
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš Peternelj 

VKLJUČEVANJE VSEBIN O BIOPLASTIKI V POUK KEMIJE V 

OSNOVNI ŠOLI 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš Peternelj 

VKLJUČEVANJE VSEBIN O BIOPLASTIKI V POUK KEMIJE V 

OSNOVNI ŠOLI 

Magistrsko delo 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2018 



  

 

i 

 

Zahvala 

Posebna zahvala gre moji mentorici izr. prof. dr. Vesni Ferk Savec za nesebično pomoč, 

koristne napotke in ves vložen trud tekom opravljanja raziskave in pisanja magistrskega dela. 

Zahvalil bi se tudi vsem profesorjem in profesoricam Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete 

za ves trud in koristna predavanja, ki sem jih bil deležen v teh petih letih študija. Hvala tudi 

vsem drugim zaposlenim na Pedagoški fakulteti, ki so kakor koli prispevali k nadgradnji mojega 

znanja. 

Hvala osnovnim šolam in profesoricam, ki so mi omogočile izvedbo raziskovalnega dela 

magistrskega dela. 

Nazadnje bi se rad zahvalil svojima staršema, ki sta me tekom študija podpirala in verjela vame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ii 

 

POVZETEK 

V zadnjem desetletju se je kot odziv na okoljsko problematiko, povezano s plastiko, na tržišču 

pojavilo veliko novih bioplastičnih materialov, s katerimi se učenci srečujejo v vsakodnevnem 

življenju, zato je pomembno, da jih poznajo. V teoretičnem delu magistrskega dela so 

predstavljena teoretična izhodišča o polimerih, s posebnim poudarkom na bioplastiki, ter o 

aktivnem pouku naravoslovnih vsebin. Rezultati, ki so bili pridobljeni v raziskavi, so 

predstavljeni v empiričnem delu magistrskega dela. Raziskava je bila izvedena z namenom 

pridobitve podatkov o trajnosti in kakovosti znanja, usvojenega z aktivnim poukom, ter 

spodbuditi situacijski interes učencev za usvajanje znanja o bioplastiki pri pouku kemije v 

9. razredu osnovne šole. V raziskavo je bilo vključenih 197 učencev, ki so s samostojnim delom 

usvajali znanje s področja o bioplastiki. Kontrolna skupina je znanje o bioplastiki usvajala s 

pomočjo poljudnega članka po korakih splošne učne strategije, medtem ko je eksperimentalna 

skupina znanje usvajala s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela po navodilih. 

Kontrolna in eksperimentalna skupina sta bili oblikovani tako, da med njima na predpreizkusu 

znanja ni bilo statistično pomembnih razlik. Po izvedenih učnih urah so učenci eksperimentalne 

in kontrolne skupine najprej rešili preizkus znanja in vprašalnik glede situacijskega interesa za 

usvajanje znanja o bioplastiki. Tri tedne zatem so učenci obeh skupin rešili še pozni preizkus 

znanja. Rezultati, ki so bili pridobljeni v raziskavi, so pokazali, da učenci eksperimentalne 

skupine v trajnosti in kakovosti usvojenega znanja ne dosegajo statistično pomembno boljših 

rezultatov od svojih sovrstnikov iz kontrolne skupine. Prav tako tudi glede na spol med dekleti 

in fanti na preizkusu in poznem preizkusu znanja ni bilo statistično pomembnih razlik v 

usvojenem znanju. Pri situacijskem interesu za usvajanje novih vsebin o bioplastiki je mogoče 

trditi, da med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine ni bilo razlik, saj nobena skupina ni 

pokazala večjega interesa za usvajanje znanj na temo bioplastike. Tudi za situacijski interes, 

gledano po spolu, ne moremo trditi, da so fantje pokazali višji situacijski interes za usvajanje 

novih znanj o bioplastiki. Povzamemo lahko, da v povezavi s proučevanimi dejavniki med 

obravnavanima pristopoma v raziskavi ni bilo ugotovljenih razlik glede primernosti za uporabo 

pri poučevanju vsebin o bioplastiki. V nadaljnjih raziskavah bi bilo mogoče razširiti vzorec 

sodelujočih tako, da bi vključili učence iz celotne Slovenije, raziskavo prilagoditi za populacijo 

dijakov, prav tako bi bilo zanimivo proučiti druge možnosti za aktivni pouk o bioplastiki ter 

pridobiti mnenje in izkušnje učiteljev kemije o poučevanju vsebin, povezanih z bioplastiko. 

 

 

 

Ključne besede: bioplastika, aktivni pouk, samostojno eksperimentalno delo, delo z besedilom, 

splošna študijska strategija, trajnost in kakovost znanja kemije, situacijski interes. 
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ABSTRACT 

In the last decade many new bioplastic materials have appeared as a response to 

environmental issues related to the plastics on the market, so it is important for children to 

know them, because they are encountering them daily. In theoretical part of a dissertation is at 

first being introduced a theoretical basis about polymers with the emphasis on bioplastic and 

active learning about natural contents. Results, which were extracted during the research are 

shown in empirical work of my dissertation. A research was carried out with a purpose to get 

data about constancy, quality of knowledge considering active teaching methods and 

situational interest of pupils about gaining knowledge of bioplastic in the chemistry class in 

ninth grade of primary school. In the research were included 197 children, who formed a new 

knowledges from the field of bioplastic with their own work. The control group was gaining 

new knowledges about bioplastic step by step using general learning strategies with the help 

of an non-technical article, while experimental group was gaining knowledge with their 

independent experimental work using given instructions. Control and experimental group 

were formed in the way that there were no big statistical differences on the pre-test. Pupils 

had solved a test and a questionary  after the lessons were carried out, with which we checked 

their situational interest about gaining knowledge of bioplastic. Three weeks after that the 

children of both groups solved late test of their knowledge. Results, which were extracted 

during the research showed that children of experimental group don’t achieve any better 

results about constancy and quality of knowledge compared to control group. Also 

considering the gender, there were no statistical significant differences in their gained 

knowledge. In situational interest for gaining new knowledge about bioplastic we can claim 

that there were no differences between control and experimental group, because none of them 

showed bigger interest in gaining new knowledge about bioplastic. Even for the situational 

interest considering the gender we can’t claim, that boys showed bigger situational interest in 

gaining new knowledges about bioplastic. To sum up, we can say that there were not 

established big differences in relation to studied factors between discussed approaches  and 

both of them are equally suitable in teaching about bioplastic. In further researches we could 

expand pattern of participants with including children from all Slovenian schools or we could 

adjust our research for population of students. In addition, it would be also interesting to study 

other possibilities for active teaching about bioplastic and get an opinion and experiences 

from teachers of chemistry about teaching contents connected with bioplastic. 

 

 

Key words: bioplastics, active teaching, independent experimental work, work with text by 

steps of the general study strategy, sustainability and quality of acquired knowledge, 

situational interest. 
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1. UVOD 
Šolstvo na Slovenskem se je bolj uveljavilo šele v času Marije Terezije, ki je leta 1774 s svojo 

reformo šolstva poskrbela, da je šola postala obvezna za vse otroke med 6. in 12. letom starosti. 

Z razvojem šolstva se je pouk spreminjal in danes so v uporabi različni pristopi, ki so za učence 

motivirajoči, predvsem pa od učenca zahtevajo miselno aktivnost (Ivanuš Grmek in sod., 2009; 

Slovenski šolski muzej, b.d.). 

V današnjem času se proces učenja in poučevanja zelo razlikuje od tistih izpred 40 ali več let, 

saj je bil v tistem času učitelj nesporna avtoriteta. Takrat je bolj ali manj potekal samo proces 

poučevanja in je bil zato proces učenja odvisen od informacij, ki so jih učenci prejeli od učitelja. 

Danes je pouk proces, pri katerem sta dejavnosti učitelja in učenca povezani. Sodelovanje 

učencev z učitelji pa tako neposredno vpliva na kakovost učenja, rezultate in osebnostni razvoj 

učencev (Adamič, 2005; v Ivanuš Grmek in sod., 2009). 

Z namenom izboljšanja procesa učenja so se razvile različne oblike poučevanja, ki so danes 

poznane pod imenom aktivni pouk. Skozi raziskave in svoja opažanja so učitelji prihajali do 

zaključkov, da tradicionalna oblika pouka in delo po točno napisanih navodilih nista več 

zanimiva ne njim in tudi ne učencem. Ugotovili so, da je pouk najbolj učinkovit takrat, ko 

upošteva učenčeve miselne sposobnosti in njihovo predznanje. Učiteljeva naloga je, da 

prepozna miselne sposobnosti in predznanje vsakega učenca in temu nato izbere pravilno učno 

metodo. V kolikor učitelj izbere pravilno metodo učenja, to doprinese k učenčevemu 

razumevanju, poleg tega pa s tem postane pouk učencu pestrejši in zanimivejši. Namen učenja 

je predvsem pridobivanje znanja, ki ga bodo učenci lahko uporabili v nadaljnjem življenju. To 

pomeni, da učenci sami oblikujejo stališča, pridobivajo znanja in razvijajo svoje spretnosti. V 

kolikor se učitelj pri procesu pouka osredotoči le na enega od naštetih treh pojmov, bo pri 

učencih težko zagotovil razvoj vseh treh elementov učenja (Ferk Savec, 2012; Ivanuš Grmek 

in sod., 2009; Susman in Pečar, 2014; Tomažič, 2014). 

V empiričnem delu magistrskega dela je predstavljena uspešnost učenja kemije pri učencih 

devetih razredov z uporabo dveh učnih metod aktivnega pouka – samostojno eksperimentalno 

delo učencev in učenje ob delu z literaturo po načelih splošne študijske strategije. Učni metodi 

sta v prvi vrsti izbrani predvsem z namenom, da se prouči ustreznost metod za uporabo v 

praktičnem pouku. Z drugega vidika je eksperimentalna metoda izbrana na podlagi priporočil 

za poučevanje polimerov, ki so jih v Učni načrt za kemijo uvrstili Bačnik in drugi (2011), 

medtem ko je učna metoda učenja ob delu z literaturo po načelih splošne študijske strategije 

izbrana z namenom proučevanja, ali je metoda primerna za samostojno usvajanje znanja kemije, 

saj bi posledično morala razvijati tudi razumevanje pomena kemije v današnji družbi in bralne 

pismenosti (Ferk Savec, 2012; Pečjak in sod., 2017; Susman in Pečar, 2014). 
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2. SODOBNI POUK NARAVOSLOVNIH VSEBIN 

2.1 . Opredelitev aktivnega pouka v naravoslovju 

Jank in Meyer (2006; v Flis, 2009) sta aktivni pouk opredelila kot proces, pri katerem učenci 

ne uporabljajo le razmišljanja, ampak tudi vsa čutila. Aktivni pouk sta avtorja razdelila na umski 

in fizični del. K umskemu delu štejeta le miselne dejavnosti, medtem ko fizično delo zajema 

vse dejavnosti, ki se opravljajo s telesom. 

Hofstein in Lunetta (2004) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so izkušnje, ki jih učenci pridobijo 

z delom v laboratoriju, ključne za razvoj njihovega razumevanja in razmišljanja, razvoj njihovih 

praktičnih sposobnosti in tudi povišanje njihovega interesa ter motivacije. Do podobnih 

ugotovitev je prišel tudi White (1996), ki je razumevanje znanosti pogojeval s stopnjo 

strokovnega izvajanja aktivnosti v okviru pouka. Bil je mnenja, da so lahko različne oblike 

aktivnega pouka enako učinkovite ob predpogoju, da so učenci v procesu učenja ves čas aktivno 

vključeni (Logar in Ferk Savec, 2011). Izvajanje aktivnega pouka (eksperimentalnega dela) je 

zelo pomembno tudi z vidika učitelja, saj učencem ne predaja več samo osnovnih informacij, 

ampak jih spodbuja, da s svojim lastnim delom sami usvojijo znanje. Tekom takšnih oblik 

učenja učenci razvijajo tudi druge sposobnosti, ki jih morajo uporabiti, da s svojim lastnim 

delom lahko pridejo do želenih ciljev in zaključkov, posledično pa tudi oblikujejo svoje znanje 

(Abrahams, Millar, v Logar in Ferk Savec, 2011). 

Raziskave, ki so jih različni avtorji izvedli na temo vrednotenja aktivnega pouka, so pokazale, 

da je ta oblika učenja v primerjavi s tradicionalnimi pristopi veliko bolj učinkovita in ima velik 

vpliv na kakovost usvojenega znanja (Hofstein in Lunetta, 2004; Logar in Ferk Savec, 2011; 

Tahran in Sesen, 2010).  

Ferk Savec (2012) je v svojem delu opredelila značilnosti aktivnega pouka v naslednjih točkah: 

 premik v ravnotežju aktivnosti v učnem procesu od učitelja na učence: aktivnosti 

pri aktivnem pouku so zasnovane tako, da učenci sami pridobivajo znanje (npr. analiza 

in kritična uporaba informacij, razmišljanje o pomenu informacij in samostojno iskanje 

informacij). Učiteljeva vloga pri tej obliki poučevanja je v vlogi spodbujevalca in 

usmerjevalca samega učnega procesa. Učitelj tako s svojim znanjem učencem pomaga 

pri preverjanju pravilnosti rezultatov, posplošitev in sklepov. Poleg pridobivanja novih 

izkušenj učenci razvijajo tudi sposobnost kritičnega sklepanja in presojanja (Weimer, 

2002; Tomić, 2003; Ferk Savec, 2012); 

 usmerjenost v interese učencev: namen aktivnega pouka je, da učitelj za izhodišče 

poučevanja postavi interese učencev, ki so v pouk umeščeni z namenom, da postanejo 

izziv za pridobivanje znanja. Aktiven pouk mora hkrati ponujati tudi možnosti, da 

učenci skozi proces učenja spoznajo sebe in svoja potencialna interesna področja ter to 

tudi kritično presojajo (Weimer, 2002; Jank in Meyer, 2006; Ferk Savec, 2012); 

 razvijanje samostojnosti in odgovornosti učencev za učenje: največ izkušenj v 

aktivnem pouku učenci pridobijo s samostojnim delom, kjer morajo sami poiskati 

informacije, stvari raziskati, jih preizkusiti … Zelo pomembna je vloga učitelja, ki mora 

učence usmerjati k smiselnim rezultatom in ciljem ter jim tako posredovati pomembne 

informacije za učenje. V tej obliki učenja in poučevanja morata učenec in učitelj 

vzajemno prevzeti odgovornost za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka (Jank 

in Meyer, 2006; Ferk Savec, 2012); 

 povezanost med umskim in fizičnim delom: dejavnosti, ki jih uporabljamo v aktivnih 

oblikah poučevanja, morajo biti načrtovane tako, da so učenci aktivni tako fizično kot 
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tudi umsko. Dejavnosti, ki so definirane kot fizično delo, so predvsem tiste, ki jih učenci 

opravijo s pomočjo telesa, kot umsko pa vse dejavnosti, ki jih učenci opravijo miselno 

(Jank in Meyer, 2006; Ferk Savec, 2012); 

 uvajanje učencev na delo v skupini in sodelovanje: aktiven pouk vsebuje veliko 

dejavnosti, pri katerih je delo učencev zastavljeno tako, da učenci medsebojno 

sodelujejo, diskutirajo, se dopolnjujejo in osnujejo skupne rešitve. Pri taki obliki dela je 

pomembna tudi vrednota solidarnega ravnanja, ki omogoča, da posamezniki delujejo 

enakovredno do drugih in so tako usmerjeni k timskemu delu ter drugim oblikam 

sodelovanja, ki vključujejo sodelovanje (Jank in Meyer, 2006; Ferk Savec, 2012); 

 usmerjenost k rezultatom: učitelj in učenci morajo delovati vzajemno in se dogovoriti, 

kakšni morajo biti rezultati, ki naj bi jih učenci dosegli pri pouku, ter katero znanje bodo 

usvojili v skladu z učnimi cilji. Rezultate, ki jih učenci tekom aktivnosti pridobijo, lahko 

potem uporabijo za identifikacijo ter ovrednotenje in kritiko učnega dela med učenci 

samimi (Jank in Meyer, 2006; Ferk Savec, 2012); 

 spodbujanje učenja prek ocenjevanja aktivnosti učencev v procesu pridobivanja 

znanja in ne le končnega izdelka: najpomembnejši pri aktivnem pouku nikakor ni le 

končni rezultat, ampak tudi spretnosti in znanje, ki so jih učenci pridobili tekom procesa 

učenja (Weimer, 2002; Ferk Savec, 2012). 

2.2.  Učne metode pri aktivnem pouku naravoslovnih vsebin 

V današnjem času poznamo veliko učnih metod, ki jih lahko učitelj uporabi pri svojem pouku. 

Pomembno je, da učitelj za svoj pouk izbira takšne učne metode, ki bodo učencem omogočile 

sodelovanje in čim večjo miselno aktivnost tekom ure. Le pravilna izbira učne metode omogoča 

razvoj kakovostnega pouka, ki pa je osnova za oblikovanje kakovostnega in trajnega znanja 

učencev (Adamič, 2005; Jank, Meyer, 2006; v Ivanuš Grmek in sod., 2009). 

Tema o bioplastiki trenutno še ni neposredno uvrščena v učni načrt za osnovne šole, zato tudi 

ni predpisanih priporočenih učnih metod in aktivnosti za poučevanje te zanimive teme. V 

nadaljevanju bosta predstavljeni dve metodi aktivnega pouka, t. i. učenje ob delu z literaturo po 

načelih splošne študijske strategije in samostojno eksperimentalno delo učencev po navodilih. 

Omenjeni metodi sta primerni za poučevanje kemijskih vsebin o polimerih v 9. razredu osnovne 

šole, kamor lahko vključimo tudi temo o bioplastiki (Bačnik idr., 2011; Ferk Savec, 2012). 

2.2.1. Eksperimentalno delo 
Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (2008) eksperimentalno delo definira kot način 

dela v okviru pouka, ki lahko poteka v dveh podobnih, a vseeno različnih dejavnostih: 

 prva dejavnost poteka v obliki učenčevega opazovanja, spremljanja in merjenja pojavov 

oz. procesov. Tukaj je v glavni vlogi učitelj, ki učencem eksperimente demonstrira; 

 druga dejavnost poteka v obliki, kjer učenec samostojno izvaja eksperiment, s katerim 

na umeten način izzove pojave ali reakcije z namenom opazovanja in vrednotenja. 

Takšna oblika dejavnosti se imenuje samostojno eksperimentalno delo učencev. 

Samostojno delo učencev na tej stopnji lahko poteka na osnovnem ali višjem nivoju 

znanja. Na osnovnem nivoju znanja učenci izvedejo eksperiment po že napisanih 

navodilih, medtem ko na višjem nivoju učenci prvotno sami načrtujejo eksperiment po 

stopnjah in ga nato po teh stopnjah tudi izvedejo.  

Glažar (2006) navaja, da ti obliki omogočata, da učenci delujejo individualno, v paru ali v 

skupini. Obe obliki sta lahko enako učinkoviti z vidika usvajanja znanja le, če učitelj poskrbi 

za dobro teoretično razlago, ustrezno analizo rezultatov ter natančno razlago opažanj in sklepov. 
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Pri izvajanju demonstracijskega eksperimenta je treba zagotoviti, da bodo opažanja in sama 

izvedba eksperimenta jasno in dobro vidni vsem učencem (Skvarč, 2014; Devetak 2006). 

2.2.1.1. Samostojno eksperimentalno delo učencev 
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije je leta 2011 sprejelo prenovljen učni načrt 

za kemijo v osnovni šoli. V učnem načrtu so kemijo definirali kot »temeljno naravoslovno in 

eksperimentalno vedo, ki proučuje snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe«. Zapisali 

so, da je kemija kot splošnoizobraževalni predmet usmerjena v pridobivanje in razvijanje 

temeljnih kemijskih znanj, spretnosti, stališč in odnosa. Pouk kemije bi morali učitelji zasnovati 

na izkustvenem, eksperimentalno-raziskovalnem in problemskem pristopu. Vsi trije pristopi naj 

bi prispevali k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in pozitivnemu sprejemanju 

kemije in naravoslovja. V delu avtorji eksperimentalno-raziskovalni pristop opišejo kot 

temeljno učno metodo pouka kemije, ki jo učitelj kombinira z drugimi metodami aktivnega 

pouka in poučevanja (Bačnik idr., 2011). 

Prvi laboratorij, namenjen izvajanju eksperimentov za namen učenja in samostojnega dela 

študentov, je leta 1807 na univerzi v Edinburgu ustanovil Thomas Thomson. Ko se je leta 1819 

pridružil univerzi v Glasgowu, je idejo takega laboratorija prenesel tudi tja. Leta 1824 je nemški 

kemik Liebig eksperimentalni laboratorij za namen samostojnega dela študentov vzpostavil na 

univerzi v Giessenu in prav Liebigov laboratorij je bil prvi, ki je bil namenjen sistematičnemu 

poučevanju in raziskovanju eksperimentov (Reid in Shah, 2006). 

Laboratoriji so ena od značilnosti eksperimentalnega izobraževanja. Danes bi si zelo težko 

predstavljali pouk kemije brez kakršne koli eksperimentalne aktivnosti (Reid in Shah, 2006), 

saj učenci s pomočjo eksperimentalnega dela na podlagi eksperimentalnih opažanj kot viru 

primarnih informacij spoznavajo kemijske pojme in zakonitosti (Bačnik idr., 2011). 

Režek Donev (2000) je v svoji raziskavi proučevala, kako izvedbe dveh eksperimentov na štiri 

različne načine vplivajo na razumevanje učencev. Dva eksperimenta je z učenci izvedla na štiri 

načine:  

1. z multimedijsko prezentacijo, kjer so učenci v parih opazovali potek eksperimenta prek 

računalnika; 

2. z laboratorijskim eksperimentom, ki so ga učenci izvajali v parih; 

3. z multimedijsko prezentacijo, prikazano na velikem platnu v učilnici; 

4. z učiteljevo demonstracijo eksperimenta, katero je pospremila z razlago. 

 

Rezultati, ki jih je z raziskavo pridobila, so pokazali, da učenci v osnovni šoli največ znanja 

pridobijo, ko jim eksperiment kot demonstracijo z razlago izvede učitelj, medtem ko dijaki v 

srednjih šolah največ znanja pridobijo z laboratorijskim eksperimentom, ki ga izvajajo v parih. 

 

Razvoj naravoslovnih kompetenc pri pouku kemije je namreč neposredno vezan na 

eksperimentalno delo, ki pa je učinkovito šele takrat, ko so učenci sposobni spremeniti lastne 

predstave in postati dovolj kritični, da lahko stara spoznanja povežejo z novimi (Janežič, 2011). 

Zastavljene cilje bi morali učenci doseči čim bolj samostojno, s strukturirano dejavnostjo, ob 

strokovnem vodenju učitelja, po vnaprej določenih in dobro premišljenih korakih znanja (Rutar 

Ilc, 2005). Učitelj je za doseganje ciljev učnega načrta povsem avtonomen pri izboru 

eksperimentov za pouk kemije. Eksperimentalni pristop učenja lahko učitelj razširi z delom na 

terenu ali informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, vse z namenom, da se zagotovi boljše 

razumevanje in znanje učencev (Bačnik idr., 2011). 

Eksperimentalno delo pri pouku kemije je v osnovi razdeljeno na samostojno eksperimentalno 

delo in demonstracijsko eksperimentalno delo. Samostojno eksperimentalno delo se lahko 
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izvaja individualno ali skupinsko, medtem ko se demonstracijsko eksperimentalno delo lahko 

izvaja s strani učitelja, učenca ali pa obeh skupaj (Glažar, 2006). 

Slika 1: Vrste eksperimentalnega dela (Glažar, 2006) 

Obstajajo tudi določena didaktična pravila, ki morajo biti upoštevana pri eksperimentalnem 

delu. Glažar (2006) je ta pravila zapisal v naslednjem vrstnem redu:  

 opažanja in rezultate pri eksperimentalnih vajah je treba povezati s teorijo (teorijo 

izpeljemo na osnovi eksperimenta ali pa eksperiment izhaja iz teorije); 

 ko učenci končajo z eksperimentalno vajo, se mora učitelj prepričati, da so učenci 

bistvene spremembe opazili; 

 eksperimentalna vaja naj bo zasnovana tako, da bo delo sestavljeno iz več stopenj, ki 

jih učenci obravnavajo posebej in jih lahko na koncu povežejo med seboj; 

 učenci morajo eksperimentalno vajo izvesti pravilno in predvsem tudi varno; 

 v prvi vrsti morajo učenci poznati osnovni kemijski pribor, nato pa s pomočjo 

eksperimentalnega dela pridobiti in razviti ročne spretnosti za pravilno izvajanje 

poskusov. 

 

Primerjavo samostojnega eksperimentalnega dela učencev z učiteljevo demonstracijsko 

izvedbo eksperimentov z vidika usvajanja vsebinskih znanj sta na populaciji učencev starosti 

14–15 let proučevali Logar in Ferk Savec (2011). V raziskavi sta avtorici prišli do ugotovitev, 

da učenci, ki sami izvajajo eksperimentalno delo, usvojijo manj vsebinskega znanja kot učenci, 

ki opazujejo demonstracijsko izvedbo eksperimentalnega dela. Obema skupinama učencev je 

bilo skupno, da so svoja opažanja tekom eksperimenta zapisovali. Avtorici sta v intervjujih z 

učenci ugotovili, da imajo učenci, ki poskus le opazujejo, probleme z zapisovanjem opažanj. 

Ugotovili sta tudi, da je vloga učitelja dvojna, in sicer kot prvo je učitelj demonstrator 

eksperimenta, kot drugo pa usmerjevalec, da učence opozori na določene spremembe, ki so 

pomembne in jim je zato treba nameniti večjo pozornost.  

Janežič (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da učenci neuspešno rešujejo naloge, pri katerih 

je treba pravilne izbire utemeljevati. Utemeljitve dijakov so bile nepopolne, napačne ali pa jih 

ni bilo. Takšen rezultat avtorica pripisuje napačnim praksam poučevanja kemije v naših šolah, 

EKSPERIMENTALNO 
DELO
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UČENEC UČITELJ UČENEC + UČITELJ

SAMOSTOJNO 
EKSPERIMENTALNO 

DELO

SKUPINSKO DELO
INDIVIDUALNO 

DELO



  

 

6 

 

kjer učitelji premalo usmerjajo učence v kritične diskusije o eksperimentalnem delu, ki je vse 

prevečkrat ločeno od smiselne teoretične razlage. 

2.2.2. Metoda dela z besedilom 
Učenci se tekom svojega življenja srečujejo z različnimi tipi strokovne, leposlovne, znanstvene 

in stvarne literature. Literatura se uporablja tudi v procesu izobraževanja. Glavna lastnost te 

literature je, da je didaktično oblikovana s strani učitelja in mora vsebovati vse sestavine, ki 

bodo učencem spodbujale miselno aktivnost (Kramar, 2009). Isti avtor je metode dela z 

besedilom definiral kot metode, kjer se za obravnavo snovi in pridobivanje znanja uporabljajo 

besedila. Smiselna uporaba takšnih metod v procesu pouka nakazuje napredek predvsem v 

širjenju, sistematiziranju in usvajanju novega znanja, saj učenec razvija samostojnost in se 

samoizobražuje. Ključni pomen pri delu s takšno metodo ima poleg pisanja predvsem branje, 

saj lahko učenci le s to dejavnostjo besedila razumejo, spoznavajo, dojemajo, jih kritično 

presojajo in si o njih ustvarjajo svoje predstave (Kramar, 2009; Tomič, 2003). 

2.2.2.1. Bralna pismenost učencev 
Zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, uporabo pisnih informacij in kritično 

vrednotenje se imenuje bralna pismenost. Ta zmožnost omogoča razvoj bralnih veščin, 

pojmovanje branja, motiviranost za branje in razumevanje prebranega. Z vsemi lastnostmi je 

bralna pismenost osnova vseh drugih pismenosti in ima velik potencial za razvoj 

posameznikovih oz. posamezničinih osebnih potencialov v družbi (Pečjak idr., 2017). 

Za uspešno posredovanje informacij je pomembno, da prejemnik sporočilo razume tako, kakor 

je bilo mišljeno s strani oddajnika. Informacije se od oddajnika k prejemniku največkrat 

prenašajo verbalno, kar pa ne pomeni, da neverbalni prenos informacij ni mogoč. Osnova za 

verbalni prenos informacij je poznavanje jezika na strani oddajnika in na strani prejemnika. Za 

zagotavljanje pravilnega razumevanja pa jezik ni dovolj. Pomembno je, da prejemnik in 

oddajnik v vsaki diskurzivni menjavi besed soizgrajujeta pomen sporočila prek neverbalnih 

interakcij in besed, ki so odvisne od njunega položaja v dani situaciji (Kranjc in Razpet, 2016).  

Vpliv na bralno pismenost otrok imajo v največji meri njihovi starši. Določena raven bralne 

pismenosti se ohranja znotraj družinskega kroga in med samimi generacijami v družini. Na 

razvoj posameznikove ravni bralne pismenosti v sami družini ne vplivajo samo starši, ampak 

so tu tudi drugi vplivi, na katere pogosto posamezniki težko vplivajo (revščina, bivanje več 

generacij v enem stanovanju, šolanje, ki ga prezgodaj zaključijo itd.). Kljub temu spoznanju pa 

lahko starši tudi v slabših pogojih na otroka dobro vplivajo. Le-ti lahko z otroki rešujejo 

probleme, ki nastanejo iz splošnih situacij, tako, da poteka veliko verbalne interakcije, ki otroku 

omogoča produktivnejši miselni potek reševanja problemov. S tem lahko starši največ 

pripomorejo tudi k procesu opismenjevanja in bralne pismenosti. Šola na tem področju lahko 

namreč nadoknadi le malo primanjkljajev s tega področja, katere otroci prinesejo iz družinskega 

kroga (Mason in Kerr, 1992; Knaflič, 2002). 

Učenci slovenskih osnovnih šol sodelujejo v različnih programih, v katerih se preverja bralna 

pismenost pri nas in po svetu. Eden izmed teh je projekt PISA – program mednarodne 

primerjave dosežkov učencev (Programme for International Student Assesment). Program 

PISA izvajajo raziskovalci z namenom primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v 

državah, ki so članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Najnovejši 

rezultati, ki so jih ponudili raziskovalci programa PISA, so oprti samo na področje naravoslovja, 

saj je bila naravoslovna pismenost tista, ki so jo proučevali zadnjo. Dosežek, ki so ga dosegli 

slovenski učenci in učenke, je nekoliko nižji kot leta 2012. Kljub slabšemu dosežku, so rezultati 

pri naravoslovni pismenosti slovenskih učencev in učenk še vedno stabilni in nad povprečjem 
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OECD. Zanimivo je tudi dejstvo, da so bile v Sloveniji pri dosežkih s področja naravoslovne 

pismenosti uspešnejše učenke, medtem ko so na ravni OECD uspešnejši učenci (Štraus, 2016). 

Soroden program je TIMSS – mednarodna raziskava trendov znanja matematike in 

naravoslovja (Trends in International Mathematics and Science Study). Raziskava se 

osredotoča na znanje matematike in naravoslovja pri učencih 4. in 8. razreda osnovnih šol. 

Raziskava se opravlja v štiriletnih obdobjih in je prvič potekala leta 1995, medtem ko je bila 

zadnja opravljena leta 2015. Rezultati, ki so jih pridobili, dokazujejo, da je Slovenija dosegla 

dobre rezultate in osvojila 12. mesto med državami, ki so sodelovale v raziskavi. Dosežek 

raziskave od leta 2011 do 2015 se kaže predvsem v povprečnem dosežku točk, saj so jih učenci 

dosegli kar 11 več kot pri prejšnjih raziskavah, kjer od leta 1995 ni bilo bistvenih sprememb. 

Pri naravoslovju so se učenci slovenskih šol izkazali tako v 4. kot tudi v 8. razredu. V 4. razredu 

so učenci dosegli 11. mesto med vsemi državami, ki so sodelovale. Dečki so v povprečju dosegli 

boljše število točk kot deklice. V 8. razredu se je znanje še nekoliko izboljšalo, saj so učenci 

dosegli 5. mesto med vsemi sodelujočimi, med spoloma pa tokrat ni bilo statistično pomembnih 

razlik (TIMSS, 2015). 

2.2.2.2. Bralne učne strategije 
V današnjem času poznamo več vrst bralnih učnih strategij. Pečjak in Gradišar (2002) v svojem 

delu med kompleksne bralne učne strategije uvrščata tiste, ki zajemajo celotni učni proces. 

Glede na njuno definicijo morajo te učne strategije voditi učence od dejavnosti pred branjem 

do dejavnosti med njim, pa vse do dejavnosti po njem. S tem je omogočeno, da je učno gradivo 

učencem bolj razumljivo in si ga tudi lažje zapomnijo. 

2.2.2.2.1. Splošna učna strategija 
Splošna učna strategija je najbolj osnovna strategija na področju uporabe bralnih učnih strategij. 

Ta učna strategija vodi učenca skozi celoten učni proces in je uporabna pri skoraj vseh 

družboslovnih in naravoslovnih učbeniških besedilih. Namen te učne strategije je, da učenci 

klasificirajo, identificirajo in uredijo informacije iz besedila, glavni cilj pa je, da učenci 

prebrano bolje razumejo in si to tudi bolje zapomnijo (Pečjak in Gradišar, 2002). 

Tako kot vse druge učne bralne strategije je tudi ta sestavljena iz več stopenj, ki jih v svojem 

delu prav tako opišeta Pečjak in Gradišar (2002). Te stopnje so: 

1. hiter prelet besedila: učenec na tej stopnji preleti besedilo. Ta stopnja je pomembna, ker 

mora učenec ločiti pomembno snov od nepomembne in se tako kasneje lahko nauči le 

tisto, kar je pomembno; 

2. prvo branje besedila: učenec si označuje, podčrtuje nove, neznane besede. Avtorici 

navajata, da je glavni namen te stopnje, da učenec preveri svoje razumevanje; 

3. iskanje pomena neznanim besedam in določanje bistva: učenec na tej stopnji poskuša 

novim besedam, ki jih je spoznal v prejšnji stopnji, najti pomen. Ta stopnja je namenjena 

tudi temu, da učenec v besedilu prepozna glavno misel oz. bistvo; 

4. drugo branje besedila: učenec drugič prebere besedilo. Pri drugem branju je pozoren na 

pomembnejše podrobnosti, ki bi lahko pojasnile bistvo. Te podrobnosti lahko učenec iz 

besedila izpiše ali pa jih samo podčrta; 

5. postavljanje vprašanj za preverjanje razumevanja: v zadnji stopnji te učne bralne 

strategije učitelj učencem postavlja vprašanja, s katerimi preveri, kakšno stopnjo 

razumevanja prebranega besedila so učenci dosegli. Učitelj mora izbirati tudi vprašanja 

višje ravni, kar pomeni, da morajo biti takšna, da ne zahtevajo le dobesedne ponovitve 

tistega, kar so učenci prebrali. Učenci si lahko vprašanja zastavljajo tudi sami. 
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2.2.2.2.2. Strategija VŽN 
V originalu se je ta strategija imenovala strategija KWL, njena avtorica pa je Donna M. Ogle. 

Različni avtorji navajajo, da je to preprosta učna bralna strategija. Pri tej bralni strategiji se v 

osnovi zastavljajo predvsem tri bistvena vprašanja, in sicer kaj vemo o temi, kaj želimo izvedeti 

iz besedila in kaj smo se naučili iz prebranega besedila (Ogle v Pečjak in Gradišar, 2002). 

Osnova te strategije je tabela, ki vsebuje omenjena tri vprašanja (Ogle v Pečjak in Gradišar, 

2002): 

 v prvem kvadratku tabele učenci zapišejo, kaj o temi že vedo; 

 v drugi kvadratek tabele učenci zapišejo, kaj želijo iz besedila izvedeti; 

 v tretji kvadratek tabele učenci zapišejo, kaj so se iz prebranega naučili. 

      V: Kaj že vem     Ž: Kaj želim izvedeti      N: Kaj sem se naučil 

   

Tabela 1: Tabela strategije VŽN (Ogle v Pečjak in Gradišar, 2002) 

Ta strategija po mnenju avtorice daje veliko pozornost predznanju, skupinskemu učenju in 

sodelovanju učencev pri pisanju. Velika prednost te strategije je, da je lahko uporabljena za 

delo s celotnim razredom oz. večjo skupino. Prednosti te strategije pa so tudi v tem, da omogoča 

aktivnost vseh učencev in je primerna za učence vseh starosti. To strategijo se lahko uporablja 

predvsem pri vsebinah, o katerih učenci že veliko vedo. Zelo uporabna pa je strategija tudi pri 

besedilih, ki so slabo strukturirana, saj poskrbi, da učenci boljše strukturirajo informacije, poleg 

tega pa nudi tudi možnost, da učenci veliko stvari zapišejo. Učna strategija učencem nudi tudi 

model aktivnega branja pri samostojnem učenju iz podobnih besedil. Ta strategija zajame tudi 

vse faze bralnega procesa, učitelju pa daje grafični model, ki ponazarja proces poučevanja (Ogle 

v Pečjak in Gradišar, 2002). 

2.2.2.2.3. Metoda PV3P 
Metoda PV3P je v literaturi, ki je prevedena oz. napisana v slovenskem jeziku, največkrat 

omenjena metoda za učenje iz besedila. Pečjak in Gradišar (2002) v svojem delu definirata, da 

je ta metoda ena od najbolj učinkovitih kompleksnih učnih strategij za predelavo besedila. To 

metodo je že leta 1941 definiral Robinson z izvirnim imenom SQ3R (angl. survey, question, 

read, review, recite), v Sloveniji pa je zanjo uporabljeno ime PV3P. Avtorici menita, da uporaba 

te metode pri učenju s pomočjo branja spodbuja metakognitivno zavedanje tega procesa. 

Učenec sam razume način predelave informacij in je celoten proces sposoben nadzorovati, kar 

pa se odraža v boljšem razumevanju tistega, kar je prebral. 

Strategija ima pet stopenj: 

1. pregled oz. prelet  besedila: v tej stopnji je glavni namen, da bralec dobi pregled nad 

besedilom. Tega je po mnenju Kellerja idr. (1991) mogoče dobiti le na način, da 

besedilo prelistamo s hitrim oz. diagonalnim branjem. Bralec mora biti pozoren 

predvsem na naslove, poudarjene dele besedila, začetke poglavij ali na kazalo vsebine. 

Tako si bo bralec lahko ustvaril predstavo o vsebini in zgradbi celotnega besedila 

(Weimer-Langer idr., 2004); 

2. vprašanja o besedilu: Pečjak in Gradišar (2002) definirata, da v tem koraku učenec na 

podlagi hitrega preleta besedila v prvem koraku postavi vprašanja, s katerimi v grobem 

določi namen branja; 
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3. prebrati besedilo: Marentič Požarnik (2000) navaja, da mora v tem koraku učenec 

podrobno in z razumevanjem prebrati celotno besedilo. Weimer-Langler idr. (2004) pa 

so v svojem delu zapisali še, da mora učenec med branjem imeti v mislih vprašanja, ki 

si jih je zastavil v drugi stopnji te strategije; 

4. povzeti besedilo (povzetek bistva): Keller idr. (1991) so za ta korak zapisali, da učenec 

vsebino ponovno predela in to na način, da si pomembna mesta v besedilu podčrta, 

označi ali naredi povzetke. S tem naj bi učenec preveril, ali je razumel prebrano vsebino; 

5. ponovni pregled besedila: v zadnjem koraku naj bi učenec še enkrat ponovil 

najpomembnejše dele in informacije iz teksta (Weimer-Langer idr., 2004). Keler idr. 

(1991) pa so v svojem delu zapisali, da učenec v tem koraku preveri, ali je dobil 

zadovoljive odgovore na vprašanja, ki si jih je postavil v drugem koraku te strategije. 

2.2.2.2.4. Metoda LTD 
Ta metoda je nekakšna kombinacija individualnega in skupinskega dela. Učence spodbuja k 

poglobljenemu in kritičnemu študiju besedila (Rabow idr. v Puklek-Levpušček in Marentič-

Požarnik, 2005). Puklek-Levpušček in Marentič-Požarnik (2005) definirata metodo kot tako, ki 

zahteva aktivno vključevanje učencev v pridobivanje in razvijanje znanja ter predhodno 

pripravo na poročanje v skupini. 

Puklek-Levpušček in Marentič-Požarnik (2005) opišeta, da se metoda izvaja tako, da učitelj 

najprej pripravi učno gradivo, ki ga učenec nato prebere in analizira po naslednjih korakih: 

1. besedišče: v tej točki naj bi učenci izpisali nove pojme ali tujke iz besedila, jih opredelili, 

pri tem pa bi uporabljali pripomočke; 

2. glavna misel: učenec naj bi povzel glavno misel s svojimi besedami in s tem utrdil 

razumevanje; 

3. identifikacija podtem in njihova analiza: učenec iz besedila v tej stopnji izlušči 

najpomembnejše podteme in jih analizira ter opiše s svojimi besedami. Učenec naj se 

osredotoča na avtorjeve ideje in naj ne uvaja subjektivnih mnenj; 

4. navezava učne snovi na druga področja, nove situacije in druge avtorje: v tej stopnji naj 

učenec poveže vsebino prebranega besedila s svojim predznanjem; 

5. povezava učne snovi z lastnimi izkušnjami: učenec v tej točki prebrano poveže z 

izkušnjami iz lastnega življenja ter tako lažje osmisli učno snov in ima dodatno 

motivacijo za nadaljnje delo; 

6. ovrednotenje avtorjeve predstavitve: v tej točki učenec kritično ovrednoti avtorjevo 

besedilo. Opiše in argumentira, kaj je avtor dobro opisal, kaj besedilu manjka in je 

pomanjkljivo, ter opredeli lasten pogled na besedilo. 

Ko učenci predelajo besedilo po prej opisanih točkah, sledi razprava o prebranem v skupinah. 

Ta razprava naj bi trajala okoli 60 minut. Skupina mora najprej razdeliti vloge, nato pa mora 

vodja skupine strukturirano voditi razpravo. Upoštevati in poslušati je treba vse člane skupine 

in na koncu podati ovrednotenje dela v skupini. Odgovore, ugotovitve in ovrednotenje dela v 

skupno poročilo zapiše učenec, ki ima v skupini vlogo zapisovalca. To poročilo pa učenci 

oddajo učitelju. Avtorici sta zapisali tudi, da ta časovni okvir in točke poteka te metode niso 

zavezujoče in jih lahko prilagajamo situacijam, željam, vrsti učnega gradiva in seveda 

predznanju učencev (Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005). 
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3. TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Pred približno tridesetimi leti je komisija UN pod vodstvom ge. Gro Harlem Brundtland 

filozofijo trajnostnega razvoja (UN, 1987) označila kot način življenja, ki s potrebami sedanje 

generacije ne ogroža sposobnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. 

Burmeister, Rauch in Eilks so v svojem članku zapisali, da je dandanes trajnostno razmišljanje 

osrednji poudarek na različnih področjih (politika, gospodarstvo, ekologija …) v vsaki moderni 

družbi. Kljub temu pa so izpostavili dilemo, da je še vedno odprto vprašanje, kaj točno je 

mišljeno z izrazom »trajnostni razvoj« (Burmeister idr., 2012). Kljub dilemi je Rauch v svojem 

članku leta 2004 zapisal, da trajnostni razvoj ni cilj zgolj na področjih ekonomije, ekologije in 

družbe na splošno, ampak je postal tudi cilj na področju izobraževanja (Rauch, 2004). Nova 

izobraževalna politika se je tako začela z Agendo 21, v kateri je zapisano, da je izobraževanje 

ključnega pomena za spodbujanje trajnostnega razvoja in pripomoček za izboljšanje 

sposobnosti ljudi s področja reševanja okolja ter postavljanja razvojnih vprašanj (UNCED, 

1992). 

De Haan (2006, 2010) je v svojih delih zapisal, da je glavni cilj trajnostnega izobraževanja 

osredotočanje študentov na aktivno sodelovanje v družbi in razvoj tistih veščin, ki jim bodo 

omogočile, da bodo lahko aktivno in trajno oblikovali svojo prihodnost v družbi. 

Tudi Slovenija je sprejela trajnostni razvoj kot strategijo, na kateri temelji njena strategija 

razvoja. Ta strategija trajnostnega razvoja naj bi vključevala gospodarsko vitalnost, socialno 

kohezijo, pravičnost, varstvo okolja in trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri. Definirano je 

tudi, da vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj temelji na medsebojni povezavi okoljskih, 

gospodarskih in socialnih vprašanj (Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport, 2007). 

Burmeister in Eilks (2011) sta si v članku zastavila preprosto vprašanje, ki se glasi tako: Zakaj 

poučevanje kemije predstavlja vidno vlogo v izobraževanju za trajnostni razvoj? Odgovore na 

zastavljeno vprašanje sta nato poiskala na več področjih iz že objavljenih člankov. Bradley 

(2005) je tako npr. svoj vidik videl v tem, da kemična industrija leži v srcih industrijskih družb, 

saj so kemični produkti prisotni na večini področij v današnjem svetu. Kemična industrija se 

vedno bolj nagiba v smer »zelene« kemije (Anastas in Warner, 1998), zato da bi dosegla 

trajnostne proizvodne navade in končne produkte (Jenck idr., 2004). Hartinghs in Fahy (2011) 

pa sta se osredotočila na problem, da je družba do industrije, še posebej kemične, še vedno zelo 

kritična in da industrija trpi negativne posledice, ki jih ustvarjajo negativna mnenja v družbi. 

Hofstein in Kesner (2006) sta zato poudarila, kako pomembno je dosledno poučevanje kemije, 

da bi učenci bolje razumeli vlogo kemije v družbi.  

Izobraževanje kemije za trajnostni razvoj mora vključevati predvsem napredne ideje, kot so 

kako lahko kemija vpliva na prihodnost, kako lahko prispeva k oblikovanju trajnostne 

skupnosti, kako lahko prispeva k skrbnemu in pravilnemu upravljanju naravnih virov, 

spodbujanju trajnostne ekonomije in obvladovanju negativne globalizacije (Wheeler, 2000). 

Burmeister in sod. (2012) so v svojem delu zapisali štiri strategije, s katerimi so želeli vprašanja 

trajnostnega razvoja vključiti v formalno okolje kemijskega izobraževanja. Sami menijo, da je 

treba te strategije izvajati v kombinaciji med seboj, saj le tako lahko dosežejo največji učinek 

na področju izobraževanja za trajnostni razvoj. Te štiri strategije so si zamislili tako: 

1. sprejetje načel zelene kemije na področju eksperimentalnega dela v laboratoriju: 

prvi model oz. strategija naj bi bila osnovana na principu zelene kemije. V okviru tega 

principa naj bi se prilagodilo delovne postopke in ravnanje s kemikalijami v 

laboratoriju. Poskuse, ki bi jih izvajali učenci, bi prenesli iz makro na mikro raven, 

nevarne kemikalije bi lahko zamenjali z manj strupenimi, za spodbujanje reakcij pa 
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uporabili več katalizatorjev. Avtorji glavno pomanjkljivost te strategije vidijo v tem, da 

pristop ITR (izobraževanje za trajnostni razvoj) pogosto ni vključen v razpravo, kako 

družba sprejema nove tehnologije. S tega vidika bi bilo več možnosti, da učenci ne bodo 

razvili sposobnosti za sodelovanje v diskusijah o alternativni oz. novi tehnologiji s 

področja kemije (Burmeister idr., 2012); 

2. dodajanje načel in strategij trajnostnega razvoja kot vsebino v pouk kemije: 
osnova te strategije temelji na osnovi kemijskih načel, ki potekajo prikrito v ozadju 

vsakodnevnih procesov in končnih produktov, ki jih proizvaja današnja industrija. 

Avtorji pa opozorijo, da bodo učenci v tej strategiji težko razvili temeljito razumevanje 

prepletenosti tehnologije, družbe in znanosti, v kolikor bo učenje usmerjeno le na 

poznavanje kemijskih procesov v tehnoloških postopkih (Burmeister idr., 2012); 

3. vključevanje družbeno-znanstvenih vprašanj in polemik v pouk kemije: od 

prejšnjega modela se ta model razlikuje v tem, da vsebuje tako usvajanje kemijskega 

znanja kot tudi razpravo družbe o aktualnih kemijskih vprašanjih s področja tehnologije. 

Ta pristop se osredotoča predvsem na učenje, kako so odkritja in razvoj na področju 

kemije lahko ovrednoteni ter kako lahko poteka diskusija v družbi z uporabo vseh 

vidikov trajnostnega razvoja. V tem pristopu so vidiki razumevanja in razvijanje 

ustreznih znanj za aktivno sodelovanje v diskusijah že vključeni v sam pouk kemije. 

Učenci se naučijo, kako sodelovati v družbenih odločanjih, z namenom, da bodo 

prispevali k oblikovanju trajnostne prihodnosti. Moč tega modela je v tem, da je 

usmerjen k izobraževanju za trajnostni razvoj (Burmeister idr., 2012); 

4. uporaba kemijskega izobraževanja kot del izobraževanja za trajnostni razvoj na 

področju šole: model je osnovan na tem, da poučevanje kemije deluje kot del 

izobraževanja za trajnostni razvoj na področju celotne institucije. Kot primer je podano, 

da lahko poučevanje kemije prispeva k ohranjanju virov (energija, čista voda …) tako 

v lokalnih okoljih kot tudi v šolah. Tako izobraževanje lahko ponudi tudi različne 

možnosti za ravnanje z odpadki v bližnji prihodnosti. S takim pristopom pouk kemije ni 

več osnovan samo na nivoju učenja teorij, ampak se prenese v vsakodnevno življenje. 

Učenci tako iz prve roke pridobijo informacije, kako lahko posamezna dejanja 

spremenijo njihovo vsakodnevno življenje (Burmeister idr., 2012). 

Ta model sta kasneje dopolnili Jegstad in Sinnes (2015), ki sta si model izobraževanja za 

trajnostni razvoj zamislili v petih korakih oz. strategijah, ki sta jih postavili v eliptični model, 

s katerim sta hoteli prikazati, da se koraki med seboj povezujejo. Strategije sta avtorici 

razvrstili v zaporedju, ki je opisano v nadaljevanju. 

Poznavanje kemijskih vsebin: ta del temelji predvsem na veliki odgovornosti učitelja, saj si 

učitelj sam izbere primere in snov, o katerih bo predaval svojim učencem. Prek ustreznih 

primerov bodo tako učenci dobili vpogled in znanje o različnih vprašanjih trajnosti. Poleg tega 

bodo učenci ob primerni izbiri in razlagi dobili tudi podrobnejši vpogled v določena področja. 

Kot ponazoritev se tukaj lahko uporabi, da razumevanje ravnotežja, topnosti in elektrokemije 

vpliva na to, kako učenci razumejo vpliv nekaterih snovi na okolje (Jegstad in Sinnes, 2015). 

Kemija v povezavi z drugimi vsebinami: za doseganje trajnosti je razumevanje odnosov in 

soodvisnosti narave, družbe in gospodarstva odločilnega pomena. Zaradi tega mora biti kemija 

kot predmet v šoli poučevana v takšnem kontekstu, da spodbuja popolno razumevanje 

trenutnega vprašanja o trajnosti. Znanost v okviru šole prevzame učenca šele takrat, ko ta 

spozna, kako je le-ta pomembna za njegove interese in tudi za življenje. Koncept dela z ITR 

(izobraževanje za trajnostni razvoj) pa temelji tudi na učenju izven šole oz. t. i. fieldwork. Ta 
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koncept dela se še vedno najbolj uveljavlja v biologiji in geografiji, vendar pa ima tudi kemija 

velik potencial, da bi lahko v prihodnosti bolj razvila ta koncept poučevanja. Predvsem se tu 

potencial vidi na področju industrije v povezavi s šolo (Jegstad in Sinnes, 2015). 

Narava kemije kot vede: tretja elipsa v modelu se nanaša na dva vidika, in sicer na uporabo 

trajnostnih praks v kemiji in obravnavo narave kemije (Jegstad in Sinnes, 2015). Za uporabo 

trajnostnih praks v kemiji je treba osrednji pomen poučevanja kemije povezati v treh različnih 

ravneh poučevanja. Na makro ravni se izvaja eksperimentalno delo v laboratoriju in opisuje 

kemikalije. Kemijske reakcije, ki potekajo na tej ravni, je mogoče razložiti s pomočjo različnih 

delcev in njihove organizacije na submikro ravni. Na simbolni ravni pa se ugotovitve sporoča 

prek formule, kemijske enačbe in tudi izračunov. Za dobro razumevanje kemije pa morajo 

učenci poznati vse tri ravni poučevanja. Glavni problemi nastajajo, ker je učencem že v 

prejšnjih fazah predstavljena t. i. zelena kemija in posledično se pri učencih pojavijo zadržki o 

uporabi kemikalij, ki lahko vplivajo na okolje, in zato učenci ne opravijo sinteze določene 

snovi, saj so njihovi predsodki preveliki (Jegstad in Sinnes, 2015). 

Drugi vidik te tretje elipse pa je narava kemije. Narava kemije večinoma vključuje naravo 

znanosti in je tako povezana z naslednjimi značilnostmi znanstvenih spoznanj (Lederman in 

Lederman, 2012): 

 je pogojna in nikoli absolutna ali gotova; 

 temelji na empiričnosti; 

 je subjektivna in temelji na mnenjih raziskovalcev, njihovih že pridobljenih znanjih in 

izkušnjah; 

 gre za človeško sklepanje, domišljijo in ustvarjalnost ter so družbeno in kulturno 

vgrajeni. 

Ljudje, ki so usvojili kemijsko pismenost, razumejo, da je kemija eksperimentalen predmet, 

kjer znanstveniki posplošujejo in predlagajo teorije, s katerimi bi razložili svet na podlagi 

znanstvenih raziskav (Jegstad in Sinnes, 2015). 

Hofstein in Kesner (2006) sta mnenja, da poučevanje kemije nikakor ne sme potekati brez 

vidika pristopa kemične industrije, saj bi s tem ignorirali eno od najbolj pomembnih značilnosti 

sodobnega sveta in njegovih dosežkov. 

 

Kompetence izobraževanja za trajnostni razvoj: kompetence, ki jih razvija ITR, so tiste, ki 

se zdijo pomembne za prispevek k trajnostnemu razvoju: 

 sistematično razmišljanje: to kompetenco lahko opišemo kot sposobnost za analizo 

kompleksnih sistemov z različnih področij (Jegstad in Sinnes, 2015); 

 reševanje problemov: reševanje problemov lahko definiramo kot kompetenco, ki 

spodbuja sposobnost sistematičnega in ustvarjalnega reševanja problemov z 

namenom, da učenci sami poiščejo problem in nato zanj poiščejo ustrezne rešitve 

(Jegstad in Sinnes, 2015); 

 ustvarjalno mišljenje: ustvarjalnost je zelo pomemben dejavnik tako v poučevanju 

kemije kot tudi v znanstvenih raziskavah. Kreativnost se odraža predvsem v različnih 

situacijah, kjer lahko sodelujoči z različnimi kombinacijami istih informacij pridejo 

do različnih rezultatov. Ustvarjalnost je treba zato ohranjati in razvijati ter jo 

obravnavati kot ključno kompetenco ITR-ja (Jegstad in Sinnes, 2015); 

 kritično razmišljanje: kritično razmišljanje je želeni cilj naravoslovnega 

izobraževanja in tudi eden glavnih ciljev pri ocenjevanju vprašanja trajnosti. 
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Sposobnost kritičnega razmišljanja omogoča ljudem, da lahko proučujejo 

gospodarske, ekonomske in družbene strukture v povezavi z razvojem rešitev za 

trajnostni razvoj (Jegstad in Sinnes, 2015); 

 kompetenca akcije: v tej točki se mnenja avtorjev nekoliko razlikujejo. Nekateri 

avtorji tako zagovarjajo vpeljavo akcijskega reševanja v pouk (Mogensen in 

Schnack, 2010), medtem ko drugi ne pristajajo direktno na to idejo, ampak 

zagovarjajo idejo, da je treba učence samo pripraviti na takšno posredovanje z 

namenom pripravljenosti za prihodnost, če bodo to v prihodnosti potrebovali (Kolstø, 

2000); 

 razmišljanje in prepričanje za prihodnost: v tej kompetenci se zagovarja, da se 

učencev ne sme preveč obremenjevati z nerešljivimi problemi, ampak jim je treba 

take probleme predstaviti na takšen način, da bodo kasneje lahko s svojim 

razmišljanjem in dejanji take probleme uspešno reševali (Jegstad in Sinnes, 2015); 

 kompetenca z normativi: ta kompetenca je definirana kot ena pomembnejših, ki jih 

učenci razvijajo prek modela ITR. Kompetenca razvija več strani učenčevega 

pogleda na stvari. Odločitve, ki jih učenci kasneje sprejmejo, temeljijo na 

upoštevanih mnenjih vseh ljudi, vključujoč tudi tiste, ki jim nasprotujejo (Jegstad in 

Sinnes, 2015); 

 komunikacija in sodelovanje: ta kompetenca vsebuje dve bistveni stvari, ki sta 

pomembni za reševanje problemov in razvoj novih odkritij. Ti dve kompetenci se 

morata med seboj prepletati, saj morajo učenci znati primerno in razločno opredeliti 

svoje ideje, poslušati ideje drugih, nato pa v sodelovanju poiskati skupne rešitve 

(Jegstad in Sinnes, 2015). 

 

Uporaba izobraževanja za trajnostni razvoj v vsakdanjem življenju: zadnja točka modela 

ITR se osredotoča na to, kako se učinki ITR-ja odražajo v razredu in šolski kulturi, da bi bili 

učenci sposobni živeti v okviru trajnostnega razvoja. Poudari se, da učitelj tukaj ni samo zato, 

da bi ustrezno predaval snov, ampak je tudi, da s svojo osebnostjo daje vzor učencem. Šolska 

kultura in odnos učitelja do učenca temeljita na demokraciji, v kateri ima vsak učenec pravico 

do svojega mnenja. Naučena dejstva bi morali učenci nato prenesti v vsakdanja življenja in 

poskrbeti, da bi jih ustrezno nadgrajevali in posledično prispevali pozitiven učinek k družbi in 

seveda okolju (Jegstad in Sinnes, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

14 

 

4. POLIMERI 
V slovenskih osnovnih šolah se glede na učni načrt polimeri obravnavajo v okviru tematskega 

sklopa družine ogljikovodikov s polimeri (Bačnik, A. idr., 2011). Beseda polimer izvira iz 

grščine in pomeni »iz mnogih delov«. Beseda je sestavljena iz »polys«, ki pomeni mnogo, in 

»meros«, ki pomeni del. Za razumevanje osnov o polimerih je treba poznati tudi pojem 

monomer, ki prav tako izvira iz grščine in pomeni »iz enega dela«. Tako kot beseda polimer je 

tudi beseda monomer sestavljena iz dveh delov, kjer »mono« pomeni ena in »meros« pomeni 

del. Poznanih je veliko primerov iz vsakdanjega življenja, kjer več manjših molekul gradi večjo 

molekulo. Značilnost polimerov je, da so velike molekule, ki so lahko sestavljene tudi iz več 

deset tisoč monomerov in imajo veliko molekulsko maso. Zaradi njihove velikosti se zanje 

uporablja tudi ime makromolekule. Primer večje molekule lahko predstavlja beljakovina, ki je 

polimer. Osnovni gradniki oz. monomeri, ki gradijo beljakovino, so aminokisline (Polimer 1, 

b.d.; Slovenski kemijski portal, 2017). 

Šturm (b.d.) navaja nekatere zelo zanimive lastnosti polimerov. Za polimere je značilna 

posebna lastnost, da je polimer močan toliko, kolikor je dolga njegova veriga. Z daljšanjem 

verige se njegova moč povečuje. Polimerni materiali imajo znatno nižjo gostoto kot kovine, 

izredno majhno električno in toplotno prevodnost, veliko oblikovalnost, dobro odpornost proti 

kemikalijam, dobro dušijo vibracije itd. Poleg vseh dobrih lastnosti vsebujejo tudi nekatere 

slabše lastnosti, kot so majhna trdnost in togost, neodpornost na svetlobo, staranje in 

recikliranje. Še posebej zadnja lastnost predstavlja velik problem za okolje. 

Za pridobivanje polimerov se uporablja predvsem tri vrste reakcijskih procesov (Laboratorij za 

preoblikovanje, b.d.). 

1. Polimerizacija 

Polimerizacija je še vedno najbolj razširjen proces sinteze termoplastičnih mas. Pri tem procesu 

se monomeri plinastih ali tekočih substanc združujejo na mestih, kjer se nahajajo dvojne vezi, 

ki razpadejo. Ena vez se pri tem procesu uporabi za zvezo z drugim monomernim delom. 

Stranski produkti pri tem procesu ne nastanejo. 

 

 

Slika 2: Reakcija polimerizacije etena 
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2. Polikondenzacija 

Proces polikondenzacije omogočajo reakcijsko sposobne končne skupine, prek katerih se 

različni monomeri spojijo. Pri spajanju različnih monomerov nastajajo stranski produkti, kot so 

amonijak, voda ali drugi nizkomolekularni stranski produkti. Značilni produkti, ki nastajajo s 

polikondenzacijo, so poliestri, polikarbonati in poliamidi. 

 

Slika 3: Sinteza najlona (E-učbeniki, b.d.) 

3. Poliadicija 

Značilnost procesa poliadicije je, da se združita dva različna monomera, ki vsebujeta ustrezne 

funkcionalne skupine. Pogoj za začetek reakcije predstavlja vodikov atom, ki se iz enega 

monomera preseljuje k drugemu. Stranski produkti pri tej vrsti reakcije ne nastanejo. 
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Slika 4: Primer poliadicije (Laboratorij za preoblikovanje, b.d.) 

Glede na izvor je mogoče polimere razdeliti v dve skupini (Šprajcar idr., 2012): 

 naravni polimeri: med naravne polimere lahko prištevamo večino živega sveta, saj ta 

temelji na polimerih. Polimere naravnega izvora se lahko v naravi najde v obliki 

proteinov, nukleinskih kislin, maščob, celuloze, škrobov … Naravni polimeri živim 

bitjem predstavljajo uskladiščeno energijo in snov, ki jo le-ti uporabljajo za svoje 

preživetje; 

 umetni polimeri: med umetne polimere se uvršča predvsem snovi, ki se jih v večini 

pridobiva iz nafte. V to skupino spadajo predvsem polimeri, ki se v okolju sami ne 

morejo sintetizirati in kot taki okolju predstavljajo škodljivo snov. Poleg polimerov, 

pridobljenih iz nafte, pa se med umetne polimere štejejo tudi snovi, ki se proizvajajo z 

biosintezo. Biosinteza predstavlja način polimerizacije, ki poteka na osnovi naravne 

polimerizacije. Primer tega je fermentacija mikroorganizmov, ki proizvajajo poliester 

pod optimalnimi pogoji. Kljub temu da gre za naravni polimer, pa je produkcija skrbno 

nadzorovana in se zato predvideva, da je izvor umeten. 

Polimerni materiali so danes zaradi svojih lastnosti nepogrešljivi v večini industrij. Večina 

umetnih materialov, ki se danes uporabljajo, je termoplastov, ki predstavljajo kar 80 % vseh 
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umetnih materialov. Poraba polimernih materialov na svetovni ravni se letno poveča za okoli 

3–4 % (Kuzman, b.d.). 

 

Slika 5: Uporaba umetnih mas po posameznih sektorjih na svetovni ravni (Bose, 2011) 

4.1. Termoplasti 

Termoplasti so skupina polimerov z zelo specifično lastnostjo, saj jih je mogoče preoblikovati 

pod vplivom temperature. S segrevanjem se doseže, da se material preoblikuje in nato ostane v 

določeni obliki, ko se strdi. Proces je tudi reverzibilen, kar pomeni, da je že oblikovane 

termoplaste mogoče vrniti v prvotno obliko. Prednost termoplastov predstavlja njihova 

zmožnost predelave, kar pomeni, da v okolje ni vnesenih nepotrebnih odpadkov (Krnel, 2015; 

Laboratorij za preoblikovanje, b.d.). V osnovi so termoplasti nezamreženi polimeri, ki jih 

sestavljajo linearno ali delno razvejane polimerne verige, ki so prostorsko vezane z van der 

Walsovimi vezmi ali s šibkimi molekulskimi vezmi. Predstavniki te skupine so predvsem ABS, 

najlon, teflon, polipropilen in številni drugi (Termoplast, 2016). 

4.2. Duroplasti 

Glavna razlika med termoplasti in duroplasti se kaže predvsem v lastnosti, da je duroplaste 

nemogoče reciklirati in je njihovo preoblikovanje možno le enkrat. To je tudi razlog, da razvoj 

teh materialov v svetu močno zaostaja za termoplasti. Duroplasti se preoblikujejo z dovodom 

toplote, tako da se molekule mrežasto prepletejo in s tem material pridobi veliko trdnost. Vez, 

ki nastane pri tej reakciji, je nemogoče razbiti tudi s pomočjo povišane temperature in se 

razkrojijo šele s sežigom. V primerjavi s termoplasti je pomembno, da so duroplasti trši, trdnejši 

in stabilnejši. Poleg nerazgradnje je za duroplaste značilna še ena pomanjkljivost, in sicer so ti 

materiali krhki. Za utrjevanje se torej uporabljajo različne snovi, kar omogoča duroplastom, da 

so na nekaterih področjih v svetu ti materiali nezamenljivi. Predstavniki te skupine so 

fenoplasti, aminoplasti in nenasičene poliestrske smole (FMF, b.d.; Laboratorij za 

preoblikovanje, b.d.) 
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4.3. Elastomeri 

V skupino elastomerov spadajo materiali, ki se lahko po deformaciji sami vrnejo v svoje 

začetno stanje. Elastomeri so sestavljeni iz šibko zamreženih polimernih verig, pri katerih je 

stopnja zamreženosti manjša kot pri duroplastih. Tudi elastomere je tako kot duroplaste mogoče 

preoblikovati le enkrat, saj se snov med procesom segrevanja ne stali, razpade pa šele ob sežigu. 

Na svetu je bil prvi poznani elastomer kavčuk, ki je še v današnjih časih glavna surovina v 

gumarski industriji. V tej industriji so razvili proces dodajanja primesi in vulkanizacije, s 

katerima omogočijo nastanek nerazdružljive elastične zveze. Najvidnejši predstavniki te 

skupine spadajo v kategorijo gum za avtomobilsko industrijo (Laboratorij za preoblikovanje, 

b.d.). 

4.4. Bioplastika 

Bioplastični material oz. bioplastika je v literaturi definirana kot plastika, sintetizirana 

neposredno iz naravnih polimerov – biopolimerov. Osnovni surovini za pridobivanje 

bioplastike sta celuloza in škrob. Bioplastiko tako kot tudi navadne plastične materiale 

pridobivajo s procesom polimerizacije. Produkti, ki nastanejo pri polimerizaciji škroba oz. 

celuloze, se od navadnih plastičnih proizvodov razlikujejo po tem, da so dokaj hitro razgradljivi 

in ne škodijo okolju (Stojanović, 2009). 

Začetki pridobivanja bioplastike segajo v leto 1859, ko so prvič pridobili celuloid. Celuloid so 

pridobili iz nitroceluloze s pomočjo kafre in alkohola. Leta 1900 so prvič iz kazeina sintetizirali 

umetno roževino – galalit (Leskovar, 1986). 

Zanimanje za bioplastiko se iz leta v leto povečuje. Glavni razlog za povečano zanimanje je 

višanje cen nafte in drugih fosilnih virov, ki se uporabljajo za proizvodnjo plastičnih mas. 

Veliko podjetij je razvilo miselnost, ki temelji na obnovljivih virih, ponovni uporabi izdelkov, 

recikliranju ter zmanjšanju strupenih plinov, ki bi dodatno obremenili naš planet (Pilipović, 

2015). 

4.4.1. Klasifikacija 

Bioplastiko lahko v teoriji klasificiramo na več načinov. Glede na vir lahko bioplastiko 

razdelimo na (Šprajcar idr., 2012): 

 bioplastiko iz obnovljivih virov, 

 bioplastiko iz fosilnih virov, 

 bioplastiko iz mešanice fosilnih in obnovljivih virov. 

Plastiko iz obnovljivih virov lahko nato naprej razdelimo na (Šprajcar idr., 2012): 

 polimere, ki so neposredno odstranjeni iz biomase (ekstrahirani): škrob, celuloza, kasein 

itd.; 

 polimere, ki so sintetizirani z uporabo klasičnih kemijskih sintez. Pri teh reakcijah se 

uporabljajo monomeri iz obnovljivih virov. V to skupino lahko prištevamo polilaktid, 

ki je biopoliester in nastane s polimerizacijo monomerov. Monomerne enote so v tem 

primeru enote mlečne kisline; 
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 polimere, ki nastanejo s pomočjo mikroorganizmov ali bakterij, ki so genetsko 

spremenjene. V to skupino spadajo predstavniki polihidroksialkanoatov (PHA). 

4.4.1.1. Celuloza 

Celuloza je ogljikov hidrat, ki je na zemlji zastopan v največji meri. Izdelujejo jo rastline in 

ocetnokislinske bakterije. Njihova svetovna proizvodnja celuloze znaša okoli 10 milijard ton 

na dan. Makromolekule celuloze so linearne, sestavljajo pa jih glukozne enote, ki so med seboj 

povezane z β-1,4-glikozidnimi vezmi. 1200 do 1400 molekul celuloze se med seboj povezuje 

v vlakna z vodikovimi vezmi. Celulozna vlakna so zelo priročen material, ki ga lahko 

vključujemo tudi v polimerne materiale in dobimo biokompozitne materiale, ki lahko tudi 

kasneje, ko so že odpadki, ponujajo več možnosti za ravnanje z njimi (kompostiranje …) 

(Polisaharid celuloza, b.d; Šprajcar idr., 2012). 

 

Slika 6: Splošna formula celuloze (Polisaharidi, b.d.) 

4.4.1.2. Škrob 

Škrob v naravi predstavlja zalogo hrane za rastline in se lahko nahaja v gomoljih, semenih, 

korenikah … Škrob je pomembno hranilo tudi za ljudi, saj se nahaja v večini pomembnejših 

živil. Sestavljen je iz amilopektina in amiloze. Makromolekula amiloze je nerazvejana in 

sestavljena iz glukoznih enot, ki jo povezujejo α-1,4-glikozidne vezi. Makromolekula 

amilopektina je razvejana, prav tako sestavljena iz glukoznih enot, ki so povezane z α-1,4-

glikozidnimi vezmi in α-1,6-glikozidnimi vezmi. Za izdelavo bioplastike iz škroba se uporablja 

škrob v destrukturirani obliki. Takšno obliko škroba dosežemo s povišanjem energije ali 

dovajanjem temperature. Šele škrob v takšni obliki postane termoplast in ga je možno 

oblikovati. Iz destrukturiranega škroba je mogoče izdelati popolnoma razgradljive produkte, ki 

lahko vsebujejo do 50 % škroba (Škrob, b.d.; Šprajcar idr., 2012). 

 
Slika 7: Splošna formula škroba (Polisaharidi, b.d.) 

4.4.1.3. Sojin protein 

Soja je rastlina, ki jo na Daljnem vzhodu poznajo že tisočletja. Vsebuje okrog 40 % proteina in 

20 % olja. Protein je pogosto topen v vodi, reaktiven in globularen. V kombinaciji s škrobom 

je mogoče izdelati igrače in druge uporabne produkte, saj imajo takšni biopolimerni materiali 

ustrezne mehanske in vodoodporne lastnosti. Po končani uporabi se produkti učinkovito 

razgradijo v okolju in jih tako ni treba odstranjevati s površin. To je uporabno predvsem v 
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kmetijstvu, kjer se uporabljajo folije (sintetizirane iz sojinega proteina) za pokrivanje površin 

(Koren, 2006; Šprajcar idr., 2012). 

4.4.1.4. Polimlečna kislina (PLA) 

Polimlečna kislina je alifatski poliester in je v industriji trenutno tudi najbolj uporabljan. Dobra 

lastnost polimlečne kisline je, da je biorazgradljiva. Monomer, ki sestavlja polimlečno kislino, 

se nahaja v krvi in mišičnem tkivu ter je poznan pod imenom mlečna kislina. Polimlečna kislina 

nastane s procesom polimerizacije več monomernih enot mlečne kisline. Trenutno se 

polimlečno kislino uporablja za embalažo, tekstil, higienske izdelke, izolacijo … (Šprajcar idr., 

2012). 

 
 

Slika 8: Splošna formula polimlečne kisline (PLA, 2017) 

4.4.1.5. Polihidroksialkanoati (PHA) 

Polihidroksialkanoati so primer naravne plastike, saj so nekateri mikroorganizmi sposobni 

samostojno sintetizirati nekatere polimere. Bakterije za proizvodno PHA gojijo v umetnem 

okolju in ko dosežejo zadosti veliko populacijo, jim spremenijo sestavo hranil. S tem bakterije 

spodbudijo, da sintetizirajo PHA. PHA, ki se nahaja v medceličnih prostorih, predstavlja tudi 

do 80 % suhe teže organizma. PHA so odporni na kristaliničnost, posteklenijo in so 

termostabilni, zato predstavljajo ustrezne nadomestke za polietilene (PE) in polipropene (PP). 

Biorazgradljivost je v tem primeru slabša lastnost, saj materiali dokaj hitro razpadejo (Wiki 

FKKT, 2015; Šprajcar idr., 2012). 

 

Slika 9: Splošna formula polihidroksialkanoatov (Živković, 2009) 

4.4.1.6. Poliamid 11 

Poliamid 11 je primer polimera, ki je bil sintetiziran iz obnovljivega vira, vendar ni 

biorazgradljiv. Poliamid 11 sintetizirajo iz ricinusovega olja, je zelo vodoodporen in vsebuje 

tudi vse ostale lastnosti, ki so pomembne za polimere, ki so namenjeni industriji. Polimer je 

cenovno dostopen, uporaben pa na področjih, kjer so pomembni varnost, trajnost in uporabnost, 

in tako že zamenjuje nekatere kovine in gumo. Poliamid 11 pridobivajo iz ricinusovega olja z 

drobljenjem ali ekstrakcijo s topili. Pri tem pridobijo olje, ki ga nato predelajo v 11-

aminoundekanojsko kislino, ki predstavlja monomer poliamida 11 (Šprajcar idr., 2012). 
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Slika 10: Formula sinteze poliamida 11 (Šprajcar idr., 2012) 

4.4.1.7. Biopolietilen 

Biopolietilen je tako kot poliamid 11 primer polimera, ki se ga pridobiva iz obnovljivega vira, 

vendar ni biorazgradljiv. Njegove lastnosti so popolnoma enake polietilenu, ki se ga pridobiva 

iz nafte, medtem ko se biopolietilen pridobiva iz sladkornega trsa. Iz sladkornega trsa najprej 

pridobijo etanol, ki ga rastlina proizvede med zorenjem. Nato ga z dehidracijo enatol 

spremenijo v etilen, ki predstavlja monomerno enoto v makromolekuli biopolietilena. Več 

monomernih enot etilena se s procesom polimerizacije spremeni v biopolietilen. Biopolietilen 

je v industriji polimer, ki je pomemben vmesni produkt za izdelavo različnih drugih polimerov 

(PVC, PET, PUR …) (Šprajcar idr., 2012). 

 

Slika 11: Postopek pridobivanja biopolietilena (Šprajcar idr., 2012). 
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4.4.1.8. Biopolietilen tereftalat (BIO-PET) 

Polimer sintetizirajo iz rastlinskih vlaken, kjer se najprej izloči celuloza. Celulozo nato s 

pomočjo katalizatorja – volframov karbid in vodik predelajo do monomernih enot, ki jih nato s 

procesom polimerizacije povežejo v končni polimer – BIO-PET (Šprajcar idr., 2012). 

 

Slika 12: Splošna formula PET (PET, b.d.) 

4.4.2. Trendi 

V zadnjih dveh letih se je na tržišču pojavilo veliko novih bioplastičnih materialov, ki so 

sintetizirani iz različnih surovin. Zanimiv primer bioplastične surovine je izosorbid, ki je 

izdelan iz škroba. Izosorbid sicer ni nova surovina, vendar je osnova, na kateri posamezne 

korporacije osnujejo druge surovine za proizvodnjo bioplastike. Družba Roquette Frères 

(vodilna družba v proizvodnji škroba) je v sodelovanju z Mitsubishi Chemical razvila nov 

material, ki so ga poimenovali Durabio. Durabio je trajni polikarbonat na osnovi bioizosorbida, 

ki kombinira prednosti polikarbonata (PC) in poli(metil metakrilata) (PMMA). Ta material ima 

odlične optične lastnosti v kombinaciji z visoko trdnostjo in vsebino, ki temelji na bio osnovi. 

Trenutna proizvodnja tega materiala znaša 20 ton na leto (Pilipović, 2015). 

Poleg že omenjenega sta se na tržišču pojavila tudi materiala Terra HS in Terra DS. Terra HS 

vsebuje približno 60 % bioplastičnih surovin, medtem ko Terra DS vsebuje 100 % bioplastičnih 

surovin (Pilipović, 2015). 

Proizvodnja bioplastike se je leta 2010 vrtela okoli številke 700.000 ton letno. Leto kasneje se 

je proizvodnja zvišala za 200.000 ton in ob koncu leta tako znašala 900.000 ton proizvedene 

bioplastike. Proizvodnja bioplastike je tudi v naslednjih letih skokovito naraščala in tako je leta 

2016 dosegla 4,2 milijona ton. Kar 40 % (1,6 milijona ton) proizvodnje bioplastike obsegajo 

izdelki za pakiranje in embalažo. Do leta 2021 pa se pričakuje, da bo proizvodnja izdelala 6,1 

milijona ton bioplastike letno (European Bioplastics, 2011, 2016). 

 

Slika 13: Svetovna proizvodnja bioplastike v obdobju 2015–2021 (European Bioplastics, 2016) 
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4.4.3. Biorazgradnja 

Razgradnja se imenuje proces, pri katerem se določena snov razgradi na svoje osnovne 

komponente pod vplivom fizikalnega, kemijskega ali biokemijskega procesa, ki mora biti 

nepovraten. V kolikor so v proces razgradnje vključeni živi organizmi, se proces imenuje 

biorazgradnja (Van der Zee idr., v Arshad in Mujahib, 2011). 

Ključno vlogo pri procesu biorazgradnje imajo mikroorganizmi, ki prepoznajo biopolimer kot 

vir hrane in energije, ki jo potrebujejo za življenje. Biopolimer razpada pod vplivom 

izvenceličnih in celičnih encimov. Proces, ki najprej poteče, se imenuje fragmentacija, kjer 

material pod vplivom živih ali neživih dejavnikov zaradi kemijskega razpada polimera 

mehansko razpade. V drugi fazi poteka proces mineralizacije, kjer produkti, ki so nastali v 

procesu fragmentacije, mineralizirajo pod vplivom mikroorganizmov (Kržan, 2012). 

 

V osnovi sta poznana dva tipa biorazgradnje (Van der Zee idr., v Arshad in Mujahib, 2011): 

 aerobna biorazgradnja: proces aerobne biorazgradnje poteka takrat, ko mikroorganizmi 

s pomočjo kisika razgradijo biopolimer: 

 

Cpolimer + O2           CO2 + H2O + Costanek + Cbiomasa + soli; 

 

 anaerobna biorazgradnja: proces anaerobne razgradnje poteka takrat, ko 

mikroorganizmi biopolimer razgradijo brez pomoči kisika: 

 

 

Cpolimer        CO2 + H2O + CH4 + Costanek + Cbiomasa + soli. 

 

 

Po določenem času se začetna snov – polimer dokončno razgradi v plinaste produkte in soli. 

Takrat se proces biorazgradnje uspešno zaključi (Van der Zee idr., v Arshad in Mujahib, 2011). 

 

V kolikor se pojavi želja po ugotovitvi, ali se je proces biorazgradnje uspešno zaključil, je treba 

pogledati stopnjo mineralizacije, to pa se najlažje naredi tako, da se v zaprtem sistemu izvede 

merjenje količine nastalega ogljikovega dioksida, ki je nastal iz organskega ogljika. Pred 

začetkom eksperimenta je treba iz mase polimera ugotoviti, koliko organskega ogljika vsebuje. 

Za pravilno in zanesljivo izvedbo je treba zagotavljati in ohranjati žive mikroorganizme in 

druge pogoje. Poznanih je veliko mikroorganizmov, ki lahko sami razgradijo polimere. Med 

seboj se mikroorganizmi razlikujejo, saj za svoje optimalno delovanje vsak mikroorganizem 

potrebuje zelo specifične pogoje. Zaradi te lastnosti se različni mikroorganizmi uporabljajo za 

biorazgradnjo različnih polimerov (Kržan, 2012; Šprajcar idr., 2012). 

 

Biorazgradnja materialov je odvisna od sestave polimera in okolja, v katerega so polimeri 

izpostavljeni. Faktorji, ki prav tako vplivajo na hitrost biorazgradnje, so (Van der Zee idr., v 

Arshad in Mujahib, 2011): 

 prisotnost mikroorganizmov, 

 dostopnost kisika, 

 količina vode, 

 temperatura 

 kemijski dejavniki (elektroliti …). 

 

Od naštetih dejavnikov je najpomembnejši še vedno prisotnost mikroorganizmov, saj imajo le-

ti lahko na polimere različne učinke – uničujoči ali prijazni. Zgodi se lahko, da mikroorganizmi 
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povzročajo probleme predvsem v življenjski dobi materialov, saj so mikroorganizmi živi in za 

življenje potrebujejo hrano in energijo (Semenov, v Arshad in Mujahib, 2011). 

 

Glavno vprašanje, ki se danes pojavlja, je čas poteka razpada bioplastike. Čas razpada 

bioplastike je popolnoma odvisen od njene sestave. Bioplastiko še vedno v največji meri 

razgrajujejo z industrijskim kompostiranjem, kjer je temperatura kompostiranja višja. Nekaj 

bioplastike je mogoče kompostirati tudi v domačem kompostniku in taka plastika je tudi 

ustrezno označena, saj za kompostiranje ne potrebuje tako visoke temperature, kot se uporablja 

pri industrijskem kompostiranju (vsaj en teden več kot 60 °C). Predviden čas razgradnje 

bioplastike v industrijskem kompostiranju je približno 6 mesecev oz. 180 dni (Šprajcar idr., 

2012). 

 

 
 

 
Slika 14: Cikel biorazgradljive plastike (prirejeno po Biorazgradljiva plastika, 2014) 
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5. EMPIRIČNI DEL  
 

5.1  Opredelitev raziskovalnega problema  
 

Raziskovalno delo v magistrskem delu je osredotočeno na primerjavo dveh pristopov aktivnega 

pouka kemije. Vsebinsko oba zajemata temo bioplastike v 9. razredu osnovne šole. Primerjana 

pristopa sta: (1) samostojno eksperimentalno delo po navodilih in (2) učenje ob delu z literaturo 

po korakih splošne učne strategije. Proučevani so bili kakovost in trajnost usvojenega znanja 

učencev kontrolne in eksperimentalne skupine ter situacijski interes za usvajanje znanja o 

bioplastiki. 

Izhodišče raziskave temelji na dejstvu, da se bioplastika vse bolj uveljavlja v svetu kot material 

prihodnosti, poleg tega pa oba pristopa z vidika učitelja kemije predstavljata zelo zanimivo 

možnost za usvajanje znanja o bioplastiki in nas je zanimalo, katera bo primernejša z vidika 

učencev. Namreč v učnem načrtu za kemijo avtorji samostojno eksperimentalno delo 

označujejo kot pristop, s katerim lahko učitelj ključno prispeva k usvajanju kemijskega znanja 

(Bačnik idr., 2011), medtem ko Ferk Savec (2012), Susman in Pečar (2014) pristop učenja ob 

delu z literaturo po načelih splošne študijske strategije označujejo kot dobro možnost, da učenci 

samostojno usvajajo novo znanje kemije ter s tem razvijajo tudi razumevanje bralne pismenosti 

in vloge kemije v družbi. 

 

5.2 Cilji raziskave in hipoteze  

 

5.2.1 Cilji raziskave  
 

Iz opredelitve problema izhajajo naslednji glavni cilji: 

 ugotoviti, ali med učenci kontrolne (učenje ob delu z literaturo s pomočjo splošne 

učne strategije) in eksperimentalne skupine (usvajanje znanja s samostojnim 

eksperimentalnim delom) obstajajo razlike v znanju in trajnosti znanja s področja 

vsebin o bioplastiki, ki so statistično pomembne  hipoteza 1, hipoteza 2; 

 ugotoviti, ali med dekleti in fanti obstajajo statistično pomembne razlike v 

usvojenem znanju in trajnosti znanja s področja vsebin o bioplastiki  hipoteza 3, 

hipoteza 4; 

 ugotoviti, ali med učenci, ki so usvajali znanje s samostojnim eksperimentalnim 

delom, in učenci, ki so se učili ob delu z literaturo s splošno študijsko strategijo, 

obstajajo statistično pomembne razlike v situacijskem interesu  hipoteza 5; 

 ugotoviti, ali med fanti in dekleti obstajajo statistično pomembne razlike v 

situacijskem interesu  hipoteza 6. 

5.2.2 Hipoteze  
 

Hipoteza 1: Učenci eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu učencev) v primerjavi z učenci kontrolne skupine (usvajanje 

znanja ob uporabi dela s poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo) dosegajo 

statistično pomembno boljše rezultate na preizkusu znanja o bioplastiki.  
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Hipoteza 2: Med znanjem učencev eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu učencev) in kontrolne skupine (usvajanje znanja ob uporabi 

dela s poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo) na poznem preizkusu znanja 

s področja o bioplastiki ni statistično pomembnih razlik.  

Hipoteza 3: Med fanti in dekleti na preizkusu znanja o bioplastiki ni statistično pomembnih 

razlik. 

Hipoteza 4: Med fanti in dekleti na poznem preizkusu znanja o bioplastiki ni statistično 

pomembnih razlik. 

Hipoteza 5: V primerjavi med učenci eksperimentalne skupine (usvajanje znanja ob 

samostojnem eksperimentalnem delu učencev) in učenci kontrolne skupine (usvajanje 

znanja ob uporabi dela s poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo) bodo statistično 

pomembno višji situacijski interes za usvajanje znanja o bioplastiki izkazali učenci 

eksperimentalne skupine. 

Hipoteza 6: Fantje bodo v primerjavi z dekleti izkazali statistično pomembno višji situacijski 

interes za usvajanje znanja o bioplastiki.  

5.3 Metoda in raziskovalni pristop  

5.3.1 Opis vzorca  
V raziskavo je bilo vključenih 197 učencev devetih razredov dveh osnovnih šol iz gorenjske 

regije. V eksperimentalno skupino je bilo vključenih 96 učencev, v kontrolno skupino pa 101 

učenec (Tabela 2). Učenci so predhodno rešili predpreizkus znanja, s katerim je bilo preverjeno 

predznanje učencev. Med učenci kontrolne in eksperimentalne skupine v predznanju ni bilo 

statistično pomembnih razlik. 

 

 f f [%] 

Kontrolna skupina 101 51,27 

Eksperimentalna 

skupina 

96 48,73  

Skupaj  197 100,00 

Tabela 2: Učenci, vključeni v eksperimentalno in kontrolno skupino 

Učenci, vključeni v kontrolno in eksperimentalno skupino, so bili v povprečju stari 14,43 leta. 

Odstotek in število vključenih učencev glede na spol prikazuje Tabela 3. 

 

 f f [%] 

Fantje 100 50,25 

Dekleta 97 49,75 

Skupaj 197 100,00 

Tabela 3: Učenci, vključeni v vzorec glede na spol 
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5.3.2  Uporabljeni instrumenti  
Instrumenti, uporabljeni za namen magistrskega dela, so bili naslednji:  

a) Preizkusi znanja: 

 predpreizkus znanja (Priloga 4) je bil izdelan za namen te raziskave. Sestavljen je 

bil iz devetih nalog različnega tipa (1., 2., 4., 5., 7., 8. naloga izbirnega tipa, 3., 9. 

naloga kratkih prostih odgovorov in 6. naloga daljšega/pojasnjevalnega odgovora). 

Na predpreizkusu so lahko učenci in učenke dosegli največ 14 točk. Za reševanje so 

imeli učenci na voljo 20 minut. Na podlagi predpreizkusa znanja smo preverili 

kakovost kemijskega predznanja učencev. Cronbach alfa znaša 0,623; 

 preizkus znanja – PZ in pozni preizkus znanja – PPZ (Priloga 5 in Priloga 6) s 

področja bioplastike je bil enak. Test je bil sestavljen iz desetih nalog različnega tipa 

(1., 2., 3., 4., 8. naloga izbirnega tipa, 5., 6., 9., 10. naloga kratkih odgovorov, 7. 

naloga daljšega/pojasnjevalnega odgovora). Za reševanje preizkusa oz. poznega 

preizkusa znanja so imeli učenci na voljo 20 minut. Cronbach alfa znaša 0,662; 

b) vprašalnik »Izvedba učne ure«: teoretični vprašalnik, ki je bil uporabljen za merjenje 

situacijskega interesa, je bil osnovan s strani avtorjev Chen, Darst in Pangrazi (2001). 

Vprašalnik je sestavljen iz desetih trditev, ki se vsebinsko nanašajo na šest ravni 

merjenja situacijskega interesa. Učenci so svoje odgovore podajali na 5-stopenjski 

lestvici Likertovega tipa, pri čemer je stopnja 1 pomenila, da se sploh ne strinjajo, 

stopnja 5 pa je pomenila, da se s trditvijo popolnoma strinjajo (Juriševič, Vogrinc in 

Glažar, 2010). Cronbach alfa vprašalnika znaša 0,804. 

5.3.3 Potek raziskave  
 

Opis postopka zbiranja podatkov  

Vodstvo osnovnih šol in učitelji kemije, vključeni v raziskavo, so bili predhodno seznanjeni s 

potekom raziskave. Po pridobitvi soglasij šol v maju 2016 smo pričeli z zbiranjem podatkov. 

Raziskava je bila izvedena med majem in oktobrom 2016. V raziskavo je bilo skupno 

vključenih 197 učencev. Pred začetkom poučevanja učencev (eksperimentalne in kontrolne 

skupine) smo s predpreizkusom znanja preverili predznanje učencev. Na podlagi rezultatov 

predpreizkusa smo učence nato razdelili v eksperimentalno (usvajanje znanja ob samostojnem 

eksperimentalnem delu učencev) in kontrolno skupino (usvajanje znanja ob uporabi dela s 

poljudnim člankom s splošno študijsko strategijo) (Slika 16). Učenci so najprej poslušali krajše 

predavanje, nato pa so tekom aktivnega pouka samostojno usvajali znanje s področja 

bioplastike. Učenci kontrolne skupine so znanje usvajali tako, da so najprej prebrali poljudni 

članek in nato samostojno odgovarjali na vprašanja na učnem listu. Učenci eksperimentalne 

skupine pa so pri pouku izvedli dva eksperimenta (topnost in trdnost bioplastike) in ob tem 

odgovarjali na vprašanja na učnem listu. Po končanem delu smo v obeh skupinah učne liste 

pregledali in odgovorili na morebitna odprta vprašanja. Učenci so nato rešili še preizkus znanja, 

katerega namen je bil preveriti kakovost usvojenega znanja, in vprašalnik o izvedbi učne ure 

(Juriševič, Vogrinc in Glažar, 2010), s katerim smo preverili situacijski interes za usvajanje 

znanja o bioplastiki. Po preteku treh tednov so učenci obeh skupin rešili tudi pozni preizkus 

znanja, s katerim smo preverjali trajnost usvojenega znanja.  
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Slika 15: Prikaz poteka raziskave 
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Opis postopka obdelave podatkov 

Podatki, ki so bili zbrani tekom raziskave (s predpreizkusom znanja, preizkusom znanja, 

poznim preizkusom znanja in vprašalnikom o izvedbi učne ure), so bili vneseni v program SPSS 

22.0 in v istem programu tudi statistično obdelani. Za potrditev oziroma zavrnitev hipotez 

raziskave je bil uporabljen t-test za neodvisne vzorce.  

6. REZULTATI 
 

6.1. Kakovost usvojenega znanja učencev 

Z namenom potrditve oz. zavrnitve hipoteze 1 smo analizirali uspešnost učencev pri reševanju 

posameznih nalog na preizkusu znanja eksperimentalne in kontrolne skupine. 

1. naloga  

Pri prvi nalogi izbirnega tipa na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali učenci ustrezno obkrožiti 

popolnoma pravilno definicijo bioplastike. Med naštetimi odgovori (A, B, C, Č, D) so morali 

izbrati pravilen odgovor A. Vsi ostali odgovori so bili napačni. Učenci so v povprečju na 

preizkusu znanja pri prvi nalogi dosegli dobre rezultate, ki se kažejo pri povprečnem dosežku 

točk. Kar 89,11 % kontrolne skupine je nalogo rešilo pravilno, medtem ko je isto nalogo v 

eksperimentalni skupini pravilno rešilo 79,20 % učencev. 

 

Slika 16: Delež posameznih odgovorov pri 1. nalogi na preizkusu znanja 
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A - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov (biopolimerov)
in se po določenem času v naravi razgradi.
B - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih polimerov (biopolimerov)
in se po določenem času v naravi razgradi.
C - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov (biopolimerov)
in se po določenem času v naravi ne razgradi.
Č - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov
(biopolimerov).
D - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih polimerov (biopolimerov)
in se po določenem času v naravi ne razgradi.
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Sklepamo lahko, da je visoka uspešnost reševanja naloge dobro poslušanje in zapomnitev 

predavanja iz začetka učne ure o bioplastiki. Odgovor B je kot pravilni odgovor, ki ga je izbralo 

5,21 % učencev eksperimentalne skupine in 1,98 % kontrolne skupine. Odgovor C je kot 

pravilno izbiro izbralo 6,25 % učencev eksperimentalne skupine in 3,96 % učencev kontrolne 

skupine. Odgovor Č je sicer deloma pravilen, vendar je definicija nepopolna. Kot pravilnega ga 

je izbralo 8,30 % učencev eksperimentalne skupine in le 0,99 % kontrolne skupine. Odgovor D 

je kot pravilnega izbralo 1,04 % učencev eksperimentalne skupine in 0,99 % kontrolne skupine. 

Vsi učenci eksperimentalne skupine so obkrožili eno črko pred definicijami, medtem ko 1,98 

% kontrolne skupine ni obkrožilo nobenega odgovora pri prvi nalogi. Sklepamo lahko, da so 

bili učenci pri izbiri napačnih odgovorov površni pri branju trditev, saj so si le-te zelo podobne. 

2. naloga  

Pri drugi nalogi izbirnega tipa na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali učenci ustrezno izbrati 

popolnoma pravilno definicijo, ki opisuje razpad in topnost bioplastike. Med naštetimi odgovori 

(A, B, C, Č, D) so morali izbrati pravilen odgovor C. Vsi ostali odgovori so bili napačni oz. 

nepopolni.  

Drugo nalogo je v povprečju pravilno rešilo 42,71 % učencev eksperimentalne skupine in 

54,46 % učencev kontrolne skupine, ki so izbrali pravilen odgovor C. 

 

Slika 17: Delež posameznih odgovorov pri 2. nalogi na preizkusu znanja 
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C - Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika je v vodi kot
topilu topna, vendar se začne topiti šele po določenem času.

Č - Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika v vodi kot topilu
ni topna.

D - Bioplastika razpada  dalj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika je v vodi kot topilu
topna, vendar se začne topiti šele po določenem času.
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Drugo nalogo so učenci reševali slabše kot prvo. Iz danih podatkov je možno razbrati, da je 

pravilen odgovor C v obeh skupinah izbralo največ učencev (v eksperimentalni skupini 42,71 % 

in v kontrolni 54,46 %). Zanimivo je, da je še vedno velik odstotek učencev (39,58 % v 

eksperimentalni in 54,45 % v kontrolni skupini) obkrožil odgovor Č. Manj učencev se je 

odločilo za ostale odgovore ali pa so obkrožili kombinacijo več odgovorov, kar se je štelo kot 

nepravilno. Razlog za takšne rezultate je najverjetneje slabo prebrano besedilo, saj je napačna 

trditev, ki so jo učenci v večini izbrali, vsebovala prvi del besedila, ki je bil teoretično pravilen, 

in drugi del, ki je bil napačen. 

3. naloga  

Tretja naloga na preizkusu znanja (Priloga 5) je bila izbirnega tipa, kjer so učenci morali 

pravilno izbrati dve snovi, iz katerih je najpogosteje izdelana bioplastika. Oba pravilna 

odgovora (B, D) sta bila skupaj vredna 1 točko. Če je bila izbrana samo ena snov, je bil odgovor 

nepopoln in ovrednoten z 0 točkami.  

Tretjo nalogo na preizkusu znanja je v povprečju pravilno rešilo 58,33 % eksperimentalne 

skupine in 75,25 % kontrolne skupine, ki so izbrali pravilno kombinacijo odgovorov (B, D). 

 

Slika 18: Delež posameznih odgovorov pri 3. nalogi na preizkusu znanja 

Učenci eksperimentalne skupine so kot napačno kombinacijo odgovorov največkrat izbrali 

kombinacijo črk B in Č (6,25 %), medtem ko so učenci kontrolne skupine največkrat izbrali 

kombinacijo črk B in C (3,96 %). Nekaj učencev eksperimentalne skupine (6,25 %) je kot 

odgovor izbralo le eno snov oz. obkrožilo samo eno črko. Od teh je 5,21 % obkrožilo vsaj eno 

črko, pod katero se je skrivala snov, ki je bila pravilna (celuloza, škrob), 1,04 % pa črko s 

snovjo, ki je bila popolnoma napačna (teflon). Tudi nekaj učencev kontrolne skupine (5,94 %) 

je kot odgovor izbralo samo eno črko. Od teh jih je 4,95 % izbralo enega od pravilnih odgovorov 
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(celuloza, oz. škrob), ostali pa so izbrali napačnega (kavčuk). Iz tega lahko sklepamo, da so bili 

ti učenci nepozorni pri prebiranju navodila. 

4. naloga  

Pri četrti nalogi izbirnega tipa na preizkusu znanja (Priloga 5) je bila učencem zastavljena 

naloga, da morajo izbrati opis, ki najbolje definira, kako delimo bioplastiko glede na vir. 

Pravilen odgovor se je skrival pod črko A. Pri nalogi je bilo mogoče doseči 1 točko. V kolikor 

je bila na preizkusu znanja obkrožena druga črka, je bil odgovor napačen oz. nepopoln in 

ovrednoten z 0 točkami. 

Pri tej nalogi so razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino zelo majhne. Učenci 

eksperimentalne skupine so rešili nalogo z 78,13-odstotno uspešnostjo, medtem ko so njihovi 

sovrstniki iz kontrolne skupine dosegli 79,12-odstotno uspešnost. 

 

Slika 19: Delež posameznih odgovorov pri 4. nalogi na preizkusu znanja 

Učenci eksperimentalne skupine so med nepravilnimi odgovori največkrat (13,53 %) izbrali 

odgovor C, medtem ko je znašal v kontrolni skupini del tega odgovora 6,96 %. Večje povprečje 

nepravilnih odgovorov so učenci kontrolne skupine dosegli, ko so se odločili za odgovor B, 

kjer so v povprečju z eksperimentalno skupino dosegli 2,79 % več napačnih odgovorov kot 

učenci eksperimentalne skupine. Prav tako so se učenci kontrolne skupine večkrat odločili za 

nepravilen odgovor D. Za ta odgovor se je odločilo 2,98 % učencev kontrolne skupine, medtem 

ko se za ta odgovor ni odločil nihče od učencev eksperimentalne skupine. Učenci 

eksperimentalne skupine pa so večkrat izbrali nepravilen odgovor Č. Ta odgovor je izbralo 4,17 

% učencev eksperimentalne skupine in 3,98 % učencev kontrolne skupine. Iz dobljenih 
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B – Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov.

C – Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in 
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Č – Bioplastika iz neobnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in 
neobnovljivih virov.

D – Bioplastika iz nafte, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in neobnovljivih virov.
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rezultatov 4. naloge lahko zaključimo, da so učenci dosegli zelo dober rezultat, vendar so bili 

nekateri zopet preveč nedosledni pri branju navodila in odgovorov, sicer bi bili lahko rezultati 

še boljši. 

5. naloga  

Peta naloga na preizkusu znanja (Priloga 5) je bila naloga prostih odgovorov in učenci so morali 

našteti tri primere izdelkov iz bioplastike, ki se jih uporablja v vsakdanjem življenju. Pri nalogi 

je bilo mogoče doseči največ 3 točke. Vsak pravilen primer je prinesel 1 točko. 

Učenci kontrolne in eksperimentalne skupine so dobro reševali peto nalogo. Obe skupini sta v 

povprečju zbrali več kot 2 točki od 3 možnih. Razlika v osvojenih točkah med posameznima 

skupinama je izredno majhna. 

 

Slika 20: Delež posameznih odgovorov pri 5. nalogi na preizkusu znanja 

S Slike 21 lahko razberemo, da je 50,49 % učencev kontrolne skupine in 46,88 % učencev 

eksperimentalne skupine doseglo vse možne točke, medtem ko je 34,37 % učencev 

eksperimentalne skupine in 26,72 % učencev kontrolne skupine doseglo 2 točki pri tej nalogi. 

10,42 % učencev eksperimentalne skupine in 18,79 % učencev kontrolne skupine je doseglo 1 

točko. Prav nobene točke ni osvojilo 8,33 % učencev eksperimentalne skupine in 4 % učencev 

kontrolne skupine. Povprečje osvojenih točk pri tej nalogi je bilo dokaj visoko in sklepamo 

lahko, da so učenci pridobljeno znanje uspeli prenesti v vsakdanje življenje in so posledično 

navajali izdelke, ki se jih v vsakdanjem življenju resnično uporablja in izdeluje iz bioplastike. 

6. naloga  

Pri šesti nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali učenci razmisliti, katere lastnosti bi 

bilo treba proučiti, da bi lahko iz bioplastike izdelovali določene izdelke (embalaža za 

bombone, vrečke za biološke odpadke in zaščitne rokavice). Pri nalogi je bilo mogoče doseči 

največ 3 točke. Vsak pravilen odgovor je prinesel 1 točko. Nepopolni oz. napačni odgovori so 

bili ovrednoteni z 0 točkami. 
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Pri tej nalogi so učenci kontrolne skupine v povprečju dosegli 1,743 točke, učenci 

eksperimentalne skupine pa 1,677 točke. Razlika v povprečju osvojenih točk med skupinama 

je zelo majhna. 

 

Slika 21: Delež posameznih odgovorov pri 6. nalogi na preizkusu znanja 

Število učencev, ki so dosegli posamezno število točk, je bilo tako v eksperimentalni kot 

kontrolni skupini približno enako. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da učenci 

pridobljeno znanje uspešno prenašajo na področje življenja in vsakodnevne uporabe. To lahko 

trdimo predvsem za učence in učenke, ki so pri tej nalogi dosegli 2 ali 3 točke. Za tiste, ki so 

dosegli 1 ali 0 točk, tega ne moremo trditi. 

7. naloga  

Pri sedmi nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali učenci zapisati, kako bi prepoznali 

biorazgradljiv proizvod. Pri nalogi sta obstajala dva odgovora, od katerih je bil posamezen 

vreden 1 točko. V kolikor so učenci napisali oba, so dosegli 2 točki, če so napisali en pravilen 

odgovor, so dosegli 1 točko, če niso zapisali nobenega odgovora, niso dosegli nobene točke. 

Učenci kontrolne skupine so v povprečju dosegli nekoliko več točk pri sedmi nalogi na 

preizkusu znanja.  
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Slika 22: Delež posameznih odgovorov pri 7. nalogi na preizkusu znanja 

Glede na rezultate naloge lahko sklepamo, da je največ učencev obeh skupin zapisalo pravilen 

le en odgovor. Oba odgovora je pravilno zapisalo 14,58 % učencev eksperimentalne skupine in 

18,81 % učencev kontrolne skupine. Nobene točke ni osvojilo 20,84 % učencev 

eksperimentalne in 15,84 % kontrolne skupine. Učencem sta bila oba pravilna odgovora 

predstavljena med učnim procesom in iz rezultatov lahko sklepamo, da si je največ učencev 

uspelo zapomniti le enega od dveh pravilnih odgovorov.  

8. naloga  

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine so morali pri osmi nalogi na preizkusu znanja 

(Priloga 5) obkrožiti oznake, ki prikazujejo oznake za bioplastični material. Pri tej nalogi je bilo 

mogoče doseči največ 2 točki, v kolikor je učenec obkrožil vse pravilne kombinacije, 1 točko, 

če je obkrožil vsaj dve pravilni oznaki, in 0 točk, če je obkrožil le eno pravilno oznako.  

Pri osmi nalogi na preizkusu znanja so učenci eksperimentalne skupine v povprečju dosegli več 

točk kot učenci kontrolne skupine. 
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Slika 23: Delež posameznih odgovorov pri 8. nalogi na preizkusu znanja 

Največ učencev kontrolne (69,31 %) in eksperimentalne (58,33 %) skupine je na preizkusu 

znanja pri osmi nalogi doseglo 1 točko. 23,96 % učencev eksperimentalne skupine je doseglo 

obe točki, medtem ko je to uspelo le 16,83 % učencem kontrolne skupine. Nekoliko več učencev 

eksperimentalne skupine (17,71 %) ni osvojilo nobene točke, medtem ko pri kontrolni skupini 

ni nobene točke osvojilo 13,86 % učencev. Učenci so bili tekom učnega procesa seznanjeni z 

oznakami, ki označujejo bioplastični proizvod, poleg tega pa so imeli oznake tudi na učnih 

listih, ki so jih dobili. Iz tega lahko sklepamo, da si učenci niso uspeli v celoti zapomniti vseh 

oznak za bioplastične materiale. 

9. naloga  

Učenci so morali pri deveti nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) napisati vsaj tri prednosti 

bioplastike v primerjavi z navadno (sintezno) plastiko. Pri tej nalogi so učenci lahko dosegli 

največ 3 točke. Vsaka pravilna značilnost, ki so jo navedli, je bila ovrednotena z 1 točko. 
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Slika 24: Delež posameznih odgovorov pri 9. nalogi na preizkusu znanja 

S Slike 25 lahko razberemo, da je pri deveti nalogi največji delež učencev kontrolne (45,54 %) 

in eksperimentalne skupine (50 %) dosegel vse 3 točke. 2 točki je doseglo 35,42 % 

eksperimentalne skupine in 36,64 % kontrolne skupine, medtem ko je 1 točko doseglo 10,42 % 

učencev eksperimentalne skupine in 12,87 % kontrolne skupine. Nobene točke ni osvojilo 4,16 

% učencev eksperimentalne skupine in 4,95 % učencev kontrolne skupine. Iz dobljenih 

rezultatov lahko sklepamo, da so si učenci dobro zapomnili prednosti bioplastike, po katerih se 

ta material loči od navadne (sintezne) plastike. 

10. naloga  

Pri deseti nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali učenci razmisliti in zapisati dva 

izdelka iz zelo trde bioplastike in dva izdelka iz upogljive bioplastike. Pri nalogi je bilo mogoče 

doseči največ 2 točki, ki jih je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva izdelka za posamezno 

bioplastiko. 1 točko je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva primera izdelkov iz bioplastike 

(lahko sta bila napisana dva primera iz zelo trde bioplastike ali dva primera iz upogljive 

bioplastike ali pa po en primer iz upogljive in en iz zelo trde bioplastike). V primeru, da je 

učenec zapisal manj kot dva izdelka, ni osvojil nobene točke. 
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Slika 25: Delež posameznih odgovorov pri 10. nalogi na preizkusu znanja 

Pri deseti nalogi na preizkusu znanja je 33,67 % učencev kontrolne skupine doseglo obe točki, 

medtem ko je to v eksperimentalni skupini uspelo 31,25 % učencem. Eno točko je v 

eksperimentalni skupini doseglo kar 50 % vseh sodelujočih in 39,60 % sodelujočih iz kontrolne 

skupine. Nobene točke ni doseglo 18,75 učencev eksperimentalne skupine in 26,73 % učencev 

kontrolne skupine. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da učenci poznajo vsaj dva primera 

bioplastike, ki jih lahko uvrščamo bodisi med zelo trde oz. upogljive bioplastične materiale. 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v kakovosti usvojenega znanja učencev 

Za potrebe preverjanja hipoteze 1 smo analizirali statistično pomembnost razlik v dosežkih 

učencev kontrolne in eksperimentalne skupine. Eksperimentalna skupina je na preizkusu znanja 

v povprečju dosegla 11,84 točke (SD = 3,34) od možnih 19 točk, medtem ko je kontrolna 

skupina dosegla 12,33 točke (SD = 3,31).  

Skupina N M SD Min Max 

Eksperimentalna 96 11,84 3,34 4 18 

Kontrolna 101 12,33 3,31 2 19 

Skupaj 197 12,09 3,33 2 19 
Tabela 4: Primerjava med eksperimentalno in kontrolno skupino 

Razlika v uspešnosti učencev med kontrolno in eksperimentalno skupino ni statistično 

pomembna (t = –1,039; p = 0,300). 

Ne glede na to, kako so učenci usvajali znanje (delo z besedili s pomočjo splošne učne strategije 

– kontrolna skupina ali eksperimentalno delo – eksperimentalna skupina), nismo ugotovili 

statistično pomembnih razlik v rezultatih pri preizkusu znanja med skupinama.  

Hipotezo 1 tako ovržemo, saj ne moremo trditi, da učenci eksperimentalne skupine dosegajo 

statistično pomembno boljše rezultate na preizkusu znanja iz kemije kot učenci kontrolne 

skupine.  
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6.2. Trajnost usvojenega znanja učencev 

Z namenom potrditve oz. zavrnitve hipoteze 2 smo analizirali uspešnost učencev pri reševanju 

posameznih nalog na poznem preizkusu znanja eksperimentalne in kontrolne skupine. 

1. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri prvi nalogi izbirnega tipa so morali učenci ustrezno obkrožiti popolnoma pravilno definicijo 

bioplastike. Med naštetimi odgovori (A, B, C, Č, D) so morali izbrati pravilen odgovor A. Vsi 

ostali odgovori so bili napačni.  

Učenci so v povprečju na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) pri prvi nalogi dosegli dobre 

rezultate, ki se kažejo pri povprečnem dosežku točk. 82,18 % kontrolne skupine je nalogo rešilo 

pravilno, medtem ko je isto nalogo v eksperimentalni skupini pravilno rešilo 85,42 % učencev. 

 

Slika 26: Delež posameznih odgovorov pri 1. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri prvi nalogi na poznem preizkusu znanja je pravilen odgovor A izbralo 85,42 % 

eksperimentalne skupine in 82,18 % kontrolne skupine. Tudi po preteku štirih tednov je velika 

večina učencev izbrala pravilno definicijo bioplastike. Na podlagi dobrega rezultata v povprečju 

osvojenih točk lahko sklepamo, da je znanje učencev pri prvi nalogi kakovostno in trajno. 

Napačen odgovor B je na poznem preizkusu znanja izbralo 3,14 % učencev eksperimentalne 

skupine in 6,93 % učencev kontrolne skupine. Napačen odgovor C je na poznem preizkusu 

znanja izbralo 3,14 % učencev eksperimentalne skupine in 5,94 % učencev kontrolne skupine. 

Napačen odgovor Č je na poznem preizkusu znanja izbralo 5,21 % učencev eksperimentalne 
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A - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov
(biopolimerov) in se po določenem času v naravi razgradi.

B - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih polimerov
(biopolimerov) in se po določenem času v naravi razgradi.

C - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov
(biopolimerov) in se po določenem času v naravi ne razgradi.

Č - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov
(biopolimerov).

D - Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih polimerov
(biopolimerov) in se po določenem času v naravi ne razgradi.
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skupine in 4,95 % učencev kontrolne skupine. Napačen odgovor D je na poznem preizkusu 

znanja izbralo 2,09 % učencev eksperimentalne skupine in noben učenec kontrolne skupine. 1 

% učencev eksperimentalne skupine je izbral več pravilnih odgovorov, kar ni pravilen rezultat. 

Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so bili učenci, ki so obkrožili napačen odgovor, tako 

na preizkusu znanja kot tudi na poznem preizkusu znanja površni pri prebiranju trditev, saj so 

si vse trditve med seboj zelo podobne. 

2. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri drugi nalogi izbirnega tipa na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali učenci ustrezno 

izbrati popolnoma pravilno definicijo, ki opisuje razpad in topnost bioplastike. Med naštetimi 

odgovori (A, B, C, Č, D) so morali izbrati pravilen odgovor C. Vsi ostali odgovori so bili 

napačni oz. nepopolni.  

 

Slika 27: Delež posameznih odgovorov pri 2. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Drugo nalogo je na poznem preizkusu znanja pravilno rešilo 46,88 % učencev eksperimentalne 

skupine in 51,49 % učencev kontrolne skupine. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko 

sklepamo, da učenci niso usvojili ustreznega znanja s področja razpada in topnosti bioplastike. 

Veliko učencev eksperimentalne in kontrolne skupine je tako kot na preizkusu znanja tudi na 

poznem preizkusu znanja obkrožilo odgovor Č. Sklepamo lahko, da si učenci napačno 

predstavljajo razpad bioplastike v vodi kot topilu. 
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A - Bioplastika razpada dalj časa kot plastika in ni topna v vodi kot topilu.

B - Bioplastika razpada manj časa kot plastika in ni topna v vodi kot topilu.

C - Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika je v vodi kot topilu
topna, vendar se začne topiti šele po določenem času.

Č - Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika v vodi kot topilu ni
topna.

D - Bioplastika razpada  dalj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika je v vodi kot topilu
topna, vendar se začne topiti šele po določenem času.

brez odgovora
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3. naloga na poznem preizkusu znanja 

Tretja naloga na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je bila izbirnega tipa. Učenci so morali 

pravilno izbrati dve snovi, iz katerih je najpogosteje izdelana bioplastika. Oba pravilna 

odgovora sta bila skupaj vredna 1 točko. Če je bila izbrana samo ena snov, je bil odgovor 

nepopoln in ovrednoten z 0 točkami.  

 

Slika 28: Delež posameznih odgovorov pri 3. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri tej nalogi so bili dokaj uspešni tako učenci eksperimentalne skupine kot učenci kontrolne 

skupine, saj je pravilno kombinacijo odgovorov B, D obkrožilo 62,50 % učencev 

eksperimentalne skupine in 79,21 % učencev kontrolne skupine. Pri tej nalogi so učenci 

dokazali, da je njihovo znanje s področja snovi, iz katerih najpogosteje izdelujejo bioplastiko, 

kakovostno in trajno. V primerjavi s preizkusom znanja so učenci obeh skupin pri tej nalogi 

dosegli boljše rezultate na poznem preizkusu znanja. Sklepamo lahko tudi, da učenci razumejo, 

da je bioplastika izdelana iz naravnih surovin, saj so v večini vsi, ki so obkrožili napačno 

kombinacijo odgovorov, obkrožili tiste, ki predstavljajo naravne surovine (A, Č; B, Č; Č, D). 

Takšnih je bilo 8,91 % učencev kontrolne skupine in kar 21,88 % učencev eksperimentalne 

skupine. Za vse učence, ki so obkrožili samo en odgovor, lahko poenotimo, da so navodilo 

naloge prebrali nekoliko površno. 
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4. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri četrti nalogi izbirnega tipa na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali učenci izbrati 

opis, ki najbolje definira, kako delimo bioplastiko glede na vir. Pravilen odgovor je bila črka 

A. Pri nalogi je bilo mogoče doseči 1 točko. V kolikor je bila na poznem preizkusu znanja 

obkrožena druga črka, je bil odgovor napačen oz. nepopoln in ovrednoten z 0 točkami. 

 

Slika 29: Delež posameznih odgovorov pri 4. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Učenci obeh skupin so tudi četrto nalogo na poznem preizkusu znanja reševali uspešno. 

Pravilen odgovor je namreč izbralo 72,92 % učencev eksperimentalne skupine in 76,24 % 

učencev kontrolne skupine. V primerjavi z dosežkom na preizkusu znanja so učenci obeh 

skupin na poznem preizkusu znanja dosegli malenkostno slabše rezultate, ki pa so še vedno zelo 

dobri. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da učenci poznajo delitev bioplastike glede na 

vir in so svoje znanje uspešno prenesli iz preizkusa znanja na pozni preizkus znanja. Za vse 

ostale učence, ki so nalogo rešili napačno, lahko trdimo, da so bili nedosledni pri branju in izbiri 

pravilne trditve, saj so si vse trditve med seboj zelo podobne oziroma je njihovo znanje 

pomanjkljivo. 
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A – Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in 
obnovljivih virov.

B – Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov.

C – Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in 
neobnovljivih virov.

Č – Bioplastika iz neobnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in 
neobnovljivih virov.

D – Bioplastika iz nafte, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in neobnovljivih virov.

brez odgovora
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5. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri peti nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali učenci našteti tri primere 

izdelkov iz bioplastike, ki se jih uporablja v vsakdanjem življenju. Pri nalogi je bilo mogoče 

doseči največ 3 točke. Vsak pravilen primer je prinesel 1 točko. 

 

Slika 30: Delež posameznih odgovorov pri 5. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Peto nalogo na poznem preizkusu znanja je pravilno rešilo 48,96 % učencev eksperimentalne 

skupine in 50,50 % kontrolne skupine. Kar 80,21 % učencev eksperimentalne skupine je na 

poznem preizkusu znanja doseglo 2 ali več točk. V kontrolni skupini je isti dosežek uspel 

83,17 % učencev. Eno točko je na poznem preizkusu znanja doseglo 11,46 % učencev 

eksperimentalne skupine in 11,88 % učencev kontrolne skupine. Nobene točke ni osvojilo 

8,33 % učencev eksperimentalne skupine in 4,95 % učencev kontrolne skupine. Na podlagi 

dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je znanje učencev kakovostno in trajno, saj je dovolj 

velik odstotek učencev in učenk nalogo zelo dobro rešil in zapisal več primerov bioplastike, ki 

se jih uporablja v vsakdanjem življenju. 

6. naloga na poznem preizkusu znanja 

Naloga učencev obeh skupin (kontrolne in eksperimentalne) pri šesti nalogi na poznem 

preizkusu znanja (Priloga 6) je bila, da so morali razmisliti in zapisati, katere lastnosti bi bilo 

treba proučiti, da bi lahko iz bioplastike izdelovali določene izdelke (embalaža za bombone, 

vrečke za biološke odpadke in zaščitne rokavice). Pri nalogi je bilo mogoče doseči največ 3 

točke. Vsak pravilen odgovor je prinesel 1 točko. Nepopolni oz. napačni odgovori so bili 

ovrednoteni z 0 točkami. 
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Slika 31: Delež posameznih odgovorov pri 6. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Tako učenci eksperimentalne kot učenci kontrolne skupine so v povprečju zbrali dokaj enako 

število točk. Za večino učencev eksperimentalne in kontrolne skupine lahko rečemo, da je 

njihovo znanje trajno in so ga uspešno uporabili za reševanje 6. naloge na poznem preizkusu 

znanja. Žal pa je bilo tudi nekaj učencev in učenk v kontrolni (27,73 %) in eksperimentalni 

(16,67 %) skupini, ki niso uspeli doseči nobene točke. Sklepamo lahko, da nekateri učenci in 

učenke svojega znanja ne znajo uporabiti za reševanje nalog iz vsakdanjega življenja oz. si niso 

uspeli zapomniti niti ene lastnosti, ki bi jo lahko pripisali posameznemu izdelku. 

7. naloga na poznem preizkusu znanja 

Naloga učencev pri sedmi nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je bila, da so morali 

zapisati, kako bi prepoznali biorazgradljiv proizvod. Pri nalogi sta obstajala dva odgovora, od 

katerih je bil posamezen vreden 1 točko. V kolikor so učenci napisali oba, so dosegli 2 točki, 

če so napisali en pravilen odgovor, so dosegli 1 točko, če niso zapisali nobenega odgovora, niso 

dosegli nobene točke. 
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Slika 32: Delež posameznih odgovorov pri 7. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Tako kot na preizkusu znanja je največ učencev obeh skupin tudi na poznem preizkusu znanja 

doseglo 1 točko oz. so zapisali samo en pravilen odgovor. Samo 19,79 % učencev 

eksperimentalne skupine in 21,78 % učencev kontrolne skupine je doseglo obe točki oz. so 

zapisali oba pravilna odgovora (z oznakami, s poskusom biorazgradnje). 14,58 % učencev 

eksperimentalne skupine in 11,88 % učencev kontrolne skupine pa na poznem preizkusu znanja 

ni osvojilo nobene točke. Enega od dveh pravilnih odgovorov je zapisalo 65,63 % učencev 

eksperimentalne skupine in 66,34 % učencev kontrolne skupine. 

8. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri osmi nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali učenci eksperimentalne in 

kontrolne skupine obkrožiti oznake, ki prikazujejo oznake za bioplastični material. Pri tej nalogi 

je bilo mogoče doseči največ 2 točki, v kolikor je učenec obkrožil vse pravilne kombinacije, 1 

točko, če je obkrožil vsaj dve pravilni oznaki, in 0 točk, če je obkrožil le eno oz. nobene pravilne 

oznake.  
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Slika 33: Delež posameznih odgovorov pri 8. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Največ učencev kontrolne (72,28 %) in eksperimentalne (48,96 %) skupine je na preizkusu 

znanja pri osmi nalogi doseglo 1 točko. 25,00 % učencev eksperimentalne skupine je doseglo 

obe točki, medtem ko je to uspelo le 18,81 % učencem kontrolne skupine. Nobene točke ni 

osvojilo 26,04 % učencev eksperimentalne skupine in 8,91 % učencev kontrolne skupine. V 

kolikor primerjamo rezultate preizkusa znanja in poznega preizkusa znanja, vidimo, da so 

učenci svoje znanje dobro prenesli na pozni preizkus. Še vedno pa lahko sklepamo, da učenci 

ne poznajo vseh oznak za bioplastične materiale. 

 

9. naloga na poznem preizkusu znanja 

Naloga učencev pri deveti nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je bila, da so morali 

napisati vsaj tri prednosti bioplastike v primerjavi z navadno (sintezno) plastiko. Pri tej nalogi 

so učenci lahko dosegli največ 3 točke. Vsaka pravilna značilnost, ki so jo navedli, je bila 

ovrednotena z 1 točko. 
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Slika 34: Delež posameznih odgovorov pri 9. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri deveti nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je največ učencev kontrolne (46,53 %) 

in eksperimentalne skupine (55,21 %) doseglo vse 3 točke. 2 točki je doseglo 36,46 % 

eksperimentalne in 39,60 % kontrolne skupine, medtem ko je 1 točko doseglo 7,29 % učencev 

eksperimentalne skupine in 11,89 % kontrolne skupine. Nobene točke ni osvojilo 1,04 % 

učencev eksperimentalne skupine in 1,98 % učencev kontrolne skupine. Iz dobljenih rezultatov 

lahko sklepamo, da so si učenci dobro zapomnili prednosti bioplastike, ki ta material ločijo od 

navadne (sintezne) plastike, saj so tako na preizkusu kot tudi na poznem preizkusu znanja 

dosegli zelo dober rezultat.  

10. naloga na poznem preizkusu znanja 

Naloga učencev pri deseti nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je bila, da so morali 

razmisliti in zapisati dva izdelka iz zelo trde bioplastike in dva izdelka iz upogljive bioplastike. 

Pri nalogi je bilo mogoče doseči največ 2 točki, ki ju je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva 

izdelka za posamezno bioplastiko. 1 točko je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva primera 

izdelkov iz bioplastike (lahko sta bila napisana dva primera iz zelo trde bioplastike ali dva 

primera iz upogljive bioplastike ali pa po en primer iz upogljive in en iz zelo trde bioplastike). 

V primeru, da je učenec zapisal manj kot dva izdelka, ni osvojil nobene točke.  
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Slika 35: Delež posameznih odgovorov pri 10. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Učenci obeh skupin so na poznem preizkusu znanja dosegli dobro povprečno število točk. Pri 

tej nalogi je največ učencev eksperimentalne skupine (55,20 %) in kontrolne skupine (52,48 %) 

doseglo 1 točko. 34,38 % učencev eksperimentalne skupine in 27,72 % učencev kontrolne 

skupine je pri tej nalogi doseglo obe možni točki, medtem ko 10,42 % učencev eksperimentalne 

skupine in 19,80 % učencev kontrolne skupine ni doseglo nobene točke. Na podlagi dobljenih 

rezultatov lahko ugotovimo, da so učenci svoje znanje dobro ohranili in ga tudi uspešno 

uporabili tako, da so sami zapisali izdelke iz bioplastičnih materialov. Tudi tukaj lahko tako kot 

na preizkusu znanja trdimo, da večina učencev pozna vsaj dva primera bioplastike, ki jih lahko 

uvrščamo bodisi med zelo trde ali med upogljive bioplastične materiale. 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v znanju na poznem preizkusu znanja med 

kontrolno in eksperimentalno skupino  

Za potrebe preverjanja hipoteze 2 smo analizirali statistično pomembnost razlik v dosežkih 

učencev kontrolne in eksperimentalne skupine. Iz Tabele 5 lahko razberemo, da je 

eksperimentalna skupina v povprečju dosegla 12,47 točke (SD = 3,34) od možnih 19 točk, 

kontrolna pa le nekoliko več (M = 12,56; SD = 3,27). Ali je razlika med skupinama statistično 

pomembna, smo ugotavljali s pomočjo t-testa. 

Skupina N M SD Min Max 

Eksperimentalna 96 12,47 3,34 4 18 

Kontrolna 101 12,56 3,27 3 19 

Skupaj 197 12,52 3,31 3 19 
Tabela 5: Primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino 

Razlika v uspešnosti učencev med kontrolno in eksperimentalno skupino ni statistično 

pomembna (t = –0,192; p = 0,848).  

Ne glede na to, kako so učenci usvajali znanje (delo z besedili s pomočjo splošne učne strategije 

– kontrolna skupina ali eksperimentalno delo – eksperimentalna skupina), s pomočjo t-testa 

nismo ugotovili razlike v rezultatih pri poznem preizkusu znanja med skupinama. Hipotezo 2 
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na podlagi analize potrdimo. Na poznem preizkusu znanja kemije v znanju učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine ni statistično pomembnih razlik.  

6.3  Uspešnost fantov in deklet pri reševanju preizkusa znanja 

Z namenom potrditve oz. zavrnitve hipoteze 3 smo analizirali uspešnost fantov in deklet pri 

reševanju posameznih nalog na preizkusu znanja. 

1. naloga na preizkusu znanja 

Pri prvi nalogi izbirnega tipa na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali fantje in dekleta ustrezno 

obkrožiti popolnoma pravilno definicijo bioplastike. Med naštetimi odgovori (A, B, C, Č, D) 

so morali izbrati pravilen odgovor A. Vsi ostali odgovori so bili napačni.  

 

Slika 36: Uspešnost fantov in deklet pri 1. nalogi na preizkusu znanja 

Fantje in dekleta so pri prvi nalogi na preizkusu znanja pokazali visoko uspešnost reševanja, 

saj je pravilen odgovor A izbralo 74,47 % fantov, ki so pripadali eksperimentalni skupini, in 

83,02 % fantov, ki so pripadali kontrolni skupini. Dekleta, ki so pripadale eksperimentalni 

skupini, so v 61,63 % izbrale pravilen odgovor A, medtem ko je v kontrolni skupini to uspelo 

kar 95,83 % deklet. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da fantje in dekleta ne glede na 

pripadnost eksperimentalni oz. kontrolni skupini poznajo definicijo bioplastike. Za vse, ki so 

izbrali napačen odgovor, lahko trdimo, da je nepravilna izbira odgovora posledica površnega 

branja trditev. 

2. naloga na preizkusu znanja 

Pri drugi nalogi izbirnega tipa na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali fantje in dekleta 

ustrezno izbrati popolnoma pravilno definicijo, ki opisuje razpad in topnost bioplastike. Med 

naštetimi odgovori (A, B, C, Č, D) so morali izbrati pravilen odgovor C. Vsi ostali odgovori so 

bili napačni oz. nepopolni.  
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Slika 37: Uspešnost fantov in deklet pri 2. nalogi na preizkusu znanja 

Drugo nalogo na preizkusu znanja je pravilno rešilo 36,17 % fantov eksperimentalne skupine 

in 60,38 % fantov kontrolne skupine. Dekleta iz eksperimentalne skupine so pravilno 

odgovorila v 51,02 %, dekleta iz kontrolne skupine pa v 47,92 %. Ugotovimo, da ne glede na 

to, ali so fantje in dekleta pripadali eksperimentalni oz. kontrolni skupini, poznajo definicijo 

razpada in topnosti bioplastike. Za vse, ki so izbrali napačen odgovor, lahko trdimo, da so 

nepopolno prebrali trditve oz. so si pri učni uri napačno zapomnili razlago razpada in topnosti 

bioplastike. 

3. naloga na preizkusu znanja 

Tretja naloga na preizkusu znanja (Priloga 5) je bila izbirnega tipa, kjer so fantje in dekleta 

morali pravilno izbrati dve snovi, iz katerih je najpogosteje izdelana bioplastika. Oba pravilna 

odgovora sta bila skupaj vredna 1 točko. Če je bila izbrana samo ena snov, je bil odgovor 

nepopoln in ovrednoten z 0 točkami. Na voljo so imeli odgovore: A – DNA, B – celuloza, 

C – teflon, Č – kavčuk in D – škrob. 
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Slika 38: Uspešnost fantov in deklet pri 3. nalogi na preizkusu znanja 

Pravilno kombinacijo odgovorov (B, D) je izbralo 59,57 % fantov eksperimentalne skupine in 

73,58 % fantov kontrolne skupine. Pravilen odgovor je izbralo tudi 55,10 % deklet iz 

eksperimentalne skupine in 77,08 % deklet iz kontrolne skupine. Ugotovimo lahko, da večina 

sodelujočih v raziskavi (ne glede na pripadnost eksperimentalni oz. kontrolni skupini) pozna 

snovi, iz katerih najpogosteje izdelujejo bioplastiko. Vsi ostali, ki so izbrali napačno 

kombinacijo odgovorov ali pa samo en odgovor, so najverjetneje slabo prebrali besedilo ali pa 

jih je zmotilo dejstvo, da sta tudi DNA in kavčuk snovi, ki jih v procesih pogosto uporabljajo 

in so na podlagi tega sklepali, da sta lahko tudi ta dva odgovora pravilna. 

4. naloga na preizkusu znanja 

Pri četrti nalogi izbirnega tipa na preizkusu znanja (Priloga 5) je bila fantom in dekletom 

zastavljena naloga, da morajo izbrati opis, ki najbolje definira, kako delimo bioplastiko glede 

na vir. Pravilen odgovor je bila črka A. Pri nalogi je bilo mogoče doseči 1 točko. V kolikor je 

bila na preizkusu znanja obkrožena druga črka, je bil odgovor napačen oz. nepopoln in 

ovrednoten z 0 točkami. 
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Slika 39: Uspešnost fantov in deklet pri 4. nalogi na preizkusu znanja 

Pri tej nalogi so bili tako fantje in dekleta iz eksperimentalne skupine nekoliko uspešnejši, saj 

so fantje dosegli 74,47-odstotno uspešnost reševanja, dekleta pa 81,63-odstotno uspešnost 

reševanja. Njihovi sovrstniki iz kontrolne skupine so dosegli nekoliko nižji rezultat, saj so fantje 

dosegli 71,70-odstotno uspešnost reševanja naloge, dekleta pa 62,50-odstotno uspešnost. Na 

podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da tako fantje kot tudi dekleta poznajo delitev 

bioplastike glede na vir. Za vse, ki so obkrožili napačen odgovor, lahko trdimo, da so nedosledni 

pri branju trditev. 

5. naloga na preizkusu znanja 

Peta naloga na preizkusu znanja (Priloga 5) je bila naloga prostih odgovorov, tako so morali 

fantje in dekleta našteti tri primere izdelkov iz bioplastike, ki se jih uporablja v vsakdanjem 

življenju. Pri nalogi je bilo mogoče doseči največ 3 točke. Vsak pravilen primer je bil 

ovrednoten z 1 točko. 
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Slika 40: Uspešnost fantov in deklet pri 5. nalogi na preizkusu znanja 

Iz dobljenih rezultatov lahko zaključimo, da večina fantov in deklet ne glede na pripadnost 

eksperimentalni oz. kontrolni skupini zna našteti nekaj primerov izdelkov iz bioplastike. 

Razveseljiv je predvsem podatek, da je večina fantov in deklet iz obeh skupin v večini pravilno 

zapisala dve oz. tri trditve in so tako osvojili 2 oz. 3 točke pri tej nalogi. Prav tako je razveseljivo 

dejstvo, da je zelo nizek odstotek učencev in učenk, ki niso dosegli nobene točke. Sklepamo 

lahko, da tako fantje kot dekleta iz kontrolne in eksperimentalne skupine ločijo med izdelki iz 

navadne sintezne plastike in izdelki iz bioplastike. 

6. naloga na preizkusu znanja 

Pri šesti nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali fantje in dekleta razmisliti, katere 

lastnosti bi bilo treba proučiti, da bi lahko iz bioplastike izdelovali določene izdelke (embalaža 

za bombone, vrečke za biološke odpadke in zaščitne rokavice). Pri nalogi je bilo mogoče doseči 

največ 3 točke. Vsak pravilen odgovor je bil ovrednoten z 1 točko. Nepopolni oz. napačni 

odgovori so bili ovrednoteni z 0 točkami. 
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Slika 41: Uspešnost fantov in deklet pri 6. nalogi na preizkusu znanja 

Iz rezultatov lahko vidimo, da je fante iz eksperimentalne skupine po uspešnosti reševanja 

mogoče primerjati z dekleti iz kontrolne skupine, saj so si stolpci teh dveh skupin najbolj 

podobni. Prav tako lahko primerjamo uspešnost reševanja fantov iz kontrolne skupine in deklet 

iz eksperimentalne skupine. S Slike 42 lahko opazimo, da tako fantje kot dekleta obeh skupin 

niso bili tako uspešni kot pri prejšnjih nalogah. Kljub temu da je uspešnost pri reševanju naloge 

pri dekletih in fantih obeh skupin še vedno dokaj visoka, pa je bil velik delež odgovorov 

ovrednoten z 0 točkami. Za dekleta in fante iz obeh skupin, ki so dosegli 2 ali 3 točke, lahko 

rečemo, da so teorijo iz učne ure uspešno prenesli na primere iz vsakdanjega življenja, medtem 

ko za tiste, ki so dosegli 1 ali 0 točk, tega ne moremo trditi. 

 

7. naloga na preizkusu znanja 

Pri sedmi nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali fantje in dekleta zapisati, kako bi 

prepoznali biorazgradljiv proizvod. Pri nalogi sta obstajala dva odgovora, od katerih je bil 

posamezen vreden 1 točko. V kolikor so učenci napisali oba, so dosegli 2 točki, če so napisali 

en pravilen odgovor, so dosegli 1 točko, in če niso zapisali nobenega odgovora, niso dosegli 

nobene točke. 
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Slika 42: Uspešnost fantov in deklet pri 7. nalogi na preizkusu znanja 

Iz zbranih podatkov lahko za to nalogo trdimo, da tako velika večina fantov kot tudi velika 

večina deklet iz eksperimentalne in kontrolne skupine zna zapisati, kako bi vsaj na en način 

prepoznali biorazgradljiv material. Spodbuden je podatek, da je tako pri fantih kot tudi dekletih 

obeh skupin nizek odstotek sodelujočih, ki ne poznajo nobenega načina za prepoznavo 

bioplastičnih materialov. Kljub temu pa je nizek tudi odstotek tistih, ki poznajo dva načina za 

prepoznavo biorazgradljivih materialov. Takšne rezultate lahko prištejemo nepozornosti med 

samo učno uro, saj sta bila oba načina predstavljena pri učni uri. 

8. naloga na preizkusu znanja 

Fantje in dekleta eksperimentalne in kontrolne skupine so morali pri osmi nalogi na preizkusu 

znanja (Priloga 5) obkrožiti oznake, ki prikazujejo oznake za bioplastični material. Pri tej nalogi 

je bilo mogoče doseči največ 2 točki, v kolikor je učenec obkrožil vse pravilne kombinacije, 1 

točko, če je obkrožil vsaj dve pravilni oznaki, in 0 točk, če je obkrožil le eno pravilno oznako.  
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Slika 43: Uspešnost fantov in deklet pri 8. nalogi na preizkusu znanja 

Za osvojitev 2 točk je bilo pri tej nalogi treba obkrožiti štiri črke pod slikami oznak, ki so 

namenjene označevanju bioplastičnih materialov. Obe točki je pri tej nalogi uspelo doseči 

21,28 % fantov iz eksperimentalne skupine in 16,98 % fantov iz kontrolne skupine. Podobno 

uspešna so bila tudi dekleta obeh skupin. Dekleta eksperimentalne skupine so bila 26,53-

odstotno uspešna, dekleta kontrolne skupine pa 16,67-odstotno uspešna. Velika večina fantov 

in deklet je pri tej nalogi doseglo 1 točko, kar pomeni, da so prepoznali dve ali tri oznake za 

označevanje bioplastike. Iz rezultatov lahko trdimo, da velika večina fantov in deklet iz obeh 

skupin pozna najmanj dve oznaki za bioplastične materiale in bi te oznake lahko uspešno 

prepoznali tudi v praksi in ne samo v teoriji.  

9. naloga na preizkusu znanja 

Fantje in dekleta so pri deveti nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) morali napisati vsaj tri 

prednosti bioplastike v primerjavi z navadno (sintezno) plastiko. Pri tej nalogi so učenci lahko 

dosegli največ 3 točke. Vsaka pravilna značilnost, ki so jo navedli, je bila ovrednotena z 1 točko. 
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Slika 44: Uspešnost fantov in deklet pri 9. nalogi na preizkusu znanja 

Glede na podatke na Sliki 45 lahko sklepamo, da velika večina fantov in deklet iz obeh skupin 

pozna dve ali tri prednosti bioplastike v primerjavi z navadno (sintezno) bioplastiko, saj je 2 ali 

3 točke pri tej nalogi pri fantih in dekletih iz obeh skupin skupaj zbralo več kot 80 % 

sodelujočih. Takšni rezultati nam povedo, da so si fantje in dekleta iz obeh skupin uspeli 

zapomniti prednosti bioplastike in lahko znanje uporabijo v vsakdanjem življenju. Dobrodošla 

je tudi ugotovitev, da je bilo zelo malo fantov in deklet iz obeh skupin, ki niso zapisali nobenega 

pravilnega odgovora.  

10. naloga na preizkusu znanja 

Pri deseti nalogi na preizkusu znanja (Priloga 5) so morali fantje in dekleta razmisliti in zapisati 

dva izdelka iz zelo trde bioplastike in dva izdelka iz upogljive bioplastike. Pri nalogi je bilo 

mogoče doseči največ 2 točki, ki jih je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva izdelka za 

posamezno bioplastiko. 1 točko je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva primera izdelkov iz 

bioplastike (lahko sta bila napisana dva primera iz zelo trde bioplastike ali dva primera iz 

upogljive bioplastike ali pa po en primer iz upogljive in en iz zelo trde bioplastike). V primeru, 

da je učenec zapisal manj kot dva izdelka, ni osvojil nobene točke.  
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Slika 45: Uspešnost fantov in deklet pri 10. nalogi na preizkusu znanja 

Iz rezultatov, ki so predstavljeni na Sliki 46, lahko sklepamo, da tako fantje kot dekleta iz 

eksperimentalne skupine poznajo vsaj dva primera bioplastike, ki jih lahko pripišemo trdi ali 

upogljivi bioplastiki. Obe točki je pri tej nalogi doseglo 29,79 % fantov eksperimentalne 

skupine in 30,19 % fantov kontrolne skupine. Podoben dosežek je doseglo tudi 32,65 % deklet 

iz eksperimentalne skupine in 37,50 % deklet iz kontrolne skupine, kar pomeni, da so ti fantje 

in dekleta zapisali vse štiri izdelke in so posledično svoje znanje uspešno povezali s teorijo in 

vsakdanjim življenjem. Velik je tudi odstotek fantov in deklet obeh skupin, ki niso uspeli doseči 

nobene točke. To pomeni, da ti učenci poznajo samo en primer bioplastike ali pa niti tega ne 

poznajo. Ti učenci in učenke teorije niso uspeli povezati z vsakdanjim življenjem in zato niso 

uspeli zapisati ustreznih izdelkov pod trdo oz. upogljivo bioplastiko. 

Preverjanje statistično pomembnih razlik v kakovosti usvojenega znanja deklet in 

fantov 

Za potrebe preverjanja hipoteze 3 smo analizirali statistično pomembnost razlik v dosežkih 

deklet in fantov. Kot vidimo iz Tabele 6, so dekleta v povprečju dosegla 12,27 točke 

(SD = 3,41) od možnih 19 točk, fantje pa malo manj (M = 11,96; SD = 3,28). Ali je razlika med 

skupinama statistično značilna, bomo ugotavljali na podlagi t-testa v nadaljevanju.  

 

Spol N M SD Min Max 

Fantje 100 11,96 3,28 2 19 

Dekleta 97 12,27 3,41 4 19 

Skupaj 197 12,11 3,34 2 19 

Tabela 6: Primerjava med fanti in dekleti 

Razlika v uspešnosti deklet in fantov ni statistično pomembna (t = –0,646; p = 0,519).  
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Glede na spol ne ugotovimo razlike v rezultatih pri preizkusu znanja med eno in drugo skupino. 

Hipotezo 3 na podlagi analize potrdimo.  

 

6.4  Trajnost usvojenega znanja fantov in deklet 

Za namen proučevanja hipoteze 4 smo analizirali uspešnost deklet in fantov pri reševanju 

posameznih nalog na poznem preizkusu znanja. 

1. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri prvi nalogi izbirnega tipa na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali fantje in dekleta 

ustrezno obkrožiti popolnoma pravilno definicijo bioplastike. Med naštetimi odgovori (A, B, 

C, Č, D) so morali izbrati pravilen odgovor A. Vsi ostali odgovori so bili napačni.  

 

Slika 46: Uspešnost fantov in deklet pri 1. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Fantje in dekleta so pri prvi nalogi na poznem preizkusu znanja izkazali visoko uspešnost 

reševanja. Pravilen odgovor A je izbralo 87,23 % fantov eksperimentalne skupine in 84,91 % 

fantov kontrolne skupine, prav tako pa je pravilno odgovorilo 83,67 % deklet eksperimentalne 

skupine in 79,17 % deklet kontrolne skupine. Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da 

so bili fantje in dekleta pri uvodnih teoretičnih izhodiščih dovolj zbrani, da so si zapomnili 

pravilno definicijo bioplastike, kar se odraža na kakovosti in trajnosti usvojenega znanja. 

Sklepamo lahko, da so vsi, ki niso obkrožili črke pred pravilno trditvijo, nedosledno prebrali 

trditve in se odločili za napačno. 

2. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri drugi nalogi izbirnega tipa na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali fantje in 

dekleta ustrezno izbrati popolnoma pravilno definicijo, ki opisuje razpad in topnost bioplastike. 

Med naštetimi odgovori (A, B, C, Č, D) so morali izbrati pravilen odgovor C. Vsi ostali 

odgovori so bili napačni oz. nepopolni.  
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Slika 47: Uspešnost fantov in deklet pri 2. nalogi na poznem preizkusu znanja 

 

Drugo nalogo na poznem preizkusu znanja je pravilno rešilo 48,94 % fantov iz eksperimentalne 

skupine in 52,83 % fantov iz kontrolne skupine. Nalogo je prav tako pravilno rešilo 48,98 % 

deklet iz eksperimentalne skupine in 52,08 % deklet iz kontrolne skupine. Ugotovimo lahko, 

da je delež nepravilnih odgovorov dokaj visok, kar lahko prištejemo temu, da učenci bodisi ne 

poznajo pravilne trditve za opis razpada in topnosti bioplastike ali pa so bili ponovno nepozorni 

pri prebiranju navodila in trditev, saj so si le-te zelo podobne. 

3. naloga na poznem preizkusu znanja 

Tretja naloga na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je bila izbirnega tipa, kjer so fantje in 

dekleta morali pravilno izbrati dve snovi, iz katerih je najpogosteje izdelana bioplastika. Oba 

pravilna odgovora sta bila skupaj vredna 1 točko. Če je bila izbrana samo ena snov, je bil 

odgovor nepopoln in ovrednoten z 0 točkami. Na voljo so imeli odgovore: A – DNA, 

B – celuloza, C – teflon, Č – kavčuk in D – škrob. 
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Slika 48: Uspešnost fantov in deklet pri 3. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri reševanju tretje naloge na poznem preizkusu znanja so bili fantje iz eksperimentalne in 

kontrolne skupine malo manj uspešni, saj so bili 63,83-odstotno uspešni v eksperimentalni 

skupini in 71,70-odstotno uspešni v kontrolni skupini. Dekleta iz eksperimentalne skupine so 

bila 65,31-odstotno uspešna, medtem ko so njihove sovrstnice v kontrolni skupini dosegle kar 

89,58-odstotno uspešnost. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da večina fantov in deklet 

pozna tisti dve snovi, iz katerih se bioplastika najpogosteje izdeluje.  

4. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri četrti nalogi izbirnega tipa na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je bila fantom in 

dekletom zastavljena naloga, da morajo izbrati opis, ki najbolje definira, kako delimo 

bioplastiko glede na vir. Pravilen odgovor je bila črka A – bioplastika iz obnovljivih virov, 

bioplastika iz neobnovljivih virov in bioplastika iz mešanice fosilnih in obnovljivih virov. Pri 

nalogi je bilo mogoče doseči 1 točko. V kolikor je bila na preizkusu znanja obkrožena druga 

črka, je bil odgovor napačen oz. nepopoln in ovrednoten z 0 točkami. 
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Slika 49: Uspešnost fantov in deklet pri 4. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri reševanju četrte naloge na poznem preizkusu znanja so fantje iz eksperimentalne skupine 

dosegli nekoliko večjo uspešnost (76,60 %) kot njihovi sovrstniki iz kontrolne skupine 

(69,81 %), medtem ko je bila vloga pri dekletih obrnjena in so dekleta kontrolne skupine 

dosegla večjo uspešnost (83,33 %) kot njihove sovrstnice iz eksperimentalne skupine 

(69,39 %). Ugotovimo lahko, da večina fantov in deklet iz obeh skupin pozna, kako delimo 

bioplastiko glede na vir. Za ostale, ki so izbrali napačne odgovore, lahko trdimo, da so bili 

nepozorni pri sami učni uri, ko se je na to temo veliko govorilo, ali pa so preprosto preveč 

površni pri branju navodil in odgovorov. 

5. naloga na poznem preizkusu znanja 

Peta naloga na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) je bila naloga prostih odgovorov. Fantje in 

dekleta so morali našteti tri primere izdelkov iz bioplastike, ki se jih uporablja v vsakdanjem 

življenju. Pri nalogi je bilo mogoče doseči največ 3 točke. Vsak pravilen primer je prinesel 1 

točko. 
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Slika 50: Uspešnost fantov in deklet pri 5. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri peti nalogi na poznem preizkusu znanja se izkaže srednje visoka uspešnost reševanja. S 

Slike 51 vidimo, da so tako fantje kot dekleta iz obeh skupin pravilno zapisali vsaj dva primera 

izdelkov iz bioplastike. Ugotovimo lahko, da je znanje učencev, ki so pravilno zapisali dva oz. 

tri primere, trajno in se od preizkusa ni bistveno spremenilo. Za fante in dekleta obeh skupin, 

ki so dosegli 1 oz. 0 točk, pa lahko trdimo, da imajo težave pri prenašanju teoretičnih vsebin na 

področje praktičnega življenja.  

6. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri šesti nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali fantje in dekleta razmisliti, 

katere lastnosti bi bilo treba proučiti, da bi lahko iz bioplastike izdelovali določene izdelke 

(embalaža za bombone, vrečke za biološke odpadke in zaščitne rokavice). Pri nalogi je bilo 

mogoče doseči največ 3 točke. Vsak pravilen odgovor je prinesel 1 točko. Nepopolni oz. 

napačni odgovori so bili ovrednoteni z 0 točkami. 
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Slika 51: Uspešnost fantov in deklet pri 6. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri šesti nalogi na poznem preizkusu znanja je povsem pravilne in popolne odgovore navedlo 

46,81 % fantov iz eksperimentalne skupine in 39,62 % fantov iz kontrolne skupine. Prav tako 

je pravilne in popolne odgovore navedlo 34,69 % deklet eksperimentalne skupine in 43,75 % 

deklet kontrolne skupine. Menimo, da je bilo usvojeno znanje deklet in fantov srednje 

kakovosti, saj kljub temu da je bil velik odstotek odgovorov povsem pravilnih, pa je bil tudi 

velik odstotek odgovorov, ki so bili povsem napačni. Sklepamo lahko, da si tisti fantje in dekleta 

iz obeh skupin, ki so osvojili eno oz. nobene točke, niso uspeli zapomniti ali izmisliti več kot 

eno lastnost za izbrane izdelke. Kot trajno lahko pri tej nalogi štejemo znanje tistih učencev, ki 

so osvojili vsaj 2 točki in so svoje znanje uspešno prenesli.  

7. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri sedmi nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali fantje in dekleta zapisati, 

kako bi prepoznali biorazgradljiv proizvod. Pri nalogi sta obstajala dva odgovora, od katerih je 

bil posamezen vreden 1 točko. V kolikor so učenci napisali oba, so dosegli 2 točki, če so napisali 

en pravilen odgovor, so dosegli 1 točko, če niso zapisali nobenega odgovora, niso dosegli 

nobene točke. 
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Slika 52: Uspešnost fantov in deklet pri 7. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri sedmi nalogi na poznem preizkusu znanja je bila uspešnost reševanja srednje zadovoljiva, 

saj je večina deklet in fantov iz obeh skupin podala samo eno od dveh pravilnih rešitev. Kljub 

temu lahko ugotovimo, da je 19,15 % fantov iz eksperimentalne skupine in 18,87 % fantov iz 

kontrolne skupine podalo oba pravilna odgovora. Prav tako je oba pravilna odgovora podalo 

18,37 % deklet iz eksperimentalne skupine in 25,00 % deklet iz kontrolne skupine. Ugotovimo 

lahko tudi, da je bilo kar nekaj deklet in fantov iz obeh skupin, ki niso podali nobenega 

pravilnega odgovora. Za te lahko sklepamo, da niso uspeli prenesti svojega znanja v praktično 

okolje.  

8. naloga na poznem preizkusu znanja 

Fantje in dekleta eksperimentalne in kontrolne skupine so morali pri osmi nalogi na poznem 

preizkusu znanja (Priloga 6) obkrožiti oznake, ki prikazujejo oznake za bioplastični material. 

Pri tej nalogi je bilo mogoče doseči največ 2 točki, v kolikor je učenec obkrožil vse pravilne 

kombinacije, 1 točko, če je obkrožil vsaj dve pravilni oznaki, in 0 točk, če je obkrožil le eno 

pravilno oznako.  
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Slika 53: Uspešnost fantov in deklet pri 8. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri osmi nalogi je vse štiri črke pod slikami oznak obkrožilo 36,17 % fantov iz eksperimentalne 

skupine in 20,75 % fantov iz kontrolne skupine. Dekleta iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine so bila pri tem nekoliko manj uspešna, saj je povsem pravilno odgovorilo 16,33 % 

deklet iz eksperimentalne skupine in 16,67 % deklet iz kontrolne skupine. Tudi na poznem 

preizkusu je pri tej nalogi velika večina fantov in deklet doseglo 1 točko, kar pomeni, da so 

prepoznali dve ali tri oznake za označevanje bioplastike. Iz rezultatov lahko trdimo, da velika 

večina fantov in deklet iz obeh skupin tudi na poznem preizkusu znanja še vedno pozna najmanj 

dve oznaki za bioplastične materiale in bi te oznake lahko uspešno prepoznali tudi v življenjskih 

situacijah.  

9. naloga na poznem preizkusu znanja 

Fantje in dekleta so pri deveti nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) morali napisati 

vsaj tri prednosti bioplastike v primerjavi z navadno (sintezno) plastiko. Pri tej nalogi so učenci 

lahko dosegli največ 3 točke. Vsaka pravilna značilnost, ki so jo navedli, je bila ovrednotena z 

1 točko. 
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Slika 54: Uspešnost fantov in deklet pri 9. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri deveti nalogi na poznem preizkusu znanja se izkaže visoka uspešnost reševanja naloge pri 

dekletih in fantih iz obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne). Velika večina deklet in fantov 

iz obeh skupin tudi na poznem preverjanju znanja še pozna dve ali tri prednosti bioplastike v 

primerjavi z navadno (sintezno) bioplastiko. Tudi na poznem preverjanju znanja je 2 ali 3 točke 

pri tej nalogi pri fantih in dekletih iz obeh skupin skupaj zbralo več kot 80 % sodelujočih. 

Razveseljujoče je predvsem dejstvo, da pri fantih iz obeh skupin ni bilo nikogar, ki ne bi poznal 

vsaj ene prednosti bioplastike. Prav tako so se dobro odrezala tudi dekleta, saj je bilo v 

eksperimentalni skupini le 2,04 % sodelujočih, ki niso dosegle nobene točke, medtem ko je bilo 

v kontrolni skupini takšnih deklet 4,17 %. 

10. naloga na poznem preizkusu znanja 

Pri deseti nalogi na poznem preizkusu znanja (Priloga 6) so morali fantje in dekleta razmisliti 

in zapisati dva izdelka iz zelo trde bioplastike in dva izdelka iz upogljive bioplastike. Pri nalogi 

je bilo mogoče doseči največ 2 točki, ki ju je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva izdelka za 

posamezno bioplastiko. 1 točko je učenec prejel, če je zapisal vsaj dva primera izdelkov iz 

bioplastike (lahko sta bila napisana dva primera iz zelo trde bioplastike ali dva primera iz 

upogljive bioplastike ali pa po en primer iz upogljive in en iz zelo trde bioplastike). V primeru, 

da je učenec zapisal manj kot dva izdelka, pri tej nalogi ni dosegel nobene točke.  
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Slika 55: Uspešnost fantov in deklet pri 10. nalogi na poznem preizkusu znanja 

Pri deseti nalogi na poznem preizkusu znanja se izkaže srednje visoka uspešnost reševanja 

naloge. Iz rezultatov lahko sklepamo, da tako dekleta kot fantje iz obeh skupin poznajo vsaj 

dva primera iz trde oz. upogljive bioplastike. Izkaže se, da je v primerjavi s preizkusom znanja 

na poznem preizkusu znanja več fantov iz eksperimentalne skupine (36,17 %) tokrat doseglo 

obe možni točki, medtem ko je pri fantih (32,08 %) in dekletih (27,08 %) iz kontrolne skupine 

uspešnost reševanja nekoliko upadla. Dekleta iz eksperimentalne skupine pa so na poznem 

preizkusu znanja dosegla popolnoma enak rezultat kot na preizkusu znanja (32,65 %).  

Preverjanje statistično pomembnih razlik v trajnosti usvojenega znanja deklet in 

fantov 

Za potrebe preverjanja hipoteze 4 smo analizirali statistično pomembnost razlik v dosežkih 

deklet in fantov. Kot vidimo iz Tabele 7, so dekleta v povprečju dosegla 12,68 točke 

(SD = 3,25) od možnih 19 točk, fantje pa le nekoliko manj (M = 12,39; SD = 3,30). Ali je 

razlika med skupinama statistično značilna, bomo ugotavljali na podlagi t-testa v nadaljevanju.  

Spol N M SD Min Max 

Fantje 100 12,39 3,30 4 18 

Dekleta 97 12,68 3,25 3 19 

Skupaj 197 12,53 3,27 3 19 

Tabela 7: Primerjava med fanti in dekleti 

Razlika v uspešnosti deklet in fantov ni statistično pomembna (t = –0,622, p = 0,534).  

Glede na spol ne ugotovimo statistično pomembne razlike v rezultatih pri poznem preizkusu 

znanja med eno in drugo skupino. Hipotezo 4 na podlagi analize potrdimo.  
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6.5  Situacijski interes za usvajanje znanja o bioplastiki 

Na podlagi vprašalnika o izvedbi učne ure kemije smo merili interes učencev za usvajanje 

znanja na temo bioplastike. Interes smo merili prek 10 trditev. Učenci so odgovarjali na lestvici 

od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 5 pa »popolnoma se strinjam«.  

Kot vidimo s Slike 57, se učenci kontrolne skupine v primerjavi z učenci eksperimentalne 

skupine nekoliko bolj strinjajo, da se želijo poglobiti v podrobnosti snovi, ki so jih obravnavali 

med uro (M = 2,46; SD = 1,00), prav tako se bolj strinjajo, da jih je obravnava snovi pritegnila 

k sodelovanju (M = 3,10; SD = 0,85), da so bili pri tej uri pozorni od začetka do konca (M = 

3,03; SD = 1,02), da je bilo pri tej uri kemije bolj pestro in se je veliko dogajalo (M = 3,31; SD 

= 0,91), da se jim zdi taka ura zabavna (M = 3,43; SD = 1,00), da je bil pouk kemije prijeten 

(M = 3,57; SD = 0,89) in da je bila obravnava učne snovi zahtevna (M = 2,78; SD = 1,02). 

Učenci eksperimentalne skupine pa se nekoliko bolj strinjajo, da je so pri tej uri dobro razumeli, 

kaj so se učili (M = 3,56; SD = 1,10), da so bili pri uri zbrani (M = 3,27; SD = 1,11) in da je bil 

pouk pri tej uri kemije zanimiv (M = 3,60; SD = 0,94). Glede na rezultate bi lahko rekli, da 

interes niti pri kontrolni niti pri eksperimentalni skupini ni pretirano visok (povprečne vrednosti 

med 2,25 in 3,6), prav tako pa ni velikih razlik v strinjanju po posamezni trditvi glede na 

kontrolno in eksperimentalno skupino.  

 
Slika 56: Merjenje interesa glede na skupino 
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Za potrebe preverjanja hipoteze 5 smo analizirali statistično pomembnost razlik v povprečju 

vseh odgovorov med kontrolno in eksperimentalno skupino na vprašalniku o interesu, ki je 

sestavljen iz 10 trditev. Torej najvišji interes predstavlja vrednost 5, najnižji pa vrednost 1. Kot 

vidimo iz Tabele 8, je interes pri eksperimentalni skupini v povprečju 3,12 (SD = 0,64) in je 

nekoliko nižji kot pri kontrolni skupini (M = 3,19; SD = 0,56). Ali je razlika med skupinama 

statistično značilna, bomo ugotavljali na podlagi t-testa v nadaljevanju.  

Skupina  N M SD Min Max 

Eksperimentalna 96 3,12 0,64 1,3 4,5 

Kontrolna 101 3,19 0,56 1,6 4,6 

Skupaj 197 3,15 0,60 1,3 4,6 
Tabela 8: Primerjava med kontrolno in eksperimentalno skupino 

 

Razlika v uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine ni statistično pomembna 

(t = –0,728, p = 0,468).  

 

 

Ne glede na to, kako so učenci usvajali znanje (delo z besedili s pomočjo splošne učne strategije 

– kontrolna skupina ali eksperimentalno delo – eksperimentalna skupina), ne ugotovimo razlike 

v interesu med eno in drugo skupino. Hipotezo 5 na podlagi analize ovržemo. Učenci 

eksperimentalne skupine niso izkazali večjega interesa za usvajanje znanja na temo bioplastike. 

6.6  Situacijski interes za usvajanje znanja o bioplastiki fantov in deklet 

Kot vidimo s Slike 58, se fantje nekoliko bolj strinjajo, da se želijo poglobiti v podrobnosti 

snovi, ki so jo obravnavali (M = 2,44; SD = 1,06), da jih je obravnava snovi pri tej uri pritegnila 

k sodelovanju (M = 3,09; SD = 0,97), da so bili pozorni od začetka do konca ure (M = 3,09; SD 

= 1,05), da so dobro razumeli, kar so se učili pri uri (M = 3,58; SD = 1,05), in da so bili pri uri 

zbrani (M = 3,39; SD = 1,01). Dekleta pa so se nekoliko bolj kot fantje strinjala, da se je pri uri 

veliko dogajalo in je bilo pestro (M = 3,26; SD = 1,09), da se jim zdi taka ura zabavna (M = 

3,42; SD = 1,08), da jim je bil pouk kemije na ta dan prijeten (M = 3,68; SD = 0,98), da je bila 

obravnava snovi zahtevna (M = 2,72; SD = 1,07) in da je bil pouk pri uri kemije zanimiv (M = 

3,50; SD = 0,95).  
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Slika 57: Merjenje interesa glede na spol 

Za potrebe preverjanja hipoteze 6 smo analizirali statistično pomembnost razlik v povprečju 

vseh odgovorov med fanti in dekleti na vprašalniku o interesu. Kot vidimo iz Tabele 9, je interes 

pri učenkah (M = 3,14, SD = 0,60) nekoliko nižji kot pri učencih (M = 3,17; SD = 0,60). Razlika 

v interesu glede na spol je zelo majhna.  

Spol  N M SD Min Max 

Fantje 100 3,17 0,60 1,6 4,6 

Dekleta 97 3,14 0,60 1,3 4,4 

Skupaj 197 3,15 0,60 1,3 4,6 
Tabela 9: Razlika med fanti in dekleti 

Razlika v uspešnosti kontrolne in eksperimentalne skupine ni statistično pomembna 

(t = 0,326, p = 0,745).  

Glede na spol učencev ne ugotovimo statistično pomembne razlike v interesu učencev pri uri 

kemije. Hipotezo 6 na podlagi analize ovržemo.  
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Želim se poglobiti v podrobnosti snovi, ki 

smo jo obravnavali to uro

Ženski Moški
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ZAKLJUČEK 
Bioplastika je danes že dokaj uveljavljen material, ki se ga vse več uporablja tudi v industriji. 

S povečanjem uporabe in predelave bioplastike narašča tudi število strokovnih in poljudnih 

člankov na to temo, ki lahko vsebujejo pravilne ali pa napačne trditve o tem, t. i. materialu 

prihodnosti. Pomembno je, da učitelji pri učencih s pomočjo aktivnega pouka spodbudijo razvoj 

ustreznega znanja o tej aktualni temi. Učencem se bo pri tem razvila sposobnost kritičnega 

razmišljanja, znanje kemije pa bodo znali uporabiti v svojem življenju. V raziskavi smo 

primerjali dva pristopa aktivnega pouka za učenje vsebin o bioplastiki: (1) samostojno 

eksperimentalno delo učencev po navodilih in (2) učenje ob delu z literaturo po korakih splošne 

študijske strategije. Proučevani so bili kakovost in trajnost usvojenega znanja učencev 

kontrolne in eksperimentalne skupine ter situacijski interes za usvajanje znanja o bioplastiki. 

Učenci eksperimentalne skupine so svoje znanje o bioplastiki usvojili s samostojnim 

eksperimentalnim delom, medtem ko so učenci kontrolne skupine znanje o bioplastiki usvajali 

ob delu s poljudnim člankom po korakih splošne študijske strategije. Učenci eksperimentalne 

in kontrolne skupine so po izvedenih učnih urah rešili preizkus znanja. Rezultati so pokazali, 

da med kontrolno in eksperimentalno skupino v kakovosti usvojenega znanja ni nobena skupina 

dosegla statistično pomembno boljših rezultatov. Po preteku treh tednov so učenci obeh skupin 

rešili pozni preizkus znanja, na katerem prav tako ni nobena skupina dosegla statistično 

pomembno boljših rezultatov, zato lahko sklepamo, da je trajnost usvojenega znanja v obeh 

skupinah enaka. Tudi glede na spol med dekleti in fanti na preizkusu znanja in poznem 

preizkusu znanja ni nobena zastopana skupina dosegla statistično pomembno boljših rezultatov.  

Situacijski interes učencev smo preverjali z vprašalnikom »Izvedba učne ure«. Glede na 

pridobljene rezultate lahko trdimo, da sta obe skupini izkazali podoben situacijski interes za 

usvajanje novih znanj o bioplastiki, saj med skupinama ni bilo statistično pomembnih razlik. 

Prav tako ni bilo statistično pomembnih razlik v situacijskem interesu med dekleti in fanti.  

Učitelji imajo v skladu z učnim načrtom za kemijo (Bačnik idr, 2011) možnost izbire metod in 

oblik dela, s katerimi bodo pri učencih spodbudili doseganje operativnih ciljev učnega načrta. 

Izbrana pristopa aktivnega pouka (samostojno eksperimentalno delo učencev in delo z literaturo 

po korakih splošne študijske strategije) sta bila v magistrskem delu uporabljena, ker z vidika 

učitelja kemije predstavljata zelo zanimivo možnost za usvajanje znanja o bioplastiki in nas je 

zanimalo, katera bo primernejša z vidika učencev. Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, 

da sta z vidika kakovosti in trajnosti znanja kot tudi z vidika situacijskega interesa obe aktivni 

učni metodi ustrezni, saj se niso pokazale statistično pomembne razlike v rezultatih med 

kontrolno in eksperimentalno skupino učencev na nobenem od proučevanih področij.  

Raziskavo bi bilo mogoče v prihodnosti nadgraditi na več načinov, npr. z razširitvijo vzorca 

sodelujočih, tako da bi vključili učence iz celotne Slovenije, vsebine o bioplastiki bi bilo 

zanimivo prilagoditi za populacijo dijakov, proučiti tudi druge možnosti za aktivni pouk o 

bioplastiki, pridobiti mnenje in izkušnje učiteljev kemije o poučevanju vsebin, povezanih z 

bioplastiko, ipd. 
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PRILOGE 

Priloga 1: ČLANEK ZA DELO Z BESEDILOM 

BIOPLASTIKA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI 

Odkrivanje bioplastike se je začelo leta 1970, ko je na svetu vladala t. i. naftna kriza. Z večanjem 

cen nafte pa je rasla tudi cena odkrivanja in pridobivanja plastičnih materialov. Leto 1980 je 

nato prineslo prve predmete iz bioplastike, in sicer biorazgradljive filme, papir in drugo. Taki 

zeleni materiali so v zelo kratkem času postali popularni.  

Raziskave kažejo, da bodo bioplastiko začeli 

uporabljati tudi v avtomobilski industriji, kjer bo 

nadomestila material za izdelavo odbijačev in 

drugih delov avtomobilske karoserije. To idejo je 

začel razvijati tudi avtomobilski koncern Mazda, 

kjer so pokazali največje zanimanje za uporabo 

bioplastike v avtomobilih.  

Inženirji pri Mazdi menijo, da je uporaba bioplastike v avtomobilski industriji utemeljena, saj 

bo zaradi uporabe bioplastičnih delov poraba nafte za izdelavo plastike upadla, s tem pa bo 

upadla tudi emisijska raven ogljikovega dioksida.  

Poleg vseh prednosti, ki jih bioplastika prinaša, pa ima ta material 

še eno posebno prednost. Že v začetku se lahko proizvede v barvi, 

ki si jo zaželi kupec, in tako posledično ni potrebno barvanje. S tem 

se zmanjšujejo emisije strupenih plinov, ki se pojavljajo ob 

barvanju karoserijskih delov z organskimi barvami in laki. Prav 

tako inženirji trdijo, da je bioplastika, ki nastane, bolj kakovostna 

in ima bolj gladko površino kot navadna plastika. To so ugotovili z 

nekaterimi preizkusi, med katerimi sta najbolj izstopala 

preizkusa trdnosti in topnosti. Avtomobili so izpostavljeni vlagi 

in različnim vremenskim pojavom, zato morajo biti njihovi zunanji karoserijski deli izdelani iz 

materialov, ki so vodoodporni. Prav tako so inženirji na preizkusih obdelave površine ugotovili, da 

je površina izdelkov iz bioplastike lažje obdeljiva in po obdelavi bolj gladka kot površina navadne 

plastike.  

V Mazdi so bioplastiko preizkusili tudi pri izdelavi 

prevlek za sedeže. Pri tem ugotavljajo, da morajo biti 

materiali, ki bi jih uporabili za izdelavo zunanjih 

karoserijskih delov, bolj vzdržljivi, saj je zunanjost 

avtomobila izpostavljena raznim razmeram. Na osnovi 

poročil iz Mazdinega razvojnega oddelka zagotavljajo,  da 

so proizvodnjo materialov že dobro usvojili in lahko pričakujemo produkte iz bioplastike tako 

v notranjosti kot tudi v zunanjosti avtomobila že v bližnji prihodnosti.  

Slika 2: Odbijač iz bioplastike 

Slika 1: Nova Mazda z deli iz bioplastike 

Slika 3: Sedežne prevleke iz bioplastike 



  

 

 

Priloga 2: UČNI LIST ZA DELO S POLJUDNIM ČLANKOM O 

BIOPLASTIKI 

1. Namen dela s poljudnim člankom 

Namen dela s poljudnim člankom je: (1) na osnovi pregleda in analize poljudnega članka 

proučiti bioplastiko, (2) kritično se opredeliti do uporabnosti bioplastike v vsakdanjem 

življenju. 

2. Teoretična izhodišča 

Kaj je bioplastika? 

Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov iz 

obnovljivih virov. Najpogosteje se pri sintezi bioplastike uporabljata škrob ali celuloza, ki ju 

pridobijo iz kulturnih rastlin (npr. krompir, koruza ...). Bioplastika ima zelo podobne lastnosti 

kot navadni sintezni polimeri in se po določenem času v naravi popolnoma razgradi, brez da bi 

ta razgradnja kakorkoli škodila okolju. 

Glede na vir bioplastiko delimo na:  

 bioplastiko iz obnovljivih virov, 

 bioplastiko iz fosilnih virov,  

 bioplastiko iz mešanice fosilnih in obnovljivih virov. 

 

Sinteza bioplastike 

Sinteza bioplastike je zelo podobna sintezi plastike, saj obe vrsti nastaneta s polimerizacijo. 

Polimerizacija je proces, pri katerem se monomeri združijo v dolge verige, ki jih imenujemo 

polimeri. 

 

Primer sinteze bioplastike si oglejmo na primeru glukoze. Enote glukoze C6H12O6 (monomer) 

se povežejo med seboj, pri čemer se odcepi voda. Nastane celuloza (C6H10O5)n – mala črka n 

pri zapisu molekulske formule pomeni število monomernih enot. Več povezanih monomernih 

enot celuloze predstavlja polimer. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kisik


  

 

 

 

 

 

 

   n 

          veliko molekul glukoze                                                   celuloza 

    

Reakcija lahko poteče tudi v nasprotno smer, pri tem celuloza razpade. 

 

Biorazgradnja 

Proces, pri katerem polimerni material razpade pod vplivom živih dejavnikov (gobe, 

bakterije …), imenujemo biorazgradnja. Proces biorazgradnje je osnovan na tem, da organizmi 

prepoznajo material kot vir hrane in energije. Proces poteka tako, da polimer pod vplivom 

encimov razpade na svoje monomere, ki organizmom nato predstavljajo hrano. V aerobnih 

pogojih se biorazgradljivi produkti razgradijo v ogljikov dioksid, vodo in biomaso, v 

anaerobnih pogojih pa pri razpadu biorazgradljivih produktov nastanejo ogljikov dioksid, 

metan, voda in biomasa. Tako se polimerni material pretvori v elemente, ki so zastopani v 

naravi.  

 

Cikel biorazgradljive plastike 

Predelava 

polimerizacija 



  

 

 

 

 

Kode za prepoznavanje biorazgradljivega izdelka 

3. Naloga 

Preberi in analiziraj poljudni članek o bioplastiki. 

4. Potek dela  

 

I. V naslednjih 20 minutah samostojno podrobno analiziraj poljuden članek o 

bioplastiki, pri čemer sledi vprašanjem od (a) do (g). 

 

a) Zapiši naslov poljudnega članka. 

 

 
 

b) Hitro preleti besedilo poljudnega članka. Prelet naj vključuje naslove, podnaslove, slike 

in podobno. 

 

c) Pozorno preberi besedilo in označi ter izpiši tebi nove, neznane besede. 

 

d) Celotno besedilo članka ponovno preberi. Pri tem bodi pozoren/-a na podrobnosti, ki 

pojasnjujejo bistvo besedila.  

 

e) Kakšne posledice bo imela uporaba bioplastike v avtomobilski industriji? 



  

 

 

 

f) Kakšno prednost predstavlja bioplastika, ki je ni treba barvati, v primerjavi z navadnimi 

plastičnimi materiali? 

 

g) S katerimi preizkusi so znanstveniki preverili lastnosti sintetizirane bioplastike? 

 

II. Na osnovi teoretičnih izhodišč na delovnem listu odgovori še na naslednja 

vprašanja. 

h) Definiraj pojem bioplastika. 

 

 

 

i) Kako delimo bioplastiko glede na vir? 

 

 

 

j) Na kratko opiši sintezo bioplastike. 

 

 

 

 

k) Kaj je biorazgradnja? Kateri produkti nastanejo ob biorazgradnji? 

 

l) Koliko časa po tvojem mnenju razpada bioplastika? 

 

 

III. V skupini s sošolci se pogovorite o ugotovitvah pri vprašanjih od (a) do (l).



  

 

 

Priloga 3: UČNI LIST ZA IZVEDBO EKSPERIMENTA NA TEMO O 

BIOPLASTIKI 

a. Namen eksperimenta 

Namen dela z eksperimentom je: (1) na osnovi eksperimentiranja ugotoviti nekatere lastnosti 

bioplastike, (2) kritično se opredeliti do uporabnosti bioplastike v vsakdanjem življenju. 

b. Teoretična izhodišča 

Kaj je bioplastika? 

Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih polimerov iz 

obnovljivih virov. Najpogosteje se pri sintezi bioplastike uporabljata škrob ali celuloza, ki ju 

pridobijo iz kulturnih rastlin (npr. krompir, koruza ...). Bioplastika ima zelo podobne lastnosti 

kot navadni sintezni polimeri in se po določenem času v naravi popolnoma razgradi, brez da bi 

ta razgradnja kakor koli škodila okolju. 

Glede na vir bioplastiko delimo na:  

 bioplastiko iz obnovljivih virov, 

 bioplastiko iz fosilnih virov,  

 bioplastiko iz mešanice fosilnih in obnovljivih virov. 

 

Sinteza bioplastike 

Sinteza bioplastike je zelo podobna sintezi plastike, saj obe vrsti nastaneta s polimerizacijo. 

Polimerizacija je proces, pri katerem se monomeri združijo v dolge verige, ki jih imenujemo 

polimeri. 

 

Primer sinteze bioplastike si oglejmo na primeru glukoze. Enote glukoze C6H12O6 (monomer) 

se povežejo med seboj, pri čemer se odcepi voda. Nastane celuloza (C6H10O5)n – mala črka n 

pri zapisu molekulske formule pomeni število monomernih enot. Več povezanih monomernih 

enot celuloze predstavlja polimer. 

 

 

 

   n 

          veliko molekul glukoze                                                   celuloza

polimerizacija 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogljik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kisik


  

 

 

 

Reakcija lahko poteče tudi v nasprotno smer, pri tem celuloza razpade. 

 

Biorazgradnja 

Proces, pri katerem polimerni material razpade pod vplivom živih dejavnikov (gobe, 

bakterije …) imenujemo biorazgradnja. Proces biorazgradnje je osnovan na tem, da organizmi 

prepoznajo material kot vir hrane in energije. Proces poteka tako, da polimer pod vplivom 

encimov razpade na svoje monomere, ki organizmom nato predstavljajo hrano. V aerobnih 

pogojih se biorazgradljivi produkti razgradijo v ogljikov dioksid, vodo in biomaso. V 

anaerobnih pogojih pa pri razpadu biorazgradljivih produktov nastanejo ogljikov dioksid, 

metan, voda in biomasa. Tako se polimerni material pretvori v elemente, ki so zastopani v 

naravi.  

 

Cikel biorazgradljive plastike  

 

Kode za prepoznavanje biorazgradljivega izdelka 

Predelava 



  

 

 

3.  Naloga 

Po navodilih izvedi dva eksperimenta z bioplastiko. 

4. Potek dela 

II. V skupini s sošolci ob upoštevanju natančnih navodil izvedite eksperimenta za 

določanje trdnosti in obstojnosti bioplastike. Pridobljene rezultate eksperimentalnega 

dela zapišite v Tabelo 1.  

a) Potrebščine in reagenti 

Potrebščine Kemikalije 

Stojalo 

Čaša, 250 ml  

Kovinski obroč 

Uteži 

Vrvica 

Merilni valj 

Štoparica 

Bioplastika iz krompirjevega 

škroba 

Voda 

 

b) Zaščita in varnost pri delu 

 Ravnanje z odpadki  

Vse odpadke, ki tekom eksperimenta nastanejo, lahko zavržemo med biološke odpadke. Tudi 

odpadne snovi, ki so v tekočem agregatnem stanju, lahko odlijemo v odtok. 

 Varnost pri delu 

Pri delu so obvezna zaščitna očala in halja. Razen pri delu z gorilnikom in sušilcem nosimo tudi 

zaščitne rokavice. Preden laboratorij zapustimo, si umijemo roke. 

c) Potek dela po stopnjah 

I. Opazovanje topnosti bioplastike iz krompirjevega škroba: 

1. v čašo odmeri 200 ml vode; 

2. pripravi štoparico; 

3. košček bioplastike vrzi v vodo in spremljaj, kako se bo v 5 minutah spreminjala; 

4. rezultate zapiši v Tabelo 1. 



  

 

 

II. Preverjanje trdnosti bioplastike iz krompirjevega škroba 

1. Sestavi aparaturo v skladu s spodnjo sliko. 

 

                    Slika 1: Aparatura za preverjanje trdnosti bioplastike iz krompirjevega škroba 

2. Na bioplastiko, ki si jo dobil, priveži vrvico in jo postavi na obroč tako, da bo 

vrvica visela ravno na sredini obroča (kot je prikazano na zgornji sliki). 

3. Na vrvico obešaj uteži in spremljaj, pri kateri teži se bo bioplastika zlomila. 

Rezultate zapiši v Tabelo 2. 

 

7. Rezultati 

a) V prvi stolpec Tabele 1 zapiši, ali se je bioplastika v vodi raztopila, v drugega pa razlago, kaj 

lahko iz tega sklepaš in ali je bioplastika uporabna v avtomobilski industriji. 

Tabela 1: Topnost bioplastike iz krompirjevega škroba 

Opažanja Sklepi 

  



  

 

 

b) V prvem stolpcu Tabele 2 s kljukico (√) označi tiste mase uteži, pri katerih se košček 

bioplastike ni zlomil. S križcem (x) označi najmanjšo maso uteži, pri kateri se je košček 

bioplastike zlomil.  

Tabela 2: Trdnost bioplastike iz krompirjevega škroba 

Meritve Sklepi 

Masa uteži [ g ]  

25 50 75 100 150 

     

 

8. Naloge 

I. Na osnovi eksperimentalnega dela odgovori na naslednja vprašanja. 

a) Premisli, ali je bioplastika, ki si jo uporabil/-a pri eksperimentalnem delu, glede na njeno 

trdnost primerna za uporabo v avtomobilski industriji. 

 

b) Glede na pridobljene rezultate razmisli, ali bi bioplastiko lahko uporabil/-a tudi v drugih 

panogah gospodarstva in kje? 

 

c) Ali bi lahko doma izdelal/-a dovolj kakovostno bioplastiko za uporabo v vsakdanjem 

življenju? Iz katerih »sestavin« bi takšno bioplastiko lahko izdelal/-a? 



  

 

 

d) Ali bi lahko v šolskem laboratoriju preveril/-a še kakšno od lastnosti bioplastike? Kako 

bi to naredil/-a? 

 

     Na osnovi teoretičnih izhodišč na delovnem listu odgovori še na naslednja vprašanja. 

e) Definiraj pojem bioplastika. 

 

 

 

f) Kako delimo bioplastiko glede na vir? 

 

 

 

g) Na kratko opiši sintezo bioplastike. 

 

 

 

 

 

h) Kaj je biorazgradnja? Kateri produkti nastanejo ob biorazgradnji? 

 

i) Koliko časa po tvojem mnenju razpada bioplastika? 

 

 

 

III. V skupini s sošolci se pogovorite o ugotovitvah pri vprašanjih od (a) do (i). 



  

 

 

Priloga 4: PREDPREIZKUS ZNANJA 

Osnovna šola:__________ Razred:____ Spol (obkroži): M (moški)  Ž (ženski) Starost:___ 

KAJ ŽE VEMO O POLIMERIH? 

1. Izmed navedenih opisov izberi pravilno definicijo polimera. 

A Polimer je ogromna molekula (makromolekula), sestavljena iz ponavljajočih se 

strukturnih enot (monomerov), povezanih s kovalentno kemijsko vezjo. 

B Polimer je zelo majhna molekula (mikromolekula), sestavljena iz ene same strukturne 

enote (monomera). 

C Polimer je ogromna molekula (makromolekula), sestavljena iz ponavljajočih se 

strukturnih enot (monomerov), povezanih z ionsko kemijsko vezjo. 

Č Polimer je izjemno majhna molekula (makromolekula), sestavljena iz ponavljajočih se 

strukturnih enot (monomerov), povezanih z ionsko kemijsko vezjo. 

D Polimer je ogromna molekula (makromolekula), sestavljena iz ponavljajočih se 

strukturnih enot (monomerov), povezanih s kovinsko kemijsko vezjo. 

 

2. Poznamo naravne in sintezne polimere. Obkroži, kateri od spodaj naštetih polimerov NE 

spada v skupino naravnih polimerov? 

A DNA        B   kavčuk               C   teflon                   Č    celuloza              D    

škrob 

 

3. Naštej vsaj tri primere izdelkov iz sinteznih polimerov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 

življenju? 

(1)_________________________________________________________________________

(2)_________________________________________________________________________

(3)_________________________________________________________________________ 

4. Izmed navedenih opisov izberi pravilno definicijo monomera. 

A Monomer je majhna molekula (mikromolekula), ki se lahko kemijsko veže z drugo 

molekulo monomera, tako da nastane polimer. 

B Monomer je velika molekula (makromolekula), ki se lahko kemijsko veže z drugo 

molekulo monomera, tako da nastane polimer. 

C Monomer je majhna molekula (makromolekula), ki se lahko kemijsko veže z drugo 

molekulo monomera, tako da nastane polimer. 

Č  Monomer je majhna molekula (mikromolekula), ki se kemijsko ne more vezati z drugo 

molekulo monomera. 

D Monomer je majhna molekula (makromolekula), ki se kemijsko ne more vezati z drugo 

molekulo monomera. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://sl.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://sl.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://sl.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula
https://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula


  

 

 

5. Obkroži, katere od spodaj naštetih snovi uvrščamo med biopolimere? 

                                a    polinukleotidi (DNA in RNA)         b   polipeptidi 

c   polivinilklorid (PVC)                        č    polisaharidi 

6. Napiši definicijo polimerizacije. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. V desnem stolpcu spodnje preglednice s kljukico () označi materiale, ki so biološko 

razgradljivi.  

Polimer Biološko razgradljiv 

Polivinilklorid  

Usnje  

Celuloza  

Najlon  

Volna  

Teflon  

Poliester  

 

8. Obkroži monomerno enoto v prikazanem delu strukture polimera. 

 

9. Razmisli in zapiši tri bistvene lastnosti polimernih materialov, iz katerih izdelujejo ovitke 

za bombone? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



  

 

 

Priloga 5: PREIZKUS ZNANJA 

Osnovna šola:__________ Razred:____ Spol (obkroži): M (moški)  Ž (ženski) Starost:___ 

KAJ ŽE ZNAMO O BIOPLASTIKI? 

1. Izmed navedenih opisov izberi pravilno definicijo bioplastike. 

A Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi razgradi. 

B Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi razgradi. 

C Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi ne razgradi. 

Č Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih 

polimerov (biopolimerov). 

D Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi ne razgradi. 

 

2.  Med spodnjimi trditvami izberi tisto, ki najbolje opiše razpad in topnost bioplastike v 

odvisnosti od časa. 

A Bioplastika razpada dalj časa kot plastika in ni topna v vodi kot topilu. 

B Bioplastika razpada manj časa kot plastika in ni topna v vodi kot topilu. 

C Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika 

je v vodi kot topilu topna, vendar se začne topiti šele po določenem času. 

Č Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika 

v vodi kot topilu ni topna. 

D Bioplastika razpada dalj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika 

je v vodi kot topilu topna, vendar se začne topiti šele po določenem času. 

 

3. Izmed naštetih snovi izberi tisti dve snovi, iz katerih najpogosteje izdelujejo bioplastiko. 

A    DNA        B   celuloza               C   teflon                   Č    kavčuk              D    

škrob 

 

4. Izberi opis, ki najbolje opiše, kako delimo bioplastiko glede na vir? 

A Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice 

fosilnih in obnovljivih virov. 

B Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov. 

C Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice 

fosilnih in neobnovljivih virov. 

Č  Bioplastika iz neobnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice 

fosilnih in neobnovljivih virov. 

D Bioplastika iz nafte, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in  

neobnovljivih virov. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5. Naštej vsaj tri primere izdelkov iz bioplastike, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju? 

(1)_________________________________________________________________________

(2)_________________________________________________________________________

(3)_________________________________________________________________________ 

6. Razmisli, katere lastnosti bioplastike je treba proučiti, če naj bodo iz nje izdelani izdelki, ki 

so zapisani v levem stolpcu tabele. Lastnosti, za katere misliš, da jih je treba proučiti, zapiši v 

desni stolpec tabele. 

Tabela: Izdelki in njihove lastnosti 

IZDELKI LASTNOSTI 

Embalaža za bombone  

Vrečke za biološke odpadke  

Zaščitne rokavice   

 

7. Zapiši, kako bi prepoznal/-a biorazgradljiv proizvod. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Obkroži črke pod oznakami, ki so namenjene označevanju izdelkov iz bioplastike.  

  

 
 

 

 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

č 

 

d 

 

e 

 

f 

 

9. Napiši vsaj tri prednosti bioplastike v primerjavi z navadno (sintezno) plastiko. 

(1)_________________________________________________________________________

(2)_________________________________________________________________________

(3)_________________________________________________________________________ 

10. Pri izdelovanju izdelkov iz bioplastike so bistvene njene lastnosti. Razmisli in v desni 

stolpec tabele zapiši svoje ideje za vsaj dva izdelka iz zelo trde bioplastike in dva izdelka iz 

upogljive bioplastike. 

Tabela: Materiali in primeri izdelkov 

MATERIAL PRIMERI IZDELKOV IZ POSAMEZNE VRSTE 

BIOPLASTIKE 

Trda bioplastika  

Upogljiva bioplastika  



  

 

 

Priloga 6: POZNI PREIZKUS ZNANJA 

Osnovna šola:__________ Razred:____ Spol (obkroži): M (moški)  Ž (ženski) Starost:___ 

KAJ ŽE ZNAMO O BIOPLASTIKI? 

1. Izmed navedenih opisov izberi pravilno definicijo bioplastike. 

A Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi razgradi. 

B Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi razgradi. 

C Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi ne razgradi. 

Č Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz naravnih 

polimerov (biopolimerov). 

D Bioplastiko lahko definiramo kot plastiko, ki jo dobimo neposredno iz umetnih 

polimerov (biopolimerov) in se po določenem času v naravi ne razgradi. 

 

2.  Med spodnjimi trditvami izberi tisto, ki najbolje opiše razpad in topnost bioplastike v 

odvisnosti od časa. 

A Bioplastika razpada dalj časa kot plastika in ni topna v vodi kot topilu. 

B Bioplastika razpada manj časa kot plastika in ni topna v vodi kot topilu. 

C Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika 

je v vodi kot topilu topna, vendar se začne topiti šele po določenem času. 

Č Bioplastika razpada manj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika 

v vodi kot topilu ni topna. 

D Bioplastika razpada dalj časa kot plastika in v okolju popolnoma razpade. Bioplastika 

je v vodi kot topilu topna, vendar se začne topiti šele po določenem času. 

 

3. Izmed naštetih snovi izberi tisti dve snovi, iz katerih najpogosteje izdelujejo bioplastiko. 

A    DNA        B   celuloza               C   teflon                   Č    kavčuk              D    

škrob 

 

4. Izberi opis, ki najbolje opiše, kako delimo bioplastiko glede na vir? 

A Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice 

fosilnih in obnovljivih virov. 

B Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov. 

C Bioplastika iz obnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice 

fosilnih in neobnovljivih virov. 

Č  Bioplastika iz neobnovljivih virov, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice 

fosilnih in neobnovljivih virov. 

D Bioplastika iz nafte, bioplastika iz fosilnih virov, bioplastika iz mešanice fosilnih in 

neobnovljivih virov. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

5. Naštej vsaj tri primere izdelkov iz bioplastike, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju? 

(1)_________________________________________________________________________

(2)_________________________________________________________________________

(3)_________________________________________________________________________

6. Razmisli, katere lastnosti bioplastike je treba proučiti, če naj bodo iz nje izdelani izdelki, ki 

so zapisani v levem stolpcu tabele. Lastnosti, za katere misliš, da jih je treba proučiti, zapiši v 

desni stolpec tabele. 

Tabela: Izdelki in njihove lastnosti 

IZDELKI LASTNOSTI 

Embalaža za bombone  

Vrečke za biološke odpadke  

Zaščitne rokavice   

 

7. Zapiši, kako bi prepoznal/-a biorazgradljiv proizvod. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Obkroži črke pod oznakami, ki so namenjene označevanju izdelkov iz bioplastike.  

  

 
 

 

 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

č 

 

d 

 

e 

 

f 

 

9. Napiši vsaj tri prednosti bioplastike v primerjavi z navadno (sintezno) plastiko. 

(1)_________________________________________________________________________

(2)_________________________________________________________________________

(3)_________________________________________________________________________ 

10. Pri izdelovanju izdelkov iz bioplastike so bistvene njene lastnosti. Razmisli in v desni 

stolpec tabele zapiši svoje ideje za vsaj dva izdelka iz zelo trde bioplastike in dva izdelka iz 

upogljive bioplastike. 

Tabela: Materiali in primeri izdelkov 

MATERIAL PRIMERI IZDELKOV IZ POSAMEZNE VRSTE 

BIOPLASTIKE 

Trda bioplastika  

Upogljiva bioplastika  

 

 



  

 

 

Priloga 7: VPRAŠALNIK SITUACIJSKEGA INTERESA 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE: IZVEDBA UČNE URE NARAVOSLOVJA 

 

 

Spol učenca/učenke:  

Šola:  

Razred:  

Datum:  

 

 

NAVODILO:  

Preberi spodnje trditve.  

Trditve se nanašajo na današnjo uro naravoslovja. 

Razmisli, koliko se ti strinjaš s posamezno trditvijo.  

Obkroži ustrezno oceno za svoj odgovor pri vsaki trditvi.  

 

POPOLNOMA 

SE STRINJAM 

STRINJAM SE NE VEM NE STRINJAM 

SE 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

5 4 3 2 1 

 

Pazi, da obkrožiš svoj odgovor pri vsaki trditvi. 

Pravilnih ali napačnih odgovorov ni.  

Prosimo, odgovarjaj tako, kot si ti resnično misliš, in ne tako, kot misliš, da želi tvoj učitelj.  

 

 1 Pouk pri današnji uri naravoslovja je bil zanimiv. 5 4 3 2 1 

 2 Obravnava učne snovi je bila danes zahtevna. 5 4 3 2 1 

 3 Pri tej uri sem bil/-a zbran/-a. 5 4 3 2 1 

 4 Pouk naravoslovja mi je bil danes prijeten. 5 4 3 2 1 

 5 Danes sem dobro razumel/-a, kar smo se učili pri uri. 5 4 3 2 1 

 6 Taka ura se mi zdi zabavna. 5 4 3 2 1 

 7 Pri današnji uri se je veliko dogajalo, bilo je pestro. 5 4 3 2 1 

 8 Danes sem bil/-a pri pouku pozoren/-na od začetka do konca ure. 5 4 3 2 1 

 9 Obravnava snovi pri današnji uri me je pritegnila k sodelovanju. 5 4 3 2 1 

10 Želim se poglobiti v podrobnosti snovi, ki smo jo obravnavali to uro. 5 4 3 2 1 

 

 

Po lastni izbiri napiši tri stvari, ki so bile pri tej uri zate najbolj zanimive:  

1  

2  

3  

 


