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I 

Povzetek 

V magistrskem delu smo zasnovali, izvedli in evalvirali tehniško naravoslovni dan z naslovom 

model vozila na reaktivni pogon. V teoretičnem delu predstavimo pedagoška (metodološka 

in didaktična) ter strokovna (tematska) izhodišča pri oblikovanju učne priprave. Tehniško 

naravoslovni dan zasnujemo na metodi učenja z odkrivanjem. Preučili smo učne načrte in v 

njih poiskali cilje, ki jih lahko pri izvedbi zasnovanega tehniško naravoslovnega dneva 

dosežemo. Učencem želimo približati koncept reaktivnega pogona. Tehniško naravoslovne 

dneve izvedemo tudi v praksi. Evalvacija tehniško naravoslovnega dneva je narejena s 

pomočjo semi-kvantitativne raziskave, ki vključuje analizo pred-testov in po-testov.  

 

Ključne besede: tehniško naravoslovni dan, učenje z odkrivanjem, reaktivni pogon, 

eksperimentalno delo 

 

  



 

II 

Abstract 

In the master's thesis a technology and science activity day with the title The model of a jet 

propulsion vehicle was planned, carried out, and evaluated. The pedagogical (methodological 

and didactic) as well as technical (thematic) bases of creating a lesson plan are introduced in 

the theoretical part of the thesis. The technology and science activity day is based on the 

inquiry based learning approach. The curricula were studied in order to find the objectives 

that can be addressed by carrying out a technology and science activity day. Our aim is to 

make pupils familiar with the concept of jet propulsion. Technology and science activity days 

were also carried out. The evaluation is performed using a semi-quantitative method, which 

includes the pre-test and post-test analysis. 

Key words: technology and science activity day, inquiry based learning, jet propulsion, 

experimental approach 
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1. Uvod 

Vozila na reaktivni pogon so precej razširjena v vsakdanjem življenju. Kljub enostavnemu 

delovanju je princip reaktivnega pogona večini ljudi neznan, kar je delno najbrž tudi 

posledica dejstva, da ta tema ni vključena neposredno v učni načrt fizike v osnovni šoli [1].  

V diplomskem delu smo obravnavali niz poskusov, pri katerih smo analizirali vpliv 

posameznih gradnikov in njihove zasnove na učinkovitost reaktivnega pogona pri 

preprostem vozilu [2]. V magistrski nalogi ugotovitve in izkušnje uporabimo za testno 

izvedbo tehniško naravoslovnega dneva, s katerim bi reaktivni pogon na zanimiv aktiven 

način približali učencem. Ker smo v diplomskem delu ugotovili, da optimalnih vrednosti 

različnih parametrov, ki vplivajo na učinkovitost pogona pri enostavnem modelu vozilu na 

reaktivni pogon, ni moč enostavno napovedati, je tema tako vsebinsko kot motivacijsko 

primerna za izvedbo raziskovalnega tehniško naravoslovnega dneva. Ker rešitve niso očitne, 

pričakujemo, da bo tak tehniško naravoslovni dan učence pritegnil in bo hkrati predstavljal 

simulacijo realnega znanstveno raziskovalnega dela [3, 4, 5]. 

Glavno vprašanje, ki ga želimo nasloviti v magistrski nalogi, je preveriti, ali sploh in kako 

lahko v okviru tehniško naravoslovnega dneva obravnavamo reaktivni pogon. Ugotovitve v  

diplomskem delu nakazujejo dobre možnosti za uporabo preprostega modela vozila na 

reaktivni pogon kot modela vozila z vrsto spremenljivih parametrov, katerih vpliv na 

preučevane pojave lahko razred kot prava raziskovalna skupina poskuša določiti v manjših 

skupinah, ki si razdelijo različna raziskovalna vprašanja. V okviru magistrske naloge smo 

izvedli tri testne tehniško naravoslovne dni z namenom preveriti izvedljivost, določiti čim 

boljšo logistično izpeljavo ter poiskati čim večjo učinkovitost v smislu povečanja razumevanja 

delovanja reaktivnega pogona med udeleženimi učenci. Potek dela je natančno opredeljen v 

učni pripravi, glede na izkušnje pri posamezni izvedbi smo naslednje izvedbe izboljševali in 

dopolnjevali, da bi na koncu imeli dokumentiran dober tehniško naravoslovni dan, ki bi ga 

učitelji lahko ponovili kar najenostavneje. 

V nalogi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja in postavili naslednje hipoteze. 

RV1:  Ali lahko pripravimo tehniško naravoslovni dan o reaktivnem pogonu v obsegu 

  in na način, predpisan v Konceptih dni dejavnosti v osnovni šoli? 

RV2: Raziskavo vpliva katerih parametrov lahko vključimo v tehniško naravoslovni

  dan o reaktivnem pogonu, da bodo učenci v danem času lahko prišli do  

  smiselnih rezultatov? 

RV3: Ali lahko z izvedbo predlaganega tehniško naravoslovnega dneva povečamo 

  razumevanje učencev o principu delovanja reaktivnega pogona? 
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RV4: Do kolikšne stopnje se učenci ob izvedbi tehniško naravoslovnega dne po 

  metodi učenja z odkrivanjem naučijo postavljati hipoteze? 

H1:  Delo v skupinah po metodi učenja z odkrivanjem bo učence motiviralo. 

H2:  Učencem bo učenje z odkrivanjem bolj všeč kot običajno delo na   

  naravoslovnih ali tehniških dnevih. 

V nalogi smo uporabili kavzalno eksperimentalni pristop k problemu. Raziskava je 

kvalitativna. Za samo izvedbo tehniško naravoslovnega dne smo napisali podrobno pripravo 

z opisom vseh pripomočkov, natančno opisanim potekom dela in pripadajočimi delovnimi 

listi. Po izvedbi smo analizirali izvedbo in učinke v smislu razumevanja tematike in 

zadovoljstva učencev, ki so sodelovali v izvedbi.  

Ostala poglavja zajemajo vsebino povezano z izvedbo tehniško naravoslovnega dne (TND). 

Tako v teoretičnih izhodiščih predstavimo poučevanje z odkrivanjem, pregled nedavnih 

raziskav s področja izvajanja dni dejavnosti, teoretična izhodišča razlage koncepta 

reaktivnega pogona in pregled učnih načrtov v OŠ. Nadaljujemo s smernicami pri oblikovanju 

tehniških ter naravoslovnih dni. V eksperimentalnem delu opišemo pripravo na izvedbo ter 

izvedbo TND, kjer vključimo tudi foto galerijo. V analizi in rezultatih obdelamo ter 

predstavimo podatke pridobljene s pred-testi, post-testi ter delovnimi listi. V zaključku 

odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja ter hipoteze. 
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2. Teoretična izhodišča 

V poglavju predstavimo izhodišča iz katerih izhajamo pri izvedbi TND ter naše raziskave. 

Izberemo ter predstavimo ustrezno metodo poučevanja, naredimo kratek pregled podobnih 

raziskav ter projektov. Orišemo teoretično razlago, s katero učencem razložimo koncept 

delovanja reaktivnega pogona. Na kratko predstavimo navezavo tematike na učni načrt 

fizike, tehnike in tehnologije, naravoslovja, naravoslovja in tehnike ter izbirnega predmeta 

projekti iz fizike in tehnike. 

2.1. Poučevanje z odkrivanjem 

Eden glavnih izzivov sodobnega poučevanja naravoslovja in tudi fizike je pomankanje 

motivacije pri učencih. Sledi manjše zanimanje zanjo in slabši vpis na študij fizike. Klasičnemu 

poučevanju zato poiščemo ustrezno alternativo. Alternativa mora biti privlačnejša, jasnejša, 

ter naj bolje promovira naravoslovje.  

Učenje z odkrivanjem je metoda, ki ustreza našim pričakovanjem. V literaturi se pojavlja več 

poimenovanj: poučevanje z odkrivanjem (angl. »Inquary Based Science Education«), aktivno 

učenje in učenje z raziskovanjem.  

Preprosto bi ga lahko povzeli v stari pedagoški modrosti: »Prebral sem in pozabil. Videl sem 

in sem si zapomnil. Naredil sem in znam!« »V osnovi temelji na posnemanju »pravega« 

raziskovalnega procesa, prilagojenega šolskemu pouku.«[6] 

Konceptualne osnove je postavil J. Dewey leta 1910, čemur je sledila vrsta pristopov.  

Raziskovanje je postalo strategija ter učni cilj. V literaturi je podanih »pet bistvenih 

značilnosti« raziskovanja kot pedagoškega procesa: »študent 

a) se angažira v znanstveno usmerjenih vprašanjih, 

b) pri odgovorih daje prednost dokazom, 

c) formulira razlage iz dokazov, 

d) povezuje razlage z znanstvenim vedenjem, 

e) komunicira in zagovarja (brani) svoja stališča in razlage.« [6]  

Značilnosti se zdijo precej splošne ter znane, vendar temu ni tako. Učenci se večkrat bolj 

zanašajo na svoje staro znanje, ki ga že prinesejo k pouku, kot pa na izkušnje, pridobljene s 

poskusi in opazovanji pri pouku.  

V nadaljevanju naštejemo razloge, ki jim lahko pripišemo zasluge za uspešnost pouka z 

odkrivanjem. Pouk z odkrivanjem je bolj dinamičen, ker aktivno delo pri pouku z odkrivanjem 

vključuje timsko delo ter enakopravno sodelovanje z učiteljem. Učenci med iskanjem razlage 
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ter diskusijo tudi ponavljajo snov. Učenci se naučijo strategij za reševanje problemov, se 

znajo bolje lotiti novih problemov. Učenci znajo svoje znanje uporabiti v konkretnih primerih. 

Znanstvene metode učenci lahko uporabljajo tudi v nenaravoslovnih okoljih [6]. 

Pri uvajanju pouka z odkrivanjem se srečujemo tudi z določenimi ovirami in problemi. Učenci 

poučevanja z odkrivanjem niso vajeni. Tak način zahteva stalno aktivno miselno sodelovanje 

učencev. Avtonomnost delovanja učencev ne vzpodbuja, ampak jim je pogosto v breme. 

Učenci imajo zato sprva odpor do takega načina dela ter so zmedeni. Kratkoročni učinki so 

lahko celo negativni, dolgoročni ustvarjajo boljše znanje. Uvajanje novega načina je časovno 

potratno. Sprva je naporno za učitelja, ker potrebuje skrbnejše priprave, naporno pa je tudi 

izvajanje pouka [6].  

Učenje z odkrivanjem delimo na več podvrst. Za naše potrebe najbolj ustreza vodeno 

odkrivanje (ang. guided discovery). Učitelj učencem razloži nalogo in poda namige. Pripravi 

material in prostor za izvedbo. Pripravi vprašanja, ki jim učenci sledijo. Učitelj učence 

usmerja v smeri odkrivanja, jih spodbuja ter nudi podporo [3]. 

Vodeno odkrivanje sestavlja več korakov. Podani so v nadaljevanju. 

1. Učitelj poda problem oziroma vprašanje. 

2. Učitelj in učenci skupaj podajo ideje za raziskovanje teme s pomočjo možganske 

nevihte. 

3. Učenci individualno ali v skupinah pridobijo in interpretirajo podatke. 

4. Skupine naredijo sklep in zaključek ter izmenjajo informacije z ostalimi skupinami, 

če je potrebno jih tudi popravijo. 

5. Učitelj na koncu pomaga razjasniti nesporazume in zapisati pravilne zaključke.  

Koraki nam predstavljajo vodilo pri oblikovanju učne priprave TND[4]. 

Vsako eksperimentalno delo pri pouku še ni učenje z odkrivanjem. Večkrat je dejavnost 

natančno vnaprej skonstruirana. To pomeni, da so učitelju vnaprej znani rezultati, ki so 

vedno enaki, pa tudi potek izvajanja je natančno opisan. Podobno kot kuharski recept pelje 

tako eksperimentiranje dejavnost po premočrtni poti do rezultata.  

Učenje z odkrivanjem je primerno za vse učence, ne glede na njihovo predznanje in 

sposobnosti. Za uspešno delo učencev so potrebne zelo različne spretnosti, veščine in 

sposobnosti, ki so pri klasičnem pouku spregledane. To upoštevamo tudi pri preverjanju 

znanja. Zato sestavimo test, ki preverja višje stopnje znanja, ne le faktografsko znanje. [7] 
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2.2. Pregled nedavnih raziskav 

Poiskali in preučili smo nedavne raziskave iz poučevanja reaktivnega pogona. Iskanih 

prispevkov je malo, ker se na nižjih ravneh šolanja učenci ne srečujejo z reaktivnim 

pogonom. Članki so namenjeni predvsem boljšemu razumevanju učitelja, ki bi izvajal TND. 

Prvi članek [8] predstavi študentom primer razlage delovanja reaktivnega pogona in nekaj 

zanimivih primerov. Razlaga hitro postane matematično zelo zahtevna. Potisk predstavi kot 

spremembo gibalne količine zraka, izhaja iz tretjega Newtonovega zakona. Pri razlagi si 

pomagamo s primerom reaktivnega pogona balona, ki spušča zrak, in s statično 

razporeditvijo zračnega tlaka znotraj sistema. Znotraj balona je tlak višji kot v okolici. Med 

izhajanjem zraka iz balona zrak na balon deluje s silo. Ker ni nasprotne sile, ki bi uravnovesila 

balon, se balon začne premikati. Znotraj balona je tlak višji od zunanjega in poskrbi za 

napetost opne balona. Pojav si veliko ljudi razlaga kot potisk iz okolice, kot ga na primer 

občutimo v vetru. Veter nam pri hoji običajno nasprotuje, a ne vedno. Zanimiv pojav 

opazimo na koničastem (v obliki trobente) vstopniku stacionarnega reaktivnega motorja. Na 

vstopnik deluje sila zračnega toka, ki je usmerjena v smeri naprej, stran od motorja. Podoben 

pojav opazimo na izstopni koničasti šobi izpuha. Pričakovali bi, da šoba zaradi zoženja 

povzroča potisk v nasprotno stran kot motor. Izkaže se, da ni tako, kar lahko razložimo z 

Bernoullijevo enačbo. Članek opiše, zakaj je letalski motor energetsko učinkovitejši, če 

odvrže večjo količino zraka z manjšo spremembo hitrosti kot manjšo količino zraka z večjo 

spremembo hitrosti. Motor velikega potniškega letala je tako učinkovitejši kot motor 

vojaškega lovskega letala [8]. 

Drugi članek [9] se osredotoči na enostavno raketo, izdelano iz plastenke, napolnjene z vodo. 

Predstavi model, ki opiše delovanje rakete in je primeren za študente. Model uporabi na 

konkretnih primerih. Napaka napovedi modela je znotraj 6 %, kar je za kompleksnost 

problema zelo dober približek. Raketa je zaradi enostavnosti izvedbe in dramatičnosti pojava 

primerna za demonstracijo. Nalogo je treba prilagoditi starosti učencev: naj na primer raketa 

leti čim dlje. Podrobneje predstavljena naloga je zastavljena tako, da študentje v skupinah 

izvajajo poskuse. Vsaka skupina izdela raketo, izstreliščno rampo ter opravi izračune, 

potrebne za oceno dometa. Spremenljivke v izračunu so količina vode v plastenki, tlak zraka 

v plastenki pred izstrelitvijo in kot izstrelitve. Pomagajo si lahko z računskim programom, 

svoje napovedi primerjajo z meritvami. Ekipa z najnatančnejšo napovedjo je najuspešnejša. 

Model upošteva tudi parametre, kot je zračni upor, zračni tlak in temperatura. Med letom so 

raketo posneli s hitro kamero. Zaradi kompleksnosti modela je opisana izvedba primerna le 

za študente fizike [9]. 

Nasa je izdala priročnik, ki je učitelju v pomoč pri izvajanju dejavnosti iz področja letalstva in 

astronavtike [10]. Učenci z njimi spoznavajo osnovne zakone, ki vplivajo na letala in rakete. V 

priročniku je opisanih sedem dejavnosti, ki so namenjene učencem četrtega razreda (3 

dejavnosti) in učencem od petega do osmega razreda (4 dejavnosti). Vsaka dejavnost 
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vsebuje podrobna navodila in načrte ter popis pripomočkov in gradiv. Gradiva so običajni 

predmeti, do katerih imamo dostop. 

Pri prvi dejavnosti učenci z ravnilom, pritrjenim na krajišču mize, določajo težišče 

papirnatega letala. Pri drugi dejavnosti učenci določajo težišče papirnatega letala s pomočjo 

vrvice in uteži. Pri zadnji dejavnosti prvega sklopa učenci spreminjajo lego težišča z 

obteževanjem na vrvici visečega ravnila. 

Pri četrti dejavnost učenci spoznavajo, kako reaktivni motor ustvari potisk. V pomoč jim je 

delovni list. Učenci ob delujoč namizni ventilator spuščajo papirčke. in tako spoznajo učinek 

vetra na predmete. Poskus se nadaljuje s svečko ter balonom z lijakom. Pod lijakom 

prižgemo svečko, zaradi toplega zraka se balon dvigne. Učenci spoznajo vpliv toplega zraka. 

Dejavnost se zaključi z izdelavo modela reaktivnega motorja, ki je sestavljen iz ohišja (rolice 

papirja), osi (lesene palčke), lopatic turbine (papirja) in dovoda zraka (slamice). V peti 

dejavnosti se ukvarjajo s preučevanjem usmerjenosti šobe pri reaktivnem pogonu. Poskuse 

izvajajo s papirnatim letalom, balonom in slamico. Slamico lahko usmerjajo v različne smeri. 

Usmerjenost slamice vpliva na let letala. V šesti vaji učenci preučujejo pomen letalskih krilc. 

Na letalu različno preoblikujejo krilca in spremljajo spremembe. V zadnji vaji se ukvarjajo s 

porabo goriva. Učenci izračunajo vpliv zadnjih krilc na porabo letala F-15. V enostaven 

obrazec vnašajo vrednosti parametrov in zbrane podatke grafično predstavijo [10]. 

2.3. Teoretična izhodišča razlage koncepta reaktivnega pogona 

Reaktivni pogon je osnovan na 2. in 3. Newtonovem zakonu. Kvantitativna obravnava 

reaktivnega pogona, ki bi izhajala iz teh dveh zakonov, presega okvire osnovnošolske fizike. 

Alternativna reprezentacija pojava, pri kateri ne sledimo časovnemu poteku dogajanja, 

ampak nas zanimajo le začetna in končna stanja (pod)sistemov in je zato formalno 

enostavnejša, vključuje pojem gibalne količine [2, 11]. Tega pojma pri običajnem pouku fizike 

v osnovni šoli ne vpeljemo, a ga lahko vključimo pri vsebinski pripravi na tehniško 

naravoslovni dan [2, 6, 12, 13].  

Z besedami, ki so blizu učencem, gre pri reaktivnem pogonu za reakcijo vozila na 

odmetavanje mase. Vozilo od sebe aktivno odriva (odmetava) maso, odrinjena masa pa ob 

odrivanju deluje nazaj na vozilo z nasprotno enako silo. Odmetana masa odriva vozilo v 

nasprotno smer, vozilo se zato premika pospešeno (ali pa ohranja hitrost, če nanj delujejo 

dodatne zaviralne sile) [2, 11].  

Poznamo dva glavna tipa uporabe reaktivnega pogona, »pravi« reaktivni pogon v raketah in 

‘reaktivni’ pogon pri letalih. Sestavni del rakete je zalogovnik pogonskega sredstva. Pogonsko 

sredstvo v raketnem motorju izgoreva, pri čemer nastajajo plini, ki jih raketa odmetava skozi 

šobe z velikimi hitrostmi. Na ta način se raketa lahko poganja v vesolju, kjer ni zraka (ali 

drugega sredstva okoli nje, od katerega bi se lahko odrivala). Letalski motor za izgorevanje 

goriva potrebuje zrak iz okolice. Plin, ki nastane pri izgorevanju goriva v zraku, ima večjo 
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prostornino, kot jo imata prej skupaj gorivo in zrak, in zato plini motor zapuščajo hitreje, kot 

vanj vstopajo. Za povečanje hitrosti izstopnih plinov ti motorji pogosto uporabljajo tudi hitro 

vrteče se ventilatorje oziroma turbine [2, 11]. 

2.4. Pregled ostalih učnih načrtov 

Pregledali smo učne načrte naravoslovnih in tehniških predmetov in njihovo povezavo z 

reaktivnim pogonom. Najbolj se TND navezuje na učni načrt za fiziko [1], katerega cilje smo 

izpisali v podrobni pripravi. V nadaljevanju navedemo cilje, standarde in minimalne 

standarde znanja iz učnih načrtov za predmete Tehnika in tehnologija, Naravoslovje, 

Naravoslovje in tehnika ter iz učnega načrta za izbirni predmet Projekti iz fizike in tehnike.  

Učni načrt predmeta Tehnika in tehnologija 

Učni cilji, standardi in minimalni standardi pri predmetu Tehnika in tehnologija [15] za 6. 

razred se navezujejo na varno izdelavo in izdelek. Pri TND je vključena tudi uporaba orodja in 

izdelava posameznih delov modela vozila (dovodna cev, šoba), zato je potrebno poznavanje 

pravilne in varne rabe orodja. 

Učenec: 

 utemelji in upošteva pravila varnosti pri delu; 

 varno in pravilno uporablja orodje; 

 preizkusi ustreznost izdelka; 

 ovrednoti proces izdelave; 

 ustrezno uporabi pripomočke, orodje in stroje za izdelavo predmeta; 

 predstavi nova spoznanja in znanja; 

 izve o pravilih obnašanja v delavnici in ravnanju pri delu z orodjem in stroji; 

 preizkusi ustreznost izdelka glede na postavljena merila in ga ovrednoti; 

 ovrednoti izdelek po določenih merilih; 

 predlaga izboljšave. 

Učni cilji, standardi in minimalni standardi za 7. razred se navezujejo na izdelavo izdelka iz 

umetnih snovi. Pri TND je vključena tudi uporaba orodja in izdelava izdelka, zato je potrebno 

poznavanje pravilne in varne rabe orodja. Dovodna cev modela vozila je izdelana iz umetne 

snovi. 

Učenec:  
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 upošteva dogovorjena pravila varnosti pri delu;  

 z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela preprost 

predmet iz umetnih snovi; 

 pripravi varno in ergonomsko pravilno oblikovan delovni prostor; 

 pravilno in varno uporablja orodje, stroje in pripomočke za obdelavo umetnih snovi; 

 preizkusi ustreznost izdelka; 

 ovrednoti izdelani model in uporabo pridobljenega znanja v novih primerih in 

okoliščinah; 

 obnovi in dopolni dogovorjena pravila s področja varnosti in zdravja pri delu; 

 opredeli merila za izbiro in izdelavo predmeta; 

 organizira delovni prostor, izbere gradiva; 

 izdela sestavne dele in jih sestavi v izdelek; 

 preizkusi izdelek, ga ovrednoti in predstavi ideje za izboljšanje. 

Učni cilji, standardi in minimalni standardi za 8. razred se navezujejo na varno delo, 

pogonska sredstva in motorje. Reaktivni motor je pomembna vrsta motorja, v vsakdanjem 

življenju se z njim pogosto srečujemo. 

Učenec:  

 varno in pravilno uporablja orodja;  

 izdela sestavne dele, jih sestavi v celoto in predmet preizkusi; 

 na primerih razloži kako stroji pomagajo človeku pri delu; 

 našteje in opiše vire, ki ponujajo človeku večjo moč, kot jo zmore sam; 

 prouči motor ali model motorja; 

 opiše vpliv množične uporabe motornih prevoznih sredstev na spremembe v okolju; 

 obnovi in dopolni dogovorjena pravila s področja varnosti in zdravja pri delu; 

 izdela sestavne dele, jih sestavi v sklop in končni izdelek;  

 preizkusi izdelek, ga ovrednoti po zastavljenih merilih in predstavi ideje za izboljšanje 

[15]. 
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Učni načrt predmeta Naravoslovje 

Učni cilji, standardi in minimalni standardi pri predmetu Naravoslovje [16] se navezujejo 

predvsem na naravoslovne postopke in spretnosti. Dva cilja se navezujeta na TND v 

vsebinskem sklopu energija. Cilja sta povezana z zračnim tokom ter razliko v zračnem tlaku 

znotraj in zunaj balona, ki zračni tok iz balona poganja, in je tudi potrebna za delovanje 

reaktivnega pogona.  

Učenec: 

 pozna različne vrste tokov (snovni, toplotni, električni) in navaja primere tokov iz 

narave ali življenja; 

 razume, da sta za vsak tok (snovni ali energijski) potrebna gonilna razlika in 

prevodnik, ter razloži s primeri;  

 sistematično opazuje in izvaja meritve ter zapisuje eksperimentalna opažanja in 

meritve; 

 razlikuje med poštenimi in nepoštenimi preizkusi ter opredeli konstante in 

spremenljivke pri poskusih; 

 načrtuje in izvaja raziskave; 

 zastavlja problemska vprašanja, ki jih je mogoče eksperimentalno preveriti; 

 napoveduje eksperimentalne rezultate; 

 oblikuje hipoteze in ugotavlja, ali dokazi zbrani z opazovanji in poskusi, podpirajo 

njihovo veljavnost; 

 ureja in obdeluje eksperimentalno pridobljene podatke (tabelarično, grafično); 

 prepoznava vzorce, zakonitosti in vzorčno-posledične povezave iz eksperimentalno 

pridobljenih podatkov; 

 oblikuje zaključke s povezovanjem eksperimentalnih rezultatov (meritev, opažanj) in 

teoretičnega znanja; 

 vrednoti smiselnost eksperimentalnih rezultatov ter načrtuje spremembe ali 

izboljšave poskusov; 

 predstavi potek in rezultate poskusov ali raziskave v pisni in ustni obliki[16]. 

Učni načrt predmeta Naravoslovje in tehnika 

Cilji, standardi in minimalni standardi povezni s TND se nahajajo v vsebinskih sklopih sile in 

gibanje, pojavi ter naravoslovni in tehnični postopki in spretnosti. 
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Učenec: 

 pozna vzroke za gibanje teles; 

 zna izdelati in preizkušati model vozička ter predlagati izboljšave; 

 razloži na primeru, da tekočine tečejo zaradi višinske razlike ali razlike v tlaku; 

 zna meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, 

merilni valj, manometer idr.); 

 uporablja veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov; 

 načrtuje in izvede preprosto raziskavo, oblikuje sklepne ugotovitve in poroča; 

 načrtuje, skicira, izdela in preizkuša izdelke ter predlaga izboljšave; 

 uporablja osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva, umetne snovi, 

tanko pločevino; 

 varno uporablja orodja in pripomočke; 

 skrbi za urejenost delovnega prostora; 

 zna presojati ustreznost končnega izdelka; 

 zna ugotoviti različne načine premikanja teles;  

 zna izdelati in preizkusiti model vozička ter predlagati izboljšave; 

 zna prikazati, da tekočine tečejo zaradi tlačne razlike [17]. 

Učni načrt izbirnega predmeta Projekti iz fizike in tehnike 

Učni načrt izbirnega predmeta omenimo, ker je zastavljen na enak način kot naš TND. 

Poudarja kvalitativno in semi-kvantitativno spoznavanju pojavov in ne računanje. Fiziko pri 

tem predmetu poučujemo s pomočjo projektov in tudi učni načrt je sestavljen kot zbirka 

predlogov projektov. Učenci pridobijo nova znanja z aktivnim in samostojnim reševanjem 

nalog. Med projekte bi lahko umestili model vozila na reaktivni pogon [13]. 
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3. Dnevi dejavnosti v osnovni šoli 

Dejavnost je za izvajanje potrebno umestiti v program osnovne šole. Ker predstavlja snov 

TND dodatno vsebino, ki ni neposredno zajeta v učnih načrtih, jo lahko smiselno umestimo v 

dneve dejavnosti v osnovni šoli. Za izvedbo TND potrebujemo cel dan, strnjenih pet šolskih 

ur, kar sovpada s formatom dni dejavnosti. Dejavnost je medpredmetna, povezuje predvsem 

fiziko ter tehniko in tehnologijo. Tabela 1 prikazuje število ter razporeditev dni dejavnosti v 

osnovni šoli. 

Tabela 1: Dnevi dejavnosti v osnovni šoli. 

Razred 

 
Poimenovanje dni 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj 

Kulturni dnevi 

Naravoslovni dnevi 

Športni dnevi 

Tehniški dnevi 

4 
3 
5 
3 

4 
3 
5 
3 

4 
3 
5 
3 

3 
3 
5 
4 

3 
3 
5 
4 

3 
3 
5 
4 

3 
3 
5 
4 

3 
3 
5 
4 

3 
3 
5 
4 

30 
27 
45 
33 

Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 

 

Oblika izvedbe dni dejavnosti ni natančno predpisana. Dejavnost lahko pripravimo za celotno 

šolo, več razredov skupaj ali vsak razred posebej. Dan dejavnosti se lahko izvaja na šoli ali v 

sodelovanju z zunanjimi ustanovami izven šole. Poudarek je na medpredmetnem 

povezovanju ter zanimivih tematikah. V nadaljevanju opišemo dneva, v okviru katerih lahko 

izvedemo naš TND. Dejavnost lahko izvedemo na tehniški ali naravoslovni dan (ne oboje 

hkrati), odvisno od dogovora znotraj šolskega kolektiva.  

3.1. Tehniški dnevi 

V nadaljevanju navajamo cilje tehniških dni, kot jih predpisuje Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. 

 Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj 

oblikujejo rešitev in jo preverijo.  

 Učenke in učenci razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov 

izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, 

primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.  

 Učenke in učenci ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo 

izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije. 
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Pripravljena vsebina se mora navezovati na zgoraj naštete cilje s poudarkom na aktivnem 

reševanju problema. Ministrstvo predlaga nekaj vsebin, ki pa niso zavezujoče.  

Predlagane vsebine: 

 kako stanujemo (pohištvena oprema: postelja, stoli, mize - ergonomske zahteve, 

vrste,izdelava, ponudba v trgovini, prospektno gradivo in navodila, izdelava maket),  

 tekstil v stanovanju (barve in vzorci, zavese, preproge in tekstilne talne obloge), 

 ogrevanje, zračenje, razsvetljava stanovanjskega prostora, 

 vzdrževanje in čiščenje stanovanja, 

 čisto okolje (odpadki, koš za smeti: načrtovanje, cena, izdelava, vzdrževanje); 

 raziskovanje tehnične zapuščine: tehnični izdelki naše preteklosti (mlini, mostovi, 

žičnice, žage, kozolci, lesena kolesa, vozovi, orodja in stroji, črpališča, peči), 

 priprava razstave izdelkov učencev in učenk ter demonstracija delovanja izdelka, 

 tekmovanja v tehničnih disciplinah (izdelava predmeta in tekmovanje: ploščati zmaj), 

 uporaba novih informacijskih dosežkov (internet, elektronska pošta kot povezava 

med šolami, predstavitev šole na šolski spletni strani, IRC klepetalnica), 

 promet - kolesarski izpit, 

 vremenoslovje - barometer, vetrokaz, 

 modelarstvo. 

3.2. Naravoslovni dnevi 

V nadaljevanju navajamo cilje naravoslovnih dni, kot jih predpisuje Ministrstvo. 

 Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično 

znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove kombinacije.  

 Učenke in učence dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, 

omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega 

dela (terensko, laboratorijsko delo itd.).  

 Učenke in učenci aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in 

posamezne sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave.  

 Učenke in učenci intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, 

oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela.  



 

13 

 Učenke in učenci se zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja.  

Naravoslovni dnevi pokrivajo več naravoslovnih področji: biologijo, kemijo, fiziko, 

astronomijo, gospodinjstvo, geologijo, fizično geografijo, matematiko. Predlagane teme s 

strani Ministrstva so le s področja biologije, geografije in gospodinjstva; med predlogi ni 

tehniških in fizikalnih vsebin. Naša izvedba TND ustreza zgoraj navedenim ciljem in pokriva 

vrzel v spisku tem z različnih naravoslovnih in tehniških področij. 

Predlagane vsebine: 

 biologija: 

o polje, narava, vrt, sadovnjak, vinograd, mestni park, živa meja, kmetija, 

o geološka sestava tal in prsti v okolici šole, živi in neživi dejavniki okolja, 

onesnaževanje okolja in posledice, 

o ogrožene in zavarovane rastline in živali v šolskem okolju, živalski vrt, 

botanični vrt, učna pot, prirodoslovni muzej, pretok snovi in energije 

(raziskovanje prehranjevalnih spletov in verig), 

o zdravje in prehrana iz narave, mikroorganizmi v človekovem življenju, čutila 

(zaznavanje okolja in komunikacija organizma z okoljem); 

 geografija 

o domači kraj (površje, naselje, četrt, soseska, ulica, dejavnosti/raba zemljišč, 

kraj bivanja, kraj zaposlitve, vaška hiša - spomenik na prostem), 

o orientacija v pokrajini,  

o Kras in kraško površje, 

o vodni in obvodni svet (od izvira do izliva), 

o avtobusna in železniška postaja, 

o tipi naselij (mestno, mešano, vaško, zaselki, samotne kmetije), 

o tipi pokrajin (rudarska, industrijska, kmetijska/vinorodna, gozdna, turistična, 

mestna, podeželska, degradirana), 

o slovenske pokrajine (alpski, dinarski, panonski in primorski svet); 

 gospodinjstvo, zdravje: 

o skrb za zdrave zobe, nega zob, 

o naše telo in skrb za zdravje, 
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o zdravo živimo in se lahko učimo le v čistih šolskih prostorih, 

o zdravje, higiena in rekreacija, 

o hrana, prehrana in zdravi načini prehranjevanja, 

o konzerviranje živil, 

o analiza prehrane - uporaba računalnika 

o varnost in zdravje, 

o svetovni dan zdravja, 

o medsebojni odnosi in zdravje, 

o varujmo srce in ožilje, 

o spolna vzgoja in aids, 

o svetovni dan invalidov, 

o preprečevanje vseh vrst odvisnosti [12]. 
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4. Eksperimentalni del 

V sklopu eksperimentalnega dela smo izdelali učno pripravo ter po njej izvedli tehniško 

naravoslovni dan. 

4.1. Priprava na tehniško naravoslovni dan 

Izdelali smo učno pripravo, ki bo v pomoč pri izvajanju TND in je priložena temu 

magistrskemu delu. V učni pripravi učitelj dobi vse potrebne informacije za izvedbo TND. 

Namenjena je vsem učiteljem naravoslovja (predvsem fizike in tehnike) in jo lahko prosto 

uporabijo.  

Izvedba TND traja cel dan oziroma pet šolskih ur. Pred izvedbo je potrebno pripraviti 

potrebne pripomočke, orodje, gradiva in delovne liste. Predhodno je dobro pripraviti 

sezname učencev razdeljene v skupine po štiri. Skupine naj bodo za učinkovito delovanje čim 

bolj homogene. Za izvedbo zadostuje običajna učilnica z ravnimi trdnimi tlemi (linolej, 

parket…) 

Pri oblikovanju priprave smo izhajali iz poučevanja z odkrivanjem ter vnaprej zastavljenih 

ciljev. Uporabnost in smiselnost TND je v doprinosu znanja, ki se kaže v doseganju učnih 

ciljev. Tako smo zapisali v pripravo:  

 Cilje vaje 

a) Pri vaji pridobljeno znanje in razumevanje 

b) Pri vaji pridobljene spretnosti in veščine 

c) Cilji iz učnega načrta Fizike, ki jih želimo doseči: 

 - Splošni cilji 

 - Operativni cilji in vsebine 

 - Standardi znanja 

 Potrebno predznanje 

a) Potrebne veščine/spretnosti 

Navedli smo uporabljene učne metode in učne oblike. Priložili smo seznam potrebnih učnih 

sredstev in pripomočkov. Učitelj v seznamu dobi popis, po katerem glede na število učencev 

pripravi pripomočke. Za demonstracijo moramo predhodno pripraviti model vozila na 

reaktivni pogon, ki je podoben modelom vozil, ki jih bodo izdelovali učenci. Potrebujemo še 

enostavnejši in nazornejši primer delovanja reaktivnega pogona. Izdelan model vozila 

uporablja fračo s kuhinjsko elastiko, ki izstreli utež. Pri dodatnem modelu vozila bolje vidimo 

odmetavanje uteži v primerjavi z odmetavanjem zraka. Pri 100 g uteži se model vozila pelje 

nekaj metrov. Z njim demonstriramo princip ohranitve gibalne količine.  
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V pripravo smo zapisali tudi varnostna opozorila, ki se nanašajo na uporabo ostrih 

predmetov pri izdelavi šob. V kratkem opisu vaje povzamemo namen vaje. V shemi poteka 

aktivnosti s pravokotniki nazorno prikažemo zaporedje posameznih etap dejavnosti. 

Navedemo učne oblike, ki jih uporabimo v različnih etapah.  

Priprava se nahaja v prilogah (9.1 Priprava).  

4.2. Izvedba tehniško naravoslovnega dneva s fotogalerijo 

V tem podpoglavju poročamo o naših treh izvedbah TND. Na fotografijah, ki jih vključujemo 

za prikaz dejavnosti, ni obrazov učencev, ker nismo zbrali dovoljenj, s katerimi bi starši 

dovolili fotografiranje svojih otrok za potrebe te naloge. Dovoljenje fotografiranja za potrebe 

šole imajo vsi učenci. 

Da po opravljenem TND lahko ovrednotimo napredek učencev, pred izvedbo TND učenci 

opravijo pred-test. Nadaljujemo s frontalnim delom, kjer pričnemo z odlomkom oddaje 

Brainiac, objavljenem na Youtube [24], ki delovanje reaktivnega pogona predstavi na 

zabaven način. Preidemo na demonstracijo in osnovno razlago gibalne količine in 3. 

Newtonovega zakona. Demonstracijo izvedemo s pomočjo modela vozila na reaktivni pogon 

z elastiko – frače (Slika 1), in različnimi utežmi, ki jih elastika odmetava z vozila. 

 

Slika 1: Demonstracijski model vozila - frača. 
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Prostor v učilnici, kjer smo izvajali demonstracijo z modelom vozila (Slika 2). Izbrali smo 

prostor po sredini učilnice, najbolj viden vsem učencem. Potrebujemo precej prostora, saj 

elastika izstreli utež zelo daleč. To dejstvo samo po sebi sicer ni pomembno za delovanje 

reaktivnega pogona, vendar je učencem zanimivo, kako hitro in daleč odleti utež.  

 

Slika 2: Vožnja vozila, ki ga poganja izstrelek s frače. 

Preidemo na pline, pričnemo z posnetkom delovanja rakete [25]. Sledi demonstracija z 

baloni, pri čemer želimo prikazati pomen usmerjenosti sile. Najprej napihnjen balon počimo 

s šivanko in ugotovimo, da se balon med tem, ko iz njega uhaja zrak, skoraj ne premakne . 

Nato napihnjen balon prosto spustimo, in ugotovimo, da se ob spuščanju zraka giblje in v 

celoti preleti neko razdaljo, vendar v poljubni smeri in običajno pristane blizu izhodiščne 

točke. Nato napihnjen balon nalepimo na slamico, skozi katero je napeta vrvica, kar prikazuje 

Slika 3.  



 

18 

 

Slika 3: Nameščanje balona na slamico. 

Ko balon spustimo in začne iz šobe uhajati zrak, se balon in slamica z veliko hitrostjo gibljeta 

vzdolž vrvice, napeljane čez razred, kar prikazuje Slika 4. Učence navduši tudi hitrost, s 

katero se giblje balon.  
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Slika 4: Vrvica, ki je napeljana skozi slamico in napeta preko učilnice, je tirnica, po kateri se 

giblje balon. 

Učencem predstavimo nalogo s pomočjo drugega modela vozila na reaktivni pogon, ki je 
podoben vozilu, ki ga bodo preizkušali tudi sami (Slika 5). S pomočjo tega modela vozila 
poimenujemo in razložimo vlogo njegovih sestavnih delov. Pogonski sklop vozila skiciramo 
na tablo in dopišemo imena posameznih delov. Poleg modela vozila učencem predstavimo 
tudi način raziskovalnega dela, ki ga bodo uporabili pri TND. Pri tem nazorno opišemo vse 
raziskovalne korake, ki jih bodo naredili, in pojasnimo njihov pomen. 
 
Učenci raziskujejo vpliv različnih parametrov, ki vplivajo na prevoženo pot vozila na reaktivni 
pogon. Zasnovati poskušajo najučinkovitejši model vozila s pomočjo balona, ki jim je na 
razpolago. Postavijo hipotezo, kako in koliko bo njihov parameter vplival na prevoženo pot. 
Učenci izdelajo več izvedb njihovega parametra in izvedejo meritve. Rezultate zberejo v 
obliki poročila in zapišejo zaključke, vključno z zbranimi podatki in sklepi. Ugotovitve 
predstavijo ostalim skupinam. 
 
4.2.1. Kratek opis vaje 
 
Učenci spoznajo osnovne delovanja reaktivnega pogona in parametre, ki vplivajo na 
učinkovitost vozila. Vsaka skupina si izbere en parameter, ki ga podrobneje preuči.  
Frontalnemu uvodu sledi delo po skupinah. Učenci, ki so razdeljeni po skupinah, sestavijo 
preprost model vozila na balon. Izberejo si parameter, ki po njihovem mnenju vpliva na 
učinkovitost vozila. 
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Slika 5: Demonstracijski model vozila. 

Učence razdelimo po skupinah in jim razdelimo delovne liste. Na prazen list učenci zapišejo 

dejavnike, za katere menijo, da vplivajo na učinkovitost vozila. Prevoženo pot vozila je kriterij 

s katerim učenci presojajo učinkovitost vozila. Nato jih predstavniki skupin zapišejo na tablo 

(Slika 6). 

 

Slika 6: Zapisani parametri, ki hipotetično vplivajo na prevoženo pot modela vozila. 
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Vsaka skupina izbere izmed vseh naštetih parametrov en parameter katerega vpliv na 
učinkovitost vozila bodo preučevali. Zapišejo svojo hipotezo, ki vsebuje njihova pričakovanja 
o vplivu tega parametra na vožnjo vozila, zapišejo, katerih parametrov ne bodo spreminjali in 
bodo za njihov poskus konstantne ter kako bodo izdelali vsaj tri različice izbranega 
parametra. Učencem podamo varnostne napotke. Pri izdelavi različic morajo upoštevati: 

 Ostre robove luknjača za plutovinaste zamaške in noža za lepenko. 

 Obvezno uporabo podlage iz lepenke. 

 Gumice niso namenjene streljanju po razredu. 

 

Skupine nato dobijo komplet Fischertechnik (Slika 7).  

 

Slika 7: Komplet Fischertechnik. 

Učenci iz gradnikov iz kompleta fischertechnik po svoji zamisli sestavijo model vozila. Izdelajo 

tudi dovodno cev in šobo ter ju pritrdijo na model vozila. Sestavljanje modela vozila 

prikazuje Slika 8. 
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Slika 8: Sestava modela vozila. 

Za izdelavo dovodne cevi in šobe moramo zagotoviti nekaj osnovnega orodja in 

pripomočkov. Vse skupaj lahko pripravimo v pladenj (Slika 9). 
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Slika 9: Orodje in pripomočki, ki jih utegnejo učenci uporabiti pri izdelavi modela vozila na 

reaktivni pogon. 

Učenci izvrtajo luknje v šobe z luknjači (Slika 10), ki se uporabljajo pri pouku kemije. Pri tem 

naj obvezno uporabijo zaščitno podlogo, da ne poškodujejo miz. Zaradi ostrih robov je 

potrebno delati previdno.  

 

Slika 10: Luknjanje šob z luknjačem na zaščitni podlogi.  

Dovodno cev učenci z ročno žago odžagajo na želeno dolžino. Žaganje dovodne cevi 

prikazuje Slika 11.  
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Slika 11: Žaganje dovodne cevi z ročno žago. 

Vse sestavne dele učenci na koncu sestavijo. Dobijo delujoč model vozila (Slika 12).  

Glede na izbrani parameter, katerega vpliv na delovanje reaktivnega pogona na vozilu bodo 

učenci v nadaljevanju raziskovali, naj izdelajo primerno število ustreznih sestavnih delov 

vozila, ki imajo različne vrednosti - vsaj tri različne - tega parametra. 
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Slika 12: Izdelan model vozila. 

Po izdelavi vozila učenci prično z izvajanjem meritev. Pri izvajanju lahko učenci balone 

napihujejo s tlačilko za balone ali z usti. Če napihujejo z usti, naj zaradi higiene balon 

napihuje vedno isti član skupine. Balon mora biti vedno napihnjen na enak premer, pri čemer 

si pomagamo z merilom. Za merilo uporabimo, na primer, prazno škatlo papirja formata A4 

(500 listov). Škatle so lahko dostopne, saj v njih dostavljajo pisarniški papir. Škatli odtrgamo 

stranico in jo uporabimo kot merilo (Slika 13).  
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Slika 13: Napihovanje balona s pomočjo škatle za papir A4 kot merila za velikost. 

Model vozila v gibanju prikazuje Slika 14.  

 

Slika 14: Model vozila na reaktivni pogon v gibanju. 
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Razdalje učenci merijo s kovinskim merilnim trakom (Slika 15). V ozadju vidimo učenca, ki je 

napihnil balon v škatli na ustrezni premer. 

 

Slika 15: Merjenje razdalje ter napihovanje balona. 

Med merjenjem si učenci zapisujejo izmerjene podatke in izpolnijo ostale rubrike v učnem 

listu (Slika 16). Ko vse skupine zaključijo s svojimi raziskavami, predstavijo izsledke svojih 

raziskav frontalno ostalim učencem. Pri tem povedo kaj in kako so preučevali, s kakšnimi 

težavami so se soočali pri delu in predstavijo rezultate. Predlagajo optimalno vrednost 

parametra, katerega vpliv na delovanje vozila so raziskovali.  



 

28 

 

Slika 16: Izpolnjevanje delovnega lista. 

Na koncu učenci pišejo še post-test. Zaradi zelo slabega reševanja četrte naloge smo za  

dodatno pomoč na tablo (Slika 17) zapisali primer izjave, ki semi-kvantitativno povezuje dve 

opazljivki: čim težja kot bo žogica, tem dlje bo letela. Uporabili smo enak način zapisa, kot so 

ga uporabili pri zapisu lastne hipoteze na delovnem listu. Domnevali smo, da je razlog 

slabega reševanja naloge v napačnem razumevanju zapisane teze. Učence smo dodatno 

opozorili z drugačnim zapisom teze. Ukrep se je izkazal za neučinkovit, saj ni bilo po tem 

reševanje naloge nič uspešnejše.  
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Slika 17: Dodaten napotek kot pomoč pri reševanju post-testa.  
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5. Analiza in rezultati 

Podatke zberemo s pomočjo preizkusa, ki smo ga izvedli pred in po tehniško naravoslovnem 

dnevu. Pri drugi izvedbi smo dodali vprašalnik o dojemanju in doživljanju tehniško 

naravoslovnega dne. Vir informacij predstavljajo tudi delovni listi, katere smo pred vrnitvijo 

učencem digitalno zajeli (skenirali).  

5.1. Izdelava testa 

Pri poučevanju z odkrivanjem želimo doseči pri učencih tekom dejavnosti višje miselne 

procese kot le pomnjenje, ki prevladuje pri klasičnem pouku. Klasičen test našim potrebam 

ne ustreza zaradi neustrezne strukture nalog. Preverjali smo znanje, ki ni neposredno zajeto 

v učnem načrtu fizike. Test je sestavljen iz treh delov (ki se delno prekrivajo). Preverjati 

želimo razumevanje principa delovanja reaktivnega pogona, pravilno fizikalno izražanje in 

pravilno raziskovalno delovanje. Pri oblikovanju testa smo bili pozorni na veljavnost, 

objektivnost in zanesljivost inštrumenta.  

Pri sestavi smo izhajali iz standardiziranih preizkusov Lawson’s classroom test of scientific 

reasoning in FCI (force concept inventory). Pri razvrščanju nalog si pomagamo z revidirano 

Bloomovo dvodimenzionalno taksonomsko lestvico. Lestvica služi evalvaciji primernosti 

nalog. Pri razvrščanju si pomagamo s pojmi zajetimi v tabeli 2 [18, 19]. 

Tabela 2: Revidirana Bloomova dvodimenzionalna taksonomska lestvica. 

Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 

Popis Povzemi. Klasificiraj. Razvrsti. Rangiraj. Kombiniraj. 

Konceptualna 

znanja 

Opis Interpretiraj. Eksperimentir

aj. 

Razloži.  Oceni. Načrtuj. 

Proceduralna 

znanja 

Tabeliranje Napoveduj. Izračunaj. Razlikuj. Povzemi, 

sklepaj. 

Sestavi. 

Metakognitivna 

znanja 

Ustrezna 

uporaba 

Izvajaj. Konstruiraj. Dosezi. Ukrepaj. Aktualiziraj. 

 

Strmimo k nalogam višjih taksonomskih ravni. Razvrstitev nalog v testu je povzeta v tabeli 3. 

Pri tem se nekatere naloge zaradi različnih vprašanj uvrščajo v več ravni [19]. 
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Tabela 3: Razvrstitev nalog pred-testa ter post-testa v revidirano Bloomovo taksonomsko 

lestvico. 

Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenj

e 

Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 

N1  N8    

Konceptualno 

znanje 
 N2 N4 N3 N5 N6 

Proceduralno 

znanje 
      

Metakognitivna 

znanja 

N7      

 

Sledi kratek opis posameznih nalog vključno z rešitvami. 

 

1. naloga 

Prva naloga se nanaša na razumevanje delovanja reaktivnega pogona. Vprašanje je najnižje 

taksonomske ravni. Vendar vseeno zelo pomembno. Pravilen je odgovor (d): Vakuum. Če 

učenec ve, da v vesolju prevladuje vakuum, mnogo lažje razume princip reaktivnega 

delovanja. Obenem razume, zakaj ne deluje večina ostalih pogonskih sredstev. Učencem 

vprašanje pomaga pri razmisleku v naslednjih vprašanjih. Pričakujemo, da bo povezava med 

pravilnim odgovorom na prvo, drugo in tretje vprašanje. 

2. naloga 

Na drugo vprašanje odgovorimo z razmislekom. Pravilen odgovor je (d): Odmetavanje mase. 

Na prvi pogled so vsi odgovori smiselni. Potrebno je razumevanje reaktivnega pogona. Vse 

odgovore lahko povežemo z opažanji pri delovanju reaktivnega pogona. Odgovor gorenje 

nas zelo hitro zadovolji, saj pri večini raket prihaja do zgorevanja goriva ter oksidanta. 

Vendar to ni nujno potrebno, saj je lahko raketa tudi na stisnjen plin (na primer enostavna 

raketa z vodo in zrakom). Ključno za delovanje je odmetavanje mase.  

3. naloga 

Tretje vprašanje je za učence zahtevno, ker niso vajeni odgovora, ki negira obstoj pravilnega 

odgovora med ostalimi ponujenimi odgovori. Pravilen je odgovor (d): Potreben ni noben od 

naštetih pogojev. Vprašanje se nanaša na razumevanje delovanja reaktivnega pogona. 

Ponujeni so trije na prvi pogled smiselni pogoji in četrti odgovor, ki je povsem drugačen. 
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Nobeden izmed prvih treh naštetih pogojev ni nujno potreben za delovanje reaktivnega 

pogona. Učenci niso vajeni odgovora »Potreben ni noben od naštetih pogojev.«, saj se redko 

srečajo z takšno vrsto odgovora. Običajno se srečujejo z nalogami, kjer je eden izmed 

ponujenih odgovorov tudi pravilni odgovor. Analizirati je potrebno vsak odgovor in izločiti 

napačne odgovore.  

4. naloga 

Četrta naloga preverja pravilno raziskovalno delovanje. Hkrati preverja tudi bralno 

pismenost. Zelo natančno in v celoti je potrebno prebrati navodila. Teza se glasi: »Težja kot 

bo žogica, dlje bo letela.« Le eden od vseh razpoložljivih parametrov je pravilen, teža žogice. 

Če slabše preberemo, lahko hitro začnemo podčrtavati vse parametre, ki vplivajo na dolžino 

leta žogice. Pri raziskovalnem delu je pomembno, da znamo ustrezno preveriti hipotezo. To 

počno tudi učenci na TND. Potrebno je poiskati in spreminjati samo izbrani parameter ter 

ostale ohraniti čim bolj konstantne.  

5. naloga 

Peta naloga je sestavljena iz sedmih delov oziroma vprašanj. Naloga preverja razumevanje 

delovanja reaktivnega pogona. Učenci ocenjujejo vpliv posameznega parametra na višino, ki 

jo doseže raketa. Vprašanja so različnih težavnosti. Od vprašanj, kjer je odgovor očiten, in 

odgovorimo brez razmisleka, na primer raketo napolnimo z več goriva. Do vprašanj, kjer je 

potrebno globlje razumevanje delovanja reaktivnega pogona, na primer raketo izstrelimo 

nad vodo. V nadaljevanju so podani pravilni odgovori na posamezna vprašanja: 

- raketo napolnimo z več goriva (povečamo maso goriva) 

Pravilen odgovor je ( c): višina se poveča 

- raketi zmanjšamo maso lupine:  

Pravilen odgovor je(c): višina se poveča 

- lupino oblikujemo bolj aerodinamično (masa ostane nespremenjena) 

Pravilen odgovor je: (c) višina se poveča 

- raketo pobarvamo s črno barvo 

Pravilen odgovor je: (b) višina ostane enaka  

- površino lupine rakete zgladimo (naredimo bolj gladko) 

Pravilen odgovor je: (c) višina se poveča 

- raketo izstrelimo nad vodo 

Pravilen odgovor je:(b) višina ostane enaka 
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- raketo izstrelimo z vrha 10 m visokega stolpa 

Pravilen odgovor je: (c) višina se poveča 

6. naloga  

Šesta naloga se nanaša predvsem na razumevanje delovanja reaktivnega pogona, kot tudi 

pravilno fizikalno izražanje. Naloga je zahtevna. Tako vsebinsko, kot odprti tip naloge 

(narisati odgovor na skico). Gibalna količina ni zajeta v učnem načrtu pouka fizike v osnovni 

šoli. Z gibalno količino najlažje razložimo princip odmetavanja mase. Naloga je namenjena 

ugotavljanju predznanja o gibalni količini. Za trke vozičkov smo se odločili, ker je pri trkih 

princip ohranitve gibalne količine zelo nazoren. Reševanje naloge vključuje relativno 

zahteven razmislek, predvsem ni enostavno ugotoviti, kaj se po trku dogaja s prvim 

vozičkom. Pričakovani pravilni odgovor je, da prvi voziček po trku miruje, drugi se giblje z 

hitrostjo enako hitrosti prvega pred trkom. Ocenjujemo pravilno smer gibanja (ena točka) in 

semi-kvantitativno oznako velikosti hitrosti gibanja vozičkov po trku (ena točka).  

7. naloga  

Sedma naloga preverja pravilno fizikalno izražanje. Na označena mesta je potrebno vstaviti 

šest manjkajočih besed. Vsak pravilen odgovor ovrednotimo z eno točko. Ker je naloga 

dopolnjevalnega tipa, je pravilnih odgovorov več. Odgovor mora stavke dopolniti v smiselno 

celoto. V nadaljevanju zapišemo odgovore učencev, katere smo upoštevali kot pravilne. 

Odgovori zapisani po mestih, kjer je potrebno vstaviti manjkajočo besedo: 

- 1. mesto: razdaljo, dolžino, pot 

- 2. mesto: površina, velikost, dolžina, širina, ploščina,  

- 3. mesto: pot, razdaljo 

- 4. mesto: maso, težo,  

- 5. mesto: moč, sila, tehnika, hitrost, 

- 6. mesto: smer, hitrost 

Učencem so pravilni izrazi znani iz rednega pouka fizike. Z izrazi se srečajo pri pouku, v 

učbenikih in v delovnih zvezkih. V pogovornem jeziku se žal pogosto izražamo fizikalno 

napačno. Pri reševanju nalog je ključna je pravilna raba poznanih izrazov. 

8. naloga 

Zadnja naloga preverja razumevanje delovanja reaktivnega pogona in povezavo z znanjem 

fizike, pridobljenim med poukom fizike. V nalogi je kot pravilni odgovor ponujen tretji 

Newtonov zakon (odgovor b). Naloga ni zahtevna, povprečen učenec bi jo moral po TND 
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rešiti brez težav. Paziti je potrebno na besedo »najbolj«, saj bi bili drugače načeloma pravilni 

vsi odgovori.  

5.2. Rezultati 

Meritve v raziskavi predstavljajo podatki zbrani pred, med in po izvedbi TND. Zbrane podatke 

je potrebno dodatno obdelati in izpeljati ugotovitve. Tako analiziramo delovne liste, pred-

teste in post-teste. Dodaten vir podatkov so tudi naša opažanja in ugotovitve tekom 

izvajanja. Rezultati so razčlenjeno predstavljeni v nadaljevanju. 

5.3. Vzorec 

Tehniško naravoslovni dan je bil izveden v treh oddelkih osmošolcev na Osnovni šoli Jurija 

Vege Moravče. Skupno to pomeni 59 učencev. Vzorec je neslučajnostni priročni vzorec in 

sicer učenci izbrane osnovne šole. 

5.4. Analiza pred-testa in post-testa 

Učinkovitost TND je potrebno izmeriti. Učinkovitost definiramo kot doprinos znanja. Obstaja 

več bolj ali manj uveljavljenih načinov. Primeren način v skladu s sodobnimi trendi smo 

poiskali v revijah The Physics Teacher ter American Journal of Physics. Srečamo se s pojmom 

gain faktor, katerega predstavimo v nadaljevanju. Na kratko izračun predstavlja kvocient na 

novo pridobljenega znanja učencev in največjo količino znanja, ki bi ga učenci lahko pridobili 

[20]. 

V [21] je predstavljena učinkovitost novega kurikuluma pri poučevanju študentov. Analiza je 

opravljena s pomočjo standardiziranih testov Force Concept Inventory (FCI) ter Mechanics 

Baseline Test (MBT). Opravljena sta bila tako pred-test kot post-test. Rezultati so 

predstavljeni s pomočjo gain faktorja ter s tabelami navzkrižnih primerjav med obema 

testoma.  

V [22] je predstavljen vpliv ugibanja študentov na dosežen gain faktor. Ker so vprašanja 

izbirnega tipa, študentje obkrožijo enega od odgovorov, čeprav ne znajo odgovoriti na 

vprašanje. V raziskavi uporabijo standardizirana testa Force Concept Inventory (FCI) in the 

Conceptual Survey in Electricity and Magnetism (CSEM). Raziskava je zanimiva, saj 

pozabljamo na vpliv ugibanja pri vprašanjih izbirnega tipa. Predvsem na pred-testu, kjer 

pričakujemo slabši uspeh. Vpliv so ugotavljali s primerjavo rezultatov testa z negativnimi 

točkami za napačen odgovor in rezultatov testa brez negativnih točk.  

V [18] je predstavljena povezava med gain faktorjem ter točkami doseženimi na pred-testu. 

Povezava je močna pozitivna. Rezultati so predstavljeni tudi z diagrami navzkrižnih 

primerjav. V članku predstavijo raziskavo s pomočjo testov Force Concept Inventory (FCI) in 

Lawson’s Classroom Test of Scientific Reasoning. V članku je zajet test Lawson’s classroom 

test of scientific reasoning, s katerim si pomagamo pri oblikovanju testa za naše potrebe. 
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Četrti članek se osredotoča ter podrobneje predstavi gain faktor. Izračuna se z enačbo (1). 

  
         

        
. (1) 

 

Pri čemer »    « predstavlja delež točk, dosežen na post-testu, »    « delež točk, dosežen 

na pred-testu, ter »   « maksimalni dosegljiv delež točk, torej      . Vse deleže v enačbo 

(1) vnašamo v odstotkih. 

Gain faktor lahko izračunamo na dva načina. Standarden izračun gain faktorja g računa s 

povprečnim deležem doseženega števila točk celotne skupine. Slabost načina je popačenje 

rezultata pri manjših skupinah, pri učencih s slabšim dosežku na post-testu.  

V našem primeru imamo 59 učencev (1 učenec je pisal samo pred-test). Doseženo število 

točk je predstavljeno na Slika 18. 

 

Slika 18: Doseženo število točk na pred-testu (zelena) ter post-testu (rdeča). 

Obdelani podatki učencev, potrebni za izračun, so predstavljeni v tabeli 4. 

Tabela 4: Dosežek učencev na testiranju. 

 Vsota doseženih točk 
učencev 

Povprečno točk na 
učenca 

Povprečen % točk na 
učenca 

Pred-test 613 10,39 51,95 

Post-test 679 11,51 57,54 
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Rezultate vstavimo v enačbo (1) ter dobimo rezultat v (2). 

  
           

         
 = 0,13. (2) 

Drug način je izračun povprečnega gain faktorja   . Po tem načinu izračunamo gain faktor   

za vsakega udeleženca posebej (Slika 19). Na koncu izračunamo povprečen gain faktor    

[23].  

 

Slika 19: Gain faktor posameznega učenca. 

Sedaj lahko izračunamo povprečen gain faktor    kot 

    
 

 
   
 
   = 

 

  
           . (3) 

Opazimo, da se izračunani vrednosti   in    razlikujeta. Razlog je v precej majhni skupini 

zajetih učencev (59), kot tudi v zelo kratkem razmiku met pred-testom ter post-testom. V 

literaturi [18, 21, 22] so izvajali testiranja na precej daljši čas. Običajno so preizkušali novo 

metodo poučevanja, katero so izvajali cel semester. Razmik v testiranju je zato precej daljši 

od našega pol dneva (na začetku, ter na koncu TND). Na naš rezultat močno vplivajo tudi 

dejavniki kot je utrujenost ob koncu dneva, slabša motivacija, količina snovi ter ciljev, katere 

lahko predelamo. 

5.4.1. Razčlenjena analiza po posameznih nalogah 

V nadaljevanju podrobneje opišemo, kako uspešno so učenci reševali posamezne naloge. 

Osredotočimo se na pogoste napake, opažanja ter vpliv TND na reševanje post-testa. Kjer je 

smiselno predstavimo tudi navzkrižne povezave med posameznimi nalogami. Potrebno je 

poudariti, da so učenci oba testa pisali isti dan, ter so bili pri pisanju post-testa že precej 

utrujeni, ter manj motivirani kot pri pred-testu. 
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1. naloga 

Na prvo vprašanje je večina učencev odgovorila pravilno (Slika 20), da je v vesolju daleč od 

planetov, zvezd in ostalih masivnih predmetov (d) »Vakuum«. Drug najpogostejši odgovor je 

bil (c) »Drugi plini«. Nekaj učencev se je odločilo celo za odgovor (a) »Zrak«. Na post-testu se 

rezultat ni bistveno spremenil. Dva učenca manj sta odgovorila pravilno kot na pred-testu. 

Ker 1. naloga ne preverja direktno znanja, ki je vezano na izvedbo TND, je majhna razlika v 

uspešnosti reševanja in na sploh v odgovorih na pred- in post-testu pričakovana. Učenci žal 

niso prepoznali povezave med modelom vozila na reaktivnen pogon in raketo, ki lahko 

potuje po vesolju v vakuumu.  

 

Slika 20: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) za 1. nalogo. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (d). 

2. naloga 

Primerjava odgovorov na drugo vprašanje (Slika 21) kaže veliko razliko med testoma. Na 

pred-testu je prevladovalo mnenje, da je za delovanje reaktivnega pogona nujno potrebno 

(a) »Gorenje«. To ni presenečenje, saj, na primer, posnetki izstrelitev raket skoraj vedno 

kažejo močan ogenj na spodnjem delu rakete. Odgovor (a) je tako logična posledica 

dotedanjih izkušenj učencev. Izvedba TND je spremenila njihovo mnenje, pravilno (d) 

»Odmetavanje mase« je odgovorila dobra tretjina učencev. Zanimivo je, da se je povečalo 

tudi število odgovorov (c) »Odrivanje od površja ali snovi v okolici«. Ta odgovor verjetno 

izhaja iz ugotovitev o optimalni usmeritvi šobe ali pihanja, ki ga čutimo za modelom vozila. 

Odgovor (c) je tudi fizikalno smiseln, saj se model vozila ob odmetavanju mase na nek način 

odriva od te mase, ki v tistem trenutku izstopi iz vozila in bi jo lahko interpretirali kot okolico. 

A verjetno učenci niso razmišljali tako daleč in je izbira odgovora (c) bolj povezana s 

pihanjem, ki ga čutimo za modelom vozila. Učenci so prepoznali neustreznost odgovora (b) 

»Vrtenje lopatic«, ki ga na post-testu niso izbirali. 



 

38 

 

Slika 21: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) za 2. nalogo. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (d). 

3. naloga  

Tudi pri tretji nalogi vidimo večje razlike med testoma. Na post-testu vidimo mnogo več 

pravilnih odgovorov (d) »Potreben ni noben od naštetih pogojev.« kot na pred-testu (Slika 

22). Spremenila se je tudi porazdelitev napačnih odgovorov. Relativno majhno število 

pravilnih odgovorov ni presenetljivo, saj je vprašanje precej nestandardno postavljeno. 

Očitno je, da je TND pripomogel k temu, da so učenci opustili odgovora (a) »V okolici vozila 

mora biti plin.« in (c) »Temperatura vozila mora biti višja od temperature okolice« kot 

pogoja za delovanje reaktivnega pogona. Kljub temu smemo sklepati, da so vsaj nekateri 

učenci prepoznali pravilni odgovor (d), saj se je pogostost izbire tega odgovora na post-testu 

relativno na pred-test najbolj povečala. Porast izbire odgovora (b) »V okolici vozila mora biti 

površje ali snov. « lahko pripišemo ugotovitvi o optimalni usmeritvi šobe ali pihanju, ki ga 

čutimo za modelom vozila. 
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Slika 22: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) za 3. nalogo. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (d). 

Povezava med nalogami 1, 2 in 3 

Ker so prve tri naloge tematsko sorodne, nas zanima, kakšna je povezava med odgovori 

nanje. Pri pred-testu težko opazimo kakšne koli povezave, saj je vseh pravilnih odgovorov na 

drugo in tretje vprašanje le šest.  

Zato se osredotočimo na post-test (Slika 23). Na prvi pogled je slika precej kaotična, vendar 

bo po krajši razlagi v opisu slike razumljiva. Vsaka barvna črta predstavlja nalogo. Krožnica s 

števili od 1 do 60 predstavlja posamezne učence. Črke A, B, C in D predstavljajo odgovore (a), 

(b), (c) in (d). Pravilen odgovor vseh treh nalog je D, ki se nahaja na zunanji krožnici.  
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Slika 23: Primerjava odgovarjanja učencev na 1. (modri rombi), 2. (rdeči kvadratki) in 3. 

(zeleni trikotniki) nalogo post-testa. Krožnica s števili od 1 do 60 predstavlja posamezne 

učence. Vsaka točka predstavlja posamezen odgovor. Krožnice s črkami A, B, C in D 

predstavljajo izbrane odgovore (a), (b), (c) in (d). Pravilni odgovor vseh treh nalog je (d). 

Vidna je povezava med prvo in drugo nalogo. Skoraj vedno pravilen odgovor pri prvi nalogi 

pomeni tudi pravilen odgovor pri drugi nalogi. Le v enem primeru je učenec odgovoril prav 

na drugo nalogo in napačno na prvo (c). Razlog močne povezave med odgovoroma je v 

podobni tematiki. Podatek, da je v vesolju vakuum, je učencem pomagal pri razmisleku na 

drugo vprašanje. Odgovori pri tretji nalogi niso opazno korelirani s preostalima nalogama. 

Tretja naloga je zahtevnejša že zato, ker je pravilni odgovor (d) neobičajen, saj noben od 

preostalih treh pogojev ni nujno potreben za delovanje reaktivnega pogona. Zato so nalogo 

neodvisno od uspešnosti pri 1. in 2. nalogi reševali podobno. V malo manj kot polovici 

primerov je pravilni odgovor pri tretji nalogi tudi edini pravilni odgovor pri vseh treh nalogah. 

V ostalih primerih so ali pravilni vsi trije odgovori ali sta pravilna odgovora pri prvi in tretji 

nalogi.  

4. naloga 

Od vseh nalog so učenci najslabše reševali četrto nalogo (Slika 24). Pravilno so jo rešili le 

štirje učenci v post-testu. Razlog ni v nerazumevanju ali težavnosti naloge. Med izvajanjem 

meritev smo večkrat poudarili, da med enim testiranjem spreminjamo le eno spremenljivko. 

Pravilen odgovor je bil tako le »teža žogice«, vse ostale možnosti so napačne. Problem je v 
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bralni pismenosti učencev. Preveč površno so prebrali navodila, kar so povedali po oddaji 

tudi sami. Učenci so posledično podčrtavali parametre, ki vplivajo na dolžino leta žogice, brez 

upoštevanja hipoteze. To lahko potrdimo tudi s spremenjeno drugo in tretjo izvedbo TND, 

saj smo domnevali, da učenci napačno razumejo tezo. Učencem smo pomagali z zapisom 

preoblikovane teze na tablo (Slika 17). Uporabili smo enak način zapisa, kot so ga uporabili 

pri zapisu lastne hipoteze na delovnem listu. Zapis: »Čim težja kot bo žogica, tem dlje bo 

letela.« se je izkazal za neučinkovit, saj ni bilo po tem reševanje naloge nič uspešnejše. 

 

Slika 24: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) za 4. nalogo. 

5. naloga 

Peto nalogo sestavlja več vprašanj, ki so na nek način med seboj enaka, saj sprašujemo 

vsakič o spremembi višine, ki jo doseže raketa, ko spremenimo nek parameter. Od vprašanja 

do vprašanja se spreminjajo le parametri, katerih vpliv na višino leta rakete nas zanima. Na 

Slika 25 so rezultati prvega vprašanja, kaj se zgodi, ko raketo napolnimo z več goriva. To je 

eno lažjih vprašanj, vendar je, presenetljivo, na post-testu odgovorilo pravilno (c) »višina se 

poveča« manj učencev kot na pred-testu. To ni razumljivo, saj je več goriva povezanega s 

TND, kjer je važno, koliko napolnimo balon. Očitnega razloga za spremembo ne najdemo, v 

tolažbo je, da sprememba ni zelo velika.  
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Slika 25: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) na 1. vprašanje pri 5. nalogi. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (c). 

Na Slika 26 so rezultati drugega primera, ko raketi zmanjšamo maso lupine. Učenci z 

odgovarjanjem niso imeli težav. Naloga je povezana s TND, saj so učenci morali vzdrževati 

konstantno maso vozila za vse vrednosti spremenljivke. Zato vedo, da masa pomembno 

vpliva na prevoženo pot. 

 

Slika 26: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) na 2. vprašanje pri 5. nalogi. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (c). 

Na Slika 27 so rezultati tretjega primera, ko raketi lupino oblikujemo bolj aerodinamično. 

Učenci z odgovarjanjem niso imeli težav. Uspešnosti učencev težko pripišemo povezavo s 

TND, saj ni neposredne povezave z aerodinamičnostjo. 
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Slika 27: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) na 3. vprašanje pri 5. nalogi. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (c). 

Na Slika 28 so rezultati četrtega primera, ko raketi lupino pobarvamo črno. Skoraj vsi učenci 

so odgovorili pravilno. Rezultat ni povezan s TND, saj so že na pred-testu pravilno odgovorili 

skoraj vsi učenci.  

 

Slika 28: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) na 4. vprašanje pri 5. nalogi. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (b). 

Na Slika 29 so rezultati petega vprašanja, kaj se zgodi, ko površje rakete zgladimo. Vprašanje 

ni povezano neposredno s tematiko TND. Učencem se je vprašanje zdelo težko. Napačno je 

odgovorilo več učencev, ki so dobro reševali ostale naloge. Nekaj učencev je svojo odločitev 

po oddaji testa obrazložilo z golf žogico. Žogica ima vdolbine, zaradi katerih je bolj 

aerodinamična, ter zato bolje ter dlje leti.  
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Slika 29: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) na 5. vprašanje pri 5. nalogi. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (c). 

Na Slika 30 so rezultati šestega vprašanja, kaj se zgodi, ko raketo izstrelimo nad vodo. 

Prevladujeta pravilna odgovora. Zelo pogost je odgovor, da se višina zmanjša. Razlog je v 

prepričanju učencev, da na doseženo višino močno vpliva trdna podlaga, od katere se odrine 

raketa. Uspešnost učencev je povezana s TND. Nekateri učenci še vedno menijo, da je 

ključen odriv od gladine in ne odmetavanje mase. 

 

Slika 30: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) na 6. vprašanje pri 5. nalogi. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (b). 

Na Slika 31 so rezultati sedmega primera, ko raketo izstrelimo z 10 m visokega stolpa. Večina 

učencev je odgovorila pravilno. Izkazalo se je, da vprašanje ni bilo povsem jasno postavljeno 

in da sta pravzaprav pravilna odgovora lahko ali (b) »višina ostane enaka« ali (c) »višina se 
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poveča«. Za pravilen odgovor smo upoštevali odgovor (c), kot posledico merjenja od tal. Po 

oddaji je nekaj učencev spraševalo, od kje merimo višino, kar je razlog nekaterih odgovorov 

(b). 

 

Slika 31: Primerjava pogostosti odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) na 7. vprašanje pri 5. nalogi. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (c). 

6. naloga 

Šesta naloga je bila za učence zelo zahtevna. Naloga se razlikuje od ostalih, saj je odprtega 

tipa. Potrebno je bilo označiti smer gibanja vozičkov po trku. Konkretno se o trkih nismo 

pogovarjali, učenci so lahko sklepali le iz analogije pri delovanju reaktivnega pogona. Nalogo 

smo pri popravljanju strogo ocenjevali. Uspešnost ni povezana z izvedbo TND, saj so nalogo 

pravilno rešili obakrat isti učenci (Slika 32). Naloga je zelo zahtevna, saj zahteva višje miselne 

procese. S takšnim trkom se v našem vsakdanu srečujemo zelo redko, zato nam primer ni 

znan in težko sklepamo. Ocenjevali smo pravilnost dopolnitve skice (pravo smer puščic) in 

merilo puščic. Pravilno rešen del naloge ovrednotimo s točko. 
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Slika 32: Primerjava pravilnosti reševanja 6. naloge na pred-testu (modri stolpci) in post-

testu (rdeči stolpci). Ocenjujemo pravilnost dopolnitve skice (1 točka) in merilo puščic (1 

točka). 

7. naloga 

Pravilnost fizikalnega izražanja smo preverjali s sedmo nalogo (Slika 33). Nalogo so učenci 

dobro reševali. Upoštevali smo več pravilnih odgovorov, podčrtanih v naslednjem odstavku. 

Janez je preveril, kaj vse vpliva na razdaljo/dolžino/pot, ki jo preleti letalo iz papirja. Ugotovil 

je, da čim večja je površina/velikost/dolžina/širina/ploščina kril, tem daljšo pot/razdaljo 

opravi letalo. Letalo, ki je lažje in ima manjšo maso/težo, je učinkovitejše. Pri samem metu je 

pomembna tudi moč/sila/tehnika/hitrost, s katero z roko zaluča letalo. Pomembna je tudi 

smer/hitrost vetra. 

Med napačnimi odgovori v prvem polju sta prevladovala »hitrost« in »silo«. Med 

pogostejšimi napačnimi odgovori zasledimo »površina« in »prostornina« v četrtem polju. 

Devet učencev je pustilo vsaj eno polje prazno. 

Po izvedbi TND večjih razlik nismo zaznali, saj je nekaj ur premalo, da bi spremenili izražanje 

učencev. Besede učenci vstavljajo tudi po posluhu, kot pri vsakdanjem pogovoru. Zato traja 

dalj časa, da ozaveščeno uporabljajo prave. Besedo pot so pravilno zapisali skoraj vsi učenci.  
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Slika 33: Primerjava odgovorov na pred-testu in post-testu za 7. nalogo. Z zeleno barvo so 

označeni pravilni odgovori in z rdečo barvo napačni. 

8. naloga 

Pri osmi nalogi je precejšnja razlika med testoma. Število pravilnih odgovorov se je več kot 

podvojilo (Slika 34). Uspešnost je močno povezana z izvedbo TND. Rezultat je pričakovan, saj 

3. Newtonov zakon predstavlja osnovo naši razlagi delovanja modela vozila. Želimo, da 

učenci po izvedbi TND razumejo vsaj ta koncept. 

 

Slika 34: Primerjava števila odgovorov na pred-testu (modri stolpci) in post-testu (rdeči 

stolpci) za 8. nalogo. Z zeleno barvo je obkrožen pravilni odgovor (b). 
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Anketa o zadovoljstvu s TND 

Na koncu post-test smo predložili kratko anketo glede vtisov s TND. Učenci so označili raven 

strinjanja z določeno izjavo. Izbirali so lahko med: popolnoma se strinjam, strinjam se, 

neodločeno, ne strinjam se in sploh se ne strinjam. Odgovori so prikazani v nadaljevanju s 

pomočjo tortnih diagramov. Učenci so odgovarjali neobremenjeno in, predpostavljamo, 

iskreno, saj smo pred pričetkom poudarili, da je ocenjevanje TND potrebno le za raziskovalne 

namene. 

Na prvo izjavo je velika večina učencev odgovorila pritrdilno (Slika 35). Le štirje učenci so bili 

neodločeni ali se niso strinjali s trditvijo. Nihče ni odgovoril popolnoma odklonilno. Rezultat 

je pričakovan, glede na odzive učencev med izvedbo TND. Zaradi aktivnega sodelovanja pri 

procesu raziskovanja noben učenec ni mogel »prespati« dneva. 

 

Slika 35: Strinjanje učencev s 1. izjavo. Modra označuje odgovor »Popolnoma se strinjam«, 

rdeča »Strinjam se«, zelena »Neodločeno« in vijolična »Ne strinjam se«. Številke ob tortnih 

izsekih pomenijo število učencev, ki so izbrali ta odgovor. 

Na drugo tezo je slaba tretjina učencev odgovorila neodločeno ali se ni strinjala (Slika 36). 

Odgovori presenetijo, predvsem v primerjavi s prvo izjavo. Razlog je verjetno v aktivnem 

sodelovanje pri pouku. V primerjavi s klasičnim poučevanjem ni možno z mislimi odtavati 

daleč stran. Učenci so prisiljeni sodelovati, saj morajo aktivno razmišljati, ne le pomniti. 

Odgovor »sploh se ne strinjam« je prispeval učenec, kateri se je naveličal TND ter začel 

motiti ostale. Na ta način je izrazil svoj protest. Kjerkoli pri poučevanju lahko pričakujemo ne 

glede na pestrost programa tudi negativne povratne informacije. 
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Slika 36: Strinjanje učencev z 2. izjavo. Modra označuje odgovor »Popolnoma se strinjam«, 

rdeča »Strinjam se«, zelena »Neodločeno«, vijolična »Ne strinjam se« in svetlo modra »Sploh 

se ne strinjam«. Številke ob tortnih izsekih pomenijo število učencev, ki so izbrali ta odgovor. 

Tudi s tretjo izjavo (Slika 37) se je strinjala večina učencev. Le pri tem vprašanju med izjavami 

prevladuje odgovor »popolnoma se strinjam«. To kaže na dobro strukturirano pripravo, ki 

poda jasna in razumljiva navodila. 

 

Slika 37: Strinjanje učencev s 3. izjavo. Modra označuje odgovor »Popolnoma se strinjam«, 

rdeča »Strinjam se«, zelena »Neodločeno«, vijolična »Ne strinjam se« in svetlo modra »Sploh 

se ne strinjam«. Številke ob tortnih izsekih pomenijo število učencev, ki so izbrali ta odgovor. 

Opredelitev učencev glede četrte izjave (Slika 38) je odvisna izključno od zanimanja učencev 

za tematiko. Vidimo, da več kot polovico učencev tema zanima ter jim je aktualna. Rezultat 
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kaže, da je bila navezava našega raziskovalnega problema na primere iz vsakdanjega življenja 

uspešna. 

 

Slika 38: Strinjanje učencev s 4. izjavo. Modra označuje odgovor »Popolnoma se strinjam«, 

rdeča »Strinjam se«, zelena »Neodločeno«, vijolična »Ne strinjam se« in svetlo modra »Sploh 

se ne strinjam«. Številke ob tortnih izsekih pomenijo število učencev, ki so izbrali ta odgovor. 

Slabe tri četrtine učencev po opravljenem TND meni, da pozna postopek znanstvenega 

raziskovanja (Slika 39). Iz grafa vidimo, da le dva učenca menita, da ne poznata znanstvenega 

postopka raziskovanja. To je presenečenje, saj so na TND prvič raziskovali na tak način. Pravo 

znanstveno raziskovanje je kompleksno in dolgotrajno, javnosti nepoznano. Ob prvem 

srečanju z njim so učenci morda sklepali da ga razumejo. 
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Slika 39: Strinjanje učencev s 5. izjavo. Modra označuje odgovor »Popolnoma se strinjam«, 

rdeča »Strinjam se«, zelena »Neodločeno«, vijolična »Ne strinjam se« in svetlo modra »Sploh 

se ne strinjam«. Številke ob tortnih izsekih pomenijo število učencev, ki so izbrali ta odgovor. 

Na Slika 40 vidimo, da je nekaj več kot polovica učencev menila, da so bili rezultati 

predvidljivi. Morda to izhaja iz dejstva, da je pri nekaterih spremenljivkah rezultat precej 

predvidljiv (napihnjenost balona…). Drug razlog je v optimalni vrednosti spremenljivke, za 

katero so učenci večkrat dobili skrajno vrednost. Pri pripravi modela vozila smo strmeli k 

spremenljivkam z optimalno srednjo vrednostjo.  

 

Slika 40: Strinjanje učencev s 6. izjavo. Modra označuje odgovor »Popolnoma se strinjam«, 

rdeča »Strinjam se«, zelena »Neodločeno«, vijolična »Ne strinjam se« in svetlo modra »Sploh 

se ne strinjam«. Številke ob tortnih izsekih pomenijo število učencev, ki so izbrali ta odgovor. 
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Učenci so lahko zapisali tri najbolj pozitivne stvari glede TND. Prevladoval je odgovor »delo v 

skupinah«. Sledila sta odgovora »delali smo poskuse« ter »naučili smo se veliko novega«. 

Zapisali so tudi tri najbolj negativne stvari. Prevladovalo je nezadovoljstvo s skupinami, 

posameznimi učenci ali nad disciplino. Nekaj učencev je zapisalo »premalo časa« in 

»predvidljivost rezultatov«. Na koncu so učenci zapisali predloge za izboljšanje TND. 

Predlagali so več poskusov, dodatne videoposnetke in drugačne skupine. Kot predlog za 

drugačne skupine so učenci imeli v mislih, da skupine ne bi oblikovali učitelji, temveč sami. 

To so izrazili tudi na začetku izvajanja TND, saj bi bili rajši s prijatelji. Skupine smo oblikovali 

glede na ocene pri fiziki, saj smo želeli čim bolj homogene skupine. 

5.5. Analiza dela učencev 

Učenci so si pri raziskovalnem delu pomagali z delovnimi listi. Vsak učenec je dobil svoj 

delovni list, katerega je konec dneva tudi odnesel domov. Učenci so delali v skupinah po 

štirje, zato bi pričakovali enotne odgovore znotraj skupine. Med tremi izvedbami nismo 

pričakovali večjih razlik v reševanju, saj smo vedno uporabili isto pripravo. 

Vendar se je izkazalo, da je bila velika razlika v motivaciji in resnosti učencev med 

posameznimi izvedbami. Tudi glede sodelovanja so se pojavljali posamezni problemi znotraj 

nekaterih skupin. 

V prvi izvedbi smo povedali, da njihovo delo na TND ne bo vplivalo na končno oceno.. To se 

je izkazalo kot napaka. Učenci so namreč delo razumeli kot nepomembno, saj se niti ne 

ocenjuje niti se ne upošteva pri končni oceni in se zato ni potrebno truditi. Učenci na tej 

stopnji žal strmijo k dobrim ocenam in ne k znanju. To se vidi predvsem v izpolnjenosti 

delovnih listov, potrebnem priganjanju k delu, ter večjih razlikah med posameznimi člani 

skupine. Učenci, ki jih je tematika zanimala, so bili vseeno dobro motivirani. 

V drugi in tretji izvedbi smo se dogovorili, da bomo njihovo delo upoštevali konec leta pri 

zaključevanju ocen iz fizike, če bodo morda med ocenama. Nepričakovano so imeli učenci do 

TND drugačen odnos, mnogo bolj so se trudili pravilno izvajati meritve, mnogo več so 

spraševali, če česa niso razumeli. 

Drugi problem izhaja iz tega, da smo učence predhodno razdelili v čim bolj homogene 

skupine, s čimer smo želeli izenačiti posamezne skupine. Tako po znanju fizike, kot tudi po 

disciplinskih težavah. Bali smo se, da bodo drugače v eni skupini vsi disciplinsko 

problematični učenci, kateri ne bodo naredili nič. Izkazalo se je, da je bilo to dobro, vendar 

nekaterih problematičnih učencev niso hoteli ostali člani skupine, kar smo razrešili tako, da 

smo vztrajali pri delitvi. Sčasoma so bolj ali manj uspešno sodelovali.  

5.5.1. Razčlenjena analiza delovnega lista po posameznih delih 

Delovni list je razdeljen na posamezne dele, pri posameznem delu smo med izvedbo sproti 

zapisovali opažanja. Skupine smo poimenovali glede na izvedbo delavnice ter zaporedno 
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število. Skupine prve izvedbe so označene s številkami od 1 do 5, skupine druge izvedbe s 

številkami od 11 do 15, ter skupine tretje izvedbe s številkami od 21 do 25. 

Kaj raziskujemo 

Odgovor na prvo vprašanje so učenci izvedeli v frontalni predstavitvi modela vozila na 

reaktivni pogon. Večkrat smo poudarili, da je naš cilj izdelati model vozila s čim daljšim 

dosegom. Na tablo smo napisali: »Želimo izdelati vozilo s čim daljšim dosegom.«  

Kljub temu so odgovori različni. V petih primerih je odgovor »vozilo s čim daljšim dosegom«, 

oziroma izpeljanke s poudarkom na čim daljši doseg. To je tudi odgovor, ki smo ga 

pričakovali. Odgovor, ki se prav tako pojavi petkrat, je »prevoženo pot vozila na reaktivni 

pogon« oziroma njegove izpeljanke. Odgovor je prav tako smiseln, saj smo merili prevoženo 

pot, vendar manj natančno opredeli smisel našega raziskovanja (iskanje optimalnega vozila). 

Sledijo trije pomanjkljivi odgovori: »vozila na reaktivni pogon«, »premikanje vozila na 

reaktivni pogon« in »model vozila na reaktivni pogon«. Učenci so razumeli vprašanje ter 

poskušali skrajšati odgovor, pri čemer so izpustili pomemben del. Pojavila sta se še dva 

napačna odgovora: »naklon in dolžina cevi« ter »velikost balona«. Učenci teh dveh skupin 

niso razumeli vprašanja ali so hitro nekaj napisali. Glede na to, da sta odgovora bila pri 

skupinah prve izvedbe, sklepamo, da sta posledica nemotiviranosti učencev.  

Delovne liste so učenci naslednji dan odnesli domov. So edin otipljiv predmet, ki jim je ostal 

po TND. Pred vračilom učencem smo jih skenirali za potrebe nadaljnje obdelave. 

Možni dejavniki, ki vplivajo na prevoženo pot 

O možnih dejavnikih so učenci razpravljali znotraj skupin. Nato so sporočili ugotovljene 

dejavnike, ter jih napisali na tablo. Na tablo smo tako napisali ugotovitve vseh skupin (Slika 

41 in Slika 42). 
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Slika 41: Tabelna slika možnih dejavnikov med 2. izvedbo. 

 

Slika 42: Tabelna slika možnih dejavnikov med 3. izvedbo. 

Pričakovali bi, da bodo učenci vse prepisali tudi na delovni list, kot jim je bilo naročeno 

tekom poročanja. Vendar se je nekaterim verjetno zdelo preveč pisanja, zato so napisali le 

del parametrov in nadaljevali z … Na delovnih listih so se znašli tudi dodatni izrazi kot na 

primer »moč« ali »sila balona«, katerih skupina ni predstavila frontalno. 
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Spreminjali bomo (izbrani dejavnik) 

Učenci so nato izmed vseh izbrali parameter, katerega želijo preučevati v nadaljevanju. 

Dogovorili smo se naj izberejo tudi rezervnega, saj bo njihov izbran morda že zaseden. 

Pričakovano je bilo največ zanimanja za parametre, kjer je najlažje uvesti spremenljivko. 

Izbiro po skupinah vidimo na Slika 41 in Slika 42. Izbrani dejavniki po skupinah in izvedbah so 

zbrani v tabeli 5. 

Tabela 5: Izbrani dejavniki po skupinah. 

Izbrani dejavnik 1. izvedba 2. izvedba 3. izvedba 

Premer cevi 1 15 21 

Oblika šobe   25 

Premer koles  11 24 

Premer šobe 3  22 

Dolžina cevi 2 14 23 

Teža  13  

Napihnjenost balona 5 12  

Naklon cevi 4   

 

Z zapisom izbranega niso imeli večjih težav. Manjša napaka se pojavi v povezavi z 

natančnostjo opisa. Namesto »premer dovodne cevi« so zapisali tako »premer cevi«. 

Hipoteza (napovemo izid meritev) 

Z razumevanjem koncepta hipoteze so imeli učenci precej težav. Na tej stopnji reševanja 

delovnega lista so učenci potrebovali več časa. Hipoteze so učenci oblikovali sami. Pomagali 

smo jim z razlago, da s hipotezo napovemo predvideno odvisnost količin. To storimo z 

besedno zvezo »čim večji ... tem bolj« ali »bo vplivala«, »ne bo vplivala«, in podobno. 

Povedali smo tudi primer hipoteze. Učencev pri postavljanju hipotez nismo dodatno 

omejevali. 

Hipotezo so učenci na prvi izvedbi zapisali veliko slabše kot na preostalih dveh izvedbah. To 

lahko pripišemo naši naivnosti. Učencem nismo pregledali zapisanega. V tej fazi so učenci 
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čim hitreje želeli preiti na praktičen del. Čim prej so želeli izdelati model vozila, ter uvesti 

spremenljivko. To se je v nadaljevanju izkazalo za slabo. Skupine so bile tako pri praktičnem 

delo bolj zgubljene, saj niso vedele, kaj sploh želijo, ter tako tudi časovno neučinkovite. Tako 

učenci v dveh skupinah sploh niso zapisali hipoteze. Dve skupini pa sta zapisali »Peljal se bo 2 

m«, ter »približno 7m«. Hipotezi nista ustrezni, saj ne obravnavata odnosa med neodvisno 

spremenljivko in prevoženo razdaljo. Zadnja hipoteza skupine prve izvedbe se glasi: »Krajša 

kot bo cev, hitreje bo šel in dlje bo šel voz.« Ta hipoteza se zdi sprejemljiva, čeprav bi bilo 

bolje izpustiti hitrost, saj opazujemo razdaljo. V delovnih listih je bilo v nadaljevanju večkrat 

zaslediti zamenjevanje hitrosti in poti. To je verjetno posledica povezave med večjo hitrostjo 

modela vozila in s tem povezano večjo opravljeno potjo. 

Skupine druge in tretje izvedbe so imele s postavljanjem hipotez manj težav. Nekaj na račun 

boljše motiviranosti, kot tudi našega sprotnega pregledovanja. S praktičnim delom so lahko 

nadaljevali šele, ko so imeli izpolnjen celoten teoretičen del delovnega lista, do tabele z 

meritvami. V nadaljevanju je tako delo potekalo bolj učinkovito, saj so učenci vedeli kaj 

raziskujejo. Nekaj je bilo napak z izražanjem kot na primer »manj gre voziček« in poleg poti 

tudi omenjanja hitrosti.  

Merili bomo (odvisna spremenljivka) 

Zopet so imele probleme skupine prve izvedbe, saj je ustrezen odgovor »dolžino poti« 

zapisala le ena skupina. Dve skupini sta ta del pustili prazen. Ena je zapisala »odvisno od 

premera«, kar je nepovezano z vprašanjem. Zadnja pa: »Dolžino prevoženih metrov voza.« 

Razumemo, kaj so hoteli sporočiti, vendar je besedna zveza neustrezna. To pomeni, da bodo 

ugotavljali, koliko dolgi so prevoženi metri. Če so želeli vključiti metre bi se moral stavek 

glasiti: »prevoženo dolžino voza v metrih«.  

Skupine druge in tretje izvedbe niso imele težave z zapisom odvisne spremenljivke, saj so vse 

zapisale ustrezno formulacijo prevožene poti. 

Preučevana spremenljivka, ki jo bomo spreminjali (neodvisna spremenljivka) 

Pri zapisu neodvisne spremenljivke učenci niso imeli težav, saj so bile vse zapisane pravilne. 

Skupine prve izvedbe neodvisnih spremenljivk sploh niso zapisale. 

Česa ne bomo spreminjali (konstantne spremenljivke) 

Skupine prve izvedbe razen ene niso zapisale odgovora. Vsi ostali odgovori so bili pravilni. 

Nekaj skupin se je dobro znašlo in zapisalo, da ne bodo spreminjali vsega ostalega. Mnogo 

skupin je zapisalo tudi »teža« in »napihnjenost balona«. Teža je pomembna, saj se z vsako 

spremembo na vozilu spremeni tudi teža. Napihnjenost balona je ključna, saj daleč najbolj 

vpliva na dolžino prevožene poti modela vozila. Nekatere skupine so zapisale le nekaj 

spremenljivk, nekatere več. 
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Načrt uvedbe spremenljivke (konkretno, kako bomo izdelali različne vrednosti) 

Skupine prve izvedbe so žal pustile prostor za odgovor prazen. Tega takrat nismo opazili, 

vendar je žal vplivalo na nadaljnje delo, saj v nadaljevanju niso imeli dodelanega načrta 

izdelave. Ostale skupine so na kratko zapisale, kako bodo dosegle spremembo. Na primer: 

»vzeli bomo tri cevi različnega premera«, »vozilu bomo dodajali uteži« in »uporabili bomo 

različno dolge cevi«. Nekateri so še dodatno zapisali, kolikokrat bodo ponovili meritev za 

vsako posamezno vrednost opazovane spremenljivke. 

Meritve odvisnosti prevožene razdalje od  

Vsi zapisani odgovori so bili pravilni. Vse skupine prve izvedbe, ter dve skupini druge izvedbe 

niso imele zapisanega odgovora. To lahko pripišemo dejstvu, da so spregledali prazno polje 

ter so se preveč hitro lotili izvajanja meritev. Ni bilo problemov v razumevanju vprašanja. 

Meritve 

Meritve predstavljajo osrednji del raziskave učencev. Pomembno je sprotno vnašanje 

izmerkov na delovni list. Sama tabela z vnesenimi meritvami je zelo pomembna. Ostale 

rubrike so učencem pomagale k razmisleku, razumevanju, ter boljši pripravi na raziskavo. 

Meritve so ključne pri potrditvi ali zavrnitvi hipoteze učencev. Skoraj vsi učenci so si zapisali 

meritve. Žal se je nekaterim zdelo, da so pomembne le meritve, ne pa tudi ostali podatki. 

Večkrat smo poudarili pomen celostnega zapisa. 

Pričakovano so bile meritve od skupine do skupine zelo različne. To ni preveč problematično, 

saj smo meritve primerjali le znotraj skupin, ter potem iz rezultatov meritev potrdili ali ovrgli 

hipotezo. Ostale skupine so tako pridobile uporabno informacijo o odvisnosti prevožene 

razdalje od posamezne spremenljivke. Nismo neposredno primerjali med seboj rezultatov 

meritev. Pomembno je in to smo večkrat poudarili, da so meritve znotraj skupine ponovljive. 

To pomeni, da ni prevelikih odstopanj zaradi nenatančnosti. Zelo pomembno je, da učenci 

spreminjajo vrednost le eni spremenljivki, ostale je potrebno ohraniti konstantne. Kljub 

temu so pri istih vrednostih spremenljivk rezultati meritev zelo različni. Pri tem se moramo 

zavedati, da učenci še nimajo veliko izkušenj z raziskovanjem in opravljanjem meritev. 

Meritve, katere smo jih sami opravili predhodno, so bile veliko bolj natančne. Kljub temu so 

iz rezultatov meritev učenci lahko prišli do določenih smiselnih zaključkov. Smiselnost 

zaključkov smo lahko ovrednotili glede na naše rezultate meritev. 

V nadaljevanju so grafi z zbranimi meritvami. Meritve posameznih skupin prikažemo glede 

na spremenljivko, katero so preučevali. V graf smo vstavljali povprečno prevoženo pot v 

odvisnosti od izbrane preučevane spremenljivke. Poimenovanje skupin je enako kot v tabeli 

5. 

V vsaki od treh izvedb TND se je ena skupina odločila za preučevanje odvisnosti prevožene 

poti od dolžine cevi. Rezultati meritev, grafično predstavljeni na Slika 43, kažejo izračunane 
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povprečne vrednosti izmerjenih poti pri posamezni vrednosti dolžine cevi. Na prvi pogled so 

rezultati meritev nesmiselni. Najprej opazimo različne ugotovitve skupin. Skupini 14 in 23 sta 

ugotovili, da krajša kot je dovodna cev, daljša je prevožena pot vozila. Skupina 2 je prišla do 

obratnega zaključka, da daljša kot je cev, daljša je prevožena pot vozila. Za različne 

ugotovitve nimamo logične razlage. Najdaljša prevožena pot skupine 2 je okrog 2,5 m, 

skupine 14 pa kar okrog 9 m. Zanimivo je da se meritev skupine 23 skladajo z našimi, saj smo 

za optimalno vrednost določili dolžino 9 cm. Škoda ker skupina ni opravila dodatnih meritev 

pri krajših dolžinah, saj so našli optimalno vrednost. Meritve posameznih skupin so smiselno 

razporejene. Ugotovljene odvisnosti so precej linearna. Do večje razlike v prevoženi poti je 

prišlo verjetno zaradi različno napihnjenega balona med posameznimi skupinami. S šablono 

so učenci napolnili balon v posamezni skupini vedno na enak premer, vendar so šablono 

posamezne skupine uporabljale na različne načine.  

 

Slika 43: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od dolžine cevi za 

skupino 2 (modri rombi), skupino 14 (rdeči kvadrati) in skupino 23 (zeleni trikotniki). 

Iz grafa vseh rezultatov meritev (Slika 44) vidimo, da so meritve smiselno porazdeljene, 

vendar precej razpršene, saj je, na primer, pri isti vrednosti spremenljivke (dolžina cevi 

10 cm) pri skupini 23 razpon prevožene poti od 5 m do 11 m. Nobena meritev ni posebej 

izstopajoča. Skupine so za vsako vrednost spremenljivke opravile vsaj 3 meritve. 
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Slika 44: Graf prevožene poti modela vozila v odvisnosti od dolžino cevi za skupino 2 (modri 

rombi), skupino 14 (rdeči kvadrati) in skupino 23 (zeleni trikotniki). 

V vsaki od izvedb TND se je ena skupina odločila preučevati tudi prevoženo pot v odvisnosti 

od premera cevi. Vse izračunane povprečne prevožene poti, zbrane na Slika 45, so precej 

nesmiselne. Pričakovano, saj premer dovodne cevi zelo malo vpliva na prevoženo pot 

modela vozila, kar smo ugotovili tudi sami. Predhodno smo ugotovili optimalno vrednost 

zunanjega premera cevi 2,5 cm. Opazimo, da sta skupini 1 in 21 prišli do nasprotnega 

spoznanja kot skupina 15. Prvi sta ugotovili, da čim manjši je premer dovodne cevi, tem 

daljšo pot opravi model vozila. Zanimivo je tudi, da odvisnost pri skupini 21 ni linearna, saj 

pri srednji vrednosti premera dovodne cevi model vozila opravi najkrajšo pot, kar je ravno v 

nasprotju z našimi ugotovitvami.  

 

Slika 45: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od premera cevi za 

skupino 1 (modri rombi), skupino 15 (rdeči kvadrati) in skupino 21 (zeleni trikotniki). 
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Iz rezultatov meritev na Slika 46 lahko rečemo, da premer dovodne cevi malo vpliva na 

prevoženo pot modela vozila. Kaj več težko sklepamo. Zanimivo je ujemanje rezultatov 

meritev skupin 1 in 21 pri premeru dovodne cevi 2,5 cm, kar je v nasprotju z našimi 

meritvami.  Povprečen rezultat naših meritev pri premeru dovodne cevi 2,5 cm je 367 cm. 

 

Slika 46: Graf prevožene poti modela vozila v odvisnosti od premera cevi za skupino 1 (modri 

rombi), skupino 15 (rdeči kvadrati) in skupino 21 (zeleni trikotniki). 

Skupini druge in tretje izvedbe sta se odločili za preučevanje odvisnosti prevožene razdalje 

od premera koles vozila (Slika 47). Skupini sta uporabili v naprej pripravljene možnosti, 

katere ponuja komplet Fischertechnik. Kolesa se razlikujejo tako po premeru kot tudi po 

snovi, iz katere so izdelana (guma ali plastika). Izdelali so štiri različne kombinacije koles. Obe 

skupini sta prišli do enakih ugotovitev, da so najbolj optimalna kolesa s premerom koles 4,5 

cm. Enko smo s predhodnimi meritvami ugotovili tudi sami. To je ena redkih odvisnosti, kjer 

so učenci ugotovili, da je optimalna srednja vrednost spremenljivke. Skoraj v vseh drugih 

primerih so ugotovili, da je optimalna skrajna vrednost, kar je v nasprotju z našimi 

meritvami.  
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Slika 47: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od premera koles za 

skupino 11 (modri rombi) in skupino 24 (rdeči kvadrati). 

Na Slika 48 vidimo razpršenost rezultatov meritev. Obe skupini sta opravili meritve za vsako 

spremenljivko pri treh oziroma štirih vrednostih. Zanimivo je, da je model vozila v skupini 11 

pri premeru koles 3 cm opravil razdaljo le okrog 30 cm, kar je mnogo manj kot pri ostalih 

vrednostih spremenljivke. Prav tako je skupina 11 izmerila eno prevoženo pot pri 

optimalnem premeru koles (4,5 cm) za kar okrog 3 m večjo od ostalih dveh poti, ki sta bili 

okrog 3 m. To je precej spremenilo tudi povprečno vrednost. Zaradi te meritve je prišlo do 

razlike med skupinama. 

 

Slika 48: Graf prevožene poti v odvisnosti modela vozila od premera koles, za skupino 11 

(modri rombi) in skupino 24 (rdeči kvadrati). 
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Skupini prve in druge izvedbe sta preučevali odvisnost prevožene poti modela vozila od 

napihnjenosti balona. Ta odvisnost je od vseh najbolj predvidljiva in očitna. Učencem je 

odvisnost zelo privlačna. Z bolj napihnjenim balonom najlažje dosegamo zelo dolgo 

prevoženo pot. Podatek, s katerim so se skupine hvalile pred drugimi med izvajanja TND, je 

bil, kolikšno pot je opravil njihov model vozila. Najdaljša opravljena pot je bila tako kar 

19,3 m. Ker je prevožena pot modela vozila močno odvisna (verjetno najbolj od vseh 

spremenljivk) od napihnjenosti balona, smo pričakovali lepo razporejene meritve, kar je 

razvidno tudi v grafu rezultatov meritev (Slika 49). Morebitna nenatančnost pri izvajanju 

meritev ni prišla do izraza, saj je bilo potrebno odčitavati res velike razlike v prevoženi poti. 

Obe skupini sta prišli do enakih ugotovitev. Učenci so prišli tudi do meje plastične 

deformacije balona, saj se pri premeru nad okrog 40 cm balon ni več vrnil v prvotno stanje. 

Zato je bilo potrebno meritve izvajati od manjšega proti večjemu premeru. Od meje 

plastične deformacije naprej tlak balona ni veš konstanten, saj se pot daljša hitreje kot 

linearno. Skupine pri ostalih spremenljivkah niso imele tega problema, saj je balon ohranil 

svoje lastnosti, ne glede na izvedeno število meritev. Sami spremenljivke nismo predhodno 

preučevali, saj se nam je zdela trivialna. 

 

Slika 49: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od napihnjenosti balona 

za skupino 5 (modri rombi) in skupino 12 (rdeči kvadrati). 

Na Slika 50 vidimo pri vsaki vrednosti spremenljivke lepo ponovljive vrednosti rezultatov 

meritev. Z daljšanjem poti se razlike sicer povečajo, kar je pričakovano, v skladu z večanjem 

absolutne napake. Skupina 12 je opravila štiri meritve le na začetku, nato po eno ali dve. 
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Slika 50: Graf prevožene poti modela vozila v odvisnosti od napihnjenosti balona za skupino 

5 (modri rombi) in skupino 12 (rdeči kvadrati). 

Skupini prve in tretje izvedbe sta preučevali odvisnost prevožene razdalje od premera šobe. 

Rezultate meritev lahko vidimo na Slika 51. Skupini sta prišli do različnih ugotovitev. 

Zanimivo je, da se krivulji odvisnosti lepo sekata in potekata precej linearno. Sami smo 

predhodno ugotovili, da je optimalen premer šobe 13 mm. Skupini sta bili omejeni z 

največjim premerom odprtine. Največja možna odprtina, ki so jo lahko naredili v zamašek, je 

bila okrog 1,5 cm. Večje odprtine se ni dalo izdelati, saj je zamašek razpadel. Navzdol pri 

premeru odprtine skupini nista bili omejeni. Zato škoda, da skupina 22 ni izvajala meritev 

tudi pri manjšem premeru šobe (Slika 51). Iz rezultatov meritev skupine 22 lahko sklepamo, 

da je optimalen premer odprtine čim manjši, torej gre proti 0. Sklepanje je popolnoma 

napačno in ni v skladno z našimi meritvami, saj pri premeru 6 mm model vozila v povprečju 

prevozi le 25 cm. Skupina bi pri manjši odprtini gotovo izmerila krajšo prevoženo pot, ter 

tako dobila neko optimalno, srednjo vrednost.  
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Slika 51: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od premera šobe za 

skupino 3 (modri rombi) in skupino 22 (rdeči kvadrati). 

Graf (Slika 52) prikazuje vse meritve skupin 3 in 22. Obe skupini sta pri vsaki spremenljivki 

opravili vsaj tri meritve. Pri skupini 3 je ključna meritev, pri kateri je prevožena pot preko 10 

m. Ker močno odstopa od drugih dveh rezultatov meritev, precej popravi povprečno 

vrednost. Pri izvajanju meritev je včasih težnjo po ohranjanju ostalih spremenljivk 

konstantnih premagala težnja po čim daljši prevoženi poti. Večkrat so zato učenci balon zato 

napihnili malce bolj, kot bi smeli. Ko smo meritve izvajali sami, nismo dosegali takšnih dolžin 

kot učenci, saj je bila najdaljša prevožena pot manj kot 4 m. 

 

Slika 52: Graf prevožene poti modela vozila v odvisnosti od premera šobe za skupino 3 

(modri rombi) in skupino 22 (rdeči kvadrati).  
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Skupina druge izvedbe 13 je preučevala odvisnost prevožene razdalje od dodatne obtežitve 

vozila. Odvisnost je zelo predvidljiva in jo učenci lahko uganejo v naprej, ravno zato 

predhodno spremenljivke nismo preučevali. Odvisnost je poznana tudi iz vsakdanjega 

življenja, saj lažji avto porabi manj goriva, z lažjim kolesom smo hitrejši… Zato pri 

konstruiranju vozil običajno strmimo tudi k čim manjši masi. Rezultati meritev (Slika 53) 

ustrezajo pričakovanjem, saj je model vozila dosegal največje prevožene razdalje, ko je bil 

brez dodatne obtežitve. Povprečne vrednosti so znotraj območja 2 m, kar je v primerjavi z 

ostalimi spremenljivkami ozko območje. Masa praznega modela vozila je 300 g.  

Presenetljivo ni večjih razlik med prevoženimi razdaljami z dodatno 100 g, 200 g ter 300 g 

utežjo. Teoretično bi pričakovali, da dvakratna masa modela precej bolj skrajša opravljeno 

pot. Povsem brez uteži model vozila opravi daljšo pot kot obtežen. 

 

Slika 53: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od mase modela vozila za 

skupino 13 (modri rombi). 

Na Slika 54 vidimo zbrane vse meritve. Napaka posamezne povprečne vrednosti je dosti 

večja od razlik med posameznimi vrednsotmi. Zato zaključimo, da dodatna masa malo vpliva 

na prevoženo pot modela vozila. Zanimiva je razporeditev, saj so pri vsaki vrednosti 

spremenljivke tri meritve zelo skupaj in ena znatno odstopa. Na delovnem listu vidimo, da se 

odstopajoča meritev pojavi naključno. Torej odstopanja ne moremo pripisati zadnji meritvi 

ter bolj napihnjenemu balonu ali čemu podobnemu.  
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Slika 54: Graf prevožene poti modela vozila v odvisnosti od mase uteži za skupino 13 (modri 

rombi). 

Na Slika 56 vidimo, da je skupina tretje izvedbe izbrala odvisnost prevožene poti modela 

vozila od oblike šobe. Samo izvedbo vpeljave različnih vrednosti spremenljivke je težje 

prikazati v grafu, zato je potrebno prikazane vrednosti v grafu dodatno obrazložiti. Slika 55 

prikazuje izvedbe šob v prerezu. Različne oblike šob označimo z -1, 0 in 1.  Šoba ima izstopno 

odprtino konstantnega preseka in se lahko proti izhodu oži ali širi.  
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Slika 55: Skica izvedb šob v prerezu. 

Izvedba vpeljave spremenljivke ni najbolj posrečena, saj poleg oblike spreminjamo tudi 

povprečen presek šobe. Preučevali smo dve spremenljivki hkrati, čemur se želimo izogniti. 

Vseeno iz meritev lahko potegnemo zaključke.  Optimalna šoba je oblikovana tako, da se 

proti izhodu zraka zoži, tudi povprečen presek šobe je takrat največji. Ali vpliva bolj oblika 

šobe ali povprečen presek ne moremo razbrati. 
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Slika 56: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od oblike šobe za 

skupino 25 (rdeči kvadrati). 

Na Slika 57 je podan graf z vsemi meritvami. Pri enaki vrednosti spremenljivke imamo razpon 

poti vozila od 6 m do 14,5 m. Pri vsaki vrednosti spremenljivke so učenci opravili štiri 

meritve. 

 

Slika 57: Graf prevožene poti modela vozila v odvisnosti od oblike šobe za skupino 25 (rdeči 

kvadrati). 

Na Slika 58 vidimo še zadnjo preučevano spremenljivko, to je naklon cevi. Sami smo 

predhodno ugotovili, da je optimalen naklon cevi 15° glede na vodoravnico navzdol proti 

tlom. Skupina 4 je izvedla meritve le z dvema vrednostma spremenljivke. Z vodoravno cevjo, 

ter cevjo, nagnjeno navzdol glede na vodoravnico. Model vozila je daljšo pot prevozil z 
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nagnjeno cevjo, kar je pričakovano glede na predhodne meritve. Več iz danih rezultatov 

meritev težko sklepamo. 

 

Slika 58: Graf povprečne prevožene poti modela vozila v odvisnosti od naklona cevi za 

skupino 4 (rdeči kvadrati). 

Graf (Slika 59) prikazuje vseh šest rezultatov meritev. Razpon rezultatov meritev pri 

posamezni vrednosti spremenljivke je znotraj območja 2,5 m.  

 

Slika 59: Graf prevožene poti modela vozila v odvisnosti od naklona cevi za skupino 4 (rdeči 

kvadrati). 

Graf razdalje v odvisnosti od spremenljivke 

Na drugi strani delovnega lista so imeli učenci prostor za graf. Polje z mrežo v velikosti 15 cm 

x 9 cm. Velikost posameznega polja je okrog 2 mm x 2 mm. Učencem smo naročili, naj 
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meritve smiselno vnesejo v graf. Pri izdelavi grafa učencem nismo posebej razlagali postopka 

načrtovanja, ali jim dodatno skicirali postavitev na tablo. Učenci so bili pri izdelavi različno 

uspešni ali motivirani. Njihovo uspešnost smo razdelili v posamezne kategorije. Zanimivo je 

tudi, da je uspešnost učencev povezana s skupino. Vendar sta povprečno pravilen graf 

izdelala le do dva učenca na skupino. Ker je vseh učencev 59 ter so delali grafe vsak zase, je 

pregledneje, če podatke predstavimo s tabelo 6. 

Tabela 6: Pregled pravilnosti grafov z delovnih listov. 

Izdelava grafa Število učencev 

Prazno polje 29 

Le potegnjena črta pod kotom 45° 3 

Nenatančno vnesene točke 4 

Neenakomerni razmiki med točkami 2  

Vnesene največje, ne povprečne razdalje 1 

Pravilno vnesene povprečne vrednosti, zamenjani osi, poimenovane osi in 
enote. 

4 

Pravilno vnesene povprečne vrednosti, nepopolno poimenovane osi in 
enote. 

9 

Pravilno vnesene povprečne vrednosti, poimenovane osi in enote. 7 

 

Najprej opazimo zelo veliko število učencev, ki se sploh niso lotili risanja grafa. Pri tem 

predstavljajo večino učenci prve izvedbe, saj nihče izmed njih grafa ni izdelal. Ti učenci so 

celotno drugo stran delovnega lista pustili prazno. Vzrok temu je tudi časovna stiska, saj se je 

izvajanje meritev preveč zavleklo.  

Devet učencev, ki niso narisali grafa je iz druge in tretje izvedbe. Le sedem učencev, ki so 

popolnoma pravilno načrtali graf, ni presenečenje. Pri ocenjevanju smo bili zelo strogi, saj je 

bilo potrebno pravilno poimenovati osi, pripisati pravo fizikalno količino, kot tudi enoto, v 

kateri merimo. Učenci so prehitro zadovoljni z narejenim, zato so hitro kaj pozabili, ter 

nadaljevali z delom. Razlog je tudi v tem da delovni list ni bil za oceno. Trije učenci so, 

namesto da bi vnašali točke, le potegnili poševno črto čez območje za graf. Razlog je verjetno 

v tem, da so lahko pokazali, da so že končali.. Dva učenca sta imelo vrednosti na oseh 

napisane v zelo neenakomernih razmikih. Njuna skala ni bila linearna. 

Ugotovitve in komentarji 

Vse skupine druge in tretje izvedbe so zapisale ugotovitve. Ugotovitve so bile sicer pravilne, 

vendar se večkrat učenci niso znali pravilno izraziti. Ugotoviti se sicer da, kaj so hoteli 
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povedati, vendar izražanje ni fizikalno korektno. To smo opazili pri štirih od desetih 

ugotovitev.  

Zapisali so, recimo, tako: »Balon smo zelo napihnili in meritve so se zelo zvišale.« Potrebno 

bi bilo zapisati tudi, kaj se je zvišalo. To sicer razberemo iz preostanka delovnega lista, 

vendar to ni dobro zapisana ugotovitev. Sledi zapis: »Težji kot je bil voziček, manj se je 

premikal.« Beseda premikal zelo slabo opiše dogajanje, saj ne vemo ali se je voziček premikal 

manj časa, je opravil krajšo pot, se je med vožnjo premikal manj levo in desno, ali kaj 

drugega. Ena izmed skupin je pod ugotovitev zapisala: »Manjši kot je premer, večja je 

razdalja.« V tem primeru ni dovolj dobro definirano, kaj je razdalja, potrebno bi bilo 

poudariti: razdalja, katero opravi model vozila. Ter še zadnji neustrezen zapis ugotovitve: 

»Spodaj širša šoba je dosegla najdaljšo meritev.« Tu manjka povezava med odvisno in 

neodvisno spremenljivko, saj iz ugotovitve ne razberemo odvisnosti med odvisno ter 

neodvisno spremenljivko. Besedna zveza: »je dosegla najdaljšo meritev« nam ne pove 

dovolj. Manjka podatek o opravljeni poti.  

Ugotovitve ostalih skupin 

Rubrika od učencev zahteva le, da zapišejo ugotovitve ostalih skupin. Naloga ima smisel, 

vendar ne zahteva preveč razmišljanja znotraj skupine. Tako ne moramo ocenjevati 

razumevanja, ter pravilnosti fizikalnega izražanja. Člani skupine so le na kratko samostojno 

zapisal ugotovitve ostalih skupin. Med učenci se je pokazala razlika predvsem v 

motiviranosti, saj so nekateri zapisali ugotovitve ene ali dveh skupin nato pa obupali. Ker 

niso videli dovolj smisla v zapisovanju ugotovitev ostalih skupin, so zapis nadaljevali s tremi 

pikami. 

Predlogi za izboljšavo meritev 

Učenci so napisali različne predloge za izboljšavo.  

Nekateri so bili zelo smiselni, kot na primer »bolj ravna tla«, saj je del učencev je spuščal 

model vozila na hodniku zunaj učilnice po parketu, ki je imel nekaj širših razpok. Drugi so 

predlagali bolj natančno merilo za napihnjenost balona. Tretji so predlagali vsa enako vrtljiva 

kolesa, kar je povezano z dvema vrstama koles v kompletu Fischertechnik. Prva se fiksno 

privijači na os, katera nato postane gred, saj prenaša navor. Druga vrsta koles pa se na os le 

natakne in se prosto vrti, kar omogoča boljše vrtenje.  

Nekateri predlogi učencev niso bili smiselni. Predlagali so bolj napihniti balon, vendar smo 

imeli že sedaj težave z iskanjem dovolj dolge proge, ter zavijanjem vozila vstran z nje. 

Predlagali so tudi, da bi cevka morala biti krajša, ter da bi cevka morala biti manjša. Krajšo 

cevko bi težko namestili, saj so imeli velike probleme že z najkrajšo izdelano. 
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Ustreznost hipoteze 

Sedem skupin je pravilno ovrednotilo hipotezo (dve skupini sta napovedano hipotezo potrdili 

in pet skupin je napovedano hipotezo ovrglo). Prva skupina ni zapisala hipoteze, vendar jo je 

kljub temu ovrednotila. Znotraj skupine 21 je prišlo do nesporazuma. Dva člana sta zapisala 

»Hipoteza je pravilna.«, preostala dva: »Hipoteza je napačna«. Skupina 13 polja ni izpolnila. 

Nekaj manjših težav je bilo z izražanjem, na primer: »Ustreznost hipoteze je prav.« 

Graf gibanja 

Graf gibanja je bil dodan kot dodatno delo v primeru preostalega časa. Ker smo bili precej v 

časovni stiski, je razumljivo majhno število narisanih grafov. Nekateri so bili po celem dnevu 

že precej naveličani in utrujeni. V predlogo je graf dorisalo šest učencev. Pojavila sta se dva 

različna tipa grafov.  

Pri skupinah 11 in 12 se je pojavil poševno naraščajoč graf, kateri gibanja ni pravilno opisal. 

Graf so dorisali trije učenci. 

Pri skupini 23 so trije učenci narisali poševno naraščajoč graf, kateri se nato obrne ter 

poševno pada proti 0. Graf pravilno prikazuje gibanje.  
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6. Odgovori na raziskovalna vprašanja in hipoteze 

V zaključku odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja in hipoteze.  

RV1:  Ali lahko pripravimo tehniško naravoslovni dan o reaktivnem pogonu v obsegu in 

na način, predpisan v Konceptih dni dejavnosti v osnovni šoli? 

Tehniško naravoslovni dan lahko pripravimo v obsegu in na način predpisan v Konceptih dni 

dejavnosti v osnovni šoli. Izvedba je opisana v poglavju 4. Eksperimentalni del. Pripravili smo 

vse potrebno za ponovno izvedbo. Izvedbe so bile uspešne v doseganju ciljev in tako v 

zadovoljstvo učencev kot tudi učiteljev.  

RV2: Raziskavo vpliva katerih parametrov lahko vključimo v tehniško naravoslovni dan o 

reaktivnem pogonu, da bodo učenci v danem času lahko prišli do smiselnih 

rezultatov? 

Pri izvedbi TND smo učencem zagotovili svobodo pri izbiri parametrov. Učenci so izbrali 

premer dovodne cevi, obliko šobe, premer koles, premer šobe, dolžino dovodne cevi, težo 

modela vozila, napihnjenost balona in naklon dovodne cevi. Za bolj primerne so se izkazali 

premer dovodne cevi, premer koles, premer šobe, dolžina dovodne cevi in naklon dovodne 

cevi. Za primerne sta se izkazala teža modela vozila in napihnjenost balona. Oblika šobe v 

izvedeni obliki ni primerna. Največ zanimanja je pri učencih vzbudila napihnjenost balona. Z 

naše perspektive je to nezanimiv parameter, saj je najbolj predvidljiv. 

RV3: Ali lahko z izvedbo predlaganega tehniško naravoslovnega dneva povečamo 

razumevanje učencev o principu delovanja reaktivnega pogona? 

Izvedba TND poveča razumevanje, kar ugotovimo z analizo pred-testa in post-testa. 

Izračunali smo povprečni gain faktor  
 
     .  Doprinos je torej pozitiven. Boljše 

razumevanje je opazno predvsem pri vprašanju:  

»Kateri od spodaj naštetih pojavov ali zakonitosti je najbolj povezan z reaktivnim pogonom? 

Obkroži pravilni odgovor.  

 a) Upor pri pretakanju tekočin. 

 b) 3. Newtonov zakon 

c) Naraščanje tlaka s temperaturo. 

d) Trkanja delcev plina med seboj.«   

Na pred-testu je nanj pravilno odgovorilo 25 % učencev, na post-testu 80 %. K boljšemu 

razumevanju in motivaciji učencev doprinese tudi demonstracijski poskus vozička s 

katapultom, katerega ne smemo preskočiti. Tu učenci vidijo, da model vozila na balon potisk 

doseže z odmetavanjem mase, ne le z odrivanjem od okolice. Drugače bi bil preskok od 
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teoretične razlage do raziskovanja modela vozila prevelik. Povečano razumevanje učencev 

lahko potrdimo z doseganjem zastavljenih ciljev. 

RV4: Do kolikšne stopnje se učenci ob izvedbi tehniško naravoslovnega dne po metodi 

učenja z odkrivanjem naučijo postavljati hipoteze? 

Na podlagi analize delovnih listov ugotovimo, da so učenci sposobni postavljanja hipoteze.  Z 

razumevanjem koncepta hipoteze so imeli učenci precej težav. Hipoteze so učenci oblikovali 

sami znotraj skupin. Pomagali smo jim z razlago, da s hipotezo napovemo predvideno 

odvisnost količin. To storimo z besedno zvezo »čim večji ... tem bolj« ali »bo vplivala«, »ne 

bo vplivala«, in podobno. Povedali smo tudi primer hipoteze. Učencev pri postavljanju 

hipotez nismo dodatno omejevali.  

Trinajst skupin od petnajstih postavi hipotezo. Od tega je bilo osem hipotez ustreznih, kar 

predstavlja dobro polovico. 

Hipotezo so učenci na prvi izvedbi zapisali veliko slabše kot na preostalih dveh izvedbah. Dve 

skupini sta zapisali »Peljal se bo 2 m«, ter »približno 7 m«. Zadnja hipoteza skupine prve 

izvedbe se glasi: »Krajša kot bo cev, hitreje bo šel in dlje bo šel voz.« Ta hipoteza se zdi 

sprejemljiva, čeprav bi bilo bolje izpustiti hitrost, saj opazujemo razdaljo. V delovnih listih je 

bilo v nadaljevanju večkrat zaslediti zamenjevanje hitrosti in poti. To je verjetno posledica 

povezave med večjo hitrostjo modela vozila in s tem povezano večjo opravljeno potjo. 

Glede na izkušnje pri izvedbi aktivnosti se učencem zdi postavljanje hipoteze neprijetna in 

težka naloga. Zato je predstavljeni TND dobra priložnost za učitelje, da učencem približajo 

koncept postavljanja hipotez v raziskovalnem delu. 

H1: Delo v skupinah po metodi učenja z odkrivanjem bo učence motiviralo. 

Delo po skupinah je učence dodatno motiviralo. Veseli so bili praktičnega pouka in izvajanja 

poskusov. Več učencev se je pritožilo, da pri pouku premalokrat eksperimentirajo. 

Radovednost in zagnanost učencev je bila opazna med izvedbo. Tudi glede na ankete so bili 

učenci zadovoljni s TND. 

H2:  Učencem bo učenje z odkrivanjem bolj všeč kot običajno delo na naravoslovnih ali 

tehniških dnevih. 

Učencem je bil način dela všeč, vendar ga niso bili vajeni. Običajno na naravoslovnih ali 

tehniških dneh obiščejo muzej, tovarno… Nepričakovano so imeli učenci težave s 

samostojnostjo pri izvedbi TND. Ker niso bili usmerjani kot pri klasičnem pouku, so bili 

nekateri zbegani. Tudi na vprašanje: »Všeč mi je bilo, da sem bil bolj samostojen kot pri 

običajnem pouku” je tretjina učencev odgovorila, da se ne strinjajo ali so neodločeni. 
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7. Zaključek 

 

V magistrskem delu smo zasnovali, izvedli in evalvirali tehniško naravoslovni dan z naslovom 

model vozila na reaktivni pogon. Učencem smo želeli približati koncept reaktivnega pogona. 

TND smo izvedli tudi v praksi. TND smo zasnovali na metodi učenja z odkrivanjem. Metoda se 

je izkazala za ustrezno, saj učenci radi eksperimentirajo. Nekateri so delali tudi med odmori 

in so ponosno razlagali sošolcem in učiteljem kaj počno. Manj so učenci navdušeni nad 

analizo meritev in interpretacijo rezultatov. V prvi izvedbi smo imeli težave z disciplino in 

motiviranjem, kar se odraža tudi v slabših rezultatih učencev. V nadaljnjih dveh izvedbah 

smo zato bili strožji in smo na vsakem raziskovalnem koraku preverili, kaj so učenci naredili, 

šele nato so lahko nadaljevali.  Ob tem smo dosegli tudi ustrezen doprinos znanja, kar smo 

dokazali s pomočjo primerjave rezultatov na pred-testu in post-testu. Učencem je TND 

predstavljal popestritev klasičnega pouka,  izrazili so željo po več takšnih dneh. Zato upam, 

da bo gradivo služilo tudi ostalim učiteljem in ne bo le obležalo v kakem predalu.  
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9. Priloge 

9.1. Priprava  

UČNA PRIPRAVA 
 

Predmet: TEHNIŠKO NARAVOSLOVNI DAN Razred: 8.a, 8.b, 8.c  
Tema: MODEL VOZILA NA REAKTIVNI POGON Zap. ura: 1,2,3,4,5 

 

Enota: Datum:  

Učni cilji: 

1. Cilji vaje 
1.1 Pri vaji pridobljeno znanje in razumevanje: 

Učenci: 

 spoznajo da je zrak lahko pogonsko sredstvo 

 spoznajo in preučijo posamezne parametre šobe reaktivnega pogona. 

 razumejo osnovni princip delovanja reaktivnega pogona – odmetavanje snovi 

 razumejo gibalno količino 

 (znajo in uporabijo enačbo za gibalno količino (m1 * v1 = m2 * v2)) 
 

1.2 Pri vaji pridobljene spretnosti in veščine: 
Učenci: 

 uporabljajo raziskovalni potek dela 

 znajo izvajati meritve 

 pri izvajanju meritev spreminjajo le en parameter in skrbijo za konstantne ostale 

 na podlagi meritev določijo vrednosti posameznega parametra 
 

1.3 Cilji iz učnega načrta Fizike, ki jih želimo doseči: 

 splošni cilji 
Učenci: 

o sistematično odkrivajo pomen eksperimenta pri spoznavanju in preverjanju 
fizikalnih zakonitosti, 

o načrtujejo in izvajajo preproste poskuse in raziskave, obdelujejo podatke, 
analizirajo rezultate poskusov in oblikujejo sklepe, 

o preverjajo izide preprostih napovedi, 
o spoznavajo pomembnost povezovanja eksperimentalnega znanja s 

teoretičnim, analitičnim in sintetičnim razmišljanjem, 
o uporabljajo fizikalno znanje za razumevanje in pojasnjevanje vsakdanjih 

izkušenj in pojavov, 
o spoznavajo pomen in nepogrešljivost fizikalnega znanja za tehnološki razvoj 

in obvladovanje narave, 
 

 Operativni cilji in vsebine 
Učenci: 

o spoznajo in se naučijo uporabljati metode in oblike dela pri fiziki: opazovanje, 
načrtovanje, merjenje, eksperimentiranje, oblikovanje sklepov, interpretacija 
meritev in izidov poskusov 

o izvedejo izbrane poskuse, pri katerih spoznajo in uporabijo metode in oblike 
dela pri fiziki s poudarkom na opazovanju, eksperimentiranju, merjenjih ter 
interpretaciji meritev in izidov poskusov (E);  



 

II 

o prepoznajo izbrane fizikalne količine, samostojno izvedejo meritev dolžine ali 
časa, 

o  izračunajo povprečno vrednost in grobo ocenijo napako meritve (E),  
o uporabijo ustrezne enote za izbrane fizikalne količine,  
o spoznajo, da so izmerjene vrednosti fizikalnih količin nenatančne,  
o s poskusi ugotovijo, da so sile vzrok za spremembo gibanja ali oblike telesa in 

sile poimenujejo po telesih, ki jih povzročajo (E),  
o razlikujejo med silami, ki delujejo ob dotiku, in silami, ki delujejo na daljavo; 
o razumejo, da sili trenja in upora zavirata gibanje, 
o razumejo, da se telo giblje pospešeno, če je vsota zunanjih sil, ki delujejo 

nanj, različna od nič, 
 

 Standardi znanja 
Učenci: 

o načrtno opazuje pojave in zapisuje opažanja,  
o pri opazovanju zbere kvalitativne in kvantitativne podatke ter jih ustrezno zapiše 

(besedilno, zapisuje podatke v tabele, riše skice poskusov, skicira diagrame ipd.), 
o skrbi za urejenost delovnega prostora, za lastno varnost in varnost drugih ter varnost 

opreme,  
o po navodilih izvede fizikalne poskuse ter ustrezno zabeleži dogajanja in meritve,  
o izbere ustrezne pripomočke (vključno z IT) za zbiranje in obdelavo podatkov in jih 

pravilno uporabi,  
o oceni in izmeri vrednosti izbranih fizikalnih količin, jih ustrezno zapiše z merskim 

številom in enoto ter grobo oceni napake meritev, 
o izbere način prikaza podatkov (tabela, graf, risba),  
o tabele in grafe ustrezno opremi in označi, 
o uporabi tabele, grafe, ipd. za prikaz medsebojne odvisnosti količin,  
o pri oblikovanju zaključkov in razlag poveže rezultate poskusov, teoretično znanje in 

druge podatke 
o odgovori na raziskovalno vprašanje, 
o predstavi fizikalno znanje, ki ga je uporabil pri interpretiranju rezultatov ter 

razmišljanja, ki so ga vodila k oblikovanju zaključkov;  
o primerja dejanske rezultate z napovedmi in ugotavlja ujemanje,  
o predlaga morebitne izboljšave uporabljenih metod, 
o predstavi nova vprašanja, ki so se mu porajala med poskusom in po njem;  
o na podlagi predhodnega znanja postavi hipotezo, ki mu pomaga pri načrtovanju 

poskusa,  
o opredeli ključne spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi poskusa,  
o določi, katere količine bo pri poskusu spreminjal in katere bo ohranil nespremenjene,  
o ustrezno zapiše rezultate in odgovore, 
o v konkretnih primerih prepozna sile, ki delujejo ob dotiku teles, in sile, ki delujejo na 

daljavo, 
o našteje:  

–nekaj sil in jih prepozna po učinkih,  

–nekaj sprememb, ki jih sile povzročajo, 

o razlikuje med gibanjem in mirovanjem opazovanega telesa 
o ve da je količina opravljenega dela odvisna od poti in sile na tej poti, 

o da ima vsako telo, ki se giblje, kinetično energijo,  
o da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa. 
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2. Potrebno predznanje 
Pred izvedbo vaje naj bi učenci poznali: 

 Pojme povezane z gibanjem: pot, razdalja, hitrost, pospešek, 

 Osnovne fizikalne enote: meter, sekunda,  

 1. In 3. Newtonov zakon 

 Poznajo sile. 
 

Potrebne veščine/spretnosti: 

 Zmožnost sodelovanja pri pouku. 

 Osnovno znanje uporabe zbirke Fischertechnik. 

 Sodelovanje z izvajalcema skupine, člani skupine in ostalimi. 

 Navajenost na delo v skupinah. 

 Risanje grafov in izpolnjevanje tabel. 
 

Učne metode:    razgovor     razlaga     demonstracija     praktično delo    delo s tekstom  

metoda grafičnih izdelkov     eksperimentalno delo     izdelava poročil    delo z računalnikom    ogled videa 

Učne oblike:  frontalna   individualna    skupinska    delo v dvojicah    izkustveno učenje 

Učna sredstva in pripomočki: 

 

Pripomočki, stroji in orodja Na skupino Na 5 skupin 

Tračni meter 1  

Svinčnik 1  

Podloga iz lepenke 1  

Tehtnica 1  

Tlačilka za balone 1  

Okrogla pila za kovine (fin 
nasek) 

1  

Nož za lepenko 1  

Luknjač za plutovinaste 
zamaške 

 2 

Ročna žaga za umetne mase   1 

Zbirka Fischertechnik 1  

Štoparica  1 

Silomer  1 

 

Material Na skupino Na 5 skupin 

Plutovinaste zamaške Cca. 5  

Gumice 2  

Vodovodne cevi različnega 
premera 

 4 

Baloni nazivnega premera 50 
cm 

3  

Izolirni trak  1 

 
Za demonstracijo: 

 Sestavljen model vozila fischertechnik s katapultom (različne uteži), za prikaz  
principa reaktivnega pogona, 

 Sestavljen model vozila na balon 
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Opombe: 

 

1. Varnostna opozorila 
Pri izdelavi šob moramo biti pozorni: 

 Ostre robove luknjača za plutovinaste zamaške in noža za lepenko. 

 Obvezna uporaba podlage iz lepenke. 

 Gumice niso namenjene streljanju po razredu. 

2. Kratek opis vaje 
Učenci raziskujejo različne parametre, ki vplivajo na prevoženo pot vozila na reaktivni pogon. 
Takšni parametri so:  

 velikost koles 

 teža vozila 

 dolžina dovodne cevi 

 premer dovodne cevi 

 naklon šobe 

 premer šobe 

 oblika šobe 

 dolžina šobe 
Učenci spoznajo osnovne delovanja reaktivnega pogona in parametre, ki vplivajo na 
učinkovitost pogonske šobe. Vsaka skupina si izbere en parameter, ki ga podrobneje preuči. 
Zasnovati poskušajo optimalen model vozila s pomočjo balona, ki jim je na razpolago. 
Frontalnemu uvodu sledi delo po skupinah. Učenci, ki so razdeljeni po skupinah, sestavijo 
preprost model vozila na balon. Izberejo si parameter, ki po njihovem mnenju vpliva na 
učinkovitost vozila. Postavijo hipotezo, kako in koliko bo njihova spremenljivka vplivala na 
prevoženo pot. Učenci izdelajo več izvedb njihove spremenljivke in izvedejo meritve. 
Rezultate zberejo v obliki poročila in zapišejo zaključke, vključno z zbranimi podatki in sklepi. 
Ugotovitve predstavijo ostalim skupinam.  
 

3. Shema poteka aktivnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvodna predstavitev in 

seznanitev z tematiko 

Prikaz modela vozila na balon ( 

prikaz principa tudi z katapultom) 

Formiranje skupin in delitev 

gradiva 

Izbira področja raziskovanja, 

raziskovalna hipoteza , odvisne in 

neodvisne spremenljivke 

Predtest 
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4. Izvedba 
Pri izvedbi smo pozorni na učne oblike, ki jih uporabimo ter na časovno usklajenost.  
Za izvedbo potrebujemo čim bolj ravno površino dolžine okrog 5 m(npr. parketna tla). Prav tako 
potrebujemo računalnik in projektor. 
 

5. Učne oblike 
Učenci delajo v manjših skupinah. Za vsako od aktivnosti se predlaga naslednje učne oblike: 
 
    Tabela 1: Aktivnosti skozi tehniške dni. 

FAZA AKTIVNOSTI OBLIKA 

Predtest Individualna oblika  

Uvodna predstavitev in seznanitev s 
tematiko 

Frontalna oblika, učenci niso razdeljeni v 
skupine. 

Prikaz modela vozila na balon (prikaz 
principa tudi s katapultom) 
 

Frontalna oblika, učenci niso razdeljeni v 
skupine. 

Formiranje skupin in delitev gradiva Delo v manjših skupinah, 4 učenci. 

Izbira področja raziskovanja, 
raziskovalna hipoteza , odvisne in 
neodvisne spremenljivke 

Delo v manjših skupinah, 4 učenci. 

Načrt preučevanja spremenljivke, Delo v manjših skupinah, 4 učenci. 

Načrt preučevanja spremenljivke, 

postopka merjenja 

Izdelava modela 

Izvajanje meritev 

Obdelava podatkov, zapis 

ugotovitev in končanje poročila 

(ocenijo trenje z pomočjo 

silomera) 

Predstavitev podatkov ostalim, 

predlagana optimalna vrednost 

Refleksija 

Potest enak predtestu z dodano 

povratno informacijo glede 

izvedbe 
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postopka merjenja 

Izdelava modela vozila Delo v manjših skupinah, 4 učenci. 

Izvajanje meritev Delo v manjših skupinah, 4 učenci. 

Obdelava podatkov, zapis ugotovitev 
in končanje poročila 

Delo v manjših skupinah, 4 učenci. 

Predstavitev podatkov ostalim, 
predlagana optimalna vrednost 
Refleksija 

Delo v manjših skupinah, 4 učenci. 

Potest Individualna oblika 

 
6. Časovna usklajenost 

Tehniški dan na temo model vozila na reaktivni pogon poteka en dan in sicer 5 šolskih ur.  
 
 

UČITELJ UČENCI 

Pred-test   
10. min  
 
Razdelimo predteste, poudarimo da niso namenjeni številskemu ocenjevanju njihovega 
znanja. Njihov rezultat bo služil naši raziskavi, na šolsko oceno pa bo vplival, če bodo 
med oceno. Zato naj se lotijo reševanja resno. Opozorimo da nekaterih reči verjetno ne 
bodo znali, ker se o njih še niso učili. Predtest ne preverja znanja ki ga bodo potrebovali 
pri TD. 
 
Na kratko povemo potek reševanja in jih opozorimo, naj v primeru nerazumevanja 
navodil, postavijo dodatna vprašanja.  
  

  
Učence razsedemo v 
dve vrste, med njima 
bomo izvajali poskuse. 
 
 
 
Rešujejo predtest. 

Uvodna predstavitev in seznanitev s tematiko  
30. min  
 
 
Pričnemo z odseki videoposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=TuRIOjGrPcc 
 
Posnetek med predvajanjem ustavljamo. Izzovemo učence, da razložijo, kaj se je 
dogajalo. 
 
Nadaljujemo z osnovno razlago gibalne količine in 3 Newtonovega zakona. 
Demonstriramo model vozila s Fischertechnik katapultom (velika hitrost-majhna masa). 
Pri tem izstreljujemo uteži mase 100g, 50g, 20g. Povemo da je pomembna masa in 
hitrost gibanja. Preidemo do odmetavanja mase, velike hitrosti. 
 
Video posnetek o delovanju rakete: https://www.youtube.com/watch?v=QQB1Iw3zJbc 
 
 
Preidemo na pline in sicer pokažemo, kaj se zgodi če balon poči, če napihnjen balon 
spustimo prosto v zrak, ter če na balon pritrdimo slamico, in jo pritrdimo na napeto vrv. 
Učenci opazujejo predvsem smer gibanja, pri čemer jih opozorimo da je bil v balonih 
enak nadtlak. Razlika je v tem kako je usmerjena iztekajoča masa. 
 
 
 

 
 
 
 
Spremljajo video in 
med premori 
komentirajo. 

Prikaz modela vozila na balon  
5. min  
 
Današnja naloga bo izdelava vozila na reaktivni pogon, ki bo dosežen s pomočjo 
balona. Pri izdelavi si boste pomagali s kompletom Fischertechnik in balonom, ki je za 
vse enak. Balon bo napihnjen vedno enako. S tem bo za vse enaka zaloga zraka. Do 
premera 30 cm je tlak v balonu skoraj konstanten, nato prične naraščati. Pri polnjenju 
balonov bomo za merilo uporabljali kartonasto škatlo.  
 
Pokažemo (demonstriramo) model vozila in predstavimo sestavne, ki jih skiciramo na 
tablo. Naša naloga bo: Želimo izdelati model vozila s čim daljšim dosegom 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuRIOjGrPcc
https://www.youtube.com/watch?v=QQB1Iw3zJbc
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(Zapišemo na tablo).  
 

 
To bomo izvedli s pomočjo čisto prave raziskave. Upoštevali bomo raziskovalne korake. 
To pomeni določeno proceduro, s katero poskrbimo za pravilno raziskavo. 
 
 
 
Formiranje skupin in delitev gradiva  
5. min  
 
Učence razdelimo po skupinah z že v naprej pripravljenim seznamom. Učencem 
razdelimo delovne liste. Povem da se bodo na koncu dneva pobrali. 
 
Prva naloga učencev je, da se pogovorijo in zapišejo na prazen list ki ga dobijo 
zapišejo, kaj vse vpliva na prevoženo pot vozila. Pri tem naj zapišejo tudi parametre, ki 
jih lahko spreminjamo med izdelave modela vozila. 
 
 

 
 
 
 
Zapišejo spremenljivke 
na list. 

Izbira področja raziskovanja, raziskovalna hipoteza , odvisne in neodvisne 
spremenljivke 

 

10. min  
 
En član vsake skupine pride z listom pred tablo in napiše spremenljivke, ki so jih našli, 
tiste, ki jih lahko spreminjamo, obkrožimo.  
 
 
Učencem naročimo, naj si vsaka skupina izbere dva parametra (eden za rezervo), ki bi 
jih rada preučila. 
 
V naključnem vrstnem redu skupine povedo, kaj bodo preučevali. Na tabli parameter 
obkrožimo in zapišemo, katera skupina ga je izbrala.  
 
 
 
Povemo, kaj je raziskovalna hipoteza (v smislu čim večji ... tem bolj, ali bo vplivala, ne 
bo vplivala). Povemo, kaj so odvisne, neodvisne in konstantne spremenljivke.  
 
 
 

 
Član skupine parametre 
predstavi vsem in 
zapiše na tablo. 
 
Znotraj skupine izberejo 
dva parametra. 
 
Imajo določen 
parameter, ki ga bodo 
preučevali. 
 
 
Samostojno zapišejo 
hipotezo, odvisne, 
neodvisne in 
konstantne 
spremenljivke. Član 
skupine vstane in pove 
kar so zapisali. 

Načrt preučevanja spremenljivke, postopka merjenja  
10. min  
 
Učencem naročimo, naj razmislijo in se dogovorijo kako bodo uvedli spremenljivko, 
kako bodo spreminjali parameter, ki so ga izbrali. Pri tem naj razmislijo, na kaj vse bo 
potrebno paziti za natančnost meritev (konstantne spremenljivke). Dogovorimo se o 
premeru balona, ki bo za vse enak, in sicer 30 cm. 
 
 

 
Ko končajo sklepe 
povedo izvajalcu. 

Izdelava modela vozila  
45 min.  
 
ŠELE KO JE VSE IZPOLNJENO in jasno! 

 
Učencem razdelimo balone in komplete fischertechnik. Varnostni napotki glede izdelave 

 
 
 
Pričnejo z izdelavo. 
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šob in dovodnih cevi. V delu razreda postavimo kotiček za izdelavo šob in dovodnih 
cevi. 
 
 
Izvajanje meritev  
40. min  
 
Ko je model vozila izdelan, ga preizkusijo na hodniku (ali v razredu). Glede na prve 
meritve prilagodijo nadaljnje vrednosti parametra. 
 
 

 
Izvajajo in v delovne 
liste zapisujejo meritve. 
Po potrebi izdelajo 
dodatno različico 
parametra. 

Obdelava podatkov, zapis ugotovitev in končanje poročila  
35. min  
 
Učencem naročimo, naj iz zbranih podatkov poskušajo oblikovati sklepe in narišejo graf 
odvisnosti. (Hitrejši učenci izmerijo lahko še čas vožnje in s silomerom izmerijo silo 
trenja, se lotijo preučevanja druge spremenljivke.) 
 

 
Učenci imajo v tabeli 
zbrane podatke, katere 
lahko ovrednotijo. 

Predstavitev podatkov ostalim, predlagana optimalna vrednost 
Refleksija 

 

25.min  
 
Sklepe nato vsaka skupina pred tablo predstavi ostalim skupinam. pri tem povedo kaj in 
kako so preučevali. Razložijo, kako so uvedli spremenljivko, in predstavijo rezultate 
meritev (narišejo graf). Predstavijo sklepe in predlagajo optimalno vrednost. Povedo 
tudi, s čim so imeli težave, ter še ostale ugotovitve. 
 

 
Ostali spremljajo in 
zapišejo kaj so ugotovili 
ostali. 

Post-test  
10. min  
 
Enako kot pred-test, pišejo še post-test. 
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9.2. Delovni list 
Delovni list: Model vozila na reaktivni pogon 

Učenec/ka:______________________________     Šola:_____________________________________ 

Datum:_________________________________     Razred:___________________________________ 

Soizvajalci v skupini:__________________________________________________________________ 

Kaj raziskujemo:_____________________________________________________________________ 

Možni dejavniki ki vplivajo na prevoženo pot vozila: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Spreminjali bomo (izbrani dejavnik):_______________________________ 

Hipoteza(napovemo izid naših meritev): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Merili bomo(odvisna spremenljivka): 

__________________________________________________________________________________ 

Preučevana spremenljivka, ki jo bomo spreminjali (neodvisna spremenljivka): 

__________________________________________________________________________________ 

Česa ne bomo spreminjali (konstantne spremenljivke): 

__________________________________________________________________________________ 

Načrt uvedbe spremenljivke (konkretno, kako bomo izdelali različne vrednosti): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Meritve odvisnosti prevožene razdalje od________________________________________________ 

Vrednost 

spremenljivke 

Izmerjena pot [cm] Povprečna 

vrednost ā 

[cm] 
1. 2. 3. 4. 5. 
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Graf razdalje v odvisnosti od spremenljivke: 

 

Ugotovitve in komentarji(iz vaših meritev): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ugotovitve ostalih skupin(optimalne vrednosti): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Predlogi za izboljšavo meritev(opaženi problemi): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ustreznost hipoteze:_________________________________________________________________ 

Graf gibanja (ocenjen iz opazovanja):  
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9.3. Pred-test   

Pred-test natisnemo A3 polo. Tiskamo pokončno dve strani teksta na stran ležeče pole, na 

koncu po sredini polo prepognemo. Dobimo polo z natisnjenimi tremi stranemi. 

Tema: Šobe pri vozilu na reaktivni pogon 

Učenec/ka:______________________________     Šola:_____________________________________ 

Datum:_________________________________     Razred:___________________________________ 

Lanska povprečna ocena vseh predmetov                 Povprečna ocena pri fiziki (obkroži):   1   2   3   4   5 

(obkroži):      2   3   4   5     

 

1. Kaj je v vesolju daleč od planetov, zvezd in ostalih masivnih predmetov? 

Obkroži pravilni odgovor.  

 a) Zrak 

 b) Ogljikov dioksid (CO2) 

 c) Drugi plini 

 d) Vakuum 

2. Kaj je nujno potrebno za delovanje reaktivnega pogona?  

Obkroži pravilni odgovor. 

 a) Gorenje. 

 b) Vrtenje lopatic. 

c) Odrivanje od površja ali snovi v okolici. 

d) Odmetavanja mase. 

3. Kateri pogoj mora biti izpolnjen za uspešno delovanje reaktivnega pogona?  

Obkroži pravilni odgovor. 

 a) V okolici vozila mora biti plin. 

 b) V okolici vozila mora biti površje ali snov. 

 c) Temperatura vozila mora biti višja od temperature okolice.  

d) Potreben ni noben od naštetih pogoje. 

4. Pri podjetju, ki izdeluje športno opremo, testirajo zračni top, ki strelja žogice za tenis. 

Preverjajo tezo:  

Težja kot bo žogica, dlje bo letela. 

 

Podčrtaj vse parametre, ki jih je pri preverjanju hipoteze smiselno spreminjati. 
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Teža topa, veter, velikost žogice, tlak v topu, naklon topa, premer cevi topa, teža žogice, 

dolžina cevi topa. 

5.  Opazujemo raketo, ki v zrak pošlje kamero za snemanje površja. Raketa je sestavljena iz lupine in 

goriva. Kaj lahko poveš o višini, ki jo doseže raketa, če: 

- raketo napolnimo z več goriva (povečamo maso goriva): 

a) višina se zmanjša                              b) višina ostane enaka                         c) višina se poveča       

 

- raketi zmanjšamo maso lupine: 

a) višina se zmanjša                              b) višina ostane enaka                         c) višina se poveča       

 

-  lupino oblikujemo bolj aerodinamično (masa ostane nespremenjena): 

a) višina se zmanjša                              b) višina ostane enaka                         c) višina se poveča       

 

-  raketo pobarvamo s črno barvo: 

a) višina se zmanjša                              b) višina ostane enaka                         c) višina se poveča       

 

- površino lupine rakete zgladimo (naredimo bolj gladko): 

a) višina se zmanjša                              b) višina ostane enaka                         c) višina se poveča       

 

- raketo izstrelimo nad vodo: 

a) višina se zmanjša                              b) višina ostane enaka                         c) višina se poveča       

 

- raketo izstrelimo  z vrha 10 m visokega stolpa: 

a) višina se zmanjša                              b) višina ostane enaka                         c) višina se poveča       

 

6. Na gladki ravni podlagi miruje voziček z maso 1 kg. V voziček trči enak voziček, ki se giblje z začetno 

hitrostjo . Po trku se vozička odbijeta.  
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Označi, kako se po trku gibljeta vozička. S puščico označi smer in hitrost gibanja (pri čemer približno 

upoštevaj merilo; večjo hitrost prikaži z daljšo puščico).  

 
7. Dopolni stavke, da bodo smiselni. 

Janez je preveril, kaj vse vpliva na _____________ , ki jo preleti letalo iz papirja. Ugotovil je, 

da čim večja je ___________ kril, tem daljšo ____________ opravi letalo. Letalo, ki je lažje in 

ima manjšo_____________, je učinkovitejše. Pri samem metu je pomembna tudi __________ 

s katero z roko zaluča letalo. Pomembna je tudi __________ vetra.  

 

8. Kateri od spodaj naštetih pojavov ali zakonitosti je najbolj povezan z reaktivnim pogonom? 

Obkroži pravilni odgovor.  

 a) Upor pri pretakanju tekočin. 

 b) 3. Newtonov zakon 

c) Naraščanje tlaka s temperaturo. 

d) Trkanja delcev plina med seboj. 
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9.4. Post-test 

 

V poglavju 8.4 Post-test v celoti ponovimo tisto, kar je v 8.3 Pred-test in dodamo 9. 10. in 11. 

nalogo oziroma sklop vprašanj. Dobimo polo z natisnjenimi šterimi stranemi. 

 

9. Označi, v kolikšni meri se strinjaš z izjavo. 

 Popolnoma se 
strinjam 

Strinjam se Neodločeno Ne strinjam se Sploh se ne 
strinjam 

Na TD sem se 
naučil in 
spoznal precej 
novega. 

     

Všeč mi je bilo, 
da sem bil bolj 
samostojen 
kot pri 
običajnem 
pouku. 

     

Navodila so 
bila jasna in 
razumljiva. 

     

Tema je 
aktualna in 
zanimiva. 

     

Poznam potek 
znanstvenega 
raziskovanja 

     

Rezultati 
meritev so bili 
predvidljivi  

     

 

 

10. Naštej najbolj pozitivne in najbolj negativne stvari glede tehniškega dneva. 

Negativne Pozitivne 
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11. Napiši kak predlog za izboljšavo tehniškega dneva : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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