosti so učenci sicer zmožni pravilnega 
opisovanja pojavov, pri čemer pa je njihovo razumevanje teh pojavov omejeno. Za 
učence na pojmovno naravoslovni stopnji je značilno, da zmorejo razumeti 
pojmovne sheme posamezne discipline in jih povezati s splošnim razumevanjem 
naravoslovja. Na najvišji stopnji, stopnji večdimenzionalne naravoslovne 
pismenosti, učenci svoje naravoslovno znanje uporabljajo tudi pri obravnavi 
problematik, povezanimi z drugimi vedami. Posameznik lahko na različnih področjih 
razvije različne stopnje naravoslovne pismenosti. 

Na pedagoškem področju sta pomembni in aktualni raziskavi PISA in TIMMS. V 
obeh raziskavah je posebna pozornost namenjena razlikovanju naravoslovne 
pismenosti pri učencih. Zato je v nadaljevanju naveden podroben opis ravni oziroma 
mejnikov omenjenih raziskav.  

 

1.3.1 RAVNI NARAVOSLOVNE PISMENOSTI PO RAZISKAVI PISA 

Za namen raziskave PISA je bilo oblikovanih šest ravni naravoslovne pismenosti 
(Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2013). 

RAVEN 1 

Učenci imajo zelo omejeno naravoslovno znanje, ki ga lahko uporabijo le v 
situacijah, ki so jim blizu. Tvoriti zmorejo le očitne razlage, ki sledijo neposredno iz 
danih podatkov. 

RAVEN 2 

Na tej ravni imajo učenci zadovoljivo naravoslovno znanje, kar pomeni, da zmorejo 
tvoriti razlage iz bližnjih konceptov ali preprostih raziskav. Zmorejo neposredno 
utemeljevati in dobesedno interpretirati rezultate naravoslovno znanstvenih raziskav 
ali reševanja tehnoloških problemov. 

RAVEN 3 
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Učenci prepoznavajo jasno opisana naravoslovna vprašanja v različnih kontekstih. 
Zmorejo tvoriti razlage z ustrezno izbiro dejstev in znanj ter uporabljati preproste 
modele ali raziskovalne pristope. Zmorejo interpretirati naravoslovne pojme iz 
različnih disciplin in jih neposredno uporabljati. Tvorijo kratke izjave in sprejemajo 
odločitve na podlagi naravoslovnega znanja. 

RAVEN 4 

Učenci učinkovito delujejo v različnih situacijah, ki vključujejo pojave, pri katerih 
morajo sklepati o vlogi naravoslovnih znanosti in tehnologije. Izbirajo in združujejo 
razlage iz različnih naravoslovnih ali tehnoloških disciplin ter jih povezujejo 
neposredno z življenjskimi situacijami. Naravoslovno znanje, dokaze in podatke 
uporabljajo pri razmišljanju o svojih dejanjih in pri sporočanju odločitev. 

RAVEN 5 

Učenci prepoznavajo naravoslovno-znanstvene komponente različnih zapletenih 
življenjskih situacij. Uporabljajo naravoslovne pojme in znanje o naravoslovnih 
znanostih. Zmorejo primerjati, izbirati in vrednotiti različne naravoslovno-
znanstvene dokaze, podatke in preverjena dejstva za odzivanje v življenjskih 
situacijah. Imajo visoko razvite spretnosti raziskovanja, ustrezno povezujejo svoje 
znanje in zmorejo kritično opazovati različne situacije. Tvorijo razlage in utemeljitve 
na kritični analizi dokazov, podatkov in preverjenih dejstev. 

RAVEN 6 

Učenci na tej ravni zanesljivo prepoznavajo, razlagajo in uporabljajo naravoslovno 
znanje v različnih zapletenih življenjskih situacijah. Zmorejo povezovati informacije 
iz različnih virov ter te podatke uporabiti za utemeljevanje svojih odločitev. Jasno in 
zanesljivo izkazujejo napredno naravoslovno-znanstveno mišljenje in utemeljevanje 
ter so pripravljeni svoje razumevanje uporabiti za podporo rešitvam v novih 
naravoslovno-znanstvenih in tehnoloških situacijah. Naravoslovno znanje in 
izpeljane utemeljitve zmorejo uporabljati kot podporo priporočilom in odločitvam v 
osebni, družbeni in globalni situaciji. 

Ustrezna raven naravoslovne pismenosti je pomemben za vse učence, ne le za 
tiste, ki se bodo v prihodnosti udejstvovali v poklicih z naravoslovnega področja. 
Vrednotenje širše uporabe znanja je pomembno tudi pri zgoraj opisanih ravneh 
raziskave PISA. Za učinkovito funkcioniranje v družbi morajo učenci dosegati vsaj 
raven 3 naravoslovne pismenosti. Pomembno je, da učence ozaveščamo o pomenu 
naravoslovne pismenosti za njihovo življenje in jih spodbujamo, da naučeno 
naravoslovno znanje uporabljajo tudi v praktičnih nalogah in konkretnih situacijah. 

 

1.3.2 MEJNIKI RAVNI NARAVOSLOVNEGA ZNANJA PO RAZISKAVI 
TIMSS 

Podobno je znanje učencev v mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in 
naravoslovja TIMSS razvrščeno v štiri ravni, imenovane mejniki znanja. Ker je 
raziskava TIMSS usmerjena v obvladovanje znanj različnih naravoslovnih področij, 
so mejniki veliko bolj konkretni in zapisani posebej za posamezna naravoslovna 
področja. Kljub vsemu pa lahko za posamezne mejnike izluščimo neke splošne 
značilnosti. Mejniki ravni znanja za 8. razred osnovne šole so naslednji (Japelj 
Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012):  
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MEJNIK NIZKE RAVNI ZNANJA 

Učenci na tej ravni prepoznajo nekatera osnovna dejstva iz biologije, kemije, fizike 
in ved o Zemlji. Zmorejo razložiti preproste slikovne diagrame, dopolnijo preproste 
tabele in uporabijo osnovno znanje v praktičnih situacijah. 

MEJNIKI SREDNJE RAVNI ZNANJA 

Na tej ravni učenci prepoznavajo dejstva in uporabijo svoje razumevanje osnovnih 
naravoslovnih znanj v različnih kontekstih. Iz tabel, grafov in slikovnih diagramov 
znajo razbrati ustrezne informacije in napisati ugotovitve. Naravoslovno znanje 
uporabljajo v praktičnih situacijah. 

MEJNIKI VISOKE RAVNI ZNANJA 

Učenci razumejo koncepte, ki so povezani z nekaterimi naravnimi cikli, sistemi in 
principi. Kažejo in uporabljajo osnovne spretnosti, potrebne za naravoslovno 
raziskovanje. Iz različnih diagramov, grafov in tabel povezujejo informacije in 
zmorejo ločiti pomembne informacije od nepomembnih. Pomembne informacije 
analizirajo in na njihovi osnovi oblikujejo ustrezne zaključke. Svoja spoznanja 
oblikujejo tudi kot nekoliko obsežnejše razlage. 

MEJNIKI NAJVIŠJE RAVNI ZNANJA 

Učenci razumejo kompleksne in abstraktne koncepte iz biologije, kemije, fizike in 
ved o Zemlji. Razumejo osnove znanstvenega raziskovanja. Pri reševanju 
problemov uporabijo informacije iz različnih virov, zapišejo ugotovitve in razlago, v 
kateri pojasnijo znanstvena spoznanja. 

Naravoslovne znanosti se razlikujejo od drugih znanosti. Poleg ocenjevanja ravni 
znanja so pomembni tudi naravoslovni postopki, ki zajemajo vse dejavnosti, ki so 
pomembne v raziskovanju. 

 

1.4 NARAVOSLOVNI POSTOPKI 

Otroci se prvič srečajo z naravoslovjem v različnih vsakdanjih izkušnjah, pri igri in 
izmenjavi izkušenj z drugimi ljudmi. Govorimo o tako imenovanem ljudskem 
naravoslovju, ki temelji na zdravorazumskem razmišljanju. Te izkušnje so 
pridobljene skozi temeljne spoznavne postopke: razvrščanje, urejanje, prirejanje, 
razporejanje po prostoru in času ter uporabi različnih sistemov znamenj ali 
reprezentacij glede na različne vrste spremenljivk (Iskrić, b. d.). 

Med naravoslovna znanja uvrščamo vsa znanja, spretnosti in veščine, ki so 
potrebne za uspešno raziskovanje in znanstvene metode dela. Njihov razvoj poteka 
postopoma (Krnel, 2010):  

- V predšolskem obdobju se naravoslovni postopki prekrivajo s temeljnimi 
spoznavnimi postopki, med katere uvrščamo opazovanje, razvrščanje, 
urejanje, prirejanje, razporejanje v prostoru in času ter uporabo sistemov 
znamenj. 

- V nižjih razredih osnovne šole se ti temeljni postopki sistematično poglobijo 
in nadgradijo, opazovanje se nadgradi v sistematično opazovanje, razvijejo 
se tudi spretnosti in veščine, povezane z izvajanjem poskusov: razumevanje 
»poštenega« poskusa, ravnanje s podatki in veščine spraševanja. 
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- Po koncu drugega triletja naj bi bili učenci že pripravljeni na raziskovanje, do 
tedaj naučeni postopki se povežejo skupaj v dejavnost raziskovanja. Ob tem 
se razvijejo še postopki napovedovanja, oblikovanja hipotez, predstavitev 
podatkov in povezovanje podatkov, posploševanje in iskanje zakonitosti. 

Govorimo lahko tudi o metodah dela, značilnih za naravoslovje, ki zahtevajo razvoj 
značilnih sposobnosti za naravoslovje (Harlen, 1985, Abruscato, 1988 in Russell, 
Black Bell in Daniels, 1991, v Krnel 1993, str. 13): 

- sposobnosti, ki so povezane s procesom zbiranja podatkov oziroma 
opazovanjem (ugotavljanje enakosti, različnosti, opredelitev spremenljivke, 
spremljanje spremenljivke, delo z več spremenljivkami …) 

- sposobnosti, ki so povezane z obdelavo podatkov oziroma razvijanjem in 
preskušanjem zamisli, kot so postavljanje hipoteze, načrtovanje poskusa, 
napovedovanje izida poskusa, opravljanje poskusa, razlaga rezultata, 
posploševanje, iskanje zakonitosti in sporočanje. 

Čeprav je poudarek pri poučevanju in ocenjevanju znanja v OŠ največkrat na 
naravoslovnem znanju, učni načrti naravoslovnih predmetov predvidevajo, da 
učitelji velik poudarek namenjajo naravoslovnim postopkom. Učenci se z 
naravoslovnimi postopki srečujejo skozi celotno OŠ. Razvrstitev pomembnejših 
naravoslovnih postopkov po predmetih in razredih je podrobneje opisana v 
naslednjem podpoglavju. 

 

1.4.1 NARAVOSLOVNI POSTOPKI V UČNIH NAČRTIH 

Učenci se prvič srečajo s sistematičnim poučevanjem naravoslovnih postopkov pri 
predmetu spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole. To 
znanje nadgradijo v 4. in 5. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika ter v 6. in 
7. razredu v okviru predmeta Naravoslovje. V 8. in 9. razredu se učenci srečujejo z 
naravoslovnimi postopki pri predmetih biologija, fizika in kemija. 

V učnem načrtu za predmet Spoznavanje okolja je poudarek na tem, da morajo 
učenci na koncu 3. razreda znati opazovati, primerjati, urejati in razvrščati, zbirati in 
zapisovati podatke na različne načine, oblikovati preprost instrument za 
raziskovanje, načrtovati preprost poskus in napovedati izid poskusa, izvesti poskus 
ter rezultate ustrezno predstaviti (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011). 

Pri predmetu Naravoslovje in tehnika so v primerjavi z učnim načrtom za 
Spoznavanje okolja skoraj vsi z naravoslovnimi postopki povezani standardi znanja 
minimalni. Poudarek je še vedno na zaznavanju in opazovanju, razvrščanju in 
urejanju ter prikazovanju in branju podatkov iz različnih zapisov. Večji poudarek je 
na uporabi različnih merilnih pripomočkov, načrtovanju in izvajanju raziskav ter 
poročanju in delu z viri (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec 
in Balon, 2011).  

Učni načrt za predmet Naravoslovje v 6. in 7. razredu predvideva, da mora biti 
najmanj 40 % pouka namenjenega razvijanju spretnosti, povezanih z 
naravoslovnimi postopki. Poleg že zapisanega v prejšnjih učnih načrtih se od 
učencev pričakuje razvrščanje po lastnih in danih kriterijih ter uporaba določevalnih 
ključev, razumevanje pomena večkratnega, kontroliranega in poštenega poskusa, 
prepoznavanje pojma spremenljivke, razlaga zveze med dvema spremenljivkama, 
prepoznavanje problemskih vprašanj in predlaganje iskanj možnih odgovorov, 
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napovedovanje rezultatov poskusa, utemeljitve napovedi in preverjanje ustreznosti 
napovedi, ocenjevanje svojega dela ter prepoznavanje in analizo možnih razlag 
danega poskusa (Skvarč idr., 2011). 

V učnem načrtu za biologijo v 8. in 9. razredu osnovne šole je opredeljeno, kaj 
morajo obvladati učenci ob koncu tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja na 
področju naravoslovnih spretnosti. Učenci morajo znati načrtovati in izvesti preprost 
poskus oziroma raziskavo, opazovati, meriti, določiti parametre, na podlagi 
pridobljenih podatkov podati neko razlago in jo kritično presoditi ter oblikovati 
zaključke raziskave in poročati o poteku raziskave. Znati morajo kritično in logično 
razmišljati, sprejemati in presojati alternativne razlage in razlage drugih učencev ter 
le te kritično vrednotiti. Pri raziskovanju morajo znati uporabljati ustrezna 
matematična orodja. Pomembno je, da znajo komunicirati in uporabljati ustrezne 
reprezentacije. Znanje biologije mora učencem pomagati pri vrednotenju lastnega 
ravnanja in ravnanja drugih. Znanstvena spoznanja morajo znati vrednotiti s stališča 
dobrobiti družbe, posameznika in narave nasploh (Vilhar idr., 2011). 

Tudi pri predmetu kemije v 8. in 9. razredu je pomembno, da učenci razvijajo 
naravoslovne postopke in spretnosti. Poudarek je na tem, da učenci izvajajo 
poskuse in pri tem uspešno uporabljajo osnovne eksperimentalne tehnike, 
opazujejo, zbirajo in urejajo podatke, na podlagi teh podatkov oblikujejo sklepe in 
posplošitve, opredelijo spremenljivke, postavljajo raziskovalna vprašanja in 
načrtujejo poskuse, poročajo o eksperimentalnem delu, uporabljajo modele in 
razumejo preproste submikroskopske prikaze, uporabljajo podatke iz različnih IKT-
virov, uporabljajo osnovno strokovno kemijsko izrazoslovje ter poskrbijo za lastno 
varnost in varnost okolja (Bačnik idr., 2011). 

Naravoslovne spretnosti in postopki so najpodrobneje obravnavani v učnem načrtu 
za predmet fizike v 8. in 9. razredu. Učenci morajo znati opazovati pojave in 
opažanja ustrezno zapisati, zbrati kvalitativne in kvantitativne podatke in jih zapisati, 
izvesti poskus po navodilih, izbrati ustrezne pripomočke za izvedbo poskusa, z njimi 
ustrezno ravnati in poskrbeti za varnost. Postaviti morajo hipotezo, izluščiti ključne 
spremenljivke in določiti parametre, ki jih bodo med poskusom spreminjali, ter 
zapisati navodila za izvedbo poskusa. Znati morajo oceniti, izmeriti in zapisati 
vrednost fizikalnih količin, podatke ustrezno razvrstiti v skupine, uporabljati različne 
načine prikazov podatkov in pri delu uporabljati osnovno matematično znanje. 
Rezultate morajo primerjati z rezultati drugih učencev in poiskati razloge za 
morebitna odstopanja, oblikovati zaključke in razlage, odgovoriti na raziskovalno 
vprašanje, primerjati svoje pridobljene rezultate z napovedmi. Predlagati morajo 
izboljšave in postavljati nova raziskovalna vprašanja. Poleg tega tudi zmorejo 
poiskati ključne informacije iz različnih virov, uporabljajo različne vire informacij, 
izrazijo in izračunajo neznano količino v enačbi, pretvarjajo enote ter zapišejo 
rezultate in odgovore (Verovnik idr., 2011). 

V prvem poglavju smo si podrobneje ogledali značilnosti naravoslovja. Za učenca 
in posameznika nasploh je pomembno, da pozna vsaj osnovna naravoslovna 
dejstva in v skladu z njimi tudi razmišlja. Poznati mora tudi osnovne naravoslovne 
postopke. Del učencev, ki pomembno odstopajo v primerjavi z vrstniki glede na 
raven naravoslovne pismenosti in uporabe naravoslovnih postopkov lahko 
označimo kot nadarjene za naravoslovje. V naslednjem poglavju je podrobneje 
opredeljeno, katere so temeljne značilnosti teh učencev. 
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2. NADARJENI UČENCI ZA NARAVOSLOVJE 
2.1  OPREDELITEV NADARJENOSTI 

V literaturi se pojavljajo različne opredelitve nadarjenosti. Obstaja več teorij 
nadarjenosti, zaradi tega pa tudi več kriterijev, kdaj lahko neko osebo označimo za 
nadarjeno (Kerr, 2009). V povezavi z nadarjenostjo najdemo tudi več izrazov, kot so 
na primer inteligentnost, kreativnost, bistrost, genialnost, talentiranost, čudežnost, 
prezgodnja razvitost, drugačnost, elitnost itn. Raba teh izrazov je pogosto 
nedosledna ali le delno ustrezna, kar pripomore k še večji nejasnosti proučevanega 
področja (Jurman, 2004). 

Kronološko gledano so se prve opredelitve nadarjenosti osredotočale predvsem na 
mentalne karakteristike nadarjenih posameznikov (hitrejše procesiranje informacij 
in učinkovitejši metakognitivni procesi) in njihovo odstopanje od povprečja. Z 
vstopom prepoznavanja nadarjenih v šolski prostor so se opredelitve morale 
spremeniti. Šole za izvajanje programov potrebujejo sredstva, zato so se v 
pedagoških opredelitvah začeli pojavljati kriteriji, po katerih prepoznamo nadarjene 
učence. Najprej so učenci dosežke in svojo nadarjenost morali izkazovati, pozneje 
pa so se v luči Marlandove opredelitve pedagoški delavci začeli osredotočati tudi na 
učence s potenciali za visoke dosežke (Ferbežer, 2005). 

Danes opredelitev pojma nadarjenosti v največji meri določa razumevanje pomena 
izobraževanja nadarjenih učencev za posamezno državo in njen interes za poznejšo 
širšo družbeno korist. Od opredelitve so namreč odvisne smernice prepoznavanja 
in dela z nadarjenimi učenci v šoli. Stroka kljub prizadevanjem konsenza glede 
enotne opredelitve nadarjenosti zaenkrat še ni dosegla (Juriševič, 2012). Podobno 
velja tudi pri nas. 

 

2.2  NADARJENI UČENCI V SLOVENIJI 

Na zakonski ravni so bili v Sloveniji nadarjeni učenci prvič opredeljeni v Zakonu o 
osnovni šoli iz leta 1996 kot ena od skupin otrok s posebnimi potrebami. Snovalci 
Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (v 
nadaljevanju Koncept) so se odločili, da v slovenski prostor vnesejo Marlandovo 
opredelitev nadarjenosti, ki se jim je zdela za našo državo najprimernejša (Žagar in 
Bezić, 2005). Opredelitev opisuje kot 

nadarjene ali talentirane tiste otroke in mladostnike, ki so bodisi na predšolski 
stopnji, v osnovni šoli ali v srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale 
na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 
umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo 
posebej prilagojene programe in aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill: 
Educational Psychology, str. 447; v Žagar, Artač, Bezić, Nagy in Purgaj, 
1999). 

Ta opredelitev omogoča razlikovanje med splošno in specifično nadarjenostjo, med 
dosežki in potenciali za uresničitev nadarjenosti in poudarja, da nadarjeni poleg 
ustaljene šolske prakse potrebujejo tudi njim prilagojene dejavnosti (Žagar idr., 
1999). 

V novejši Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 je dodano posebno 
poglavje s smernicami za prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci. Zapisana je 
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tudi opredelitev nadarjenih učencev: »Nadarjeni učenci so po določenih nacionalnih 
kriterijih visoko nadpovprečni učenci in jih je v populaciji do 10 %. Nadpovprečnost 
se ocenjuje glede na dosežke teh učencev na intelektualnem, ustvarjalnem, učnem, 
umetniškem in telesno-gibalnem oziroma športnem področju« (Juriševič, 2011). 

Na podlagi te opredelitve nadarjenih učencev je bila sprejeta novela Zakona o OŠ 
z nekaterimi spremembami na področju nadarjenih učencev. Tako so v 11. členu 
ločeno od otrok s posebnimi potrebami kot nadarjeni opredeljeni tisti učenci, ki 

izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na 
posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem 
zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi 
vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge 
oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. (Zakon o 
osnovni šoli, 2013). 

Zaenkrat smo govorili o nadarjenih učencih v splošnem, v naslednjem podpoglavju 
pa se bomo posebej dotaknili nadarjenih na naravoslovnem področju. 

 

2.3  NADARJENI UČENCI NA NARAVOSLOVNEM 
PODROČJU 

Nadarjenost se lahko torej pri učencih izraža kot neka splošna nadarjenost ali kot 
specifična nadarjenost le na določenem področju (Žagar idr., 1999). V luči te 
predpostavke tako lahko trdimo, da se lahko nadarjenost učencev kaže tudi na 
naravoslovnem področju. Glede na specifike tega področja se tudi nadarjenost teh 
učencev kaže na specifične načine. 

Toda, kdo sploh so učenci, nadarjeni za naravoslovje? Glede na našo šolsko 
zakonodajo lahko trdimo, da lahko v to populacijo uvrščamo najboljše v populaciji, 
ki svoje sposobnosti izkazujejo na naravoslovnem področju (Juriševič, 2011). 
Podobno so nadarjeni za naravoslovje opredeljeni tudi v Veliki Britaniji. Tam je 
agencija QCA (Qualifications and Curriculum Authority) opozorila na problematiko 
takšnega pogleda, pri čemer so našteti problemi relevantni tudi za naš prostor 
(Gilbert in Newberry, 2007): 

- Ni zanesljivih dokazov, podprtih z longitudinalnimi študijami, da je 
nadarjenost za specifično področje (v našem primeru za naravoslovje) 
osebnostna lastnost. 

- Ni dokazov, da je nadarjenost za specifično področje (v našem primeru za 
naravoslovje) razpršena po celotni populaciji. 

- Za razvoj talentov so potrebni učitelji eksperti, ustrezni viri in izkušnje, česar 
v šolah primanjkuje. 

- Zaradi usmerjenosti šole v učne dosežke se v zadnjem času kot nadarjene 
pogosto prepoznava marljive učence. Ni nujno, da nadarjeni učenci svoje 
potenciale tudi dejansko izkazujejo. 

Taber (2007) predlaga, da se med nadarjene za naravoslovje uvršča tiste učence, 
ki ob ustrezni podpori dosegajo visoke dosežke glede na zahteve učnih načrtov za 
naravoslovne predmete. Nadarjeni lahko kažejo svoje dosežke na vseh ali pa le na 
nekaterih naravoslovnih področjih. Poleg tega za nadarjene za naravoslovje 
predlaga tudi tiste učence, ki se lotevajo težkih naravoslovnih problemov, ki v učnih 
načrtih niso predvideni. 
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Glede na temeljne značilnosti naravoslovja lahko trdimo, da so nadarjeni za 
naravoslovje tisti učenci, ki (QCA, v Gilbert in Newberry, 2007): 

- uživajo v raziskovanju še neznanih dejstev in prilagajanju znanstvenih teorij, 
idej in modelov pri razlagi različnih pojavov, 

- postavljajo veliko vprašanj, so navdušeni nad hipotezami in radi razglabljajo 
o njih, 

- logično razmišljajo, oblikujejo verjetne razlage pojavov (v svojem razmišljanju 
so lahko sistematični, kar pa ni nujno za poročanja in zapiske), 

- oblikujejo objektivne argumente, dokaze kombinirajo na različne načine in 
prihajajo do ustvarjalnih idej, druge sprašujejo dokler ne pridejo do zaključkov 
(tudi svoje učitelje), 

- pri oblikovanju zaključkov razumejo koncepta zanesljivosti in veljavnosti. 

V primerjavi z vrstniki nadarjeni veliko boljše razumejo analogije, in sicer njihovo 
delovanje, pa tudi močne in šibke strani uporabe analogij pri razlagi naravoslovnih 
pojavov. 

Nadarjeni za naravoslovje morajo razviti naslednje notranje kvalitete (Gilbert in 
Newberry, 2007): 

- sposobnost daljše koncentracije pri določeni naravoslovni temi, saj šele tako 
lahko dosežejo zadovoljstvo ob rešeni nalogi oziroma opravljenemu delu, 

- sposobnosti prepoznavanja pojavov znotraj raziskovanega polja, 
- sposobnost oblikovanja primernih razlag. 

Razvitost teh sposobnosti se lahko kaže v naslednjih značilnostih, ki jih lahko 
opazimo pri nadarjenih učencih za naravoslovje (QCA, 2006, v Gilbert in Newberry, 
2007): 

- veliko berejo, še posebej jih zanima znanost in znanstvena fantastika, 
- imajo znanstvene hobije in/ali so člani znanstvenega kluba ali družbe, 
- veliko truda vložijo v spoznanja o sebi in spoznanja o stvareh okoli njih, 
- so sposobni vzdrževanja dolgotrajnega zanimanja, iščejo poglobljene 

razlage, 
- so radovedni, zanima jih, kako stvari delujejo in zakaj se stvari dogajajo (s 

poenostavljenimi in pomanjkljivimi razlagami so nezadovoljni), 
- razumejo smernice pravičnega raziskovanja in ustreznega operiranja s 

spremenljivkami, 
- prizadevajo si za največjo možno pravilnost meritev in v tem uživajo, 
- hitro jim postane dolgčas pri ponavljanju osnovnih stvari, 
- uživajo v izzivih in reševanju problemov, pri čemer pa so velikokrat kritični do 

sebe, 
- so notranje motivirani in pripravljeni stvari nameniti veliko časa (medtem ko 

so lahko pri nezahtevnih delih površni). 

Nadarjeni učenci na naravoslovnem področju imajo razvite specifične veščine, 
posebej potrebne za raziskovanje in reševanje naravoslovnih problemov. Oglejmo 
si, kako je pri nas z razvojem in spodbujanjem teh veščin pri nadarjenih učencih na 
naravoslovnem področju. 
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2.4  NADARJENI UČENCI NA NARAVOSLOVNEM 
PODROČJU V SLOVENIJI 

Posebna identifikacija nadarjenih učencev za naravoslovje v Sloveniji zaenkrat še 
ni razširjena. Učitelji lahko opazijo nadarjenega učenca za naravoslovje le, če ta 
učenec kaže posebno zanimanje za to področje (Devetak in Glažar, 2014). 
Formalno gledano je v našem šolskem sistemu lahko nadarjeni učenec za 
naravoslovje prepoznan kot nadarjen preko lestvice za učiteljevo prepoznavanje 
nadarjenosti za učno področje – R. Učitelj lahko učenčevo nadarjenost za 
naravoslovje poveže z naslednjimi postavkami iz lestvice (OLNAD07, 2008): 

- Učenec z zanimanjem uporablja enciklopedije, leksikone, atlase, slovarje in 
druge učne vire in pripomočke. 

- Poglablja se v zahtevnejše vsebine (s področja naravoslovja, družboslovja, 
literature …), namenjene starejšim učencem. 

- Učenec si hitreje od drugih učencev zapomni več podatkov in smiselnega 
gradiva. 

- Pri učenju opazi podrobnosti, ki jih drugi ne. 
- Učenec je vedoželjen in išče odgovore na svoja vprašanja. 
- Učenec med sošolci izstopa po razlikovanju bistvenega od nebistvenega. 
- Pri učenju je samoiniciativen. 
- Učenec dosega pri posameznih predmetih oz. pri predmetu, ki ga poučujem, 

najvišje standarde znanja. 

Vendar pa se mora učitelj zavedati, da sta lahko učenčeva nadarjenost in interes 
zelo specifična. Učenec lahko kaže svoje sposobnosti le za določene tipe nalog, je 
posebej uspešen pri eksperimentalnem delu, ni pa najboljši v razredu pri priklicu 
največjega obsega naravoslovnih podatkov ali pri računskih nalogah (Devetak in 
Glažar, 2014). 

Lahko rečemo, da prepoznavanja nadarjenih učencev za naravoslovje pri nas skoraj 
ni. Zato sem se odločila, da v sklopu svojega magistrskega dela oblikujem 
pripomoček za učitelje, ki bi omogočal prepoznavanje teh učencev, hkrati pa bi 
vsem učencem omogočal zanimivo izkušnjo z naravoslovjem. Učenčevi odgovori bi 
učitelju omogočali spremljanje učenčevih pristopov k reševanju naravoslovnih 
problemov. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni ozadje zbirke poskusov in 
kriteriji za izbor. 

 

 

3. NAMEN ZBIRKE POSKUSOV ZA RAZLIKOVANJE 
NADARJENIH UČENCEV NA NARAVOSLOVNEM 
PODOČJU IN KRITERIJI ZA IZBOR 

Učiteljevo nepoznavanje pristopov učencev pri reševanju naravoslovnih problemov 
lahko privede do neoptimalnega poučevanja naravoslovnih predmetov. V šoli je tudi 
zaradi tega naravoslovje pogosto označeno kot zahtevno, nerelevantno in 
nezanimivo (Devetak in Metljak, 2014). Na podlagi te razvite in preizkušene zbirke 
poskusov lahko učitelj pridobi podatke o tem, kako učenci rešujejo naravoslovne 
probleme. Ti podatki omogočajo izvajanje prilagoditev v procesu poučevanja in bolj 
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kakovostno delo z učenci. Zbirka poskusov omogoča aktivno učenje učencev ob 
poskusih in jih dodatno motivira za naravoslovje. 

Poleg tega je pomembno prepoznavanje nadarjenih učencev za naravoslovje, ker 
tem učencem le na takšen način lahko omogočimo doseganje njihovih potencialov. 
Številne zahteve iz učnih načrtov naravoslovnih predmetov so zanje prenizke, da bi 
lahko v polnosti razvili svoje zmožnosti in spretnosti. Poleg tega je nevarno, da se ti 
učenci v razredu začnejo dolgočasiti. Pomanjkanje izzivov v naravoslovju učence 
usmeri v iskanje izzivov na drugih šolskih področjih ali še slabše – postanejo 
nezadovoljni s šolo nasploh (Taber, 2007). 

V prvem delu empiričnega dela magistrskega dela je opisan postopek izbora 
fizikalnega področja s pripadajočimi poskusi. Nato so podani podroben opis 
poskusov, meritve in rezultati poskusov s podrobnimi razlagami. Glede na izbrane 
poskuse so bila izbrana vprašanja in uporabne naloge. Dokončna oblika zbirke 
poskusov s kriteriji za vrednotenje pravilnosti napovedi, pojava kognitivnega 
konflikta, uporabe znanstvenega jezika in pravilnosti ter ravni razlag poskusov je 
bila oblikovana po izvedbi zbirke poskusov v sodelovanju s tremi dijaki.  

 

3.1  KRITERIJI ZA IZBOR TEMATIKE POSKUSOV 

Eden od ciljev magistrskega dela je bil oblikovati zbirko poskusov za spremljanje 
pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov. Zato sem najprej poiskala 
naravoslovna področja ustrezne zahtevnosti, na katerih se pri učencih pojavljajo 
napačne predstave. Za področja sem dodatno poiskala tudi poskuse, ki so zanimivi 
in enostavni za izvedbo. 

Poskusi so morali izhajati s področja, ki je primerno sposobnostim učencem, hkrati 
pa je tudi dovolj zahtevno, da se lahko pokažejo razlike med učenci. Po mnenju 
učiteljev in izkušnjah študentov s prakse se za učence v osnovni šoli največ miselnih 
konfliktov pojavlja pri temah s področij: 

- Newtonovih zakonov, 
- hidrostatičnega tlaka, 
- vzgona, 
- dela in energije, 
- električnega naboja in influence. 

Kljub poznavanju Newtonovih zakonov v vsakdanjem življenju ljudje pogosto ne 
razmišljajo v skladu z njimi. Raziskava je pokazala, da so pogosto zdravorazumska 
prepričanja ljudi o gibanju in silah nezdružljiva z Newtonovimi zakoni. Newtonovi 
zakoni so hkrati tudi zelo abstraktni, zato bi bilo najbrž to poglavje za učence v OŠ 
preveč zahtevno. 

Razumevanje konceptov s področja dela in energije je zelo odvisno od učiteljevega 
pristopa. Neustrezne predstavitve pri poučevanju lahko povzročijo precej zmede 
(Jewett, 2008). Da bi se izognila vplivu učiteljevega pristopa pri poučevanju, se za 
to področje nisem odločila. 

V učnem načrtu je obravnava električnega naboja in influence razporejena v drugo 
polovico devetega razreda (Verovnik idr., 2011). Za to področje se nisem odločila, 
ker je smiselno oblikovati zbirko poskusov, ki jo bo lahko učitelj uporabljal v daljšem 
časovnem obdobju. 
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Raziskava Kožuha je pokazala, da učitelji kot najzahtevnejšo fizikalno vsebino za 
otroke v osnovni šoli ocenjujejo vzgon (Kožuh, 2012). Zaradi morebitne prevelike 
zahtevnosti sem to področje izločila. 

Za oblikovanje zbirke poskusov sem torej izbrala tlak. Ustrezno zahtevnost področja 
potrjujejo tudi izsledki raziskave Kožuha (2012), v kateri je dobra četrtina učiteljev 
na petstopenjski lestvici to področje ocenila kot srednje zahtevno za razumevanje 
učencev, več kot polovica učiteljev kot zahtevno in slaba petina učiteljev kot zelo 
zahtevno. Izbrano področje je torej dovolj zahtevno, da je primerno za nadarjene 
učence, hkrati pa tudi dovolj enostavno, da je primerno za večino učencev v razredu. 

Zaradi širine področja sem se pri oblikovanju zbirke poskusov omejila na 
hidrostatični tlak. Povezala sem ga s temami s področja pretakanja tekočin. Ker se 
s temi vsebinami učenci srečujejo v nižjih razredih osnovne šole, s tem zmanjšamo 
vpliv znanja, ki bi ga učenci lahko pridobili tik pred izvedbo poskusov iz zbirke. 

Izbor teme je tudi aktualen, saj je probleme s področja hidrostatike (in tudi 
hidrodinamike) kljub navidezni preprostosti treba upoštevati in reševati ob uvajanju 
sodobnih tehničnih novosti (Planinšič, 2010). Zaradi izogibanja temam s področja 
mehanike tekočin v osnovni šoli so učenci prikrajšani za zanimive vsebine, 
povezane s področji geofizike, fizike trdnih in mehkih snovi inženirstva, biologije, 
medicine itd. (Gollub, 2008). Tematika zbirke poskusov je zato lahko še posebej 
zanimiva za nadarjene učence. 

Raziskave (Loveude, Kautz in Heron, 2003; Viennot, 2003) so pokazale, da imajo 
učenci kljub poznavanju opredelitev težave z razumevanjem pojmov 
hidrostatičnega tlaka in vzgona. Najpogosteje se pojavljajo naslednje težave: 

- Učenci pogosto kljub vedenju, da tlak narašča z globino, menijo, da je 
odvisen tudi od celotne prostornine tekočine. 

- Pri določanju velikosti hidrostatičnega tlaka upoštevajo obliko posode in 
predpostavljajo, da je v neki točki višji tlak zaradi višjega vodnega stolpca 
nad to točko. 

- Učenci vidijo razlog za vzgon kot naravno lastnost tekočine in ne kot 
posledico hidrostatičnega tlaka. Zato menijo, da sila vzgona deluje le na 
spodnjo površino telesa. 

- Veliko učencev meni, da je vzgon odvisen tudi od mase potopljenega telesa. 
- Zaradi težav z uporabo 1. Newtonovega zakona o ravnovesju v tekočinah 

učenci menijo, da če isto telo plava v dveh različnih tekočinah, je sila vzgona 
na to telo večja v tisti tekočini, kjer je manjši del telesa potopljen. 

- Podobno imajo težave z uporabo 3. Newtonovega zakona za tekočine, ker 
ne upoštevajo, da sila vzgona deluje tudi na tekočino. 

- Zaradi neustrezne rabe pojmov gostota in viskoznost v vsakdanjem govoru 
učenci pogosto ta dva pojma zamenjujejo tudi pri strokovni obravnavi pri 
naravoslovnih predmetih. 

- Učenci menijo, da je tlak na isti globini enak tudi v primeru, ko imamo dve 
različni, povezani tekočini, na primer U-cevko. 

Zbirka poskusov je namenjena učencem višjih razredov OŠ. Smiselno bi bilo, da bi 
jo učitelji pri svojem delu čim večkrat uporabljali. Zato je tematika zbirke poskusov 
povezana z vsebinami iz učnih načrtov, saj jo tako učitelji lažje vključijo v svoje delo. 
Povezava je podrobneje predstavljena v nadaljevanju. 
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3.2  POVEZAVA POSKUSOV Z VSEBINAMI IZ UČNIH 
NAČRTOV 

3.2.1 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – 4. IN 5. RAZRED 

Učenci se s snovnimi tokovi formalno srečajo v 4. razredu, to znanje pa nadgradijo 
v 5. razredu osnovne šole pri predmetu Naravoslovje in tehnika. Pozneje se s temi 
pojmi formalno ne srečujejo več. Pri naravoslovju v 6. In 7. razredu se pri obravnavi 
fizikalnih vsebin predpostavlja poznavanje in razumevanje pojmov s področja 
snovnih tokov. 

V  

 so po posameznih področjih zapisani operativni cilji iz učnega načrta, ki se 
nanašajo na vprašanja iz zbirke poskusov. Cilji, ki so neposredno povezani z 
vprašanji iz zbirke poskusov, so zapisani odebeljeno, cilji, ki se nanašajo na 
minimalne standarde znanja, so zapisani v poševnem tisku (Vodopivec idr., 2011). 

 

Tabela 1 

Operativni cilji iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko za 4. in 5. razred OŠ v 
povezavi s tematiko poskusov. 

 

4. razred 5. razred 
Področje/tema: SNOVI 

RAZVRŠČANJE SNOVI IN 
LASTNOSTI SNOVI 

SHRANJEVANJE SNOVI 

Ugotoviti bistvene značilnosti 
prepustnih in neprepustnih snovi za 
vodo in zrak.  

Prikazati, da vsako telo zavzema 
prostor.  

 
Utemeljiti, da gre v posodo tem več 
snovi, čim večjo prostornino ima 
posoda in čim bolj snov stlačimo ali 
zgostimo. 

 Dokazati, da se pri presipanju in 
prelivanju prostornina in masa snovi 
ohranjata glede na obliko posode. 

 Ugotoviti, da se pri plinih s 
spreminjanjem prostornine (posode) 
masa ohranja, gostota pa spreminja. 

Področje/tema: POJAVI 
PRETAKANJE SNOVI TEKOČINE TEČEJO 

Opisati pot vode od zajetja do pipe. Ugotoviti, da tekočine tečejo, če je 
med gladino in odtočno odprtino 
višinska ali tlačna razlika. 

Prikazati, da vodovodna pipa krmili 
vodni tok po ceveh. 

Prikazati, da tekočine tečejo zaradi 
tlačne razlike. 

Ugotoviti razlike med pretakanjem 
tekočin po koritih in ceveh. 

Opisati črpalko in preprost manometer 
za merjenje tlaka.  
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Pri pregledu učbenikov in priročnikov za učitelje za predmet Naravoslovje in tehnika 
za 4. oziroma 5. razred ugotovimo, da je poglavje o snovnih tokovih dobro pokrito 
in obravnavano. Večina učbeniških kompletov različnih založb tej temi nameni več 
ur. Učenci se seznanijo s različnimi pojmi s področja snovnih tokov (zbiralniki, 
cevmi, koriti, porabniki), modele cevi in korit izdelajo, jih praktično preizkusijo ter 
primerjajo pretakanje tekočin po ceveh in koritih. Povedo, da je za pretakanje 
tekočin nujna razlika tlakov (v nekaterih učbenikih posebej povedo, da kapljevine 
tečejo tudi kot posledica višinske razlike). V vseh pregledanih učbenikih za 4. In 5. 
razred je narisana preprosta shema vodovodnega sistema. V pregledanih 
učbeniških kompletih se učenci s samim pojmom natega ne srečajo, razen v 
učbeniku Mladinske knjige za 5. razred, kjer je posebej opisano delovanje veznih 
posod in tudi delovanje straniščne školjke. V pregledanih učbenikih za 5. razred je 
posebej obravnavan zračni tlak v povezavi z vremenom, pri čemer učenci morajo 
razumeti, da razlika zračnih tlakov povzroča premikanje zraka. Za razliko od 4. 
razreda, v katerem so se srečali s snovnimi tokovi predvsem na praktični ravni, 
morajo učenci v 5. razredu poznati in razumeti višinsko oziroma tlačno razliko ter 
delovanje preproste črpalke. Pri obravnavi drugih snovi učbeniki različno 
obravnavajo še pojme prostornine, gostote, stisljivosti, pretoka, hitrosti izteka, 
agregatnih stanj ipd. (Kolman idr., 2006a, 2006b in 2010; Marhl, Mastnak, Čuješ, 
Grubelnik in Virtič, 2006; Mirt, Novak in Virtič, 2004; Novak, 2003; Skribe Dimec, 
Gostinčar Blagotinšek, Florjančič, 2006; Skribe Dimec, Gostinčar Blagotinšek, 
Florjančič in Zajc, 2002, 2003 in 2006). 

 

3.2.2 NARAVOSLOVJE – 6. IN 7. RAZRED 

V 6. in 7. razredu pri predmetu Naravoslovje snovni tokovi razen ponovitve niso 
posebej obravnavani, saj se predpostavlja, da so učenci to snov usvojili že v nižjih 
razredih osnovne šole. Učenci pri naravoslovju poglobijo svoje znanje o agregatnih 
stanjih, spoznajo nove lastnosti snovi in uporabe ter v povezavi z dejavniki nežive 
narave ponovijo zračni tlak (Skvarč idr., 2011). 

Pri pregledu učbenikov za naravoslovje v 6. razredu je v vseh pregledanih učbenikih 
pri obravnavi tokov v povezavi z energijo zapisan vsaj kratek povzetek že 
obravnavane snovi o snovnih tokovih in tlaku. V učbenikih založbe Modrijan in 
Tehniške založbe je podrobno obravnavano pretakanje tekočin po rastlinah. V 
učbeniku založbe Modrijan sta kot vzroka za iztekanje vode posebej navedena 
višinska razlika in razlika tlakov. V učbeniku Tehniške založbe se učenci srečajo z 
natego, njeno delovanje je pojasnjeno z razliko višin med posodama. V ostalih dveh 
pregledanih učbenikih za 6. razred obravnava teh vsebin ni predvidena. Obravnava 
snovnih tokov in tlaka prav tako ni predvidena v nobenem od učbenikov za 7. razred 
(Brancelj idr., 2003; Glažar, Kralj in Slavinec, 2006; Ipavec, Sotlar, Kamšek, Japelj 
Fir, 2005; Kolman idr. 2003; Krnel, Bajd, Oblak, Kordiš, 2005; Mihelič, Mati Djuraki, 
Torkar, Klanšek Gunde, Jerman, 2005). 

 

3.2.3 FIZIKA – 8. IN 9. RAZRED 

Poskuse za zbirko poskusov lahko posredno povežemo tudi z vsebinami iz učnega 
načrta za fiziko za 8. in 9. razred (Tabela 2). Nanašajo se na dve temi, gostoto, tlak 
in vzgon, ki se navadno obravnava v 8. razredu ter toploto in notranjo energijo za 
katero je predvidena obravnava v 9. razredu. Operativni cilji, neposredno povezani 
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s poskusi, so zapisani odebeljeno. Obvezni operativni cilji so zapisani pokončno, 
izbirni pa ležeče (Verovnik idr., 2011). 

 

Tabela 2 

Operativni cilji iz učnega načrta za fiziko v povezavi s tematiko poskusov. 

 

Področje/tema: GOSTOTA, TLAK IN VZGON 
Vsebinski sklop Operativni cilji 
TLAK V TRDNIH 
SNOVEH 

Izračunajo tlak kot količnik sile in ploščine, na kateri 
deluje sila pravokotno. 
Usvojijo enote za tlak. 

MERJENJE MASE IN 
PROSTORNINE 

Izmerijo maso telesa. 
Znajo izmeriti prostornine negeometrijskih teles. 
Ugotovijo, da se prostornine vedno ne seštevajo. 

GOSTOTA IN 
SPECIFIČNA TEŽA 

Ugotovijo, da je gostota količnik mase in prostornine. 
Uporabijo enačbo za računanje gostote in specifične 
teže. 

TLAK V TEKOČINAH Raziščejo, kako se prenaša povečanje tlaka v 
tekočini, ki je v zaprti posodi. 
Ugotovijo smer sil zaradi tlaka tekočine na ploskev 
telesa in na steno posode. 

TLAK ZARADI TEŽE Ugotovijo, od česa je odvisen tlak v mirujoči tekočini. 
Uporabijo enačbo za računanje spremembe tlaka v 
tekočini. 
Razložijo, da teža zraka povzroča tlak, in vedo, 
kolikšen je normalni zračni tlak. 
Uporabijo enačbo za računanje tlaka v kapljevinah z 
upoštevanjem normalnega zračnega tlaka. 
Uporabijo merilnik tlaka. 

Področje/tema: TOPLOTA IN NOTRANJA ENERGIJA 
TLAK PLINA Razložijo tlak plina. 

Razložijo medsebojno odvisnost tlaka, temperature in 
prostornine plina. 

 

Obravnava vsebin, povezanih s tlakom, je uvrščena v 8. razred OŠ. V vseh 
pregledanih učbenikih, delovnih zvezkih in priročnikih za učitelje je ob obravnavi 
tlaka predlaganih veliko poskusov V učbeniškem kompletu Državne založbe 
Slovenije učenci spoznajo tlak kot delovanje sil na ploščino. Ugotovijo, da je tlak 
premo sorazmeren z velikostjo sile in obratno sorazmeren s ploščino. Posebno 
poglavje je namenjeno tlaku v tekočinah. V učbeniku je predstavljen poskus 
iztekanja vode iz odprte plastenke, pri čemer voda izteka iz odprtin na različnih 
višinah. Tako učenci spoznajo, da hidrostatični tlak narašča z globino. Učenci preko 
poskusov spoznajo zakonitosti prenosa tlaka v tekočinah in se seznanijo s 
Pascalovim zakonom. Omenijo tudi hidravlično in pnevmatsko napravo. Posebej 
obravnavajo zračni tlak, pri čemer je pri obravnavi te teme je v ospredju več 
zanimivih poskusov (Ambrožič idr., 2001; Ambroži idr., 2005). V učbeniškem 
kompletu Modrijan so vsebine o tlaku prepletene z vsebinami o ploščini, masi, 
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prostornini, gostoti in specifični teži. Tlak kot količino učenci podobno uvedejo preko 
poskusov. Spoznajo tlak v tekočinah. Kot primer prenosa tlaka po plinih je podan 
poskus z napihnjenim balonom, kjer povedo, da stisk balona povzroči povečanje 
tlaka enakomerno v vseh smereh. Tudi v tem učbeniškem kompletu omenijo 
hidravlično in pnevmatsko napravo ter spoznajo Pascalov zakon. Za razliko od 
drugih učbeniških kompletov na kratko obravnavajo vezane posode in njihovo 
uporabo. V delovnem zvezku so učenci vodeni k izdelavi preproste natege. Ob 
poskusu morajo raziskati delovanje natege, zapisati ugotovitve in ugotoviti, kako 
lahko zamenjajo smer pretakanja vode med posodama. S poskusi pokažejo, da je 
hidrostatični tlak odvisen le od globine. Posebej obravnavajo zračni tlak. Med 
nalogami je podana praktična naloga vodovodnega sistema – ali bo voda pritekla 
do vseh stanovanj v bloku. V delovnem zvezku je praktično vprašanje o izteku vode 
iz plastenke skozi odprtine na različnih višinah. Le v tem učbeniškem kompletu je v 
poglavju Temperaturno raztezanje obravnavana tudi medsebojna odvisnost tlaka, 
temperature in prostornine plina. Podan je praktičen primer, kjer povejo, da se z 
dodajanjem zraka v avtomobilsko zračnico tlak povečuje in obratno, pri izpuščanju 
zraka se tlak zmanjšuje. Podobno se s potiskanjem bata v injekcijski brizgi tlak 
povečuje (Beznec, Cedilnik, Gulič, Lorger in Vončina, 2004a; Beznec, Cedilnik, 
Gulič, Lorger in Vončina, 2004b; Beznec idr., 2012; Beznec idr., 2013). Manjši 
poudarek na vsebinah, povezanih s tlakom, je v učbeniškem kompletu založbe 
Rokus Klett. Tukaj je začetna obravnava tlaka prepletena z obravnavo gostote. Tlak 
je uveden kot količina, ki jo navajamo namesto vsakokratnega hkratnega navajanja 
sile in stične površine. Posebej so obravnavane tekočine. V sklopu tega poglavja se 
obravnava tudi sile v tekočinah. Učenci spoznajo, da tlak zaradi zunanje sile naraste 
po vsej tekočini za enako vrednost in da lahko v katerem koli delu manjše zaprte 
posode namerimo enak tlak. Do teh spoznanj pridejo tudi z gnetenjem in 
opazovanjem balona, napolnjenega z vodo. Spoznajo delovanje hidravlične 
naprave, pnevmatska naprava pa ni omenjena. Spoznanje, da je tlak v različnih 
globinah različen, spoznajo preko poskusa s plastenko z vodo in odprtinami na 
različnih višinah. Krajša obravnava je namenjena tudi zračnemu tlaku. Ob vsebinah 
sta za učence predlagana le dva omenjena poskusa, sicer pa je obravnava tlaka 
bolj teoretična (Demšar, Juričič, Kožuh in Mlakar, 2009). 

Učbeniški kompleti različnih založb se pri obravnavi snovnih tokov in hidrostatičnega 
tlaka precej razlikujejo. To poleg različnih pristopov učiteljev pri obravnavi teh vsebin 
še dodatno vpliva na različnost predznanja sodelujočih učencev. Izvajalec poskusov 
se mora tega zavedati, in če je potrebno, to upoštevati tudi pri obravnavi. Kljub 
vsemu pa se v nobenem izmed pregledanih učbeniških kompletov izbrani poskusi 
ne pojavijo, razen v delovnem zvezku založbe Modrijan, kjer so učenci povabljeni k 
izdelavi preproste natege. Spreminjanje pogojev pri delovanju natege ni predvideno 
(Beznec idr., 2004b). V naslednjem poglavju so izbrani poskusi podrobneje opisani. 
Pomembno je, da izvajalec poskusov te opise dobro pozna. Določeni so tudi pogoji, 
pod katerimi poskusi uspejo. Meritve in dodatna razlaga lahko pomaga izvajalcu 
poskusov pri odgovarjanju na podvprašanja učencev. 
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4. IZBRANI POSKUSI S PRIPADAJOČIMI MERITVAMI 
Ker sem za področje zbirke poskusov izbrala široki področji hidrostatičnega tlaka in 
pretakanja tekočin, sem lahko izbirala med zelo različnimi poskusi. Iskala sem 
poskuse, ki bi bili aktualni, zanimivi in izvedljivi z vsakdanjimi predmeti. Želela sem, 
da bi lahko učenci znanje in izkušnje, pridobljene ob poskusih, uporabili v poznejših 
življenjskih situacijah. 

Zato sem izbrala naslednje sklope poskusov: 

- iztekanje vode iz zaprte plastenke z odprtinama, 
- pretakanje vode skozi natego, 
- pretakanje zraka med povezanima balonoma. 

V prvem sklopu poskusov odpiramo zaprte odprtine na različnih višinah zaprte 
plastenke, napolnjene z vodo. V priročnikih za učitelje in učbenikih je večkrat 
predstavljen podoben poskus, vendar z odprto plastenko. Učenci morajo morebitno 
že pridobljeno znanje prenesti v novo situacijo. Če se učenci s tem poskusom še 
niso srečali, so se najbrž srečali s podobnimi poskusi. Glede na učne načrte bi 
morali znanje pridobiti v nižjih razredih OŠ. Učence lahko prehitro sklepanje zapelje 
v napačne napovedi in razlage. Razlike med učenci so najbolj opazne pri ravni 
razlag (konkretno, bolj abstraktno) in uporabi ustreznih fizikalnih pojmov. Dodatna 
naloga od učenca zahteva prenos koncepta v novo, praktično situacijo. Naloga je 
zastavljena divergentno, pri učencu opazujemo hitrost in različnost podanih idej za 
prenos vode med dvema kozarcema. 

Poskus s pretakanjem vode po nategi pri različnih pogojih izvedemo večkrat. Za 
vsako izvedbo spremenimo pogoje, npr. višino izstopnega konca cevi, lego cevi, po 
kateri teče voda ipd. Možno je, da so se učenci s tem poskusom srečali v nižjih 
razredih OŠ ali zunaj šole, npr. pri praznjenju bazena. Pri tem poskusu je 
pomembno, da učenec razume, da je tok odvisen le od razlike višin vodnih gladin 
oziroma tlačnih razlik. Učenec lahko razloži poskus na konkretni ravni (preko razlike 
višin) ali bolj abstraktno (preko tlačnih razlik). Ustrezna razlaga je zahtevnejša, v 
ozadju delovanja natege je vpliv sil na vodni stolpec, ki nastanejo zaradi razlik 
tlakov. Do tega razmisleka bi lahko prišli nadarjeni učenci za naravoslovje. Dve 
uporabni nalogi od učenca zahtevata uporabo konceptov v življenjskih situacijah. 

V tretjem sklopu poskusov izvedemo le en poskus. Ta poskus je kontraintuitiven, 
kar pomeni, da izid poskusa ni v skladu s pričakovanji učencev. Zaradi 
nepričakovanega rezultata pri učencih vzbudi presenečenje in dodatno zanimanje. 
Razlaga poskusa je zahtevna, zato poskus omogoča dobro diferenciacijo učencev. 
Pričakujemo, da bodo vsi učenci razumeli poskus vsaj zaradi izkušenj s pihanjem 
balona (balon je najtežje napihovati na začetku, ko je še zelo majhen). Zahtevnejše 
ravni razlag bodo izziv tudi za nadarjene učence na naravoslovnem področju. 

V nadaljevanju so poskusi podrobneje predstavljeni, opravljene so tudi pripadajoče 
meritve. Poskusi so bili izvedeni pod različnimi pogoji, medtem ko pod zapisanimi 
pogoji poskusi uspejo. Izvajalec poskusov mora poznati zaporedje izvedenih 
poskusov, izvedba mora biti dovolj hitra in jasna. Če želi primerjati učence med 
seboj, mora vsem učencem postavljati enaka vprašanja v enakem zaporedju. 
Pomembno je, da se izvajalec poskusa poglobi v razlago poskusov in zna tudi 
nadarjenemu učencu na naravoslovnem področju odgovoriti na morebitna 
podvprašanja. Področji hidrostatike in hidrodinamike sta široki, pri vseh poskusih je 
v ozadju več različnih fizikalnih konceptov in zakonitosti. Izvajalec mora poznati te 
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zakonitosti, njihova povezava s poskusi pa je v nadaljevanju tudi podrobneje 
razložena. Učencu, ki bi za poskuse pokazal res izrazit interes, se lahko omogoči 
tudi samostojna izvedba poskusov. V tem primeru lahko izvedene meritve služijo 
kot primerjava pridobljenim vrednostim. 

 

4.1  IZTEKANJE VODE IZ ZAPRTE PLASTENKE Z ODPRTINAMA 

Prvi poskus v zbirki ozavešča pomembnosti tlačne razlike, ki povzroča snovni tok, 
in opredeljuje njegovo velikost. Izmerjene odvisnosti tlakov od časa in globine 
podajajo spremembe velikosti tlakov v določeni legi v odvisnosti od odprtosti ali 
zaprtosti odprtin ter višine gladine vode. Natančne meritve so potrebne za 
optimizacijo izvedbe poskusa in za natančno poznavanje velikosti tlakov zaradi 
morebitnih vprašanj učencev. 

Raziščimo torej, kaj se dogaja z iztekanjem vode iz plastenke pri postopnem 
odpiranju odprtin na različnih višinah. 

 

POTREBŠČINE 

- plastenka z dvema odprtinama na različnih višinah (Slika 1), 
- trajno-elastični kit (Slika 1), 
- gumijast pokrovček z dvema odprtinama (Slika 1), 
- prozorna steklena cevka (Slika 1), 
- ventil (Slika 1), 
- prehransko barvilo (Slika 1), 
- vrč za vodo (Slika 1), 
- ravnilo, 
- večja nizka posoda, 
- podstavek, 
- stojalo z metrom (Slika 3), 
- računalnik z nameščenim programom Logger Pro (Slika 3), 
- Vernierjev merilnik z nastavkom za merjenje zračnega tlaka (Slika 3), 
- voda. 
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OPIS POSKUSA 

a) Merjenje tlaka v različnih legah v plastenki. 

Tlak merimo z Vernierjevim merilnikom zračnega tlaka. Plastično cevko 
merilnika povežemo s stekleno cevko, ki sega v plastenko. Merilnik kaže tlak 
zraka v cevki. S spreminjanjem lege cevke v plastenki, lahko merimo tlak na 
različnih globinah vode v plastenki. Paziti je treba, da voda ne pride v plastični 
del cevke oziroma do merilnika. 

Slika 1. Plastenka z dvema odprtinama 
na različnih višinah, trajno-elastični kit, 
gumijasti pokrovček z dvema 
odprtinama, prozorna steklena cevka, 
ventil, prehransko barvilo, vrč za vodo. 

Slika 3. Računalnik z nameščenim 
programom Logger Pro, Vernierjev 
merilnik z nastavkom za merjenje 
zračnega tlaka. 

Slika 2. Stojalo 
z metrom. 
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Na podstavek v večjo nizko posodo postavimo plastenko z vodo. Obe odprtini 
na plastenki pred začetkom poskusa zatesnimo s trajno-elastičnim kitom. Na 
plastenko namestimo gumijast pokrovček s stekleno cevko in z ventilom 
izenačimo zračni tlak v plastenki z zunanjim tlakom. Najprej z Vernierjevim 
merilnikom izmerimo, kako se spreminja tlak v odvisnosti od globine vode v 
plastenki tako, da spreminjamo lego potopljenega dela steklene cevke. Pri 
določanju lege steklene cevke si pomagamo z ravnilom, potopljenim v 
plastenki in z ravnilom, nameščenim ob plastenki. 

 
b) Merjenje odvisnosti tlaka v različnih legah med iztekanjem vode. 

Ponovno pripravimo plastenko z vodo z zatesnjenima odprtinama. Na 
plastenko namestimo gumijast pokrovček in izenačimo zračni tlak v plastenki 
z zunanjim zračnim tlakom. Stekleno cev namestimo v izbrano lego. Če je 
potrebno, znova izenačimo zračni tlak v plastenki z zunanjim zračnim tlakom. 
Z Vernierjevim merilnikom merimo tlak v odvisnosti od časa. Najprej odpremo 
spodnjo odprtino. Iz plastenke izteče nekaj vode, nato se tok ustavi in voda 
ne izteka več, kljub odprti odprtini. Nato odpremo še zgornjo odprtino. Voda 
ponovno izteka, tokrat skozi spodnjo odprtino, skozi zgornjo pa v plastenko 
teče zrak (Slika 4). Voda izteka, dokler gladina vode ne doseže nivoja 
spodnje odprtine. 

Poskus dodatno snemamo. Iz posnetka je mogoče natančneje razbrati višino 
gladine v plastenki v odvisnosti od časa, domet curka vode in tlak pri 
posameznih višinah vode v plastenki. 

Pri izvedbi, predstavljeni v tem magistrskem delu, smo merili tlak v različnih 
legah: 1 cm, 5 cm, 7 cm (višina zgornje odprtine), 14 cm, 21 cm in 23 cm pod 
gladino vode glede na začetek poskusa in zračni tlak nad vodno gladino v 
plastenki. 
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Slika 4. Celotna postavitev poskusa, voda izteka skozi spodnjo odprtino, skozi 
zgornjo odprtino teče zrak v plastenko. 

 

MERITVE  

a) Odvisnost tlaka od lege merilne cevke v plastenki. 

 

Tabela 3 

Izmerjene vrednosti hidrostatičnega tlaka v različnih legah merilnika. 
 

h [cm] p1 [kPa] p2 [kPa] p3 [kPa] �̅ [kPa] 
1,0 98,7 98,7 98,7 98,7 
2,0 98,8 98,8 98,8 98,8 
3,0 98,9 98,9 98,9 98,9 
4,0 98,9 99,0 99,1 99,0 
5,0 99,1 99,1 99,2 99,1 
6,0 99,2 99,2 99,3 99,2 
7,0 99,3 99,3 99,4 99,3 
8,0 99,4 99,4 99,4 99,4 
9,0 99,5 99,5 99,6 99,5 

10,0 99,6 99,6 99,7 99,6 
11,0 99,6 99,7 99,8 99,7 
12,0 99,8 99,7 99,9 99,8 
13,0 99,9 99,9 99,9 99,9 
14,0 100,0 100,0 99,9 100,0 
15,0 100,1 100,1 100,0 100,1 



 

25 
 

16,0 100,2 100,2 100,2 100,2 
17,0 100,3 100,3 100,2 100,2 

 

 

 
 Graf 1. Tlak v plastenki v odvisnosti od lege merilnika. 

 

Odvisnost tlaka od položaja merilnika v plastenki je podana v Tabela 3 in na  Graf 
1. Polna črta predstavlja najboljšo prilagoditev izmerjenim vrednostim. Ugotovimo, 
da je naklon premice 

∆�
∆� na  Graf 1 enak 0,0973, kar je v okviru merilne napake 

enako ��, kot izhaja iz enačbe ∆� =  ��∆ℎ. Meritev služi zgolj za umerjanje merilnih 
naprav in ugotavljanje reda velikosti sprememb in razlik tlakov. 

 

b) Odvisnost tlaka od časa v različnih legah glede na začetni nivo vode v 
plastenki 

Celoten potek poskusa razdelimo na 5 značilnih območij: 

- Območje A – obe odprtini na plastenki sta zaprti, pokrovček je privit 
(stacionarno stanje). 

- Območje B – odpremo spodnjo odprtino, nekaj vode izteče, nato se tlak v 
plastenki in zunanji tlak izenačita, voda ne izteka več. 

- Območje C – odpremo zgornjo odprtino, v plastenko vdira zrak v obliki 
mehurčkov skozi zgornjo odprtino, voda enakomerno izteka skozi spodnjo 
odprtino. 

- Območje D – nivo vode v plastenki pade pod nivo zgornje odprtine, zunanji 
zračni tlak in zračni tlak v plastenki se izenačita. 

- Območje E – zrak teče v plastenko skozi zgornjo odprtino, voda izteka iz 
plastenke skozi spodnjo odprtino. 
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Graf 2. Odvisnost tlaka v legi 1 cm v globino glede na začetni nivo vode v 
plastenki. 

 

Grafično prikazane podatke na Graf 2 smo zajeli z Vernierjevim merilnikom. Na 
grafu prepoznamo 3 od 5-ih značilnih območij, ki jih lahko povežemo z izvedbo 
poskusa. 

V območju A, od začetka poskusa do 14. sekunde, se tlak na spodnjem koncu 
merilne cevke ni spreminjal, ker sta bili odprtini zaprti, pokrov na plastenki pa privit. 
Voda ni iztekala in razmere se niso spreminjale. 

Območje B se začne v 15. sekundi, ko smo odprli spodnjo odprtino in je izteklo nekaj 
vode. Podrobna analiza posnetka pokaže, da je iztekanje potekalo med 15. in 20. 
sekundo, na grafu pa v tem obdobju opazimo znižanje tlaka za 1,2 kPa. Ker lahko 
vodo obravnavamo kot nestisljivo v primerjavi z zrakom, privzamemo, da se je zrak 
nad vodno gladino razteza in zapolnil prostornino zaradi nižanja vodne gladine. Zrak 
se namreč izotermno raztegne in tlak nad gladino se zniža. Hkrati se zniža tudi 
hidrostatični tlak nad višino zgornje odprtine. Ker se zmanjšuje razlika tlakov med 
notranjostjo in zunanjostjo plastenke, voda iz plastenke vedno počasneje izteka in 
se ustavi, ko se tlaka izenačita. Ko voda preneha iztekati, sta zunanji zračni tlak in 
skupni tlak zraka in vode v plastenki izenačena: 

 ��� +  �� � ℎ =  ��, (1) 

 

pri tem je ��� zračni tlak znotraj plastenke, �� gostota vode, � gravitacijski pospešek, 
ℎ višina spodnje odprtine v plastenki in �� zunanji zračni tlak. 

Iz tega izhaja, da je tlak zraka nad gladino vode v plastenki manjši od zunanjega 
zračnega tlaka natanko za hidrostatični tlak, ki ga povzroči stolpec vode nad zgornjo 
odprtino. 

Območje C se začne z odpiranjem zgornje odprtine, kar je na Graf 2 opazno kot 
nenadno zvišanje tlaka za 1 kPa v 28. sekundi. Skozi spodnjo odprtino je začel teči 
curek vode, skozi zgornjo odprtino pa v plastenko vdirati zrak v obliki mehurčkov. 
Gladina vode (in hkrati prostornina) se je zniževala, prostornina zraka pa se je 
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povečevala. Zmanjševanje prostornine vode je bilo enakomerno, prostornina zraka 
pa se je povečevala v paketkih, tako kot so nastajali mehurčki. Ko smo odprli zgornjo 
odprtino, je bil tlak na nivoju spodnje odprtine enak zunanjemu zračnemu tlaku p0. 
Na nivoju zgornje odprtine je bil tlak manjši za hidrostatični tlak vode med obema 
odprtinama. Večji zunanji zračni tlak je povzročil, da je v plastenko prodrl zrak, ta 
zrak je hkrati povzročil večje povečanje hidrostatičnega tlaka, kar je povzročilo 
ponovno iztekanje vode skozi spodnjo odprtino in ponoven, tokrat manjši, prodor 
zraka v plastenko skozi zgornjo odprtino. Ta proces se je nadaljeval skozi celotno 
meritev, pri tem pa je ostajal tlak na višini enega centimetra – po začetnem opaznem 
povišanju – ves čas enak. 

 

 
Graf 3. Odvisnost tlaka v legi pet centimetrov v globino glede na začetni 
nivo vode v plastenki. 

 

Na Graf 3 so prikazane velikosti tlaka na merilni cevki, nameščeni 5 cm pod začetno 
gladino vode. Tako kot prej opazimo 3 značilna območja, v območju A, na začetku 
poskusa, se tlak ni spreminjal, ker so bile razmere ves čas enake. Ko smo odprli 
spodnjo odprtino (območje B), je nekaj vode izteklo, tlak je padal 5 sekund za 
vrednost 1,7 kPa. Nato se je ponovno vzpostavilo ravnovesje tlakov znotraj in zunaj 
plastenke. Z odprtjem zgornje odprtine v 32. sekundi poskusa, je tlak ponovno 
narasel, tokrat za 1,5 kPa, voda pa je začela iztekati iz plastenke (območje C). 

Na grafu opazimo, da je tlak ostal enak kljub zniževanju nivoja vode nad merilno 
cevko. Za razliko od vode moramo pri zraku upoštevati tudi stisljivost. Ko pri vstopu 
zraka skozi zgornjo odprtino začne nastajati mehurček, na ta mehurček deluje 
hidrostatični tlak vode nad njim. Prostornina iztekajoče vode in prostornina 
vstopajočega zraka sta enaki. Ko se nato mehurček z zrakom dviguje proti gladini 
vode, se hidrostatični tlak nad mehurčkom zmanjšuje. Zrak v mehurčku se 
izotermno raztegne, tlak v mehurčku se zmanjša. Prostornina mehurčka se 
povečuje, dokler se mehurček ne združi z zrakom v plastenki. Takrat se prostornina 
mehurčka zopet zmanjša na prostornino, enako prostornini iztekle vode oziroma 
vstopnega zraka posameznega mehurčka. Pri tem se tlak zraka v plastenki poveča 
ravno za toliko, kolikor je meril hidrostatični tlak na višini zgornje odprtine ob 
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nastanku mehurčka. Kljub zniževanju vode v plastenki hidrostatični tlak ostaja enak, 
in sicer na račun povečevanja zračnega tlaka. 

 

 
Graf 4. Odvisnost tlaka v legi 7 centimetrov v globino (višina zgornje 
odprtine) glede na začetni nivo vode v plastenki. 

 

Na Graf 4 prepoznamo štiri značilna območja. Razmere so bile konstantne do 
dvanajste sekunde (območje A), ko smo odprli spodnjo odprtino in se je tlak najprej 
znižal za 1,7 kPa ter nato ostal konstanten do 21. sekunde, ko smo odprli zgornjo 
odprtino (območje B). Tedaj se je tlak zvišal za 1,1 kPa in ostal konstanten do 232-
e sekunde (območje C). Za razliko od prej tokrat opazimo, da je tlak ponovno 
nekoliko narasel za približno 0,1 kPa (območje D). 

To nenadno zvišanje tlaka tik pred koncem poskusa lahko povežemo s površinsko 
napetostjo. Ko nivo vode doseže zgornjo odprtino, ostane krajši čas membrana 
vode na odprtini zaradi površinske napetosti. Zrak v plastenki se nekoliko razpne, 
zračni tlak se zmanjša. Hkrati se hidrostatični tlak na merjenih globinah poveča za 
enako vrednost. 
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Graf 5. Odvisnost tlaka v legi 14 centimetrov v globino glede na začetni 
nivo vode v plastenki. 

 

Na Graf 5 prepoznamo 5 značilnih območij poskusa. V območju A je bil tlak ves čas 
konstanten do 17. sekunde, ko smo odprli spodnjo odprtino. Tlak je postopoma 
padal 5 sekund za 1,5 kPa, nato se je njegova vrednost ustalila (območje B). Ko 
smo odprli zgornjo odprtino v 29. sekundi, je tlak narasel za 1 kPa in ostal 
konstanten (območje C). Tlak je ponovno nekoliko narasel v 251. sekundi za 0,2 
kPa (Območje D). 

Po tem je času je začel zrak enakomerno teči v plastenko, s tem se je začelo zadnje 
značilno območje, območje E. Nivo vode v plastenki se je zniževal, zato se je 
zniževal tudi hidrostatični tlak. Zaradi tega se je zniževala tudi hitrost vode pri izteku. 
Gibanje kapljic v curku je pospešeno, saj nanje deluje sila teže. Z zmanjševanjem 
tlaka na posamezno kapljico, se zmanjšuje hitrost curka vode. Tudi na grafu 
opazimo, da je zmanjševanje tlaka v odvisnosti od časa kvadratno. Pri podrobnejši 
analizi posnetka opazimo, da se krajša tudi domet vode. Ko je višina vode v 
plastenki padla pod približno 2 cm nad višino spodnje odprtine, je začel curek vode 
teči ob plastenki. 
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Graf 6. Odvisnost tlaka legi 21 centimetrov v globino glede na začetni nivo 
vode v plastenki. 

 

Graf 6 prikazuje vrednosti tlaka na višini spodnje odprtine. Razmere so konstantne 
prvih 6 sekund (območje A). Ko nato odpremo spodnjo odprtino, tlak pade za 1,7 
kPa in nato ostane konstanten (območje B), dokler ne odpremo zgornje odprtine v 
20. sekundi. Tlak se zopet zviša za 1,1 kPa in ostane konstanten (območje C), 
dokler ne naraste za 0,1 kPa v 257. sekundi (območje D). Nato začne tlak padati 
(območje E) dokler voda ne doseže nivoja spodnje odprtine in neha iztekati iz 
plastenke. 

 

 
 Graf 7. Odvisnost zračnega tlaka v plastenki. 

 

Na zadnjem grafu je prikazana odvisnost zračnega tlaka v plastenki od časa skozi 
celoten poskus. Enako kot prej so na začetku razmere konstantne (območje A), 
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dokler v 18. sekundi ne odpremo spodnje odprtine. Takrat izteče nekaj vode, zrak v 
plastenki se termično razpne, zato se tlak zniža za 1,9 kPa in ostane na tej vrednosti 
(območje B), dokler ne odpremo še zgornje odprtine v 50. sekundi. Tlak skokovito 
naraste za 1,1 kPa, nato še naprej počasi narašča (območje C). V 266. sekundi tlak 
ponovno nekoliko naraste. V tem času je nivo vode v plastenki padel pod nivo 
zgornje odprtine. Zunanji zračni tlak je večji od zračnega tlaka znotraj plastenke, ker 
se je v prvem delu poskusa zrak v plastenki razpel. Zato v plastenko steče toliko 
zraka, da se tlaka izenačita (območje D). Do konca poskusa se je v plastenko ves 
čas stekala tolikšna prostornina zraka, kot je bila prostornina iztekle vode. Zračni 
tlak v plastenki se zato ni spreminjal (območje E). 

 

Tabela 4. 

Spremembe tlaka v posameznih legah v plastenki pri odpiranju odprtin. 

 

Lega merilne 
cevke 

Sprememba 
tlaka po odprtju 

spodnje 
odprtine [kPa] 

Sprememba 
tlaka po odprtju 

zgornje 
odprtine [kPa] 

1 cm 1,8 1 
5 cm 1,7 1 
7 cm 1,7 1,1 

14 cm 1,5 1 
21 cm 1,7 1 

zračni tlak 1,9 1,2 
 

Za lažjo predstavo sprememb tlaka pri odpiranju odprtin v posameznih legah smo 
posebej zbrali vse podatke v Tabela 4. 

 

c) Odvisnost tlaka od globine v različnih legah odprtin 

 

Tabela 5. 

Odvisnost tlaka v merjenih legah pri spremembah višine vode v plastenki. 

 

Δ h 
[cm] 

p [kPa]  
(5 cm) 

p [kPa]  
(7 cm) 

p [kPa] 
(14 cm) 

p [kPa] 
(21 cm) 

p [kPa] 
(zračni) 

začetni 98,9 98,4 99,6 99,9 97,9 
0 98,2 97,8 99,2 99,3 97,2 
1 98,2 97,8 99,1 99,2 97,2 
2 98,2 97,8 99,2 99,2 97,2 
3 98,2 97,8 99,1 99,2 97,3 
4 98,2 97,8 99,1 99,2 97,5 
5 98,2 97,8 99,1 99,2 97,6 
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6  97,8 99,1 99,2 97,6 
7  97,8 99,2 99,3 97,7 
8   99,2 99,3 98 
9   99,1 99,2 98 

10   99 99,1 98 
11   98,9 99 98 
12   98,8 98,9 98 
13   98,7 98,8 98 
14   98,6 98,8 98 
15    98,6 98 
16    98,6 98 
17    98,5 98 
18    98,4 98 
19    98,3 98 
20    98,2 98 
21     98 

 

V Tabela 5. so zbrane vrednosti tlakov v merjenih legah pri nižanju gladine vode v 
plastenki. Podatke smo pridobili na podlagi podrobnejše analize posnetkov poskusa 
v merjenih legah. Ker so bili poskusi opravljeni v različnih dneh in so se pri tem 
razmere spreminjale (prevsem zunanji zračni tlak), vrednosti med seboj ne moremo 
absolutno primerjati. Kljub temu opazimo, da je bil tlak ves čas poskusa večji v bolj 
oddaljenih legah glede na začetno gladino vod, v primerjavi z legami, bližjimi začetni 
gladini vode. Najnižji je bil zračni tlak. Zbrani podatki so bolj nazorno predstavljeni 
na Graf 8. 

V vseh merjenih legah se je tlak opazno znižal, ko smo odprli spodnjo odprtnino. 
Tlak, merjen v različnih legah pod gladino vode, je bil konstanten, zračni tlak pa se 
je zviševal, dokler gladina voda ni padla pod nivo zgornje odprtine. Tik preden je 
nivo vode padel pod nivo zgornje odprtine, se je tlak v vseh merjenih legah narahlo 
zvišal. Od takrat naprej je bil zračni tlak konstanten, tlak v legi 14 cm in 21 cm pod 
začetnim nivojem vode pa se je zniževal. 
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Graf 8. Odvisnost tlaka pri spremembah višine vode, merjena v različnih 
legah. 

 

IZRAČUNI 

a) Merjenje tlaka v različnih legah v plastenki 

Hidrostatični tlak povzroča teža tekočine nad površino, na katero tlak deluje. 
Hidrostatični tlak v nestisljivih kapljevinah izračunamo po enačbi: 

 � =  ��� +  � � ℎ, (2) 

 

��� je zračni tlak, ki deluje na gladino vode, � gostota vode, � gravitacijski pospešek 
in ℎ lega merilnika v oddaljenosti od gladine vode. 

Vodo lahko obravnavamo kot nestisljivo tekočino. Pri spustu 1 cm v globino se tlak 
poveča približno 100 Pa oziroma 0,1 kPa. 

Zračni tlak znaša 98,9 kPa (±0,1 kPa). Izračunamo hidrostatični tlak v posameznih 
legah in pridobljene rezultate vnesemo v Graf 9. 

 

a) Merjenje odvisnosti tlaka v različnih legah med iztekanjem vode. 

Območje B 

Ko smo odprli zgornjo odprtino, je nekaj vode izteklo. Zrak ni mogel prodreti v 
plastenko. Skupna prostornina tekočin v plastenki se je zmanjšala. Tedaj sta zunanji 
zračni tlak in skupni tlak zraka in vode v plastenki na nivoju spodnje odprtine 
izenačena: 

 ��� +  �� � ℎ =  ��, (3) 
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kjer je ��� zračni tlak znotraj plastenke, �� gostota vode, � gravitacijski pospešek, 
ℎ višina spodnje odprtine v plastenki in �� zunanji zračni tlak. 

Zunanji zračni tlak je meril �� = 98,9 kPa, spodnja odprtina je bila 21 cm pod gladino 
vode. Za dane podatke izračunamo, da bi se moral zračni tlak v plastenki znižati za 
2 kPa. Iz  Graf 7 razberemo, da se je zračni tlak v plastenki pri odprtju spodnje 
odprtine zmanjšal za 1,9 kPa, kar se v okviru merilnih napak ujema z izračunano 
vrednostjo. 

 

Ker pri odprtju spodnje odprtine zrak v plastenko ni mogel prodreti, se skupna 
prostornina tekočin v plastenki ni zmanjšala. Za vodo privzamemo, da je nestisljiva 
tekočina. Zrak se je raztegnil za enako prostornino, kot je bila prostornina iztekle 
vode. Tlak zraka v plastenki se je zato zmanjšal. Zmanjšal se je tudi pritisk zraka na 
vodo in zaradi tega tudi hidrostatični tlak na posameznih višinah. 

Za zrak v plastenki velja Boylov plinski zakon: 

 �� �� =  �� ��, (4) 

 

kjer je p1 zračni tlak v plastenki, preden smo odprli zgornjo odprtino, V1 prostornina 
zraka, preden smo odprli zgornjo odprtino, p2 in V2 pa zračni tlak in prostornina zraka 
po odprtju zgornje odprtine. 

 

Končno prostornino zraka lahko zapišemo kot vsoto začetne prostornine zraka in 
spremembo prostornine zraka po odprtju zgornje odprtine: 

 �� =  �� +  ∆�. (5) 

 

Izraz za končno prostornino vstavimo v zgornjo enačbo in izpostavimo ∆V. 

Dobimo: 

 ∆� = � ��
�� 

− 1� ∙ ��. (6) 

 

Ocenimo, da je bila prostornina zraka v zaprti plastenki približno 0,05 dm3. Po 
zgornjem izračunu izteče iz plastenke 1 cm3 vode. 

 

Izotermno raztezanje zraka v plastenki lahko povežemo s stisljivostjo. Ker smo za 
vodo privzeli, da je nestisljiva tekočina, se je pri poskusu lahko raztegnil le zrak. 
Uporabimo enačbo za stisljivost: 

 ∆�
� =  � ∆�, (7) 

 

kjer je ΔV sprememba prostornine, V celotna prostornina, χ koeficient stisljivosti in 
Δp sprememba tlaka. 

Izračunamo koeficient stisljivosti zraka in pridobimo rezultat: 
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χ = 95 kPa. 

 

Območje C 

Ko odpremo zgornjo odprtino, je tlak z notranje strani plastenke na to odprtino enak 
vsoti zračnega tlaka v plastenki in hidrostatičnega tlaka vode sedmih centimetrov. Z 
zunanje strani odprtine pa je tlak enak zunanjemu zračnemu tlaku oziroma vsoti 
tlaka zraka v plastenki in hidrostatičnega tlaka vode 21-ih centimetrih. Izračunamo, 
da je zunanji zračni tlak za 1,3 kPa večji od notranjega tlaka na višini zgornje 
odprtine. Ta tlačna razlika potisne zrak skozi zgornjo odprtino v plastenko. Pri 
poskusu se je zračni tlak povečal za 1,2 kPa, kar se v okviru merilnih napak ujema 
z izračunano vrednostjo. 

 

Ko smo odprli še zgornjo odprtino, je začela voda enakomerno iztekati iz plastenke. 
Izračunamo volumski tok vode na začetku izteka: 

 �� =  ��
� =  ! ��

� = " #, (8) 

 

kjer je S površina odprtine in v hitrost iztekajoče vode. 

Hitrost iztekajoče vode izračunamo s pomočjo enačbe za izračun hitrosti pri 
pospešenem gibanju: 

 # =  $2 � ℎ. (9) 

 

Na začetku poskusa je višina vode nad spodnjo odprtino merila 21 cm. Hitrost izteka 
je bila torej # = 2,0 m/s in volumski tok ���'() = 1,6 ∙ 10+, m3/s. Izračunamo še 
stisljivost vode, - = 3,1 ∙ 10+, Pa s. 

Med volumskim tokom iztekajoče vode iz plastenke in volumskim tokom vdirajočega 
zraka v plastenko se je vzpostavilo ravnovesje: 

 ���'(/ =  ����/0. (10) 

 

Ker je bila površina obeh odprtin enaka, je tudi hitrost pretoka zraka iz zunanjosti v 
notranjost plastenke enaka hitrosti pretoka vode. 

 

REZULTATI IN UGOTOVITVE 

a) Primerjava izmerjenih vrednosti hidrostatičnega tlaka v primerjavi z 
izračunanimi vrednostmi 
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Graf 9. Primerjava izmerjenih vrednosti hidrostatičnega tlaka s 
teoretičnimi vrednostmi. 

 

Graf 9 prikazuje primerjavo velikosti izmerjenega in izračunanega hidrostatičnega 
tlaka na posameznih globinah. Polni črti predstavljata najboljšo možno prilagoditev 
izmerjenim oziroma izračunanim vrednostim. Naklona obeh premic se v okviru 
merilnih napak ujemata. Premici se razlikujeta v vrednosti začetnega koeficienta. 
Razlog za to napako je lahko v nenatančnem odčitku zračnega tlaka, o neustrezni 
izenačitvi zračnega tlaka pred začetkom poskusa ali v sistematični napaki pri 
odčitavanju lege merilne cevke. Bolj kot to je za namen raziskave pomembno 
dejstvo, da merilna naprava omogoča merjenje sprememb tlaka, kar je jasno 
razvidno iz zgornjega grafa. 

 

Območje A 

Zračni tlak je bil v zaprti plastenki ves čas enak. Hidrostatični tlak je bil na istih 
globinah ves čas enak, pri čemer je naraščal premo enakomerno z globino (glej Graf 
9). 

 

Območje B 

Ko smo odprli spodnjo odprtino, je manjši del vode stekel skozi spodnjo odprtino, 
nato se je iztekanje ustavilo. Pri tem se tlak na vseh mestih meritev znižal. Zračni 
tlak v plastenki je padel za 1,9 kPa, kar se v okviru merilnih napak ujema z 
izračunano vrednostjo. Hidrostatični tlak se je na merjenih globinah znižal za 
približno 1,7 kPa. Večjih razlik med globinami nismo zaznali (glej Tabela 3). 

Izračunali smo, da je pri odprtju spodnje odprtine iz plastenke odteklo približno 1 
cm3 vode. Ta vrednost se ujema z ocenjeno količino iztekle vode.  
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Izračunana stisljivost zraka meri 95 kPa. Koeficient stisljivosti zraka pri konstantni 
temperaturi znaša 101 kPa. V okviru merilne napake se izračunani koeficient ujema 
s teoretično vrednostjo. 

 

Območje C 

Ko smo odprli zgornjo odprtino, se je zračni tlak v plastenki znižal za 1,2 kPa. Ta 
vrednost se v okviru merilnih napak ujema z izračunano vrednostjo naraščanja tlaka 
zaradi razlike v velikosti hidrostatičnega tlaka na nivoju obeh odprtin. Tlak na 
različnih merjenih višinah se je v povprečju spremenil za 1 kPa. 

Volumski tok vode , ki je iztekala iz plastenke, je meril ���'() = 1,6 ∙ 10+, m3/s. 

Iz tega podatka izračunana viskoznost vode znaša - = 3,1 ∙ 10+, Pa s. Viskoznost 
vode pri 25o C je - = 8,9 ∙ 10+, Pa s. Pridobljeni rezultat je v ustreznem velikostnem 
razredu. Ker točne temperature vode nismo zabeležili, natančnejša primerjava ni 
možna, saj je viskoznost vode močno odvisna od temperature. 

Volumski tok vode, ki teče iz plastenke, je enak volumskemu toku zraka, ki vdira v 
plastenko. Ko odpremo spodnjo odprtino, se zunanji zračni tlak in vsota zračnega 
tlaka v plastenki ter hidrostatičnega tlaka nad spodnjo odprtino izenačita. Ko 
odpremo zgornjo odprtino in začne zrak vdirati v plastenko ter voda iztekati iz 
plastenke, se premakne lega izenačitve zunanjega zračnega tlaka z vsoto tlakov v 
plastenki. Dokler nivo vode v plastenki ne pade pod nivo zgornje odprtine, je lega, 
kjer sta tlaka enaka, nekje med odprtinama. Določitev natančne lege bi bila 
zahtevna, saj je potrebno upoštevati viskoznost zraka in vode, velikost in lego 
odprtin itd. 

 

Območje D 

Ko nivo vode pade pod nivo zgornje odprtine, zračni tlak v plastenki naraste za 0,2 
kPa. Pričakovano za enako vrednost naraste tudi hidrostatični tlak v merjenih legah. 

 

Območje E 

Ko je nivo vode upadel pod nivo zgornje odprtine, je začel zrak enakomerno vstopati 
v plastenko. Zračni tlak v plastenki se je izenačil z zunanjim zračnim tlakom. 
Hidrostatični tlak na posameznih višinah je padal sorazmerno z zniževanjem višine 
vode nad merilno cevko. 

 

POSEBNA NAVODILA ZA IZVEDBO POSKUSOV 

Za izvedbo poskusov smo uporabili plastenko s prostornino 1,5 litra. Za izvedbo 
poskusov se lahko uporabi tudi manjšo plastenko, vendar so pojavi slabše vidni. 

Da je iztekanje vode opazno pri odpiranju zgornje (prve) odprtine, je pomembno, da 
je v plastenki vsaj pol decilitra zraka. 

Odprtini v plastenki morata biti dovolj majhni (premer manjši ali enak 6 mm). Pri 
prevelikih odprtinah lahko skozi isto odprtino hkrati vstopata in izstopata voda in 
zrak (Cross, 2016). Pri našem poskusu je bil premer odprtin približno 1 mm. 
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4.2  PRETAKANJE VODE SKOZI NATEGO 

Drugi poskus v zbirki preverja razumevanje pretakanja tekočin po cevi. Uporaba 
natege ali sifona je splošno znana, zato podrobnih poskusov nisem izvedla. V 
nadaljevanju podajam navodila za izvedbo poskusa in razlago delovanja natege. 

 

POTREBŠČINE 

- večja posoda z vodo, 
- večja prazna posoda, 
- cev (s premerom približno 1 cm in dolžino 1,5 m). 

 

OPIS POSKUSA 

a) Natega 

Cev postopoma potapljamo v vodo v posodi tako, da voda izpodrine ves zrak 
v cevi. Ko sta oba konca cevi pod vodo, enega od koncev prekrijemo s prstom 
in prenesemo iz posode nad drugo, nižje ležečo posodo. Ko prst odmaknemo 
s konca cevi, začne voda teči po cevi iz višje v nižje ležečo posodo. Ves čas 
izvajanja poskusa moramo paziti, da je drugi konec cevi ves čas pod gladino 
vode. 

 

b) Dodatni poskusi 
- Spreminjamo višino konca cevi, iz katere izteka voda, in opazujemo, kaj se 

dogaja z močjo curka vode. 
- Konec cevi, iz katerega izteka voda, dvignemo do višine, na kateri voda neha 

iztekati iz cevi. 
- Konec cevi, iz katerega izteka voda, zamašimo s prstom. Del cevi zvijemo 

tako, da se nahaja vsaj pol metra nad gladino vode v posodi in koncem cevi, 
iz katerega izteka voda. Odmašimo cev in opazujemo, ali voda teče. 

- Konec cevi, iz katerega izteka voda, zamašimo s prstom. Del cevi zvijemo 
tako, da se nahaja vsaj pol metra pod koncem cevi, iz katerega izteka voda. 
Odmašimo cev in opazujemo, ali voda teče. 

- Cev pustimo zvito kot prej (del cevi gre pod koncem cevi, iz katerega izteka 
voda) in dvignemo drugi konec cevi iz vode. Opazujemo, kaj se zgodi z 
iztekom vode. 

 

4.2.1 RAZLAGA DELOVANJA NATEGE 

Natega je preprosta in splošno znana naprava za prenos tekočine iz višjega na nižji 
nivo (Potter in Barnes, 1971). Največkrat se uporablja pri praznjenju zelo velikih 
posod, na primer ogromnih akvarijev (Hughes, 2010). 

V 17. stoletju je bil po zaslugi Pascalovih odkritij kot razlog za delovanje natege 
izpostavljen zračni tlak. Šele v 20. stoletju so se pojavile zahtevnejše razlage, ki so 
vključevale tudi zakone hidrodinamike. Kot razlog je zračni tlak zamenjala teža vode 
v cevi. Voda teče po cevi, ker je v daljši cevi sila teže vode večja kot v krajši cevi 
(Planinšič in Sliško, 2010). Po tem modelu si lahko vsako molekulo vode 
predstavljamo kot en posamezen člen verige. Med seboj so molekule vode 
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povezane z vodikovimi vezmi. Če verigo napeljemo na škripec in je eden od koncev 
daljši kot drugi konec, ta konec postopoma potegne celo verigo na to stran (Hughes, 
2010). Ta analogija z verigo je ustrezna le za kapljevine in v primeru, če ima cev 
stalen prečni presek. Za poglobljeno razumevanje delovanja natege je nujno, da se 
posameznik sreča tudi s primeri nateg, kjer prečni presek ni stalen (Planinšič in 
Sliško, 2010). Zaradi razumevanja natege kot škripca lahko učenci izpeljejo 
napačen zaključek, da voda teče od krajšega kraka cevi k daljšemu zato, ker je v 
daljšem kraku večja masa snovi kot v krajšem kraku (Planinšič, 2010). 

 

Razlaga z razliko višin 

Iz vsakdanjega življenja vemo, da kapljevine vedno tečejo navzdol. Voda torej teče 
po cevi, ker je gladina vode v zgornji posodi višje od gladine vode v spodnji posodi 
oziroma višje od konca cevi, iz katerega izteka voda. Pri tem je nujno, da v cevi med 
posodama ni zraka (Ipavec idr., 2005). 

 

Razlaga z razliko tlakov 

Ta razlaga je ustrezna le, dokler tekočina v cevi miruje. Ker se učenci v osnovni šoli 
srečajo le s hidrostatiko, pričakujemo, da se bo pojavila pri določenem delu 
učencev. Pri predmetih naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu ter naravoslovju v 
6. razredu se učenci učijo o snovnih tokovih. Pri tem povedo, da voda teče kot 
posledica višinske razlike ali kot posledica razlike tlakov. To znanje lahko prenesejo 
tudi na razlago delovanja natege. 

Za snovni tok velja, da teče z mesta, kjer je višji tlak, na mesto z nižjim tlakom, 
dokler se tlaka ne izenačita. Če na hitro pogledamo Slika 5, lahko predpostavimo, 
da je tlak v točki A enak vsoti zračnega tlaka in tlaka, ki ga povzroča teža tekočine 
nad točko. Tlak v točki F je enak zračnemu tlaku. Po tej razlagi zaradi razlike 
velikosti tlakov voda iz cevi začne iztekati (Dragar, Gostinčar Blagotinšek, Mlakar 
Medved in Leskovšek, 2006). 

 

Hidrostatična razlaga 

V ozadju hidrostatične razlage je prav tako razlika tlakov, zato je ta razlaga ustrezna, 
dokler tekočina v cevi miruje. Glede na znanje učencev predpostavljam, da je ta 
razlaga za veliko večino učencev dovolj zahtevna. 

Slika 5 ponazarja posodo z vodo, iz posode vodi U-cevka, prav tako napolnjena z 
vodo, na desni strani je ta cevka zamašena, voda iz cevke ne izteka. Tlak v točki B 
je enak zunanjemu zračnemu tlaku. Ker sta točki B in E na enaki višini, je tudi tlak v 
točki E enak zunanjemu zračnemu tlaku ��. Tlak v točki F je enak vsoti tlaka v točki 
E in tlaka, ki ga povzroča teža tekočine med točkama E in F v cevki: 

 �1 =  �) +  ��ℎ =  �� +  ��ℎ. (11) 

 

Tlak v točki F je torej večji od zunanjega tlaka, kar povzroči, da voda začne iztekati 
iz cevi. Zaradi izteka vode se tlak v cevi zmanjšuje. Ko zunanji zračni tlak postane 
večji od tlaka v cevki, zaradi tlačnih razlik v cevko stečejo nove molekule vode iz 
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večje posode. Proces se nadaljuje, dokler nivo vode ne doseže višine točke A 
oziroma dokler se višina h ne zmanjša na 0 (Potter in Barnes, 1971). 

 
Slika 5. Preprosta ponazoritev  
natege. 

 

Hidrodinamična razlaga 

Predpostavimo, da imamo opravka z nestisljivo in neviskozno tekočino, katere tok 
je laminaren. 

Po cevi naj teče tekočina s stalnim masnim pretokom. Masa snovi v cevi se ohranja, 
kar zapišemo s kontinuitetno enačbo. 

 �"# = 23456., (12) 

kjer je ρ gostota tekočine, " presek cevi in # hitrost tekočine v cevi. Predpostavka, 
da je tekočina nestisljiva, pomeni, da je gostota tekočine povsod stalna. Zato lahko 
zgornjo enačbo prepišemo v obliko: 

 "# = 23456. (13) 

 

	(Potter in Barnes, 1971). 

Tako kot v mehaniki za izoliran sistem velja zakon o ohranitvi energije, velja tudi za 
tekočino vzdolž tokovnice v laminarnem toku: 

 � + 	�
�
�#�  	��
 � 23456., (14) 
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kjer je p tlak, ρ gostota tekočine, v hitrost tekočine, g težni pospešek in h višina nad 
izbrano lego. Celoten člen 

�
� �#�ponazarja gostoto kinetične energije, člen ��ℎ pa 

gostoto potencialne energije. Zgoraj zapisano enačbo imenujemo Bernoullijeva 
enačba ali Bernoullijev zakon (Halliday, Resnick in Walker, 2011). 

Če predpostavimo, da je presek tekočine v posodi, iz katere izčrpavamo vodo, veliko 
večji od preseka cevi, je hitrost padanja nivoja vode v konstantna (po enačbi zgoraj). 
Gostota kinetične energije je zato v cevi ves čas enaka. 

S pomočjo Bernoullijeve enačbe lahko zapišemo tlak v točki B: 

 �� =  �8 +  �
� �#�. (15) 

 

V delu cevi med točkama B in C se tlak z dvigovanjem po cevi zmanjšuje, med 
točkama D in E pa povečuje za enake vrednosti. Med točkama C in D ostaja ves 
čas enak. Zaradi povečevanja gostote potencialne energije vode, se tlak med 
točkama E in F povečuje, v točki F je tlak največji v primerjavi z ostalimi deli cevi: 

 �1 =  �8 +  ��ℎ. (16) 

 

Tlak v točki F je hkrati enak zunanjemu zračnemu tlaku: 

 �1 =  ��. (17) 

 

Voda izteka iz cevi zaradi večjega prispevka gostote potencialne energije glede na 
celoten sistem cevi. 

Z združitvijo zgornjih treh enačb lahko izpeljemo hitrost iztekanja tekočine iz cevke: 

 # =  $�ℎ. (18) 

 

Za natančnejše izračune bi bilo potrebno upoštevati, da je voda viskozna in stisljiva 
tekočina. Zaradi tega tok v cevi ni povsod laminaren, ampak je vsaj deloma tudi 
turbulenten. (Potter in Barnes, 1971). 

 

Voda torej izteka iz cevi, dokler je konec cevi zunaj posode pod gladino vode v 
posodi. Čim nižje spustimo konec cevi zunaj posode, tem hitreje izteka voda. Pot 
vode po cevi med koncema nima pomembnega vpliva na pretok, saj se nižanje tlaka 
pri dvigovanju po cevi izniči z zviševanjem tlaka pri spuščanju po cevi ali obratno. 

 

4.2.2 VODOVODNI SISTEM 

Če odpremo pipo v kuhinji, začne voda teči. Da se to lahko zgodi, je nujno potrebno 
zajetje vode oziroma vodni zbiralnik, sistem cevi, ki vodo distribuira, in tlačne razlike, 
ki poganjajo vodni tok. Če poenostavimo, vodovodni sistem deluje po principu 
natege. 

V preprostem primeru distribucije vode po dokaj ravnem področju v pritlične stavbe 
je možno, da voda priteka do vseh stavb le zaradi tlačnih razlik med zbiralnikom 
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vode in pipami v stavbah. V realnosti je potrebno upoštevati, da vse stavbe ne ležijo 
na enaki višini in da je potrebno vodo prenašati v različna nadstropja stavb. Ker je 
med zbiralnikom vode in pipami v stavbah tudi več metrov višinske razlike, je 
potrebno upoštevati tudi hidrostatični tlak. Če je na površini vode tlak enak 
zračnemu tlaku (približno 100 000 Pa), se njegova vrednost 10 m pod gladino vode 
podvoji (približno 200 000 Pa). To bi pomenilo, da bi bil masni pretok curka vode v 
pritličju stanovanjske hiše opazno večji od masnega pretoka curka vode v drugem 
nadstropju iste zgradbe. Da dosežemo približno enak tlak v vseh pipah v različno 
visokih hišah (in tudi nasploh v hišah mesta, v katerem vse hiše ne ležijo na isti 
nadmorski višini), uporabljamo vodne črpalke, da povečamo tlak oziroma 
regulatorje tlaka, da tlak zmanjšamo (Bloomfield, 2010). 

 

4.3  PRETAKANJE ZRAKA MED POVEZANIMA BALONOMA 

Tretji poskus zaokrožuje zbirko tako, da preverja razumevanje in povezovanje 
pojmov tlačna razlika in pretakanja tekočin. Meritve omogočajo poznavanje 
odvisnosti tlaka pri praznjenju balona od napihnjenosti balona in razumevanje 
sprememb tlaka v sistemu dveh povezanih balonov. Za uspešno izvedbo poskusa, 
s katerim pokažemo, da se manj napihnjen balon delno izprazni v bolj napihnjen 
balon, je namreč treba poznati okoliščine, v katerih pojav poteka, kot je opisano. 

Raziščimo, kako se spreminja tlak v balonu v odvisnosti od napihnjenosti balona in 
kako se spreminja tlak v sistemu dveh medsebojno povezanih balonov. 

 

POTREBŠČINE 

- 2 balona (Slika 6), 
- tricevni nastavek s krajšimi cevmi (Slika 6), 
- ventil (Slika 6) 
- izolirni trak, 
- zračna tlačilka, 
- Vernierjev merilnik zračnega tlaka (Slika 7), 
- računalnik z naloženim programom Logger Pro (Slika 7),  
- papir z merilom, 
- kamera. 
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Slika 6. Tricevni nastavek s krajšimi cevmi, 2 balona, 
pritrjena z izolirnim trakom, cevka Vernierjevega merilnika 
zračnega tlaka. Tricevni nastavek omogoča ločeno 
polnjenje posameznega balona ter pretakanje zraka med 
njima. 

 

 
Slika 7. Računalnik z nameščenim 
programom Logger Pro ter Vernierjev merilnik 
zračnega tlaka. 

 

OPIS POSKUSA 

a) Merjenje tlaka pri praznjenju balona. 

Na poseben tricevni nastavek namestimo tri krajše cevi. Na eno od njih 
namestimo merilnik zračnega tlaka, na drugo zaprt ventil, na tretjo pa 
napihnjen balon. Če je potrebno, ustje balona zalepimo z izolirnim trakom, da 
preprečimo puščanje. Balon postavimo na papir z merilom, če je potrebno, 
ga pričvrstimo (      Slika 8). Narahlo odpremo ventil in merimo časovno 
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odvisnost zračnega tlaka v balonu z Vernierjevim merilnikom tlaka, 
priključenim v računalnik z nameščenim programom LoggerPro. 

Meritev snemamo s kamero, kar omogoča, da sočasno spremljamo tudi 
velikost oziroma polmer balona. 

 

 
      Slika 8. Merjenje tlaka v balonu pri praznjenju. 

 

b) Merjenje tlaka v sistemu dveh balonov.  

Na tricevni nastavek namestimo tri krajše cevi. Na eno cev namestimo 
merilnik zračnega tlaka. Na drugo cev najprej namestimo zaprt ventil in nato 
na cev ventila balon, ki ga napihnemo na dobro četrtino prostornine. Na tretjo 
cev namestimo balon, ki ga napihnemo na približno polovico celotne 
prostornine. Če je potrebno, ustji balonov zalepimo na cevi z izolirnim trakom. 

Odpremo ventil med balonoma in z merilnikom tlaka, priključenim v 
računalnik, z nameščenim programom Logger Pro, merimo časovno 
odvisnost zračnega tlaka v bolj napihnjenem balonu. 

Ponovimo poskus, le da tokrat namestimo manj napihnjen balon na cev z 
ventilom in merimo časovno odvisnost zračnega tlaka v manj napihnjenem 
balonu. 

 

ANALIZA MERITEV 

a) Merjenje tlaka pri praznjenju balona. 

Odvisnost tlaka v balonu od časa pri izpuščanju zraka iz balona. 
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Graf 10. Odvisnost tlaka od časa pri hitrejšem praznjenju balona. 

 

 
 Graf 11. Odvisnost tlaka od časa pri počasnejšem praznjenju balona. 

 

Graf 10 in  Graf 11 kažeta tlak pri praznjenju balona v odvisnosti od časa. Na Graf 
10 je prikazana odvisnost tlaka od časa pri bolj odprtem ventilu, na  Graf 11 pa pri 
manj odprtem ventilu. Pri bolj odprtem ventilu je zračni tok večji in balon se hitreje 
prazni, pri bolj zaprtem ventilu pa je obratno. Grafa sta si podobna in na obeh lahko 
prepoznamo 5 značilnih območij: 

- Območje A – balon je napihnjen, ventil je zaprt (začetno stacionarno 
stanje). 

- Območje B – odpremo ventil, zrak začne iztekati skozi ventil, tlak v balonu 
se manjša. 

- Območje C – ventil je odprt, zrak izteka skozi ventil, tlak v balonu je 
konstanten. 
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- Območje D – ventil je odprt, zrak izteka skozi ventil, tlak v balonu se 
povečuje. 

- Območje E – ventil je odprt, membrana balona tako rekoč ni več 
raztegnjena, zato iz balona izteče le še malo zraka, dokler se tlak v balonu 
ne izenači z zunanjim zračnim tlakom (končno stacionarno stanje).  

-  

 
Graf 12. Odvisnost tlaka od časa pri praznjenju balona med 6. in 32 
sekundo. 

 

 
Graf 13. Odvisnost tlaka od časa pri praznjenju balona med 51. in 63. 
sekundo pri hitrejšem praznjenju balona. 

 

Na Graf 10 opazimo, da je bil tlak na začetku poskusa konstanten približno 5 sekund 
in je meril 101,1 kPa (območje A). Območje B se začne v 6. sekundi, ko smo odprli 
ventil in je zrak začel iztekati iz sistema. Hkrati se je zmanjševal tudi tlak, kar je 
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trajalo do približno 32. sekunde. Izmerjenim vrednostim v tem času se najbolje 
prilega polinomska trendna črta 3. stopnje (Graf 12). Med 33. in 50. sekundo je bil 
tlak v balonu konstanten in je meril 100,1 kPa (območje C). V območju D je tlak v 
balonu zopet naraščal, tokrat 13 sekund (Graf 13). Izmerjenim vrednostim se 
najbolje prilega polinomska trendna črta 3. stopnje. Ob koncu iztekanja zraka je tlak 
izrazito padal 2 sekundi, dokler se ni izenačil z zunanjim zračnim trakom pri 98,5 
kPa (območje E). 

 

 
Graf 14. Odvisnost tlaka od časa pri praznjenju balona med 7. in 68. 
sekundo pri počasnejšem praznjenju balona. 

 

 
Graf 15. Odvisnost tlaka od časa pri praznjenju balona med 97. in 132. 
sekundo pri počasnejšem praznjenju balona. 
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Tudi pri bolj odprtem ventilu je bil tlak na začetku poskusa v območju A konstanten. 
Meril je 100,9 kPa ( Graf 11). To kaže na to, da je bil balon nekoliko manj napihnjen. 
Ko smo odprli ventil, je podobno kot prej tlak začel padati (Graf 14) in je padal 53 
sekund (območje B). Izmerjenim vrednostim se najboljše prilega polinomska 
trendna črta 3. stopnje. Tlak je bil nato 37 sekund konstanten, meril je 100,1 kPa, 
kar je enako kot pri bolj odprtem ventilu (območje C). V območju D, od 97. sekunde 
naprej, je tlak naraščal 35 sekund in dosegel najvišjo vrednost pri 101,2 kPa. 
Izmerjenim vrednostim se tudi tokrat najboljše prilega polinomska krivulja 3. stopnje 
(Graf 15). Tlak v balonu je padel na nivo zračnega tlaka v prostoru v času dveh 
sekundah (območje E). 

 

Odvisnost tlaka v balonu od polmera balona pri praznjenju balona 

 

Tabela 6 

Vrednosti tlaka v odvisnosti od polmera balona. 

 

Večji polmer 
[cm] 

Manjši 
polmer [cm] 

(večji polmer 
+ 2 ∙ manjši 
polmer) / 3 

[cm] 

tlak [kPa] 

15,5 13,5 14,2 100,2 
15,5 13 13,8 99,9 
14,5 13 13,5 99,7 
14 12 12,7 99,5 

13,5 11,5 12,2 99,4 
12,5 11 11,5 99,3 
12 10,5 11,0 99,3 

11,5 10 10,5 99,2 
10,5 9,5 9,8 99,3 
10 8,5 9,0 99,3 
8,5 8 8,2 99,4 
8 7,5 7,7 99,5 

7,5 7 7,2 99,6 
6,5 6,5 6,5 99,7 
6 5,5 5,7 99,8 

5,5 5 5,2 100 
5 4 4,3 100,2 
4 3 3,3 100,6 

 

Podrobna analiza posnetka je omogočila analizo povezave med vrednostmi tlaka v 
balonu in polmeri balona (Tabela 6). Prečni presek balona si lahko poenostavljeno 
predstavljamo kot krog, vzdolžni presek pa kot elipso. Zato je potrebno meriti tako 
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večji kot tudi manjši polmer balona. Iz obeh meritev izračunamo povprečni polmer 
balona: 

 9 =  : ∙ � ∙ ;
< , (19) 

kjer je a večji polmer, b pa manjši polmer balona. 

Na  Graf 16 je prikazana odvisnost tlaka od povprečnega polmera balona. Odvisnost 
je v skladu tudi z vsakodnevnimi izkušnjami. Ko začnemo napihovati balon, je 
potrebno v napihovanje vložiti največ truda, da se membrana balona raztegne. To 
kaže tudi  Graf 16, saj je bil tlak najvišji na začetku napihovanja. Takrat je tlak meril 
100,6 kPa. Ko balon doseže nekoliko večji polmer, postane napihovanje lažje. V 
balonu se je sicer tlak zmanjševal med tremi in devetimi centimetri polmera balona 
in nato ostal konstanten pri približno 99,3 kPa med 9 in skoraj 11 centimetri polmera. 
Pri večjem polmeru balona se je tlak s povečevanjem polmera povečeval. Tudi 
izkustveno vemo, da je pri večjem balonu napihovanje postane zopet težje. 

Ta razmislek lahko tudi podpremo z analizo sil, ki delujejo na košček membrane 
balona. Ko balon napihujemo, na košček membrane delujejo sile, ki se upirajo 
napihovanju. Te sile povzročajo tlak v balonu. Na spodnjih slikah (    Slika 9,     Slika 
10 in Slika 11) je z ukrivljenim pravokotnikom ponazorjen košček membrane balona. 
Na ravnini si lahko poenostavljeno predstavljamo, da na ta košček membrane 
delujeta dve nasprotni sili (=>m1 in =>m2), ki se upirata napihovanju. Rezultanta sil na 
košček (?@>) je usmerjena proti središču balona.  

Na začetku napihovanja je membrana le rahlo raztegnjena, a ker je zelo ukrivljena, 
je rezultanta sil na košček membrane relativno velika (    Slika 9). Zato je tudi tlak v 
balonu relativno velik. Z napihovanjem balona in raztezanjem membrane se 
ukrivljenost zmanjšuje, napetost membrane pa povečuje (    Slika 10). Ker se 
ukrivljenost membrane zmanjšuje hitreje kot se povečuje napetost membrane, se 
hkrati z napihovanjem balona tlak v balonu zmanjšuje. Po določenem času se pri 
napihovanju balona ukrivljenost membrane ostaja skoraj ista, povečuje pa se 
napetost membrane (Slika 11). Tlak v balonu začne spet naraščati. 
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    Slika 9. Sile v manj napihnjenem balonu. 

 

  
    Slika 10. Sile v srednje napihnjenem balonu. 
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Slika 11. Sile v zelo napihnjenem balonu. 

 

 
 Graf 16. Odvisnost tlaka v balonu od povprečnega polmera balona. 
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 Graf 17. Odvisnost tlaka v balonu od prostornine balona. 

 

Obliko balona si lahko poenostavljeno predstavljamo kot sferoid. Prostornino balona 
lahko torej izračunamo po enačbi: 

 � =  4
3  B C D� 

(20) 

 

kjer je kot prej a večji polmer, b pa manjši polmer balona. 

Naredimo podoben premislek kot prej, ko smo merili odvisnost tlaka od polmera 
balona. Tlak v balonu je največji, ko je balon najmanj napihnjen (območje D). Z 
večanjem prostornine se tlak v balonu zmanjšuje, in sicer je pri začetnem 
zmanjševanju prostornine padec tlaka največji, nato pa se padec tlaka zmanjšuje, 
dokler ni nekaj časa konstanten in meri približno 99,3 kPa (območje C). Kljub 
povečevanju balona od približno 3 dm3 do približno 7 dm3, tlak v balonu ostaja 
konstanten (območje B). V območju A tlak v balonu narašča s povečevanjem 
prostornine. 

 

b) Merjenje tlaka v sistemu dveh balonov. 

Ker smo imeli le en merilnik zračnega tlaka, smo posamezno izmerili odvisnost tlaka 
od časa zračnega tlaka v bolj napihnjenem balonu in manj napihnjenem balonu. Ker 
napihnjenost obeh balonov pomembno prispeva k izmerjenim vrednostim tlaka, 
meritve niso povsem primerljive. Kljub vsemu pa zagotavljajo jasen vpogled v 
dogajanje pri poskusih. 
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Graf 18. Odvisnost tlaka od časa v bolj napihnjenem balonu. 

 

Graf 18 kaže odvisnost tlaka od časa, pri čemer je Vernierjev merilnik zračnega 
tlaka meril tlak v večjem balonu. Poskus smo izvedli trikrat. 

V prvem poskusu je na začetku tlak v večjem balonu meril 100,6 kPa. Ko smo odprli 
ventil, je zrak iz manjšega balona stekel v večji balon. Tlak v manjšem balonu se je 
zato zmanjšal, v večjem balonu pa povečal, tlak v sistemu je po končanem poskusu 
meril 101,2 kPa. Iz tega sledi, da je bil pred poskusom tlak v manjšem balonu večji 
od tlaka v večjem balonu. To lahko povežemo z začetnim poskusom. Preden smo 
odprli ventil, se je večji balon nahajal v območju B, manjši balon pa v območju D. 
Na koncu poskusa se manjši balon nahaja v območju E. Tlaka v obeh balonih sta 
enaka. 

Za uspešno izvedbo poskusa je torej treba vsakega od balonov napihniti tako, da je 
tlak v ustreznem območju. Pomagamo si lahko z meritvami, predstavljenimi na Graf 
10. 

V drugem in tretjem poskusu je bil tlak v večjem balonu na začetku približno enak, 
in sicer 100,2 kPa. Ko smo odprli ventil, je tlak za krajši čas narasel, nato pa je 
njegova vrednost padla in se ustalila pri višji vrednosti v primerjavi z začetnim tlakom 
v večjem balonu. Največji tlak je v drugem poskusu meril približno 100,9 kPa, v 
tretjem poskusu pa 101,4 kPa. Končni tlak je znašal v drugem poskusu 100,4 kPa, 
v tretjem poskusu pa 100,8 kPa. Do razlike je prišlo zaradi različne napihnjenosti 
manjšega balona. V tretjem poskusu se je v večji balon preteklo več zraka kot v 
drugem poskusu. 
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       Graf 19. Odvisnost tlaka od časa v manj napihnjenem balonu. 

 

       Graf 19 ponazarja odvisnost tlaka od časa v manj napihnjenem balonu pri 
pretakanju zraka iz manj napihnjenega balona v bolj napihnjen balon. V prvem 
poskusu je začetni zračni tlak v manj napihnjenem balonu meril 101,1 kPa. Ko smo 
odprli ventil in je začel zrak iztekati v večji balon, je najprej tlak padel za 0,1 kPa. 
Nato je tlak hipoma narasel na 101,2 kPa in zopet padel ter se ustalil pri 100,9 kPa. 
Iz poteka poskusa lahko sklepamo, da je bil ob začetku poskusa večji balon v 
območju B, manjši balon pa v območju D. Velikosti balonov morata biti takšni, da je 
tlak v manjšem balonu večji od tlaka v večjem balonu. Ko odpremo ventil, začne 
zrak teči z mesta, kjer je večji tlak, na mesto, kjer je manjši tlak. Torej teče iz 
manjšega balona v večji balon. Z zmanjševanjem prostornine zraka v manjšem 
balonu, se povečuje tlak, zaradi tega se povečuje tudi tlačna razlika. V trenutku, ko 
graf doseže maksimum, balon preide v območje E. Tlak v manjšem balonu se z 
zmanjševanjem prostornine začne povečevati. Balon se zmanjša na tolikšno 
prostornino, da je tlak v celotnem sistemu enak. 

V drugem poskusu je bil začetni tlak v manjšem balonu približno enak kot pri prvem 
poskusu, meril je 101,1 kPa. Ko smo odprli ventil, je naprej tlak padel na 101,0 kPa, 
nato pa narasel na 101,4 kPa. Na koncu poskusa se je tlak ustalil pri 100,9 kPa. 

V tretjem poskusu je bil začetni tlak nekoliko večji in je meril 101,2 kPa. Ko smo 
odprli ventil, se je znižal za 0,2 kPa in nato narasel na 101,1 kPa. Tlak se je ustalil 
pri 100,9 kPa. 

 

UGOTOVITVE 

a) Merjenje tlaka pri praznjenju balona. 

Tlak v balonu se pri praznjenju ne zmanjšuje sorazmerno z zmanjševanjem njegove 
prostornine. Območja odvisnosti tlaka od časa pri praznjenju balona so podrobno 
predstavljena na  Graf 20. Na začetku praznjenju se tlak zmanjšuje hkrati z 
zmanjševanjem prostornine balona. Padec tlaka je na začetku zmanjševanja 
prostornine večji, nato pa vse manjši. Nato se nekaj časa tlak v balonu kljub 
zmanjševanju prostornine balona ne spreminja. Ko se balon precej zmanjša, začne 
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z zmanjševanjem prostornine balona tlak naraščati in narašča, dokler membrana 
balona tako rekoč ni več raztegnjena. Takrat začne tlak v balonu zopet padati z 
zmanjševanjem njegove prostornine. Padec se konča, ko se tlak v balonu in zunanji 
zračni tlak izenačita. 

S poskusom smo ugotovili, da odprtost ventila nima vpliva na obnašanje tlaka v 
odvisnosti od časa pri praznjenju balona. 

 

 
 Graf 20. Območja odvisnosti tlaka od časa pri praznjenju balona. 

 

b) Merjenje tlaka v sistemu dveh balonov. 

Medsebojna povezanost dveh različno napihnjenih balonov lahko privede do 
različnih izidov poskusa. Če se omejimo na izkušnje in en balon napihnemo na 
približno četrtino prostornine in drugi balon na približno polovico svoje prostornine, 
pa je izid poskusa vedno enak. Ko odpremo ventil med balonoma, se zrak pretoči 
iz manjšega v večji balon. Prostornina manjšega balona se zato zmanjša, 
prostornina pa poveča. 

Na  Graf 20 je narisana krivulja odvisnosti tlaka od časa pri praznjenju balona. Da 
poskus uspe, se mora balon, ki ga napihnemo na približno četrtino prostornine, 
nahajati na območju, kjer se tlak povečuje. Balon, ki je napihnjen na približno 
polovico prostornine, se lahko nahaja na območju, kjer se tlak zmanjšuje, na 
območju, kjer je tlak konstanten ali na območju, kjer se tlak povečuje. Pomembno 
je le, da je tlak v tem balonu manjši od tlaka v manj napihnjenem balonu. 

Če je tlak v manj napihnjenem balonu večji kot tlak v bolj napihnjenem balonu, se 
zrak začne pretakati iz manj napihnjenega balona v bolj napihnjen balon, ko 
odpremo ventil med balonoma. Z zmanjševanjem prostornine manj napihnjenega 
balona, se tlak v tem balonu povečuje. Če pogledamo  Graf 20, opazimo, da tlak 
narašča vedno hitreje. Pri tem se sicer tudi tlak v bolj napihnjenem balonu povečuje, 
vendar narašča počasnejše v primerjavi z naraščanjem tlaka v manjšem balonu. Ko 
membrana manj napihnjenega balona tako rekoč ni več raztegnjena, začne z 
zmanjševanjem prostornine manj napihnjenega balona tlak hitro padati, dokler se 
tlaka v obeh balonih ne izenačita. Takrat se vzpostavi končno ravnovesje. 

Tl
ak

Čas

Območja odvisnosti tlaka od časa pri praznjenju 
balona

Tlak se 
zmanjšuje. 

Tlak je 
konstanten. 

Tlak se 
povečuje.

Tlak se hitro 
zmanjšuje. 

Končno 
ravnovesje. 
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Šele podrobno poznavanje ozadja in rezultatov poskusov omogoča oblikovanje 
zbirke poskusov, zato je nadaljevanju podrobno opisan potek oblikovanja zbirke. 

 

 

5. OBLIKOVANJE ZBIRKE POSKUSOV ZA 
SPREMLJANJE PRISTOPOV UČENCEV PRI 
REŠEVANJU NARAVOSLOVNIH PROBLEMOV 

Poznavanje pristopov reševanja naravoslovnih problemov s strani učitelja ima velik 
doprinos h kakovosti poučevanja naravoslovnih predmetov. Po izkušnjah iz prakse 
sodeč se mnogi učitelji pritožujejo, da je obseg snovi pri naravoslovnih predmetih 
preobsežen, zato lahko sklepamo, da učitelji pri pouku težko namenijo čas 
ugotavljanju pristopov učencev pri reševanju naravoslovnih problemov. Zato sem 
za namen raziskovalnega dela oblikovala kratko zbirko poskusov, ki učitelju 
omogoči vpogled učenčeve pristope pri reševanju naravoslovnih problemov. 
Tematika poskusov je povezana s cilji iz učnega načrta za pouk fizike, naravoslovja 
in naravoslovja in tehnike. Poleg tega so poskusi zanimivi in relevantni, kar učence 
še dodatno spodbudi k razmišljanju.  

Zbirka poskusov je zasnovana za individualno delo s posameznim učencem. 
Prvenstveno je namenjena učencem 8. in 9. razreda osnovne šole, z manjšimi 
prilagoditvami pa jo lahko učitelj uporabi tudi pri mlajših učencih.  

Priporočam, da pred izvedbo poskusov učitelj učenca na kratko seznani s tematiko 
poskusov: pretakanjem tekočin in tlakom. 

Zbirka zajema tri sklope poskusov: 

- V prvem sklopu poskusov je v ospredju pretakanje snovi iz plastenke z 
dvema odprtinama. 

- V drugem sklopu poskusov je vodilo delovanje natege pri spreminjajo 
pogojev, kot so višina izteka, višinska razlika med vstopnim in izstopnim 
delom cevi ipd.  

- Tretji sklop poskusov od učenca zahteva uporabo izkušenj in pridobljenega 
znanja pri poskusu s pretakanjem zraka med povezanima balonoma.  

Pri vsakem poskusu ocenjujemo učenčevo: 

- ustreznost napovedi in pripadajočih razlag, ki jih učenec poda pred izvedbo 
posameznega poskusa, 

- ocenjevanje ustreznosti napovedi, dopolnitve in morebitne spremembe 
razlag, 

- raven razlag (ali so razlage na konkretni ravni – kaj je učenec videl, ali 
uporablja tudi bolj abstraktne pojme, razlage), 

- uporabo znanja, 
- prenos znanja v nove situacije, 
- uporabo fizikalnih pojmov in znanstvenega jezika ipd. 

Sistematično spremljanje pristopov učencev pri reševanju naravoslovnih problemov 
in morebitno poznejše primerjanje učencev zahteva oblikovanje točno določenega 
protokola. V nadaljevanju je sicer zapisan podrobnejši protokol po posameznih 
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vprašanjih, za lažji prikaz pa so v Tabela 7 zapisane dejavnosti učitelja in učenca, 
ki se zvrstijo ob vsaki zastavljeni nalogi.  

 

Tabela 7 

Podrobnejši protokol dejavnosti učitelja in učenca pri posameznih nalogah iz zbirke 
poskusov. 

 

 DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
Izvajalec intervjuja opiše poskus s 
pripadajočimi potrebščinami in svojo 
dejavnost pri poskusu. 

 

Učenca spodbudi k napovedi poskusa 
in morebitni razlagi njegove napovedi. 

 

 Učenec napove izid poskusa s 
pripadajočo razlago. 

Izvede poskus.   
 Opazuje poskus. 
Opazuje učenčevo reakcijo.  
Glede na ustreznost napovedi in 
razlage učenca spodbudi k oblikovanju 
ustreznejše razlage. Postavlja 
morebitna podvprašanja. 

 

 Učenec pove, ali sta bili njegova 
napoved in pripadajoča razlaga 
poskusa ustrezni. Če je potrebno, 
dopolni ali spremeni razlago. 

Učenca vpraša, ali je že od prej poznal 
poskus. 

 

 Učenec pove, ali se je že srečal s tem 
ali podobnim poskusom. 

 

Nemogoče je vnaprej predvideti, kakšne miselne procese bo pri učencu sprožilo 
neko vprašanje. Zato se pri učencu dodatno pozanimamo, ali je poskus (odgovor) 
poznal že od prej. 

Pri nekaterih poskusih so učencu postavljena tudi dodatne naloge, s katerimi 
pokaže uporabo znanja in prenos znanja v nove situacije. 

Sledi natančno zapisan potek posameznih poskusov. Posebej so opredeljene 
dejavnosti izvajalca poskusov in učenca, saj lahko le na takšen način zagotovimo 
sistematično spremljanje učenčevih odgovorov. 
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5.1  PODROBNI OPISI NALOG V ZBIRKI POSKUSOV 

V Tabela 8 so podrobno zapisana navodila za izvedbo posameznih nalog v zbirki 
poskusov. Zaradi boljše preglednosti so dejavnosti učenca označene z barvami: 

- opazovanje,   
- napoved,  
- kognitivni konflikt,  
- razlaga,  
- uporaba,  
- poznavanje poskusa.  

 

Tabela 8 

Posamezne naloge v zbirki poskusov. 

 

POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
1. SKLOP: IZTEKANJE VODE IZ ZAPRTE PLASTENKE Z ODPRTINAMA 

1.a 
Odpiranje 
spodnje 
odprtine 

  

 Izvajalec pred učenca v večjo 
posodo postavi zaprto plastenko, 
napolnjeno z vodo. Na plastenki 
pokaže 2 odprtini, ki sta pred 
poskusom zatesnjeni s trajno-
elastičnim kitom. 
Učencu pove, da bo odprl 
spodnjo odprtino. 

 

 Učenca pozove k napovedi izida 
poskusa: »Kaj se bo zgodilo, ko 
bom odprl spodnjo odprtino na 
plastenki? Pojasni svojo 
napoved.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus.  
  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
Kako bi razložil, kaj se je dogajalo 
med poskusom?« 
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
  Dopolni ali spremeni razlago, če 

je to potrebno. 
 Učenca vpraša, ali je poskus 

poznal že od prej. 
 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej. 

1.b 
Odpiranje 
zgornje 
odprtine 

  

 Učencu pove, da plastenka ostaja 
zaprta, zaenkrat je odprta spodnja 
odprtina, napove, da bo odprl še 
zgornjo odprtino. 

 

 Učenca pozove k napovedi izida 
poskusa: »Kaj se bo zgodilo, ko 
bom odprl še zgornjo odprtino na 
plastenki? Spodnja odprtina bo 
ostala odprta. Pojasni svojo 
napoved.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus.  
  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
Kako bi razložil, kaj se je dogajalo 
med poskusom?« 

 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 

 Učenca vpraša, ali je poskus 
poznal že od prej.  

 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej.  

1.c 
Prenašan
je vode s 
slamico – 
miselni 
poskus 

  

 Izvajalec pred učenca postavi 
kozarec s slamico in prazen 
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
kozarec. Učenca prosi, naj 
našteje čim več načinov prenosa 
vode iz enega kozarca v drugega 
le z uporabo slamice in rok: »Ali 
bi znal le s slamico in uporabo rok 
prenesti vodo iz enega kozarca v 
drugega? Kako bi to naredil? 
Naštej čim več možnosti.« 

  Učenec našteje različne načine 
prenosa vode. 

 Če učenec med naštetimi 
možnostmi uporabi tudi princip 
zgoraj, učenca na koncu vpraša, 
pri katerem poskusu je uporabil 
idejo, ki jo je spoznal pri prvem 
poskusu (povpraša ga tudi glede 
razlage). Če učenec ne omeni 
možnosti s prej omenjenim 
principom, ga vpraša, če se 
spomni, kako bi lahko še prenesel 
vodo, če si pri tem pomaga s 
prvim poskusom. 

 

  Učenec poveže znanje, 
pridobljeno pri prvem poskusu, s 
praktičnim primerom. 

2. SKLOP: PRETAKANJE VODE SKOZI NATEGO 
2.a 
Odmašite
v 
spodnjeg
a konca 
cevi 

  

 Izvajalec na mizo postavi posodo 
z vodo, na nižji nivo (na stol, tla) 
postavi prazno posodo. Pred 
učencem napolni cev z vodo. 
Zamaši en konec cevi in ga 
prenese nad prazno posodo. 
Konec cevi v vodi v zgornji posodi 
poimenuje zgornji konec cevi, 
spodnji konec cevi v posodi 
poimenuje spodnji konec cevi. 

 

 Učenca pozove k napovedi izida 
poskusa: »Napovej, kaj se bo 
zgodilo, ko bom odmašil cev. 
Pojasni svojo napoved.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus.  
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
Kako bi razložil, kaj se je dogajalo 
med poskusom?« 

 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 

 Učenca vpraša, ali je poskus 
poznal že od prej.  

 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej.  

2.b 
Spreminj
anje 
višine 
spodnjeg
a konca 
cevi 

  

 Napove, da bo pri odmašenem 
spodnjem koncu cevi spreminjal 
višino tega konca cevi. 

 

 Učenca pozove k napovedi izida 
poskusa: »Ali bi se moč curka 
spreminjala, če bi konec cevi 
dvigoval, spuščal? Pojasni.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus. (Pri tem posebej 
pazi, da konca spodnjega konca 
cevi ne dvigne nad gladino vode v 
zgornji posodi.) 

 

  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
Kako bi razložil, kaj se je dogajalo 
med poskusom?« 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 

 Učenca vpraša, ali je poskus 
poznal že od prej.  

 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej. 

2.c Dvig 
spodnjeg
a konca 
cevi 
natege do 
gladine 
vode 

  

 Učencu pove, da bo počasi 
dvigoval odmašen spodnji konec 
cevi nad prazno posodo, dokler 
ne bo voda nehala teči po cevi.  

 

 Učenca pozove k napovedi višine, 
pri kateri bo voda nehala iztekati 
iz cevi: »Do katere višine bi lahko 
s pomočjo natege dvignil vodo. 
Višino lahko tudi pokažeš. Pojasni 
svojo izbiro.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus. (Pri tem posebej 
pazi, da konca spodnjega konca 
cevi ne dvigne nad gladino vode v 
zgornji posodi.) 

 

  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
Kako bi razložil, kaj se je med 
poskusom dogajalo?« 

 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 

 Učenca vpraša, ali je poskus 
poznal že od prej. 

 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej. 
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
2.d Dvig 
dela cevi 
natege 
nad 
gladino 
vode v 
zgornji 
posodi 

  

 Če je potrebno, uporabi daljšo 
cev. Cev napolni z vodo in spodnji 
konec cevi zamaši s prstom. Del 
cevi zvije tako, da poteka nad 
gladino vode v zgornji posodi 
(vsaj pol metra). 

 

 Napove, da bo odmašil spodnji 
konec cevi in učenca spodbudi k 
napovedi izida poskusa: »Ali bi 
natega delovala, če bi šel vmes 
del cevi nad gladino vode v 
zgornji posodi (pokaže)? Pojasni 
svoj odgovor.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus. (Pri tem posebej 
pazi, da konca spodnjega konca 
cevi ne dvigne nad gladino vode v 
zgornji posodi.) 

 

  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
Kako bi razložil, kaj se je dogajalo 
med poskusom?« 

 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 

 Učenca vpraša, ali je poskus 
poznal že od prej.  

 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej.  

2.e Spust 
dela cevi 
natege 
pod 
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
gladino 
vode v 
zgornji 
posodi 
 Če je potrebno, uporabi daljšo 

cev. Cev napolni z vodo in spodnji 
konec cevi zamaši s prstom. Del 
cevi zvije tako, da poteka pod 
gladino vode v zgornji posodi 
(vsaj pol metra). 

 

 Napove, da bo odmašil spodnji 
konec cevi in učenca spodbudi k 
napovedi izida poskusa: »Ali bi 
natega delovala, če bi šel vmes 
del cevi pod gladino vode v 
spodnji posodi (pokaže)? Pojasni 
svoj odgovor.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus. (Pri tem posebej 
pazi, da konca spodnjega konca 
cevi ne dvigne nad gladino vode v 
zgornji posodi.) 

 

  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
Kako bi razložil, kaj se je dogajalo 
med poskusom?« 

 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 

 Učenca vpraša, ali je poskus 
poznal že od prej.  

 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej.  

2.f Dvig 
konca 
cevi 
natege v 
zgornji 
posodi 

  

 Napove, da bo dvignil zgornji 
konec cevi iz vode, in učenca 

 



 

65 
 

POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
spodbudi k napovedi izida 
poskusa. 

 Učenca spodbudi k napovedi 
izida poskusa: »Del cevi gre nižje 
od zgornje in spodnje posode. Kaj 
bi se zgodilo z vodo v cevi, če bi 
dvignila konec cevi v zgornji 
posodi?« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus.  
  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage. 

 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 

 Učenca vpraša, ali je poskus 
poznal že od prej. 

 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej. 

2.g 
Delovanje 
straniščn
e školjke 

  

 Pred učenca postavi skico 
straniščne školjke. Pove, da je na 
risbi straniščna školjka, naprej 
odteka cev. Učencu naroči, naj 
nariše nivo vode v školjki in 
razloži delovanje straniščne 
školjke. Učenca vpraša po 
povezavi med straniščno školjko 
in prejšnjimi poskusi. Učenca 
dodatno vpraša po vzroku za 
uporabo natege oziroma sifona 
pri stranišču. 

 

  Učenec razloži delovanje 
straniščne školjke in tako 
pridobljeno znanje uporabi v 
praktični situaciji. 

2.h 
Vodovod
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
ni sistem 
v hiši 
 Učencu naroči, naj razloži, kako 

deluje vodovodni sistem oziroma 
kako voda pride do vodovodne 
pipe v učilnici. 

 

  Učenec razloži delovanje 
vodovodnega sistema in tako 
pridobljeno znanje uporabi v 
praktični situaciji. 

3. SKLOP: PRETAKANJE ZRAKA MED POVEZANIMA BALONOMA 
3. 
Pretakanj
e zraka 
med 
povezani
ma 
balonoma 

  

 Učencu pokaže izdelan 
pripomoček. Balona sta različno 
napihnjena, en ventil preprečuje 
prehod zraka med balonoma, 
drugi ventil pa preprečuje izstop 
zraka iz celotnega sistema. 

 

 Napove, da bo odprl ventil med 
obema balonoma. Učenca 
spodbudi k napovedi poskusa: 
»Napovej, kaj se bo zgodilo, ko 
bom odmašil vmesni ventil 
(pokaže). Pojasni svojo 
napoved.« 

 

  Učenec napove izid poskusa in 
utemelji napoved. 

 Izvede poskus.  
  Učenec opazuje poskus. 
  Pri učencu pride do morebitnega 

kognitivnega konflikta med 
napovedjo poskusa in rezultati 
poskusa. 

 Učenca pozove k podrobnejši 
razlagi poskusa, k dopolnitvi 
povedanega, spremembi 
neustrezne razlage: »Se rezultati 
poskusa ujemajo z napovedjo? 
Kako bi razložil, kaj se je dogajalo 
med poskusom?« 

 

  Dopolni ali spremeni razlago, če 
je to potrebno. 
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POSKUS DEJAVNOST IZVAJALCA DEJAVNOST UČENCA 
 Učenca vpraša, ali je poskus 

poznal že od prej. 
 

  Učenec pove, ali je poskus poznal 
že od prej. 

 

Med izvedbo poskusov lahko izvajalec zbirke poskusov po lastni presoji besedo 
odprtina zamenja z besedo luknja oziroma luknjica. 

V prilogi so dodani transkripti treh izvedb poskusov. Za lažjo orientacijo so 
dejavnosti sodelujočih označene v skladu z zgoraj določenimi barvami. 

Izvajalec poskusov mora dobro poznati zaporedje poskusov. Zaporedje dejavnosti 
se pri vseh poskusih ponovi: kratek opis poskusa, napoved izida poskusa, izvedba 
in opazovanje poskusa, morebiten pojav kognitivnega konflikta, razlaga poskusa in 
odgovor učenca, ali že pozna poskus od prej. Kljub temu pa mora izvajalec 
natančno poznati vsa vprašanja in podvprašanja, saj bo le tako učenec lahko 
pokazal iskano znanje. Od podvprašanj je zelo odvisna tudi širina in raven razlag, 
kar je podrobneje opisano v naslednjem poglavju. 

 

5.2  RAVNI RAZLAG POSAMEZNIH POSKUSOV IZ ZBIRKE 

Čeprav načeloma velja, da je pri vseh vprašanjih pravilen en odgovor, učenca 
usmerjamo, da bi bil ta odgovor čim bolj poglobljen in pravilen glede na sprejete 
fizikalne koncepte in teorije. Učenčeve razlage so lahko konkretne in povezane z 
njegovimi izkušnjami ali abstraktnejše, pri čemer zasledimo, da učenec izhaja iz 
širših konceptov, ki jih prilagaja dani situaciji. V Tabela 9 so zbrane različne ravni 
razlag po posameznih nalogah iz zbirke poskusov. 

Nivoje razlag kategoriziramo: 

- Nepravilna razlaga 0 
- Nižja raven razlage 1 
- Višja raven razlage 2 
- Nad ravnijo OŠ 3 
- Pravilna kompleksna razlaga 4 

 

Tabela 9. 

Različne ravni razlag po posameznih nalogah iz zbirke poskusov. 
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  Pravilna 
kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

1. SKLOP: IZTEKANJE VODE IZ ZAPRTE PLASTENKE Z ODPRTINAMA 
1.a Odpiranje 
spodnje 
odprtine 

Ko odpremo 
spodnjo 
odprtino, steče 
toliko vode, da 
se tlaka znotraj 
in zunaj 
plastenke 
izenačita. Zrak 
znotraj 
plastenke se 
razpne, zato 
pride do 
podtlaka. Vsota 
tlakov zraka 
znotraj 
plastenke in 
vode je torej 
enak zračnemu 
tlaku zunaj 
plastenke, zato 
voda več ne 
izteka iz 
plastenke. 

Ko odpremo 
spodnjo 
odprtino, malo 
vode steče, 
dokler se tlaka 
ne izenačita. 
Nato voda neha 
teči, ker se je 
zrak znotraj 
plastenke 
razpel, njegov 
tlak je sedaj 
manjši od 
zračnega tlaka 
(podtlak), nastal 
je vakuum ipd. 

Ko odpremo 
spodnjo 
odprtino, malo 
vode steče, nato 
se tlaka znotraj 
in zunaj 
plastenke 
izenačila, voda 
neha teči. 

Voda ne teče 
ven, ker zrak ne 
more prodirati v 
plastenko. 

1.b 
Odpiranje 
zgornje 
odprtine 

Ko odpremo 
zgornjo 
odprtino, začne 
v plastenko 
prodirati zrak. 
Skupen tlak v 
plastenki je 
enak tlaku vode 
in zračnemu 
tlaku, tlak zunaj 
plastenke pa le 
zračnemu tlaku. 
Zaradi razlike 
tlakov voda 
izteka skozi 
spodnjo 
odprtino. 

 Skupen tlak v 
plastenki je 
enak tlaku vode 
in tlaku zraka v 
plastenki, tlak 
zunaj plastenke 
pa je enak le 
zračnemu tlaku. 
Zaradi tlačnih 
razlik voda teče. 

Voda teče, ker 
gre vedno iz 
mesta, kjer je 
gladina vode 
višja, na mesto, 
kjer je gladina 
nižja, če vmes ni 
višjih ovir.  
 
Zrak 
nadomešča 
izteklo vodo. 

1.c 
Prenašanje 
vode s 
slamico - – 
miselni 
poskus 
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  Pravilna 
kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

2. SKLOP: PRETAKANJE VODE SKOZI NATEGO 
2.a 
Odmašitev 
spodnjega 
konca cevi 

Voda teče 
zaradi tlačnih 
razlik. Na vodo v 
spodnjem koncu 
cevi pritiska tlak 
vode v posodi, 
zračni tlak nad 
vodo v posodi in 
tlak vode v cevi 
od zanke v cevi 
proti spodnjemu 
koncu cevi. Na 
zgornji konec 
cevi pritiska tlak 
vode v posodi in 
tlak zraka nad 
vodo v posodi 
ter voda v cevi 
od zgornjega 
konca cevi do 
vrha zanke. Tlak 
na spodnjemu 
koncu cevi je 
torej večji za 
toliko, kolikor je 
velikost tlaka v 
koncu cevi med 
nivojem vode v 
posodi in 
spodnjim 
koncem cevi. 
Zato nastane v 
zgornjem koncu 
cevi podtlak. 
Zaradi podtlaka 
začne v cev 
vdirati vedno 
nova voda iz 
posode in voda 
stalno teče po 
cevi. 

Voda teče 
zaradi tlačnih 
razlik. Curek 
vode povzroča 
voda nad 
spodnjim 
koncem cevi (do 
nivoja vode v 
posodi v istem 
kraku cevi). 
Razlaga 
oziroma vsak 
poskus razlage 
z omembo vleka 
vode, nastanka 
podtlaka ipd. 

Voda teče 
zaradi tlačnih 
razlik. "Na 
zgornji konec 
cevi pritiskata 
tlak vode in tlak 
zraka v zgornji 
posodi, na 
spodnji konec 
cevi pa le zračni 
tlak." 

Voda teče 
zaradi razlike 
višine vode; ker 
voda vedno 
teče navzdol 
ipd. 

2.b 
Spreminjanje 
višine 
spodnjega 
konca cevi 

Tem nižje kot 
spustim spodnji 
konec cevi, več 
vode je od 
zanke do tega 

S 
spreminjanjem 
višine 
spodnjega 
konca cevi se 

Nižje kot 
spustimo cev, 
močnejši je 
curek, ker je 
razlika tlakov 

Voda teče 
zaradi razlike 
višine vode. 
Večja kot je 
razlika višin, 
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kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

konca, zato je ta 
tlak večji. Zaradi 
tega je večji tudi 
podtlak v 
zgornjem koncu 
cevi. Zaradi 
večjih tlačnih 
razlik, je curek 
vode močnejši. 

spreminja 
količina vode, 
zato se 
spreminjajo tudi 
tlačne razlike. 
Razlaga s 
povečevanjem 
vleka vode, 
večjim 
podtlakom ipd.  

večja. Višje kot 
gremo, šibkejši 
je curek, ker je 
razlika tlakov 
manjša. 

močnejši je 
curek. 

2.c Dvig 
spodnjega 
konca cevi 
natege do 
gladine vode 

Voda bo tekla 
do višine, pri 
kateri se bosta 
tlaka na obeh 
koncih cevi 
izenačila. To se 
zgodi na višini 
gladine vode. 

Omemba 
izenačitve 
tlakov zaradi 
izenačitve 
količine vode v 
cevi na obeh 
straneh zanke. 
Zato vleka vode 
ni več 
prisotnega.  

Voda teče, 
dokler so 
prisotne tlačne 
razlike. Na tlak v 
cevi vpliva le 
višina vode nad 
cevjo, zato 
lahko dvignemo 
spodnji konec 
cevi do gladine 
vode. 

Cev lahko 
dvignemo do 
višine vode, ker 
je važna le 
višinska razlika.  

2.d Dvig dela 
cevi natege 
nad gladino 
vode v 
zgornji 
posodi 

Voda teče, ker 
je pomembna le 
tlačna razlika. 
Tlaka vode v 
cevi se na obeh 
straneh (od 
zanke do 
spodnjega in od 
zanke do 
zgornjega 
konca cevi) 
izenačita. Vlek 
vode povzroča 
del curka od 
gladine vode do 
spodnjega 
konca cevi in 
dokler je ta vlek 
dovolj močan, 
lahko dvignemo 
vodo 
(maksimalno do 
višine približno 
10-ih metrov, 
potem začne 
voda zaradi 

Voda še naprej 
teče zaradi 
tlačnih razlik. 
Tlaka vode se 
na obeh straneh 
cevi izenačita. 
Vlek vode 
povzroča del 
curka od gladine 
vode do 
spodnjega 
konca cevi. 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembna le 
razlika tlakov 
med koncema 
cevi. Ta razlika 
se zaradi dviga 
dela cevi ne 
spremeni. 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembno le 
to, da je voda v 
zgornji posodi 
višje od vode v 
spodnji posodi.  
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  Pravilna 
kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

podtlaka 
izparevati.  

2.e Spust 
dela cevi 
natege pod 
gladino vode 
v zgornji 
posodi 

Voda teče, ker 
je pomembna le 
tlačna razlika. 
Tlaka vode v 
cevi se na obeh 
straneh (od 
zanke do 
spodnjega in od 
zanke do 
zgornjega 
konca cevi) 
izenačita. Vlek 
vode povzroča 
del curka od 
gladine vode do 
spodnjega 
konca cevi. 

Voda še naprej 
teče zaradi 
tlačnih razlik. 
Tlaka vode se 
na obeh straneh 
cevi izenačita. 
Vlek vode 
povzroča del 
curka od gladine 
vode do 
spodnjega 
konca cevi. 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembna le 
razlika tlakov 
med koncema 
cevi. Ta razlika 
se zaradi spusta 
dela cevi ne 
spremeni. 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembno le 
to, da je voda v 
zgornji posodi 
višje od vode v 
spodnji posodi.  

2.f Dvig 
konca cevi 
natege v 
zgornji 
posodi 

Ko zgornji 
konec cevi 
dvignemo iz 
vode, v cev vdre 
zrak. Tlaka na 
obeh koncih 
cevi se 
izenačita. Tisti 
del vode, ki je v 
koncih cevi, 
izteče zaradi 
gravitacije, del 
vode v "ovinku" 
pa ostane ujet, 
ker ne obstaja 
tlak, ki bi to vodo 
izpodrinil. 

Omemba, da del 
vode odteče 
zaradi 
gravitacijske 
sile, preostali 
del vode pa 
ostane v cevi, 
ker tlak, ki bi 
lahko to vodo 
izpodrinil, ni 
prisoten. 

Naenkrat sta 
tlaka na obeh 
kocih cevi 
enaka, zato 
odteče le del 
vode v koncih 
cevi. V zanki 
ostane ujeta 
voda. 

V zanki ostane 
voda, ker ne 
more iti več 
navzgor po 
zanki. 

2.g 
Delovanje 
straniščne 
školjke 

V straniščni 
školjki je vedno 
enak nivo vode, 
ki pa je določen 
z višino 
spodnjega roba 
cevi v odtoku. 
Ko splaknemo 
školjko, v tem 

 
Pravilno 
označena višina 
vode v 
straniščni 
školjki. Nivo 
vode določa 
spodnji rob cevi 
na ovinku, voda 
sama od sebe 

Ko splaknemo 
školjko, se voda 
najprej dvigne, 
potem pa se 
spusti na 
določeno višino. 
Ta višina je 
vedno enaka.  
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  Pravilna 
kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

rokavu vedno 
ostane enako 
vode. V 
nadaljnjem delu 
cevi ni vode. S 
sifonom 
preprečimo 
smrad.  

ne more teči 
višje od tega 
roba. 
Voda v delu cevi 
preprečuje 
smrad. 
 
Omemba 
sifona. 

Učenec ve, da 
del vode vedno 
ostane v školjki. 

2.h 
Vodovodni 
sistem v hiši 

Da pride voda 
do pipe je nujno, 
da priteka z 
nekega mesta, 
ki je višje od 
višine pipe. V 
ozadju 
delovanja je 
princip natege. 
Višje moramo 
imeti nek 
zbiralnik 
oziroma vodno 
zajetje, nato 
voda teče po 
ceveh v tleh do 
hiše. Voda po 
cevi navzgor 
pride do pipe v 
učilnici. Tlak 
povečujemo s 
črpalkami in 
zmanjšujemo z 
regulatorji tlaka. 

Po principu 
natege lahko 
deluje 
vodovodni 
sistem le na zelo 
ravnem 
področju (do 10 
metrov). V 
realnosti je 
potrebno 
upoštevati 
hidrostatični 
tlak. Tlak 
povečujemo s 
črpalkami in 
zmanjšujemo z 
regulatorji tlaka. 

Omemba 
črpalk, 
vodovodnega 
stolpa. 

Da lahko teče 
voda iz pipe, 
moramo imeti 
nekje na višini, 
višji od pipe, 
vodno zajetje. 
Ko odpremo 
pipo, se začne 
voda premikati 
po cevi.  

3. SKLOP: PRETAKANJE ZRAKA MED POVEZANIMA BALONOMA 
3. Pretakanje 
zraka med 
povezanima 
balonoma 

Zrak bo pretekel 
iz manj 
napihnjenega 
balona v bolj 
napihnjen 
balon, ker je v 
manj 
napihnjenem 
balonu večji tlak 
kot v bolj 
napihnjenem. Iz 
izkušenj vemo, 
da je v manj 

Poskus razlage 
s sestavljanjem 
sil ipd.  

Zaradi 
elastičnosti 
materiala, iz 
katerega je 
narejen balon, 
velja, da je tlak v 
manj 
napihnjenem 
balonu večji kot 
tlak v bolj 
napihnjenem 
balonu. Ko 
odpremo ventil, 

Zrak steče iz 
balona, v 
katerem je večji 
tlak, v balon, v 
katerem je 
manjši tlak. 
Torej je bil v 
manj 
napihnjenem 
balonu večji tlak 
kot v bolj 
napihnjenem 
balonu. Tlaka 
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napihnjenem 
balonu večji 
tlak. 

se tlaka 
izenačita, zato 
steče zrak iz 
manj 
napihnjenega 
balona v bolj 
napihnjeni 
balon. 
 
Učenec pravilno 
razvrsti velikosti 
tlakov v balonih.  

se nato 
izenačita. 
 
Učenec poveže 
situacijo z 
izkušnjami, da 
za napihovanje 
manj 
napihnjenega 
balona 
potrebuje več 
moči v 
primerjavi z 
napihovanjem 
bolj 
napihnjenega 
balona. 

4. SKLOP: IZTEKANJE VODE IZ ZAPRTE PLASTENKE Z ODPRTINAMA 
1.a Odpiranje 
spodnje 
odprtine 

Ko odpremo 
spodnjo 
odprtino, steče 
toliko vode, da 
se tlaka znotraj 
in zunaj 
plastenke 
izenačita. Zrak 
znotraj 
plastenke se 
razpne, zato 
pride do 
podtlaka. Vsota 
tlakov zraka 
znotraj 
plastenke in 
vode je torej 
enak zračnemu 
tlaku zunaj 
plastenke, zato 
voda ne izteka 
več iz 
plastenke.  

Ko odpremo 
spodnjo 
odprtino, malo 
vode steče, 
dokler se tlaka 
ne izenačita. 
Nato voda neha 
teči, ker se je 
zrak znotraj 
plastenke 
razpel, njegov 
tlak je sedaj 
manjši od 
zračnega tlaka 
(podtlak), nastal 
je vakuum ipd. 
 
 
 
 

Ko odpremo 
spodnjo 
odprtino, malo 
vode steče, nato 
se tlaka znotraj 
in zunaj 
plastenke 
izenačila, voda 
neha teči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voda ne teče 
ven, ker zrak ne 
more prodirati v 
plastenko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b 
Odpiranje 
zgornje 
odprtine 

Ko odpremo 
zgornjo 
odprtino, začne 
v plastenko 
prodirati zrak. 
Skupen tlak v 

. Skupen tlak v 
plastenki je 
enak tlaku vode 
in tlaku zraka v 
plastenki, tlak 
zunaj plastenke 

Voda teče, ker 
gre vedno iz 
mesta, kjer je 
gladina vode 
višja, na mesto, 
kjer je gladina 
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plastenki je 
enak tlaku vode 
in zračnemu 
tlaku, tlak zunaj 
plastenke pa le 
zračnemu tlaku. 
Zaradi razlike 
tlakov voda 
izteka skozi 
spodnjo 
odprtino. 

pa je enak le 
zračnemu tlaku. 
Zaradi tlačnih 
razlik voda teče. 

nižja, če vmes ni 
višjih ovir. 
 
Zrak 
nadomešča 
izteklo vodo. 

1.c 
Prenašanje 
vode s 
slamico – 
miselni 
poskus 

    

5. SKLOP: PRETAKANJE VODE SKOZI NATEGO 
2.a 
Odmašitev 
spodnjega 
konca cevi 

Voda teče 
zaradi tlačnih 
razlik. Na vodo v 
spodnjem koncu 
cevi pritiska tlak 
vode v posodi, 
zračni tlak nad 
vodo v posodi in 
tlak vode v cevi 
od zanke v cevi 
proti spodnjemu 
koncu cevi. Na 
zgornji konec 
cevi pritiska tlak 
vode v posodi in 
tlak zraka nad 
vodo v posodi 
ter voda v cevi 
od zgornjega 
konca cevi do 
vrha zanke. Tlak 
na spodnjemu 
koncu cevi je 
torej večji za 
toliko, kolikor je 
velikost tlaka v 
koncu cevi med 
nivojem vode v 
posodi in 

Razlaga 
oziroma vsak 
poskus razlage 
z omembo vleka 
vode, nastanka 
podtlaka ipd. 

Voda teče 
zaradi tlačnih 
razlik. "Na 
zgornji konec 
cevi pritiskata 
tlak vode in tlak 
zraka, na 
spodnji konec 
cevi pa le zračni 
tlak." 

Voda teče 
zaradi razlike 
višine vode; ker 
voda vedno 
teče navzdol 
ipd. 
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spodnjim 
koncem cevi. 
Zato nastane v 
zgornjem koncu 
cevi podtlak. 
Zaradi podtlaka 
začne v cev 
vdirati vedno 
nova voda iz 
posode in voda 
stalno teče po 
cevi. 

2.b 
Spreminjanje 
višine 
spodnjega 
konca cevi 

Tem nižje kot 
spustim spodnji 
konec cevi, več 
vode je od 
zanke do tega 
konca, zato je ta 
tlak večji. Zaradi 
tega je večji tudi 
podtlak v 
zgornjem koncu 
cevi. Zaradi 
večjih tlačnih 
razlik je curek 
vode močnejši. 

Razlaga s 
povečevanjem 
vleka vode, 
večjim 
podtlakom ipd.  

Nižje kot 
spustimo cev, 
močnejši je 
curek, ker je 
razlika tlakov 
večja. Višje kot 
gremo, šibkejši 
je curek, ker je 
razlika tlakov 
manjša. 

Voda teče 
zaradi razlike 
višine vode. 
Večja kot je 
razlika višin, 
močnejši je 
curek.  

2.c Dvig 
spodnjega 
konca cevi 
natege do 
gladine vode 

Voda bo tekla 
do višine, pri 
kateri se bosta 
tlaka na obeh 
koncih cevi 
izenačila. To se 
zgodi na višini 
gladine vode. 

Omemba 
izenačitve 
tlakov zaradi 
izenačitve 
količine vode v 
cevi na obeh 
straneh zanke. 
Zato vlek vode 
ni več prisoten.  

Voda teče, 
dokler so 
prisotne tlačne 
razlike. Na tlak v 
cevi vpliva le 
višina vode nad 
cevjo, zato 
lahko dvignemo 
spodnji konec 
cevi do gladine 
vode. 

Cev lahko 
dvignemo do 
višine vode, ker 
je važna le 
višinska razlika.  

2.d Dvig dela 
cevi natege 
nad gladino 
vode v 
zgornji 
posodi 

Voda teče, ker 
je pomembna le 
tlačna razlika. 
Tlaka vode v 
cevi se na obeh 
straneh (od 
zanke do 
spodnjega in od 
zanke do 
zgornjega 

Voda še naprej 
teče zaradi 
tlačnih razlik. 
Tlaka vode se 
na obeh straneh 
cevi izenačita. 
Vlek vode 
povzroča del 
curka od gladine 
vode do 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembna le 
razlika tlakov 
med koncema 
cevi. Ta razlika 
se zaradi dviga 
dela cevi ne 
spremeni. 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembno le 
to, da je voda v 
zgornji posodi 
višje od vode v 
spodnji posodi. 
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  Pravilna 
kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

konca cevi) 
izenačita. Vlek 
vode povzroča 
del curka od 
gladine vode do 
spodnjega 
konca cevi in 
dokler je ta vlek 
dovolj močan, 
lahko dvignemo 
vodo 
(maksimalno do 
višine približno 
10 metrov, 
potem začne 
voda zaradi 
podtlaka 
izparevati. 

spodnjega 
konca cevi.  

2.e Spust 
dela cevi 
natege pod 
gladino vode 
v zgornji 
posodi 

Voda teče, ker 
je pomembna le 
tlačna razlika. 
Tlaka vode v 
cevi se na obeh 
straneh (od 
zanke do 
spodnjega in od 
zanke do 
zgornjega 
konca cevi) 
izenačita. Vlek 
vode povzroča 
del curka od 
gladine vode do 
spodnjega 
konca cevi. 

Voda še naprej 
teče zaradi 
tlačnih razlik. 
Tlaka vode se 
na obeh straneh 
cevi izenačita. 
Vlek vode 
povzroča del 
curka od gladine 
vode do 
spodnjega 
konca cevi. 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembna le 
razlika tlakov 
med koncema 
cevi. Ta razlika 
se zaradi spusta 
dela cevi ne 
spremeni. 

Voda še naprej 
teče, ker je 
pomembno le 
to, da je voda v 
zgornji posodi 
višje od vode v 
spodnji posodi. 

2.f Dvig 
konca cevi 
natege v 
zgornji 
posodi 

Ko zgornji 
konec cevi 
dvignemo iz 
vode, v cev vdre 
zrak. Tlaka na 
obeh koncih 
cevi se 
izenačita. Tisti 
del vode, ki je v 
koncih cevi, 
izteče zaradi 
gravitacije, del 

Omemba, da del 
vode odteče 
zaradi 
gravitacijske 
sile, ostal del 
vode pa ostane 
v cevi, ker tlak, 
ki bi lahko to 
vodo izpodrinil, 
ni prisoten. 

Naenkrat sta 
tlaka na obeh 
koncih cevi 
enaka, zato 
odteče le del 
vode v koncih 
cevi. V zanki 
ostane ujeta 
voda. 

V zanki ostane 
voda, ker ne 
more iti več 
navzgor po 
zanki. 
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  Pravilna 
kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

vode v "ovinku" 
pa ostane ujet, 
ker ne obstaja 
tlak, ki bi to vodo 
izpodrinil. 

2.g 
Delovanje 
straniščne 
školjke 

V straniščni 
školjki je vedno 
enak nivo vode, 
ki pa je določen 
z višino 
spodnjega roba 
cevi v odtoku. 
Ko potegnemo 
vodo v tem 
rokavu vedno 
ostane enako 
vode. V 
nadaljnjem delu 
cevi ni vode. S 
sifonom 
preprečimo 
smrad.  

 
Pravilno 
označena višina 
vode v 
straniščni 
školjki. Nivo 
vode določa 
spodnji rob cevi 
na ovinku, voda 
sama od sebe 
ne more teči 
višje od tega 
roba.  
Voda v delu cevi 
preprečuje 
smrad. 
 
Omemba 
sifona. 

Ko potegnemo 
vodo, se voda 
najprej dvigne, 
potem pa se 
spusti na 
določeno višino. 
Ta višina je 
vedno enaka.  
 
Učenec ve, da 
del vode vedno 
ostane v školjki. 

2.h 
Vodovodni 
sistem v hiši 

Da pride voda 
do pipe je nujno, 
da priteka z 
nekega mesta, 
ki je višje od 
višine pipe. V 
ozadju 
delovanja je 
princip natege. 
Višje moramo 
imeti nek 
zbiralnik 
oziroma vodno 
zajetje, nato 
voda teče po 
ceveh v tleh do 
hiše. Voda po 
cevi navzgor 
pride do pipe v 
učilnici. Tlak 
povečujemo s 

Po principu 
natege lahko 
deluje 
vodovodni 
sistem le na zelo 
ravnem 
področju (do 10 
metrov). V 
realnosti je 
potrebno 
upoštevati 
hidrostatični 
tlak. Tlak 
povečujemo s 
črpalkami in 
zmanjšujemo z 
regulatorji tlaka. 

Omemba 
črpalk, 
vodovodnega 
stolpa. 

Da lahko teče 
voda iz pipe, 
moramo imeti 
nekje na višini, 
višji od pipe, 
vodno zajetje. 
Ko odpremo 
pipo, se začne 
voda premikati 
po cevi. 
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  Pravilna 
kompleksna 
razlaga 

Nad ravnijo OŠ Višja raven 
razlage 

Nižja raven 
razlage  

črpalkami in 
zmanjšujemo z 
regulatorji tlaka. 

6. SKLOP: PRETAKANJE ZRAKA MED POVEZANIMA BALONOMA 
3. Pretakanje 
zraka med 
povezanima 
balonoma 

Zrak bo pretekel 
iz manj 
napihnjenega 
balona v bolj 
napihnjen 
balon, ker je v 
manj 
napihnjenem 
balonu večji tlak 
kot v bolj 
napihnjenem. Iz 
izkušenj vemo, 
da je v manj 
napihnjenem 
balonu večji 
tlak. 

Poskus razlage 
s sestavljanjem 
sil ipd.  

Zaradi 
elastičnosti 
materiala, iz 
katerega je 
narejen balon, 
velja, da je tlak v 
manj 
napihnjenem 
balonu večji kot 
tlak v bolj 
napihnjenem 
balonu. Ko 
odpremo ventil, 
se tlaka 
izenačita, zato 
steče zrak iz 
manj 
napihnjenega 
balona v bolj 
napihnjeni 
balon. 
 
Učenec pravilno 
razvrsti velikosti 
tlakov v balonih.  

Zrak steče iz 
balona, v 
katerem je večji 
tlak, v balon, v 
katerem je 
manjši tlak. 
Torej je bil v 
manj 
napihnjenem 
balonu večji tlak 
kot v bolj 
napihnjenem 
balonu. Tlaka 
se nato 
izenačita. 
 
Učenec poveže 
situacijo z 
izkušnjami, da 
za napihovanje 
manj 
napihnjenega 
balona 
potrebuje več 
moči v 
primerjavi z 
napihovanjem 
bolj 
napihnjenega 
balona.  

 

Po vsaki izvedeni zbirki poskusov v prepisu učenčevih odgovorov najprej 
razdružimo posamezne dejavnosti učenca, najlažje kar po predlagani barvni 
shemi. Določimo pravilnost napovedi in razlage poskusov razvrstimo glede na 
ravni. V nadaljevanju so na takšen način interpretirani odgovorov treh dijakov, ki 
so sodelovali v preliminarni študiji. 
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6. PRELIMINARNA ŠTUDIJA 
Oblikovanje zbirke poskusov za spremljanje pristopov učencev pri reševanju 
naravoslovnih problemov je obširna in kompleksna naloga. Zato sem se odločila, da 
med oblikovanjem protokola izvedem tudi preliminarna preverjanja. Z njimi sem 
želela preveriti ustreznost izbire teme in poskusov, nazornost poskusov, pojav 
kognitivnega konflikta, ustrezno oblikovanost vprašanj in njihovo zahtevnost, 
smiselnost vključenosti dodatnih nalog ipd. 

 

6.1  O PRELIMINARNI ŠTUDIJI 

6.1.1 SODELUJOČI 

V raziskavo so bili vključeni trije dijaki, saj sem predvidela, da bodo zaradi 
dodatnega znanja in izkušenj lažje sodelovali pri reševanju nalog iz zbirke poskusov 
ter podali bolj obširno povratno informacijo. Vsi trije dijaki so bili v času izvedbe 
intervjujev vključeni v gimnazijski program. Nobeden od njih ni bil prepoznan kot 
nadarjen na naravoslovnem področju in ni izkazoval posebnega interesa za 
naravoslovno področje. Glede na to, da so bili vključeni sodelujoči dijaki z 
zaključeno osnovno šolo, so imeli pridobljeno ustrezno predznanje. Ker so vsebine 
poslušali tudi v srednji šoli, lahko predpostavimo, da je bilo njihovo predznanje 
večje, kot ga imajo običajno učenci, ki so jim te dejavnosti namenjene. 

 

6.1.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Zbirko poskusov za spremljanje pristopov učencev pri reševanju naravoslovnih 
problemov sem izvedla z vsakim dijakom posebej. Pred izvedbo sem z vsakim 
ponovila ključne pojme, potrebne pri reševanju nalog iz zbirke poskusov. Nato sem 
pred vsakim dijakom posebej izvedla tri sklope poskusov s hidrostatičnega tlaka po 
v naprej določenem protokolu. Pred vsakim poskusom sem dijaka pozvala, naj poda 
napoved poskusa in predvideno razlago. Po izvedenem poskusu je dijak preveril 
svojo napoved ter po potrebi dopolnil ali spremenil predvideno razlago poskusa. 
Dodatno so bila vsakemu dijaku postavljena vprašanja, s katerimi je pokazal 
uporabo pridobljenega znanja na praktičnih primerih. 

Poskusi, postavljene naloge in odgovori dijakov so bili posneti s kamero, zvočni 
zapis pa naknadno transkribiran. Posnetek je služil za dodatno pojasnjevanje 
slišanega in je bil uporabljen izključno za namene tega magistrskega dela. 

Po izvedbi so bili dijaki naprošeni, da podajo svoja opažanja glede izbire teme in 
poskusov, jasnosti vprašanj, nazornosti poskusov ter morebitne druge komentarje. 

 

6.1.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Transkribirani podatki in komentarji dijakov ter lastna refleksija po vsaki izvedbi so 
bili uporabljeni za preverjanje ustreznosti izbire teme in poskusov, nazornosti 
poskusov, preverjanje možnosti za pojav kognitivnega konflikta, ustrezno 
oblikovanost vprašanj in nalog, zahtevnost vprašanj in nalog, smiselnost 
vključenosti dodatnih nalog ipd. 

Ugotovitve so bile uporabljene za natančnejše oblikovanje protokola. Odgovori so 
bili uporabljeni tudi pri oblikovanju lestvice za ocenjevanje ravni razlag pri 
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posameznih vprašanjih. Odgovori dijakov so bili kategorizirani in interpretirani glede 
na omenjeno lestvico. 

 

6.2  UGOTOVITVE PRELIMINARNE ŠTUDIJE 

6.2.1 IZVEDBA ZBIRKE POSKUSOV S PRVIM DIJAKOM 

Ugotovitve izvajalke 

- Pri uvodni ponovitvi je treba nameniti več pozornosti ustrezni rabi besed 
kapljevine, plini in tekočine. 

- Med izvedbo sem naredila kar nekaj jezikovnih napak (npr. odstranim 
spodnjo luknjo). 

- V prihodnje se moram bolj izogibati dopolnjevanju in predvidevanju dijakovih 
odgovorov. 

- Pri napovedih bi bilo treba zahtevati tudi razlago, zakaj naj bi se to zgodilo. 
- Nivo dviga cevi pri nategi bi bilo lažje določiti, če bi imeli prozorne posode. 
- Za izvedbo nadaljnjih poskusov moram poiskati cevi ustrezne dolžine. 
- Pri nategi, kjer gre del cevi pod delom cevi, iz katerega izteka voda, mora iti 

del cevi dovolj nizko, medtem ko mora biti konec cevi, iz katerega izteka 
voda, dovolj visoko. 

- Pri poskusu pretakanja zraka med povezanima balonoma sta v sistemu dva 
ventila in ne dve tesnili. 

- Pri prvem sklopu poskusov bi bilo smiselno dodati praktično nalogo. 

 

Dijakov komentar 

Pri razlagi delovanja školjke najprej nisem točno razumel, kaj me sprašuješ – koliko 
vode ostane v školjki. Drugače sem razumel vsa vprašanja. Ne bi nič drugega 
spreminjal. 

 

6.2.2 IZVEDBA ZBIRKE POSKUSOV Z DRUGIM DIJAKOM 

Ugotovitve izvajalke 

- Paziti moram na jezikovne napake. 
- Pri razlagi, kdaj voda teče, sem omenila le razliko višin. Najbrž bi bilo 

smiselno omeniti tudi razliko tlakov. 
- Pri prvem poskusu sem imela v plastenki preveč vode, zato je stekla le 

majhna količina vode. 
- Pri prvem poskusu sem govorila le o tlaku znotraj plastenke, nujno je, da 

poimenujem tudi lego, npr. na nivoju spodnje odprtine. 
- Dijakinja mi je povedala, da natego že pozna. Smiselno bi bilo, da bi 

sodelujoče v zbirki poskusov vedno vprašala, ali poznajo poskus. 
- Pri nategi sem dijakinjo usmerila na razlago delovanja natege zaradi razlike 

tlakov, čeprav je bila ta razlaga zanjo precej zahtevna.  
- Pri nategi je treba določiti točen vrstni red poskusov. 
- Pri nategi sem vmes dvakrat odgovor dijakinje napeljala tako, da je bil 

pravilen, čeprav ni nujno, da je dijakinja res pravilno razmišljala.  
- Pri nategi morata biti obe posodi dovolj veliki, cev mora biti primerne dolžine. 
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Dijakov komentar 

Poskusi so bili zelo zanimivi. Tretji poskus me je res presenetil. Vprašanja so bila 
ok, sem jih razumela. Ne vem, če bi bilo potrebno kaj spremeniti. 

 

6.2.3 IZVEDBA ZBIRKE POSKUSOV S TRETJIM DIJAKOM 

Pred tretjo izvedbo zbirke poskusov sem naredila nekaj sprememb. Pri 
napovedovanju sem dijakinjo pozivala tudi k razlagi svoje napovedi. Dodatno sem 
vključila vprašanje s slamico in kozarcem in vprašanje o delovanju vodovodnega 
sistema.  

 

Ugotovitve izvajalke 

- Nekateri dijaki bodo lahko potrebovali obširnejšo razlago osnovnih pojmov, 
da bodo lažje sledili poskusom. Ni nujno, da imajo vsi učenci izkušnje s 
podanimi pojmi. 

- Učenci lahko potrebujejo več časa za oblikovanje razmislekov. 
- Ker sem vključila vprašanje o delovanju vodovodnega sistema, je smiselno, 

da se vključi tudi preprosta razlaga črpalke. 
- Pri postavljanju poskusov še večja pozornost na to, da preden izvedem 

poskus, vprašam po napovedi in razlagi. 
- Ko pri poskusu pretakanja zraka med povezanima balonoma postavim 

podvprašanje (namig), moram počakati, da učenec s tem dodatnim znanjem 
sam izpelje zaključek. 

 

Dijakov odgovor 

Pri prvem poskusu mi je bilo ful fascinantno, ko ni šla ven voda. Vprašanje, kako 
voda pride do pipe, sem razumela drugače, bolj sem razmišljala o tem, kako pipa 
deluje. Drugače je bilo ful zanimivo, škoda, da fizika v šoli ni tako zanimiva. 

 

6.3  INTERPRETACIJA ODGOVOROV 

Po posameznih vprašanjih sem preverila pravilnost dijakovih napovedi (ali je bila 
napoved pravilna, delno pravilna ali napačna). Iz posnetka in odziva dijaka sem 
ocenila, ali je pri dijaku prišlo do pojava miselnega konflikta ali ne. Zapisala sem, ali 
je dijakova razlaga pravilna, nepravilna ali manjka. S pomočjo Tabela 9 sem določila 
raven razlage. Če je dijak prišel do razlage poskusa z vodenjem in podvprašanji, 
sem raven razlage zapisala v oklepaju. 

 

6.3.1  PRVI DIJAK 

V Tabela 10 so navedene po posameznih vprašanjih preverjene napovedi, razlage 
in pojavnost miselnega konflikta za prvega dijaka. 
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Tabela 10. 

Ustreznost napovedi, pojav kognitivnega konflikta in raven razlag pri prvem dijaku. 

 

POSKUS PRAVILNOST 
NAPOVEDI 

MISELNI 
KONFLIKT 

PRAVILNOST 
RAZLAGE 

RAVEN 
RAZ. 

1.a Delno pravilna 
napoved. Pravilna 
napoved, da bo 
voda iztekala, 
brez napovedi, da 
se bo ta iztekanje 
nadaljevalo. 

Prisoten, vendar 
dijak takoj sam 
vidi, da je slabo 
premislil, ko je 
podal napoved 
izida poskusa. 

Dijak prav 
razmišlja, da se 
zrak v plastenki 
raztegne. Ustrezno 
določi velikosti 
tlakov. 
Uporabi besedo 
vakuum 
(napačno). 

3 

1.b Napačna 
napoved. 

Dijak sam popravi 
neustrezno 
napoved. 

Dijak pravilno 
določi velikosti 
tlakov. 

2 

1.c     
2.a Pravilna napoved.  Sam omeni, da 

voda teče zaradi 
višinskih razlik. 
Ob podvprašanjih 
pravilno določi tudi 
velikosti tlakov. 

1 
 
 

(2) 

2.b Pravilna napoved.  Omeni povečanje 
tlaka. 

2 

2.c Pravilna napoved. 
Na začetku 
napačna 
napoved, ki jo 
sam popravi. 

 //  

2.d     
2.e Pravilna napoved.  Zakomplicira z 

razlago, ki je sicer 
pravilna. 

2 

2.f Pravilna napoved.  Pravilno razmišlja, 
da ker ne bo več 
tlaka, ki bi vodo 
potisnil, voda ne bo 
več iztekala iz cevi. 

2 

2.g //  Povedala sem mu, 
da školjka deluje 
po principu natege. 
Razloži in označi 
prenizek nivo vode 

1 
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glede na višino 
cevi. 
S povezavo na 
poskus pri nategi 
pravilno popravi 
nivo vode. 
Ve, da 
uporabljamo sifon 
zaradi 
preprečevanja 
smradu. 

 
 
 

(2) 

2.h     
3. Napačna 

napoved. 
Miselni konflikt. 
Pri dijaku je na 
obrazu opazno 
presenečenje. 

Razume razliko 
velikosti tlakov v 
balonih pred 
poskusom. 
Omeni plinsko 
enačbo, razliko 
volumnov, vendar 
sam vidi, da ne 
zmore iti naprej. 
Zahtevnost 
napihovanja 
balona (tlaka v 
balonu) poveže z 
izkušnjami. 

1 

 

S prvim dijakom nisem izvedla vseh poskusov, zato so pri teh poskusih ostale 
prazne vrstice. Poleg tega so ostala prazna polja v primerih, ko dijak ni podaj razlage 
in ko miselni konflikt ni bil prisoten. 

V prvem sklopu poskusov je bila ena napoved delno pravilna, druga napoved je bila 
napačna. Kljub temu je dijak popravil obe napovedi in obakrat podal kompleksno 
razlago, enkrat na ravni, ki je bila višja, kot bi jo pričakovali v OŠ. Dijak je na 
vprašanje, zakaj je voda prenehala iztekati iz plastenke pri 2.b poskusu odgovoril: 
»Zdej pa ne gre več ven, zato ker je tukaj vakuum ratal.« in »Ok. Pač, tlak se je 
zmanjšal oziroma zrak se je razetegnil.«. 

Dijak je že vnaprej poznal delovanje natege. Vse napovedi v tem sklopu poskusov 
so bile pravilne. Dijak je sam podal razlago poskusov na konkretni ravni (npr. voda 
teče zaradi razlike višin), ob podvprašanju, če zna razložiti delovanje natege z 
razliko tlakov, je povedal: »Tukej (dijak je pokazal na zgornjo posodo) je višji tlak 
kukr tukej spodej. Oziroma zmerej gre z višjega tlaka k nižjemu. Ker je tukej višji 
nivo, bo višji tlak kukr spodej.«. Dijak vleka ni omenil. Iz tega lahko zaključimo, da 
dijak razume delovanje natege na višji ravni. 

Pri poskusu pretakanja zraka med povezanima balonoma je dijak podal napačno 
napoved: »Ta balon se bo napihnil (pokaže na moder, manjši balon). Oziroma 
odvisno. A sta ista balona pač isti material?« Dijaku sem odgovorila, da sta balona 
iz istega materiala. »Potem se bo un napihnil (pokaže na modri balon)«. Kljub 
napačni napovedi je po izvedbi poskusa pravilno določil, da je bil večji tlak v manj 
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napihnjenem balonu in manjši tlak v bolj napihnjenem balonu: »Aha, aja, pač ne 
vem. Tle je bil večji tlak, to je dejstvo (pokaže na zelen, pred poskusom manj 
napihnjen balon) ja tle je bil manjši (pokaže na moder, pred poskusom bolj napihnjen 
balon), sam zakaj je bil ta balon večji?«. Iz tega lahko zaključimo, da dijak razume 
pomen razlike tlakov pri pretakanju vseh tekočin (tudi plinov). Prav tako je povezal 
izid poskusa z občutki pri napihovanju balona. 

Pri prvem in drugem poskusu v prvem sklopu dijak pri delno pravilni in napačni 
napovedi ni pokazal presenečenja, ampak je takoj spremenil svojo napoved in dodal 
ustrezno razlago. Najbrž je prišlo do miselnega konflikta le pri tretjem sklopu 
poskusov, ko je bil dijak vidno presenečen: »Aja, ta se bo. Em. Aja, sej ta je imel 
večji tlak prej (pokaže na zelen, pred poskusom manj napihnjen balon).« Sicer je 
razumel, da je bil tlak v manj napihnjenem balonu večji, tega pa brez vodenja ni znal 
povezati z dosedanjimi izkušnjami. 

Glede na to, da so bile dijakove napovedi in razlage poskusov večinoma pravilne, 
lahko sklepamo, da za dijaka poskusi niso bili zelo zahtevni. Kljub temu je naredil 
nekaj napak, vendar se je večkrat sam popravil. Pri drugem poskusu je dijak podal 
razlago z razlikami tlakov šele, ko smo ga po tem vprašali (sam je podal le razlago 
z razlikami višine gladin). Iz tega lahko sklepamo, da dijak ve več, vendar svojega 
znanja ne pokaže. Poleg tega je sicer v neustreznem kontekstu omenil vakuum, 
poznal je plinsko enačbo. To lahko kaže na to, da dijak pozna tudi zahtevnejše 
fizikalne pojme in pojave, vendar je njegovo poznavanje zahtevnejših vsebin 
pomanjkljivo in le delno ustrezno. 

 

6.3.2 DRUGI DIJAK 

V Tabela 11 so podane pravilnosti napovedi, razlage in pojavnost miselnega 
konflikta pri drugem dijaku. 

 

Tabela 11. 

Ustreznost napovedi, pojav kognitivnega konflikta in raven razlag pri drugem dijaku. 

 

POSKUS PRAVILNOST 
NAPOVEDI 

MISELNI 
KONFLIKT 

PRAVILNOST 
RAZLAGE 

RAVEN 
RAZ. 

1.a Delno pravilna 
napoved. Pravilna 
napoved, da bo 
voda iztekala, 
brez napovedi, da 
se bo ta iztekanje 
končalo. 

Prisoten, izražen 
s smehom. Dijak 
sam tega 
konflikta ne reši, 
šele po povedani 
razlagi se vsaj na 
videno zadovolji 
z odgovorom. 

Dijak sam ne tvori 
razlage. Razume, 
da je na začetku 
tlak znotraj 
plastenke večji, 
nato pa se tlaka 
izenačita.  

NI 
 

(2) 

1.b Napačna 
napoved. 

Prisoten, izražen 
s smehom. Dijak 
se sam popravi in 
tvori pravilno 
razlago. 

Razlaga izteka 
vode zaradi 
nadomeščanja 
vode z zrakom. 

1 
 
 
 

(2) 
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Razume, da je tlak 
na nivoju odprtine 
znotraj plastenke 
večji od tlaka na 
nivoju odprtine 
zunaj plastenke.  

1.c     
2.a Pravilna napoved.  Natega deluje 

zaradi višinskih 
razlik. 

(1) 

2.c Napačna 
napoved. 

Dijak ugiba, ali 
lahko dvignem 
cev do gladine 
vode ali do roba 
cevi. Ne morem 
potrditi, ali je 
miselni konflikt 
prisoten ali ne. 

Dijak razlage ne 
tvori sam.  

NI 

2.b Pravilna napoved.  Dijak poda 
napačno razlago, 
da bo nižje višji tlak 
zaradi različne 
velikosti zračnega 
tlaka na različnih 
višinah. 
Dijak razume, da je 
curek vode 
šibkejši, če je 
manjša višinska 
razlika. 

0 
 
 
 
 
 

(1) 

2.d Pravilna napoved.  Dijak poda pravilno 
napoved z 
razlikami višin. 

1 

2.e Pravilna napoved.  Dijak poda pravilno 
napoved z 
razlikami višin. 

1 

2.f Delno pravilna 
napoved. Dijak 
pravilno napove, 
da bo del vode 
ostal v cevi. Na 
eni strani cevi 
pokaže pravilno 
višino, na drugi 
strani je ta višina 
napačna. 

Ne morem 
potrditi, ali je 
miselni konflikt 
prisoten ali ne.  

Dijak po razlagi ni 
bil dodatno 
vprašan. 

// 

2.g   Dijak pravilno 
označi nivo vode v 
straniščni školjki. 
Ve, da voda vedno 

1 
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odteče naprej in da 
v nadaljevanju cevi 
ni vode. Po 
uporabnosti sifona 
dijak ni bil vprašan.  

2.h     
3. Napačna 

napoved. 
Prisoten, izražen 
s smehom. Ni 
nujno, da je dijak 
tudi po razlagi 
razrešil miselni 
konflikt. 

Dijak samostojno 
ne poda razlage. 
Šele po zelo 
postopnem 
vodenju pravilno 
sklepa na velikosti 
tlakov med 
balonoma. Tudi s 
konkretno pomočjo 
dijak razlage ne 
tvori. 

NI 

 

V prvem sklopu je dijak enkrat podal delno pravilno napoved in enkrat napačno 
napoved. Obakrat je bil pri dijaku opažen miselni konflikt, izražen s smehom. Pri 
prvem poskusu dijak ni samostojno tvoril razlage, razumel pa je spremembe tlakov 
v plastenki. Pri drugem poskusu je dijak samostojno podal zelo konkretno razlago, 
kar kaže na to, da je tudi razrešil miselni konflikt: »Aha. (smeh). Aha, okej. Zdej pa 
tle not zrk uhaja. In zarad tega lahko kle voda vn teče (pokaže na plastenki).« Sicer 
je razumel razlike tlakov, vendar jih v razlagi samostojno ni omenil.  

V drugem sklopu poskusov sem preverila poznavanje poskusa. Dijak se je v teoriji 
že srečal z natego, praktično pa je še ni izvedel. Od šestih poskusov je štirikrat podal 
pravilno napoved, enkrat delno pravilno napoved in enkrat napačno napoved. Dijak 
je razumel delovanje natege le na konkretni ravni (natega deluje zaradi višinskih 
razlik). Dve razlagi na začetku sklopa sta bili napačni, dijak je skušal razložiti vpliv 
na jakost curka z razlikami v zračnem tlaku zaradi različne velikosti zračnega tlaka 
na različnih nadmorskih višinah. Pri nadaljnjih nalogah se je dijak vrnil h konkretnim 
razlagam (voda teče zaradi razlike višin). Na primer dijak je razložil, da voda pri 
poskusu 2.d (del cevi je dvignjen kakšen meter nad zgornjo posodo) še vedno teče: 
»Em, ja sej važn, da je ta konc nižje od unga (pokaže konca cevi).«To konkretno 
znanje je prenesel v praktično situacijo in pravilno razložil delovanje straniščne 
školjke. 

Pri tretjem sklopu poskusov je pri dijaku prišlo do miselnega konflikta: »Am. Ups 
(smeh).« Dijaku sem postavila podvprašanja in ga poskušala usmeriti na pomen 
tlakov pri snovnih tokovih. Nato sem mu postavila še vprašanje o tem, kdaj je 
napihovanje balona najtežje. Dijak je iz izkušenj vedel, da je napihovanje balona 
najtežje na začetku, vendar pa tega spoznanja ni zmogel uporabiti pri razlagi 
poskusa. Dijakovi odgovori (le pritrjevanje mojim komentarjem) kažejo, da dijak 
miselnega konflikta ni razrešil. 

Za dijaka so bili poskusi srednje zahtevni. Dijakove napovedi so bile večkrat 
napačne. Dijak je samostojno tvoril le razlage na konkretni ravni, drugače pa je do 
bolj kompleksnih razlag nekajkrat prišel le na podlagi podvprašanj. Poskusi so pri 
dijaku večkrat sprožili miselni konflikt. Nekajkrat sem dijaka s podvprašanji pripeljala 
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do razrešitve tega konflikta, najbrž pa sta vsaj dva takšna konflikta ostala 
nerazrešena. 

 

6.3.3 TRETJI DIJAK 

Pravilnosti napovedi, razlag in pojavnost miselnega konflikta pri tretjem dijaku pa so 
zbrani v Tabela 12. 

 

Tabela 12. 

Ustreznost napovedi, pojav kognitivnega konflikta in raven razlag pri tretjem 
dijaku. 

 

POSKUS PRAVILNOST 
NAPOVEDI 

MISELNI 
KONFLIKT 

PRAVILNOST 
RAZLAGE 

RAVEN 
RAZ. 

1.a Napoved dijaka je 
delno pravilna, 
pravilno napove, 
da bo voda 
nehala iztekati, ne 
napove pa, da bo 
del vode iztekel iz 
plastenke. 

 Predpostavi, da bo 
v plastenki nastal 
»vakuum«. Se 
popravi in pravilno 
pove, da sta tlaka 
zunaj in znotraj 
plastenke na nivoju 
odprtine enaka. 

3 

1.b Napačna 
napoved. 

Prisoten, pri 
dijaku je opazno 
presenečenje. Ali 
je dijak miselni 
konflikt razrešil ali 
ne ni mogoče 
trditi.  

Napačna razlaga. 0 

1.c   Zamaši slamico in 
prenese vodo. 

NI 
 

2.a Napačna 
napoved. 

Prisoten. Ne 
morem reči, ali ga 
je dijak po 
povedani razlagi 
razrešil ali ne.  

Ne poda razlage. Z 
zelo podrobnim 
vodenjem pokaže 
razumevanje 
razlike tlakov na 
obeh koncih cevi. 

NI 

2.b Napačna 
napoved. 

Prisoten. Moja 
razlaga ga ne 
razreši. Pri 
naslednjem 
vprašanju jo 
načrtno spomnim 
na to vprašanje, 
takrat razume, da 
je jakost curka 
odvisna od tlaka 

Napačna razlaga. 
Spreminjanje 
jakosti curka 
razloži s 
spreminjanjem 
zračnega tlaka na 
različnih višinskih 
razlikah. 

0 
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vode in ne tlaka 
zraka. 

2.c Pravilna napoved.  Pravilna razlaga. 
Tlaka se izenačita. 

1 

2.d Napačna 
napoved. 

Prisoten. Najbrž 
ostane 
nerazrešen. 

Ni razlage. NI 

2.e Pravilna napoved.  Pravilna razlaga, 
ker bo še vedno 
vplivala samo 
voda.  

1 

2.f Napačna 
napoved. 

S tem, ali bo ostal 
del vode v cevi ali 
ne, se ne ukvarja. 

Delna, napačna 
razlaga – zračni 
tlak ni uspel 
pognati vode. 

0 

2.g   Pravilno označi, da 
v cevi ostane del 
vode. Narobe 
označi višino vode 
v cevi. Razume 
uporabno vrednost 
sifona. 

1 

2.h   Slabo razumela 
vprašanje. 

 

3. Napačna 
napoved. 

Prisoten. Najbrž 
ostane 
nerazrešen. 

Prva določitev 
velikosti tlakov je 
napačna, popravi 
se, ko jo spomnim 
na tok. Tudi po 
konkretnem 
namigu zares ne 
razume, da je bil 
tlak v manjšem 
balonu večji. 

0 
 

(1) 

 

V sklopu poskusov s plastenko je bila prva od dijakovih napovedi delno pravilna in 
druga nepravilna. Po izvedem poskusu je bil dijak zaradi nepravilne napovedi 
presenečen: »Hmm. Ha ha. Kok?«. Lahko sklepamo, da je pri dijaku prišlo do 
miselnega konflikta. Čeprav dijak pri prvem poskusu pokaže razumevanje 
poskusa, omeni celo vakuum, zaradi katerega naj voda ne bi iztekala, in ustrezno 
razvrsti tlake po velikosti na nivoju spodnje odprtine, je pri drugem poskusu 
razlaga napačna. Iz odgovorov dijaka lahko sklepamo, da dijak ve, da teče 
kapljevinski tok zaradi tlačnih razlik, vendar tega znanja ne zna prenašati v 
konkretno situacijo (dijak je pravilno določil, da je tlak v tekočini znotraj plastenke 
večji od zunanjega zračnega tlaka). Dijak je rešil uporabno nalogo, ker jo je že 
poznal, zato ne moremo sklepati, da je dijak pri tej nalogi uporabil znanje iz 
prejšnjih dveh nalog. 
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Natege dijak še ni poznal. Prva dijakova napoved kapljevinskega toka po cevi je bila 
napačna, razlaga ni bila podana. Dijak mi je postavil vprašanje: »Emm. Ne vem, 
zakaj. Ni mi jasno, kako je šla voda kle gor (pokaže na del cevi, kjer se cev 
vzpenja).« To vprašanje kaže na to, da dijak delovanja natege ne razume, niti na 
konkretni ravni. Dijak je z vodenjem s podvprašanji je pokazal delno razumevanje 
delovanja natege zaradi tlačnih razlik med zgornjim in spodnjim koncem cevi. Slabo 
razumevanje delovanja natege je najbrž vplivalo tudi na razumevanje nadaljnjih 
poskusov. Dijak je najbrž razumel, da kapljevinski tok povzroča voda v zgornji 
posodi, saj je pravilno napovedal poskus, 2.c (višina dviga spodnjega konca cevi). 
Od petih poskusov sta bili pravilni le dve napovedi. Iz razlage odgovora 2.d je dijak 
pravilno sklepal razlago pri vprašanju 2.e. Pri dveh vprašanjih dijak razlage ni podal. 
Tudi pri ostalih razlagah je potreboval precej spodbud in pomoči. Dve razlagi sta bili 
napačni, dijak je skušal razložiti spremembo jakosti curka vode s spreminjanjem 
zračnega tlaka zaradi višinskih razlik. Ta vpliv je sicer zanemarljiv. Dijak je sicer 
poznal delovanje straniščne školjke, narobe pa je označil nivo vode v cevi. Prenosa 
znanja iz vprašanja 2.f ni bilo. Vprašanja o delovanju vodovodnega sistema ni 
razumel, zato ne morem sklepati na prenos znanja iz prejšnjih vprašanj na to 
uporabno nalogo. 

Napoved poskusa v tretjem sklopu je bila napačna. Pri dijaku je opazno 
presenečenje in miselni konflikt: »Hmm. Okej. Mi smo spustili to pot, pa je še manjši 
postal?« Dijak po več podvprašanjih pravilno razvrsti velikosti tlakov v balonih pred 
poskusom. Razlage poskusa ne tvori kljub konkretnim namigom o tem, kdaj je 
napihovanje balona najtežje. Dijak poskusa ni razumel, torej tudi miselnega konflikta 
ni razrešil. 

Glede na to, da je dijak podal več kot polovico napačnih napovedi, razlage pa so 
bile konkretne ali pa jih sploh ni bilo, lahko sklepamo, da so bili za tega dijaka 
poskusi zahtevni. Več kot polovica napovedi je bila napačna. Pri teh nalogah je pri 
dijaku najbrž prišlo do miselnega konflikta. S podvprašanji in vodenjem sem skušala 
pripeljati dijaka do razrešitve teh konfliktov. Pri lažjih nalogah je najbrž dijak miselne 
konflikte razrešil, pri zahtevnejših pa tega ne moremo sklepati. Dijak samostojno 
razlag večinoma ni oblikoval, konkretne razlage je oblikoval ob vodenju in 
podvprašanjih. 

 

6.4  PRIMERJAVA DIJAKOV 

Ustreznost napovedi dijakov, ravni razlag in uporabo znanja dijakov lahko 
medsebojno primerjamo. Ker sem med izvedbo poskusov preliminarni protokol še 
spreminjala in dopolnjevala, z vsemi dijaki nisem izvedla vseh nalog. Zato bo 
medsebojna primerjava dijakov zaenkrat zgolj opisna. 

V prvem sklopu poskusov so vsi trije dijaki podali eno delno pravilno napoved (pri 
prvem vprašanju) in eno napačno napoved. V drugem sklopu poskusov je prvi dijak 
pravilno napovedal rezultat petih poskusov od petih poskusov, drugi dijak je podal 
štiri pravilne napovedi, eno delno pravilno napoved in eno napačno napoved. Tretji 
dijak je podal dve pravilni napovedi, štiri napovedi pa so bile napačne. Napovedi 
vseh treh dijakov pri zadnjem poskusu so bile napačne. 

Ob napačnih napovedih so se pri dijakih pojavili tudi miselni konflikti. Če so dijaki po 
napačni napovedi sami podali razlago ali so razlago tvorili ob podvprašanjih in 
vodenju, je možno sklepati, da so dijaki miselni konflikt tudi razrešili. Prvi dijak je 
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miselna konflikta v prvem sklopu vprašanj sam razrešil. Drugi dijak je razrešil sam 
en miselni konflikt pri tem vprašanju, drugega pa najbrž šele po moji razlagi. Za 
tretjega dijaka ne morem trditi, ali je miselni konflikt v tem sklopu razrešil ali ne. V 
drugem sklopu vprašanj je do miselnih konfliktov zagotovo prišlo le pri prvem dijaku. 
Dijak mi je sicer potrdil, da je razumel mojo razlago, vendar razumevanja z 
dodatnimi vprašanji nisem preverjala, tako da ne morem trditi, da je prišlo do 
razrešitve miselnih konfliktov. Pri vseh treh dijakih je prišlo do miselnega konflikta 
pri nalogi tretjega sklopa. Le prvi dijak je najbrž miselni konflikt razrešil s tem, ko je 
poskus povezal s svojimi izkušnjami. 

Prvi dijak je prvem sklopu poskusov tvoril dve pravilni razlagi, ena je bila na višji 
ravni, ena pa nad ravnijo OŠ. Razumel je tlačne razlike. Pokazal je ustrezno 
uporabo znanstvenega jezika (npr. uporabil je besedo vakuum, besedno zvezo zrak 
se razširi). Drugi dijak je pravilno razložil je drugi poskus, in sicer na nižji ravni. 
Razumevanje tlačnih razlik je pokazal šele potem, ko sem mu postavila 
podvprašanja. Tretji dijak je podobno kot prvi dijak razložil prvi poskus na ravni nad 
OŠ (uporabil je tudi besedo vakuum), drugega poskusa pa samostojno ni znal 
razložiti. Že pri teh dveh vprašanjih so se med dijaki pokazale precejšnje razlike, in 
sicer v razumevanju fizikalnih konceptov, pa tudi v samostojnosti in jasnosti pri 
izražanju. Odgovori drugega in tretjega dijaka so bili za razliko od prvega dijaka 
krajši, bolj nejasni, več je bilo medmetov in čakanja na pomoč z moje strani. 
Uporabno nalogo je reševal le tretji dijak, medsebojna primerjava dijakov pri tej 
nalogi ni mogoča. 

Pri drugem sklopu poskusov je prvi dijak že poznal delovanje natege. Drugi dijak je 
poznal natego v teoriji, tretji dijak pa natege ni poznal. Zaradi različnega predznanja 
dijake v tem sklopu težje medsebojno primerjam.  

Prvi dijak je pravilno razložil delovanje natege. Kljub poznavanju natege pa je bila 
njegova razlaga na nižji ravni, šele ko sem mu postavila podvprašanje, je razložil 
delovanje natege na višji ravni s tlačnimi razlikami. Drugi dijak tvori razlago le na 
konkretni ravni – voda teče zaradi razlike višin med posodama. Tretji dijak razlage 
ni tvoril. Šele preko podrobnega vodenja je pokazal razumevanje delovanja natege 
zaradi tlačnih razlik med obema koncema cevi. Vsi trije dijaki so reševali uporabno 
nalogo delovanja straniščne školjke. Kljub temu, da je prvi dijak pravilno rešil vse 
predhodne naloge tega sklopa, je pri tej nalogi v straniščni školjki označil prenizek 
nivo vode. Ko sem ga spomnila na prejšnje naloge, se je pravilno popravil. Drugi 
dijak je tvoril pravilno razlago. Tretji dijak je zagrešil enako napako kot prvi dijak. 
Glede na to, da je predhodne naloge precej slabše reševal, je bil slabši prenos 
znanja pričakovan. Drugo uporabno nalogo v tem sklopu je reševal le tretji dijak, 
zato medsebojna primerjava dijakov pri tej nalogi ni mogoča. 

V tretjem sklopu poskusov so se prav tako pokazale razlike med dijaki. Prvi dijak je 
takoj pravilno določil velikosti tlakov v balonih pred poskusom. Nadaljnje razlage 
dijak sam ni zmogel oblikovati, povezal pa jo je z izkušnjami z napihovanjem balona. 
Drugi in tretji dijak sta bila negotova že pri določanju velikosti tlakov v balonih pred 
poskusom. Nisem prepričana, ali sta razumela mojo razlago oziroma ali sta uspela 
povedano povezati z izkušnjami pri napihovanju balona. 

 

Kljub temu, da so v raziskavi sodelovali trije dijaki s primerljivim predznanjem, so se 
med njimi pokazale precejšnje razlike. Razlike so vidne že pri številu pravilnih 
napovedi. Nadalje so se razlike pojavile pri tem, ali so dijaki po videnem poskusu 
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sami skušali spremeniti svojo napačno napoved in razlago ali ne. Prvi dijak se je 
večkrat popravil sam. Razlage drugega in tretjega dijaka so bile krajše in 
skromnejše. Večkrat razlag niti nista tvorila. Čakala sta na moje vodenje. Pogosteje 
sta uporabljala le medmete in se strinjala s povedanim. Dijaki so se medsebojno 
razlikovali tudi na ravni razlag. Drugi dijak je večinoma tvoril razlage na prvi ravni, 
razlage prvega dijaka pa so bile večkrat nad ravnijo OŠ. Vendar pa se je v drugem 
sklopu poskusov izkazalo, da je prvi dijak najprej tvoril razlago na konkretni ravni, 
šele s podvprašanji pa sem ugotovila, da je zmožen tudi razlage na višji ravni. Če 
dijak tvori razlago na določeni ravni, še ni nujno, da ni zmožen tvoriti tudi razlage na 
višji ravni. Razlage tretjega dijaka so bile tudi bolj konkretne, čeprav je podal eno 
razlago tudi na ravni, višjem kot bi ga pričakovali za OŠ. Zato je pri ocenjevanju 
učenčevega izdelka treba upoštevati rezultate vseh nalog in se ne osredotočati le 
na posamezne naloge. Poskus v tretjem sklopu poskusov je najzahtevnejši in 
posledično najbolj selektiven. Tudi med sodelujočimi dijaki so se pri tem poskusu 
pokazale velike razlike. Le prvi dijak je zmogel tvoriti neko smiselno razlago, 
povezano s svojimi izkušnjami in tako razrešiti miselni konflikt. Za ostala dva dijaka 
je bila naloga prezahtevna. 

Medsebojna primerjava dijakov pokaže, da je bil prvi dijak uspešnejši pri reševanju 
naravoslovnih problemov v primerjavi z drugima dvema dijakoma. Nekoliko manjša 
razlika se je pokazala tudi med drugim in tretjim dijakom, drugi dijak je bil pri 
reševanju naravoslovnih problemov uspešnejši v primerjavi s tretjim dijakom.  
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7. ZAKLJUČEK 
Kompleksnost in večplastnost naravoslovja od učiteljev zahtevata pristope 
poučevanja naravoslovnih dejstev pri reševanju različnih praktičnih problemov Zato 
sem se odločila, da se v svojem magistrskem delu osredotočim na to, kako učenci 
rešujejo različne naravoslovne probleme. Oblikovana zbirka poskusov za 
spremljanje pristopov učencev pri reševanju naravoslovnih problemov je najprej 
namenjena učiteljem. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da se učenci pri 
reševanju naravoslovnih problemov medsebojno razlikujejo. Zbirka poskusov pa je 
namenjena tudi učencem, saj omogoča pozitivno izkušnjo z raziskovanjem. Učenci 
se aktivno učijo novih fizikalnih konceptov – ob zanimivih poskusih napovedujejo 
izide poskusov, oblikujejo razlage, razlage popravljajo in dopolnjujejo, uporabljajo 
naučeno znanje in ga prenašajo v nove, praktične situacije. Zbirka poskusov je bila 
oblikovana tudi za nadarjene učence na naravoslovnem področju, ki v slovenskem 
prostoru zaenkrat še niso bili sistematično proučevani. Izbrana tema in poskusi so 
za nadarjene in motivirane učence za naravoslovje zanimivi, zahtevnejša in 
uporabna vprašanja pa so za te učence lahko poseben izziv. 

Pri iskanju ustreznega naravoslovnega področja za izvedbo zbirke poskusov nisem 
zasledila raziskav, ki bi ugotavljale, na katerih področjih fizike se pri učencih 
najpogosteje pojavljajo miselni konflikti. Zato sem se oprla na mnenje učiteljev, s 
katerimi sem se srečala v okviru prakse, in izkušnje študentov s prakse. Tako sem 
izbirala med področji Newtonovih zakonov, hidrostatičnega tlaka, vzgona, dela in 
energije, električnega naboja in influence. Po pregledu raziskav in drugih objektivnih 
razlogov sem se odločila za področje hidrostatičnega tlaka, ki sem ga povezala s 
področjem pretakanja tekočin. Poiskala sem različne poskuse. Odločila sem se za 
tri sklope poskusov. Poskusi so morali biti enostavni in hitro izvedljivi. Ob določenih 
pogojih morajo biti vedno ponovljivi. To so zagotovo predpogoji, da bodo učitelji ali 
drugi to zbirko tudi uporabljali. Po drugi strani pa morajo biti poskusi za učence 
zanimivi, medtem ko izidi poskusov ne smejo biti preveč predvidljivi. Praktične 
situacije dajejo naučenemu znanju smisel in uporabno vrednost. Izbrane poskuse 
sem večkrat ponovila. Izvedla sem več meritev, pridobljene podatke sem nazorno 
predstavila in analizirala. Rezultati poskusov so pokazali hkraten vpliv različnih 
fizikalnih količin. Zato sem ob rezultatih podala izčrpno razlago teh konceptov, saj 
je možno, da bodo učenci ob poskusih izvajalca marsikaj dodatno vprašali. 

Pred izvedbo preliminarnega spremljanja sem oblikovala skico protokola. Določila 
sem vrstni red sklopov poskusov in poskusov znotraj posameznih sklopov. Vključila 
sem vprašanje za preverjanje prenosa znanja v praktično situacijo. Rezultate 
posameznih poskusov sem natančno razložila. Določila sem pričakovane ravni 
razlag glede na razvojno pričakovane miselne sposobnosti in naravoslovno znanje 
učencev v osnovni šoli. Med posameznimi izvedbami sem skico protokola 
dopolnjevala in izpopolnjevala. Po potrebi sem spreminjala oblikovanost vprašanj in 
nalog. Dodatno sem vključila še dve uporabni nalogi. Po izvedbi vseh poskusov sem 
dokončno oblikovala protokol. Določila sem, ali so dijaki podali pravilne ali napačne 
napovedi posameznih poskusov. Preverila sem njihove razlage in jih primerjala s 
pričakovanimi ravnmi razlag. Lestvico za vrednotenje ravni razlag sem delno 
prilagodila. Določila sem, ali so razlage dijakov bolj konkretne ali bolj abstraktne. Pri 
dijakih sem tudi opazovala uporabo naravoslovnega jezika. Iz besednih in 
nebesednih odgovorov (različnih medmetov presenečenja, smeha, vprašanj ipd.) 
sem sklepala, kje so se pri dijakih pojavljali miselni konflikti. 
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Med dijaki, vključenimi v raziskavo, so se pokazale razlike. Prvi dijak je bil najbolj 
uspešen pri reševanju problemov. Večina njegovih napovedi je bila pravilna. V 
primeru napačnih napovedi je sam popravil napoved in razlago. Razlage so bile 
pravilne, dijak je pokazal razumevanje fizikalnih konceptov na višji ravni. Drugi in 
tretji dijak sta imela precej več težav že pri oblikovanju napovedi. V primerih, kjer se 
napovedi niso skladale z rezultati poskusa, večinoma nista samostojno podala nove 
razlage, ampak sta potrebovala vsaj podvprašanja in vodenje. Večkrat sta miselni 
konflikt vsaj deloma rešila le na podlagi moje razlage. Njune razlage so bile 
večinoma na konkretni ravni. Drugi dijak je v primerjavi s tretjim dijakom pokazal več 
znanja, tvoril je več pravilnih napovedi in samostojno več pravilnih razlag. Čeprav je 
bilo njegovo znanje konkretno, je pokazal, da zmore to konkretno znanje uporabiti 
tudi v praktičnem primeru. 

Izkazalo se je, da zbirka poskusov za spremljanje pristopov učencev pri reševanju 
naravoslovnih problemov omogoča vpogled v učenčevo reševanje problemov – 
njegovo oblikovanje napovedi, reševanje morebitnih miselnih konfliktov, 
oblikovanje razlag, uporabo znanja ipd. Zbirka poskusov se je dijakom zdela 
zanimiva. Učitelj lahko celotno zbirko ali le posamezne poskuse uporabi pri 
skupinskem ali individualnem delu z učenci. Vpogled v učenčevo reševanje 
problemov učitelju omogoča boljše poznavanje funkcioniranja učencev pri 
naravoslovju ter nadaljnje prilagajanje učne snovi in učnega procesa zmožnostim 
učencem v razredu. Med sodelujočimi dijaki so se pokazale razlike, kar nakazuje 
na to, da bi bilo v prihodnje smiselno preizkusiti to zbirko poskusov za morebitno 
razlikovanje učencev, nadarjenih na naravoslovnem področju, od njihovih 
vrstnikov. 
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9. PRILOGE 
9.1  TRANSKRIPTI IZVEDBE ZBIRKE POSKUSOV Z DIJAKI 

9.1.1 PRVI DIJAK 

 

Tabela 13. 

Transkript izvedbe zbirke poskusov s prvim dijakom. 

 

POS
-

KUS 
IZVAJALEC PRVI DIJAK 

RAVE
N 

RAZL. 
 Preden začneva, bova najprej ponovila nekaj 

pojmov. Prov. 
Okej.   

 Zdej, ti si te stvari že vse srečal v osnovni šoli, 
ampak vseeno, da boš malo vedel, zdej 
verjetno se spomniš, tlak ste obravnavali  

Seveda. 
 

 In ste rekli, da tlak podaja razmerje med silo, 
ki deluje  

na neko površino.  
 na neko površino. Ane. Zdej če jst delujem z 

roko recimo tukej pa če delujem z neko silo 
desetih Newtonov na takšno površino al pa če 
delujem s prstom z enako silo, ane, je seveda 
tlak 

Večji. 

 

 V tem primeru večji, ane. Večji.  
 In zdej obratno, če jaz delujem z mejhno silo 

na neko površino in potem delujem z večjo silo 
na neko površino? 

Je tlak spet večji.  
 

 Bo zdej, v tem drugem primeru, tlak večji.  Tako.   
 V redu. To je zdej pač pojem, tlak, prvi, ki ga 

že poznaš. Zdej, govorimo o tlaku v različnih 
kontekstih. Eden je zračni tlak, ki ga verjetno 
poznaš. Zračni tlak povzroča teža zraka, ki je 
nad nami. In deluje pač na nas, na površino 
naše kože. Zdej če gremo v gore, je tega zraka 
nad nami manj, zato je njegova teža 

Manjša in je tlak manjši.  

 

 Manjša in je tlak manjši. Dobro je, to razumeš. 
Zdej če greva po vseh tekočinah, tako v 
kapljevinah kot plinih, deluje hidrostatični tlak. 
Zdej enako kot pri zračnem tlaku, hidrostatični 
tlak povzroča tista tekočina, ki je nad nami. 
Zdej več kot je te tekočine, večja je teža, večji 
je hidrostatični tlak. Mogoče je še to 
pomembno, da se spomniš, da je hidrostatični 
tlak v vseh smereh enak. Zdej če deluje, pač 
če bi meril tlak gor, na strani, bi bil na neki 
globini, recimo, če bi bil v vodi, bi bilo povsod 
enak tlak. Emm. Potem v tem kontekstu pa 
morva oment še to, da se kapljevine pretakajo, 
na primer danes bova delala z vodo poskuse. 
Voda se vedno pretaka z nekega mesta, kjer 
je višje, na neko mesto, kjer je  

Nižje. 
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 Nižje. Emm. Zdej če tuki kr vzamem plastenko, 
ta plastenka ma eno majhno luknjo nekje 
narjeno (odprem pokrovček, vodo teče), zdej 
čez to luknjo teče voda, tukaj gor nad to luknjo 
je toliko tekočine, tolko vode, ta tekočina 
povzroča tlak. In iz te strani pritiska zračni tlak 
pa še tlak tekočine na to luknco, na tej strani 
imava pa samo zračni tlak. In zaradi teh tlačnih 
razlik, ker je tukej tlak večji. 

Ja, bo šlo. 

 

 Tekočina izteka.  V redu.  
 V redu. Okej, mislim, da zdej veš vse, da znaš 

razložit vse.  
Okej, Upejmo.   

1. 
  

 
1.a Zdej, če začneva. Zdej tukej imam jaz eno 

plastenko, ta plastenka ima tukej narejeni dve 
luknji. Trenutno je pokrovček pritrjen. In če 
zdej jst odstranm to spodnjo luknjo, kaj se bo 
zgodilo? 

Ja voda bo šla vn. 

 

 Preverva. Preverva.  
 POSKUS. 

 
 

 Zdej pa povej, a si pravilno napovedal poskus.  Ja. Ubistvu sem napovedal 
pravilno poskus, ker je voda 
šla ven.  

 

 Voda je šla ven. Kaj pa zdej? Zdej pa ne gre več ven, zato 
ker je tukaj vakuum ratal. 

3 

 Tukaj je vakuum ratal? Ja, zdej je ta voda pač tukej 
šla dol, se je zrak raztegnil in 
… 

 Ok, pa če imava zrak, ne morva imeti 
vakuuma. Prav. 

Ok. Pač, tlak se je zmanjšal 
oziroma zrak se je razetegnil.  

 Ja, tukej se je zrak raztegnil. To je pravilno. 
Kakšna je zdej, če pogledaš to luknico, kakšna 
je razlika tlakov pri tej luknici? 

Razlika tlakov. Ja, ubistvu je 
tlak isti, v luknji, na tem 
področju.  

 Na eno stran luknje pa na drugo stran luknje. Em.  

 Pač, prej sva imela plastenko, pa sva rekla, da 
je znotranje strani bil večji tlak kot iz zunanje 
strani, pa je tekla voda.  

Ja, pač oki.  

 Kaj pa v tem primeru? V tem primeru najprej je bil 
tlak notri večji kot zunaj, zdej 
pa je enak.  

 Zdej pa je enak. Super  
 

 
1.b Zdej, če bom odprla še zgornjo luknjo, kaj se 

bo zgodilo? 
Podobno.  

 Kaj podobno? Še enkrat.  Isto.  
 Pač isto, da bo najprej stekla voda, pol bo p 

nehala tečt, ali kaj misliš? 
Ja, ja.   

 POSKUS. 
 

 
 

 
Aja, zdej gre pa spodi. Aja, 
zato ker tle gre zrak notr. Zdej 
ga tle notr vleče in gre. Aja, 
edin ta ni zaprta. Torej tle gre 
zrak notr in se pač, zato ker 
gre, se zrak tukej ne more 
raztegniti zato ker potuje 
navzgor, in se pač vrti. Tle se 
zdej ne more zrak raztegnt, 

2 
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ker ga je zmeraj več notri in 
gre lahk tukej vn. V redu.   

 Okej, torej bo. Kje bo vedno večji tlak, da lahko 
teče? 

Zdej bo večji tlak tukej. 
Oziroma tukej manjši, tle večji 
… (pravilno pokaže z rokami).  

 Okej, to je bil zdej prvi poskus.  
 

 
2. Okej, zdej mogoč poznaš natego. Pa si jo že 

kdaj uporabljal, pa naredu, pa delu.  
(Kima.) 

 

 Tudi že? Potem boš že vedu, zakaj se gre.  
 

 
2.a Zdej, če jst tukej dam to cev noter … In če tukej 

na eni strani zamašim cev. In jo dam tukej nad 
posodo, kaj se bo zgodilo? 

Ja, voda bo tekla. 
 

 Bo? Bo.  
 POSKUS  

 
 

 Okej, zdej pa, če mi razložiš, zakaj voda teče. Ja zarad višinske razlike. Em, 
torej … Ne vem. Pač zato ker 
je tukej višji nivo kukr tm. Pač 
zarad gravitacije gre voda dol. 

1 
 

(2) 

 Okej, če se spomniš, prej sva govorila o tlakih, 
ane. Kakšni tlaki bi bili tukej? 

Tukej je višji tlak kukr tukej 
spodej. Oziroma zmerej gre z 
višjega tlaka k nižjemu. Ker je 
tukej višji nivo, bo višji tlak 
kukr spodej. 

 Okej, kaj pa povzroča tukej tlak pa kaj spodaj 
povzroča tlak? (pokažen z glavo na posodo 
zgoraj in na posodo spodaj).  

Em, spodaj je samo zrak, 
tukaj pa voda. Torej gostota 
vode je višja oziroma tlak na 
posodo.  

 Ja, pač tukej imava tlak zaradi vode in zračni 
tlak, ki na to vodo deluje, tukej (z glavo 
pokažem na spodnji del cevi) 

Tukej pa je ubistvu samo zrak 
pa še nižji nivo, ko bo šla voda 
dol.  

 
  

 
2.b Če bi jst recimo to dvignla al pa spustila, a se 

bo kej spreminjalo? (demonstriram z zaprto 
cevjo). 

Emm, ja če dvigneš, do 
nekega nivoja, pač voda ne bo 
šla naprej, torej bo višja od 
nivoja posode. Če spustiš, 
emm, bo pa ubistvu tm tlak še 
nižji (pokaže spodnji konec 
cevi), torej bo šlo mogoče še 
hitrej oziroma bo šlo še hitrej.  

2 

 
  

 
 POSKUS 

 
 

 Zdej a se opazi razlika. Ja se, seveda.   
2.c Zdej že za naslednje vprašanje si že sam 

odgovoril, pa če te zdej vprašam bl natančno, 
do katere višine točno lahko jaz sprenašam 
vodo? 

Točno do tukaj (pokaže višino 
pulta).  

 Do dna posode? Do dna posode. Oziroma. 
Čakaj, da še enkrat. Ne, do 
nivoja vode v posodi (pravilno 
pokaže z roko).  
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 Do nivoja vode. Zdej to se ne bo čist točno 
vidno, ampak do nekje tukej (pokažem) 

 

 

 POSKUS.  
 

 
 Nekje tukej. Okej, sej je.   
 Okej, zdej morm pa js to še enkrat napolnit. 

(ponovno naredim natego).  

 

 
Dod Zdej, kaj pa če. Zdej voda teče. Jaz dvignem 

ta del (pokažem na zgornji del z glavo). Kaj se 
bo zgodilo?  

Samo tist del (pokimam)? 
Torej voda bo stekla vn, pol bo 
cev prazna.  

 

 Vn bo stekla? Poskusiva? Dejva.   
 

  
 

 POSKUS 
 

 
 Vn steče. Kaj se je? Zakaj je voda vn stekla? Voda je stekla, zato ker je bil 

pač tukej samo zrak, ni bilo 
več dodatnega pritiska vode in 
ker ima voda višjo gostoto od 
zraka, je šla dol.  

// 

 Okej, ja.  
 

 
 

  
 

 Zdej bom js to malo podaljšala (podaljšujem 
cev v posodi in ponovno delam natego, učenec 
mi pri tem pomaga z držanjem konca cevi v 
posodi).  

 

 

2.e Če bi jst dala to narazen, pa bi šla tko vmes 
tudi dol voda, ane, v ovinek, a bi lahko še 
vedno pretakala vodo (pokažem)? 

Ja odvisno od tega tlaka tukej 
gor. Torej, če lahko, če je 
lahko, če ke ta tlak (pokaže na 
posodo) večji od polovice une 
cevi oziroma zdej sem se 
zmotil. Am, pač, v določenem 
primeru bi pla lahko voda dol, 
v določenem pa ne. Torej tlak 
mora biti tak, da lahko maso 
tiste vode, ki je v zanki 
oziroma pod nivojem, porine 
skoz.  

 

 A poskusva?  Probejva.  
 

  
 

 POSKUS (malo traja, da začne voda teči).  
 

 
 Velik zraka sem imela notr. Ja.   
 Zdej, v tem primer teče.  Aha. Zdej če ti jst primem, pa 

če ti tam znižaš tisto.  
 Čaki. Zdej v tem primeru teče. Rekel si pač, da 

je vzrok temu, da ta voda tukej teče, ane, sva 
že prej ugotovila, da so tlačne razlike. 

Ja.  
 

 Zdej, kje je večji tlak? Ja večji tlak je tukej gor 
(pokaže zgornjo posodo).  2 

2.f Zdej, če dam jaz tukej ven, ta zgornjo del cevi, 
kaj se bo zgodilo? 

Ubistvu se bo ustavla, torej ne 
bo več tekla. Oziroma do. Ne, 
ne bo več tekla.  

 

 Ne bo več tekla. Kam pa bo šla voda v cevi? Ubistvu se bo ustavla, zarad 
tega, ker ima gor samo …  

 
  

 
 POSKUS (Že izvedem poskus po nesreči).  

 
 

 
 

Napačna napoved.  2 
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 Kaj si hotel napovedati. Dej povej.  Ja hotel sem rečt, da bo pol 
manjši tlak, pa da pol zarad 
tega voda ne bo šla skoz, pač 
zarad tega ker … 

 Sej si pov napovedal. Aja, sej je ustal notr. Okej.  

 V cevi ostane nekaj vode. Sej si prov 
napovedal.  

Zaradi tega, ker ni tlaka 
višjega od tega, zrak ne more 
vode porint naprej.  

 Zdej, pač če rečeš, da je tukej zrak vdrl 
(pokažen zgornji konec cevi), tud iz druge 
strani je vdrl, in notr 

in notr nekej ostane.  

 
  

 
 Zdej, če ti dam jst … Verjetno nisi vedel, 

mogoče pa si vedel, da na ta princi deluje 
straniščna školjka.  

Okej.  
 

 Tukej je skica straniščne školjke. In zdej bi te 
pa prosila, če lahko narišeš, kako je, kako bi 
bila voda v tej školjki.  

ja odvisno. Aja, zdej je nivo 
vode tle, tukej, ne, recimo.  

1 
 

(2) 

 Ja.  To pomeni, če je tle, je potem 
je tud tle … Od kle dol … Sej 
kle pol bo povsod enaka.  

 Kje? Od kle dol naprej po celi cevi.  
 Zdej, ko ti potegneš vodo, voda izteče iz 

školjke. Zdej nekej vode ostane in to si prav 
narisal.Em, zdej pa vprašanje, koliko vode 
ostane v školjki? 

Em, ja, torej tok da, ne 
razumem, koliko vode ostane.  

 Zdej, tukej vidš, da je skica tako narisana, ane, 
kot da bi tukaj imela cev (pokažem na skici).  

Ja, okej.  

 Sva delala prej poskus. In je šel tukaj ovinek 
naprej. Zdej v realnem poskusu ni bilo tko lepo 
vidno, koliko vode v cevi dejansko ostane, 
ampak če bi imel v teoriji, da bi imel tolko, tako 
dvignjeno cev (cev dvignem in pokažem na 
cevi), kolko vode bi notro ostalo, če bi midva 
res tako naredila poskus. 

Kukr je tle spodej. Pač od tega 
nivoja do tukej (Pravilno 
pokaže na cevi).  

 Ja, do tega nivoja.  Tle je ubistvu tolk vode not 
(Pokaže na skici). 

 In v školki bi to pomenlo, koliko vode je lahko 
v školki glede na celo skico, če pogledaš? 

Ja ostane jo recimo, če 
pogledaš tukej, do kle nekje.  

 In potem na kakšni višini je pa v sami školki? Aja, tukej (popravi na skici). 

 Ja, malo nižje, okej.  
 

 
 Zdej temu rečemo, da boš vedel, če te zanima, 

princip sifona in tako deluje. Zdej verjetno. 
Zakaj imamo tukej en del vode ves čas v 
školjki? 

Ja zato, da ne smrdi.  

 

 Zato da ne smrdi. Zdej vidš tudi neko praktično 
uporabo.  

 

 
 

  
 

3. Zdej imam pa zate še zadnji poskus. In sicer 
tukej imam dva balona, te dva balona sta tukej 
povezana s cevema. Tukej sta po dve tesnili.  

Ja.  
 

 Ta je zdej pač skupej dan (pokažem na skupni 
ventil), da zrak ne more vn, ta pa zadržuje 
prehod iz tega balona v ta balon (pokažem). 
Zdej, če jst odvijem ta vetil, kaj se bo zgodilo?  

Ta balon se bo napihnil 
(pokaže na moder, manjši 
balon). Oziroma odvisno. A 
sta ista balona pač isti 
material?  
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 Balona sta iz istega materiala.  Potem se bo un napihnil 
(pokaže na modri balon).   

 Ta praviš, da se bo. Okej, pa dejva naredit 
poskus.  

 

 
    
 POSKUS 

 
 

 
 

Aja, ta se bo. Em. Aja, sej ta je 
imel večji tlak prej(pokaže na 
zelen balon).  

1 

 Kater je imel večji tlak? Aja, tlak. Ne, sej. Volumen 
zraka je bil v obeh, ni bil enak? 

 Ne, ta je bil manjši (pokažem na moder balon).  Če ta je bil manjši.  

 Ampak, a volumen zraka vpliva na tlak? Ja seveda. Moram plinsko 
enačbo … 

 Ne ne ne. Z vsem znanjem, k sva ga povedala, 
maš danes dovolj.  

Aha, aja, pač ne vem. Tle je bil 
večji tlak, to je  dejstvo 
(pokaže na zelen balon).  

 Če se je pretočil zrak iz tega balona v ta balon 
(pokažem iz manjšega balona na večji balon), 
je mogel biti v katerem večji tlak? 

ja tle je bil manjši (pokaže na 
moder balon), sam zakaj je bil 
ta balon večji? 

 Okej. Zdej veva, da je bil tukaj večji in tukaj 
manjši tlak (pokažem na balona). To je zdej že 
tričetrt odgovora.  

Ja, pač, to je logično, da gre 
pol k manjšemu tlaku.  

 Zdej pa samo, pač moraš razmislt, zakaj je bil 
tukaj manjši. Maš kakšno idejo? 

A napihnla si ga skoz oba 
hkrati (pokaže na cev, ki se 
razcepi). Nisi. Najprej si 
verjetno enga pa potem 
druzga si napihnila, ne?  

 Ja.  Pa si tega manj napihnla pa 
tega več (pokaže). 

 Ja.  Em. Torej, aja kle je bla 
prostornina večja, in zato je bil 
tlak manjši. Ne, težko. Nima 
logike.  

 Ne. A s že kdaj pihal balon? Ja, večkrat.  
 Ja, no. In ko pihaš balon, kdaj je najtežje pihati.  Na začetku. Aja, zato ker je 

pač guma je bl (z rokami kaže 
elastičnost)… 

 Ja, ta material. Je bl, kako je že, je bl 
elastičen oziroma večjo moč 
ima na začetku, koker ko je 
raztegnjea na koncu. 

 Tako je. Zato je bil tukej, na začetku tlak večji 
in se je napolnil ta balon (pokažem).  
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Slika 12. Nivo vode v straniščni školjki – prvi. dijak. 

 

9.1.2 DRUGI DIJAK 

 

Tabela 14. 

Transkript izvedbe zbirke poskusov z drugim dijakom. 

 

POS-
KUS 

IZVAJALEC DRUGI DIJAK 
RAVE

N 
RAZL. 

 Zdej, preden bova začeli, bi rada, da bova ene 
par pojmov ponovili, ki si jih že srečala v 
osnovni šoli. Ampak vseeno, da boš mau 
osvežila svoj spomin. Zdej, danes bova govorili 
o tlaku.  

Ja.  

 

 Verjetno se spomneš, da nam tlak podaja 
razmerje med silo, s katero delujemo na neko 
površino, na katero ta sila deluje. Zdej 
poenostavljeno, lažje povedano, če jaz 
delujem z neko silo, recimo 10 Newtonov, na 
površino, na ta pult s celo roko, al pa s prstom, 
bo tlak večji takrt, kadr bom delovala na manjšo 
površino. Ane? 

Ja.  

 

 Če bo sila enaka. Zdej, če jaz na neko površino 
delujem z neko manjšo silo in če potem 
delujem z večjo silo, bo pa sila večja takrt, bo 
pa sila večja takrt, kadar bom delovala z večjo 
silo. Bo takrat tlak večji, kadar bom delovala z 
večjo silo.  

Ja.  

 

 Okej. To ti je jasno verjerno. Ane.  Ja.   
 Potem se verjetno tudi iz osnovne šole 

spomneš, da ste govorili o zračnem tlaku. 
Ja.  

 

 Ja? Pr zračnem tlaku tlak povzroča zrak 
oziroma teža tistega zraka, ki je nad nami. 
Recimo, če gledamo na nas tlak, ane, na našo 
površino telesa. Zdej, če gremo v gore, je nad 
nami manj zraka  

Ja.  
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 Je teža tega zraka manjša in zato je tlak 
manjši.  

Ja.   

 Ja. Oki. Tko kot imava zdej zračni tlak, tako 
imava hidrostatični tlak. To je pa tlak v vseh 
tekočinah. Lahko je v plinih, lahko je pa v 
kapljevinah. Vedno gre za isto stvar, da ta tlak 
povzroča tista tekočina, ki je nad nami. Teža 
tiste tekočine, ki je nad nami. Zdej na primer, 
če se potapljava v vodi, bova imele nad nama 
pač vodo, ane, in ta teža vode, ki bo nad nama, 
bo povzročala hidrostatični tlak.  

Okej.  

 

 Okej. Zdej pomembno je, da se, če se 
potapljava, pa bi na primer merli hidrostatični 
tlak v vseh smer, gor dol, levo pa desno, je v 
vseh smereh hidrostatični tlak enak.  

Ja.  

 

 V redu, to je to. Globlje kot greva, kakšen bo 
tlak?  

Večji.  

 Večji bo tlak. V redu. Potem pa še, da še nekaj 
ponoviva o tem, kdaj stvari tečejo. Zdej, če 
imava recimo vodo, bo tekla voda vedno z 
nekega mesta, ki je višje, na neko mesto, ki je 
nižje.  

Ja.  

 

 Ja. To se spomneš. Verjetno ti je tud jasno. 
Zdej, če jaz tukej uporabim eno plastenko, ta 
plastenka ima eno luknjo nekje. Skozi to luknjo 
teče voda (pokažem na plastenki).  

Ja.  

 

 Zdej, če pogledava, na tej strani luknje iz 
notranje strani plastenke 

Ja.  
 

 Imava tukej tolko vode in teža te vode in teža 
zraka, ki je tukej gor, pritiska na notranjo stran 
luknjice. 

Ja.  
 

 Iz zunanje strani pa pritiska samo zrak. Okej.   
 Okej. In ker je tukej več stvari, ki pritiskajo, ane, 

torej večja sila in večji tlak, bo zaradi tega tukej 
večji tlak in tukej manjši tlak, teče tja voda 
(pokažem z roko). Ven. V redu?  

Ja.  

 

 Okej. Te stvari so ti jasne.  Ja.   
 Okej.  

 
 

 
  

 
1.a Zdej greva pa kar k prvemu poskusu. Tukaj je 

plastenka, ima dve luknji, ki sta zaenkrat 
zamašeni. Zdej tud pokrovček je pričvrščen. 
Če jst odprem spodnjo luknjo, kaj se bo 
zgodilo?  

Ja voda bo začela vn tečt.  

 

 Voda bo začela vn tečt. Bo skos voda vn tekla?  Ja, dokler, do tuki (pokaže 
višino spodnje luknjice na 
plastenki).  

 

 Do te linije? (pokažem kot je pokazala ona) Ja.   
 Okej, poskusivam pa bova videli. 

 
 

 
  

 
 POSKUS 

 
 

 
 

Okej. (smeh). Ja.   
 Okej, voda ni stekla.  Ja.   
 Zakaj?  Am.  NI 
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 Kaj sva prej rekli, da mora bit, da mora veljat, 
da voda teče?  

Em. Zrk pritiska od zunaj, 
zarad tega najbrž ne teče. 
Ampak ne vem pa, sej je od 
znotraj tud. 

 
(2) 

 Od znotraj imava tukej vodo, zgoraj imava pa 
mau zraka, zdej tukej 

Ja.  

 Se vidi, no (pokažem zrak). Ane. Ampak kaj se 
je zgodilo? Na začetku, ko si pogledala, čist na 
začetku poskusa, kaj se je zgodilo?  

Ja, mau jo je steklo. 

 Mau je steklo. Potem je pa nehalo tečt. Ane. 
Kaj mora bit, kaj mora veljat, da teče? Glede 
tlakov, kaj sva ugotovili, kje mora bit večji tlak, 
kje manjši tlak?  

Ja, notr mora bit večji tlak.  

 Ja, pač zdej tukej bi mogel bit notr večji tlak, da 
bi tekla, ne?  

Ja.  

 Ampak a je zdej notr pa zunej enak tlak, al je 
kje večji tlak?  

Ja, notr je po moje večji tlak, 
ampak očitno ne.  

 No, ampak glede na to, če voda teče?  Ne, enak tlak.  

 Zdej, tukej je na začetku čist mal vode steklo 
vn, pol se je pa ta zrak tuki (pokažem zrak v 
plastenki) razširu in se je tlak zmanjšal in se je 
tok tuki not zmanjšal, da je bil, da je ta tlak v tej 
plastenki,  

Ja.  

 enak kot zračni tlak. Zato ne teče. Okej.  Ja.   
1.b Zdej bova pa nadaljevali s poskusom, in sicer 

to luknjo bova še naprej pustili odprto, pa bova 
odprli to luknjo, še tukej zgorej (pokažem). Kaj 
se bo pa zdej zgodilo?  

Hmm. Ne vem. Ja spet bo na 
začetku mau stekla, pol pa se 
bo pa ustavla.   

 Spet isto? Ja.   
 Okej, pa dejva poskusit.  

 
 

 
  

 
 POSKUS.  

 
 

 
 

Aha. (smeh). Aha, okej. Zdej 
pa tle not zrk uhaja.  

 Ja.  In zarad tega lahko kle voda 
vn teče (pokaže na plastenkI).  

1 
 

(2) 

 Ja. Zdej, kaj ta zrak tukej povzroča (pokažem), 
ko gre notr? 

Em, ja. Nadomešča v bistvu ta 
prostor, k voda, kjer ni vode 
več.  

 Ja, nadomešča ga. Kje je zdej večji tlak?  Em, notr.  

 Notr. Notr je tlak enak tlaku česa?  Emm.  

 Če mi z besedami poveš. Kaj tukej notr 
povzroča v plastenki tlak?  

Ja, da voda vn teče.  

 Ja, ampak katere stvari ga povzročajo? Prej si 
rekla pravilno, da iz zunanje strani na to 
lukenco deluje zračni tlak, kaj pa iz notranje 
strani?  

Aja, pa un, em . 

 Sej sam poimenuj, po snoveh, ne rabiš to.  Aja, ker je v vod, pač voda.  

 Ja, tlak vode pa (pokažem zrak na plastenki).  Tlak zraka.  

 Ja, pa tudi ta zrak. Ne. Zračni tlak.  
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2.a Okej, to je zdej prvi del poskusa, zdej greva pa 
kr zraven. Zdej, mogoče se spomniš, da ste 
kdaj v šoli delali natego.  

Ja. 
 

 Ja. Se spomniš? Ja. Sam govoril smo.   
 Govoril ste? Ste poskusli?  Ne.   
 Zdej, če dam js pač cev tko v vodo, da je ves 

čas voda v cevi, ane … 
Ja. 

 

 in če js tuki zdej zamašim cev pa čez 
prenesem. Kaj se bo zgodilo, če jo bom 
odprla? 

Ja voda bo tekla skoz.  
 

 Voda bo tekla. A pogledava?  
 

 
 

  
 

 POSKUS 
 

 
 Okej, voda teče. Zdej pa če razložiš, zakaj 

voda teče. 
Em. Ja zato, ker je nižja od te 
točke (pokaže približno nivo 
vode v posodi), druge, od 
drucga konca cevi.  

1 

2.c Aha, nižje kot je drugi konec cevi. Am, zdej če, 
če jst dvignem to cev, do katere višine jo lahko 
dvignem (pokažem z glavo na konec spodnji 
konec cevi)? 

Ja, dokler ne bo višje od vode 
(pokaže gladino vode). V tem 
lavorju.   

 Do vode? Tud če bi bla cev višje, lahko bi še 
vedno tekla?  

Em,ne.  

 Prej si rekla, da je konec cevi al pa višina vode. 
Zdej pa me zanima.  

Konec cevi.  
 

 Konec cevi. Zdej bom pa jst to mau težko 
izvedla, ker imam bolj malo vode. Ampak 
recimo, da jst to dvignem čist na gladino konec 
cevi (narobe sem rekla, prav sem naredila - 
konec cevi sem dala na dno). Pa če to dvigam? 
Do kje bo tekla?  

Ja.  

 

 
  

 
 POSKUS 

 
 

 Recimo, če dam to čist dol, ane. Eh, zdej mi je 
že ušla.  

 

 

 
  

 
 Bova še enkrat naredili poskus. Okej.   
 PRETOČIM VODO IN ŠE ENKRAT NAREDIM 

POSKUS 

 

 

 Okej, zdej cev držim na dnu, ne. Ja.   
 Posode. In zdej (se ne razume dobro iz 

posnetka) … Do kam? 
Do gladine vode.   

 Do gladine vode, ane.  Ja.   
Razl-
aga 
2.a 

In zdej, zakaj točno teče voda, če mi lahko 
razložiš s tem, kar sva prej o tlaku povedali 

Aha. Em.  

 
(1) 

 Kje je kakšen tlak, če pogledaš konca cevi?  Ja. Tukaj je visok tlak (pokaže 
na zgornjo posodo).  

 Kaj tukej vse tlak povzroča?  Em, da voda teče.  

 Ja, ampak kaj povzroča tlak? Kaj so razlogi, 
katere stvari povzročajo tlak? 

Ja. Tla vode pač pritiska vodo.  

 To, kar je voda, ane. Ja. 

 Pa, poleg vode mava še? Zrk. 
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 Še zračni tlak. Kaj pa na temu koncu cevi 
(pokažem na spodnji konec cevi)? 

Em, ja, pa zračni tlak.  

 Je pa samo zračni tlak.  ja.  

 In ker kje je zdej tlak večji?  Kle (pokaže na zgornjo 
posodo).  

 Kle. Kle je tlak večji, zato voda teče.  Ja.  

 Zdej bova nardili pa še en poskus. Morva spet 
mau vode dotočt (prelijem vodo in še enkrat 
naredim natego). 

 

 

2.b Kaj pa mislš, kako vpliva na tok curka to, če 
curek držim bl dol al bl gor (pokažem na 
zatisnjeni cevi)? 

Am. 
 

 Če konec tega, cevi, držim nižje al pa višje? Kaj 
bi rekla? 

Ja, nekje bo močnejši.   

 Kje pa mislš, da bo močnejši?  Nižji.  
 Nižji bo močnejši. Pa če izvedeva poskus. 

 
 

 
  

 
 POSKUS 

 
 

 Se vidi razlika? Ja.   
 Ja. Zakaj pa pride do te razlike?  Em. Ja. Ker je zračni tlak niži 

večji. Sam to ja.  

0 
 

(1) 

 … (sestavljam daljšo natego). Ko sva dvignili 
cev, recimo, ane. 

Ja.  

 Na tem koncu, ko sva jo dvignli (pokažem z 
rokami). Oziroma tko bom. Od prej sva rekli. 
Rekli sva, da povzroča višina,  

Ja.  

 pač koliko je ta voda visoka,  Ja.  

 tlak. Ane?  Zdej če sem js dvignla cev recimo 
tuki tik pod gladino vode,  

Ja.  

 je še čist mau teku, ne?  Ja.  

 Koliko vode, katera voda je tukej vplivala na 
tlak? Vsa v posodi al samo del?  

Sam del, 

 Kater del? Ja, okej, pač, am. Višji.  

 Ja, pravilno. Tist del, ki je bil višje od cevi, ne. 
In zato, ker je blo tiste vode manj,  

Je počasnej tekla.  

 je bil tud tist tlak manjši in je tekla počasnej.  
 

 
 Zdej bova pa nardile natego z mau daljšo 

cevjo. Lahko sam to,  samo ta spodnji del, če 
mi pridržiš. (Dlje časa delam natego).  

 

 

 Zdej, če nardim tko natego, voda steče 
(spustim malo vode, vmes imal malo težav, 
ponovim).  Zdej mava precej daljšo cev kot 
prej, ane. 

Ja.  

 

 In zdej, če bi jst to cev dvignla na neko višjo 
višino, a bi še vedno tekla voda? 

Kero cev?  
 

 Na primer, če ti zdej ta konc tukej držiš (učenka 
prime spodnji konec cevi), ane. 

Ja.  
 

2.d Pa js ta del cevi dvignem na višjo višino 
(pokažem), bo še vedno tekla voda?  

Ja.  
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 Zakaj pa?  Em, ja sej važn, da je ta konc 
nižje od unga (pokaže konca 
cevi).  

1 

 Ja, ker je važno samo, da je ta konc nižje. Če 
pogledaš, ane, voda teče. 

Ja.  
 

 
  

 
 POSKUS 

 
 

 Okej. Zdej bova pa nardili. Ti kr … A pustim?  
 Ti kr pust pr miru. Ah. (Prelijem vodo, ponovno 

naredim natego).  

 

 

 
  

 
2.e Zdej na primer. Če ti to tm držiš (še naprej 

učenka drži zgornji konec cevi) Pa če dam js to 
cev nižje dol.  

Ja.  
 

 Na enem mestu. A bo še vedno tekla voda? Ja.   
 Zakaj?  Zato, k je važno, da je sam ta 

višje od une (pokaže).  1 

 Ker je važno, da je sam tista višje od une, okej. 
Zdej pa, če daš ta konec meni (primem še 
zgornji konec cevi).  

Aha. 
 

2.f Pa voda teče. Kaj se bo zgodilo, če bom js dala 
ta konec vn (pokažem na zgornji konec cevi).  

Ja nehal bo tečt. 
 

 Nehal bo tečt. Bo. Kaj se bo pa zgodilo z vodo 
v cevi?  

Ja ostala bo tm.   

 Ostala bo. Kolko vode mislš, da bo ostalo v 
cevi?  

Tok kt je kle (pokaže pravilno 
višino na enem delu cevi). Ne 
vem.  

 

 Ja, od kakšne višine. Kr pokaži, sej si uredu 
misnla.  

Od kle (pokaže na eni strani - 
pravilno).   

 Od kle pa? Ne bo več mogla gor tečt.   
 Kaj pa na drugi stran? Em, ja pač.   
 Na primer od tuki, kaj pa na tej strani (pokažem 

z glavo še bolj očitno)?  
Pa kle (pokaže previsoko, rob 
posode).   

 Pa kle. No, dejva poskusit.  
 

 
 

  
 

 POSKUS 
 

 
 Če teče, pa js to tuki dvignem.  Je. Prbližn.  
 Prbližn tle je blo prov, ane, tko k si rekla (z 

glavo pokažem na del cevi, kjer je bila napoved 
pravilna). 

Tle pa mau mn (pokaže na del 
cevi, kjer je napovedala 
narobe).  

 

 Tle je pa steklo do katere višine, če pogledava? Do kle (pokaže).   
 To pa je enako višini?  Ja, tej. (pokaže na strani, kjer 

je pokazala prav, na višino 
vode v cevi). 

 

 Ja, tej višini. To itak. Ampak tudi tej višini, ane 
(pokažem gede na višino od prej).  

Ja.  
 

 Pač do tam, kjer je lahko steklo, a ne. Ja.  
 

  
 

2.g Zdej na zelo podoben princip deluje tudi 
straniščna školjka.  

Aha.  

 Zdej imam jaz zate eno skico straniščne 
školjke. 

Ja.   
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  Ja. In zdej, a bi ti, pač, v stranišču nimamo. To 
je zdej straniščna školjka (pokažem na skici). 
A ne. 

Ja.  
 

 In tukej je cev, po kateri odteče voda.  Aha.  
 Pa bi zdej znala narisat, pač veš, verjetno sej, 

da je ves čas voda notr, a ne.  
Ja.  

 

 Ampak glede na to slikco, kolko vode bi blo 
lahko v tej školjki ves čas in kje bi bla ta voda, 
če bi to lahko narisala? 

Ja, tuki (pokaže).  

1 
 Kar tam svinčnik vzemi.  (riše) 

 In kaj se zgodi, ko potegnemo vodo?  Ja, mislm, ta steče naprej, tle 
pa nova voda pride (pokaže 
na skici).  

 Tle pa nova pride. Ostane? Isto.  

 Enak del ostane. Okej. Super.  
 

 
 

  
 

3. Zdej pa še zadnji poskus. Tukej sta dva balona.  Ja.  
 Povezana sta s takim sistemom cvi, tukej sta 

dva ventila. Ta ventil preprečuje, da bi šel zrak 
iz tega sistema, ta ventil pa preprečuje, da bi 
potoval zrak med balonoma (vse pokažem na 
sistemu). Zdej pa vprašanje, kaj mislš, da se 
bo zgodilo, če bi js, če bi, ko bom, odvijačla ta 
ventil?  

Am. Ja, ta bi se mau bl 
napihnu (pokaže iz zelenega 
proti modremu, manjšemu 
balonu).   

 Ta se bo bl napihnu, mislš (pokažem modri 
balon).  

Ja.  

 Zakaj pa?  Zato, ker je ta bl napihnjen 
(pokaže na zeleni, večji balon)  
in bi se razdelilo med obema. 

 

 Misliš da. Kaj bi se razdelilo? Pač. Zrk.   
 Zrak. Am, kaj bi pa vplivalo na to, da se bo ta 

bolj napihnu (pokažem na modri balon)? 
Am, ja, pač prostornina. Enak 
sta napihnjena obavda.  

 Aha, ker je tukej večja prostornina (pokažem 
na zelen balon).  

Ja.   

 Kaj pa, če poskusva? 
 

 
 

  
 

 POSKUS. 
 

 
 

 
Am. Ups (smeh).  

 Nč hudga. Zdej mi morš edino razložit, zakaj 
pa se je tako zgodilo, kot se je zgodilo?  

Am. Ne vem.  

NI 

 Zdej, midve sva že prej tok poskusov nardile, 
da sva rekle, od kje teče, glede na tlake, ane, 
od kje teče zrak?  

Ja, od tam, kjer je večji. Zrk? 

 Mislm zrak. Al pa kapljevina. Pač tekočina.  Od tam, kjer je večji tlak.  

 Od tam, kjer je večji tlak. Glede na to, da je 
steklo iz tega balona zrak v ta balon (pokažem 
na balonih), je bil kje večji tlak?  

Ja tuki (pokaže na večji, zelen 
balon).  

 Od kje je tekel? Od tam, ko je večji tlak al od 
tam, ko je manjši tlak?  

Od tam, ko je manjši. Aja. Ja. 
Pol. Od tle je zrk šou (pokaže 
na modri balon), se pravi, pol 
je mogu bit tle večji tlak.   
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 Pol je mogu bit tuki večji tlak. Pa imaš kakšno 
idejo, zakaj bi bil tuki večji tlak (pokažem na 
modri balon)? 

Em. Ne.  

 Če se spomneš, ko si kdaj pihala balon. Ja. 

 Predvidevam, da si ga. Kdaj ga je najtežje 
napihnit?  

Ja na začetku.  

 Na začetku. Pa bi zdej znala iz tega, ugotovit, 
kako bi ti to pomagalo, razložit. 

Ne (smeh). 

 Zdej, na začetku, ko pihaš, ane. Ja. 

 Je ta elastika balona? Taka, bl trda.  

 Je bl trda, ane. Je še zelo skupej, zelo skupej 
vleče. 

Ja.  

 In potem, ko se že napihne, gre vedno lažje 
narazen, ane. In tukej, ko ta elastika balona 
skupej drži, močneje drži skupej kot tukej 
(izmenično pokažem na oba balona). Torej 
tukej, ko močneje drži skupej, povzroča na te 
molekule, na ta zrak tukej notr večji tlak.  

Okej.  

 Zato je bil tukej večji tlak, tukej manjši tlak. In 
zato se je ta balon napolnu (kažem).  

Okej.  

 

 
Slika 13. Nivo vode v straniščni školjki – drugi dijak. 

 

9.1.3 TRETJI DIJAK 

 

Tabela 15. 

Transkript izvedbe zbirke poskusov s tretjim dijakom. 

 

POS-
KUS 

IZVAJALEC TRETJI DIJAK 
RAVE

N 
RAZL. 

 Bova govorili o tlaku. Pa bi te najprej vprašala, 
se spomneš kaj iz osnovne šole o tlaku? 

Emm.  
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 Povedali ste, da nam podaja tlak razmerje med 
neko silo, s katero delujemo na neko površino. 
Zdej, če povečamo silo, kaj se zgodi s tlakom? 

Poveča se.  
 

 Ja, če je ista površina in gor delujemo z večjo 
silo, bo tlak večji. Kaj pa recimo, če imava isti 
tlak, pa enkrat delujeva na takšno površino, pa 
enkrat tko čist na mejhno površino, kdaj bo 
večji tlak?  

Ko bo več, s celo roko.  

 

 Misliš? Tukaj imava neko silo pa je večja sila, 
pa se na vse to porazdeli, tukaj pa se na eno 
špičko ista sila porazdeli.  

Aja, okej. Emm.  
 

 Če v petah hodiš, recimo. A luknje nastanejo v 
lesu, če po lesu hodiš? 

Emm.  

 Bi nastale, če bi tko po parketu probala.  Ja.   
 Torej tlak se na manjši površini zmanjša. Se 

spomniš, zračni tlak ste omenili v šoli.  
Ja.   

 Kaj ga povzroča?  Ne vem, zračne mase.  
 Ja, pač, ta zrak, masa zraka, ubistvu teža 

zraka, ki je nad nami, nad našim telesom, nad 
površino telesa. Se spomniš, če gremo v gore, 
je večji ali manjši tlak? 

Manjši. 

 

 Manjši ker? Ker, pač …  
 Ker je manj zraka nad nami. In je manjša masa 

tega zraka, je manjša teža, torej manjša teža 
na nas pritiska. Kaj pa recimo v vodi, če se 
potapljaš v vodi. Globlje kot greš, kaj se dogaja 
s tlakom? 

Tlak je večji. 

 

 Ja, tlak je večji. Zdej te bom mogla spomniti, da 
tlaku v tekočinah rečemo hidrostatični tlak. 
Povzroča ga tista tekočina, ki je spet nad neko 
površino. Še mogoče to, a se spomniš, da je 
na isti globini, na neki globini, če greš na neko 
globino, pa na vse površine iz vseh strani 
deluje enak tlak.  

Kje to, v vodi al tko?  

 

 Ja v vodi, na primer, če si en meter pod vodo, 
pa daš recimo tako roko, bo iz spodnje strani 
na tvojo roko in iz te strani, isti tlak. To velja v 
tekočinah. In iz leve in iz desne tudi. Okej.  

Okej. 

 

 To verjetno veš, da se tekočine pretakajo. Pač, 
vse tekočine, kapljevine, plini. Zdej če imam tle 
nekje eno luknjo … Odprem zamašek. Zakaj 
tukaj voda teče?  

Ker pač ima neko silo, s katero 
deluje in pač voda teče.  

 Tle imamo tekočino. Ta tekočina deluje, 
povzroča silo. In če pogledava na luknjico iz 
notranje strani, je tlak na lukenco kakšen, v 
primerjavi s tem tlakom zunaj. 

Večji.  

 

 Ja, tle notri je večji tlak, zato ven teče voda. 
Okej. Bo šlo? 

Bo šlo.  

 
  

 
1.a Zdej imava pa tako, prvi sklop poskusov bova 

delali s to plastenko, ta plastenka je zaenkrat 
napolnjena z vodo. Ima dve luknji, ki sta 
zaenkrat zamašeni, okej. Pokrovček je 
pričvrščen. Pa če zdej odprem spodnjo luknjo, 
mi znaš napovedati, kaj se bo zgodilo.  

Nič. 

 

 Nič. Zdej mi moraš pa še to malo razložit.  Ja, pač, še zmeri je kakor 
vakuum nek. In pač ta voda, 
zrak, neki.  

3 
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 A mi znaš povedati recimo glede razlike tlakov, 
se bo kaj spremenilo al pa kej. Bo enak, 
različen? Kje bo večji, kje bo manjši? 

Kaj, glede ta ti dve luknji?  

 Glede na notranjo in zunanjo stran luknje. Aha, se pravi, kje bo večji? 
 Ja, ali pa manjši al pa če bo enak.  Ja pač na noter bo večji, pač, 

zunaj pa manjši.  
 Probava?  Okej. 
 POSKUS 

 

 
 

Aha, okej.  
 Okej, sej si prav napovedala, sej si rekla, da se 

ne bo nič zgodilo, a ne? 
Ja, okej.  

 Okej. Zdej pa samo še, če mi znaš, če mi 
probaš razložit, kje je veči tlak, kje je manjši 
tlak oziroma kakšen je tlak, glede na to, da 
voda ne teče.   

Ja pol je isti.  

 Ja pol je isti, Na tej strani luknjice pa na uni 
strani luknjice je isti. Zato ker isto potiska voda 
iz te strani in zrak iz une strani. Okej. 

Okej.  
 

2.b  Zdej, v tem ta drugem poskusu bom odprla 
drugo to luknjico, ta luknjica pa bo ostala 
odprta kot je zdej. Kaj se bo pa zdej zgodilo? 

Isto.  
 

 Isto bo? Aja, še zakaj, pojasni, zakaj bo isto. Zdej pa ne vem, če bo. Am.   
 Sej lahko spremeniš. U glavnem moraš 

napovedati pa povedat zakaj. 
Am. Ne, isto bo, zarad tega bo 
pač isti tlak deloval kot je pač 
tle dol (pokaže spodnjo 
luknjo).  

 

 Bo isto. Poglejva.  
 

 
 POSKUS 

 
 

 
 

Hmm. Ha ha. Kok?  
 No, povej kaj se dogaja, razloži, zakaj se tako 

dogaja oz. zakaj tvoja napoved ni bila pravilna. 
Hmm. Ja zato, ker je bil zrak al 
ne vem… 

0 

 Ja, kaj je zdej z zrakom?  
 

 Če te spomnim zdej na ta poskus (pokažem na 
plastenko iz začetka). Probej zdej to uporabiti 
tukaj, kar sva prej povedali.  

Prej smo zaprli, pa je pač 
nehalo tečt. Zdej bi mogla 
voda še tle tečt (pokaže na 
zgornjo luknjo) al kaj, ne vem? 

 Kaj se dogaja pri tej luknjici (pokažem na 
zgodnjo luknjico), če pogledaš? 

Ja zrak gre notr. 

 Zrak gre notr. Zdej, če pogledava to spodnjo 
luknjico, na katero stran te lukence je večji tlak 
glede na to, da voda teče? 

Ja iz notranje na ven.  

 Tle notr je večji tlak kot zunaj. Prej si omenla 
tko vmes, da je tle notr nastal vakuum, če te 
spomnem.  

Ja. 

 Kaj se pa zdej drugače dogaja kot prej.  Zdej manj teče.  
 Ne, ja, prej je bolj teklo, to si prav opazla. 

Ampak kaj se pa zdej s tem zrakom tukej noter 
dogaja? Kaj je razlika od poskusa prej, ko sva 
imeli samoo spodnjo luknjo odmašeno?  

Emm. Manjši tlak. Ne bi vedla.  

 Pač, zrak gre notr. In ker gre zrak notr, lahko 
vedno tukaj pritiska pač ta zračni tlak plus še 
tlak te vode. Na tej strani pa je samo zračni 
tlak. Prej, ko se bila pa samo ena luknja 
odmašena, je bil pač tukaj noter, se je pač ta 
zrak notr mau razpel in je bil tlak manjši in je 
bila samo voda in sta se te dva tlaka izenačla, 
ane. Zdej pa, ker se ta zrak raztegne, se ne 
moreta izenačiti. Okej.  
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1.c Zate imam pri tem poskusu samo še eno mau 
drugačno vprašanje. Če bi imela tukaj pred 
tabo, zdej imam tukaj pred tabo, ampak tega 
poskusa ne bova naredili. Imaš kozarec, 
slamico in vodo, a bi znala prenesti nekaj vode 
ven iz tega kozarca.  

Prenese vodo.  

NI 

 Okej, tko bi prekrila in prenesla.  
 

 
 Okej, zdej te moram pa vprašat, kaj od tega si 

že prej poznala.  
To (pokaže na kozarec s 
slamico).  

 To pa ne (pokažem na plastenko z 
luknjicama)? 

Ne.  

 Ne? Niste nikoli tega delali? Ne, mi je bilo pa ful 
fascinantno.   

 
  

 
2.a Imava posodo z vodo, pa eno prazno posodo 

… Imava cev, dva konca cevi. Ta konec cevi 
bo ostal ves čas v vodi. Tega pa zdej dvignem 
čez. In če bom zdej ta konec spustila, kaj se bo 
zgodilo?  Znaš napovedam? 

Emm. Nič. 

 

 Potem pa dejva poskusit.  
 

 
 POSKUS 

 
 

 
 

Okej.  
 Okej. Voda je tekla. Voda je tekla, ker?  Emm. Ne vem, zakaj. Ni mi 

jasno, kako je šla voda kle gor 
(pokaže na del cevi, kjer se 
cev vzpenja).  

 

 Zdej, če pogledaš ta konec cevi, ki je tukaj 
notri. Katere snovi so nad tem koncem cevi in 
povzročajo tlak?  

Aja, voda.  

NI 

 Voda. In kaj še? Zrak. 
 Kaj pa nad tem koncem cevi, ki ga tukaj držim?  Voda. 
 Tle spodaj (spustim spet malo vode). Kaj je 

samo nad tem koncem cevi? Katera sila deluje 
nanj?  

Emm. Aja, zrak.  

 Samo zrak. Ane. Torej, kje je večji tlak?  Tam.  
 Tam je večji tlak. In zato teče dol. Ker je pač 

razlika tlakov, zato teče dol. To ti je jasno? 
Ja.  

2.b In če bi jaz zdej ta konec dvignila ali pa 
spuščala, ali misliš, da bi se s tem curkom kaj 
dogajalo?  

Emm. Ne. 
 

 Ne. Zdej bova morali probat.  
 

 
 POSKUS 

 
 

 Zdej, če spuščam dol, kakšen postaja, moraš 
ful gledat.  

Aha, pač močnejši.   

 Kaj pa če cev dvigam? Pa šibkejši.   
 Šibkejši. Pač, bi mi znala to razložit?  Am, če gremo nižje, bo 

močnejši tlak. 

0 

 Aha, kje je večji tlak? Tle. 
 Iz katere strani? Iz kle sem. 
 Če gremo višje ali če gremo nižje? Če gremo nižje.  
 Kle, ker bo več? Zračnega tlaka.  
 Več zračnega tlaka? Al, kdo pač tle pritiska v 

resnici, da voda dol teče? 
Ja ta voda (pokaže vodo v 
posodi).  

 Ta voda. In kaj bo več, če dava nižje, česa bo 
več?  

Emm. Ja ne vem, zraka, več 
zračnega tlaka.  

 Ta voda bo bolj pritiskala. Zakaj?   
 Lej, zdej če jaz dvigujem, eh, bova naslednji 

poskus naredili, pa bo videla.  
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2.c Zdej pa podobno vprašanje kot prej, in če te jaz 
vprašam, do katere višine lahko dvignem to 
cev, da bo voda še tekla?  

Emm. Do vrha (??).  
 

 Tko, do vrha (zamašeno cev dvignem, kolikor 
je mogoče) bo lahko voda tekla? 

Ne, ne, dokler se ne izenači s 
tem.   

 S čem? Točno moraš povedati oziroma 
pokazati. 

Z vodo (pokaže prav).  

 Z gladino vode. Ker? Potem bosta imela ista tlaka in 
bo stalo.  

1 

 No, potem bosta ista tlaka in bo stalo. Ja.  
 In prej, ko sva dajali cev gor in dol, v čem je 

bila razlika? Znaš zdej razložiti svoj poskus.  
Ja, prej je bila razlika v 
zračnem tlaku. Emm. Pa.  

 Lej, zdej če jaz to cev dvigujem, je curek 
kakšen? 

Vedno šibkejši. 

 Zakaj je vedno šibkejši?  Zaradi tega, ker vsakič manj ta 
tlak vode deluje. 

 Ja, vedno je manj vode, zato je ta tlak vode 
manjši. Zdej pa dejva to tvojo drugo hipotezo 
preverit. Do kam lahko dvigneva. Boš mogla pa 
pogledati. 

 

 

 POSKUS 
 

 
 Kje neha tečt?  Približno klele. Na gladini 

vode.   

2.d Je do kle, tko da si prav napovedala. Okej. 
Naslednje vprašanje je takšno. Če bi jaz zdej 
ta konec tukaj vmes dvignila višje, ampak tako, 
da bi bil ta spodnji konec še vedno nižje. A bi 
še vedno v takšnem primeru, kot je zdej, tekla 
voda?  

Ne. 

 

 Poskusiva?  Okej.   
 POSKUS 

 
 

 
 

Hmm.   
 Znaš pojasniti? Kako pa to učinkuje? Ta del? 

(Pokaže na ovinek cevi. )  

 Zakaj teče voda, sva rekli, čisto na začetku? Ker pač ta voda učinkuje.  

NI 
 Ja ta tlak te vode povzroča, da po cevi teče 

voda. Ampak kaj se zgodi tukaj na sredi? Ima 
še kakšna stvar vpliv, ali samo ta tlak vode 
tukaj? 

Ja verjetno še zračni, samo ne 
vem, zakaj.  

 Ja, ubistvu to nič ne vpliva (pokažem na 
ovinek), vpliva samo ta tlak (Pokažem na 
posodo.). Jaz bi pa lahko tukaj vmes precej 
višje dvignila, pa bi še vedno šlo.  

Okej. 

 

2.e Okej. Kaj pa če bi jaz, zlo podobno kot zdej 
naredila poskus, vendar bi tako nardila, da bi 
vmes šel tko mau dol, pa pol gor, pol bi jo pa 
dol spuščala?  

Hmm.  

 

 Bi tekla, tko kot imam zdej, recimo, da gre tle 
nižje, potem bi pa od tukaj spuščala.  

Ja še zmeri bi tekla.  

 Zakaj?  Ker še zmeri učinkuje voda 
(pokaže na posodo). 1 

 Učinkuje samo ta del.  
 

 
 POSKUS. 

 
 

2.f Se strinjam s tabo. Si prav povedala. Kaj pa če 
zdaj jaz tukaj ta konec cevi, ki je tukaj 
(pokažem), bom dala ven. Voda bo tekla tuki, 
jaz bom dala pa ta konec cevi ven. Kaj se bo 
zgodilo?  

Se pravi, če bi ta že tekla. 
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 Ta bi tekla, ko bom zdej dvignila ta konec 
(pokažem).  

Ja steklo bi ven.  

 Vsa voda, kar je v cevi, bi steklo ven? Zakaj? Zaradi tega, ker bi tam zrak 
prišel in bi učinkoval tam in bi 
prevzel funkcijo te vode.  

0 

 A bo pol še kakšna razlika v tlaku. Ja pač. Emm. Ne morem se 
odločiti, ali bo na hitro steklo 
ali počasi. Na hitr bo steklo. 

 A narediva?  Ja.  
 POSKUS 

 

 Okej. Kako je steklo? Na hitro.  
 Zdej, če dober pogledaš, je tukaj vmes tudi 

nekaj vode ostalo. Znaš razložit,  zakaj je ta 
voda tukej ostala?  

Em, pač tle je manjši zračni 
tlak pršu, pa ni uspel pognat te 
vode. 

 Ja, ni uspel pognat naprej, da bi stekla voda, 
zato se je pač tukej noter del vode ujel. Zdej 
tko kot se tukaj del vode ujame, ane, nekaj 
podobnega ti vsakodnevno uporabljaš. Še prej 
te vprašam, a si ta poskus ali kaj od tega že prj 
videla? 

Ne. 

 

2.g Ne. Tko podobno, kot tukaj vmes del vode 
ostane, na podoben način deluje tudi 
straniščna školjka. Si se že kdaj srečala z 
delovanjem straniščne školjke.  

Ja. 

 

 Pa mi zdej znaš povedat, pa razložit pa narisat 
vse, kako deluje straniščna školjka?  

Ja pač kle priteče voda, ko 
spustimo vodo. Pač tista voda, 
dokler teče, uspe, ne vem, 
uspe pognati, kar pač je, čes, 
potem pa se kle ustavi.  

1 
 Mi znaš na sliki narisati, kje pa kako se voda 

ustavi? 

 

 Zakaj si se tako odločila? Ne, ker pa pač kle nižje. Ne 
vem, zakaj sem se tako 
odličila.  

 Am. Še to, to si poznala od prej? Am, pač vem, da je to zato, da 
se nekako prepreči neprijetne 
vonjave. Sifon. 

 Ja, to je sifon, ja. 
 

 
2.h Še to bi te vprašala. Kako pride vode, recimo 

tle imava pipo, kako do te pipe pride voda. 
Vodovodni sistem.  

Ja pač mi, ko odpremo, 
spustimo nekako zrak, se mi 
zdi, a ne. 

NI 
RAZU-
MELA 
VPR. 

 To mi boš pa ti povedala. Lahko ti potem 
povem, ampak najprej mi moraš ti povedati.  

Am. Ne vem. Rajši ne. 

 Te zanima. Ja.  
 Ubistvo isto, kot sva imeli midve prej to. Mi 

imamo nekje vodni rezervar, ki je na višji višini. 
Tko, na kakšnem hribčku, včasih so imeli pa 
vodovodne stolpe. Zato, da je višje od te pipe. 
In isto, kot sva imeli midve to cev, imamo mi 
cev speljano po hiši. Najprej greš dol, pa pod 
zemljo, pa potem po ceveh v hiši dol. In ko mi 
odpremo, voda teče, tko kot je prej voda tekla.  

Ja, ampak zakaj, ko odpremo, 
kaj naredimo s tem, ko 
odpremo pipo? 

 Ja pač isto, kot sem jaz pač prst stran vzela.  Aha, okej.  
 Pač, samo kot tak ventilček. Si poznala to od 

prej?  
Ja pač vedla sem, da od nekje 
jenek ta un pritisk, sam ni mi 
bilo jasno, ko odpreš … 

 
  

 
3. Zdej pa še tretji del, najkrajši. Tukaj imam tak 

sistem, pač dva balona, tukaj je cev. Tukaj sta 
Ta bo bolj suh, ta bo pa bolj 
debel (balona).   
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dva vetila, ta je zaprt, pa ta tud, oba ventila sta 
zaprta. Zdej. Jaz bom odprla ta ventil, kaj 
napoveduješ, da se bo zgodilo?  

 Ker? Ker se bosta izenačla tlaka.   
 Ker se bosta izenačila tlaka. Poskusiva?  Lahko.  
 POSKUS 

 
 

 
 

Hmm. Okej.  
 

 
Mi smo spustili to pot, pa je še 
manjši postal?  

 Ta je postal manjši in ta večji.  Ne vem, zakaj se je to zgodilo.  

0 
 

(1) 

 Okej. Zdej, da ti dam prvi namig. Kje je bil večji 
tlak? Na začetku. 

(Pokaže na večji balon). 

 Je bil tukej? Ampak če je tekel od tle do sem? Pol je bil tukej.  
 Zdej te bom pa spomnila na pihanje balona, si 

ga že pihala? 
Ja. 

 Kdaj se ti je zdelo, da je bilo balon najtežje 
napihniti? 

Na začetku.   

 Na začetku. Ker takrat, ko pihaš, na začetku, 
se najbolj skupaj drži ta membrana balona in 
ubistvu takrat bolj stiska ta zrak. Zato je večji 
tlak v manjšem balonu. Okej.  

Okej. Sam kaj bi mogli narest, 
da bi se tlaka izenačla?   

 Sej zdej sta enaka.  Kaj pa, da bi postal tle večji? 
(Pokaže večji balon.)  

 Če bi zdej hotla tlak povečat, ga bi mogla 
stisniti (večji balon).  

Aha.   

 

 
Slika 14. Nivo vode v straniščni školjki – tretji dijak. 


