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POVZETEK 

Učenci se vsakodnevno srečujejo s pojmoma temperatura in toplota, a kljub temu se pojavlja 
nerazumevanje obeh pojmov in njuna napačna raba. Pogosto je težje prestrukturiranje 
napačnega razumevanja pojmov, s katerimi se učenci vsakodnevno srečujejo, kot usvajanje 
novih, neznanih pojmov. Pri tem ima učitelj pomembno vlogo, saj mora pri načrtovanju 
pouka najprej preveriti predznanje in pri tem možna napačna razumevanja. V naslednji fazi 
mora izbrati ustrezno metodo, ki bo učencem poleg konstruiranja znanja omogočila tudi 
prestrukturiranje napačnega. Ena od metod aktivnega pouka naravoslovja je metoda napovej-
opazuj-razloži, ki omogoča prav to.  

V magistrskem delu smo preučevali uspešnost uporabe metode napovej-opazuj-razloži pri 
pouku, in sicer v 4. in 5. razredu osnovne šole. Zanimalo nas je, kakšne so učenčeve predstave 
o temperaturi in toploti ter kako in v kolikšni meri jih z uporabo metode napovej-opazuj-
razloži približamo znanstvenemu razumevanju. Obenem smo ugotavljali, kako se učenci 4. in 
5. razreda odzivajo na uporabo metode napovej-opazuj-razloži.  

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in kvalitativni 
raziskovalni pristop. Način vzorčenja je bil neslučajnostni, namenski. V namen poglobljene 
analize učenčevega razumevanja pojmov temperatura in toplota je vzorec predstavljalo 8 
učencev 4. in 5. razreda osnovne šole. Razdelili smo jih v 4 pare, in sicer 2 para iz 4. razreda 
in 2 para iz 5. razreda. Za potrebe zbiranja podatkov smo sestavili preizkus znanja (predtest, 
potest); učno pripravo, ki jo sestavlja sklop petih nalog, oblikovanih po izbrani metodi; 
opazovalni list ter kratek anketni vprašalnik. Najprej smo individualno preverili predznanje 
učencev, pri čemer smo uporabili preizkus znanja (t. i. predtest) na temo temperatura in 
toplota. Nato je s posameznimi pari sledila obravnava temperature in toplote, pri čemer je bila 
uporabljena metoda napovej-opazuj-razloži. Med uporabo metode napovej-opazuj-razloži so 
učenci izpolnjevali delovne liste z nalogami, oblikovanimi po metodi napovej-opazuj-razloži. 
Sklop nalog, oblikovanih po metodi napovej-opazuj-razloži sestavlja pet nalog, in sicer: 
Temperatura in toplota, Prehajanje toplote, Toplotna prevodnost, Vpliv površine na toplotni 
tok ter Mešanje tekočin. Med izvedbo nalog smo opazovali odzive učencev in jih zapisovali 
na vnaprej pripravljeni opazovalni list. Na koncu smo s preizkusom znanja (t. i. potest), ki je 
bil enak preizkusu znanja, uporabljenega v prvem delu zbiranja podatkov (predtest), 
individualno preverili usvojeno/poglobljeno znanje.  

Rezultati raziskave kažejo, da se učenci 4. in 5. razreda pozitivno odzivajo na uporabo metode 
napovej-opazuj-razloži. Identificirali smo, da imajo učenci 4. in 5. razreda o temperaturi in 
toploti oblikovane predstave, ki so pogosto v nasprotju z znanstvenimi resnicami. Uporaba 
metode napovej-opazuj-razloži pri obravnavi temperature in toplote je bila uspešna pri dosegu 
ciljev učne ure. Izbrani vzorec je pokazal, da so po uporabi metode napovej-opazuj-razloži na 
preizkusu znanja vsi učenci 4. in 5. razreda napredovali, vendar so zaradi različnega 
predznanja med učenci 4. in 5. razreda opazne razlike v razumevanju pojmov v povezavi s 
temperaturo in toploto. Ugotovitve raziskave veljajo le za izbrani vzorec in jih ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. Izsledki raziskave nudijo dobro izhodišče učiteljem 
razrednega pouka, naravoslovja in fizike za načrtovanje učnih ur pri obravnavanju 
temperature in toplote.  

 

Ključne besede: naravoslovje in tehnika, temperatura, toplota, napačne predstave, aktivno 
učenje, metoda napovej-opazuj-razloži (POE)  



 
 

Using Predict-Observe-Explain Method at Teaching Temperature and Heat in the 
Fourth and Fifth Grade of Elementary School 

 

ABSTRACT 

Pupils encounter the concepts of temperature and heat in everyday life. In spite of this, there 
is a misunderstanding of concepts and their misuse. Often it is more difficult to restructure the 
misunderstanding of the concepts that pupils encounter every day, such as adopting new, 
unknown concepts. In this regard, the teacher has an important role. First, in the planning of 
the lesson he must initially verify the knowledge and misconceptions pupils might have. In 
the next phase, the teacher has to choose an appropriate method that will enable pupils to 
construct knowledge and also restructure the wrong knowledge they might have. One of the 
methods of active science learning, which enable this, is the predict-observe-explain method. 
 
In the master's thesis, we were researching the effectiveness of using the predict-observe-
explain method at teaching in 4th and 5th grade of elementary school. We were focusing on 
what the pupil's ideas about the temperature and the heat are, and how, and to what extent 
with the use of the predict-observe-explain method they approach to scientific understanding. 
At the same time, we were researching how pupils in the 4th and 5th grade respond to the 
usage of the predict-observe-explain method. 
 
In the study, we used the descriptive method of pedagogical research and a qualitative 
research approach. The sampling method was non-randomized, dedicated. For the purpose of 
in-depth analysis of the pupil's understanding of the concepts of temperature and heat, the 
sample consisted of 8 pupils from the 4th and 5th grade of elementary school. We divided them 
into 4 pairs, namely 2 pairs from the 4th grade and 2 pairs from the 5th grade. In order to 
collect the data, we compiled the following: a knowledge test (pre-test, post-test); learning 
preparation, which consists of a set of five tasks designed according to the chosen method; 
observation sheet; and a short questionnaire. First, we individually checked the pupils' pre-
knowledge, using a knowledge test (i.e., pre-test) on the topic of temperature and heat. Then, 
the individual pairs followed the treatment of temperatures and heat by using the predict-
observe-explain method. While using the predict-observe-explain method, pupils completed 
worksheets with tasks designed according to the predict-observe-explain method. The set of 
tasks designed according to the predict-observe-explain method consist of five tasks: 
Temperature and heat, Heat passing, Heat conductivity, Effect of surface on heat flow and 
Mixing of liquids. During the implementation of the tasks we were observing the responses of 
pupils and recorded them on a pre-prepared observation sheet. Finally, with the knowledge 
test (i.e., post-test), which was the same as the knowledge test used in the first part of the data 
collection (i.e., pre-test), we individually verified the adopted/in-depth knowledge. 
 
The results of the research show that pupils of the 4th and 5th grade respond positively to the 
use of the predict-observe-explain method. We have identified that pupils of the 4th and 5th 
grades have preconceived ideas and thoughts about temperature and heat that are often 
contrary to scientific truths. Using the predict-observe-explain method at teaching temperature 
and heat proved to be successful in achieving the goals of the lesson. On the selected sample, 
it turned out that after the use of the predict-observe-explain method in the knowledge test, all 
pupils in the 4th and 5th grade made progress. However, due to the difference in the pre-
knowledge among pupils of grades 4 and 5, there are noticeable differences in their 
understanding of the concepts in connection with temperature and heat. The results of the 



 
 

research apply only to the selected sample and cannot be generalized to the whole population. 
Nevertheless, the results provide a good starting point for teachers of elementary school, 
natural sciences and physics for planning lessons for teaching temperature and heat. 
 

Keywords: natural sciences and technology, temperature, heat, misconceptions, active 
learning, predict-observe-explain method (POE)  
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1 UVOD 

Učenci se vsakodnevno srečujejo s pogovornim izrazom »toplota« v različnih oblikah in ta 
večkratna uporaba jih lahko vodi v zmedenost (Gönen in Kocakaya, 2010). Poleg tega se pri 
zgodnjem poučevanju o temperaturi in toploti pri učencih pogosto pojavljajo težave z 
razlikovanjem med pojmoma temperatura in toplota (Carlton, 2000). Različni avtorji v svojih 
raziskavah poudarjajo, da se učenčevi konceptualni okviri gradijo prek izkušenj skozi otroštvo 
in ostanejo vse dokler niso izpodbiti s situacijami, ki jih ne morejo razložiti (Alwan, 2010; 
Carlton, 2000; Gönen in Kocakaya, 2010). Pri tem je učiteljeva naloga, da razišče predstave, 
ki jih imajo učenci, in jim s konkretnimi primeri omogoči prestrukturiranje konceptov o 
temperaturi in toploti (Carlton, 2000; Gönen in Kocakaya, 2010). Zato mora učitelj v fazi 
načrtovanja pouka naravoslovja poleg opredelitve obsega in kakovosti znanja premišljeno 
izbrati metode, ki jih bo uporabil (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 32–33). 

Didaktična priporočila, zapisana v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2011, str. 24) 
učitelja spodbujajo, naj pouk načrtuje tako, da ta »temelji na učenčevem aktivnem usvajanju 
znanja, zato je priporočljivo, da so v ospredju dejavnosti učencev, ki to omogočajo«. V 
priporočilih je izpostavljeno, da je temelj konstruktivističnega načina poučevanja ta, da pri 
usvajanju novega in kakovostnejšega znanja upoštevamo predznanje vsakega posameznega 
učenca. Pri tem mora biti učenec tisti, ki aktivno konstruira znanje, saj mu tako omogočimo, 
da napačne predstave ali pojmovanja nadomesti z novimi, bližjimi znanstvenim resnicam 
(Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 24). Metoda napovej-opazuj-razloži je ena 
izmed metod, ki učencem omogoča aktivno učenje, saj od njih zahteva aktivno sodelovanje v 
vseh fazah pouka ter samostojno reševanje problemov. Omenjena metoda poteka v treh 
korakih, in sicer napoved, opazovanje in razlaga, pri čemer učenci na podlagi konflikta med 
že usvojenim znanjem in novo izkušnjo aktivno konstruirajo znanje (Planinšič, 2010; White in 
Gunstone, 1992). V okviru magistrskega dela smo preverili njeno uspešnost pri obravnavi 
temperature in toplote v 4. in 5. razreda osnovne šole. Pri tem smo se osredinili na predstave, 
ki jih imajo učenci o temperaturi in toploti, in kako jih z uporabo metode napovej-opazuj-
razloži približamo znanstvenemu razumevanju. 

Struktura magistrskega dela je sledeča. V teoretičnem delu magistrskega dela (poglavje 2) je 
nekaj besed namenjenih učenju in poučevanju, učni motivaciji (podpoglavje 2.1) ter 
aktivnemu učenju (podpoglavje 2.2). Nato so predstavljena teoretična izhodišča o metodi 
napovej-opazuj-razloži ter njeni uporabi pri pouku (podpoglavje 2.3). Sledi pregled učnih 
ciljev, ki jih od predšolskega obdobja ter vse do konca osnovnošolskega izobraževanja za 
obravnavo temperature in toplote predpisujejo učni načrti, ter opis Bloomove taksonomije 
izobraževalnih ciljev (podpoglavje 2.4). V nadaljevanju se osredinimo na učno vsebino 
temperatura in toplota ter na dosedanje raziskave o učenčevem razumevanju in hkrati tudi 
težave pri razumevanju pojmov temperatura in toplota (podpoglavje 2.5).  

V empiričnem delu magistrskega dela (poglavje 3) je opredeljen raziskovalni problem 
(podpoglavje 3.1), navedeni so cilji raziskave in raziskovalna vprašanja (podpoglavje 3.2) ter 
metoda in raziskovalni pristop (podpoglavje 3.3). Prav tako so opisani vzorec (podpoglavje 
3.3.1), postopek zbiranja podatkov (podpoglavje 3.3.2), instrumenti (podpoglavje 3.3.3) ter 
postopki obdelave podatkov (podpoglavje (3.3.4). V nadaljevanju so predstavljeni in 
podrobneje interpretirani rezultati raziskave (podpoglavje 3.4), s katero smo želeli ugotoviti: 
Kako se učenci 4. in 5. razreda odzivajo na uporabo metode POE? Kako in v kolikšni meri 
učenci 4. in 5. razreda pri uporabi metode POE usvojijo cilje učne ure? Katera napačna 
razumevanja temperature in toplote se najpogosteje pojavljajo pri učencih 4. in 5. razreda 
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osnovne šole? V kolikšni meri učenci 4. in 5. razreda usvojijo pojme v povezavi s temperaturo 
in toploto pri poučevanju z metodo POE? V podpoglavju z naslovom Odgovori  na 
raziskovalna vprašanja (podpoglavje 3.4.2) so predstavljeni izsledki navedene raziskave z 
razpravo. Ključne ugotovitve in smernice za nadaljnje delo so v zaključnem delu (poglavje 4). 
Na koncu magistrskega dela sledita še poglavji Literatura in viri (poglavje 5) in Priloge 
(poglavje 6).  
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2 TEORETIČNI DEL 

V poglavju predstavljamo teoretična izhodišča, ki se navezujejo na empirični del 
magistrskega dela. V prvem delu so opredeljeni pojmi učenje in poučevanje, učna motivacija 
ter aktivno učenje. V nadaljevanju je opisana metoda napovej-opazuj-razloži ter izkušnje z 
njeno uporabo pri pouku. Sledi predstavitev pregleda učnih ciljev, ki jih za obravnavo 
temperature in toplote predpisujejo obstoječi dokumenti slovenskega šolskega sistema. 
Opisana je tudi Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev in predstavljena opredelitev 
ključnih pojmov izbrane teme, in sicer temperatura in toplota. Na koncu so opisane dosedanje 
raziskave o učenčevem razumevanju temperature in toplote z izpostavljenimi najpogostejšimi 
napačnimi razumevanji obeh pojmov. 

 

2.1 UČENJE IN POUČEVANJE 

 

»Nič ni bolj praktičnega v poučevanju kot vedenje o tem, kako se ljudje učijo.«                                                                               
(Škotski kurikularni svet, 1996) 

 

Psihologija učenja in pouka je doživela velike spremembe, zaradi katerih se je sodobno 
pojmovanje učenja in poučevanja znatno spremenilo in je vse bolj usmerjeno v učenca. V 
procesu učenja je učenec tisti, ki je aktiven in samostojen pri konstruiranju lastnega znanja. 

Adamič (2005) pouk opredeli kot vzajemno dejavnost učitelja in učenca. Gre za preplet dveh 
aktivnosti, in sicer poučevanje in učenje, pri čemer je poučevanje, ki je vedno usmerjeno v 
učenje, učiteljeva aktivnost, in učenje učenčeva aktivnost. Na kakovost učenja, rezultate in 
dosežke učencev, njihov napredek, rast in razvoj neposredno vpliva kakovost poučevanja 
(Adamič, 2005, str. 77; Kramar, 2004). Medtem ko sodobna pedagogika v večji meri kot učno 
vsebino in učitelja v ospredje postavlja učence, pri čemer se vse bolj uporablja geslo »od 
poučevanja k učenju« (Marentič Požarnik, 2010, str. 5). 

Temeljni cilj sodobnega poučevanja je učencem omogočiti kakovosten pouk. Ta naj v čim 
večji meri temelji na aktivnem usvajanju znanja. Tako pouk vključuje preplet aktivnega 
poučevanja in učenja, ki temeljita na sodelovanju med učitelji in učenci ter učenci samimi. Pri 
tem so učenci tisti, ki aktivno konstruirajo znanje preko lastnih izkušenj, se navajajo na 
samostojno iskanje novih informacij, uporabo strategij, veščin in postopkov za reševanje 
problemov, s katerimi se bodo srečevali v konkretnih življenjskih okoliščinah (Ivanuš Grmek 
idr. 2009, str. 15, 41). Zato se mora učitelj zavedati svoje vloge v izobraževalnem procesu, saj 
se ta pomembno spreminja. Tako učitelj ni več le »prenašalec« gotovega znanja (Marentič 
Požarnik, 2010, str. 5), ampak organizator učnega procesa, v katerem je učenec tisti, ki 
aktivno konstruira znanje (Kramar, 2004; Marentič Požarnik, 2010). Za uspešno poučevanje 
učitelj poleg zavzetosti za razvoj mladih in strokovnega znanja potrebuje tudi poglobljeno 
razumevanje procesa učenja ter obvladovanje metod, ki spodbujajo kakovostno učenje 
(Marentič Požarnik, 2010, str. 5).   

Konstruktivistična teorija učenja utemeljuje, da znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga 
konstruiramo sami, in sicer z lastno miselno aktivnostjo v procesu osmišljevanja svojih 
izkušenj. Poučevanje, ki temelji na izhodiščih konstruktivizma, v ospredje postavlja 
spreminjanje obstoječih, zlasti napačnih predstav (Marentič Požarnik, 2010, str. 13–19, 55–
61). Pri načrtovanju pouka naravoslovja učitelj na podlagi učenčevih obstoječih predstav, idej 
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in izkušenj načrtuje nadaljnje delo. Pouk pogosto temelji na kognitivnem konfliktu, pri čemer 
učenec ugotovi, da njegova obstoječa razlaga ni ustrezna (Krnel, 1993; Marentič Požarnik, 
2010). Ker je »učenje naravoslovja dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in tvorjenja 
novih konceptov in pojmov«, je tudi pri pouku naravoslovja vse bolj v ospredju učenec 
(Krnel, 1993, str. 17). 

V procesu poučevanja in učenja naravoslovja v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju bistvo predmeta spoznavanje okolja in predmeta naravoslovje in tehnika dosežemo s 
spoznavnimi postopki, z učenjem z raziskovanjem, z izkustvenim učenjem, s sistematično in 
poglobljeno razlago ter z vertikalno in horizontalno povezavo ciljev in vsebin. Pri tem je 
pomembno, da začnemo znanja in spretnosti učencev graditi že zelo zgodaj, saj tako 
postavljamo temelje za razvoj naravoslovno pismenega posameznika (Gostinčar Blagotinšek, 
2016; Krnel, 2007a; Žakelj idr. 2014). Skribe Dimec (2012) naravoslovno pismenost, ki jo 
delno povzema po Harlenovi, definira kot skupek: poznavanja pojmov, razumevanja pojavov 
in procesov; naravoslovnih postopkov (sposobnosti in spretnosti); stališč (vedoželjnost, 
objektivnost, kritičnost, občutljivost, natančnost itd.); splošnih dejavnosti (aktivnost pri 
skupinskem delu, sodelovanje z vrstniki, upoštevanje navodil, vzdrževanje reda na delovnem 
prostoru) (Skribe Dimec 2012, v Žakelj idr. 2014). Naravoslovne postopke učenci razvijajo 
»ob dejavnostih, ki omogočajo sprejemanje novih informacij prek lastnih izkušenj«. Pri 
učencih razvijamo naslednje naravoslovne postopke: zaznavanje; primerjanje; merjenje; 
razvrščanje, uvrščanje in urejanje; sporočanje; sklepanje; napovedovanje; oblikovanje 
domnev; ločevanje spremenljivk. Ob razvijanju naravoslovnih postopkov učenci spoznavajo 
pojme in posledično njihovo znanje postaja vse bolj organizirano. Hkrati je pomembno, kako 
zastavljamo vprašanja, le-ta oblikujemo tako, da učence usmerjajo in vodijo v samostojne 
dejavnosti in raziskovanja (Skribe Dimec, 2007). Za uspešen pouk začetnega naravoslovja je 
ključno, da tudi učence spodbujamo in navajamo na zastavljanje vprašanj, na katera bodo do 
odgovorov prišli z lastno aktivnostjo, predvsem z eksperimentom (Gostinčar Blagotinšek, 
2016; Skribe Dimec, 2007). 

 

2.1.2 Učna motivacija 

Motivacija je pomemben dejavnik za uspešno učenje. Marentič Požarnik (2010) navaja, da za 
uspeh pri učenju ni pomembno le, da se znamo učiti, ampak tudi, da smo pripravljeni svojo 
energijo usmerjati v doseganje zastavljenih ciljev in pri tem vztrajati (Marentič Požarnik, 
2010, str. 184).  

Motivacija je psihološki proces, ki se izraža v obliki različnih motivacijskih sestavin, kot so 
interes, samopodoba, atribucije, cilji, vrednote in zunanje spodbude. V učnem procesu učenca 
sprva aktivira in ga nato zavestno usmerja vse do zaključka učnega cilja. Motivacija se vedno 
dogaja v učencu in je razvidna iz učenčevega razmišljanja, ravnanja in čustvovanja. To 
pomeni, da je motivacija že v učencu samem in mu je ne moremo »dati«. Pri tem je vloga 
učitelja, da med poučevanjem z različnimi motivacijskimi spodbudami neguje, ozavešča, 
krepi in spodbudi učenčevo motivacijo (Juriševič, 2012 in 2014). Uspešnost učitelja pri 
motiviranju učencev za učenje je odvisna od učiteljeve vsebinske, didaktične, psihološke ter 
osebnostne pripravljenosti za poučevanje (Juriševič, 2012; Razdevšek Pučko, 2007). 
Motivacijo sestavljajo različne sestavine, ki jih lahko delimo v dve skupini: 

- motivacijski pobudniki (sestavine motivacije, ki spodbujajo začetek učenja) in 
- motivacijski ojačevalci (sestavine motivacije, ki vzdržujejo učenje od začetka do 

konca). 
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Motivacijski pobudniki motivirano vedenje začenjajo oz. spodbudijo. Mednje uvrščamo cilje, 
ki jih učenec oblikuje o učenju, in učenčev interes za učenje oz. individualno zanimanje za 
določene učne vsebine, področja, metode, ki vzbudijo radovednost in zanimanje. Interes za 
učenje je lahko individualni ali situacijski. Individualni interes spodbudi razmerje med 
posameznikom in določenim vsebinskim področjem. Situacijski interes spodbudi določena, za 
posameznika motivirajoča situacija (trenuten dogodek ali vsebina). Na notranjo motivacijo 
vpliva tako situacijski interes, kot tudi individualni interes. Če slednji, povezan z različnimi 
motivacijskimi spodbudami, že obstaja, se v povezavi s povečanjem situacijskega interesa še 
okrepi in tako pripomore k notranji motivaciji. Med motivacijske ojačevalce uvrščamo 
učenčevo samopodobo oz. učenčevo zaznavo lastne kompetentnosti na področju učenja in 
učne uspešnosti ter atribucije oz. razloge, s katerimi učenec pojasnjuje svojo učno uspešnost 
ali neuspešnost (Juriševič, 2012). 

 

2.2 AKTIVNO UČENJE  

Ko slišimo izraz aktivno učenje, bi lahko rekli, da je pravzaprav vsako učenje aktivno, vendar 
pod omenjenim terminom smatramo višjo stopnjo aktivnosti. To pomeni, da je pri tem učenec 
celostno, miselno in čustveno aktiven. Učenje je tem bolj kakovostno, čim bolj je aktivno 
(Marentič Požarnik, 2010, str. 5–12).   

Poglejmo si dva pojma, ki sta tesno povezana z razumevanjem aktivnega učenja. Prvi je 
transmisija in drugi, za aktivno učenje pomembnejši pojem, je transakcija. Pri transmisiji gre 
za učenje kot kopičenje in zapomnitev spoznanj, do katerih so prišli drugi. Tako pouk temelji 
predvsem na prenašanju gotovega znanja. Posledično znanje ni trajno in uporabno, poleg tega 
prevladuje nizka učna motivacija ter slabši rezultati. Pouk preide v transakcijo, ko učenje 
temelji na samostojnem iskanju in razmišljanju. Učenje, ki učence miselno in čustveno 
aktivira, omogoča trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih življenjskih situacijah. Pri tem 
potekajo številne smiselne interakcije med učenci in učiteljem ter med učenci samimi 
(Marentič Požarnik, 2010, str. 5–12).   

Sodobni pristopi k poučevanju naravoslovja prav tako temeljijo na aktivnem sodelovanju 
učencev pri pouku. Pri tem ima učitelj pomembno vlogo, saj mora pouk načrtovati tako, da 
učencem v vseh fazah pouka omogoča aktivno sodelovanje in razmišljanje. Didaktika 
naravoslovja na področju fizikalnih in kemijskih vsebin v ospredje postavlja vključevanje 
poskusov ter primerov iz vsakdanjega življenja. Učenci na podlagi poskusov ter ob 
usmeritvah učitelja sami dosežejo razumevanje. Tako aktivno učenje ob poskusih učencem 
omogoča razmišljanje, sklepanje, teoretično obravnavo ter diskusijo (Krnel, 2007a; Planinšič, 
2010).  

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo metodo napovej-opazuj-razloži, ki je ena izmed 
aktivnih metod poučevanja. 

 

2.3 METODA NAPOVEJ-OPAZUJ-RAZLOŽI 

2.3.1 Metoda napovej-opazuj-razloži (metoda POE) 

V fazi načrtovanja pouka naravoslovja učitelj opredeli, kaj bodo učenci na koncu učnega 
sklopa znali, zmogli narediti, obvladali (obseg znanja) in kako dobro (kakovost znanja). Pri 
tem izhaja iz operativnih ciljev, ki vključujejo pojme, postopke in stališča, ter standardov 
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znanja. Učitelj mora v vseh fazah pouka preverjati znanje učencev, pri čemer mora v fazi 
načrtovanja pouka izbrati ustrezne metode (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 
32–33; Žakelj idr. 2014). Pri tem metodo opredelimo kot »obliko načrtnega, premišljenega 
dejanja, ravnanja ali mišljenja za dosego kakega cilja« (SSKJ, 2000). Planinšič (2010) navaja, 
da je uporaba aktivnih metod poučevanja, kot npr. metoda napovej-opazuj-razloži, v 
primerjavi s klasičnim poukom uspešnejša pri usvajanju želenih sposobnosti in znanj.  

Metoda napovej-opazuj-razloži (ang. predict-observe-explain - POE) je pogosto uporabljena 
pri pouku naravoslovja. Razvila sta jo White in Gunstone v namen odkrivanja učenčevih 
individualnih napovedi o določenem dogodku ter razlogov za oblikovanje le-teh (Joyce, 2006; 
White in Gunstone, 1992). Najbolje deluje z demonstracijo poskusa, ki omogoča direktno 
opazovanje. Lahko jo uporabljamo: za ugotavljanje začetnih zamisli učencev, za pridobivanje 
informacij o učenčevem razmišljanju, ustvarjanje razprav, motiviranje učencev za željo po 
raziskovanju ter načrtovanje raziskav (Joyce, 2006). Metoda POE od učencev zahteva aktivno 
sodelovanje v vseh fazah pouka ter samostojno reševanje problemov. Posebej primerni za to 
metodo so preprosti poskusi z nepričakovanim izidom (Planinšič, 2010). 

Metodo POE sestavljajo trije koraki, in sicer napoved, opazovanje, razlaga. Obstaja več 
različic opisov korakov metode POE, vendar je podrobnejši opis posameznih korakov pri 
različnih avtorjih zelo podoben. V nadaljevanju je podrobnejši opis posameznih korakov, ki 
smo ga oblikovali na podlagi pregleda zapisov različnih avtorjev: 

1. Napoved - pri prvem koraku učitelj vpraša učence, kaj mislijo, da se bo zgodilo in 
zakaj tako mislijo. Nato učenci samostojno napišejo svojo napoved o tem, kaj se bo 
zgodilo ter jo po potrebi tudi utemeljijo (Planinšič, 2010; White in Gunstone, 1992). 
Pred zapisom napovedi mora učitelj zagotoviti, da vsi učenci razumejo, kaj vprašanje 
od njih zahteva ter da lahko, v primeru nerazumevanja, postavijo dodatna vprašanja. 
Bistvenega pomena pri metodi POE je, da učenci navedejo napoved ter hkrati 
pojasnilo, s katerim podprejo svojo napoved. To lahko storijo v pisni obliki, bodisi 
rešijo vnaprej pripravljeno nalogo bodisi napoved in utemeljitev le-te zapišejo s 
svojimi besedami. To morajo storiti vsi učenci pred opazovanjem iz dveh razlogov, in 
sicer morajo sami presoditi, katero znanje je ustreznejše za uporabo ter ga nato tudi 
uporabiti, poleg tega nihče ne sme zamuditi opazovanja, ker še vedno piše ali 
razmišlja. Zapis napovedi je pomemben korak pri odkrivanju individualnega 
razumevanja učencev (White in Gunstone, 1992). Pri tem Joyce (2006) izpostavi, da 
učence njihov zapis napovedi motivira, da želijo vedeti odgovor oz. izid poskusa. Ko 
učenci podajo pojasnila za svoje napovedi, učitelj dobi vpogled v njihovo 
razumevanje. To je učitelju v pomoč pri odkrivanju napačnega razumevanja ali 
razvoja razumevanja, ki ga imajo učenci, ter hkrati lahko zagotovi informacije za 
oblikovanje odločitev o nadaljnjem učenju. Pojasnjevanje in vrednotenje lastnih 
napovedi in poslušanje napovedi drugih učencem pomaga začeti vrednotiti njihovo 
osebno učenje in konstruirati novo mišljenje (Joyce, 2006).  
 

2. Opazovanje - ko učenci zaključijo prvi korak, sledi opazovanje. Učitelj izvede 
poskus, ali ga učenci izvedejo samostojno. Po potrebi poskus večkrat ponovimo. 
Pomembno je, da učencem pustimo dovolj časa, da se osredinijo na opazovanje in 
zapišejo svoja individualna opažanja v trenutku, ko kaj opazijo (Planinšič, 2010; 
White in Gunstone, 1992). White in Gunstone (1992) sta ugotovila, da učenci opazijo 
različne stvari in če le-teh ne zapišejo, lahko na njihove kasnejše zapise vplivajo 
opažanja in trditve ostalih učencev.  
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3. Razlaga - v zadnjem koraku učenci ob upoštevanju ugotovitev na podlagi opazovanja 
zapišejo razlago. V primeru konflikta med napovedjo in opazovanjem oz. izidom 
poskusa, ju poskušajo uskladiti in napisati izboljšano razlago (Planinšič, 2010; White 
in Gunstone, 1992). Uskladitev konflikta med napovedjo in opazovanjem nekaterim 
učencem pogosto povzroča težave, zato jih mora učitelj spodbuditi, da razmislijo o 
vseh možnostih, ki se jih lahko spomnijo. Spodbuda je na tej stopnji pomembna, ker 
nam razlage, ki jih učenci zapišejo pri zadnjem koraku, razkrijejo veliko o njihovem 
razumevanju (White in Gunstone, 1992). Ko učenci zapišejo svoje razlage, sledi 
skupna diskusija. Delo poteka v obliki diskusije v parih ali predstavitve različnih 
razlag pred razredom. Učitelj na koncu potrdi pravilno razlago (Planinšič, 2010; White 
in Gunstone, 1992). Pri tem je pomembno, da učenci sami pridejo do rešitve, učitelj pa 
jih s pomočjo vprašanj vodi in usmerja, saj je tako pridobljeno znanje kvalitetnejše in 
trajnejše (Carli, 2012). 

Predstavitev posameznih korakov metode POE učencem je enostavna. Pravzaprav ni potrebe 
po učenju le-teh, saj je potek dela po korakih izbrane metode učencem dovolj blizu. Ko se 
učenci prvič srečajo z metodo POE, je pomembno, da smo pozorni na naslednje točke: vsi 
učenci zapišejo svoje napovedi ter utemeljitev le-te; vsi učenci zapišejo svoja opažanja; vsi 
učenci poskušajo uskladiti konflikt med napovedjo in opazovanjem. Čim večkrat vključimo v 
pouk naloge, oblikovane po metodi POE, tem manj pogosto je potrebno preverjati te točke 
(White in Gunstone, 1992). 

V pomoč pri oblikovanju nalog po metodi POE so lahko knjige, ki vsebujejo naravoslovne 
poskuse, saj so pogosto dobro izhodišče za primere aktivnosti, ki jih prilagodimo po izbrani 
metodi (Joyce, 2006). Vprašanja, ki jih postavljamo pri nalogah, oblikovanih po metodi POE 
v namen odkrivanja učenčevega razumevanja, so pogosto bolj direktna od običajnih vprašanj. 
Direktnost vprašanj izhaja iz osredotočenosti na točno določene dogodke oz. naloge in cilje. 
Vprašanja so pogosto oblikovana tako, da vključujejo rezultat poskusa. Tako morajo učenci z 
odgovorom na postavljeno vprašanje samo pojasniti v celoti opisan rezultat nekega poskusa. 
Namen tako oblikovanih vprašanj je, da učenci že pri napovedi uporabijo znanje, za katero 
sami menijo, da je najbolj ustrezno (White in Gunstone, 1992). Joyce (2006) podaja tudi nekaj 
nasvetov za prilagoditev uporabe metode POE pri pouku. Učinkovitejše od učiteljeve 
demonstracije poskusa pred celotnim razredom je delo v majhnih skupinah, pri čemer lahko 
učenci sami izvedejo aktivnosti. Čeprav je za učitelja težje spremljati samo diskusijo, ta način 
dela učencem omogoča pozornejše opazovanje. Poleg tega je pri nekaterih učencih bolj 
smiselno, da jim postavimo vprašanja, na katera lahko namesto pisno odgovorijo ustno (npr. 
mlajši učenci). V primeru, ko učenci ne poznajo osnovnih konceptov ali so zelo mladi, naj jim 
učitelj zagotovi več možnosti odgovorov, med katerimi lahko izbirajo (Joyce, 2006). 

Pomemben namen izobraževanja je, da se učenci naučijo, kako pridobljeno znanje uporabiti 
za interpretacijo dogodkov in izkušenj. White in Gunstone (1992) v svojem članku o metodi 
POE izpostavita, da so naloge, oblikovane po metodi POE, še eno merilo sposobnosti uporabe 
znanja. Ključna značilnost metode POE je v samostojni odločitvi učenca, katero pojasnilo 
napovedi bo uporabil. Pri tem avtorja ugotavljata, da učenci pogosto podpirajo napovedi, ki 
jih oblikujejo na podlagi vsakdanjih izkušenj in so v nasprotju s fizikalnimi. Prav tu se pokaže 
moč metode POE, ki bi morala biti pogosteje uporabljena za preverjanje znanja oz. prepričanj, 
ki jih imajo učenci o določenem pojavu (White in Gunstone, 1992).  
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2.3.2 Pomanjkljivosti in omejitve metode napovej-opazuj-razloži  

Poleg učinkovitosti metode POE, ki temelji na aktivnem sodelovanju učencev, pri čemer na 
podlagi konflikta med že usvojenim znanjem in novo izkušnjo sami konstruirajo novo znanje, 
nas Planinšič (2010) opozarja na nekatere pomanjkljivosti metod, ki temeljijo na zamenjavi 
konceptov. Če se učenci prepogosto znajdejo v situaciji, v kateri se njihove napovedi in 
razmišljanja izkažejo kot napačni, to lahko negativno vpliva na samo učenje. Posledično si 
učenci lahko ne upajo več razmišljati po lastni presoji oz. »zdravi pameti«. Zato je 
pomembno, da je učitelj previden pri izbiri in uporabi novih metod v praksi oz. da izbere 
ustrezno metodo glede na temo, ki jo bo obravnaval, in jo po potrebi prilagodi potrebam 
učencev. Pri tem mora najprej poznati težave, ki jih imajo učenci pri razumevanju fizikalnih 
pojmov. Hkrati je pri uporabi metod, ki temeljijo na zamenjavi konceptov, smiselno, da imajo 
učenci z obravnavno temo že nekaj predhodnih izkušenj (Planinšič, 2010).  

Nekaj omejitev oz. nasvetov glede uporabe metode POE pri pouku izpostavi tudi Joyce 
(2006), in sicer:  

- Zapisovanje odgovorov oz. napovedi je lahko omejitev za koristno komunikacijo o 
idejah učencev. V primeru, da se odločimo za uporabo ustnih odgovorov oz. odzivov 
učencev, je potrebno zagotoviti, da ostali učenci v razredu sprva ne vplivajo na 
posameznika (npr. preden delijo svoje odgovore s celotno skupino, naj najprej 
individualno razmišljajo o določenem vprašanju ter nato sodelujejo v paru). 

- Če učenci najprej napovejo, kaj se bo zgodilo, morda ne bodo dovolj pozorni pri 
opazovanju.  

- Mlajši učenci osnovne šole imajo lahko težave s pojasnjevanjem svojih sklepanj oz. 
napovedi. 

- Metoda POE ni primerna za vse teme (npr. teme, ki niso praktične ali pri katerih je 
težko dobiti takojšnje rezultate). 

- Če metodo POE pogosto uporabljamo, moramo nekatere poskuse izbrati tako, da ne 
dajo presenetljivih rezultatov, sicer začnejo učenci iskati »trik«, kar lahko vpliva na 
njihovo razlago, ki jo podajo. 

- Nekatere raziskave so pokazale, da se učenci raje učijo s pomočjo opazovanja, ki 
potrjuje njihove napovedi. To nas opozarja na previdnost pri oblikovanju nalog po 
metodi POE, pri katerih naj napovedi ne bodo »nora« ugibanja. Skupna diskusija v 
prvem koraku metode POE o tem, kaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo, in zakaj, 
lahko pomaga, da se izognemo tej pasti. 

 

2.4 TEMPERATURA IN TOPLOTA V KURIKULUMU ZA VRTCE IN V UČNIH 

NAČRTIH ZA SPOZNAVANJE OKOLJA, ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO, ZA 

NARAVOSLOVJE TER ZA FIZIKO  

V tem podpoglavju predstavljamo pregled operativnih učnih ciljev ter standardov znanja, ki 
jih za obravnavo temperature in toplote predpisujejo obstoječi dokumenti slovenskega 
šolskega sistema, in sicer vse do konca osnovne šole. Naj izpostavimo, da se učenci s 
pojmoma temperatura in toplota načrtno srečajo šele v 5. razredu osnovne šole. Podpoglavje 
vključuje še opis Bloomove taksonomije izobraževalnih ciljev, ki jo v namen načrtovanja 
preverjanja in ocenjevanja znanja podaja učni načrt (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 
2011, str. 7–19, 20–23 in 32–33). 
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2.4.1 Temperatura in toplota v kurikulumu za vrtce 

Ob pregledu kurikuluma za vrtce ugotovimo, da v predšolskem obdobju ni načrtne obravnave 
temperature in toplote. Tako se otroci s pojmoma temperatura in toplota srečajo prek 
vsakodnevnih izkušenj, predvsem skozi igro ter pogovorom z odraslimi. V vrtcu se z 
omenjenima pojmoma srečajo le posredno, na primer med igro z vodo, s snegom in ledom 
(Tabela 1). Pri tem jih vzgojitelj usmerja in jim postavlja vprašanja. Otroci odgovore iščejo z 
opazovanjem, raziskovanjem, eksperimentiranjem, opisovanjem ter razlago. »Napačne« 
ugotovitve so izhodišče za organizacijo novih izkušenj, ki vodijo k pravilnejšemu 
razumevanju. Prav tu smo našli povezavo z metodo POE. S pomočjo te metode so lahko 
otroci v vrtcu aktivno vključeni ter samostojni pri učenju. Zato jim mora vzgojitelj nuditi 
okolje, ki jim to omogoča, torej pripomočke in materiale, ki bodo v otroku vzbudili zanimanje 
za raziskovanje naravoslovnih vsebin (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Tabela 1: Temperatura in toplota v Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

Vrtec (1–5 let) 

Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 
 
Cilj: Otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah, spoznava 
izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zmrzovanje vode. 

 

2.4.2 Temperatura in toplota v učnih načrtih za spoznavanje okolja, za naravoslovje in 

tehniko, za naravoslovje ter za fiziko 

Ob pregledu učnih načrtov za osnovne šole ugotovimo, da se pojma temperatura in toplota 
obravnava šele v 5. razredu osnovne šole (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). V 
prvem triletju v okviru tematskega skopa Snovi v 1. in 2. razredu ni predvidenih učnih ciljev 
za obravnavo temperature in toplote, medtem ko se v 3. razredu učenci srečajo z merjenjem 
temperature ter segrevanjem snovi (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011). Po Učnem 
načrtu za naravoslovje in tehniko (2011) v 4. razredu ni predvidenih učnih ciljev za obravnavo 
temperature in toplote. V 5. razredu sledi poglobljena obravnava pojmov temperatura in 
toplota, in sicer v okviru tematskega skopa Pojavi (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 
2011). Znanje o temperaturi in toploti se nadgrajuje v 6. razredu v okviru dveh vsebinskih 
sklopov, Snovi in Energija (Učni načrt za naravoslovje, 2011) ter v 8. in 9. razredu v okviru 
tematskega sklopa Toplota in notranja energija (Učni načrt za fiziko, 2011). Po Učnem načrtu 
za naravoslovje (2011) v 7. razredu ni predvidenih učnih ciljev za obravnavo temperature in 
toplote. 

V tabelah 2, 3, 4 in 5 so podrobneje predstavljeni učni cilji ter standardi znanja, ki so za 
obravnavo temperature in toplote predvideni v učnih načrtih. Pregled učnih ciljev in 
standardov znanja je predstavljen po posameznih razredih, in sicer od 1. do 9. razreda 
osnovne šole. 
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Tabela 2: Temperatura in toplota v 1., 2. in 3. razredu osnovne šole (Učni načrt za spoznavanje okolja, 2011, str. 7–17 in 
20–24) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 
1. razred Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 
2. razred Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 

3. razred 

Operativni cilji (tematski sklop Snovi) 
Učenci: 

- znajo meriti temperaturo; 
- poznajo spreminjanje lastnosti snovi pri segrevanju. 

Standardi znanja 
Učni načrt ne podaja nobenega standarda znanja v povezavi z merjenem temperature.  

 

Tabela 3: Temperatura in toplota v 4. in 5. razredu osnovne šole (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 7–19 in 
20–23) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 
4. razred Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 

 
 
 
 
 

5. razred 
 
 

 
 

 
 
 

Operativni cilji (tematski sklop Pojavi) 
Učenci znajo: 

- dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše; 
- razlikovati med temperaturo in toploto; 
- opisati različne termometre in meriti temperaturo; 
- prikazati, da različne snovi različno prevajajo toploto; 
- ugotoviti pomen in opisati vrste izolacijskih materialov ter poiskati primere 

uporabe; 
- opisati različne vrste toplotne izolacije živih bitij in utemeljiti pomen. 

Standardi znanja 
Učenec: 

- ve, kaj je temperatura, in zna uporabiti različne termometre; 
- zna razlikovati med temperaturo in toploto. 

 

Tabela 4: Temperatura in toplota v 6. in 7. razredu osnovne šole (Učni načrt za naravoslovje, 2011, str. 9–20 in 21–30) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. razred 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Operativni cilji (vsebinski sklop Snovi) 
Učenci: 

- spoznajo lastnosti snovi (toplotna prevodnost); 
- razumejo povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo. 

 
Operativni cilji (vsebinski sklop Energija) 
Učenci: 

- spoznajo in primerjajo različne vrste tokov: tok snovi, toplotni tok, električni 
tok; 

- razumejo pomen toplotnega toka in ga povežejo s primeri iz narave; 
- spoznajo primere prilagoditev organizmov, ki jih ščitijo pred izgubo toplote (v 

hladnih okoljih) ali omogočajo hitrejše ohlajanje (v toplih okoljih); 
- razlikujejo med toplotnimi prevodniki in izolatorji ter navajajo primere njihove 

uporabe v vsakodnevnem življenju (npr. pri gradnji hiš). 
Standardi znanja (vsebinski sklop Energija) 
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; 

- razlikuje med toplotnimi prevodniki in izolatorji in s primeri ponazori pomen in 
uporabo prevodnikov in izolatorjev v življenju in v naravi. 

7. razred Ni načrtne obravnave temperature in toplote. 
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Tabela 5: Temperatura in toplota v 8. in 9. razredu osnovne šole (Učni načrt za fiziko, 2011, str. 7–16 in 17–25) 

 TEMPERATURA IN TOPLOTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. in 9. razred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativni cilji (tematski sklop Toplota in notranja energija) 
Učenci: 

- opredelijo temperaturo kot količino, ki jo pokaže termometer; 
- spoznajo Celzijevo in Kelvinovo temperaturno lestvico in znajo pretvarjati 

zapise; 
- uporabijo termometer za merjenje temperature; 
- raziščejo temperaturno raztezanje teles; 
- razložijo delovanje bimetala in razumejo njegovo uporabo; 
- razložijo primere, v katerih so spremembe notranje energije povezane s 

spremembo temperature; 
- opišejo razliko med pojmoma temperatura in toplota; 
- s poskusi raziščejo zakonitosti prehajanja toplote; 
- razložijo odvisnost spremembe notranje energije od prehajanja toplote; 
- ugotovijo, da z delom lahko dosežemo enako spremembo notranje energije kot s 

toploto; 
- usvojijo pojem specifična toplota; 
- uporabijo enačbo za računanje toplote; 
- primerjajo spremembo notranje energije s prejeto ali z oddano toploto; 
- uporabijo enačbo za računanje toplotnega toka; 
- raziščejo pomen oblačil in izolacijskih materialov za zmanjševanje toplotnega 

toka. 
Standardi znanja 
Učenec: 

- ve, da je temperatura osnovna fizikalna količina; 
- ve, da obstajata Celzijeva in Kelvinova temperaturna lestvica in da je Kelvin 

osnovna enota za temperaturo; 
- ve, da se zaradi temperaturnih sprememb telesa raztezajo in krčijo; 
- izmeri in zapiše temperaturo v Celzijevih stopinjah; 
- pretvori temperaturo iz Celzijeve v Kelvinovo temperaturno lestvico in obratno;  
- našteje vrste termometrov in razloži njihovo delovanje; 
- opiše primer uporabe bimetala; 
- ve, da lahko z delom ali toploto dosežemo spremembo notranje energije; 
- ve, da toplota sama od sebe prehaja s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo 

temperaturo in da je enota zanjo Joule (J); 
- ve, da se notranja energija telesu poveča, če toploto prejme in da se mu zmanjša, 

če toploto odda; 
- našteje primere, ko telo prejema ali oddaja toploto; 
- uporabi enačbo za računanje toplote pri segrevanju in ohlajanju. 

 

2.4.3 Bloomova taksonomija učnih ciljev  

Poleg učnih ciljev, ki jih za obravnavo temperature in toplote podajajo učni načrti, mora 
učitelj pri načrtovanju učne ure upoštevati tudi taksonomijo vzgojno-izobraževalnih ciljev. 
Tako je pri oblikovanju preverjanja znanja (pisno ali ustno preverjanje) potrebno upoštevati 
veljavnost, kar pomeni, da moramo upoštevati vse pomembne vsebine in cilje učnega načrta. 
Veljavnost, ki je ena izmed glavnih merskih karakteristik ocenjevanja, izboljšamo, če naloge 
in vprašanja oblikujemo na podlagi ene izmed uveljavljenih taksonomij učnih ciljev. Izraz 
»taksonomija« pomeni sistem klasifikacije, le-to je za vzgojno-izobraževalne cilje izdelala 
skupina strokovnjakov pod vodstvom psihologa Benjamina Blooma (Marentič Požarnik, 1995 
in 2010). Za uporabo taksonomij, ki opredeljujejo znanje, si prizadevajo številni strokovnjaki 
na področju vzgoje in izobraževanja, saj le-to vpliva na povečanje kakovosti in trajnosti 
znanja (Ivanuš Grmek, 2009; Marentič Požarnik, 1995 in 2010; Rutar, 2003; Skribe Dimec, 
2004). Skribe Dimec (2004) v svojem članku izpostavlja problem sestavljanja pisnih 
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preizkusov. Avtorica pri tem opozarja, da imajo pri sestavljanju posameznih nalog za preizkus 
znanja le redki učitelji poleg pomembnosti vsebine v mislih tudi ravni zahtevnosti znanja. 
Bloomova taksonomija vzgojno-izobraževalnih ciljev je v svetu ena najbolj razširjenih. 
Sestavljajo jo skupine ciljev, ki so razvrščene v šestih hierarhičnih stopnjah, od nižjih proti 
višjim (Marentič Požarnik, 2010), in sicer: znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 
vrednotenje. V nadaljevanju stopnje izvirne Bloomove taksonomije (1956) podrobneje 
opišemo: 

1. Znanje - vključuje znanje posameznih dejstev, postopkov, teorij … Na tej stopnji se 
od učencev zahteva, da prepoznajo ali po spominu obnovijo razna dejstva, podatke, 
definicije pojmov, postopke, teorije v približno taki obliki, kot so jih usvojili oz. 
predhodno prejeli (Ivanuš Grmek, 2009; Marentič Požarnik, 2010). Gre za spominsko 
usvojitev, zapomnitev ter obnovitev usvojenega znanja, pri čemer so v ospredju 
dejavnosti učencev, kot so: definirati, razlikovati, obnoviti, prepoznati, identificirati 
(Marentič Požarnik, 1995). 
 

2. Razumevanje - učenec lahko dokaže na različne načine, in sicer usvojeno znanje 
preoblikuje, pove s svojimi besedami ali nek pojav razloži. Določeno sporočilo lahko 
spremeni iz ene oblike v drugo obliko sporazumevanja (»prevajanje« iz ene 
simbolične oblike v drugo) ali napove, kaj iz določenih podatkov neposredno sledi 
(npr. tabela, graf, zemljevid). Razumevanje vključuje dejavnosti učencev, kot so: 
prevesti, spremeniti, povedati po svoje, ponazoriti, transformirati, brati 
diagrame/slike/zemljevide ipd., drugače formulirati, interpretirati, razložiti, napovedati 
(Marentič Požarnik, 1995 in 2010). 
 

3. Uporaba - gre za zmožnost prenosa naučenega v nove situacije. Pri tem učenec 
dokaže sposobnost uporabe svojega znanja - če je zmožen na podlagi splošnih pravil, 
formul, zakonitosti, principov, ki jih je usvojil, reševati zanj nove probleme ali podati 
svoj primer. V ospredju so dejavnosti učencev, kot so: uporabiti, posplošiti, povezati, 
izbrati, razviti, drugače oblikovati, izračunati, organizirati, rešiti (problem), prenesti, 
sklepati (Marentič Požarnik, 1995 in 2010).  
 

4. Analiza - zajema analizo elementov (učenec poišče glavne dele v sporočilu), analizo 
odnosov (med elementi oz. deli sporočila) ter analizo organizacijskih načel. Na tej 
stopnji učenec dokaže sposobnost razčleniti neko sporočilo tako, da postanejo 
sestavine in odnosi med njimi jasni. Pri tem so v ospredju dejavnosti učencev, kot so: 
analizirati, razlikovati, odkriti, identificirati, prepoznati, kategorizirati, izpeljati, 
primerjati, določiti (Marentič Požarnik, 1995 in 2010). 
 

5. Sinteza - zajema izdelavo originalnega sporočila, načrta ali predloga za akcijo ter 
izpeljavo sistema abstraktnih odnosov. Na tej stopnji učenec združuje dele znanja, ki 
jih je pred tem usvojil, v novo celoto. Pri tem sta vključeni njegova ustvarjalnost in 
samostojnost, saj je učenec na tej stopnji kreativen ter podaja nove, enkratne 
odgovore. Sinteza vključuje dejavnosti učencev, kot so: napisati, povedati, izdelati, 
posredovati, ustvariti, dokumentirati, predlagati, načrtovati, izdelati, kombinirati, 
razviti, oblikovati, odkriti, klasificirati (Marentič Požarnik, 1995 in 2010). 
 

6. Vrednotenje - ali evalvacija je najvišja taksonomska stopnja po Bloomu, pri kateri je 
učenec glede na izbrane kriterije zmožen izraziti vrednostno sodbo o določeni metodi, 
ideji, strokovni rešitvi, argumentu, izdelku. Pri tem so kriteriji največkrat dani, sodbe 
pa so kvalitativne in kvantitativne. Ta stopnja je najvišje umeščena, ker združuje 
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usvojeno znanje, razumevanje pojavov, uporabo znanj, analizo in sintezo. V ospredju 
je kritično mišljenje. Vrednotenje oblikujemo na podlagi notranjih kriterijev 
(vrednotenje po kriterijih, ki so lastni določenemu izdelku, metodi, načrtu, ideji) ali 
zunanjih kriterijev (vrednotenje gradiva glede na izbrane kriterije), pri tem so v 
ospredju dejavnosti učencev, kot so: ovrednotiti, oceniti, presoditi, dokazati, določiti, 
primerjati, upoštevati, izbrati (Marentič Požarnik, 1995 in 2010). 

 

2.5 TEMPERATURA IN TOPLOTA  

S pojmom temperatura se srečujemo v vsakodnevnem življenju, vendar ga pogosto napačno 
razumemo, uporabljamo in celo zamenjujemo ali izenačujemo s pojmom toplota. Podobne 
težave se pojavljajo tudi pri razumevanju pojma toplota, saj je vsakdanji način izražanja 
pogosto napačen. Zato v nadaljevanju predstavimo opredelitvi temperature in toplote. 
Podpoglavje zaključujemo s predstavitvijo dosedanjih raziskav o učenčevem razumevanju 
temperature in toplote, pri čemer se osredinimo na najpogostejša napačna razumevanja 
pojmov temperatura in toplota. 

 

2.5.1 Temperatura  

V vsakdanji govorici kot relativno merilo temperature uporabljamo izraze, kot so topel, 
hladen, mrzel in vroč (Čepič, 2003/2004). Omenjeno povezujemo s potrebo, da moramo v 
vsakdanjem življenju pogosto oceniti temperaturo, pri čemer si pomagamo s čutnicami v koži 
(Beznec, 2000). Ker nas čutila pogosto zavedejo in so tako naše ocene nenatančne in 
neobjektivne, moramo za natančnejšo določitev temperature teles uporabiti termometer. Za 
preprost primer, ki nam pojasni, da naša čutila za toplo in hladno niso vedno zanesljiva, 
podajamo poskus, pri katerem en kazalec pomočimo v hladno vodo, drugega v toplo vodo in 
počakamo nekaj sekund. Nato oba kazalca prestavimo v mešanico tople in hladne vode ter 
poskušamo določiti temperaturo le-te. Na podlagi ugotovitev učenci lahko pojasnijo, zakaj je 
za merjenje temperature potrebno uporabiti termometer (Gostinčar Blagotinšek idr. 2013; 
Pavlin in Čepič, 2015). Vzrok za različno zaznavanje temperature je v različni toplotni 
prevodnosti snovi ter v toplotnih tokovih, ki tečejo med snovmi. 

Kuščer idr. (1999) podajajo najkrajše pojasnilo pojma temperatura, in sicer, da je 
»temperatura tisto, kar merimo s termometri«. Vendar to ni dovolj natančna opredelitev. Z 
mikroskopskega vidika je temperatura tesno povezana s termičnim gibanjem, pravzaprav je 
merilo za živahnost tega gibanja (Kuščer idr. 1999). Če se osredinimo na notranjo zgradbo 
snovi, vemo, da je snov zgrajena iz množice majhnih delcev, ki se neprestano gibljejo, pri 
čemer med njimi prihaja do trkov. To neprestano gibanje delcev je povezano s kinetično 
energijo. Ker se kinetična energija in smer gibanja delcev ves čas naključno spreminjata, je 
posledično gibanje delcev povsem neurejeno in naključno. Opisano gibanje poimenujemo 
termično gibanje, le-tega pa opredelimo s termodinamičnimi spremenljivkami. Temperatura je 
ena izmed termodinamičnih spremenljivk, ki določa stanje teles (Beznec, 2000; Kladnik, 
2009). Z njo pravzaprav določimo, kako toplo ali kako hladno je kaj. Temperaturo merimo s 
termometrom, označujemo z veliko črko T in jo izražamo v stopinjah Celzija °C. Njena 
merska enota je kelvin K. Kladnik (2009) jo v učbeniku za srednje šole opredeli kot merilo za 
povprečno kinetično energijo termično gibajočih se delcev. Tako velja, da čim živahneje se 
delci termično gibljejo, tem višja je temperatura in tem toplejša je snov (Kladnik, 2009).  
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Temperatura teles se spreminja iz različnih razlogov. Eden izmed pogostejših je, če je neko 
telo v stiku z drugim telesom, pri čemer je pogoj, da imata telesi različno temperaturo. Če 
dovolj časa počakamo in če niso prisotni drugi vplivi okolice, med dotikajočima telesoma 
pride do izenačenja temperatur, takrat pravimo, da sta telesi v toplotnem ravnovesju (Kuščer 
idr. 1999). Kladnik (2009) to termično stanje snovi opiše kot stacionarno, kar pomeni, da je 
snov brez zunanje pomoči (npr. brez segrevanja) v toplotnem ravnovesju. Ko je snov v 
toplotnem ravnovesju, pomeni, da je temperatura na vseh delih snovi enaka, torej imajo vsi 
delci v povprečju enako veliko kinetično energijo (Kladnik, 2009).  

Temperature dotikajočih se teles težijo k izenačenju, kar seveda velja tudi za termometre. Ti 
vedno kažejo le svojo temperaturo. Če želimo, da bi pokazali temperaturo merjenca, moramo 
počakati, da se temperaturi izenačita, kar pomeni, da se termometer ustali. Torej je pri 
merjenju temperature pomembno, da sta termometer in merjenec v toplotnem ravnovesju 
(Kuščer idr. 1999).  

Pri merjenju temperature lahko izkoristimo katero koli lastnost snovi, ki se spreminja s 
temperaturo. Poznamo več vrst termometrov, in sicer: kapljevinske, plinske, bimetalne, pri 
katerih izkoriščamo raztezanje in krčenje snovi ter električne, pri katerih se zaradi 
temperaturnih sprememb spreminja električna upornost ali pa izkoriščajo termoelektrične 
lastnosti kovin, in druge (Beznec, 2000). V nadaljevanju predstavljamo nekaj vrst 
termometrov. 

 

2.5.1.1 Termometri 

1. Živosrebrni termometer 

Živosrebrni termometer uvrščamo med kapljevinske termometre, saj ima v stekleni bučki 
kapljevino – živo srebro. Le-te je v stekleni bučki toliko, da sega še v ozek brezzračni 
podaljšani del, t. i. kapilaro. Pri segrevanju ali ohlajanju termometra, torej pri višanju ali 
nižanju njegove temperature, s skale odčitamo temperaturo (Čepič, 2003/2004; Kuščer idr. 
1999). Le-to nam omogoča lastnost živega srebra, ki se mu z naraščajočo temperaturo 
povečuje prostornina (Kladnik, 2009). Med merjenjem mora biti bučka oz. del, v katerem je 
glavnina raztezajoče se snovi, v stiku z merjencem. Nato počakamo, da se živo srebro v celoti 
ogreje/ohladi do temperature merjenca in se vzpostavi toplotno ravnovesje med temperaturo 
termometra in temperaturo merjenca, ter odčitamo temperaturo (Čepič, 2003/2004; Kladnik, 
2009). Tovrstne termometre najpogosteje uporabljamo za merjenje temperature okolice 
(zunanje temperature in temperature notranjih prostorov). Uporabljali so jih je tudi v 
medicinske namene, in sicer za merjenje telesne temperature (Slika 1). Posebnost medicinskih 
termometrov je, da se pri ohlajanju kapljevina ne skrči nazaj v bučko, zato jo je potrebno pred 
ponovno uporabo stresti nazaj, kar pri ostalih termometrih ni potrebno. Ker  je v živosrebrnem 
termometru živo srebro, ki je težka kovina s strupenimi hlapi, ga vse bolj zamenjujejo drugi 
termometri (npr. alkoholni in elektronski) (Iskrić, 2003; Planinšič, 2010). 
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Slika 1: Živosrebrni termometer za merjenje telesne temperature (Živosrebrni termometer, 2017) 

 

2. Alkoholni termometer 

Alkoholni termometer (Slika 2) prav tako kot živosrebrni termometer uvrščamo med 
kapljevinske termometre. V stekleni bučki, ki se podaljšuje v navpično tanko cevko, je 
obarvan alkohol. Le-temu se s spreminjanjem temperature spreminja prostornina oz. se ob 
povišanju temperature alkohol razteza in ob znižanju temperature krči. Omenjeni termometer 
uporabljamo predvsem za merjenje temperature kapljevin in plinov, pri čemer mora biti 
termometer v stiku z merjencem. Ko se temperatura merjenca izenači s temperaturo 
termometra oz. ko se alkoholni stolpec v termometru ustali, lahko odčitamo temperaturo 
(Iskrić, 2003; Krnel, 2012). 

 

 

Slika 2: Alkoholni termometer (Alkoholni termometer, 2017) 

 

3. Bimetalni termometer  

Bimetalni termometer uvrščamo med kovinske termometre, ki za merjenje temperature 
izkoriščajo raztezanje snovi zaradi segrevanja. Ker se kovine različno raztezajo, lahko spnemo 
dve različni kovini v bimetalni trak (Slika 3) (Iskrić, 2003). Bimetalni termometer je 
sestavljen iz dveh med seboj spojenih kovin in za merjenje temperature izkorišča različen 
raztezek le-teh. Prvi konec bimetalnega traku je vedno fiksno pritrjen, drugi je prosto gibljiv. 
Pri tem se kovina z večjim razteznim koeficientom raztegne bolj in se posledično trak upogne. 
Tako je upogib traku merilo za spremembo temperature, pri čemer si pomagamo z merilno 
lestvico, s katere odčitamo spremembo temperature (Kladnik, 2009).  

 

 

Slika 3: Bimetalni termometer (Bimetalni termometer, 2017) 
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4. Digitalni (elektronski) termometer 

Poimenovanje digitalnega termometra izhaja iz prikazalnika, s katerega odčitamo digitalni 
zapis temperature. Deluje na električni tok, zato mora imeti baterijo. Najpogosteje ga 
uporabljamo za merjenje telesne temperature (Slika 4). Električni uporovni termometer meri 
spremembo upornosti senzorja v odvisnosti od temperature. Na ta princip deluje tudi vbodni 
termometer (Slika 5), ki ga uporabljamo za merjenje temperature trdnih snovi. Kovinsko 
konico potisnemo v snov in na prikazalniku odčitamo temperaturo. Navadno ga uporabljamo 
v gospodinjstvu (npr. merjenje temperature mesa, testa …). Pogosto ga uporabljamo pri 
izvedbi preprostih poskusov v šoli (npr. pri merjenju temperature prsti) (Iskrić, 2003; Krnel, 
2012). 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Digitalni termometer (Digitalni termometer, 
2017) 

 

Slika 5: Vbodni termometer (Vbodni termometer, 2017) 

 

5. Infrardeči (IR) termometer 

Infrardeči termometer (Slika 6) meri temperaturo na podlagi infrardečega sevanja, ki ga 
oddaja merjenec. Pri merjenju temperature površine teles termometer ni v stiku z merjencem. 
Ker pri merjenju termometer sprejema sevanje le v določenem prostorskem kotu, moramo 
termometer približati telesu, pri čemer mora biti merilno območje manjše od velikosti telesa. 
Priporočljivo je upoštevati merilni kot, ki ga podajajo navodila, tj. kot ob vrhu stožca, v 
katerem termometer sprejema sevanje. Infrardeči termometer temperaturo meri na površini 
telesa, pri čemer je izmerjena temperatura povprečna temperatura površine merjenja 
(Planinšič, 2010). Tako IR termometer ne meri lastne temperature, ampak meri učinek 
ogretega/shlajenega telesa na okolico (Čepič, 2003/2004). Iskrić (2003) opozarja, da moramo 
meritve kritično analizirati, saj nanje poleg površine merjenca vpliva tudi sevanje okolice. 
Najpogosteje ga uporabljamo za merjenje temperature zelo vročih, težko dostopnih ali 
gibljivih teles. Prav tako jih vse pogosteje uporabljamo za merjenje telesne temperature, 
predvsem pri otrocih, saj se s termometrom ni potrebno otroka dotikati in hitro pokaže 
meritev. Poleg tega so zelo uporabni pri številnih poskusih, ki jih izvajamo pri pouku, npr. pri 
poskusih v povezavi s prevajanjem toplote in s sevanjem (Iskrić, 2003; Planinšič, 2010). 
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Slika 6: Infrardeči termometer (Infrardeči termometer, 2017) 

 

6. Termometer na tekoče kristale 

Termometer na tekoče kristale (Slika 7) sestavljajo različni tekoči kristali. Barva le-teh se ob 
gretju in hlajenju spreminja, torej se pri različni temperaturi različno obarvajo. Meritev s 
tovrstnim termometrom je precej nenatančna, poleg tega pokaže ozko območje temperatur. 
Vendar je njihova prednost, da so majhni in nezlomljivi in tako uporabni pri izvedbi 
preprostih poskusov z mlajšimi otroki (Čepič, 2003/2004; Iskrić, 2003). Najpogosteje se 
uporabljajo za merjenje temperature vode v akvariju (Krnel, 2012). 

 

 

Slika 7: Termometer na tekoče kristale (Termometer na tekoče kristale, 2017) 

 

2.5.2 Notranja energija in toplota  

Toplota je posebna oblika energije, natančneje, je del notranje energije snovi, ki se pretaka 
skozi snov. Oznaka za toploto je velika črka Q, njena enota je joule J (Kladnik, 2009).  

Kuščer idr. (2000) opozarjajo na pravilno uporabo pojmov v povezavi s toploto. Vsakdanji 
način izražanja je pogosto napačen, saj pravimo, da ima vroča voda toliko in toliko toplote v 
sebi. Pravilno je, da rečemo, da ima vroča voda povečano notranjo energijo. Za toploto lahko 
povemo, da jo telo prejme ali odda in da toplota preide z enega telesa na drugo, pri čemer se 
telesu spremeni notranja energija (Kuščer idr. 2000). 

Za opredelitev pojma toplota si najprej poglejmo, kaj nam pove energijski zakon 
termodinamike, ki pravi: »Sprememba notranje energije snovi je enaka vsoti prejete toplote in 
prejetega dela«, kar zapišemo z enačbo: ΔWn = Q + A. Notranja energija snovi je tisti del 
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energije, ki jo ima telo zaradi svojega stanja, torej zaradi svojega tlaka, temperature in tudi 
zaradi svojega agregatnega in kemijskega stanja (Kladnik, 2009; Kuščer idr. 2000). Sestavlja 
jo kinetična energija Wkin termično gibajočih se molekul; potencialna energija Wpot zaradi 
medmolekularnih sil; in notranja energija Wnot posamičnih molekul, kar lahko zapišemo kot: 
Wn snovi = Wkin + Wpot + Wnot (Kladnik, 2009 in 1991). 

Vsako telo ima notranjo energijo. Toplota je tisti del notranje energije, ki ob dotiku brez dela 
prehaja s toplejšega telesa na hladnejše telo (Kuščer idr. 2000). Ko telo segrevamo, mu 
dovajamo energijo, ki jo imenujemo toplota. Ta zaradi razlike v temperaturi prehaja s 
toplejšega telesa na hladnejše. Zaradi toplote, ki jo hladnejše telo prejme, se telesu zviša 
temperatura in zaradi toplote, ki jo toplejše telo odda, se telesu zniža temperatura. Kar 
fizikalno opišemo kot spremembo notranje energije telesa (Čepič, 2003/2004). Pri tem je 
sprememba notranje energije ΔWn produkt mase snovi m, specifične toplote snovi c ter 
spremembe temperature ΔT. Če zanemarimo druge vplive na spremembo notranje energije, je 
prejeta ali oddana toplota enaka spremembi notranje energije snovi: ΔWn = Q = mcΔT 
(Kladnik, 2009; Lahajnar, 2000). Torej, če želimo snov z maso m segreti za določeno 
spremembo temperature ΔT, je potrebna toplota Q, ki se pretvori v notranjo energijo snovi. Pri 
tem moramo poznati specifično toploto c različnih snovi, ki je konstanta, njena merska enota 
je J/kgK. Specifična toplota c snovi je toplota, ki je potrebna, da (pri stalnem tlaku) segrejemo 
1 kg snovi za 1 K (ali za 1 °C). Za segretje 1 kg vode za 1 K je potrebno 4200 J toplote, kar 
pomeni, da je specifična toplota vode 4200 J/kgK (Kladnik, 2009; Kuščer idr. 2000; Lahajnar, 
2000). 

Na sliki 8 je prikazano prehajanje toplote med različno toplima snovema (natančneje, med 
snovema z različno temperaturo), ki sta v stiku. Snov oddaja toploto na račun svoje notranje 
energije. Če snov prejme toploto, se njena notranja energija zaradi toplotnega stika s toplejšo 
snovjo poveča, torej prejeta toplota poveča notranjo energijo snovi. Če snov odda toploto, se 
njena notranja energija zaradi toplotnega stika s hladnejšo snovjo zmanjša, torej oddana 
toplota zmanjša notranjo energijo snovi. Z zmanjšanjem temperaturne razlike obeh delov se 
prehajanje toplote s toplejšega dela snovi na hladnejši del upočasni. Ko se temperaturi 
izenačita, se prehajanje toplote ustavi. Takrat celotna snov doseže toplotno ravnovesje in 
prehajanje toplote z ene snovi v drugo ni več mogoče (Godec, 2003; Kladnik, 2009).  

 

 

Slika 8: Prehajanje toplote (Prehajanje toplote, 2017) 

 

Prehajanje toplote si poglejmo še podrobneje. Imamo različno topli snovi, ki sta vsaka zase v 
toplotnem ravnovesju. Tako ima topla snov temperaturo T1 in hladna temperaturo T2, torej 
velja T1 > T2. Na Sliki 9 je z dolžino puščic prikazano, da se delci v hladni snovi v povprečju 
gibljejo počasneje od delcev v topli snovi, pri čemer dvojne puščice ponazarjajo različne 
smeri gibanja delcev (Kladnik, 2009).  
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Slika 9: Različno topli snovi (Različno topli snovi, 2017) 

 

Ko ti dve snovi staknemo skupaj (Slika 10), si delci z obeh strani stične ploskve s trki 
izmenjujejo kinetično energijo. Pri tem se toplejši del staknjene snovi ohlaja, saj hitrejši delci 
v povprečju izgubljajo kinetično energijo, in tako se mu zmanjšuje notranja energija, hladnejši 
del pa se segreva, saj počasnejši delci pridobivajo kinetično energijo, in tako se mu povečuje 
notranja energija. Skozi snov prehaja toplota oz. se z medsebojnimi trki delcev notranja 
energija snovi »pretaka« s toplejšega v hladnejši del. To traja toliko časa, dokler se 
temperaturi obeh delov ne izenačita oz. dokler se ne izenačijo povprečne kinetične energije 
vseh delcev v staknjeni snovi. Ko toplota preneha teči, se sestavljena snov znajde v toplotnem 
ravnovesju pri vmesni temperaturi T. Le-ta je nižja od T1 in višja od T2, torej se je prvotno 
topli del snovi ohladil s T1 na T in prvotno hladni del segrel s T2 na T. Pri tem lahko zapišemo, 
da je toplota enaka spremembi notranje energije: Q = ΔWn (Kladnik, 2009). 

 

 

Slika 10: Toplotno ravnovesje sestavljene snovi (Toplotno ravnovesje, 2017) 

 

Razen z dodajanjem in odvzemanjem toplote se notranja energija snovi lahko spremeni tudi z 
delom, ki ga snov prejema od okolice ali ga okolici oddaja. Vzrok sta lahko trenje in zračni 
upor, pri čemer se med gibanjem izgublja kinetična energija telesa (ki se spreminja v notranjo 
energijo snovi) in telo se pri tem segreva. Z deformiranjem plastične snovi, mešanjem, 
gnetenjem, stiskanjem … se izgublja mehansko delo, ki se spreminja v notranjo energijo 
snovi. Notranja energija snovi se pogosto lahko spreminja tako zaradi prejete ali oddane 
toplote kot zaradi prejetega ali oddanega dela, kar nam pove energijski zakon termodinamike. 
Če je snov toplotno izolirana od okolice oz. če lahko zanemarimo izmenjavo toplote z 
okolico, potem velja, da se notranja energija snovi spremeni le z delom, ki ga snov prejme ali 
odda, kar zapišemo kot: ΔWn = A (Godec, 2003; Kladnik, 2009). 

Naj omenimo še zakon o ohranitvi energije, ki pravi, da se energija ne more uničiti in nastati 
iz nič, lahko se le spreminja iz ene oblike v drugo. Ker je toplota ena izmed oblik energije, 
tudi zanjo velja zakon o ohranitvi energije (Kuščer idr. 2000).  
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2.5.2.1 Fazne spremembe snovi 

Poleg temperaturne spremembe snovi naj izpostavimo dejstvo, da se pri segrevanju/ohlajanju 
snovi lahko spremeni agregatno stanje oz. se pojavi fazna sprememba snovi. Pri tem se 
spremeni notranja energija snovi, le-ta je povezana s spremembo zgradbe snovi. Govorimo o 
plinski, kapljevinski in trdni fazi snovi ter o faznih spremembah (Ježek Narobe, 2016; 
Kladnik, 2009). 

S taljenjem trdnine ali z izparevanjem kapljevine se povečuje notranja energija snovi, saj snov 
prehaja v bolj neurejeno stanje, zato je za to spremembo potrebno dovajati energijo (npr. v 
obliki toplote ali zunanjega dela). Nasprotno velja pri kondenzaciji plina in pri zmrzovanju 
kapljevine, saj snov prehaja v bolj urejeno stanje, pri čemer se notranja energija snovi 
zmanjša, snov pa ob fazni spremembi odda toploto. Med fazno spremembo, torej ko se s 
preurejanjem delcev spreminja notranja zgradba snovi, se temperatura snovi ne spreminja. 
Govorimo o t. i. latentni oz. prikriti toploti, saj se toplota, ki jo snov ob fazni spremembi 
prejme ali odda, navzven ne pokaže s spremembo temperature (Kladnik, 2009). Dovedena 
toplota pri taljenju ali izparevanju ter odvedena toplota pri zmrzovanju ali kondenzaciji se 
tako porablja za spremembo zgradbe snovi oz. agregatnega stanja. Pri tem ni temperaturnih 
sprememb - temperatura je stalna toliko časa, dokler se led ne stali (Ježek Narobe, 2016).  

 

2.5.2.3 Načini prehajanja toplote 

Toplota med snovmi prehaja na tri različne načine (Slika 11), in sicer s prevajanjem toplote 
(kondukcijo), konvekcijo in s sevanjem (radiacijo). 

 

 

Slika 11: Načini prenosa toplote (Načini prenosa toplote, 2017) 

 

1. Prevajanje toplote ali kondukcija 

Prevajanje toplote poteka, ko sta v stiku dve snovi z različnima temperaturama, pri čemer je 
stik lahko neposreden ali prevajanje poteka preko druge snovi (Kuščer idr. 2000). Pretakanje 
toplote je samodejno in ga ne moremo preprečiti. Pravimo, da snov prevaja toploto. Tako se s 
pretakanjem toplote zmanjšujejo temperaturne razlike v snovi, pri čemer se toplejši predeli 
snovi ohlajajo, hladnejši predeli snovi pa segrevajo. Pretakanje toplote poteka, dokler so v 
snovi različno segreti predeli in se ustavi, ko imajo vsi deli snovi enake temperature oz. ko je 
snov v toplotnem ravnovesju (Kladnik, 2009).  
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S toplotnim tokom P izrazimo, koliko toplote Q v časovni enoti preide skozi prečni prerez 
snovi S. Merimo ga z mersko enoto W (vat). Toplotni tok se večinoma spreminja s časom, ker 
je odvisen od temperaturnih razlik v snovi, te pa se s prevajanem toplote v snovi zmanjšujejo 
(Kladnik, 2009). Na toplotni tok vplivajo: temperaturna razlika, pri čemer velja, čim večja je 
razlika v temperaturah, tem večji je toplotni tok; površina, pri čemer velja, čim večja je 
površina, skozi katero teče toplotni tok, tem večji je toplotni tok in tudi vmesna snov, pri 
čemer velja, čim večja je toplotna prevodnost vmesne snovi, tem večji je toplotni tok (Iskrić, 
b.d.). 

Kako hitro prehaja toplota med delci snovi, nam pove toplotna prevodnost snovi. Le-ta je 
odvisna od vrste snovi ter njene temperature in tlaka. Toplotna prevodnost trdnih snovi, 
kapljevin in plinov je pri običajnem tlaku navadno odvisna le od temperature. Snovi z dobro 
toplotno prevodnostjo imenujemo toplotni prevodniki. Hitro prevajanje toplote je značilno za 
kovine, saj imajo največjo toplotno prevodnost (Strnad, 2003). Vzrok za dobro toplotno 
prevodnost kovin je, da poleg nihajočih delcev vsebujejo tudi proste elektrone, ki s svojim 
gibanjem po kovini še hitreje prenašajo energijo (Žagar, 2011). Snovi z majhno toplotno 
prevodnostjo imenujemo toplotni izolatorji, ti nimajo prosto gibljivih elektronov. Zanje je 
značilno, da skoznje toplota počasi prehaja, pri čemer velja, čim manjša kot je toplotna 
prevodnost snovi, tem boljši toplotni izolator je snov (Strnad, 2003; Žagar, 2011).  

 

2. Konvekcija ali prenašanje toplote z gibanjem snovi 

Z navadnim prevajanjem toplote je prenos toplote razmeroma počasen, saj je pri tem potreben 
čas nekaj minut ali celo nekaj ur, medtem ko je prenašanje notranje energije snovi s 
konvekcijo hitrejše, še posebej v plinih. Konvekcijsko prenašanje notranje energije poteka v 
kapljevinah in plinih. Kadar se kapljevina ali plin pretakata zgolj zaradi vzgona, ki nastane 
zaradi razlik v gostoti, govorimo o naravni konvekciji. Ker imajo toplejši deli tekočine manjšo 
gostoto kot hladnejši, se zaradi vzgona dvignejo, pri tem njihovo mesto zasedejo hladnejši 
deli, saj imajo večjo gostoto. Tako se toplejši deli tekočine dvigajo, hladnejši spuščajo, pri 
čemer nastajajo konvekcijski tokovi, ki tekočino dobro premešajo. Hkrati z njimi se skozi 
tekočino prenaša tudi notranja energija (Kladnik, 2009).  

Najbolj poznana šolska primera konvekcijskega prenašanja notranje energije sta naslednja: 
segrevanje vode (Slika 12) ter ogrevanje z radiatorjem (Slika 13). V posodi, ki smo jo 
napolnili z vodo in jo postavili na kuhalnik, nastajajo konvekcijski tokovi (Slika 12). Pri tem 
se voda v sredini dviga in ob stenah spušča. Najbolj se segrevajo in raztezajo plasti vode nad 
sredino dna posode, zato se dvigajo, na njihovo mesto pridejo hladnejše plasti, ki se ob stenah 
posode spuščajo navzdol (Kladnik, 2009). Pri centralnem vodnem ogrevanju prostorov 
izkoriščamo konvekcijo vode. Slika 13 prikazuje konvekcijsko gibanje zraka, pri čemer se ob 
radiatorju zrak segreva in dviguje. Konvekcijski tokovi v prostoru nastanejo zaradi 
neenakomernega ogrevanja zraka v njem. Pri tem se segreti zrak ob radiatorju razteza in 
dviguje, hladen zrak se ob nasprotni steni spušča in se ob tleh giblje k radiatorju, kjer se 
segreva. Hkrati poteka tudi konvekcijsko gibanje vode, ki je v radiatorju, pri čemer se segreta 
voda po ceveh dviguje v posamezne radiatorje po prostorih, ohlajena voda se po ceveh spušča 
v kotel. Ker je pri tem potrebno vodo po ceveh poganjati s črpalko, gre pri tem primeru za 
prisilno konvekcijo (Kladnik, 2009).  
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Slika 12: Konvekcija v posodi z vodo (Konvekcija v 
posodi, 2017) 

 

Slika 13: Konvekcija pri ogrevanju z radiatorjem 
(Konvekcija pri ogrevanju, 2017)

3. Sevanje ali radiacija 

Sevanje ali radiacija je način prehajanja toplote, ki poteka preko elektromagnetnih valov. Pri 
tem prenos toplote poteka preko elektromagnetnega valovanja po prepustni snovi (voda, zrak 
…) ali po praznem prostoru (vakuumu) (Beodom, 2007; Debevec, 2016; Mele idr. 
2002/2003). 

Z izmenjevanjem toplote s sevanjem in absorpcijo se telesa segrevajo in ohlajajo. Toplejše 
telo, ki je segreto na absolutno temperaturo, oddaja toploto s sevanjem in se pri tem ohlaja. 
Hladnejše telo, ki toploto sprejema oz. absorbira pa se pri tem segreva. Pravimo, da se segreva 
z absorpcijo. Sevanje in absorpcija toplote poteka, vse dokler se med telesoma ne vzpostavi 
toplotno ravnovesje (Debevec, 2016). Za koliko se bo neko telo segrelo s sevanjem, je 
odvisno tudi od barve. Temna telesa absorbirajo več sevanja kot svetla ter se pri tem tudi 
hitreje in bolj segrejejo. Črna telesa vpijajo sevanje v celoti, obarvana telesa vpijajo le del 
sevanja, saj preostanek odbijajo ali prepustijo, medtem ko bela telesa sevanje najbolj odbijajo 
in se pri tem tudi najmanj segrejejo (Debevec, 2016; Žagar, 2011). 

 

2.5.3 Razumevanje pojmov temperatura in toplota  

Učenčevo razumevanje temperature in toplote je bilo študij številnih raziskav. Izsledki 
raziskav kažejo, da imajo učenci predstave in razlage pojmov temperatura in toplota, ki se 
razlikujejo od znanstvenih (Albert, 1978; Alwan, 2010; Baser, 2006; Brush, 1986; Carlton, 
2000; Erickson, 1979; Gönen in Kocakaya, 2010; Jara-Guerrero, 1993; Jasien in Oberem, 
2002; Nottis, Prince in Vigenat, 2009; Pathare in Pradhan, 2005; Thomaz idr. 1995; Yeo in 
Zadnik, 2001). Ker se učenci vsakodnevno srečujejo s pogovornim izrazom »toplota« v 
različnih oblikah, jih ta večkratna uporaba lahko vodi v zmedenost (Gönen in Kocakaya, 
2010). Pri tem avtorji poudarjajo, da se učenčevi konceptualni okviri gradijo prek zgodnjih 
izkušenj, ki jih imajo skozi otroštvo, in ostanejo, dokler niso izpodbiti s situacijami, ki jih ne 
morejo utemeljiti (Alwan, 2010; Carlton, 2000; Gönen in Kocakaya, 2010). Carlton (2000) 
izpostavi, da se pri zgodnjem poučevanju o temperaturi in toploti pri učencih pogosto 
pojavljajo težave z razlikovanjem med pojmoma temperatura in toplota. Podobno so pokazali 
rezultati raziskave o razumevanju temperature in toplote, in sicer, da imajo učenci težave pri 
opisovanju in rabi obeh pojmov, saj nekateri niso opazili, da sta temperatura in toplota 
različna pojma (Gönen in Kocakaya, 2010). O enačenju pojmov razlaga tudi Alwan (2010), ki 
v svoji raziskavi ugotavlja, da niti študenti ne znajo razložiti razlike med temperaturo in 
toploto. Thomaz idr. (1995) prav tako ugotavljajo, da imajo tudi študenti težave pri 
razumevanju pojmov temperatura in toplota. Na podlagi ugotovitev raziskave so oblikovali 
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najpogostejša napačna razumevanja v zvezi z obema pojmoma, ki so jih zaznali pri študentih, 
in sicer:  

- toploto opisujejo kot vrsto snovi, ki je shranjena v predmetih in se lahko po njih 
premika in gre z enega predmeta v drugega;  

- ne razlikujejo med temperaturo in toploto oz. temperaturo opredelijo kot merilo 
toplote;  

- temperaturo povezujejo z občutkom toplote predmeta in ne poznajo koncepta o 
toplotnem ravnovesju;  

- menijo, da se toplota vedno odraža z dvigom temperature; 
- menijo, da je temperatura faznega prehoda tudi najvišja temperatura, ki jo snov lahko 

ima; 
- težave imajo pri razumevanju, da imajo predmeti iz različnih materialov, ki so dlje 
časa v stiku in v istem prostoru, enako temperaturo. 

 
Na podlagi ugotovitev različnih raziskovalcev Baser (2006) povzema nekaj najpogostejših 
napačnih razumevanj v povezavi s temperaturo in toploto, ki so jih zaznali pri učencih: 

- pogosto izmenično uporabljajo pojma temperatura in toplota; 
- menijo, da je toplota snov, nekaj podobnega kot zrak ali vodni tok; 
- temperaturo opredelijo kot količino toplote; 
- menijo, da je temperatura mera »toplote« in »hladnosti«; 
- temperaturo povezujejo z občutkom toplote objekta, zato temperaturo opredelijo kot 

izmerek toplote; 
- trdijo, da se toplota vedno kaže z dvigom temperature;  
- velike težave imajo pri razumevanju, da imajo predmeti iz različnih materialov enako 

temperaturo, ko so ti dlje časa v stiku in v enakem okolju, saj temperaturo predmeta 
povezujejo s karakteristiko materiala, iz katerega je predmet izdelan. 

Prav tako smo ob pregledu literature zasledili nekaj raziskav v povezavi z napačnim 
razumevanjem temperature in toplote v slovenskem prostoru (Buh, 2015; Debevec, 2016; 
Gostinčar Blagotinšek, 2016; Kajzer, 2014; Krnel, 2007; Pavlin in Čepič, 2015). Pri tem smo 
ugotovili, da so bile o temperaturi in toploti že izvedene raziskave z uporabo aktivnih metod v 
5. razredu osnovne šole, kot so VAUN1 in konstruktivistična metoda (Buh, 2015; Kajzer, 
2014).  

Raziskava, ki jo je Buh (2015) izvedla z učenci 5. razreda (N = 38), je pokazala, da imajo 
učenci o temperaturi in toploti izdelane predstave, ki pogosto niso skladne z dognanji stroke. 
V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših težav pri razumevanju, ki so jih na podlagi 
raziskave zaznali na izbranem vzorcu: 

- učenci izenačujejo temperaturo in toploto;  
- ne vedo, da termometer kaže svojo temperaturo; 
- menijo, da s termometrom lahko merimo toploto; 
- menijo, da nas oblačila grejejo, tako imajo težave pri opredeljevanju toplotne 

prevodnosti pri tovrstnih primerih; 
- menijo, da toplota prehaja z mesta z nižjo temperaturo na mesto z višjo temperaturo. 

 
Hkrati se je pokazalo, da uporaba konstruktivističnega pristopa pri pouku vpliva na boljše in 
bolj poglobljeno razumevanje pojmov temperatura in toplota, saj so učenci eksperimentalne 
                                                 
1 VAUN: vodeno aktivno učenje naravoslovja (Kajzer, 2014). 
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skupine (poučevani s konstruktivističnim pristopom) v primerjavi s kontrolno skupino 
(poučevano s tradicionalnim pristopom) dosegli boljše rezultate pri reševanju nalog višjih 
taksonomskih ravni, pridobljeno znanje so lažje prenesli na nove situacije ter bolje zaznavali 
lastne napačne predstave o temperaturi in toploti (Buh, 2015). 

Kajzer (2014) je v 5. razredu osnovne šole na izbranem vzorcu (N = 41) preizkusila metodo 
VAUN, in sicer na temo temperature in toplote. Ugotovitve raziskave kažejo, da so bili učenci 
pri reševanju nalog po uporabi metode VAUN zelo uspešni. Pri tem je ugotovila, da so imeli 
učenci največ težav pri izvedbi poskusa predvsem zaradi napačne uporabe merilnih 
pripomočkov. Najbolj preseneti podatek, ki je v nasprotju z ugotovitvami ostalih raziskav 
(Alwan, 2010; Buh, 2015; Carlton, 2000; Gönen in Kocakaya, 2010; Thomaz idr. 1995): 
učenci, vključeni v raziskavo, v preizkusu znanja niso zamenjavali pojmov temperatura in 
toplota. Težave so se pokazale predvsem pri ponazoritvi smeri prehajanja toplote s puščicami 
ter predstavah o toplotni izolaciji, saj so materialom dodelili lastnost toplote oz. so material 
povezali z občutkom toplo/hladno (Kajzer, 2014). 

Kot smo že izpostavili v uvodnem delu poglavja, se poleg izkušenj in napačnih pojmovanj, ki 
jih učenci pridobijo v zgodnjem otroštvu, napačna raba in nerazumevanje pojmov temperatura 
in toplota lahko nadaljuje tudi v osnovni in srednji šoli ter na fakulteti (Gönen in Kocakaya, 
2010; Pavlin in Čepič, 2015). Avtorici Pavlin in Čepič (2015) sta izvedli raziskavo o 
predstavah temperature in toplote slovenskih študentov, in sicer v 1. letniku prvostopenjskega 
študijskega programa razredni pouk. V raziskavi se osredotočata na vpliv in vrednotenje 
učnega modula v povezavi s koncepti o temperaturi in toploti za študente razrednega pouka. V 
nadaljevanju si poglejmo nekaj ugotovitev omenjene raziskave. Na predtestu je 40 % 
študentov zapisalo, da je toplota vrsta energije in 13 %, da nam toplota pove, kako topel ali 
hladen je kak predmet. Na potestu se je delež študentov, ki povezuje toploto s toplim in 
hladnim predmetom, zmanjšal na 5 %, medtem ko se je delež študentov, ki so zapisali, da je 
toplota vrsta energije, povečal na 44 %. V predtestu je samo 7 % študentov zapisalo, da 
toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo, na potestu pa so se pokazali 
boljši rezultati, saj je pravilni odgovor zapisalo 29 % študentov. Z raziskavo sta ugotovili, da 
je znanje študentov po natančni in načrtni obravnavi konceptov bližje znanstvenim resnicam. 
Vendar je hkrati še vedno del študentov, ki po obravnavi temperature in toplote ni odpravil 
napačnih predstav (Pavlin in Čepič, 2015). 

Gönen in Kocakaya (2010) navajata možne razloge, ki so začetki in vir učenčevih težav pri 
razumevanju temperature in toplote. Eden izmed njih je, da se napačna razumevanja 
pojavljajo tudi pri učiteljih, ki jih lahko prenašajo na učence. Kot drugi razlog navajata 
učbenike, saj nekateri vsebujejo pojmovanja, ki se nekoliko razlikujejo od znanstvenih, kar 
lahko učence vodi do napačnih zaključkov. Poleg tega ugotavljata, da učbeniki nezadostno 
vodijo učence v razumevanje pojmov temperatura in toplota (Gönen in Kocakaya, 2010). 
Podobne razloge navajajo tudi Thomaz idr. (1995), ki težavo pripisujejo uporabljeni literaturi, 
v kateri so pojmi, povezani s temperaturo in toploto, strokovno neustrezno umeščeni ali 
površinsko predstavljeni (Thomaz idr. 1995). Pri tem ne smemo pozabiti tudi na neustrezno 
izbiro pristopov in metod, izpuščanje preverjanja predznanja učencev, učiteljevo 
nepoznavanje obravnavane učne vsebine ali slabo predpripravo, ki so lahko prav tako razlogi 
za oblikovanje napačnih predstav o temperaturi in toploti pri učencih.  

Čepič (2003/2004) nekaj besed nameni tudi vsakdanji govorici o temperaturi in toploti, pri 
kateri uporabljamo izraze »topel«, »hladen« kot relativno merilo za temperaturo. Pri tem se 
uporabljene besede nanašajo na fiziološki občutek, potrebe ali izkušnje (npr. voda v kadi, ki 
ima 40 °C, je vroča, medtem ko je juha z enako temperaturo hladna). Poleg tega v 
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vsakdanjem besednjaku pravimo, da »termometer meri mraz« in »hladilnik oddaja mraz«. 
Vemo, da je hlajenje posledica oddajanja toplote, tako lahko s tovrstnimi izrazi vplivamo na 
učenčevo napačno razumevanje smeri prehajanja toplote (npr. napačno izražanje, kot je 
»oddajanje hladu«). Avtorica še izpostavi, da se uporabljene besede mešajo tudi s 
spremembami stanja, pri čemer se pogosto napačno izrazimo, da »termometer meri toploto«. 
Vse omenjene besede in zveze, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, vplivajo na 
napačne predstave učencev, saj le te nimajo nič skupnega z znanstvenim opisom. Učitelj mora 
biti pozoren na tovrstne predstave ter s premišljeno izbiro poskusov učence pripeljati do 
kognitivnega konflikta in, če je le mogoče, napačne predstave odpraviti (Čepič, 2003/2004).  

Tako je ključnega pomena, da se učitelj zaveda pomembnosti svoje vloge pri poučevanju, in 
sicer mora raziskati predstave, ki jih imajo učenci, in jim s konkretnimi primeri omogočiti 
prestrukturiranje konceptov o temperaturi in toploti (Carlton, 2000; Gönen in Kocakaya, 
2010). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V tem poglavju opredeljujemo raziskovalni problem, cilje raziskave, zastavljena raziskovalna 
vprašanja, uporabljeno metodo pedagoškega raziskovanja in raziskovalni pristop. Opišemo 
vzorec in postopek zbiranja podatkov, predstavimo instrumente, ki smo jih oblikovali za 
potrebe zbiranja podatkov, ter postopke obdelave podatkov. Na koncu poglavja sledijo 
rezultati z interpretacijo ter odgovori na raziskovalna vprašanja. 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Ob pregledu domače in tuje literature smo zasledili kar nekaj raziskav v povezavi z napačnim 
razumevanjem temperature in toplote v različnih starostnih obdobjih tekom šolanja. Rezultati 
so pokazali, da se pri učencih pogosto pojavljajo razumevanja, ki se razlikujejo od 
znanstvenih razumevanj (Albert, 1978; Alwan, 2010; Baser, 2006; Brush, 1986; Buh, 2015; 
Carlton, 2000; Erickson, 1979; Gostinčar Blagotinšek, 2016; Gönen in Kocakaya, 2010; Jara-
Guerrero, 1993; Jasien in Oberem, 2002; Kajzer, 2014; Krnel, 2007; Nottis, Prince in Vigenat, 
2009; Pavlin in Čepič, 2015; Pathare in Pradhan, 2005; Thomaz idr. 1995; Yeo in Zadnik, 
2001). Prav tako smo ob pregledu tuje literature našli raziskave, ki podajo teoretični vidik 
metode POE ter ugotovitve o njeni uporabi v praksi (Joyce, 2006; White in Gunstone, 1992). 
White in Gunstone (1992) sta na podlagi raziskave z uporabo POE nalog ugotovila, da učenci 
pogosto podpirajo napovedi, ki izhajajo iz vsakdanjih izkušenj in prepričanj ali prek znanja, ki 
je v nasprotju s fizikalnim. Prav tu se pokaže prednost POE nalog, saj učence pripeljejo do 
konflikta med napovedjo in opazovanjem ter posledično do prestrukturiranja znanja, ki je nato 
bližje znanstvenemu. V slovenskem prostoru so bile že izvedene raziskave na temo 
temperature in toplote z uporabo aktivnih metod v 5. razredu, kot so VAUN in 
konstruktivistična metoda (Buh, 2015; Kajzer, 2014). Vsa teoretična izhodišča in ugotovitve 
različnih raziskav so temelj in izhodišče zastavljenega raziskovalnega problema, saj v 
slovenski literaturi nismo zasledili, da bi bila z učenci 4. in 5. razreda osnovne šole izvedena 
raziskava o uporabi metode POE ter njenem vplivu na razumevanje pojmov temperature in 
toplote, ki je blizu znanstvenemu. Z raziskavo ugotavljamo uspešnost uporabe metode POE 
pri pouku, in sicer v 4. in 5. razredu osnovne šole. Ob tem raziščemo, katere so najpogostejše 
težave pri razumevanju temperature in toplote. Zanima nas predvsem, ali metoda pripomore k 
boljšemu razumevanju temperature in toplote ter kakšne bodo glede na pričakovano 
predznanje med učenci 4. in 5. razreda razlike v razumevanju pojmov. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji raziskave so ugotoviti: 

- primernost uporabe metode napovej-opazuj-razloži (POE) v 4. in 5. razredu osnovne 
šole; 

- primernost metode napovej-opazuj-razloži (POE) pri obravnavi temperature in toplote 
z učenci 4. in 5. razreda; 

- učenčevo razumevanje oz. pojmovanje temperature in toplote (oz. napačne predstave);    
- kakšne so zaradi različnega predznanja pri učencih 4. in 5. razreda razlike v 

razumevanju pojmov temperatura in toplota.  
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Postavili smo raziskovalna vprašanja (RV): 

- RV 1: Kako se učenci 4. in 5. razreda odzivajo na uporabo metode POE?  
- RV 2: Kako in v kolikšni meri učenci 4. in 5. razreda pri uporabi metode POE 

usvojijo cilje učne ure?  
- RV 3: Katera napačna razumevanja temperature in toplote se najpogosteje pojavljajo 

pri učencih 4. in 5. razreda osnovne šole?  
- RV 4: V kolikšni meri učenci 4. in 5. razreda usvojijo pojme v povezavi s temperaturo 

in toploto pri poučevanju z metodo POE?  

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvalitativni 
raziskovalni pristop. 

 

3.3.1 VZOREC 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni, namenski za potrebe magistrskega dela. Vzorec je 
predstavljalo 8 dečkov 4. in 5. razreda izbrane mestne osnovne šole, starih 9–11 let. Razdelili 
smo jih v 4 pare, in sicer 2 para iz 4. razreda in 2 para iz 5. razreda. Ob pomoči učiteljev smo 
oblikovali pare, ki so vključevali učence z različno učno uspešnostjo. Manjše število 
vključenih učencev v raziskavo nam je omogočilo bolj poglobljeno analizo. Zaradi 
anonimnosti podatkov smo učence, vključene v raziskavo, označili s števili od 1 do 8; učenci 
4. razreda so označeni s števili od 1 do 4, učenci 5. razreda so označeni s števili od 5 do 8. 

 

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Najprej smo stopili v stik z ravnateljico izbrane mestne osnovne šole, ki se je pozitivno 
odzvala na pisno prošnjo in nam omogočila izvedbo in pridobitev želenih podatkov. Za 
nadaljnje potrebe zbiranja podatkov smo se dogovarjali s pomočnico ravnateljice. Priskrbeli 
smo obrazec, s katerim smo pridobili soglasje staršev, da njihovi otroci lahko sodelujejo v 
raziskavi in so ob tem zvočno posneti. Za udeležence raziskave so bila tako pridobljena 
soglasja vodstva šole, učiteljev in staršev učencev v skladu s presojo Komisije za etiko 
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskavo smo izvedli maja 2016 na eni izmed 
osrednjeslovenskih osnovnih šol. Za potrebe zbiranja podatkov smo samostojno oblikovali in 
pripravili različne merske instrumente. Pridobivanje podatkov je potekalo postopoma. Najprej 
smo se zglasili na šoli in učitelje 8 učencev, vključenih v raziskavo, seznanili s podrobnostmi 
zbiranja podatkov in skupaj z učitelji oblikovali 4 pare. Nato smo preverili predznanje 
učencev, pri čemer smo uporabili preizkus znanja (t. i. predtest). Tega smo sestavili tako, da 
pokriva cilje učne vsebine temperatura in toplota iz Učnega načrta za naravoslovje in tehniko 
in nam tako omogoča vpogled v učenčevo razumevanje pojmov temperatura in toplota. Sledil 
je glavni del, kjer smo s posameznimi pari izvedli naloge, oblikovane po metodi POE. Sklop 
nalog, oblikovanih po metodi POE, sestavlja pet nalog, in sicer: Temperatura in toplota, 
Prehajanje toplote, Toplotna prevodnost, Vpliv površine na toplotni tok in Mešanje tekočin. 
Pri tem smo za vsako posamezno nalogo pripravili delovne liste, ki so sestavljeni iz treh 
korakov (napoved, opazovanje, razlaga) in so jih učenci med izvedbo izpolnjevali. Med 
glavnim delom smo opazovali tudi odzive učencev in jih zapisovali na vnaprej pripravljen 
opazovalni list. Na koncu smo s preizkusom znanja (t. i. potest) preverili usvojeno znanje 
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učencev. S posameznim učiteljem smo se dogovorili za več terminov izvedbe, saj smo 
posamezne korake raziskave izvedli ločeno. Glavni del, kjer je bila uporabljena metoda POE, 
smo zvočno posneli, saj so nam glasovni posnetki omogočili natančnejšo analizo učenčevih 
odgovorov.  

 

3.3.2.1 Časovni potek raziskovanja 

Opis postopka zbiranja podatkov je podrobneje opisan v podpoglavju 3.3.2. Tabela 6 
prikazuje časovni potek pridobivanja podatkov na izbrani osnovni šoli. 
 

Tabela 6: Časovni potek raziskovanja 

DATUM 
IZVEDBE 

PRIDOBLJENI PODATKI 

13. 5. 2016 Preverjanje predznanja (učenci 1, 2, 3, 5, 6, 7 in 8). 

16. 5. 2016 
Preverjanje predznanja (učenec 4). 
Izvedba 1. naloge (Temperatura in toplota) z učenci 4. in 5. razreda. 

17. 5. 2016 Izvedba 2. naloge (Prehajanje toplote) z učenci 4. razreda. 
18. 5. 2016 Izvedba 2. naloge (Prehajanje toplote) z učenci 5. razreda. 
19. 5. 2016 Izvedba 3. naloge (Toplotna prevodnost) z učenci 4. in 5. razreda. 
20. 5. 2016 Izvedba 4. naloge (Vpliv površine na toplotni tok) z učenci 4. in 5. razreda. 
23. 5. 2016 Izvedba 5. naloge (Mešanje tekočin) z učenci 4. in 5. razreda (razen učenec 6). 
24. 5. 2016 Preverjanje znanja (učenci 1, 2, 3, 4, 5 in 8). 

25. 5. 2016 
Izvedba 5. naloge (Mešanje tekočin) z učencem 6.  
Preverjanje znanja (učenca 6 in 7). 

 

3.3.3 OPIS INSTRUMENTOV 

Za potrebe zbiranja podatkov smo na podlagi literature samostojno oblikovali in pripravili 
različne merske instrumente, in sicer: preizkus znanja (t. i. predtest in potest); sklop učnih 
priprav za obravnavo učne vsebine temperatura in toplota, ki zajema pet delovnih listov z 
nalogami, oblikovanimi po izbrani metodi; opazovalni list; in kratek anketni vprašalnik. 
Osebne podatke, ki jih o učencih zajemajo posamezni instrumenti, smo potrebovali za 
poenostavljeno kasnejšo analizo in jih zaradi anonimnosti podatkov nismo in jih tudi ne bomo 
nikjer objavili. Omenjeni merski instrumenti so v nadaljevanju podrobneje predstavljeni. 

 

3.3.3.1 Preizkus znanja (predtest in potest) 

Preizkus znanja (Priloga 1) smo sestavili z namenom preverjanja znanja in razumevanja 
temperature in toplote pred obravnavo učne vsebine in po njej. Tako smo preizkus znanja 
uporabili dvakrat, in sicer pred uporabo metode POE in po njej. Sprva smo s preizkusom 
znanja, t. i. predtestom, preverili predznanje učencev. Sledila je uporaba metode POE. Na 
koncu smo z istim preizkusom, t. i. potestom, preverili spremembe v znanju. S pomočjo 
podatkov, pridobljenih s preizkusom znanja, smo odgovorili na raziskovalni vprašanji RV3 in 
RV4 (podpoglavje 3.4.2). 

Prvi del preizkusa znanja (Priloga 1) zajema nekaj osnovnih podatkov, kot so naslov, tema, 
datum ter podatki o učencu, in sicer ime in priimek ter razred. Preizkus znanja je sestavljen iz 
devetih nalog, le-te pokrivajo učne cilje, ki jih za obravnavo temperature in toplote podaja 
Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011). Tako smo imeli celosten vpogled v učenčevo 
razumevanje pojmov temperatura in toplota. Pri oblikovanju vprašanj pri posameznih nalogah 
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smo izhajali iz terminologije, uporabljene v slovenskih učbenikih za naravoslovje in tehniko, 
iz česar so izhajali tudi pričakovani odgovori učencev. Ta preizkus znanja zajema naloge, ki 
se razlikujejo glede na vrsto in taksonomsko stopnjo po Bloomu (Tabela 7). Glede na vrsto 
smo vključili štiri naloge objektivnega tipa (naloge 1, 2, 4 in 5) ter pet nalog s prostimi 
odgovori (naloge 3, 6, 7, 8 in 9). Naloge objektivnega tipa vključujejo naslednje naloge: 
kombinacijo nalog (naloge z več napačnimi in enim pravilnim odgovorom in naloge s 
kratkimi odgovori); nalogo z večstranskim izborom, in sicer več pravilnih izborov med 
napačnimi; alternativno nalogo; kombinacijo nalog (naloga z več dopolnili in nalogi z več 
napačnimi in enim pravilnim odgovorom). Poleg tega smo naloge oblikovali na podlagi šestih 
taksonomskih stopenj po Bloomu, ki so hierarhično razvrščene, in sicer znanje, razumevanje, 
uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. Tabela 7 vključuje predstavitev posameznih nalog ter 
umestitev le-teh glede na vrsto naloge in taksonomsko stopnjo po Bloomu. 

 

Tabela 7: Pregled nalog preizkusa znanja - predstavitev posameznih nalog in umestitev le-teh glede na vrsto naloge ter 
taksonomsko stopnjo po Bloomu 

Št. naloge Predstavitev naloge Vrsta naloge 
Taksonomska 

stopnja po 
Bloomu 

1. 

Z nalogo preverjamo razumevanje pojmov 
temperatura in toplota ter hkrati, ali učenci 
razlikujejo med omenjenima pojmoma. Naloga 
je razdeljena na 7 vprašanj, od tega so 4 naloge 
z več napačnimi in enim pravilnim odgovorom 
(pri čemer imajo možnost podati kratek 
odgovor pod točko Drugo) in 3 naloge, kjer 
učenci podajo kratek odgovor. 

Naloge objektivnega tipa 
(kombinacija nalog: naloge 

z več napačnimi in enim 
pravilnim odgovorom, ki ga 

morajo najti ter naloge s 
kratkimi odgovori). 

znanje, 
razumevanje 

2. 

Z nalogo preverjamo, ali učenci poznajo 
toplotne prevodnike in izolatorje. Učenci 
morajo izbrati več pravilnih odgovorov med 
napačnimi. 

Naloga objektivnega tipa 
(večstranski izbor: več 

pravilnih med napačnimi). 
znanje 

3. 

Učenci morajo med podanimi slikami izbrati 
tisto, ki pravilno prikazuje prehajanje toplote. 
Svoj izbor morajo utemeljiti. Tako ugotovimo, 
ali učenci poznajo smer prehajanja toplote 
(toplota prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo 
temperaturo) in ali znajo to znanje uporabiti na 
primeru. 

Naloga s prostimi odgovori. uporaba 

4. 

Naloga vsebuje več trditev iz učne vsebine 
temperatura in toplota, pri katerih imajo učenci 
možnost izbora odgovorov (drži, ne drži). 
Naloga preverja razumevanje: pojmov 
temperatura in toplota, prehajanja toplote, 
toplotnih prevodnikov in izolatorjev. 

Naloga objektivnega tipa 
(alternativna naloga). 

razumevanje 

5. 

Z nalogo preverjamo uporabo znanja o 
prehajanju toplote na primeru iz vsakdanjega 
življenja. Vsa vprašanja se navezujejo na sliko. 
V prvem delu naloge učenci v manjkajoča polja 
zapišejo ustrezen odgovor. V drugem delu 
izberejo pravilni odgovor med napačnimi. 

Naloga objektivnega tipa 
(kombinacija nalog: naloga 
z več dopolnili in nalogi z 

več napačnimi in enim 
pravilnim odgovorom, ki ga 

morajo najti). 

uporaba 

6. 

Z nalogo preverjamo, ali so učenci usvojili 
znanje o prenosu toplote s konvekcijo 
(tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, se meša) in 
uporabo le-tega na primeru. Na sliki morajo s 
puščicami ponazoriti smer gibanja vode med 
segrevanjem in svojo skico utemeljiti.  

Naloga s prostimi odgovori. uporaba 
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7. 

Naloga od učencev zahteva analizo situacije iz 
vsakdanjega življenja. Učenci morajo pri tem 
navesti vzroke, pri čemer pokažejo poznavanje 
zveze: čim večja je površina, skozi katero 
prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni 
tok v okolico in obratno. 

Naloga s prostimi odgovori. analiza 

8. 
Pri tej nalogi učenci samostojno načrtujejo 
raziskavo na podano zastavljeno raziskovalno 
vprašanje. 

Naloga s prostimi odgovori. sinteza 

9. 

Z nalogo preverjamo razumevanje toplotne 
prevodnosti, pri čemer morajo učenci vrednotiti 
primernost uporabe kovinske posode za 
kuhanje, lesene kuhalnice za mešanje in 
porcelanastega krožnika pri prehranjevanju. 

Naloga s prostimi odgovori. vrednotenje 

 

Učni cilji nalog, ki jih zajema preizkus znanja (Priloga 1), pokrivajo učne cilje nalog, ki smo 
jih vključili v delovne liste (Priloga 5), ki so jih učenci izpolnjevali med uporabo metode POE 
(Priloga 4). Tabela 8 podaja pregled učnih ciljev preizkusa znanja ter ujemanja le-teh z 
nalogami, oblikovanimi po metodi POE. Učni cilji, ki so predstavljeni v Tabeli 8, so 
operacionalizirani.  

 

Tabela 8: Pregled učnih ciljev preizkusa znanja (pred- in potest) ter ujemanja učnih ciljev z nalogami, oblikovanimi po 
metodi POE (delovni listi) 

Naloga preizkusa 
znanja 

(pred- in potest) 

Učni cilji Delovni list 
(naloga, 

oblikovana 
po metodi 

POE) 

Učenci znajo: 

1. 

- pojasniti pojem temperatura in s čim jo merimo; 
- pojasniti pojem toplota in kako jo merimo; 
- razlikovati med temperaturo in toploto in ju pravilno 

uporabljati; 
- pojasniti, da toplotni tok med telesoma ne teče, če imata dve 

telesi enako temperaturo. 

1. in 2. 

2. 

- opisati toplotne izolatorje in toplotne prevodnike in našteti 
nekaj primerov; 

- pokazati, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro. 

3. 

3. 
- pokazati, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na 

mesto z nižjo temperaturo; 
- izbrati sliko, ki pravilno prikazuje smer prehajanja toplote. 

1. in 2. 

4. 

- razlikovati med pojmoma temperatura in toplota in ju pravilno 
uporabljati; 

- pokazati, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo; 

- pojasniti, da toplotni tok med telesoma ne teče, če imata dve 
telesi enako temperaturo; 

- pokazati, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; 

- opisati toplotne izolatorje in toplotne prevodnike in našteti 
nekaj primerov; 

- pokazati, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le 
zgornja plast; 

- pojasniti prenos toplote s konvekcijo oz. da je grelec vedno 
spodaj. 

1., 2., 3., 5. 
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5. 

- določiti toplo in hladno mesto na primeru iz vsakdanjega 
življenja; 

- pokazati, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo; 

- pojasniti, da toplotni tok med telesoma ne teče, če imata dve 
telesi enako temperaturo. 

2. 

6. 

- pojasniti prenos toplote s konvekcijo oz. da je grelec vedno 
spodaj; 

- pojasniti, zakaj moramo tekočino segrevati od spodaj: tekočina2, 
ki jo segrevamo pri dnu, se meša. 

5. 

7. 
- pokazati, da čim večja je površina, skozi katero prehaja toplota 

v okolico, tem večji je toplotni tok v okolico in tako se snov 
hitreje ohladi in nasprotno. 

4. 

8. 
- pokazati, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 

toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; 
- zapisati načrt raziskave. 

3. 

9. 

- pokazati, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro;  

- opisati toplotne izolatorje in toplotne prevodnike in našteti 
nekaj primerov. 

3. 

 

3.3.3.2 Delovni listi (naloge, oblikovane po metodi POE)  

Sklop učnih priprav za obravnavo temperature in toplote (Priloga 4) vključuje pet delovnih 
listov (Priloga 5), ki jih sestavljajo naloge, oblikovane po metodi POE. Prvi del posameznih 
delovnih listov (Priloga 5) zajema nekaj osnovnih podatkov, kot so tema, datum, podatki o 
učencu, in sicer ime in priimek ter razred. Na vsakem od delovnih listov je ena naloga učne 
vsebine temperatura in toplota, in sicer: Temperatura in toplota, Prehajanje toplote, Toplotna 
prevodnost, Vpliv površine na toplotni tok ter Mešanje tekočin. Naloge so oblikovane v treh 
korakih: napoved, opazovanje in razlaga. Med uporabo metode POE pri pouku so učenci po 
korakih izpolnjevali delovne liste; tako smo pridobili vpogled v učenčevo razumevanje, ali je 
bila njegova napoved pravilna/napačna oz. ali je po opazovanju svojo napoved obdržal, 
dopolnil ali celo spremenil. S pomočjo podatkov, pridobljenih z delovnimi listi, smo 
odgovorili na raziskovalni vprašanji RV2 in RV3 (podpoglavje 3.4.2). 

 

3.3.3.3 Opazovalni list 

Med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, smo opazovali odzive učencev in jih 
zapisovali na vnaprej pripravljen opazovalni list (Priloga 6). Zanimalo nas je, kako se učenci 
4. in 5. razreda odzivajo na uporabo metode POE in ali je le-ta primerna za 4. in 5. razred 
osnovne šole. Opazovalni list smo izpolnjevali za vsakega učenca posebej. Sestavlja ga devet 
opazovalnih točk, in sicer: motivacija, sodelovanje, samostojnost, razumljivost in uspešnost 
metode, težave in, morebitna druga opažanja. S pomočjo podatkov, pridobljenih z 
opazovalnimi listi, smo odgovorili na raziskovalno vprašanje RV1 (podpoglavje 3.4.2). 

 

3.3.3.4 Anketni vprašalnik 

Da bi pridobili podatke o pogledu učencev na izbrano metodo poučevanja (metodo POE) in 
na spremembe v njihovem znanju o temperaturi in toploti, smo oblikovali kratek anketni 
                                                 
2 V 4. in 5. razredu se še ne uporablja izraza kapljevina, ampak tekočina. 
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vprašalnik (Priloga 7), ki so ga učenci izpolnili po preverjanju novega znanja. Ta vsebuje šest 
vprašanj, od tega so tri odprtega (2, 3 in 6) in tri zaprtega tipa (1, 4 in 5). Z vprašanji smo 
pridobili podatke o učenčevem pogledu na način dela (kaj jim je bilo všeč in kaj ne); številčni 
oceni načina dela; o pogledu na njihovo znanje o temperaturi in toploti pred uporabo metode 
POE; o učenčevih zaznanih spremembah v njihovem znanju po uporabljeni metodi POE; o 
morebitnih zaznanih napačnih predstavah o temperaturi in toploti in vplivu izbranega načina 
dela na njihovo znanje. S pomočjo podatkov, pridobljenih z anketnimi vprašalniki, smo 
podkrepili odgovor na raziskovalno vprašanje RV1 (podpoglavje 3.4.2). 

 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

S primerjavo dosežkov učencev na preizkusu znanja (pred- in potest) smo ugotavljali, ali je 
posameznik po uporabi metode POE napredoval ali ne. Tako smo ugotavljali uspešnost 
uporabe metode POE. Z analizo vseh preizkusov znanja smo ugotavljali težave pri 
razumevanju temperature in toplote in v kolikšni meri so učenci usvojili pojme v povezavi s 
temperaturo in toploto.  

Izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, smo zvočno posneli. Sprva smo večkrat poslušali 
zvočne posnetke in jih preoblikovali v pisno obliko. Sledila je določitev kodirnih enot, pri 
čemer smo poiskali dele besedila, ki za našo raziskavo vključujejo bistvene podatke, torej 
dele, s pomočjo katerih smo odgovorili na raziskovalna vprašanja. Te dele besedila smo 
analizirali. Osrednji proces je bilo odprto kodiranje, kar pomeni, da smo iz prebranih 
odgovorov izluščili kode oz. ključne besede (Mesec, 1998; Vogrinc, 2008). Navedene korake 
smo naredili za vsako transkripto posebej. Sledila je analiza vseh kod in združitev vsebinsko 
sorodnih kod v kategorije in v zadnji fazi odgovor na raziskovalna vprašanja. Z analizo 
besedila, pridobljenega s posnetkom, je razvidno, katere so bile najpogostejše težave pri 
razumevanju temperature in toplote. 

Med izvedbo nalog, oblikovanih po izbrani metodi, so učenci izpolnjevali delovne liste. Ker 
metodo POE sestavljajo trije koraki, smo lahko analizirali odgovore pri posameznem koraku 
in jih primerjali med seboj. Tako smo ugotavljali, ali je bila učenčeva napoved 
pravilna/napačna oz. ali je po opazovanju svojo napoved obdržal, dopolnil ali celo spremenil.  

Za analizo primernosti uporabe metode POE v 4. in 5. razredu osnovne šole smo med izvedbo 
nalog, oblikovanih po metodi POE, opazovali odzive učencev in jih zapisovali na vnaprej 
pripravljen opazovalni list. Poleg tega so na koncu učenci izpolnili kratek anketni vprašalnik, 
s katerim smo pridobili podatke o pogledu učencev na izbrano metodo poučevanja (metodo 
POE) in na spremembe v njihovem znanju o temperaturi in toploti. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

3.4.1 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PRIDOBLJENIH PODATKOV 

3.4.1.1 Rezultati in interpretacija znanja posameznega učenca o temperaturi in toploti 

pred uporabo metode POE ter po njej  

V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili s predtestom in potestom 
(Priloga 1). Za vsakega posameznega učenca smo naredili analizo odgovorov na predtestu in 
potestu ter hkrati primerjavo odgovorov, ki so jih učenci podali na pred- in potestu (Priloga 8, 
Tabele U1–U8). Z analizo odgovorov posameznih učencev na preizkusih znanja (pred- in 
potestu) smo ugotavljali, ali je posameznik po uporabi metode POE napredoval ali ne. Tako 
smo ugotavljali, v kolikšni meri učenci 4. in 5. razreda usvojijo pojme, povezane s 
temperaturo in toploto pri poučevanju z izbrano metodo. Hkrati je razvidno, katera napačna 
razumevanja so po uporabljeni metodi POE pri posameznih učencih še prisotna.   

Doseg učnih ciljev posameznih učencev pri nalogah na predtestu in potestu je predstavljen v 
tabelah 11–18. Glede na doseg učnih ciljev posameznih učencev smo jih umestili v tri 
kategorije (Tabela 10), in sicer: dosega (√), delno dosega (O) in ne dosega (X). Tabele 11–18 
hkrati prikazujejo uspešnost uporabe metode POE pri posamezni nalogi, pri čemer smo z 
barvno lestvico (Tabela 9) prikazali:  

- katere naloge je učenec v celoti rešil pravilno pred uporabo metode POE in po njej;  
- pri katerih nalogah so po uporabi metode POE učenčevi odgovori bližje znanstvenim 

resnicam;  
- pri katerih nalogah so po uporabi metode POE učenčevi odgovori bližje znanstvenim 

resnicam, a so napačna razumevanja še prisotna;  
- in pri katerih nalogah po uporabi metode POE učenčevi odgovori niso bližji 

znanstvenim resnicam. 

 

Tabela 9: Barvna lestvica uspešnosti uporabe metode POE 

Barvna lestvica Kategorije 

 
V celoti pravilno rešene naloge pred uporabo metode POE in po njej. 
 

 
Naloge, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori bližje 
znanstvenim resnicam. 

 
Naloge, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori bližje 
znanstvenim resnicam, vendar so napačna razumevanja še prisotna. 

 
Naloge, pri katerih po uporabi metode POE odgovori niso bližji 
znanstvenim resnicam. 

 

Tabela 10: Simbolni prikaz dosega učnih ciljev 

Simbol  Kategorije 

√ dosega 

O delno dosega 

X ne dosega 
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Analiza uspešnosti učenca 1 na predtestu in potestu (Tabela 11, Priloga 8: Tabela U1): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 1 v celoti pravilno rešil naslednje naloge: 1b, 
1c, 5 (uvodni del) ter 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka in enote za merjenje 
temperature (nalogi 1b in 1c). Poleg tega je na sliki (potopljeno kuhano jajce v skodelici 
mrzle vode) ustrezno pobarval toplo in hladno mesto (naloga 5 - uvodni del). S pravilnim 
odgovorom (tj. temperatura jajca bo enaka temperaturi vode) pri nalogi 5c je pokazal 
razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur obeh mest. 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 1 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1a, 1č, 1e, 1f, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 in 9, pri čemer so pri nalogah 1a, 2, 7, 8 in 9 
napačna razumevanja še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, da učenec 1 
temperature ne opredeli kot lastnost snovi in jo še vedno primerja s toploto. Vendar zna 
pojasniti, da temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov (naloga 1a). Prav tako 
ustrezno pojasni, čigavo temperaturo kaže termometer, saj na potestu spremeni svoj odgovor 
(naloga 1č). Pri nalogah 1e in 1f pokaže razumevanje, da toplote ne moremo meriti s 
termometrom in da toplota prehaja vse do vzpostavitve toplotnega ravnovesja. Pri nalogi 2 je 
viden napredek v poznavanju toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev. Težave pri 
določanju toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov ima le pri dveh primerih (voda in 
zrak). Pri nalogi 3 izbere sliki, ki pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote ter svoj izbor 
ustrezno utemelji. Pri tem pokaže razumevanje koncepta prehajanja toplote ter to znanje 
ustrezno uporabi na primerih iz vsakdanjega življenja. Učenec 1 je v celoti dosegel učne cilje 
naloge 4, saj je pravilno obkrožil vse dane trditve (drži/ne drži). Prav tako pri nalogi 5a ter 5b 
svoje odgovore v celoti zamenja za pravilne. Pri tem pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se temperatura vode 
zvišuje, saj toploto prejema, temperatura jajca se znižuje, saj toploto oddaja. Tako znanje o 
prehajanju toplote ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja. Po uporabljeni 
metodi je učenec 1 usvojil učne cilje naloge 6, saj je s puščicami pravilno prikazal smer 
gibanja vode med segrevanjem ter ob skici ustrezno pojasnil, kaj se dogaja z vodo v posodi 
med segrevanjem. Iz odgovora pri nalogi 7 je razvidno, da je znanje učenca 1 bližje 
znanstvenemu, vendar je še vedno pomanjkljivo. Na primerih iz vsakdanjega življenja 
ustrezno pojasni, da živali zmanjšajo/povečajo površino, skozi katero prehaja toplota in se 
tako počasneje/hitreje ohladijo, vendar ima pri prvem primeru težave pri razumevanju, da 
živali zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico, saj nepravilno določi smer 
prehajanja toplote. Pri nalogi 8 naredi načrt raziskave, vendar je ta pomanjkljiv, saj ne naredi 
natančnega opisa postopka poskusa. Tako je načrt raziskave neustrezen. Pri izbiri materialov, 
iz katerih so skodelice, učenec 1 ni imel težav. Prav tako je razmišljal, da mora opraviti več 
meritev na enak časovni interval. Pozabil je na pomembne korake, kot so začetna temperatura, 
enaka količina čaja v skodelicah in čas trajanja poskusa. Pri nalogi 9 učenec 1 v primerjavi s 
predtestom na potestu pokaže boljše razumevanje toplotne prevodnosti, saj od treh 
pripomočkov dva ustrezno vrednoti glede na primernost uporabe v kuhinji. 

Po uporabi metode POE učenec 1 ne spremeni napačnega pojmovanja toplote (naloga 1d), saj 
pojem povezuje s temperaturo ter z občutki (toplo/mrzlo). Poleg tega toplote ne opredeli kot 
energijo, ki prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo temperaturo (naloga 1d). Učenec 1 
temperature ne opredeli kot lastnost snovi ter jo še vedno primerja s toploto (naloga 1a). 
Težave pri določanju toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov ima le pri dveh primerih 
(voda in zrak) (naloga 2). Iz odgovora pri nalogi 7 je razvidno, da je znanje učenca 1 bližje 
znanstvenemu, vendar še vedno pomanjkljivo. Težave ima pri prvem primeru, in sicer pri 
razumevanju, da živali zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico, saj 
nepravilno določi smer prehajanja toplote. Poleg tega v posameznih pojasnilih ni razvidno, ali 
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učenec 1 razume, da se toplotni tok v okolico zmanjša/poveča. Pri nalogi 8 naredi pomanjkljiv 
načrt raziskave, saj ne naredi natančnega opisa postopka poskusa. Tako je načrt raziskave 
neustrezen. Pri nalogi 9 ima težave le pri vrednotenju primernosti uporabe porcelanastega 
krožnika pri prehranjevanju. 

 

Tabela 11: Doseg učnih ciljev učenca 1 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 1 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:   X  O  

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov.   X √   

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature. √   √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.   X √   

1d 

Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:   X   X 
- toploto opredeli kot energijo;   X   X 
- pozna smer prehajanja toplote;   X   X 
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X   X 

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom.   X √   
1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje.   X √   

2 
Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:   X  O  

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni).   X  O  

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O  √   
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote;  O  √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

  X √   

- zna razlikovati med temperaturo in toploto;   X √   
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo);   X √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo;   X √   

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote;   X √   

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  
prehaja;   X √   

- pokaže razumevanje delovanja termovke;   X √   
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo; √   √   

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; √   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; √   √   

- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast). √   √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

√   √   

5a 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

 O  √   

- toplota teče z jajca na vodo; √   √   
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- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

  X √   

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode). 

√   √   

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

  X √   

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;   X √   
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.   X √   

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

 O   O  

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico; 

 O   O  

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico. 

 O  √   

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

  X  O  

- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice; √   √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;   X   X 
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X   X 
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni 

čas odčitavanja temperature. 
  X  O  

9 

Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

  X  O  

- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju;   X  O  
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje;   X √   
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem.   X √   

 

 

Analiza uspešnosti učenca 2 na predtestu in potestu (Tabela 12, Priloga 8: Tabela U2): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 2 v celoti pravilno rešil naslednje naloge: 1b, 
1c, 5b ter 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka in enote za merjenje temperature 
(nalogi 1b in 1c). Pri nalogi 5b je na primeru iz vsakdanjega življenja ustrezno določil smer 
prehajanja toplote ter pojasnil, da se pri tem temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in 
temperatura jajca znižuje, saj toploto oddaja. S pravilnim odgovorom (tj. temperatura jajca bo 
enaka temperaturi vode) pri nalogi 5c je pokazal razumevanje, da toplota prehaja vse do 
izenačitve temperatur (nasprotno se pokaže pri nalogi 1f). 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 2 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1a, 1d, 1f, 3, 4, 5a, 6 in 7, pri čemer so pri nalogah 1a, 1d, 1f, 4 in 7 napačna 
razumevanja še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, da učenec 2 
temperature ne opredeli kot lastnost snovi, vendar pojasni, da nam temperatura pove, kako 
toplo ali hladno je kaj (naloga 1a). Toplote ne opredeli kot energijo, vendar pozna smer 
prehajanja toplote (naloga 1d). Pri nalogi 1f (hkrati z napačnim odgovorom) pravilno 
utemelji, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur. Po uporabljeni metodi ponovno 
izbere sliki, ki pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote ter tokrat svoj izbor ustrezno 
utemelji. Pri tem pokaže razumevanje koncepta prehajanja toplote in to znanje ustrezno 
uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja (naloga 3). Pri nalogi 4 med desetimi danimi 
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trditvami (drži/ne drži) sedem trditev obkroži pravilno in tri nepravilno. Vendar pri tem 
bistveno ne spremeni svojih odgovorov s predtesta, saj od treh trditev (3., 6. in 7.), ki jih je 
nepravilno obkrožil na predtestu, dve trditvi (3. in 7.) ponovno obkroži nepravilno. Pri nalogi 
5a učenec 2 svoje odgovore v celoti zamenja za pravilne in znanje o prehajanju toplote 
ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja. Po uporabljeni metodi je učenec 2 
usvojil učne cilje naloge 6, saj s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem in ob skici ustrezno pojasni, kaj se dogaja z vodo v posodi med segrevanjem. Iz 
odgovora pri nalogi 7 je razvidno, da je znanje učenca 2 bližje znanstvenemu. Na primerih iz 
vsakdanjega življenja ustrezno pojasni, da živali zmanjšajo/povečajo površino, skozi katero 
prehaja toplota v okolico in se tako počasneje/hitreje ohladijo.  

Po uporabi metode POE učenec 2 ne spremeni napačnega pojmovanja toplote (naloga 1d), saj 
pojem še vedno povezuje z občutkom toplo/vroče. Poleg tega toplote ne opredeli kot energijo 
(naloga 1d). Učenec 2 temperature ne opredeli kot lastnost snovi (naloga 1a). Pri nalogi 1č 
bistveno ne spremeni svojega odgovora s predtesta, torej ne ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer. Prav tako ne spremeni odgovora pri nalogi 1e, saj ne ve, da toplote ne moremo 
meriti s termometrom. Pri nalogi 1f je razvidno, da učenec 2 ni usvojil koncepta prehajanja 
toplote, saj meni, da toplota prehaja, dokler se ne pomeša. A hkrati utemelji, da toplota 
prehaja vse do izenačitve temperatur. Poznavanje toplotnih izolatorjev in toplotnih 
prevodnikov se ne izboljša, celo nasprotno, saj učenec 2 izbere le dva pravilna odgovora in 
enega napačnega (naloga 2). Pri nalogi 4 je med desetimi danimi trditvami (drži/ne drži) 
sedem trditev obkrožil pravilno in tri nepravilno; učenec 2 ne ve, da imajo vsi predmeti v 
prostoru enako temperaturo in toplotne izolatorje razume kot snovi, skozi katere toplota ne 
prehaja. Učenec 2 pri nalogi 5 neustrezno pobarva toplo in hladno mesto, ker razmišlja 
vnaprej, kaj se dogaja med jajcem in vodo (prehajanje toplote), kar sicer ni nepravilno, vendar 
to ni učni cilj naloge (naloga 5 - uvodni del). Iz odgovora pri nalogi 7 je razvidno, da je znanje 
učenca 2 bližje znanstvenemu, vendar v posameznih pojasnilih ni razvidno, ali učenec 2 
razume, da se toplotni tok v okolico zmanjša/poveča. Pri nalogi 8 naredi načrt raziskave, 
vendar je ta pomanjkljiv, saj ne naredi natančnega opisa postopka poskusa. Tako je načrt 
raziskave neustrezen. Pri izbiri materialov, iz katerih so skodelice, učenec 2 ni imel težav. 
Prav tako je razmišljal, da mora v vse skodelice naliti enako količino čaja. Pozabil je na 
pomembne korake, kot so začetna temperatura, čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih 
bomo opravili in vmesni čas odčitavanja temperature. Če primerjamo načrt na predtestu in na 
potestu, je načrt na predtestu ustreznejši. Pri 9. nalogi pojasnila o primernosti uporabe 
posameznih pripomočkov v kuhinji niso ustrezna.  

 

Tabela 12: Doseg učnih ciljev učenca 2 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 2 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:   X  O  

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov.  O  √   

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature. √   √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.   X   X 
1d Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:   X  O  
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- toploto opredeli kot energijo;   X   X 
- pozna smer prehajanja toplote;   X √   
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X   X 

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom.   X   X 
1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje.   X  O  

2 
Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:   X   X 

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni). 

 O   O  

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O  √   
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote; 
√   √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. 

 O  √   

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

 O   O  

- zna razlikovati med temperaturo in toploto; √   √   
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo); 
√   √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo; 

  X   X 

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote; 

√   √   

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  
prehaja; 

√     X 

- pokaže razumevanje delovanja termovke;   X √   
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo; 
  X   X 

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; 

√   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; 

√   √   

- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast). 

√   √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

  X   X 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

 O  √   

- toplota teče z jajca na vodo; √   √   
- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

√   √   

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode). 

√   √   

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

  X √   

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;   X √   
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.  O  √   

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

  X  O  

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico; 

  X  O  

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico. 

 O   O  

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

 O   O  
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- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice; √   √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;   X   X 
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X √   
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni 

čas odčitavanja temperature.  O    X 

9 

Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

  X   X 

- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju;   X   X 
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje;   X   X 
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem.   X   X 

 

 

Analiza uspešnosti učenca 3 na predtestu in potestu (Tabela 13, Priloga 8: Tabela U3): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 3 v celoti pravilno rešil naslednje naloge: 1b, 5 
(uvodni del), 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka za merjenje temperature (naloga 
1b). Poleg tega je na sliki (potopljeno kuhano jajce v skodelici mrzle vode) ustrezno pobarval 
toplo in hladno mesto (naloga 5 - uvodni del). S pravilnim odgovorom (tj. temperatura jajca 
bo enaka temperaturi vode) pri nalogi 5c je pokazal razumevanje, da toplota prehaja vse do 
izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 3 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1a, 1c, 1d, 1f, 3, 4, 7, 8 in 9, pri čemer so pri nalogah 1a, 1d, 3, 4, 7, 8 in 9 napačna 
razumevanja še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, da učenec 3 
temperature ne opredeli kot lastnost snovi, poleg tega jo enači z merjenjem temperature, 
vendar pojasni, da nam temperatura pove, kako toplo ali mrzlo je nekaj (naloga 1a). Po 
uporabi metode POE pozna enoto za merjenje temperature, saj spremeni napačno 
poimenovanje s predtesta (naloga 1c). Učenec 3 toplote ne opredeli kot energijo ter jo še 
vedno povezuje z občutki (toplo/vroče), vendar zna pojasniti smer prehajanja toplote (naloga 
1d). Pri nalogi 1f pokaže razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur, saj 
spremeni svoj napačni odgovor. Pri nalogi 3 ponovno izbere sliki, ki pravilno prikazujeta 
smer prehajanje toplote. V obeh pojasnilih je razvidno, da učenec 3 razume, kaj se dogaja s 
sladoledom in juho (sladoled se tali, juha se hladi), vendar ima težave pri pojasnitvi, pozna 
sicer smer prehajanja toplote, vendar jo opiše z uporabo neustreznih pojmov. Po uporabi 
metode POE zelo napreduje pri nalogi 4, saj od 7 nepravilno obkroženih trditev (drži/ne drži) 
na predtestu le dve ponovno obkroži nepravilno (1. in 7.). Iz odgovora pri 7 nalogi je 
razvidno, da je učenčevo znanje bližje znanstvenemu. Na primerih iz vsakdanjega življenja z 
usmeritvijo učitelja ustrezno pojasni, da živali zmanjšajo/povečajo površino, skozi katero 
prehaja toplota in hkrati pri posameznih primerih pojasni, da se pri tem toplotni tok v okolico 
zmanjša/poveča. Pri nalogi 8 sprva ponovno ne zapiše načrta raziskave, ampak le pričakovane 
rezultate. Ko dobi dodatna navodila, naredi pomanjkljiv načrt raziskave. Naredi opis postopka 
poskusa, a ne določi časa trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bomo opravili, ter vmesni 
čas odčitavanja temperature. Pri izbiri materialov, iz katerih so skodelice, učenec 3 ni imel 
težav. Prav tako je pravilno razmišljal, da mora v vse skodelice naliti enako količino čaja z 
enako temperaturo. Tako smo s primerjavo predtesta in potesta ugotovili, da je učenec 3 pri 
načrtovanju raziskave zelo napredoval. Pri zadnji nalogi (naloga 9) je med tremi pojasnili 
ustrezno le eno, in sicer drugo, ki je bilo ustrezno že na predtestu. Učenec 3 le-tega nadgradi 
in na danem primeru iz vsakdanjega življenja ustrezno vrednoti glede na primernost uporabe v 
kuhinji (na primeru lesene kuhalnice). 
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Po uporabi metode POE učenec 3 ne spremeni napačnega pojmovanja toplote, saj pojma ne 
opredeli kot energijo in jo še vedno povezuje z občutki (toplo/vroče) (naloga 1d). Poleg tega 
po uporabi metode POE temperature ne opredeli kot lastnost snovi, pri čemer jo enači z 
merjenjem temperature (naloga 1a). Pri nalogi 1č bistveno ne spremeni odgovora, torej ne ve, 
čigavo temperaturo kaže termometer. Učenec 3 pri nalogi 1e zamenja svoj pravilni odgovor z 
napačnim, pri tem ne ve, da toplote ne moremo meriti s termometrom. Poznavanje toplotnih 
izolatorjev in toplotnih prevodnikov se bistveno ne spremeni (naloga 2), saj je učenčev 
odgovor na potestu podoben odgovoru s predtesta (obakrat izbere tri pravilne in tri 
nepravilne). Pri nalogi 3 je v pojasnilu razvidno, da učenec 3 razume, kaj se dogaja s 
sladoledom in juho (sladoled se tali, juha se hladi), torej pozna smer prehajanja toplote, 
vendar jo opiše z uporabo neustreznih pojmov. V primerjavi s predtestom učenec 3 pri nalogi 
4 zelo napreduje, saj napačno reši le tri trditve, pri tem ne ve, da imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo; še vedno enači temperaturo s toploto; toplotne izolatorje razume kot 
snovi, skozi katere toplota ne prehaja. Učenec 3 ne usvoji znanja o prehajanju toplote. Na 
primeru iz vsakdanjega življenja je razvidno, da ne zna določiti smeri prehajanja toplote 
(toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo), saj poved pri 
nalogi 5a v celoti nepravilno izpolni. Nerazumevanje koncepta prehajanja toplote se pokaže 
tudi pri nalogi 5b, saj ne spremeni napačnega odgovora s predtesta. Po uporabljeni metodi ni 
usvojil učnih ciljev naloge 6, saj s puščicami nepravilno prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem. Ob sliki sicer pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša, vendar 
doda, da se pri tem »temperatura vode skupaj pomeša« ter da se »hladna voda dviguje in topla 
spušča«. Učenec 3 ne razume, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj. Pri nalogi 8 
sprva ponovno ne zapiše načrta raziskave, ampak le pričakovane rezultate. Ko dobi dodatna 
navodila, naredi nekoliko pomanjkljiv načrt raziskave; ne določi časa trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo opravili ter vmesni čas odčitavanja temperature. Pri nalogi 9 
znanje o toplotni prevodnosti ni bližje znanstvenemu, saj učenec 3 od treh primerov iz 
vsakdanjega življenja le enega ustrezno vrednoti glede na primernost uporabe v kuhinji. 
Učenec 3 sicer razmišlja o toplotni prevodnosti danih materialov, vendar sta prvo in tretje 
pojasnilo, zaradi nepoznavanja toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov, neustrezna. 

 

Tabela 13: Doseg učnih ciljev učenca 3 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 3 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:   X  O  

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov.   X √   

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature.   X √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.   X   X 

1d 

Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:   X  O  
- toploto opredeli kot energijo;   X   X 
- pozna smer prehajanja toplote;   X √   
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X   X 

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom. √     X 
1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje.   X √   
2 Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:   X   X 



41 
 

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni).  O   O  

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O   O  
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote; √   √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O   O  

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

  X  O  

- zna razlikovati med temperaturo in toploto;   X   X 
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo); 
  X √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo;   X √   

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote;   X √   

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  
prehaja; √     X 

- pokaže razumevanje delovanja termovke;   X √   
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo;   X   X 

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; √   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; √   √   

- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast).   X √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

√   √   

5a 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

 O    X 

- toplota teče z jajca na vodo; √     X 
- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.   X   X 

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

  X   X 

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode). 

√   √   

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

  X   X 

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;   X   X 
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.   X   X 

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

  X  O  

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico; 

  X  O  

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico. 

 O   O  

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

  X  O  

- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice;  O  √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;   X √   
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X √   
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni 

čas odčitavanja temperature. 
  X   X 

9 
Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

  X  O  
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- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju;   X   X 
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje;   X   X 
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem.  O  √   

 

 

Analiza uspešnosti učenca 4 na predtestu in potestu (Tabela 14, Priloga 8: Tabela U4): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 4 v celoti pravilno rešil naslednje naloge: 1b, 
5b, 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka za merjenje temperature (naloga 1b). Pri 
nalogi 5b je na primeru iz vsakdanjega življenja ustrezno določil smer prehajanja toplote ter 
pojasnil, da se pri tem temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca 
znižuje, saj toploto oddaja. S pravilnim odgovorom (tj. temperatura jajca bo enaka temperaturi 
vode) pri nalogi 5c je pokazal razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 4 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1c, 1d, 1f, 3, 4, 5 (uvodni del), 5a, 6, 8, pri čemer so pri nalogah 1d, 1f, 3, 4, 6 in 8 
napačna razumevanja še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, da učenec 4 
pozna enoto za merjenje temperature, saj spremeni napačno poimenovanje s predtesta (naloga 
1c). Po uporabljeni metodi toploto opredeli kot energijo, vendar ne pozna smeri prehajanja 
toplote (naloga 1d). Pri nalogi 1f pokaže razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve 
temperatur, saj spremeni svoj odgovor. Pri nalogi 3 v obeh primerih izbere sliko, ki pravilno 
prikazuje smer prehajanja toplote. Iz prvega primera je razvidno, da je napredoval, saj je 
izboljšal razumevanje prehajanja toplote na primeru iz vsakdanjega življenja. Pri drugem 
primeru v primerjavi s predtestom sicer izbere ustrezno sliko, vendar se ponovno pokaže 
nerazumevanje koncepta prehajanja toplote. Pri nalogi 4 pravilno obkroži trditev (drži/ne 
drži), ki jo je na predtestu obkrožil napačno, in sicer, da toplota prehaja s telesa z višjo 
temperaturo na telo z nižjo temperaturo (nasprotno se pokaže pri nalogah 1d, 1f in 3). Po 
uporabi metode POE na sliki (v skodelici mrzle vode je potopljeno kuhano jajce) ustrezno 
pobarva toplo in hladno mesto (naloga 5 - uvodni del). Poleg tega pri nalogi 5a svoje 
odgovore v celoti zamenja za pravilne ter znanje o prehajanju toplote ustrezno uporabi na 
primeru iz vsakdanjega življenja. Pri nalogi 5b učenec 4 pokaže razumevanje, da toplota 
prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se temperatura vode zvišuje, 
saj toploto prejema, temperatura jajca se znižuje, saj toploto oddaja. To znanje ustrezno 
uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja. Po uporabljeni metodi ni usvojil učnih ciljev 
naloge 6, saj je s puščicami nepravilno prikazal smer gibanja vode med segrevanjem in 
zapisal pomanjkljivo pojasnilo. Vendar je iz pojasnila ob skici razvidno razumevanje, da se 
med segrevanjem od spodaj voda segreje v celoti. Pri nalogi 7 znanje učenca 4 ni bližje 
znanstvenemu, saj bistveno ne spremeni odgovora s predtesta, čeprav pri drugem primeru 
ustrezno pojasni, da se živali pretegnejo zato, da se hitreje ohladijo. Pri nalogi 8 učenec 4 
sprva ne zapiše načrta raziskave, ampak pričakovane rezultate. Ko dobi dodatna navodila, 
naredi pomanjkljiv načrt raziskave. Učenčev opis postopka poskusa vključuje naslednje: v 
skodelice nalijemo vodo z enako temperaturo, vanje potopimo termometre in merimo čas. Pri 
izbiri materialov, iz katerih so skodelice, učenec 4 ni imel težav. Primerjava predtesta in 
potesta je pokazala, da je učenec 4 pri načrtovanju raziskave napredoval. 

Po uporabi metode POE ne spremeni napačnega pojmovanja temperature, saj jo enači s 
toploto, in tako pojmovanja temperature s preverjanja predznanja ne izboljša, celo nasprotno, 
saj je na predtestu temperaturo opisal kot nekaj, kar nam pove, kako toplo ali mrzlo je kaj 
(naloga 1a). Pri nalogi 1č bistveno ne spremeni odgovora, torej ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer. Po uporabljeni metodi toploto sicer opredeli kot energijo, vendar ne pozna 
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smeri prehajanja toplote, saj pravi, da prehaja v obe smeri (naloga 1d). Poleg tega ne ve, da 
toplote ne moremo meriti s termometrom, saj na preverjanju znanja ne spremeni svojega 
napačnega odgovora s preverjanja predznanja (naloga 1e). Pri nalogi 1f pokaže razumevanje, 
da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur, saj spremeni svoj odgovor. Vendar je hkrati 
iz odgovora razvidno, da prehajanje toplote razume napačno (enako je razvidno pri nalogi 1d). 
Poznavanje toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov se bistveno ne spremeni, saj je 
učenčev odgovor na potestu podoben odgovoru s predtesta. Torej ne pozna toplotnih 
prevodnikov (naloga 2). Pri nalogi 3 (drugi primer) sicer izbere ustrezno sliko, vendar se 
ponovno pokaže nerazumevanje koncepta prehajanja toplote, saj pravi, da toplota prehaja v 
obe smeri (kot pri nalogah 1d in 1f). Po uporabi metode POE bistveno ne napreduje pri nalogi 
4, saj od 5 nepravilno obkroženih trditev (drži/ne drži) na predtestu 4 ponovno obkroži 
nepravilno. Učenec 4 ne ve, da imajo vsi predmeti v prostoru enako temperaturo; poleg tega 
toplotne izolatorje razume kot snovi, skozi katere toplota ne prehaja; ne razume, da se tudi po 
več urah temperatura hladne tekočine v termovki bistveno ne spremeni. Po uporabljeni metodi 
ni usvojil učnih ciljev naloge 6, saj s puščicami nepravilno prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem. Njegova skica se v primerjavi s predtestom bistveno ne spremeni. Učenec 4 ne 
razume, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj. Iz pojasnila ob skici je razvidno 
razumevanje, da se med segrevanjem od spodaj voda segreje v celoti. Pri nalogi 7 učenčevo 
znanje ni bližje znanstvenemu. Iz prvega primera je razvidno, da ne razume koncepta 
prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo temperaturo in ne 
nasprotno). Pri drugem primeru učenec 4 bistveno ne spremeni odgovora s predtesta. Na 
primerih iz vsakdanjega življenja ne zna pojasniti, da živali zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v okolico. Poleg tega v posameznih pojasnilih ni razvidno, ali 
učenec 4 razume, da se pri tem toplotni tok v okolico zmanjša/poveča. Pri nalogi 8 sprva ne 
zapiše načrta raziskave, ampak le pričakovane rezultate. Ko dobi dodatna navodila, naredi 
pomanjkljiv načrt raziskave, pri čemer ne vključi naslednjega: izmerimo začetno temperaturo 
čaja; v vse skodelice nalijemo enako količino čaja; določimo časa trajanja poskusa oz. število 
meritev, ki jih bomo opravili ter vmesni čas odčitavanja temperature. Pri nalogi 9 znanje o 
toplotni prevodnosti ni bližje znanstvenemu. Zaradi nepoznavanja toplotnih izolatorjev in 
toplotnih prevodnikov so vsa pojasnila primernosti uporabe posameznih pripomočkov v 
kuhinji neustrezna. 

 

Tabela 14: Doseg učnih ciljev učenca 4 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 4 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:  O    X 

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov. √     X 

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature.   X √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.   X   X 

1d 

Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:   X  O  
- toploto opredeli kot energijo;   X √   
- pozna smer prehajanja toplote;   X   X 
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X   X 

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom.   X   X 
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1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje.   X  O  

2 
Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:   X   X 

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni). 

 O    X 

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O   O  
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote; 
 O  √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. 

 O   O  

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

 O   O  

- zna razlikovati med temperaturo in toploto; √   √   
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo); 
  X √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo; 

  X   X 

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote; 

√   √   

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  
prehaja; 

  X   X 

- pokaže razumevanje delovanja termovke;   X   X 
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo; 
  X   X 

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; 

√   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; 

√   √   

- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast). 

√   √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

  X √   

5a 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

 O  √   

- toplota teče z jajca na vodo; √   √   
- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

√   √   

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode). 

√   √   

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

  X   X 

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;   X   X 
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.   X  O  

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

  X   X 

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico; 

  X   X 

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico.  O   O  

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

  X  O  

- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice; √   √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;   X √   
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X   X 
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni   X   X 
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čas odčitavanja temperature. 

9 

Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

  X   X 

- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju;   X   X 
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje;   X   X 
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem.   X   X 

 

 

Analiza uspešnosti učenca 5 na predtestu in potestu (Tabela 15, Priloga 8: Tabela U5): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 5 v celoti pravilno rešil naslednje naloge: 1b, 
1c, 1f, 5 (uvodni del), 5a, 5b, 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka in enote za 
merjenje temperature (nalogi 1b in 1c). Ustrezno je pojasnil, da toplota prehaja, dokler se ne 
vzpostavi toplotno ravnovesje (naloga 1f). Poleg tega je na sliki (potopljeno kuhano jajce v 
skodelici mrzle vode) ustrezno pobarval toplo in hladno mesto (naloga 5 - uvodni del). Pri 
nalogi 5a je poved v celoti pravilno dopolnil in tako pokazal razumevanje koncepta prehajanja 
toplote ter znanje o prehajanju toplote ustrezno uporabil na primeru iz vsakdanjega življenja. 
Učenec 5 razume, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja. To znanje ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja pri 
nalogi 5b. S pravilnim odgovorom (tj. temperatura jajca bo enaka temperaturi vode) pri nalogi 
5c je pokazal razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 5 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1a, 1č, 1d, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9, pri čemer so pri nalogah 1a in 7 napačna razumevanja 
še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, da učenec 5 temperature ne 
opredeli kot lastnost snovi, vendar pojasni, da nam pove, kako toplo je kaj. Učenčevo 
razumevanje pojma temperatura je po uporabi metode POE bližje znanstvenemu. Poleg tega 
ve, čigavo temperaturo kaže termometer, saj spremeni svoj napačen odgovor s predtesta 
(naloga 1č). Po uporabljeni metodi POE toploto opredeli kot energijo, ki prehaja z mesta z 
višjo na mesto z nižjo temperaturo (naloga 1d). Učenčevo razumevanje pojma toplota je po 
uporabi metode POE bližje znanstvenemu. Pri nalogi 2 pokaže poznavanje toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev, saj nalogo v celoti reši pravilno. Učenec 5 je pred uporabo metode 
POE in po njej pri nalogi 3 izbral sliki, ki pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote. Tokrat 
je svojo izbiro tudi ustrezneje pojasnil. Pri tem je pokazal razumevanje koncepta prehajanja 
toplote (toplota prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo temperaturo) in to znanje ustrezno 
uporabil na primeru iz vsakdanjega življenja. Po uporabi metode POE je učenčevo 
razumevanje prehajanja toplote bližje znanstvenemu, saj je pojasnila s predtesta na potestu 
ustrezno dopolnil. Pri nalogi 4 je učenec 5 vse trditve (drži/ne drži) obkrožil pravilno ter tako 
spremenil svoje napačne odgovore s predtesta in v celoti dosegel učne cilje naloge 4. Pri 
nalogi 6 učenec 5 ob sicer pomanjkljivi skici s pojasnilom pokaže razumevanje smeri gibanja 
vode med segrevanjem. Z dvema puščicama prikaže pravilno smer gibanja vode. Ob sliki 
natančno pojasni, kaj se dogaja z vodo v posodi med segrevanjem (topla voda se dviguje, 
hladna se spušča; topla voda ima manjšo gostoto kot hladna; tekočina, ki jo segrevamo pri 
dnu, se meša). To znanje ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje 
vode pri dnu). V primerjavi s predtestom je na potestu pojasnilo pri nalogi 7 zelo podobno. 
Učenec 5 na primeru iz vsakdanjega življenja ustrezno pojasni, da se živali stisnejo v klobčič, 
da se počasneje ohladijo. Prav tako ustrezno pojasni, da se živali čim bolj pretegnejo, da se 
hitreje ohladijo. Vendar ne pojasni, da s tem zmanjšajo/povečajo površino, skozi katero 
prehaja toplota v okolico, in je tako toplotni tok v okolico manjši/večji. Pri nalogi 8 je učenec 
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5 naredil natančen načrt raziskave, pri čemer je upošteval vse pomembne korake. Poleg tega 
pri izbiri materialov, iz katerih so skodelice, ni imel težav. Pri nalogi 9 učenec 5 vse tri 
materiale ustrezno poveže s toplotnimi prevodniki in izolatorji. Pri tem pravilno pojasni 
primernost uporabe danih pripomočkov v kuhinji. Učenec 5 odgovor s predtesta dopolni 
(pojasnilo primernosti uporabe porcelanastega krožnika) in tako v celoti dosega učne cilje 9 
naloge.  

Po uporabi metode POE ne spremeni napačnega pojmovanja temperature, saj je ne opredeli 
kot lastnost snovi, vendar ustrezno pojasni, da nam pove, kako toplo je kaj (naloga 1a). Po 
uporabi metode POE ne ve, da toplote ne moremo meriti s termometrom, saj na potestu ne 
spremeni svojega napačnega odgovora s predtesta (naloga 1e). Pri nalogi 6 učenec 5 nariše 
pomanjkljivo skico, in sicer z dvema puščicama pravilno prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem nariše rdečo puščico, ki jo usmeri navzgor, in modro pušico, ki jo 
usmeri navzdol. Skica bi bila ustreznejša, če bi narisal štiri puščice. V sicer ustreznem 
pojasnilu pri nalogi 7 ni razvidno, ali razume, da živali s tem ko zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota, je tako toplotni tok v okolico manjši/večji. 

 

Tabela 15: Doseg učnih ciljev učenca 5 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 5 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:   X  O  

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov.   X √   

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature. √   √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.   X √   

1d 

Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:  O  √   
- toploto opredeli kot energijo; √   √   
- pozna smer prehajanja toplote;   X √   
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X √   

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom.   X   X 
1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje. √   √   

2 
Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:  O  √   

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni).  O  √   

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O  √   
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote; √   √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

 O  √   

- zna razlikovati med temperaturo in toploto; √   √   
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo); √   √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo;   X √   

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote;   X √   

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  √   √   
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prehaja; 
- pokaže razumevanje delovanja termovke; √   √   
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo; 
  X √   

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; 

√   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; 

√   √   

- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast). 

√   √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

√   √   

5a 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

√   √   

- toplota teče z jajca na vodo; √   √   
- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. √   √   

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

√   √   

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode). 

√   √   

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

 O  √   

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;  O  √   
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.  O  √   

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

 O   O  

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico; 

 O   O  

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico. 

 O   O  

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

 O  √   

- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice; √   √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;   X √   
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X √   
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni 

čas odčitavanja temperature. 
 O  √   

9 

Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

 O  √   

- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju;   X √   
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje; √   √   
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem. √   √   

 

 

Analiza uspešnosti učenca 6 na predtestu in potestu (Tabela 16, Priloga 8: Tabela U6): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 6 v celoti pravilno rešil naslednje naloge:  1b, 
1c, 5 (uvodni del), 5a, 5b, 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka in enote za merjenje 
temperature (nalogi 1b in 1c). Poleg tega je na sliki (potopljeno kuhano jajce v skodelici 
mrzle vode) ustrezno pobarval toplo in hladno mesto (naloga 5 - uvodni del). Pri nalogi 5a je 
poved v celoti pravilno dopolnil in tako pokazal razumevanje koncepta prehajanja toplote in 
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znanje o prehajanju toplote ustrezno uporabil na primeru iz vsakdanjega življenja. Učenec 6 
razume, da toplota prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, temperatura jajca se znižuje, saj toploto oddaja. 
To znanje ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja pri nalogi 5b. S pravilnim 
odgovorom (tj. temperatura jajca bo enaka temperaturi vode) pri nalogi 5c je pokazal 
razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 6 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1č, 1d, 1f, 2, 3, 4, 6, 7, 8 in 9, pri čemer so pri nalogah 1d, 2, 4, 7, 8 in 9 napačna 
razumevanja še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, da po uporabi metode 
POE učenec 6 ve, čigavo temperaturo kaže termometer, saj spremeni svoj napačen odgovor s 
predtesta (naloga 1č). Učenec 6 toploto opredeli kot energijo, ki prehaja z mesta z višjo na 
mesto z nižjo temperaturo. Vendar jo še vedno povezuje s svetlobo, soncem. Učenčevo 
razumevanje pojma toplota je po uporabi metode POE bližje znanstvenemu (naloga 1d). Pri 
nalogi 1f učenec 6 spremeni napačen odgovor s predtesta. Ustrezno pojasni, da toplota 
prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje (naloga 1f). Po uporabi metode POE se 
učenčevo poznavanje toplotnih prevodnikov in izolatorjev izboljša. Težave pri določanju 
toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov ima le pri keramiki in zraku (naloga 2). Po 
uporabljeni metodi POE je učenčevo razumevanje prehajanja toplote bližje znanstvenemu, saj 
pojasnila s predtesta na potestu izboljša (naloga 3). Pred uporabo metode POE in po njej 
izbere sliki, ki pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote. Tokrat svoji izbiri ustrezneje 
pojasni. Pri tem pokaže razumevanje koncepta prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z 
višjo na mesto z nižjo temperaturo) in to znanje ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega 
življenja. Pri nalogi 4 učenec 6 pokaže boljše razumevanje, saj od 10 danih trditev (drži/ne 
drži) 8 trditev obkroži pravilno. Pri tem od štirih nepravilno obkroženih trditev na predtestu le 
dve ponovno obkroži nepravilno. Učenec 6 pri nalogi 6 nariše ustreznejšo skico kot na 
predtestu, s čimer pokaže razumevanje smeri gibanja vode med segrevanjem. Ob skici 
ustrezno pojasni, kaj se dogaja z vodo v posodi med segrevanjem. Po uporabljeni metodi POE 
je učenec 6 usvojil učne cilje naloge 6. Pri nalogi 7 je v primerjavi s predtestom na potestu 
učenčevo znanje bližje znanstvenemu. Na primerih iz vsakdanjega življenja ustrezno pojasni, 
da se živali stisnejo v klobčič/čim bolj pretegnejo, da zmanjšajo/povečajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v okolico in se tako počasneje/hitreje ohladijo. V pojasnilih ni razvidno, 
ali razume, da pravzaprav govorimo o manjšem/večjem toplotnem toku. Po uporabi  metode 
POE učenec 6 naredi natančnejši načrt raziskave (naloga 8). Pri izbiri materialov, iz katerih so 
skodelice, tokrat ni imel težav. Pri načrtovanju je upošteval naslednje pomembne korake: v 
vse skodelice nalijemo enako količino čaja; v vse skodelice čim hitreje nalijemo čaj; določimo 
vmesni čas opravljana meritev. Pri zadnji nalogi (naloga 9) učenec 6 vse tri materiale ustrezno 
poveže s toplotnimi prevodniki in izolatorji. Pri tem ustrezno pojasni primernost uporabe 
danih pripomočkov v kuhinji za porcelanast krožnik in deloma tudi za leseno kuhalnico. 
Učenec 6 odgovore s predtesta izboljša. Še vedno ima težave pri pojasnilu primernosti 
uporabe kovinske posode pri kuhanju. 

Po uporabi metode POE ne spremeni napačnega pojmovanja temperature, saj je ne opredeli 
kot lastnost snovi, poleg tega jo še vedno enači s toploto in merjenem le-te. Napačno 
pojmovanje temperature s preverjanja predznanja se na preverjanju znanja bistveno ne 
spremeni (naloga 1a). Na potestu toploto sicer opredeli kot energijo, ki prehaja z mesta z višjo 
na mesto z nižjo temperaturo, vendar jo še vedno povezuje s svetlobo in soncem (naloga 1d). 
Po uporabljeni metodi ne ve, da toplote ne moremo meriti s termometrom, saj na potestu ne 
spremeni svojega napačnega odgovora s predtesta (naloga 1e). Pri nalogi 2 ima težave pri 
določanju toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov le pri keramiki in zraku. Pri nalogi 4 
učenec 6 od štirih nepravilno rešenih trditev na predtestu le dve ponovno reši nepravilno. Pri 
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tem se pokaže, da še vedno ne razume, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prevajanje toplote in da se tudi po več urah temperatura hladne 
tekočine v termovki bistveno ne spremeni. Iz odgovora pri nalogi 7 je razvidno, da je 
učenčevo znanje bližje znanstvenemu, vendar v pojasnilih ni razvidno, ali razume, da pri tem 
govorimo o manjšem/večjem toplotnem toku. Pri nalogi 8 je po uporabi metode POE učenčev 
načrt raziskave ustreznejši. Učenec 6 ni upošteval naslednjih korakov: izmerimo začetno 
temperaturo čaja v vrču in določimo čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bomo 
opravili. Pri nalogi 9 učenec 6 odgovore s predtesta na potestu izboljša. Še vedno ima težave 
pri pojasnilu primernosti uporabe kovinske posode pri kuhanju. 

 

Tabela 16: Doseg učnih ciljev učenca 6 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 6 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:   X   X 

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov.   X  O  

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature. √   √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.   X √   

1d 

Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:  O   O  
- toploto opredeli kot energijo; √   √   
- pozna smer prehajanja toplote;   X √   
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X   X 

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom.   X   X 
1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje.   X √   

2 
Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:   X  O  

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni). 

 O  √   

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O  √   
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote; 
√   √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

 O   O  

- zna razlikovati med temperaturo in toploto; √   √   
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo); 
√   √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo; 

  X √   

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote; 

  X   X 

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  
prehaja; √   √   

- pokaže razumevanje delovanja termovke;   X   X 
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo;   X √   

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; √   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; √   √   
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- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast). √   √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

√   √   

5a 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

√   √   

- toplota teče z jajca na vodo; √   √   
- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. √   √   

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

√   √   

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode). 

√   √   

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

 O  √   

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;  O  √   
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.   X √   

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

  X  O  

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico;   X √   

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico.  O   O  

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

 O   O  

- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice;  O  √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;  O   O  
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X √   
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni 

čas odčitavanja temperature.  O   O  

9 

Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

 O   O  

- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju;   X √   
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje;  O   O  
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem.  O   O  

 

 

Analiza uspešnosti učenca 7 na predtestu in potestu (Tabela 17, Priloga 8: Tabela U7): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 7 v celoti pravilno rešil naslednje naloge: 1b, 
1c, 5b, 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka in enote za merjenje temperature 
(nalogi 1b in 1c). Učenec 7 razume, da toplota prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja. To znanje ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja pri 
nalogi 5b. S pravilnim odgovorom (tj. temperatura jajca bo enaka temperaturi vode) pri nalogi 
5c je pokazal razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 7 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1a, 1č, 1d, 1e, 1f, 2, 3, 4, 5 (uvodni del), 5a, 6, 8 in 9, pri čemer so pri nalogah 1a, 
1d, 2, 4 in 8 napačna razumevanja še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, 
da učenec 7 temperature ne opredeli kot lastnost snovi, vendar kaže razumevanje, da nam 
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temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov (naloga 1a). Po uporabi metode POE ve, 
čigavo temperaturo kaže termometer, saj spremeni svoj odgovor (naloga 1č). Učenčevo 
razumevanje pojma toplota je po uporabi metode POE bližje znanstvenemu, pri čemer toploto 
opredeli kot energijo, ki prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo temperaturo (naloga 1d). Pri 
nalogi 1e na potestu spremeni svoj napačen odgovor s predtesta, pri čemer ve, da toplote ne 
moremo meriti s termometrom. Prav tako spremeni napačen odgovor s predtesta pri nalogi 1f, 
pri čemer ustrezno pojasni, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje. Pri 
nalogi 2 je razvidno, da učenec 7 delno pozna toplotne prevodnike, poleg tega se poznavanje 
toplotnih prevodnikov in izolatorjev v primerjavi s predtestom bistveno ne spremeni. Na 
potestu pri nalogi 3 spremeni svoj odgovor, saj izbere sliki, ki pravilno prikazujeta smer 
prehajanja toplote in svoj izbor ustrezno utemelji. Pri tem pokaže razumevanje koncepta 
prehajanja toplote ter to znanje ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja. 
Učenčevo znanje je po uporabi metode POE pri nalogi 4 bližje znanstvenemu, saj od 10 
trditev (drži/ne drži) 9 trditev obkroži pravilno. Medtem ko na predtestu obkroži štiri trditve 
napačno, na potestu le eno ponovno obkroži nepravilno. Učenec 7 je na potestu na sliki 
(potopljeno kuhano jajce v skodelici mrzle vode) ustrezno pobarval toplo in hladno mesto 
(naloga 5 - uvodni del). Pri nalogi 5a znanje o prehajanju toplote ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja, saj poved v celoti pravilno dopolni in tako pokaže razumevanje 
koncepta prehajanja toplote. Po uporabljeni metodi POE je učenec 7 usvojil učne cilje naloge 
6, saj je tokrat s puščicami pravilno prikazal smer gibanja vode med segrevanjem. Ob sliki je 
ustrezno pojasnil, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša, pri čemer se topla voda 
dviguje, hladna spušča in to znanje uporabil na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje 
vode pri dnu). Pri nalogi 7 se po uporabi metode POE učenčevo znanje bistveno ne spremeni 
in tako ni bližje znanstvenemu. Pri prvem primeru zna pojasniti, da živali s tem, ko se zvijejo 
v klobčič, zmanjšajo površino in da to storijo, da jih manj zebe. Pri drugem primeru učenec 7 
bistveno ne spremeni odgovora s predtesta, pri čemer ustrezno pojasni, da se živali 
pretegnejo, da se hitreje ohladijo. Učenec 7 na potestu zapiše natančnejši načrt raziskave, ki 
ga ob dodatnih usmeritvah ustrezno dopolni in tako upošteva skoraj vse pomembne korake 
raziskave (naloga 8). Pri izbiri materiala skodelic ni imel težav. Pri načrtovanju je upošteval 
naslednje pomembne korake: izmerimo začetno temperaturo čaja v vrču, v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja in določimo vmesni čas opravljana meritev. Pri nalogi 9 učenec 
7 vse tri materiale ustrezno poveže s toplotnimi prevodniki in izolatorji (pri nekaterih na 
podlagi podvprašanj). Pri tem ustrezno pojasni primernost uporabe danih pripomočkov v 
kuhinji. Učenec 7 odgovore s predtesta izboljša. Največ težav smo opazili pri pojasnilu 
primernosti uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju. 

Po uporabi metode POE ne spremeni napačnega pojmovanja temperature, saj je ne opredeli 
kot lastnost snovi, poleg tega jo še vedno nekoliko enači s podano temperaturo (naloga 1a). 
Učenčevo razumevanje pojma toplota je po uporabi metode POE bližje znanstvenemu, vendar 
jo hkrati še vedno opisuje kot energijo, ki nas obdaja (naloga 1d). Po uporabi metode POE se 
učenčevo poznavanje toplotnih prevodnikov in izolatorjev bistveno ne spremeni. Težave pri 
določanju toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov ima pri keramiki, zraku in zemlji 
(naloga 2). Na preverjanju znanja učenec 7 od desetih trditev (drži/ne drži) le eno trditev 
obkroži nepravilno, saj še vedno ne razume, da se tudi po več urah temperatura hladne 
tekočine v termovki bistveno ne spremeni (naloga 4). Po uporabljeni metodi POE se učenčevo 
znanje pri nalogi 7 bistveno ne spremeni in tako ni bližje znanstvenemu. Pri prvem primeru 
zna pojasniti, da živali s tem, ko se zvijejo v klobčič, zmanjšajo površino in da to storijo, da 
jih manj zebe. Vendar ne razume, da s tem, ko se zvijejo v klobčič, zmanjšajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v okolico in je tako toplotni tok v okolico manjši, saj pravi, da se ob 
tem začnejo segrevati in proizvajati toploto. Pri drugem primeru učenec 7 bistveno ne 
spremeni odgovora s predtesta. Razume, da se živali pretegnejo, da se hitreje ohladijo, vendar 
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ne zna pojasniti, da na ta način povečajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico, in je 
tako toplotni tok v okolico večji. Učenčev načrt raziskave je po uporabi metode POE 
ustreznejši, pri tem ni upošteval le naslednjega koraka: določimo čas trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo opravili (naloga 8).   

 

Tabela 17: Doseg učnih ciljev učenca 7 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 7 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:   X  O  

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov.   X √   

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature. √   √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.   X √   

1d 

Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:   X  O  
- toploto opredeli kot energijo;   X √   
- pozna smer prehajanja toplote;   X √   
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X   X 

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom.   X √   
1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje.   X √   

2 
Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:   X  O  

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni).  O   O  

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O  √   
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote;  O  √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

 O  √   

- zna razlikovati med temperaturo in toploto;   X √   
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo); 
√   √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo; 

  X √   

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote; √   √   

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  
prehaja; √   √   

- pokaže razumevanje delovanja termovke;   X   X 
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo; √   √   

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; √   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; √   √   

- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast).   X √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

  X √   

5a 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

  X √   
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- toplota teče z jajca na vodo;   X √   
- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.   X √   

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

√   √   

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode). 

√   √   

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

  X √   

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;   X √   
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.   X √   

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

  X   X 

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico; 

  X   X 

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico. 

 O   O  

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

 O   O  

- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice; √   √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;  O  √   
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X √   
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni 

čas odčitavanja temperature. 
  X  O  

9 

Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

 O  √   

- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju; √   √   
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje;  O  √   
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem.  O  √   

 

 

Analiza uspešnosti učenca 8 na predtestu in potestu (Tabela 18, Priloga 8: Tabela U8): 

Pred uporabo metode POE in po njej je učenec 8 v celoti pravilno rešil naslednje naloge: 1b, 
5b, 5c. Pri tem je pokazal poznavanje pripomočka za merjenje temperature (naloga 1b). 
Učenec 8 razume, da toplota prehaja z mesta z višjo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer 
se temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, temperatura jajca se znižuje, saj toploto 
oddaja. To znanje ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja pri nalogi 5b. S 
pravilnim odgovorom (tj. temperatura jajca bo enaka temperaturi vode) pri nalogi 5c je 
pokazal razumevanje, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE so odgovori učenca 8 bližje znanstvenim resnicam pri naslednjih 
nalogah: 1c, 1č, 1d, 1f, 2, 3, 4, 5 (uvodni del), 5a, 6, 7, 8 in 9, pri čemer so pri nalogah 1d, 2, 
3, 4, 7, 8 in 9 napačna razumevanja še prisotna. Ob natančni analizi odgovorov smo ugotovili, 
da po uporabi metode POE učenec 8 spremeni svoj odgovor pri nalogi 1c, pri čemer pokaže 
poznavanje enote za merjenje temperature. Prav tako spremeni odgovor pri nalogi 1č, pri 
čemer ve, čigavo temperaturo kaže termometer. Učenčevo razumevanje pojma toplota je po 
uporabi metode POE bližje znanstvenemu, a kljub temu pomanjkljivo. Toploto opredeli kot 
energijo, vendar ne opiše smeri prehajanja toplote in jo hkrati povezuje z energijo, ki nas 
obdaja. Učenec 8 ustrezno pojasni, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno 
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ravnovesje (naloga 1f). Na potestu se učenčevo poznavanje toplotnih prevodnikov in 
izolatorjev izboljša (naloga 2). Učenčevo razumevanje koncepta prehajanja toplote se na 
potestu bistveno ne spremeni (naloga 3). Pred uporabo metode POE in po njej izbere sliki, ki 
pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote, pri čemer le pri drugem primeru ustrezno pojasni 
smer prehajanja toplote. Pri nalogi 4 je učenec 8 med desetimi danimi trditvami (drži/ne drži) 
sedem trditev obkrožil pravilno, vendar v primerjavi s predtestom ni bistveno spremenil 
svojih odgovorov. Od štirih nepravilno obkroženih trditev na predtestu je na potestu le eno 
trditev obkrožil pravilno in tako pokazal razumevanje prenosa toplote s konvekcijo – grelec je 
vedno spodaj. Učenec 8 je na potestu na sliki (potopljeno kuhano jajce v skodelici mrzle 
vode) ustrezno pobarval toplo in hladno mesto (naloga 5 - uvodni del). Pri nalogi 5a znanje o 
prehajanju toplote ustrezno uporabi na primeru iz vsakdanjega življenja, saj poved v celoti 
pravilno dopolni in tako pokaže razumevanje koncepta prehajanja toplote. Po uporabljeni 
metodi POE je učenec 8 usvojil učne cilje naloge 6, pri čemer je puščicami pravilno prikazal 
smer gibanja vode med segrevanjem in ob skici pojasnil, da se tekočina, ki jo segrevamo pri 
dnu, meša, pri čemer se topla voda dviguje, hladna spušča in to znanje uporabil na primeru iz 
vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu). V primerjavi s predtestom je na potestu 
viden napredek pri nalogi 7, saj je pojasnilo ustreznejše. Tako je po uporabi metode POE 
učenčevo znanje bližje znanstvenemu, saj na primeru iz vsakdanjega življenja ustrezno 
pojasni, da se živali stisnejo v klobčič/čim bolj pretegnejo, da zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v okolico, in se tako počasneje/hitreje ohladijo. Pri nalogi 8 je v 
primerjavi s predtestom učenec 8 na potestu zapisal ustreznejši načrt raziskave. Pri izbiri 
materialov, iz katerih so skodelice, učenec 8 ni imel težav. Pri načrtovanju je upošteval 
naslednje pomembne korake: v vse skodelice nalijemo enako količino čaja in določimo 
vmesni čas opravljana meritev. Pri nalogi 9 je učenčevo znanje bližje znanstvenemu, saj 
kovinsko posodo in leseno kuhalnico ustrezno poveže s toplotnimi prevodniki in izolatorji (pri 
nekaterih na podlagi podvprašanj). Pri tem ustrezno pojasni primernost uporabe danih 
pripomočkov v kuhinji. 

Po uporabi metode POE ne spremeni napačnega pojmovanja temperature, saj je ne opredeli 
kot lastnost snovi, poleg tega jo še vedno enači s toploto in merjenjem le te (naloga 1a). Pri 
nalogi 1d se pokaže pomanjkljivo razumevanje pojma toplota, sicer jo opredeli kot energijo, 
vendar ne opiše smeri prehajanja toplote ter jo hkrati povezuje z energijo, ki nas obdaja. Po 
uporabljeni metodi POE ne ve, da toplote ne moremo meriti s termometrom, saj na 
preverjanju znanja ne spremeni svojega napačnega odgovora s predtesta (naloga 1e). Na 
potestu se učenčevo poznavanje toplotnih prevodnikov in izolatorjev izboljša (naloga 2), saj 
smo težave pri določanju toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov zaznali le pri zraku in 
vodi. Pri nalogi 3 pred uporabo metode POE in po njej izbere sliki, ki pravilno prikazujeta 
smer prehajanja toplote. Vendar pri prvem primeru svoj izbor neustrezno utemelji, pri čemer 
se pokaže nerazumevanje smeri prehajanja toplote. Pri nalogi 4 je od štirih trditev (drži/ne 
drži), ki jih je nepravilno obkrožil na predtestu, tri trditve ponovno obkrožil nepravilno, saj ne 
ve, da imajo vsi predmeti v prostoru enako temperaturo; toplotnih izolatorjev ne razume kot 
snovi, ki zelo slabo prevajajo toploto. Pri nalogi 7 v pojasnilih ni razvidno, ali razume, da 
pravzaprav govorimo o manjšem/večjem toplotnem toku (ko živali zmanjšajo/povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico, je tako toplotni tok v okolico manjši/večji). 
Po uporabi metode POE učenec 8 pri nalogi 8 naredi ustreznejši, a še vedno pomanjkljiv načrt 
raziskave, saj ni upošteval naslednjih korakov: izmerimo začetno temperaturo čaja v vrču in 
določimo čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bomo opravili. Pri nalogi 9 smo 
opazili težave pri pojasnilu primernosti uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju, 
saj porcelana ne poveže s toplotnim izolatorjem, ampak ga umesti med toplotne prevodnike.  
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Tabela 18: Doseg učnih ciljev učenca 8 pri posamezni nalogi na predtestu in potestu ter prikaz uspešnosti uporabe metode 
POE pri posamezni nalogi 

UČENEC 8 
N 
a 
l 
o 
g 
a 

Kriteriji ocenjevanja Predtest Potest 

1a 
Zna pojasniti pojem temperatura, pri čemer:   X   X 

- temperaturo opredeli kot lastnost snovi;   X   X 
- pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka snov.   X   X 

1b Pozna pripomoček za merjenje temperature. √   √   
1c Pozna enoto za merjenje temperature.   X √   
1č Ve, čigavo temperaturo kaže termometer.  O  √   

1d 

Zna pojasniti pojem toplota, pri čemer:   X  O  
- toploto opredeli kot energijo;   X √   
- pozna smer prehajanja toplote;   X   X 
- pojasni, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.   X   X 

1e Zna pojasniti, da toplote ne moremo meriti s termometrom.   X   X 
1f Zna pojasniti, da toplota prehaja, dokler se ne vzpostavi toplotno ravnovesje.  O  √   

2 
Pozna toplotne izolatorje in toplotne prevodnike, pri čemer:   X  O  

- med danimi toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji določi toplotne 
prevodnike (√ = 4 pravilni, O = 2–3 pravilni, X = 0–1 pravilni).  O   O  

3 

Pozna smer prehajanja toplote, pri čemer:  O   O  
- na primerih iz vsakdanjega življenja (sladoled, juha) izbere sliki, ki 

pravilno prikazujeta smer prehajanja toplote; 
 O  √   

- svoji izbiri slik ustrezno utemelji, in sicer pojasni, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. 

 O   O  

4 

Pravilno izpolni dane trditve (drži/ne drži; √ = 9–10 pravilni, O = 5–8 pravilni,   
X = 1–4 pravilni) o temperaturi in toploti, pri čemer: 

 O   O  

- zna razlikovati med temperaturo in toploto; √   √   
- pozna smer prehajanja toplote (toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo 

na mesto z nižjo temperaturo); √   √   

- pokaže razumevanje, da imajo vsi predmeti v istem prostoru enako 
temperaturo;   X   X 

- pokaže razumevanje, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo prehajanje toplote; 

√   √   

- zna pojasniti, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota počasneje  
prehaja; 

  X   X 

- pokaže razumevanje delovanja termovke; √   √   
- pokaže razumevanje, da imajo skodelice iz različnih materialov, ki so dlje 

časa v istem prostoru, enako temperaturo; 
  X   X 

- pokaže razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 
toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; 

√   √   

- zna pojasniti, da so toplotni prevodniki snovi, skozi katere toplota hitreje 
prehaja; 

√   √   

- pokaže razumevanje prenosa toplote s konvekcijo (grelec je vedno spodaj 
oz. v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast). 

  X √   

5 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) zna določiti toplo in hladno mesto. 

 O  √   

5a 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje smeri prehajanja 
toplote, pri čemer pravilno dopolni poved:  

 O  √   

- toplota teče z jajca na vodo; √   √   
- toplota teče od mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo.  O  √   

5b 

Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto prejema, in temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja (voda se segreje, jajce se ohladi). 

√   √   

5c 
Na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur na obeh mestih (temperatura jajca bo enaka 

√   √   
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temperaturi vode). 

6 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (segrevanje vode pri dnu) pokaže 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer: 

 O  √   

- s puščicami pravilno prikaže smer gibanja vode med segrevanjem;   X √   
- pojasni, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša.  O  √   

7 

Na primerih iz vsakdanjega življenja (živali) zna pojasniti, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno, pri čemer: 

  X  O  

- pojasni, da se živali zvijejo v klobčič, da jih zebe malo manj, saj tako 
zmanjšajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico; 

  X  O  

- pojasni, da se živali pretegnejo, da jim je manj vroče, saj tako povečajo 
površino, skozi katero prehaja toplota v okolico. 

 O   O  

8 

Zapiše načrt raziskave, s katero bo ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja 
odvisna od materiala, iz katerega je skodelica (dokaže razumevanje, da različne 
snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako 
hitro), pri čemer: 

  X  O  

- določi štiri različne materiale, iz katerih so skodelice;  O  √   
- upošteva meritev začetne temperature čaja v vrču;   X   X 
- določi/upošteva enako količino čaja v skodelicah;   X √   
- določi čas trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih bo opravil, in vmesni 

čas odčitavanja temperature. 
  X  O  

9 

Na primerih iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti (različne snovi različno prevajajo toploto), pri čemer: 

  X  O  

- vrednoti primernost uporabe porcelanastega krožnika pri prehranjevanju;   X   X 
- vrednoti primernost uporabe kovinske posode za kuhanje;   X √   
- vrednoti primernost uporabe lesene kuhalnice za mešanje med kuhanjem.   X  O  

 

 

Analiza zaznanih sprememb v razumevanju temperature in toplote učencev 4. in 5. 
razreda po uporabi metode POE (Tabela 19 in Tabele 11–18) 

Da bi ugotovili spremembe v razumevanje obeh pojmov, smo naredili pregled napačnega 
razumevanja temperature in toplote učencev 4. in 5. razreda, ki smo ga zaznali na predtestu 
(Tabela 19). Napačna razumevanja, ki smo jih zaznali pri vseh učencih 4. in 5. razreda, smo v 
Tabeli 19 označili z rdečo barvo. Nato smo s primerjavo analize uspešnosti posameznega 
učenca na potestu (Tabele 11–18) in analize zaznanih napačnih razumevanj temperature in 
toplote na predtestu (Tabela 19) analizirali spremembe v razumevanju temperature in toplote 
učencev 4. in 5. razreda po uporabi metode POE. 

Analiza zaznanih sprememb v razumevanju temperature in toplote učencev 4. in 5. razreda po 
uporabi metode POE (Tabela 19 in Tabele 11–18) kaže, da ima po uporabljeni metodi večina 
učencev 4. in 5. razred še vedno nekatere težave z opredelitvijo pojmov temperatura in toplota 
(Naloga 1). Pri tem temperaturo najpogosteje izenačujejo ali primerjajo s toploto in 
merjenjem le-te ter je ne opredelijo kot lastnost snovi. Hkrati večina učencev (učenci 1, 2, 3, 
5, 6, 7) na potestu ustrezno pojasni, da nam temperatura pove, kako topla oz. hladna je neka 
snov. Kot na predtestu se je tudi na potestu pri večini učencev pokazalo poznavanje 
pripomočka (učenci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ter enote za merjenje temperature, pri čemer so 
nekateri učenci šele na potestu pokazali poznavanje enote za merjenje temperature (učenci 3, 
4, 8). Vsi učenci 5. razreda in le en učenec 4. razreda (učenec 1) so na potestu pokazali 
razumevanje, da termometer kaže svojo temperaturo (Naloga 1č). Pojmovanje pojma toplota 
jim povzroča manj težav, saj jo je večji delež učencev po učnem procesu opredelilo kot 
energijo (učenci 4, 5, 6, 7, 8) in pravilno določilo smer prehajanja toplote (učenci 2, 3, 5, 6, 
7). Redki smer prehajanja toplote opisujejo tudi v smeri s hladnejšega na toplejše mesto 
(učenca 3, 4). Nekateri učenci toploto še vedno povezujejo s temperaturo (učenec 1), svetlobo 
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(učenec 6), energijo, ki nas obdaja (učenca 7, 8) in z občutki, ki jih sproži različna 
temperatura okolice (toplo/mrzlo, toplo/vroče) (učenci 1, 2, 3). Večina učencev 4. in 5. 
razreda (učenci 2, 3, 4, 5, 6, 8) še vedno zmotno meni, da toploto lahko merimo s 
termometrom (Naloga 1e). Vsi učenci 4. in 5. razreda ustrezno nadaljujejo poved (Naloga 1f), 
pri čemer pojasnijo, da toplota prehaja vse do izenačitve temperatur obeh mest, vendar je pri 
dveh učencih 4. razreda v odgovoru še vedno prisotno nerazumevanje koncepta prehajanja 
toplote (učenca 2, 4).  

Večina učencev 4. in 5. razreda ima še vedno težave pri ločevanju toplotnih prevodnikov in 
toplotnih izolatorjev (Naloga 2). Nekaj učencev je pokazalo delno poznavanje toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev (učenci 1, 6, 8), pri čemer se je največ težav pokazalo pri umestitvi 
vode (učenca 1, 8), zraka (učenci 1, 6, 8) in keramike (učenec 6). Pri učencih 2, 3, 4 in 7 se je 
pokazalo, da še vedno ne poznajo toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov. Večji 
napredek je viden pri učencih 5. razreda (4. r. učenec 1, 5. r. učenci 5, 6, 8), pri čemer je 
učenec 5 edini, ki je v celoti pravilno rešil nalogo 2.  

Vsi učenci 4. in 5. razreda so po učnem procesu na primerih sladoleda in juhe izbrali sliki, na 
katerih je s puščicami pravilno prikazana smer prehajanja toplote, pri čemer so učenci 1, 2, 5, 
6, 7 oba primera ustrezno utemeljili in tako pokazali razumevanje koncepta prehajanja 
toplote; učenci 3, 4 in 8 so en primer manj ustrezno ali neustrezno utemeljili in tako pokazali 
delno razumevanje koncepta prehajanja toplote (Naloga 3). Učenec 4 na primeru juhe ter 
učenec 8 na primeru sladoleda smer prehajanja toplote opišeta v obe smeri. Pri pojasnitvi 
primera s sladoledom vsi učenci 4. in 5. razreda namesto pojma »taliti« še vedno uporabljajo 
neustrezen pojem »topiti«. 

Pri večini učencev 4. in 5. razreda smo pri 4 nalogi zaznali spremembe v znanju, pri čemer sta 
učenca 1 in 5 v celoti dosegla učne cilje naloge, večina ostalih učencev je v večji (učenci 3, 6, 
7) ali enaki/podobni (učenci 2, 4, 8) meri kot na predtestu pravilno rešila dane trditve (Naloga 
4). Najpogosteje se je pokazalo nerazumevanje, da imajo predmeti iz različnih materialov 
enako temperaturo, ko so ti dlje časa v stiku in v enakem okolju (trditvi 3 in 7); 
nerazumevanje, da se tudi po več urah temperatura hladne tekočine v termovki bistveno ne 
spremeni (trditev 6); toplotne izolatorje razumejo napačno - kot snovi, skozi katere toplota ne 
prehaja (trditev 5). 

Pri reševanju naloge 5 učenci 4. in 5. razreda po uporabi metode POE niso imeli večjih težav, 
saj so jo v veliki meri pravilno rešili že pred uporabo metode POE. Z analizo posameznih 
odgovorov smo na potestu zaznali spremembe v znanju tudi pri večini učencev, ki so na 
predtestu nepravilno rešili dele naloge, in sicer: pri uvodnem delu naloge 5 (učenci 4, 7, 8), 
pri čemer so tokrat ustrezno določili toplo in hladno mesto na primeru iz vsakdanjega 
življenja; pri nalogi 5a (učenci 1, 2, 4, 7, 8), pri čemer so pravilno dopolnili vse prazne dele 
povedi in tako pokazali razumevanje smeri prehajanja toplote ter pri nalogi 5b (učenec 1), pri 
čemer na primeru iz vsakdanjega življenja pokaže razumevanje, da se temperatura vode 
zvišuje, saj toploto prejema, med tem ko se temperatura jajca znižuje, saj toploto oddaja. Dva 
učenca sta v nekaterih delih naloge 5 ponovno podala nepravilne odgovore, in sicer pri 
uvodnem delu naloge 5 (učenec 2) ter pri nalogi 5a in 5b (učenec 3). 

Pri nalogi 6 smo opazili spremembe v znanju pri vseh učencih 5. razreda (učenci 5, 6, 7, 8) ter 
pri dveh učencih 4. razreda (učenca 1, 2), pri čemer so usvojili učne cilje naloge, saj so s 
puščicami pravilno prikazali smer gibanja vode med segrevanjem in ob skici ustrezno 
pojasnili prenos toplote s konvekcijo. Učenca 5 in 8 sta pravilno in zelo natančno pojasnila 
prenos toplote s konvekcijo, saj sta v pojasnilo vključila tudi gostoto. Učenec 3 ni usvojil 
učnih ciljev naloge, saj je s puščicami nepravilno prikazal smer gibanja vode med 
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segrevanjem (obratna smer - hladna se dviguje, topla spušča) in zapisal neustrezno pojasnilo. 
Učenec 4 je prav tako s puščicami nepravilno prikazal smer gibanja vode med segrevanjem in 
zapisal neustrezno pojasnilo, vendar je hkrati iz pojasnila razvidno razumevanje, da se med 
segrevanjem od spodaj voda segreje v celoti.  

Učenci 5. razreda so bili po uporabi metode POE uspešnejši kot učenci 4. razreda pri 
reševanju nalog višjih taksonomskih stopenj (Naloge 7, 8 in 9). Pri nalogi 7 smo opazili 
spremembe v znanju pri treh učencih 5. razreda (učenci 5, 6, 8) in pri treh učencih 4. razreda 
(učenci 1, 2, 3). Učenci so podali pojasnila, iz katerih je razvidno, da je njihovo znanje bližje 
znanstvenemu, vendar še vedno pomanjkljivo. Večina učencev je na primerih iz vsakdanjega 
življenja ustrezno pojasnila, da se živali zvijejo v klobčič, kadar jih zebe, in čim bolj 
pretegnejo, kadar jim je vroče, ker s tem zmanjšajo/povečajo površino in se tako 
počasneje/hitreje ohladijo. Pri tem se najpogosteje pojavljajo težave pri pojasnitvi vpliva 
površine na toplotni tok oz. v pojasnilih, ki jih podajajo učenci, najpogosteje ni razvidno, ali 
razumejo, da pri tem govorimo o manjšem/večjem toplotnem toku (ko živali 
zmanjšajo/povečajo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico, je tako toplotni tok v 
okolico manjši/večji). 

Nalogo 8 so uspešneje rešili vsi učenci 5. razreda, pri čemer so učenci 6, 7 in 8 zapisali 
natančnejši načrt raziskave, vendar je ta pomanjkljiv, saj so na nekatere korake pozabili, le 
učenec 5 je pri načrtovanju raziskave upošteval vse pomembne korake in tako v celoti dosegel 
učne cilje naloge. Nalogo 8 so uspešneje rešili trije učenci 4. razreda (učenci 1, 3, 4), vendar 
so vsi učenci zapisali pomanjkljiv načrt raziskave, nekateri šele ob usmeritvah učitelja 
(učenca 3, 4). Učenci 4. in 5. razreda pri izbiri različnih materialov skodelic niso imeli težav. 
Ti učenci v načrt najpogosteje niso vključili časa trajanja poskusa oz. število meritev, ki jih 
bodo opravili (učenci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) in meritev začetne temperature vode v vrču (učenci 1, 
2, 6, 8). Večina učencev 4. razreda ni določila vmesnega časa odčitavanja temperature (učenci 
2, 3, 4).   

Pri nalogi 9 smo na primerih iz vsakdanjega življenja zaznali spremembe v znanju pri vseh 
učencih 5. razreda (učenci 5, 6, 7, 8) ter dveh učencih 4. razreda (učenca 1, 3), pri čemer 
učenci 1, 5, 6, 7 vse dane kuhinjske pripomočke ustrezno povežejo s toplotnimi prevodniki in 
izolatorji; tudi učenca 3 in 8 dva dana kuhinjska pripomočka ustrezno povežeta s toplotnimi 
prevodniki in izolatorji. Več težav se je pokazalo pri vrednotenju primernosti uporabe danih 
pripomočkov v kuhinji, in sicer pri vrednotenju keramičnega krožnika pri prehranjevanju 
(učenci 1, 3, 8) ter kovinski posodi za kuhanje (učenca 3, 6). Učenca 5 in 7 sta v celoti 
dosegla učne cilje naloge 9. Učenca 2 in 4 sicer razmišljata o toplotni prevodnosti danih 
pripomočkov, vendar jih neustrezno umestita in za vse tri pripomočke podata neustrezno 
pojasnilo primernosti uporabe v kuhinji.  
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Tabela 19: Pregled napačnega razumevanje temperature in toplote učencev 4. in 5. razreda na predtestu 

Napačno razumevanje temperature in toplote na predtestu 
 

Učenec 
 

Enačenje temperature:  
- s toploto;  

 
1, 3, 4, 7, 8 

- z merjenjem/merilom toplote;  5, 6 
- z merjenjem temperature;  2 
- s podano telesno temperaturo. 7 

Temperature ne opredelijo kot lastnost snovi.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Ne vedo, da termometer kaže svojo temperaturo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Nepravilno poimenujejo enoto za merjenje temperature, in sicer: »celzije«, »cenzija«. 3, 4, 8 
Toplote ne opredelijo kot energijo. 1, 2, 3, 4, 7, 8 

Toploto enačijo/opredelijo:  
- z občutki, ki jih sproži višja temperatura okolice (toplo/vroče); 

 
1, 2, 3, 4 

- kot količino, koliko je nekaj toplo/vroče;  5 
- kot energijo, ki proizvaja toploto in svetlobo; 6 
- z vsakdanjimi izkušnjami, in sicer z ogrevanjem telesa in prostorov; 7 
- s temperaturo in merjenjem temperature; 8 

Menijo, da toploto lahko merimo s termometrom.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Pravijo, da toplota prehaja dokler: »se ne ohladi«, »se ne ustavi«, »se ne segreje«. 1, 2, 3, 4, 6, 7 
Na primerih iz vsakdanjega življenja smer prehajanja toplote opisujejo v obe smeri, torej 
tudi z mesta z nižjo na mesto z višjo temperaturo. 

 
1, 2, 3, 4, 7 

Ne/delno poznajo toplotne prevodnike in toplotne izolatorje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Ne vedo, da imajo vsi predmeti v prostoru enako temperaturo.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Ne razumejo, da z opazovanjem kapljevinskega stolpca v termometru lahko zaznavamo 
prevajanje toplote. 

1, 2, 5, 6 

Menijo, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota ne prehaja.  1, 4, 8 
Ne razumejo, da se tudi po več urah temperatura hladne tekočine v termovki bistveno ne 
spremeni.  

1, 2, 3, 4, 6, 7 

Menijo, da če želimo v celoti segreti vodo, jo lahko segrevamo pri dnu ali pa z vrha. 3, 7, 8 
Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno ravnokar 
kuhano jajce) neustrezno določijo toplo in hladno mesto. 

 
2, 4, 7, 8 

Na primeru iz vsakdanjega življenja (v skodelici mrzle vode je potopljeno ravnokar 
kuhano jajce) pokažejo nerazumevanje smeri prehajanja toplote. 

 
3, 7 

S puščicami nepravilno prikažejo smer gibanja vode med segrevanjem od spodaj. 1, 2, 3, 4, 7 
Težave imajo pri pojasnjevanju, da se tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, meša. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
Razumejo, da se živali zvijejo v klobčič/čim bolj pretegnejo zato, da jih manj zebe/jim je 
manj vroče, vendar imajo pri tem težave pri pojasnitvi vpliva površine na toplotni tok. 

 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Težave imajo pri oblikovanju načrta raziskave pri čemer oblikujejo: 
- neustrezen načrt raziskave; 

 
1, 3, 8 

- pomanjkljiv načrt raziskave. 2, 4, 5, 6, 7 
Večina učencev 5. razreda povezuje dane kuhinjske pripomočke s toplotnimi prevodniki in toplotnimi izolatorji 
(učenci 5, 6, 7), vendar imajo pri tem težave pri oblikovanju pojasnila primernosti uporabe porcelanastega 
krožnika pri prehranjevanju (učenec 5) ter kovinske posode pri kuhanju (učenca 6, 7). 
Ne ali nepravilno povezujejo dane kuhinjske pripomočke s toplotnimi prevodniki in 
toplotnimi izolatorji ter imajo hkrati težave pri oblikovanju pojasnila primernosti uporabe 
danih pripomočkov v kuhinji. 

1, 2, 3, 4, 8 
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Analiza uspešnosti uporabe metode POE 

V nadaljevanju si poglejmo uspešnost uporabe metode POE, ki se kaže s primerjavo 
uspešnosti posameznih učencev 4. in 5. razreda pri dosegu učnih ciljev posameznih nalog na 
predtestu in potestu (Graf 1). Pri tem je skupno število nalog, pri katerih smo analizirali 
uspešnost uporabe metode POE, 18. To smo z barvno lestvico prikazali v štirih kategorijah 
(K), in sicer: naloge, ki so jih posamezni učenci v celoti pravilno rešili pred uporabo metode 
POE in po njej (Graf 1, K1); naloge, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori bližji 
znanstvenim resnicam (Graf 1, K2); naloge, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori 
bližji znanstvenim resnicam, vendar so napačna razumevanja še prisotna (Graf 1, K3) in 
naloge, pri katerih po uporabi metode POE odgovori niso bližji znanstvenim resnicam (Graf 
1, K4).  

Podatki, ki so prikazani v Grafu 1, kažejo, da so pred uporabo metode POE in po njej učenci 
5. razreda v večji meri kot učenci 4. razreda v celoti pravilno rešili posamezne naloge na 
predtestu in potestu. Pri tem je razvidno, da so na predtestu in potestu 3 naloge v celoti 
pravilno rešili trije učenci, in sicer dva učenca 4. razreda in en učenec 5. razreda (učenci 3, 4, 
8); 4 naloge so na predtestu in potestu v celoti pravilno rešili trije učenci, in sicer dva učenca 
4. razreda in en učenec 5. razreda (učenci 1, 2, 7); 6 nalog je na predtestu in potestu v celoti 
pravilno rešil en učenec 5. razreda (učenec 6); 7 nalog je na predtestu in potestu v celoti 
pravilno rešil en učenec 5. razreda (učenec 5).  

Po uporabi metode POE se je pokazalo, da so učenci 5. razreda v večji meri kot učenci 4. 
razreda pri nalogah na potestu podali odgovore bližje znanstvenim resnicam. Poglejmo si 
število nalog, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori učencev 4. in 5. razreda bližji 
znanstvenim resnicam (Graf 1). En učenec 4. razreda in dva učenca 5. razreda so na potestu 
podali odgovore bližje znanstvenim resnicam pri osmih nalogah (učenci 1, 5, 7). En učenec 5. 
razreda je na potestu podal odgovore bližje znanstvenim resnicam pri šestih nalogah (učenec 
8). En učenec 5. razreda je na potestu podal odgovore bližje znanstvenim resnicam pri štirih 
nalogah (učenec 6). Dva učenca 4. razreda sta na potestu podala odgovore bližje znanstvenim 
resnicam pri treh nalogah (učenca 2, 4) ter en učenec 4. razreda je na potestu podal odgovore 
bližje znanstvenim resnicam pri dveh nalogah (učenec 3).  

Število nalog, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori bližji znanstvenim resnicam, 
vendar so napačna razumevanja še prisotna, je pri učencih 4. in 5. razreda primerljivo (Graf 
1). En učenec 4. razreda in en učenec 5. razreda sta na potestu podala odgovore bližje 
znanstvenim resnicam, pri čemer so napačna razumevanja še prisotna pri sedmih nalogah 
(učenca 3, 8), en učenec 4. razreda in en učenec 5. razreda pri šestih nalogah (učenca 4, 6). 
Dva učenca 4. razreda in en učenec 5. razreda so na potestu podali odgovore bližje 
znanstvenim resnicam, pri čemer so napačna razumevanja še prisotna pri petih nalogah 
(učenci 1, 2, 7). En učenec 5. razreda je na potestu podal odgovore bližje znanstvenim 
resnicam, pri čemer so napačna razumevanja še prisotna pri dveh nalogah (učenec 5). 

Število nalog, pri katerih po uporabi metode POE odgovori niso bližji znanstvenim resnicam, 
je pri učencih 4. razreda opazno večje (Graf 1). Na potestu so trije učenci 4. razreda pri šestih 
nalogah podali odgovore, ki niso bližji znanstvenim resnicam (učenci 2, 3, 4). Dva učenca 5. 
razreda sta na potestu pri dveh nalogah podala odgovore, ki niso bližji znanstvenim resnicam 
(učenca 6, 8). En učenec 4. razreda in dva učenca 5. razreda so na potestu pri eni nalogi podali 
odgovore, ki niso bližji znanstvenim resnicam (učenci 1, 5, 7).  
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Graf 1: Prikaz uspešnosti uporabe metode POE - K1: število nalog, ki so bile v  celoti pravilno rešene pred uporabo metode 
POE in po njej; K2: število nalog, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori bližji znanstvenim resnicam; K3: število 

nalog, pri katerih so po uporabi metode POE odgovori bližji znanstvenim resnicam, vendar so napačna razumevanja še 
prisotna; K4: število nalog, pri katerih po uporabi metode POE odgovori niso bližji znanstvenim resnicam. 

 

 

3.4.1.2 Rezultati in interpretacija delovnih listov, izpolnjenih med izvedbo nalog, 

oblikovanih po metodi napovej-opazuj-razloži s podkrepitvami izsledkov transkript  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, zbrani z delovnih listov (Priloga 5), ki so jih učenci 
po korakih izpolnjevali med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE (Priloga 4). Analizo 
rezultatov smo naredili za vsako nalogo posebej in pri tem po korakih analizirali vsakega 
posameznega učenca. Zadnji korak (razlaga) smo podkrepili z izsledki transkript (Priloga 3). 
Tako smo ugotavljali, ali je bila učenčeva napoved ustrezna/neustrezna oz. ali je po 
opazovanju svojo napoved obdržal, dopolnil ali spremenil. V analizo rezultatov smo vključili 
izjave učencev, le-te smo zapisali v narekovaju. Za vsako posamezno nalogo smo naredili 
analizo uspešnosti uporabe metode POE (Tabele 20–24), pri čemer smo v tabelah 20–24 
učence označili z veliko črko U in zaporednimi številkami 1–8.  

 

1. NALOGA: TEMPERATURA IN TOPLOTA 

Učenec 1 

Napoved je ustrezna, a pomanjkljiva. Učenec 1 ustrezno napove, da se bo hladni vodi povišala 
temperatura, ker bo termometer oddajal toploto. Pozna smer prehajanja toplote. V napovedi 
manjkata naslednji pojasnili: termometru se bo znižala temperatura in alkoholni stolpec v 
termometru se bo znižal. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 
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Razlaga je pomanjkljiva. Obrazloži, da se stolpec sprva poviša, ker je bil termometer v topli 
vodi. Nato se stolpec zniža, ker je bil termometer v hladni vodi. Po uporabi metode POE se 
učenčeva razlaga v primerjavi z napovedjo bistveno ne spremeni, vendar smo že pred uporabo 
metode POE pri učencu 1 opazili razumevanje prehajanja toplote na danem primeru.  

Na podlagi poskusa in skupne diskusije je učenčevo znanje bližje znanstvenemu (priloga 3, 
naloga 1, 1. par (4. r.), replike 11–19). S puščicami na obeh slikah (priloga 5, delovni list 1, 
naloga 3.1) pravilno prikaže smer prehajanja toplote. 

 

Učenec 2 

Napoved je ustrezna, a pomanjkljiva. Učenec 2 napove, da se bo sprva termometer ogrel, ko 
pa ga bomo prestavili v hladno vodo, se bo ohladil, ker »gre« toplota z mesta z višjo na mesto 
z nižjo temperaturo - torej razume, da se bo termometru znižala temperatura. Pozna smer 
prehajanja toplote. V napovedi manjkajo naslednja pojasnila: termometer bo oddajal toploto, 
alkoholni stolpec v termometru se bo znižal, hladni vodi se bo povišala temperatura. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

Razlaga je pomanjkljiva. V primerjavi z napovedjo je manj ustrezna. Obrazloži, da se stolpec 
v termometru poviša, ker je vroča voda toplejša, in nato zniža, ker je mrzla voda »mrzlejša«. 

Na podlagi poskusa in skupne diskusije je učenčevo znanje bližje znanstvenemu. V diskusiji 
je razvidno, da učenec 2 razume koncept prehajanja toplote na danem primeru (priloga 3, 
naloga 1, 1. par (4. r.), replike 1–10). S puščicami na obeh slikah (priloga 5, delovni list 1, 
naloga 3.1) pravilno prikaže smer prehajanja toplote. 

 

Učenec 3 

Napoved je manj ustrezna. Napoved »ko bo šlo v toplo, bo šlo višje, ko bo šlo v hladno, bo 
šlo nižje«. Učenec 3 sicer ustrezno pove, kako se prehajanje toplote odraža na spremembi 
prostornine, vendar pri tem ne določi, da se bo zvišal/znižal alkoholni stolpec v termometru. 
Poleg tega svoje napovedi ne utemelji. V napovedi manjkajo naslednja pojasnila: termometer 
bo oddajal toploto, alkoholni stolpec v termometru se bo znižal, hladni vodi se bo povišala 
temperatura, termometru se bo znižala temperatura. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

Razlaga je neustrezna. Razvidno je nerazumevanje koncepta prehajanja toplote. Prehajanje 
toplote razume napačno, saj pravi, da gre »toplota ven in mrzlo noter«. Ne pozna smeri 
prehajanja toplote, kar je razvidno tudi v skupni diskusiji (priloga 3, naloga 1, 2. par (4. r.), 
replika 10 in 20).  

Na podlagi skupne diskusije se učenčevo razumevanje prehajanja toplote na danem primeru 
izboljša (priloga 3, naloga 1, 2. par (4. r.), replike 29–36). S puščicami na prvi sliki (priloga 5, 
delovni list 1, naloga 3.1) pravilno prikaže smer prehajanja toplote, na drugi sliki ne nariše 
puščic. 
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Učenec 4 

Napoved je neustrezna. Razvidno je nerazumevanje koncepta prehajanja toplote. Učenec 4 
sicer pojasni, kako se prehajanje toplote odraža na spremembi prostornine (»najprej se zviša, 
nato se zniža«), vendar pri tem meni, da termometer kaže temperaturo merjenca, saj pravi, da 
»se bo temperatura zvišala, ker bo topleje, in znižala, ker bo hladneje«. V napovedi manjkajo 
naslednja pojasnila: termometer bo oddajal toploto, alkoholni stolpec v termometru se bo 
znižal, hladni vodi se bo povišala temperatura, termometru se bo znižala temperatura. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

Razlaga je neustrezna. Učenec 4 po uporabljeni metodi ne spremeni napačnega razumevanja. 
V pojasnilu »ko je bila voda topla, termometer to zazna in se zviša, enako pri hladni, samo, da 
se zniža«, je razvidno, da še vedno trdi, da termometer kaže temperaturo merjenca, kar je 
razvidno tudi v diskusiji (priloga 3, naloga 1, 2. par (4. r.), repliki 18 in 40). 

Na podlagi skupne diskusije se učenčevo razumevanje prehajanja toplote na danem primeru 
izboljša (priloga 3, naloga 1, 2. par (4. r.), replike 37–46). S puščicami na obeh slikah sprva 
prikaže smer premikanja stolpca v termometru. Nato na podlagi usmeritve na obeh slikah 
(priloga 5, delovni list 1, naloga 3.1) pravilno prikaže smer prehajanja toplote. 

 

Učenec 5 

Napoved je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 5 sicer pove, kako se prehajanje toplote 
odraža na spremembi prostornine, torej določi, da se bo alkoholni stolpec v termometru 
znižal. Vendar svojo napoved pomanjkljivo utemelji, saj pravi »ker ima hladna voda nižjo 
temperaturo«. V napovedi manjkajo naslednja pojasnila: termometer bo oddajal toploto, 
hladni vodi se bo povišala temperatura, termometru se bo znižala temperatura. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

Razlaga je pomanjkljiva, saj učenec 5 ne utemelji, zakaj se alkoholni stolpec sprva poviša in 
nato zniža. Zapiše le, da zato, ker ima voda v kozarčkih različno temperaturo (»vroča višjo 
kot hladna«). 

Na podlagi vprašanj, postavljenih med skupno diskusijo, je razvidno, da učenec 5 razume 
koncept prehajanja toplote na danem primeru (priloga 3, naloga 1, 1. par (5. r.), replike 17–
29). Pozna smer prehajanja toplote (priloga 3, naloga 1, 1. par (5. r.), replike 35–37) in 
ustrezno pojasni, da prehajanje toplote lahko zaznamo s termometrom (priloga 3, naloga 1, 1. 
par (5. r.), replike 22–29). Opazili smo težave pri izražanju, saj namesto »toplota prehaja« 
uporabi besedno zvezo »toplota vpliva na termometer« (priloga 3, naloga 1, 1. par (5. r.), 
replika 17). S puščicami na obeh slikah (priloga 5, delovni list 1, naloga 3.1) pravilno prikaže 
smer prehajanja toplote. 

 

Učenec 6 

Napoved je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 6 napove, da »se bo temperatura hitro 
znižala, ker bomo termometer iz tople vode prestavili v hladnejšo« - torej razume, da se bo 
termometru znižala temperatura. Pozna smer prehajanja toplote. V napovedi manjkajo 



64 
 

naslednja pojasnila: termometer bo oddajal toploto, alkoholni stolpec v termometru se bo 
znižal,  hladni vodi se bo povišala temperatura. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

Razlaga je pomanjkljiva, saj učenec 6 ne utemelji, zakaj se alkoholni stolpec sprva poviša in 
nato zniža. Zapiše le, da »zato, ker smo termometer prestavili iz tople v hladno vodo«. 

Na podlagi vprašanj, postavljenih med skupno diskusijo, je razvidno, da učenec 6 razume 
koncept prehajanja toplote na danem primeru (priloga 3, naloga 1, 1. par (5. r.), replike 1–16). 
Pozna smer prehajanja toplote (priloga 3, naloga 1, 1. par (5. r.), replike 32–35). V diskusiji je 
razvidno napačno razumevanje, in sicer, da termometer kaže temperaturo merjenca (priloga 3, 
naloga 1, 1. par (5. r.), repliki 12, 31). Opazili smo težave pri izražanju, saj namesto »toplota 
prehaja« uporabi besedno zvezo »toplota vpliva na termometer« (priloga 3, naloga 1, 1. par 
(5. r.), replike 2, 14, 16). S puščicami na obeh slikah (priloga 5, delovni list 1, naloga 3.1) 
pravilno prikaže smer prehajanja toplote. 

 

Učenec 7 

Napoved je ustrezna. Učenec 7 natančno opiše, kaj se bo zgodilo. Napove, da »bo sprva šla 
toplota na termometer, ker je ohlajen. Ko ga bomo prestavili v mrzlo vodo, se bo termometer 
ohladil, ker bo šla toplota s toplejšega na hladnejše mesto«. Torej razume, da bo toplota 
prehajala s termometra na vodo (pozna smer prehajanja toplote) in ve, da se bo pri tem 
termometru znižala temperatura. V napovedi manjkata naslednji pojasnili: alkoholni stolpec v 
termometru se bo znižal, hladni vodi se bo povišala temperatura. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 7 pojasni, zakaj se sprva alkoholni stolpec v termometru zviša in 
nato zniža in pri tem določi smer prehajanja toplote na danem primeru. 

Tudi v skupni diskusiji je razvidno, da učenec 7 razume koncept prehajanja toplote na danem 
primeru (priloga 3, naloga 1, 2. par (5. r.), replike 10–19, 24–26, 34–37, 43–45). S puščicami 
na obeh slikah (priloga 5, delovni list 1, naloga 3.1) pravilno prikaže smer prehajanja toplote. 

 

Učenec 8 

Napoved je ustrezna. Iz napovedi »temperatura se bo znižala, ker bo termometer oddal toploto 
vodi«, je razvidno razumevanje smeri prehajanja toplote (toplota bo prehajala s termometra k 
vodi) in da se bo pri tem termometru znižala temperatura. V napovedi manjkata naslednji 
pojasnili: alkoholni stolpec v termometru se bo znižal, hladni vodi se bo povišala temperatura. 

Med poskusom opazi, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 8 pojasni, zakaj se sprva alkoholni stolpec v termometru zviša in 
nato zniža in pri tem določi smer prehajanja toplote na danem primeru. V razlagi smo opazili 
težave pri izražanju, saj namesto »toplota je prehajala« uporabi »vroča voda je prehajala«, kar 
je razvidno tudi v diskusiji (priloga 3, naloga 1, 2. par (5. r.), replika 2). 



65 
 

Tudi med skupno diskusijo je razvidno, da učenec 8 razume koncept prehajanja toplote na 
danem primeru (priloga 3, naloga 1, 2. par (5. r.), replike 1–9, 27–39, 46–66). Poleg tega 
pokaže razumevanje, da termometer kaže svojo temperaturo (priloga 3, naloga 1, 2. par (5. r.), 
replike 61–66). Opazili smo nekaj težav pri razumevanju obeh pojmov (priloga 3, naloga 1, 2. 
par (5. r.), replike 33, 49, 54 in 56). S puščicami na obeh slikah (priloga 5, delovni list 1, 
naloga 3.1) pravilno prikaže smer prehajanja toplote. 

 

Analiza uspešnosti metode POE (Naloga 1: Temperatura in toplota): 

Iz pridobljenih podatkov, ki smo jih za posamezne učence 4. in 5. razreda podrobneje 
analizirali v podpoglavju 3.4.1.2 (Naloga 1), in Tabele 20 je razvidno, da je razumevanje 
temperature in toplote bližje znanstvenemu, če poleg vseh treh korakov metode POE v 
zaključnem delu sledi poglobljena diskusija z učiteljem. Učenca 1 in 2 sta podala ustrezno, a 
pomanjkljivo napoved, pri čemer sta oba pokazala poznavanje smeri prehajanja toplote, 
vendar nista napovedala, kako se prehajanje toplote odraža na termometru. Po opazovanju sta 
podala pomanjkljivo razlago, a sta na podlagi poglobljene skupne diskusije v zaključnem delu 
uporabe metode POE izboljšala razumevanje temperature in toplote. Več težav smo opazili pri 
učencih 3 in 4, saj smo v njunih napovedih in razlagah zaznali nerazumevanje pojmov 
temperature in toplote, pri čemer učenec 3 smer prehajanja toplote opisuje tudi v smeri s 
hladnejšega na toplejše mesto in učenec 4 zmotno meni, da termometer kaže temperaturo 
merjenca. Posledično sta učenca 3 in 4 potrebovala še dodatno razlago učitelja, saj sta po 
opazovanju podala neustrezno razlago. Medtem ko pri učencih 5. razreda med uporabo 
metode POE nismo zaznali večjih težav z razumevanjem temperature in toplote. Učenca 5 in 
6 sta sicer podala pomanjkljivo napoved, saj le-te nista utemeljila s podano smerjo prehajanja 
toplote, ter učenca 7 in 8 ustrezno napoved. Nato so po uporabi metode POE in na podlagi 
poglobljene skupne diskusije v zaključnem delu uporabe metode POE vsi učenci 5. razreda 
izboljšali svoje ustrezne oz. pomanjkljive razlage. Med opazovanjem so vsi učenci 4. in 5. 
razreda opazili, da se sprva alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. Učenci 4. 
razreda z risanjem puščic, s katerimi so prikazali smer prehajanja toplote, niso imeli večjih 
težav, medtem ko so vsi učenci 5. razreda s puščicami pravilno prikazali smer prehajanja 
toplote. 

 

Tabela 20: Analiza uspešnosti metode POE - naloga 1 

NALOGA 1 
4. r. 5. r. 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

NAPOVED 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

Svojo napoved utemelji, in sicer 
določi smer prehajanja toplote. 

√ √     √ √ 

OPAZOVANJE med poskusom 
Vsi učenci 4. in 5. razreda so opazili, da se sprva 
alkoholni stolpec v termometru viša in nato niža. 

RAZLAGA 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

S puščicami 
pravilno prikaže 
smer prehajanja 

toplote. 

dosega √ √   √ √ √ √ 

delno dosega   √ √     

ne dosega         
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Uspešnost metode 
POE 

Razumevanje  
je bližje 

znanstvenemu: 

po 
opazovanju 

√ √   √ √ √ √ 

po skupni 
diskusiji 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

po dodatni 
razlagi  

  √ √     

Opažanja med 
izvedbo naloge 1 

Pri razumevanju temperature in 
toplote smo zaznali težave. 

  √ √  √  √ 

 

 

2. NALOGA: PREHAJANJE TOPLOTE 

Učenec 1 

Napoved je ustrezna. Učenec 1 pravilno napove, kako se bo spreminjala temperatura v manjši 
in kako v večji pločevinki. Poleg tega obrazloži, kaj se dogaja med manjšo in večjo 
pločevinko, in sicer določi, kam bo prehajala toplota, torej pozna smer prehajanja toplote. 

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Pri merjenju temperature potrebuje pomoč, saj ima težave pri odčitavanju 
temperature. 

Razlaga je ustrezna. Na skici s puščicami pravilno ponazori smer, v kateri prehaja toplota, in 
tako pokaže razumevanje smeri prehajanja toplote na danem primeru. Ob tem pravilno 
pojasni, da je toplota prehajala od pločevinke s toplo vodo na pločevinko z mrzlo vodo. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije učenec 1 nadgradi svoje znanje, ki je 
bližje znanstvenemu (priloga 3, naloga 2, 1. par (4. r.), replike 5–10, 39–40, 65–69, 63–65, 
76–77). V diskusiji je razvidno, da učenec 1 razume, kaj se je dogajalo s temperaturo vode v 
večji pločevinki. Pri tem pravilno določi smer prehajanja toplote in pravilno utemelji, da je 
večja pločevinka prejemala toploto (priloga 3, naloga 2, 1. par (4. r.), replike 5–10). Učenec 1 
pravilno določi, da je v prvem delu poskusa tekel večji toplotni tok (priloga 3, naloga 2, 1. par 
(4. r.), replike 39–40) in da je na koncu poskusa tekel manjši toplotni tok (priloga 3, naloga 2, 
1. par (4. r.), replike 63–65). Poleg tega pojasni, da toplotni tok med telesoma ne teče, če 
imata dve telesi enako temperaturo (priloga 3, naloga 2, 1. par (4. r.), replike 65–69, 76–77). 

 

Učenec 2 

Napoved je delno ustrezna. Učenec 2 sicer pravilno napove, kako se bo spreminjala 
temperatura v manjši in kako v večji pločevinki. Vendar poleg tega napoved vključuje 
nerazumevanje smeri prehajanja toplote. V prvem delu ustrezno pojasni, da topla voda oddaja 
toploto mrzli vodi, vendar v drugem delu neustrezno pojasni, da mrzla voda oddaja »mrzloto« 
topli vodi – ne razume, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo in ne v obe smeri. 

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 
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Razlaga je ustrezna. Na skici s puščicami pravilno ponazori smer, v kateri prehaja toplota, in 
tako pokaže razumevanje smeri prehajanja toplote. Ob tem pravilno pojasni, da toplota 
prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. 

Po uporabi metode POE je razvidno, da učenec 2 spremeni svoje napačno razumevanje smeri 
prehajanja toplote na danem primeru, kar je razvidno tudi v diskusiji. Tako je učenčevo 
znanje po uporabi metode POE in na podlagi vodene diskusije bližje znanstvenemu (priloga 3, 
naloga 2, 1. par (4. r.), replike 1–4, 13–62, 70–75).  V diskusiji je razvidno, da učenec 2 
razume, kaj se je dogajalo s temperaturo vode v manjši pločevinki. Pri tem pravilno utemelji, 
da je manjša pločevinka oddajala toploto (priloga 3, naloga 2, 1. par (4. r.), replike 1–4). Še 
vedno je opazno nerazumevanje prehajanja toplote, saj učenec 2 neustrezno utemelji, kdaj 
toplota ne prehaja (priloga 3, naloga 2, 1. par (4. r.), replike 14–20). Vendar na podlagi 
postavljenih vprašanj učenec 2 izboljša razumevanje ter pravilno pojasni, da toplotni tok med 
telesoma ne teče, če imata dve telesi enako temperaturo (priloga 3, naloga 2, 1. par (4. r.), 
replike 13–31). Ustrezno opiše spreminjanje temperature na začetku in proti koncu poskusa; 
utemelji, kdaj teče večji/manjši toplotni tok; pojasni, da toplotni tok teče vse do izenačitve 
temperature na obeh mestih (priloga 3, naloga 2, 1. par (4. r.), replike 31–62). 

 

Učenec 3 

Napoved je delno ustrezna. Učenec 3 neustrezno napove, da bo temperatura v manjši 
pločevinki nižja, temperatura v večji pločevinki pa višja kot v manjši (v napovedi smo zaznali 
nerazumevanje prehajanja toplote). Svojo napoved ustrezneje utemelji, in sicer pojasni, da bo 
toplota prehajala v hladno vodo in bo tako voda v manjši pločevinki hladnejša (pozna smer 
prehajanja toplote). 

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in odčitavanju temperature 
nima večjih težav (le na začetku potrebna usmeritev za natančno odčitavanje temperature). 

Razlaga je ustreznejša. Na skici s puščicami pravilno ponazori smer, v kateri prehaja toplota, 
in tako pokaže razumevanje smeri prehajanja toplote na danem primeru. Ob tem pojasni, da je 
toplota prehajala v pločevinko s hladnejšo vodo. 

Po uporabi metode POE je razvidno, da učenec 3 spremeni svoje napačno razumevanje 
prehajanja toplote na danem primeru. Omenjeno je razvidno iz diskusije. Tako je učenčevo 
znanje po uporabi metode POE in na podlagi vodene diskusije bližje znanstvenemu (priloga 3, 
naloga 2, 2. par (4. r.), replike 1–6, 45–48, 51–52). Učenec 3 ustrezno pojasni, kako se je 
spreminjala temperatura vode v manjši pločevinki, pri tem pravilno določi smer prehajanja 
toplote ter pravilno utemelji, da je manjša pločevinka oddajala toploto (priloga 3, naloga 2, 2. 
par (4. r.), replike 1–6). Poleg tega določi, kaj je pogoj, da toplotni tok teče, in pojasni, da 
toplotni tok teče vse do izenačitve temperature na obeh mestih (priloga 3, naloga 2, 2. par (4. 
r.), replike 45–48 in 51–52). 

 

Učenec 4 

Napoved je neustrezna. Učenec 4 neustrezno napove, da se bo voda v večji in manjši 
pločevinki ohladila. V napovedi je razvidno nerazumevanje smeri prehajanja toplote. 
Sklepamo, da na njegovo nerazumevanje vplivajo vsakodnevne izkušnje. Svojo napoved 
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neustrezno utemelji: kot razlog navede različno količino vode v pločevinkah (»v večji 
pločevinki je več hladne vode, v manjši pločevinki je manj vroče vode«). 

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je neustrezna. Na skici s puščicami nepravilno ponazori smer, v kateri prehaja toplota 
(puščice nariše v obe smeri), in tako pokaže nerazumevanje smeri prehajanja toplote na 
danem primeru. Ob tem neustrezno pojasni, da je toplota prehajala iz hladne vode v toplejšo 
in iz toplejše vode v hladnejšo. Pri tem ustrezneje pojasni, da se je temperatura hladne vode 
višala in temperatura tople vode nižala. 

Po uporabi metode POE je razvidno, da učenec 4 ne spremeni napačnega razumevanja 
prehajanja toplote na danem primeru. Na podlagi diskusije se učenčevo razumevanje izboljša 
(priloga 3, naloga 2, 2. par (4. r.), replike 8–44, 49–50), vendar smo v delu diskusije kljub 
temu zaznali nerazumevanje smeri prehajanja toplote (priloga 3, naloga 2, 2. par (4. r.), 
replika 24). Učenec 4 ustrezno pojasni, kako se je spreminjala temperatura vode v večji 
pločevinki, pri tem pravilno določi smer prehajanja toplote in pravilno utemelji, da je večja 
pločevinka prejemala toploto (priloga 3, naloga 2, 2. par (4. r.), replike 8–10). Vendar se pri 
tem pokaže nerazumevanje smeri prehajanja toplote (priloga 3, naloga 2, 2. par (4. r.), replika 
24), ki jo nadaljevanju diskusije popravi (priloga 3, naloga 2, 2. par (4. r.), replika 26). 
Ustrezno opiše spreminjanje temperature na začetku in proti koncu poskusa; utemelji, kdaj 
teče večji/manjši toplotni tok (priloga 3, naloga 2, 2. par (4. r.), replike 11–22, 29–34). Poleg 
tega ustrezno pojasni, da toplotni tok teče vse do izenačitve temperature na obeh mestih oz. da 
toplotni tok med telesoma ne teče, če imata dve telesi enako temperaturo (priloga 3, naloga 2, 
2. par (4. r.), replike 33–44 in 49–50). 

 

Učenec 5 

Napoved je ustrezna. Učenec 5 pravilno napove, kako se bo spreminjala temperatura v manjši 
in kako v večji pločevinki. Poleg tega obrazloži, kaj se bo dogajalo med manjšo in večjo 
pločevinko, in sicer določi, kam bo prehajala toplota, torej pozna smer prehajanja toplote. 
Prav tako ustrezno pojasni, da bo toplotni tok tekel vse do izenačitve temperature na obeh 
mestih. 

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je ustrezna. Na skici s puščicami pravilno ponazori smer, v kateri prehaja toplota, in 
tako pokaže razumevanje smeri prehajanja toplote na danem primeru. Ob tem pravilno 
pojasni, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše mesto. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije učenec 5 nadgradi svoje znanje, ki je 
bližje znanstvenemu (priloga 3, naloga 2, 1. par (5. r.), replike 1–8, 13–20, 37–43, 51–63). V 
diskusiji je razvidno, da učenec 5 razume, kaj se je dogajalo s temperaturo vode v manjši 
pločevinki, pri tem pravilno določi smer prehajanja toplote ter pravilno utemelji, da je manjša 
pločevinka oddajala toploto (priloga 3, naloga 2, 1. par (5. r.), replike 1–8). Ustrezno opiše 
spreminjanje temperature v večji pločevinki na začetku in proti koncu poskusa (priloga 3, 
naloga 2, 1. par (5. r.), replike 13–20). Poleg tega utemelji, kdaj teče večji/manjši toplotni tok 
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ter pojasni, da toplotni tok teče vse do izenačitve temperature na obeh mestih (priloga 3, 
naloga 2,  1. par (5. r.), replike 37–43, 51–63). 

 

Učenec 6 

Napoved je delno ustrezna. Učenec 6 ustrezno pojasni, da bo toplota prehajala od manjše 
pločevinke k večji, ker je voda v večji pločevinki hladnejša od vode v manjši pločevinki, torej 
pozna smer prehajanja toplote. Nasprotno se pokaže v drugem delu napovedi, kje učenec 6 
pojasni, da bo v manjšo pločevinko prehajala manjša toplota – tako smo v napovedi zaznali 
nerazumevanje prehajanja toplote. Poleg tega ne napove, kako se bo spreminjala temperatura 
v manjši in kako v večji pločevinki (kar naloga od njega zahteva). 

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in odčitavanju temperature 
nima težav. 

Razlaga je ustrezna. Na skici s puščicami pravilno ponazori smer, v kateri prehaja toplota, in 
tako pokaže razumevanje smeri prehajanja toplote na danem primeru. Ob tem pravilno 
pojasni, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše mesto. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 2, 1. par (5. r.), replike 9–12, 21–38, 42–56). V diskusiji je 
razvidno, da učenec 6 razume, kaj se je dogajalo s temperaturo vode v večji pločevinki, pri 
tem pravilno določi smer prehajanja toplote in pravilno utemelji, da je večja pločevinka 
prejemala toploto (priloga 3, naloga 2, 1. par (5. r.), replike 9–12). Ustrezno utemelji, kdaj je 
bila večja in kdaj manjša temperaturna razlika ter kdaj je tekel večji/manjši toplotni tok 
(priloga 3,  naloga 2, 1. par (5. r.), replike 21–38). Pri tem ima nekaj težav pri izražanju, saj 
pri opisu uporabi naslednje: »skoraj ni imela več toplote« ter »med temperaturama mora biti 
razlika v toploti« (priloga 3, naloga 2, 1. par (5. r.), replike 32–34). Ustrezno pojasni, da 
toplotni tok teče vse do izenačitve temperature na obeh mestih (priloga 3, naloga 2, 1. par (5. 
r.), replike 42–56). 

 

Učenec 7 

Napoved je ustrezna. Učenec 7 pravilno napove, kako se bo spreminjala temperatura v manjši 
in kako v večji pločevinki. Poleg tega obrazloži, kaj se bo dogajalo med manjšo in večjo 
pločevinko, in sicer določi, kam bo prehajala toplota, torej pozna smer prehajanja toplote. 
Prav tako ustrezno pojasni, da bo toplotni tok tekel vse do izenačitve temperature na obeh 
mestih. 

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in odčitavanju temperature 
nima večjih težav (nekajkrat je nenatančno odčital temperaturo). 

Razlaga je ustrezna. Na skici s puščicami sicer nepravilno ponazori smer, v kateri prehaja 
toplota (puščice nariše v obe smeri), in tako pokaže nerazumevanje smeri prehajanja toplote 
na danem primeru. Vendar ob skici pravilno pojasni, da toplota prehaja s toplejšega na 
hladnejše mesto, pri čemer je manjša pločevinka oddajala toploto večji pločevinki in sta se po 
poskusu temperaturi izenačili. 
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Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 4, 6–14, 17–19, 25, 28–29, 32–39, 
44–45, 49–63, 66–74). V diskusiji je razvidno, da učenec 7 razume, kaj se je dogajalo s 
temperaturo vode v manjši in večji pločevinki, pri tem pravilno določi smer prehajanja toplote 
in pravilno utemelji, da je manjša pločevinka oddajala toploto (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. 
r.), replike 4, 6–14). V nadaljevanju diskusije je razvidno, da ima učenec 7 težave pri 
razumevanju koncepta prehajanja toplote, vendar se s pomočjo vodene diskusije razumevanje 
izboljša (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 17–19, 25, 28–29). Ustrezno opiše, kako se 
je spreminjala temperatura proti koncu poskusa (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 44–
45) in utemelji, kdaj je bila manjša temperaturna razlika (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), 
replike 49–63). Težave ima pri določitvi, kdaj je tekel večji toplotni tok (priloga 3, naloga 2, 
2. par (5. r.), replika 53), vendar se na podlagi vprašanj razumevanje izboljša (priloga 3, 
naloga 2, 2. par (5. r.), replike 49–63). Ustrezno pojasni, da toplotni tok teče vse do izenačitve 
temperature na obeh mestih (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 66–67, 72–74).   

 

Učenec 8 

Napoved je ustrezna. Učenec 8 pravilno določi smer prehajanja toplote, in sicer obrazloži, kaj 
se bo dogajalo med manjšo in večjo pločevinko, in določi, kam bo prehajala toplota. Pravilno 
napove, kako se bo spreminjala temperatura v manjši in kako v večji pločevinki.  

Med izvajanjem poskusa opazuje, kako se spreminja temperatura v eni in kako v drugi 
pločevinki. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Na skici s puščicami pravilno ponazori smer, v 
kateri prehaja toplota, in tako pokaže razumevanje smeri prehajanja toplote na danem 
primeru. Ob tem pojasni, kako se je spreminjala temperatura v manjši in kako v večji 
pločevinki, vendar ne opiše smeri prehajanja toplote. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 1–8, 13–27, 40–50, 54–55, 58–65, 
70–71 in 76). V diskusiji je razvidno, da učenec 8 razume, kaj se je dogajalo s temperaturo 
vode v večji pločevinki, pri tem pravilno določi smer prehajanja toplote in pravilno utemelji, 
da je manjša pločevinka oddajala toploto (priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 1–8, 13–
27). Pri določitvi smeri prehajanja toplote je imel nekaj težav, vendar na podlagi skice, kjer s 
puščicami pravilno ponazori smer, v kateri prehaja toplota, svoj odgovor popravi (priloga 3, 
naloga 2, 2. par (5. r.), replike 17–27). Ustrezno opiše spreminjanje temperature na začetku in 
proti koncu poskusa; utemelji, kdaj je bila večja in kdaj manjša temperaturna razlika (priloga 
3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 40–50, 58–65) in kdaj je tekel večji/manjši toplotni tok 
(priloga 3, naloga 2, 2. par (5. r.), replike 54–55, 58–65). Poleg tega določi, kaj je pogoj, da 
toplotni tok teče, in ustrezno pojasni, da toplotni tok teče vse do izenačitve temperature na 
obeh mestih (priloga 3, naloga 2, 1. par (5. r.), replike 64–65, 70–71, 76). 

 

Analiza uspešnosti metode POE (Naloga 2: Prehajanje toplote): 

Iz pridobljenih podatkov, ki smo jih za posamezne učence 4. in 5. razreda podrobneje 
analizirali v podpoglavju 3.4.1.2 (Naloga 2), in Tabele 21 je razvidno, da so učenci 4. razreda, 
podobno kot pri nalogi 1, tudi pri nalogi 2 v zaključnem delu metode POE potrebovali 
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poglobljeno diskusijo, na podlagi katere je njihovo znanje bližje znanstvenemu (kaj je pogoj, 
da toplotni tok teče, kdaj teče večji/manjši toplotni tok, kdaj toplotni tok ne teče …). Pri tem 
so učenci, ki so podali ustrezno (učenec 1) ali delno ustrezno napoved (učenca 2 in 3), po 
opazovanju podali ustreznejše razlage, medtem ko je učenec 4 po opazovanju obdržal 
neustrezno napoved. Tako učenec 4 ni spremenil napačnega razumevanja koncepta prehajanja 
toplote, saj smer prehajanja toplote opiše v obe smeri. Na podlagi vodene diskusije je učenec 
1 nadgradil svoje znanje, ki je nato bližje znanstvenemu; učenca 2 in 3 sta spremenila svoje 
pomanjkljivo razumevanje, ki je nato bližje znanstvenemu; učenec 4 je šele na podlagi vodene 
diskusije in dodatne razlage izboljšal razumevanje koncepta prehajanja toplote. Učenci 5. 
razreda so že pri prvem koraku podali ustrezno (učenci 5, 7 in 8) ali delno ustrezno (učenec 6) 
napoved in so nato v zaključnem delu metode POE na podlagi vodene diskusije izboljšali 
razumevanje koncepta prehajanja toplote. Med opazovanjem so vsi učenci 4. in 5. razreda 
opazili spreminjanje temperature v eni in v drugi pločevinki. Večina učencev 4. (učenci 1, 2 
in 3) in 5. razreda (učenci 5, 6 in 8) je s puščicami pravilno ponazorila smer, v kateri prehaja 
toplota in tako pokazala razumevanje smeri prehajanja toplote na danem primeru. Učenca 4 in 
7 sta s puščicami nepravilno ponazorila smer, v kateri prehaja toplota (puščice sta narisala v 
obe smeri) in tako pokazala nerazumevanje smeri prehajanja toplote na danem primeru; 
vendar je učenec 7 ob neustrezni skici pravilno pojasnil smer prehajanja toplote. 

 

Tabela 21: Analiza uspešnosti metode POE - naloga 2 

NALOGA 2 
4. r. 5. r. 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

NAPOVED 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

Pravilno določi smer prehajanja 
toplote. 

√  √  √  √ √ 

OPAZOVANJE med poskusom 
Vsi učenci 4. in 5. razreda so opazili, kako se 

spreminja temperatura vode v eni in kako v drugi 
pločevinki. 

RAZLAGA 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

S puščicami pravilno ponazori 
smer prehajanja toplote med 

pločevinkama. 
√ √ √  √ √  √ 

Uspešnost metode 
POE 

Razumevanje  
je bližje 

znanstvenemu: 

po opazovanju √ √ √  √ √ √ √ 
po skupni 
diskusiji 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

po dodatni 
razlagi  

   √     

Opažanja med 
izvedbo naloge 2 

Pri razumevanju koncepta 
prehajanja toplote smo zaznali 

težave. 
 √ √ √  √ √ √ 
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3. NALOGA: TOPLOTNA PREVODNOST  

Učenec 1 

Napoved je napačna. Učenec 1 med danimi materiali izbere keramiko. V pojasnilu je 
razvidno, da svojo izbiro poveže z občutkom, saj pravi, da je keramika mrzla na dotik. Pri 
napovedi ne upošteva toplotne prevodnosti danih materialov. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in odčitavanju 
temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 1 po opazovanju spremeni napačno napoved. Pravilno določi 
material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Ustrezno utemelji, da je jeklo 
dober prevodnik, in pravilno določi material druge skodelice (steklo), ki je poleg jekla 
toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 3–8, 10–23, 26–31, 38–41, 45–73, 
86–101, 112–119, 125–128, 135–141). V diskusiji je razvidno, da učenec 1 nima večjih težav 
pri razumevanju toplotne prevodnosti. Ustrezno pojasni, da toplota skozi različne snovi ne 
prehaja enako hitro in na podlagi rezultatov poskusa pravilno določi material, iz katerega je 
skodelica, v kateri se je voda najhitreje ohlajala. Zna določiti tudi material skodelice, v kateri 
se je voda najpočasneje ohlajala (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 3–8). Pojasni, da se 
skodelice razlikujejo glede na material in našteje nekaj toplotnih prevodnikov (priloga 3, 
naloga 3, 1. par (4. r.), replike 10–23, 26–31, 45, 52). Pri ločevanju toplotnih prevodnikov in 
toplotnih izolatorjev ima nekaj težav (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 29, 47). 
Pravilno poimenuje snovi, ki slabo prevajajo toploto (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 
26–31) in našteje nekaj primerov (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 86–101). V 
nadaljevanju ustrezno pojasni, da toplotni izolatorji slabo prevajajo toploto, vendar ima težave 
pri razumevanju, da kljub temu prevajajo toploto (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 
38–41, 98). Pri pojasnilu primernosti uporabe kovinske posode pri kuhanju ima nekaj težav 
(priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 62, 68). Vendar nato na podlagi vprašanj ustrezno 
pojasni primernosti uporabe kovinske posode in lesene kuhalnice pri kuhanju (priloga 3, 
naloga 3, 1. par (4. r.), replike 51–70). Ustrezno utemelji namen izolacije hiš pozimi (priloga 
3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 112–115). Ustrezno pojasni delovanje termovke in poda 
ideje, kako bi zmanjšal ohlajanje ali pa segrevanje pijače v plastenki (priloga 3, naloga 3, 1. 
par (4. r.), replike 116–119, 125–128). V zaključku ustrezno pojasni, zakaj so bile na dotik 
nekatere skodelice hladnejše kot druge (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 135–141). 

 

Učenec 2 

Napoved je napačna. Učenec 2 med danimi materiali izbere stiropor. V pojasnilu je razvidno, 
da razmišlja o toplotni prevodnosti danih materialov. Vendar je zaradi nerazumevanja 
toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev njegovo pojasnilo neustrezno (»stiropor, ker 
toplota lažje prehaja«). 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 
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Razlaga je ustrezna. Učenec 2 po opazovanju spremeni napačno napoved. Pravilno določi 
material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Ustrezno utemelji, da jeklo 
bolje prevaja toploto od ostalih materialov, in pravilno določi material druge skodelice 
(steklo), ki je poleg jekla toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 1–2, 5–6, 9, 24–26, 32–37, 42–43, 
48–49, 55, 58, 75–85, 92, 94, 99, 102–111, 121, 126, 127, 129 in 131–136). Iz diskusije je 
razvidno, da učenec 2 nima večjih težav pri razumevanju toplotne prevodnosti. Ustrezno 
pojasni, da toplota skozi različne snovi ne prehaja enako hitro, in na podlagi rezultatov 
poskusa pravilno določi material skodelice, v kateri se je voda najpočasneje ohlajala (priloga 
3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 1–2, 5–6, 9). Pravilno utemelji, zakaj se je v jeklu voda 
najhitreje ohladila (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 24–26). Pravilno poimenuje 
snovi, ki slabo prevajajo toploto (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 32–33). Nekaj 
težav se pojavi pri opisu značilnosti toplotnih izolatorjev (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), 
replike 34–37) in toplotnih prevodnikov (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 55, 58). Pri 
ločevanju toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev nima večjih težav (priloga 3, naloga 
3, 1. par (4. r.), replike 42–43, 78–85, 92, 94), razen pri nekaterih primerih (priloga 3, naloga 
3, 1. par (4. r.), replike 48–49, 76–77). Z usmeritvami ustrezno utemelji namen izolacije hiš 
poleti (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 102–111). Pri tem ima težave z 
razumevanjem, da kljub temu, da toplotni izolatorji slabo prevajajo toploto, toploto vendarle 
prevajajo (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 99, 109). Ustrezno pojasni delovanje 
termovke in poda ideje, kako bi zmanjšal ohlajanje ali segrevanje pijače v plastenki (priloga 
3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 121, 126, 127, 129). Pri pojasnilu primernosti uporabe 
kovinske posode pri kuhanju ima nekaj težav (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 55, 
58). V zaključku ustrezno pojasni, zakaj so bile na dotik nekatere skodelice hladnejše kot 
druge (priloga 3, naloga 3, 1. par (4. r.), replike 131–135). 

 

Učenec 3 

Napoved je napačna. Učenec 3 med danimi materiali izbere keramiko. V pojasnilu je 
razvidno, da svojo izbiro poveže z občutkom, saj pravi, da je keramika mrzla na dotik. Pri 
napovedi ne upošteva toplotne prevodnosti danih materialov. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in odčitavanju 
temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je delno ustrezna. Učenec 3 po opazovanju spremeni napačno napoved. Pravilno 
določi material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Vendar je v pojasnilu 
razvidno, da jeklo poveže z občutkom, saj pravi, da je hladno. V nadaljevanju ustrezno 
utemelji, da jeklo dobro prevaja toploto, in pravilno določi material druge skodelice (steklo), 
ki je poleg jekla toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje sicer bližje 
znanstvenemu, vendar pomanjkljivo (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 3–4, 7–8, 45–
50, 53–54, 57, 64–71, 82–87, 89–92). Na podlagi poskusa ugotovi, da toplota skozi različne 
snovi ne prehaja enako hitro in pravilno določi material skodelice, v kateri se je voda 
najhitreje ohlajala (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 3–4, 7–8). Pravilno našteje nekaj 
toplotnih izolatorjev (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 45–50, 53–54). Našteje tudi 
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nekaj toplotnih izolatorjev, ki jih uporabljamo pri gradnji hiš (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. 
r.), replike 53–54, 57) ter z usmeritvami ustrezno utemelji namen izolacije hiš poleti (priloga 
3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 64–71). V zaključnem delu diskusije je razvidno, da ima še 
vedno težave z razumevanjem, da toplotni izolatorji slabo prevajajo toploto (priloga 3, naloga 
3, 2. par (4. r.), replike 82–87). 

 

Učenec 4 

Napoved je napačna. Učenec 4 med danimi materiali izbere keramiko. V pojasnilu je 
razvidno, da svojo izbiro poveže z občutkom, saj pravi, da je keramika hladna na dotik. Pri 
napovedi ne upošteva toplotne prevodnosti danih materialov. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je delno ustrezna. Učenec 4 po opazovanju spremeni napačno napoved. Pravilno 
določi material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Vendar je v pojasnilu 
razvidno, da jeklo poveže z občutkom, saj pravi, da je hladno. Poleg tega opiše lastnost snovi, 
in sicer pojasni, da je jeklo trdnejše. Pri razlagi ne upošteva toplotne prevodnosti jekla, torej 
rezultata poskusa ne poveže z dobro prevodnostjo jekla. Z usmeritvijo pravilno določi 
material druge skodelice (steklo), ki je poleg jekla toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje sicer bližje 
znanstvenemu, vendar pomanjkljivo (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 1–2, 5–23, 25–
44, 51–52, 56, 58–63, 73–79, 88, 94–96). Med diskusijo ustrezno pojasni, da toplota skozi 
različne snovi ne prehaja enako hitro in na podlagi rezultatov poskusa pravilno določi material 
skodelice, v kateri se je voda najpočasneje ohlajala (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 
1–2, 5–10). Težave ima pri utemeljitvi, zakaj se je v jeklu voda najhitreje ohladila. Razvidno 
je, da rezultate poskusa še vedno povezuje z občutkom (toplo/hladno) in lastnostmi danih 
materialov (mehko/trdo) (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 11–16, 63). Na podlagi 
vprašanj ustrezno pojasni, da je pri lončku iz stiropora toplota najpočasneje prehajala (priloga 
3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 19–22). Delno pravilno poimenuje snovi, ki dobro prevajajo 
toploto, saj pravi, da so »prevajalniki« (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 25–30). 
Težave se pojavijo pri poimenovanju toplotnih izolatorjev, saj pravi, da so »neprevodniki« 
(priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 35–37). Nekaj težav se pokaže pri ločevanju 
toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 26, 
38). Zna našteti nekaj toplotnih prevodnikov (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 32, 34) 
in nekaj toplotnih izolatorjev (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 37–44, 51–52). Našteje 
tudi nekaj toplotnih izolatorjev, ki jih uporabljamo pri gradnji hiš (priloga 3, naloga 3, 2. par 
(4. r.), replike 56, 58–61) in z usmeritvami ustrezno utemelji namen izolacije hiš pozimi 
(priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 73–79). Pri tem stiropora ne poveže s toplotnim 
izolatorjem, ampak ponovno z lastnostjo materiala (mehko/trdo) (priloga 3, naloga 3, 2. par 
(4. r.), replike 62–63). V zaključku ustrezno pojasni, da toplota skozi jeklo prehaja hitreje 
(priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 88) in da kljub temu, da toplotni izolatorji slabo 
prevajajo toploto, toploto vendarle prevajajo (priloga 3, naloga 3, 2. par (4. r.), replike 94–96). 
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Učenec 5 

Napoved je napačna. Učenec 5 med danimi materiali izbere stiropor. V pojasnilu je razvidno, 
da razmišlja o toplotni prevodnosti danih materialov. Vendar je zaradi nerazumevanja 
toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev njegovo pojasnilo neustrezno (»ker skozi 
stiropor toplota hitreje prehaja v enakem času kot pri drugih materialih«). 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in odčitavanju 
temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 5 po opazovanju spremeni napačno napoved. Pravilno določi 
material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Ustrezno utemelji, da jeklo 
bolje prevaja toploto od ostalih materialov, in pravilno določi material druge skodelice 
(steklo), ki je poleg jekla toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 9–16, 20–22, 26, 29, 32–38, 41–49, 
52, 56–68, 71–73). Iz diskusije je razvidno, da učenec 5 nima večjih težav pri razumevanju 
toplotne prevodnosti. Ustrezno pojasni, da različne snovi različno prevajajo toploto (priloga 3, 
naloga 3, 1. par (5. r.), replike 9–10). Pravilno poimenuje snovi, ki dobro prevajajo toploto 
(priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 11–12) in našteje nekaj primerov (priloga 3, naloga 
3, 1. par (5. r.), replike 14–16), pri tem nepravilno umesti zrak (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. 
r.), replike 20–22). Pravilno poimenuje snovi, ki slabo prevajajo toploto (priloga 3, naloga 3, 
1. par (5. r.), replika 26) in našteje nekaj primerov (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 
29, 32–38, 41–49). Ustrezno utemelji namen izolacije hiš (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), 
replike 41–49, 52, 56–59), pri tem smo opazili težave pri pravilni rabi pojma toplota oz. 
prevajanje toplote (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replika 58). V zaključku ustrezno pojasni, 
zakaj so bile na dotik nekatere skodelice hladnejše kot druge (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. 
r.), replike 59–68, 71–73). 

 

Učenec 6 

Napoved je delno ustrezna. Učenec 6 med danimi materiali izbere steklo, ki je sicer toplotni 
prevodnik, vendar med materiali, iz katerih so dane skodelice, ni najboljši. V pojasnilu je 
razvidno, da svojo izbiro poveže z občutkom, saj pravi, da je steklo na otip mrzlo, vendar 
hkrati upošteva tudi toplotno prevodnost danih materialov, saj pojasni, da steklo hitro prevaja 
toploto. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 6 po opazovanju spremeni delno ustrezno napoved. Pravilno 
določi material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Ustrezno utemelji, da 
jeklo bolje prevaja toploto od ostalih materialov, ker je dober toplotni prevodnik, in pravilno 
določi material druge skodelice (steklo), ki je poleg jekla toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 1–8, 17–18, 23–25, 27–28, 30–31, 
50–55, 69–70, 74–76). Iz diskusije je razvidno, da učenec 6 nima večjih težav pri 
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razumevanju toplotne prevodnosti. Ustrezno pojasni, da toplota skozi različne snovi ne 
prehaja enako hitro in na podlagi rezultatov poskusa pravilno določi material skodelice, v 
kateri se je voda najhitreje ohlajala, in material skodelice, v kateri se je voda najpočasneje 
ohlajala (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 1–8). Pravilno našteje nekaj primerov 
toplotnih prevodnikov (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 17–18, 23–25) in nekaj 
primerov toplotnih izolatorjev (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 27–28, 30–31). 
Ustrezno utemelji namen izolacije hiš (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 1–8, 50–55). 
Opazili smo težave pri razumevanju, zakaj so bile na dotik nekatere skodelice hladnejše kot 
druge (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 69–70). Vendar v zaključku pojasni, da 
različne snovi različno prevajajo toploto (priloga 3, naloga 3, 1. par (5. r.), replike 74–76). 

 

Učenec 7 

Napoved je delno ustrezna. Učenec 7 med danimi materiali izbere steklo, ki je sicer toplotni 
prevodnik, vendar med materiali, iz katerih so dane skodelice, ni najboljši. V pojasnilu je 
razvidno, da svojo izbiro poveže s toplotno prevodnostjo danih materialov, saj pojasni, da 
steklo »ne drži dolgo časa toplote«. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in odčitavanju 
temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 7 po opazovanju spremeni delno ustrezno napoved. Pravilno 
določi material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Vendar je iz razlage 
razvidno, da rezultat poskusa poveže z obliko skodelice (»ima manjše stene«). Hkrati ustrezno 
utemelji, da jeklo dobro prevaja toploto, in pravilno določi material druge skodelice (steklo), 
ki je poleg jekla toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 1–2, 4–7, 9–11, 13, 15–20, 23–30, 
32–36, 38–44, 47–48, 51–62, 65, 69–70, 73–76, 78–80, 82–86, 88, 90–107, 109–116, 118–
124, 135–136, 138–140, 142–143). Iz diskusije je razvidno, da učenec 7 nima večjih težav pri 
razumevanju toplotne prevodnosti. Ustrezno pojasni, da toplota skozi različne snovi ne 
prehaja enako hitro in na podlagi rezultatov poskusa pravilno določi material skodelice, v 
kateri se je voda najhitreje ohlajala, in material skodelice, v kateri se je voda najpočasneje 
ohlajala (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 1–2, 4–7, 9–11, 13, 15–20, 23–29). Pravilno 
našteje nekaj primerov toplotnih prevodnikov (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 30, 
82–86, 88, 90–92), pri tem nepravilno umesti keramiko in plastiko (priloga 3, naloga 3, 2. par 
(5. r.), replike 32–36). V nadaljevanju ustrezno pojasni, da toplotni prevodniki dobro 
prevajajo toploto (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 47–48). Pravilno poimenuje snovi, 
ki slabo prevajajo toploto (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 40–44) in našteje nekaj 
primerov toplotnih izolatorjev (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 38–39, 57–62, 65, 
69–70). Pri tem neustrezno umesti steklo (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replika 62). 
Ustrezno utemelji namen izolacije hiš in da kljub temu, da toplotni izolatorji slabo prevajajo 
toploto, toploto vendarle prevajajo (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 52–57). Nekaj 
težav ima pri pojasnitvi namena uporabe keramične skodelice (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. 
r.), replika 75). Ustrezno poda predloge, kako ohraniti pijačo čim dlje časa toplo ali hladno 
(priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 93–107, 109–116, 118–120). Poda primer ohlajanja 
pijače v potoku in pri tem pravilno določi smer prehajanja toplote (priloga 3,  naloga 3, 2. par 
(5. r.), replike 112–116, 118–120). V zaključku s pomočjo usmeritev ustrezno pojasni, zakaj 
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so bile na dotik nekatere skodelice hladnejše kot druge (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), 
replike 120–124, 135–136, 138–140, 142–143). 

 

Učenec 8 

Napoved je napačna. Učenec 8 med danimi materiali izbere plastiko. Svoje izbire ne utemelji 
oz. zapiše le: »Mislim, da se bo najhitreje ohladilo«.  

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v posameznih skodelicah 
različnih materialov. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in zapisovanju 
podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 8 po opazovanju spremeni napačno napoved. Pravilno določi 
material skodelice (jeklo), v kateri se je voda najhitreje ohladila. Ustrezno utemelji, da je jeklo 
toplotni prevodnik, in pravilno določi material druge skodelice (steklo), ki je poleg jekla 
toplotni prevodnik. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 1, 3, 6, 8–9, 11–12, 14–16, 21–22, 
29, 32–33, 35, 37, 40–43, 45–46, 49–51, 66–69, 71–72, 74–78, 80–81, 87–89, 108, 127–129, 
131–135, 137–138, 140–141). V diskusiji je razvidno, da učenec 8 nima večjih težav pri 
razumevanju toplotne prevodnosti. Ustrezno pojasni, da toplota skozi različne snovi ne 
prehaja enako hitro in na podlagi rezultatov poskusa pravilno določi material skodelice, v 
kateri se je voda najhitreje ohlajala, in material skodelice, v kateri se je voda najpočasneje 
ohlajala (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 1, 3, 6, 8–9, 11–12, 14–16, 21–22). Opazili 
smo nekaj težav pri poznavanju toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev (priloga 3, 
naloga 3, 2. par (5. r.), replike 32–33, 35, 71–72). Pravilno našteje nekaj toplotnih 
prevodnikov, a nepravilno umesti keramiko in plastiko (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), 
replike 29, 32–33, 35, 80–81, 87–89). Nepravilno poimenuje snovi, ki slabo prevajajo toploto, 
saj pravi, da so to »neprevodniki« (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replika 40–43). V 
nadaljevanju ustrezno pojasni, da toplotni izolatorji slabo prevajajo toploto (priloga 3, naloga 
3, 2. par (5. r.), replike 49–51). Pravilno našteje nekaj primerov toplotnih izolatorjev in 
nepravilno umesti steklo in jeklo (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 37, 71–72). 
Ustrezno utemelji namen izolacije hiš, pri čemer pojasni dvojno zasteklitev pri oknih  (priloga 
3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 66–69). Ustrezno pojasni namen uporabe keramične 
skodelice (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 74–78). Ustrezno poda predlog, kako 
ohraniti pijačo čim dlje časa toplo ali hladno (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replika 108). V 
zaključku s pomočjo usmeritev ustrezno pojasni, zakaj so bile na dotik nekatere skodelice 
hladnejše kot druge (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replike 127–129, 131–135, 137–138, 
140–141). Pri tem smo opazili težave pri uporabi pojma toplota oz. razumevanju smeri 
prehajanja toplote (priloga 3, naloga 3, 2. par (5. r.), replika 131–132). 

 

Analiza uspešnosti metode POE (Naloga 3: Toplotna prevodnost): 

Iz pridobljenih podatkov, ki smo jih za posamezne učence 4. in 5. razreda podrobneje 
analizirali v podpoglavju 3.4.1.2 (Naloga 3), in Tabele 22 je razvidno, da je znanje učencev 4. 
in 5. razreda o toplotni prevodnosti po uporabi metode POE in na podlagi vodene diskusije v 
zaključnem delu metode POE bližje znanstvenemu. Vsi učenci 4. razreda so podali napačno 
napoved, vendar so jo po opazovanju tudi vsi spremenili, pri čemer sta učenca 1 in 2 podala 
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ustrezno razlago in učenca 3 in 4 delno ustrezno. V napovedih učencev 4. razreda (učenci 1, 3 
in 4) je razvidno, da napačen izbor materiala (keramika) povežejo z občutkom, ki ga dobimo 
ob dotiku (hladno); učenec 2 napačen izbor materiala (stiropor) prav tako neustrezno utemelji 
in pokaže nerazumevanje toplotne prevodnosti materialov. Napačen izbor materiala skodelice 
nakazuje, da so učenci 4. razreda napovedi oblikovali na podlagi vsakdanjih izkušenj, saj za 
pitje čaja najpogosteje uporabljamo keramične skodelice. Dva učenca 5. razreda sta pri prvem 
koraku metode POE podala napačno napoved (učenca 5 in 8) in dva učenca delno ustrezno 
napoved (steklena skodelica) (učenca 6 in 7). Kljub temu je pri večini v napovedih razvidno, 
da razmišljajo o toplotni prevodnosti danih materialov. Po opazovanju so vsi učenci 5. razreda 
spremenili napačno oz. delno ustrezno napoved, saj so po uporabljeni metodi podali ustrezno 
razlago. Med opazovanjem so vsi učenci 4. in 5. razreda opazili spreminjanje temperature 
vode v posameznih skodelicah različnih materialov. Poleg tega pri učencih 4. in 5. razreda 
med diskusijo nismo opazili večjih težav pri razumevanju toplotne prevodnosti. Pri tem smo 
pri učencih 4. razreda opazili največ težav pri ločevanju toplotnih prevodnikov in toplotnih 
izolatorjev (pri nekaterih primerih), pri razumevanju, da kljub temu, da toplotni izolatorji 
slabo prevajajo toploto, toploto vendarle prevajajo in pri pojasnilu primernosti uporabe 
kovinske posode pri kuhanju. Največ težav pri razumevanju toplotne prevodnosti smo zaznali 
pri učencih 3 in 4 (Podpoglavje 3.4.1.2, Naloga 3, učenca 3 in 4), kar povezujemo z 
obstoječim predznanjem, ki sta ga pokazala na predtestu. Pri učencih 5. razreda so se težave 
največkrat pokazale pri poznavanju toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev, saj so 
nekatere primere nepravilno umestili.  

 

Tabela 22: Analiza uspešnosti metode POE - naloga 3 

NALOGA 3 
4. r. 5. r. 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

NAPOVED 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

Razmišlja o toplotni prevodnosti 
danih materialov. 

 √   √ √ √  

OPAZOVANJE med izvedbo poskusa 
Vsi učenci 4. in 5. razreda opazijo spreminjanje 

temperature vode v posameznih skodelicah     
različnih materialov. 

RAZLAGA 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

Utemelji, da je jeklo dober 
toplotni prevodnik. 

√ √ √  √ √ √ √ 

Uspešnost metode 
POE 

Razumevanje 
je bližje 

znanstvenemu: 

po 
opazovanju 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

po skupni 
diskusiji 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

po dodatni 
razlagi 

        

Opažanja med 
izvedbo naloge 3 

Pri razumevanju toplotne 
prevodnosti smo zaznali težave. 

  √ √     

Pri razumevanju toplotne 
prevodnosti smo zaznali nekaj 

težav. 
√ √   √ √ √ √ 
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4. NALOGA: VPLIV POVRŠINE NA TOPLOTNI TOK 

Učenec 1 

Napoved je pravilna. Med danima posodama izbere krožnik. V pojasnilu je razvidno, da 
učenec 1 razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, saj pravi, da »je več prostora in se mleko 
razporedi«. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in 
zapisovanju podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 1 obdrži pravilno napoved. V pojasnilu je razvidno, da razmišlja 
o vplivu površine na toplotni tok, vendar pri razlagi uporabi neustrezen pojem, in sicer 
»prostornina«. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 13–16, 19–27, 30, 38–41). Iz 
diskusije je razvidno, da učenec 1 razume vpliv površine na toplotni tok, pri čemer uporablja 
neustrezen pojem, in sicer »prostornina« (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 13–16, 20). 
Poleg tega ustrezno pojasni, da čim manjša je površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, 
tem manjši je toplotni tok in tako se snov počasneje ohladi (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), 
replike 19–27). Na podlagi novega znanja pravilno pojasni, zakaj se ljudje stisnemo, kadar 
nas zebe (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 28–30) in zakaj se živali zvijejo v klobčič, 
kadar jih zebe (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 38–41). 

 

Učenec 2 

Napoved je pravilna. Med danima posodama izbere krožnik. V pojasnilu je razvidno, da 
učenec 2 razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, saj pravi, da »je več prostora, da toplota 
prehaja iz mleka hitreje«. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in 
odčitavanju temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 2 obdrži pravilno napoved. V pojasnilu je razvidno, da razmišlja 
o vplivu površine na toplotni tok, vendar pri razlagi uporabi neustrezen pojem, in sicer 
»prostor«. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 1–10, 17–18, 28–33, 34–37). Iz 
diskusije je razvidno, da učenec 2 razume vpliv površine na toplotni tok, pri čemer uporablja 
neustrezen pojem, saj pravi, da je »več prostora« (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 2, 
8, 10). Poleg tega smo opazili razumevanje, da čim večja je površina, skozi katero prehaja 
toplota v okolico, tem večji je toplotni tok in tako se snov hitreje ohladi (priloga 3, naloga 4, 
1. par (4. r.), replike 17–18). Ima pa težave pri opisu toplotnega toka, saj pravi, da toplotni tok 
»hitreje teče« (priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 2, 18, 33, 35). Na podlagi novega 
znanja pravilno pojasni, zakaj se ljudje stisnemo, kadar nas zebe (priloga 3, naloga 4, 1. par 
(4. r.), replike 28–33) in zakaj se živali poskušajo čim bolj pretegniti, kadar jim je vroče 
(priloga 3, naloga 4, 1. par (4. r.), replike 34–38). 
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Učenec 3 

Napoved je napačna. Med danima posodama izbere skodelico. V pojasnilu je razvidno, da 
učenec 3 razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, saj pravi, da »je pri skodelici manjša 
odprtina in gre toplota težje ven«. Glede na pojasnilo sklepamo, da učenec 3 ni natančno 
prebral navodila, saj naloga zahteva izbiro posode, v kateri se bo mleko prej shladilo. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Med izvedbo poskusa ni povsem samostojen, saj ima pri 
merjenju časa in zapisovanju podatkov v tabelo nekaj manjših težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 3 spremeni napačno napoved in med danima posodama izbere 
krožnik. V pojasnilu je razvidno, da razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, vendar pri 
razlagi ne uporabi pojma »površina«, ampak pojasni, da je krožnik »večji in daljši«. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije se učenčevo razumevanje vpliva 
površine na toplotni tok izboljša (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 12, 31–31, 51–52, 
65–67, 69–72). Poleg tega učenec 3 potrebuje vizualni prikaz, in sicer počepne v klobčič in 
nato vstane – se pretegne. Ob tem se pogovorimo o vplivu površine na toplotni tok (priloga 3, 
naloga 4, 2. par (4. r.), replike 51–52, 65–67, 69–72). Ko primerja posodi, opazi, da je ima 
skodelica manjšo površino (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 12). Težave smo opazili 
pri uporabi pojma površina (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 12, 72). 

 

Učenec 4 

Napoved je napačna. Med danima posodama izbere obe, krožnik in skodelico. V nadaljevanju 
pojasni, da »sta obe iz keramike, zato se bo voda v obeh ohladila približno enako, ker sta iz 
istega materiala«. V pojasnilu je razvidno, da učenec 4 ne upošteva oz. razmišlja o vplivu 
površine na toplotni tok, saj se osredotoči na material. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in 
odčitavanju temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 4 spremeni napačno napoved in med danima posodama izbere 
krožnik. V pojasnilu je razvidno, da razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, vendar pri 
razlagi ne uporabi pojma »površina«, ampak pojasni, da je krožnik »bolj raztegnjen«. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije se učenčevo razumevanje vpliva 
površine na toplotni tok izboljša (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 4, 10–11, 13–23, 
30, 33–50, 55–65, 67). Po poskusu primerja posodi in opazi, da ima skodelica manjšo 
površino, poleg tega poskus poveže z uvodnim vprašanjem (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), 
replike 4, 10–11, 13). Na podlagi poskusa ugotovi, da ima krožnik večjo površino kot 
skodelica, vendar pri tem uporabi neustrezne pojme, saj pravi, da je krožnik »razširjen«, 
skodelica je bolj »skupaj«. Med diskusijo smo opazili težave pri razumevanju vpliva površine 
na toplotni tok (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 35–36, 40, 42, 44–46). Tako učenec 
4 potrebuje vizualni prikaz, in sicer počepne v klobčič in nato vstane – se pretegne. Ob tem se 
pogovorimo o vplivu površine na toplotni tok (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 47–
50, 59–65, 67). Poleg tega se o vplivu površine na toplotni tok pogovorimo še na primeru 
živali (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 55–65, 67). Težave smo opazili pri uporabi 
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pojma površina (priloga 3, naloga 4, 2. par (4. r.), replike 13, 21, 56). Iz diskusije je razvidno, 
da je bila poleg uporabljene metode POE potrebna še poglobljena diskusija. 

 

Učenec 5 

Napoved je pravilna. Med danima posodama izbere krožnik. V pojasnilu je razvidno, da 
učenec 5 razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, saj pravi, da »ima mleko večjo površino 
za ohlajevanje«. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature v vode krožniku. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in 
odčitavanju temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 5 obdrži pravilno napoved. V pojasnilu je razvidno, da razmišlja 
o vplivu površine na toplotni tok, pri razlagi uporabi ustrezen pojem, in sicer »površina«. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 4, 1. par (5. r.), replike 1–2, 3–5, 6–8, 10–12, 14–18, 21). V 
uvodnem delu ustrezno pojasni, zakaj se ljudje stisnemo, kadar nas zebe (priloga 3, naloga 4, 
1. par (5. r.), replike 1–3). V diskusiji je razvidno, da učenec 5 razume vpliv površine na 
toplotni tok (priloga 3, naloga 4, 1. par (5. r.), replike 2, 7, 11, 14, 16, 18). Poleg tega ustrezno 
pojasni, da čim večja je površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni 
tok in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno (priloga 3, naloga 4, 1. par (5. r.), replike 10–
12, 14–17). 

 

Učenec 6 

Napoved je pravilna. Med danima posodama izbere krožnik. V pojasnilu je razvidno, da 
učenec 6 razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, saj pravi, da »ima krožnik večjo 
površino prevajanja toplote kot skodelica«. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in 
zapisovanju podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 6 obdrži pravilno napoved. V pojasnilu je razvidno, da razmišlja 
o vplivu površine na toplotni tok, pri razlagi uporabi ustrezen pojem, in sicer »površina«. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 4, 1. par (5. r.), replike 8–9, 10–13, 19–20). Med diskusijo je 
učenec 6 manj aktivno sodeloval, zato smo se pri analizi opirali predvsem na pridobljene 
podatke z izpolnjenega delovnega lista. Razvidno je, da učenec 6 razume vpliv površine na 
toplotni tok (priloga 3, naloga 4, 1. par (5. r.), replike 8–9, 10–13, 19–20). Poleg tega ustrezno 
pojasni, da čim večja je površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni 
tok in tako se snov hitreje ohladi (priloga 3, naloga 4, 1. par (5. r.), replike 10–13). 
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Učenec 7 

Napoved je pravilna. Med danima posodama izbere krožnik. V pojasnilu je razvidno, da 
učenec 7 razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, saj pravi, da »je krožnik večji«. Poleg 
tega omeni tudi toplotno prevodnost, pri tem ne upošteva, da sta krožnik in skodelica iz istega 
materiala, saj pravi »je krožnik dober toplotni prevodnik«. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Med izvedbo poskusa je samostojen, saj pri merjenju časa in 
zapisovanju podatkov v tabelo nima težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 7 obdrži pravilno napoved. V pojasnilu je razvidno, da razmišlja 
o vplivu površine na toplotni tok, vendar pri razlagi uporabi neustrezen pojem, in sicer 
»ploščina«. Poleg tega pojasni, da je krožnik večji od skodelice. Pri razlagi upošteva, da sta 
krožnik in skodelica iz istega materiala, saj ne vključi toplotne prevodnosti, kot je to storil pri 
napovedi. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 4–7, 9–12, 15–17, 34–41, 42, 48, 53, 
55–59, 65, 72–77, 78–79, 81–84, 86–87, 89, 92, 101–104). V uvodnem delu naloge učenec 7 
poda primer iz vsakdanjega življenja, in sicer pojasni, kaj stori, kadar ga ponoči zebe, vendar 
ga ne zna pojasniti - vpliv površine na toplotni tok (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 
4–7). Prav tako ima težave pri pojasnitvi, zakaj se ljudje ali živali stisnemo/-jo, kadar nas/jih 
zebe (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 4–7, 9–12, 15–17). Pri tem naredi primerjavo, 
in sicer skodelico enači s človekom, ko se stisne, in krožnik s človekom, ko se pretegne. 
Pravilno napove, v kateri posodi se bo voda prej ohladila (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), 
replike 34–41). V zaključnem delu je iz diskusije razvidno, da učenec 7 razume vpliv 
površine na toplotni tok, a uporablja neustrezne pojme, saj pravi, da je »večja prostornina, 
globina, ploščina« (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 4–7, 9–12, 15–17, 34–41, 48, 53, 
55–59, 65, 78–79, 81–84, 86–87). Z usmeritvijo uporabi pravi pojem »površina« (priloga 3, 
naloga 4, 2. par (5. r.), replike 52–59, 65, 72–77). Poleg tega pravilno pojasni, da čim večja je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok in tako se snov 
hitreje ohladi in nasprotno (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 81–84, 86–87, 89, 92). 
Na podlagi novega znanja pravilno pojasni, zakaj se ljudje stisnemo, kadar nas zebe (priloga 
3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 100–104). 

 

Učenec 8 

Napoved je pravilna. Med danima posodama izbere krožnik. Iz pojasnila je razvidno, da 
učenec 8 ne upošteva oz. razmišlja o vplivu površine na toplotni tok, saj se osredotoči na 
debelino krožnika. 

Med izvajanjem poskusa opazuje spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju in 
odčitavanju temperature nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 8 obdrži pravilno napoved. Iz pojasnila je razvidno, da po 
uporabljeni metodi POE upošteva vpliv površine na toplotni tok, vendar pri razlagi uporabi 
neustrezen pojem, in sicer »ploščina«. Pri razlagi ne vključi debeline posode, kot je to storil 
pri napovedi. 



83 
 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 1–3, 8, 13–14, 44, 50, 61–67, 78, 80, 
83–88, 91, 94–100). V uvodnem delu naloge učenec 8 poveže primer ljudi s primerom živali, 
vendar pri tem ne zna pojasniti vpliva površine na toplotni tok (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. 
r.), replike 1–3, 8, 13–14). Prav tako ima težave pri pojasnitvi, zakaj se živali stisnejo, kadar 
jih zebe (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 8). Po uporabi metode POE ima sprva 
težave pri pojasnitvi, zakaj se je v krožniku voda prej ohladila - vpliv površine na toplotni tok 
(priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 44, 50). Vendar nato ob vodeni diskusiji pride do 
razumevanja, ki je bližje znanstvenemu, in pojasni vpliv površine na toplotni tok, a uporablja 
neustrezne pojme, saj pravi, da je »večji obseg, ploščina« (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), 
replike 61–67, 78, 80, 83–88). Z usmeritvijo uporabi pravi pojem »površina« (priloga 3, 
naloga 4, 2. par (5. r.), replike 78, 80, 83–88). Poleg tega pravilno pojasni, da čim manjša je 
površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem manjši je toplotni tok in tako se snov 
počasneje ohladi (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 83–88). Na podlagi novega znanja 
pojasni, zakaj se ljudje stisnemo, kadar nas zebe, vendar smo pri tem opazili težave pri 
uporabi pojma toplotni tok (priloga 3, naloga 4, 2. par (5. r.), replike 95, 97). 

 

Analiza uspešnosti metode POE (Naloga 4: Vpliv površine na toplotni tok): 

Iz pridobljenih podatkov, ki smo jih za posamezne učence 4. in 5. razreda podrobneje 
analizirali v podpoglavju 3.4.1.2 (Naloga 4), in Tabele 23 je razvidno, da med izvedbo naloge 
4 pri učencih 4. in 5. razreda nismo opazili večjih težav pri razumevanju vpliva površine na 
toplotni tok. Večina učencev obeh razredov (učenci 1, 2, 5, 6, 7 in 8) je podala ustrezno 
napoved. Čeprav so nekateri učenci (učenci 1, 2, 3 in 7) v pojasnitev napoved vključili tudi 
vpliv površine na toplotni tok, so pri oblikovanju pojasnila imeli težave, saj so namesto pojma 
»površina« uporabili manj ustrezne pojme. Izjema sta učenca 5 in 6, ki sta že pri pojasnilu 
napovedi uporabila ustrezen pojem »površina«. Učenca 3 in 4 sta podala napačno napoved, 
pri čemer učenec 4 ni upošteval vpliva površine na toplotni tok, saj se je nepravilno 
osredotočil na toplotno prevodnost keramike. Le-to je v pojasnilo napovedi vključil tudi 
učenec 7. Podobno se je pokazalo pri učencu 8, saj pri pojasnilu napovedi ni upošteval vpliva 
površine na toplotni tok, ampak se je osredotočil na debelino krožnika. Med opazovanjem so 
vsi učenci 4. in 5. razreda opazili spreminjanje temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. Po opazovanju so učenci 4. in 5. razreda ali obdržali pravilno 
napoved (učenci 1, 2, 5, 6, 7 in 8) ali spremenili napačno napoved (učenca 3 in 4). Tako so vsi 
učenci 4. in 5. razreda po opazovanju podali ustrezno razlago, pri čemer so upoštevali vpliv 
površine na toplotni tok. Med diskusijo smo najpogosteje zaznali nekaj težav pri pojasnitvi 
vpliva površine na toplotni tok pri primerih iz vsakdanjega življenja (Zakaj se ljudje/živali 
stisnejo skupaj, kadar jih zebe?). Učenca 3 in 4 sta poleg poglobljene diskusije o vplivu 
površine na toplotni tok potrebovala tudi vizualni prikaz s počepom (počep = se stisne v 
klobčič, stoja = se pretegne). Po uporabi metode POE in na podlagi poglobljene diskusije v 
zaključnem delu metode POE je znanje učencev 4. in 5. razreda bližje znanstvenemu, kar 
pomeni, da so učenci oblikovali ustreznejše razlage in so nato ob vodeni diskusiji manj 
ustrezne pojme, kot so »prostornina«, »ploščina3«, »raztegnjen«, »večji«, »daljši«, zamenjali s 
pravilnim; »površina«. Izjema sta učenca 5 in 6, ki sta že pri napovedi in razlagi uporabila 
ustrezen pojem (»površina«).  

                                                 
3 Pri tem moramo upoštevati, da sta morda pojma ploščina in površina učencem 4. in 5. razreda sorodna. Vendar 
se po Učnem načrtu za matematiko (2011) oba pojma načrtno obravnava v drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju. 
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Tabela 23: Analiza uspešnosti metode POE - naloga 4 

NALOGA 4 
4. r. 5. r. 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

NAPOVED 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

V pojasnilu napovedi smo zaznali 
razmišljanje o vplivu površine na 

toplotni tok. 
√ √ √  √ √ √  

OPAZOVANJE med izvedbo poskusa 
Vsi učenci 4. in 5. razreda opazijo spreminjanje 

temperature vode v skodelici in spreminjanje 
temperature vode v krožniku. 

RAZLAGA 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

V pojasnilu upošteva vpliv 
površine na toploti tok. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Uspešnost metode 
POE 

Razumevanje 
je bližje 

znanstvenemu: 

po 
opazovanju 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

po skupni 
diskusiji 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

po dodatni 
razlagi 

  √ √     

Opažanja med 
izvedbo naloge 4 

Pri razumevanju vpliva površine na 
toplotni tok smo zaznali težave. 

  √ √     

Pri razumevanju vpliva površine na 
toplotni tok smo zaznali nekaj 

težav. 
 √     √ √ 

 

 

5. NALOGA: MEŠANJE TEKOČIN 

Učenec 1 

Napoved je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 1 pravilno napove, da ne moremo v celoti 
segreti vode od zgoraj. Težave ima pri pojasnitvi napovedi, saj določi le smer prehajanja 
toplote (z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo), s čimer ne utemelji 
podane napovedi. Iz pojasnila je razvidno, da učenec 1 ne upošteva prenosa toplote s 
konvekcijo. 

Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da je »pri vrhu topleje kot 
pri dnu«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju temperature vode na različnih 
globinah nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 1 ne spremeni napovedi. Iz razlage je 
razvidno razumevanje, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast, 
vendar ne zna pojasniti, zakaj (prenos toplote s konvekcijo). 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 1. par (4. r.), replike 1–2, 10–11, 14–16, 18–24, 26–30, 
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34, 36, 43–45). S poskusom in ustrezno napovedjo dokaže, da se v primeru, ko vodo 
segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast (priloga 3, naloga 5, 1. par (4. r.), replike 1–2). 
Pojasni, da jo moramo v primeru, ko jo želimo segreti v celoti, segrevati od spodaj (priloga 3, 
naloga 5, 1. par (4. r.), replike 10–11). Ob vodeni diskusiji pojasni, kaj se dogaja z vodo, ki jo 
segrevamo pri dnu (priloga 3, naloga 5, 1. par (4. r.), replike 14–16, 34, 36). Na primeru 
segrevanja vode na štedilniku pojasni, zakaj moramo tekočino segrevati od spodaj (priloga 3, 
naloga 5, 1. par (4. r.), replike 18–24, 26–30, 34, 36). Ob ogledu posnetka pojasni, kaj se 
dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj (priloga 3, naloga 5, 1. par (4. r.), replike 43–45). 

 

Učenec 2 

Napoved je napačna. Učenec 2 napove, da lahko v celoti segrejemo vodo od zgoraj. Pri tem 
pojasni, da svetilka oddaja toploto vodi, ki se pri tem segreva. Iz pojasnila je razvidno, da 
učenec 2 ne upošteva prenosa toplote s konvekcijo. 

Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da »toplota ni šla po celem 
kozarcu, ampak samo na vrhu«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju 
temperature vode na različnih globinah nima nobenih težav. 

Razlaga je pomanjkljiva. Učenec 2 spremeni napačno napoved. Iz pojasnila je razvidno 
razumevanje, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast, vendar pri 
tem ne zna pojasniti, zakaj (prenos toplote s konvekcijo) oz. rezultat poskusa neustrezno 
pojasni, da »svetilka ne oddaja dovolj toplote, da bi vodo segrela pri dnu«. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 1. par (4. r.), replike 1, 3–9, 12–14, 16–18, 24–25, 32–35, 
37–39, 41–42). S poskusom ugotovi, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le 
zgornja plast (priloga 3, naloga 5, 1. par (4. r.), replike 1, 3). Težave smo opazili pri 
pojasnitvi, zakaj se pri segrevanju od zgoraj segreje le zgornja plast vode, saj neustrezno 
pojasni, da svetilka ne oddaja dovolj toplote in da je toplotni tok počasen (priloga 3, naloga 5, 
1. par (4. r.), replike 4–8). V nadaljevanju pojasni, da moramo vodo, ki jo želimo segreti v 
celoti, segrevati od spodaj (priloga 3, naloga 5, 1. par (4. r.), replike 8–9). Ob vodeni diskusij 
pojasni, zakaj moramo tekočino segrevati od spodaj in kaj se pri tem z vodo dogaja (priloga 3, 
naloga 5, 1. par (4. r.), replike 12–14, 16–18, 24–25, 32–35, 37–39, 41–42). 

 

Učenec 3 

Napoved je napačna. Učenec 3 napove, da lahko v celoti segrejemo vodo od zgoraj. Pri tem 
pojasni, da svetilka oddaja toploto vodi, ki se pri tem segreva. Iz pojasnila je razvidno, da 
učenec 3 ne upošteva prenosa toplote s konvekcijo. 

Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da je »zgoraj topleje, spodaj 
pa hladneje«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju temperature vode na različnih 
globinah nima nobenih težav. 

Razlaga je pomanjkljiva. Učenec 3 spremeni napačno napoved. Iz pojasnila je razvidno 
razumevanje, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast, vendar pri 
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tem ne zna pojasniti, zakaj (prenos toplote s konvekcijo) oz. rezultat poskusa pomanjkljivo 
pojasni, saj pravi, da »svetilka sveti na zgornjo površino vode« - torej, ker segrevamo od 
zgoraj. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 2. par (4. r.), replike 3–8, 12–14, 20–23, 26, 31–34, 38–
44, 49–51, 61–62). S poskusom ugotovi, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje 
le zgornja plast in pri tem pojasni, da moramo vodo segrevati od spodaj (priloga 3, naloga 5, 
2. par (4. r.), replike 3–8). Ob vodeni diskusiji pojasni, zakaj moramo tekočino segrevati od 
spodaj in kaj se pri tem z vodo dogaja (priloga 3, naloga 5, 2. par (4. r.), replike 6–8, 12–14, 
22–23, 31–34, 49–51, 61–62). Kljub temu smo med diskusijo opazili nekaj težav pri 
razumevanju, zakaj se pri segrevanju od zgoraj segreje le zgornja plast vode, saj neustrezno 
utemelji, da bi potrebovali boljšo svetilko (priloga 3, naloga 5, 2. par (4. r.), replike 26). Ob 
ogledu posnetka pojasni, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj (priloga 3, naloga 
5, 2. par (4. r.), replike 38–44, 49–51). 

 

Učenec 4 

Napoved je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 4 pravilno napove, da ne moremo v celoti 
segreti vode od zgoraj. Pri tem ustrezno pojasni, da jo moramo v primeru, ko jo želimo segreti 
v celoti, segrevati od spodaj, vendar pri tem natančneje ne pojasni, zakaj (prenos toplote s 
konvekcijo). 

Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da je »na vrhu topleje, na 
dnu pa hladneje«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju temperature vode na 
različnih globinah nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 4 ne spremeni pravilne napovedi. Iz razlage 
je razvidno razumevanje, da moramo v primeru, ko želimo vodo segreti v celoti, segrevati od 
spodaj, vendar pri tem natančneje ne pojasni, zakaj (prenos toplote s konvekcijo). 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 2. par (4. r.), replike 1–2, 7, 9–11, 13–20, 24–25, 44–48, 
51–53, 56–57). S poskusom in pravilno napovedjo dokaže, da se v primeru, ko vodo 
segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast (priloga 3, naloga 5, 2. par (4. r.), replike 1–2, 19). 
Ob vodeni diskusiji pojasni, zakaj moramo tekočino segrevati od spodaj in kaj se pri tem z 
vodo dogaja (priloga 3, naloga 5, 2. par (4. r.), replike 7, 9–11, 13–20, 24–25, 51–53). Ob 
ogledu posnetka ustrezno pojasni, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj (priloga 3, 
naloga 5, 2. par (4. r.), replike 44–48). V zaključnem delu pojasni, da v vsakdanjem življenju 
pravzaprav vedno segrevamo vodo od spodaj (priloga 3, naloga 5, 2. par (4. r.), replika 56). 

 

Učenec 5 

Napoved je delno ustrezna. Učenec 5 pravilno napove, da ne moremo v celoti segreti vode od 
zgoraj. Pri tem pojasni, da je »topla voda lažja od mrzle, zato plava nad mrzlo«. Čeprav 
učenec 5 uporabi fizikalno neustrezno pojasnilo napovedi, saj uporabi termin »lažja« namesto 
»manjša gostota«, sklepamo, da pri napovedi upošteva prenos toplote s konvekcijo. 
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Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da »je voda zgoraj toplejša 
kot v sredini in spodaj«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju temperature vode 
na različnih globinah nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna. Učenec 5 ne spremeni pravilne napovedi (vode ne moremo v celoti 
segreti od zgoraj). Iz razlage je razvidno razumevanje, da se v primeru, ko vodo segrevamo z 
vrha, segreje le zgornja plast. Pri tem ustrezno pojasni, zakaj se segreje le zgornja plast, saj pri 
razlagi upošteva prenos toplote s konvekcijo. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije učenec 5 nadgradi znanje, ki je bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 5, replike 1–29). S poskusom in 
napovedjo dokaže, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast 
(priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 5, replike 1–4). Ustrezno pojasni, zakaj vode ne 
moremo v celoti segreti od zgoraj, pri čemer upošteva tudi gostoto (priloga 3, naloga 5, 1. par 
(5. r.) – učenec 5, replike 5–6, 14–15). V nadaljevanju pojasni, da moramo vodo, ki jo želimo 
segreti v celoti, segrevati od spodaj (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 5, replike 7–8). 
Tu so se pokazale težave pri razumevanju, saj doda, da bi jo od zgoraj morali segrevati zelo 
dolgo (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 5, replika 8).  Ustrezno opiše, kaj se dogaja z 
vodo med segrevanjem od spodaj (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 5, replike 9–12, 
15–20). Prav tako ob ogledu posnetka ustrezno pojasni, kaj se dogaja z vodo med 
segrevanjem od spodaj (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 5, replike 21–27). V 
zaključnem delu poda primer, ki so ga izvedli v šoli (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – 
učenec 5, replika 28) in tako že usvojeno znanje poveže z novim. 

 

Učenec 6 

Napoved je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 6 pravilno napove, da ne moremo v celoti 
segreti vode od zgoraj. Pri tem ustrezno pojasni, da jo moramo v primeru, ko želimo vodo 
segreti v celoti, segrevati od spodaj. Učenec 6 pri pojasnilu sicer upošteva prenos toplote s 
konvekcijo, vendar je razvidno še nepopolno razumevanje, saj pravi, da pri segrevanju od 
spodaj »nastajajo mehurčki, ki grejo gor, in s seboj vlečejo toploto in gre toplota tudi gor«. 

Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da »je pri vrhu topleje kot 
pri dnu«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju temperature vode na različnih 
globinah nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 6 ne spremeni napovedi. Iz razlage je 
razvidno razumevanje, da moramo v primeru, ko želimo vodo segreti v celoti, segrevati od 
spodaj. Pri tem sicer upošteva prenos toplote s konvekcijo, vendar zaradi napačnega 
razumevanja neustrezno pojasni, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 6, replike 1–29). S poskusom in 
pravilno napovedjo dokaže, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja 
plast (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 6, replike 1–2). V nadaljevanju pojasni, da 
moramo vodo, ki jo želimo segreti v celoti, segrevati od spodaj (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. 
r.) – učenec 6, replike 7–8). Težave smo opazili pri razumevanju, kaj se dogaja z vodo, kadar 
jo segrevamo pri dnu, saj pravi, da pri tem »nastajajo mehurčki, v katerih je toplota, in grejo 
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gor« (priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 6, replike 9–10). S primerjavo segrevanja 
vode od spodaj in segrevanja vode od zgoraj in ob skici, na kateri je s puščicami prikazana 
smer gibanja vode med segrevanjem od spodaj, ustrezno opiše, kaj se pri tem dogaja z vodo 
(priloga 3, naloga 5, 1. par (5. r.) – učenec 6, replike 11–18, 19–25). Prav tako ob ogledu 
posnetka ustrezno pojasni, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj (priloga 3, naloga 
5, 1. par (5. r.) – učenec 6, replike 26–29). 

 

Učenec 7 

Napoved je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 7 pravilno napove, da ne moremo v celoti 
segreti vode od zgoraj. Pri tem ustrezno pojasni, da se pri segrevanju od zgoraj segreje le 
zgornja plast. Vendar hkrati neustrezno pojasni, da »svetilka ne oddaja dovolj toplote«. 
Učenec 7 pri pojasnilu ne upošteva prenosa toplote s konvekcijo. 

Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da »je na vrhu bolj toplo kot 
pri dnu«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju temperature vode na različnih 
globinah nima nobenih težav. 

Razlaga je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 7 ne spremeni napovedi. Iz razlage je 
razvidno razumevanje, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast. 
Vendar tega ne zna pojasniti (prenos toplote s konvekcijo) oz. zaradi napačnega razumevanja 
kot razlog navede, da »svetilka ne oddaja dovolj toplote, da bi v celoti segrela vodo z vrha«, 
torej obdrži napačno utemeljitev, ki jo je podal pri napovedi. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 1–8, 10–17, 23–24, 27, 34–35, 46–
47, 51–58). S poskusom in pravilno napovedjo dokaže, da se v primeru, ko vodo segrevamo z 
vrha, segreje le zgornja plast (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 1–4). V nadaljevanju 
pojasni, da moramo vodo, ki jo želimo segreti v celoti, segrevati od spodaj (priloga 3, naloga 
5, 2. par (5. r.), replike 5–8). Težave pri razumevanju smo opazili pri pojasnitvi, zakaj 
moramo vodo, ki jo želimo segreti v celoti, segrevati od spodaj (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. 
r.), replike 10–17). Na podlagi razlage in poglobljene diskusije ugotovi, kaj se dogaja z vodo 
med segrevanjem od spodaj (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 23–24, 27, 34–35, 46–
47). Nato ob ogledu posnetka ustrezno pojasni, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od 
spodaj (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 46–47, 51–58). 

 

Učenec 8 

Napoved je napačna. Učenec 8 napove, da lahko v celoti segrejemo vodo od zgoraj. Iz 
pojasnila je razvidno nerazumevanje, saj neustrezno pojasni, da v primeru, ko vodo 
segrevamo z vrha, »potrebujemo več časa,« da jo segrejemo v celoti. Iz pojasnila je razvidno, 
da učenec 8 ne upošteva prenosa toplote s konvekcijo. 

Med izvedbo poskusa opazi, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. To potrdijo tudi 
meritve temperature vode na različnih globinah. Pri tem ugotovi, da »je pri vrhu toplo, pri dnu 
pa hladneje«. Med izvedbo poskusa je samostojen. Pri merjenju temperature vode na različnih 
globinah nima nobenih težav. 
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Razlaga je ustrezna, vendar pomanjkljiva. Učenec 8 spremeni napačno napoved. Iz pojasnila 
je razvidno razumevanje, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast, 
vendar pri tem ne zna pojasniti, zakaj (prenos toplote s konvekcijo) oz. zaradi napačnega 
razumevanja kot razlog ponovno navede, da »svetilka v 10 min vode ne segreje dovolj«, torej 
obdrži napačno utemeljitev, ki jo je podal pri napovedi. 

Z uporabo metode POE in na podlagi vodene diskusije je učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 7–9, 16–22, 25–28, 29–33, 48–51). S 
poskusom ugotovi, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast. V 
nadaljevanju pojasni, da moramo vodo, ki jo želimo segreti v celoti, segrevati od spodaj 
(priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 7–9). Na podlagi diskusije ugotovi, kaj se dogaja z 
vodo med segrevanjem od spodaj in pri tem poda primer prenosa toplote pri ogrevanju z 
radiatorjem (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 16–22, 25–28). Nato ob skici, na kateri 
je s puščicami prikazana smer gibanja vode med segrevanjem od spodaj, ustrezno opiše, kaj 
se pri tem dogaja z vodo (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 29–33). V zaključnem delu 
ob ogledu posnetka (prikazuje, da se voda, ki jo segrevamo pri dnu, meša) poda podoben 
primer poskusa, ki so ga izvedli v šoli (priloga 3, naloga 5, 2. par (5. r.), replike 48–51). 

 

Analiza uspešnosti metode POE (Naloga 5: Mešanje tekočin): 

Iz pridobljenih podatkov, ki smo jih za posamezne učence 4. in 5. razreda podrobneje 
analizirali v podpoglavju 3.4.1.2 (Naloga 5), in Tabele 24 je razvidno, da je znanje učencev 4. 
in 5. razreda z uporabo metode POE in na podlagi poglobljene diskusije v zaključnem delu 
metode POE bližje znanstvenemu. Pri prvem koraku (napoved) sta učenca 1 in 4 podala 
ustrezno, a pomanjkljivo napoved, medtem ko sta učenca 2 in 3 podala napačno. Pri 
oblikovanju napovedi so se pri učencih 4. razreda težave pokazale predvsem pri pojasnitvi, 
zakaj se pri segrevanju od zgoraj segreje le zgornja plast vode. Ob tem podajajo pojasnitve, 
kot so »svetilka ne oddaja dovolj toplote«, »toplotni tok je počasen«, »svetilka lahko v celoti 
segreje vodo od zgoraj, ker oddaja toploto vodi, ki se pri tem segreva« ipd. Le učenec 4 je 
pojasnil, da moramo vodo v primeru, ko jo želimo segreti v celoti, segreti od spodaj, vendar 
pri tem ni znal pojasniti, zakaj (prenos toplote s konvekcijo). Ostali učenci (učenci 1, 2 in 3) 
prav tako pri pojasnitvi napovedi niso upoštevali prenosa toplote s konvekcijo. Medtem ko so 
učenci 5. razreda že pri prvem koraku v večjem številu podali ustreznejšo napoved (učenci 5, 
6 in 7), vendar prav tako pomanjkljivo ali neustrezno pojasnitev le-te (učenci 5, 6, 7 in 8). Pri 
tem smo v pojasnitvi napovedi učenca 5 zaznali razumevanje prenosa toplote s konvekcijo; 
učenec 6 je pri pojasnitvi napovedi sicer upošteval prenos toplote s konvekcijo, vendar je 
neustrezno pojasnil, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj; učenca 7 in 8 pri 
pojasnitvi napovedi nista upoštevala prenosa toplote s konvekcijo, saj sta podala pojasnitve, 
kot so: »svetilka ne oddaja dovolj toplote«, »potrebujemo več časa«. Med opazovanjem so vsi 
učenci 4. in 5. razreda opazili, da je kozarec pri vrhu topel in pri dnu hladen. Učenci obeh 
razredov so po uporabi metode POE in na podlagi vodene diskusije izboljšali ali nadgradili 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, ki je nato bližje znanstvenemu. Med učenci 4. 
razreda smo med diskusijo največ težav opazili pri učencih 2 in 3, in sicer pri razlagi, zakaj se 
pri segrevanju od zgoraj segreje le zgornja plast vode. Pri učencih 6, 7 in 8 smo med diskusijo 
opazili nekaj težav pri pojasnitvi, kaj se dogaja z vodo, ko jo segrevamo pri dnu, medtem ko 
pri učencu 5 med diskusijo nismo opazili večjih težav pri razumevanju prenosa toplote s 
konvekcijo, saj je že po opazovanju podal ustreznejšo razlago.  

 



90 
 

Tabela 24: Analiza uspešnosti metode POE - naloga 5 

NALOGA 5 
4. r. 5. r. 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

NAPOVED 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

Pri pojasnitvi napovedi upošteva 
prenos toplote s konvekcijo. 

    √ √   

OPAZOVANJE med izvedbo poskusa 
Vsi učenci 4. in 5. razreda so opazili, da je kozarec 

pri vrhu topel in pri dnu hladen. 

RAZLAGA 

ustrezna         
delno ustrezna/pomanjkljiva         

manj ustrezna         
neustrezna         

Pri pojasnitvi upošteva prenos 
toplote s konvekcijo. 

    √ √   

Uspešnost metode 
POE 

 
Razumevanje 

je bližje 
znanstvenemu: 

 

po opazovanju √ √ √ √ √ √ √ √ 
po skupni 
diskusiji 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

po dodatni 
razlagi 

        

Opažanja med 
izvedbo naloge 5 

Pri razumevanju prenosa toplote s 
konvekcijo smo zaznali težave. 

 √ √     √ 

Pri pojasnitvi prenosa toplote s 
konvekcijo smo zaznali nekaj težav. 

√   √ √ √ √  

 

 

3.4.1.3 Analiza transkripcij izvedbe nalog, oblikovanih po metodi napovej-opazuj-

razloži  

Rezultati analize transkripcij vseh nalog, oblikovanih po metodi POE, so prikazani v petih 
tabelah (Priloga 2). Vsaka tabela se nanaša na eno kategorijo, vsaka od njih vključuje prikaz 
kod prvega in drugega reda. Kode prvega reda prikazujejo težave pri razumevanju pojmov 
temperatura in toplota, ki smo jih pri učencih 4. in 5. razreda zaznali med izvedbo nalog. 
Kode drugega reda smo oblikovali s pomočjo učnih ciljev. Z analizo transkripcij smo dobili 
vpogled v najpogostejše težave pri razumevanju temperature in toplote, ki smo jih pri učencih 
4. in 5. razreda zaznali med izvedbo nalog, oblikovanih po izbrani metodi.  

 

Kategorija 1 – Temperatura in toplota 

V kategorijo 1 smo umestili tri kode drugega reda, in sicer Razumevanje pojma temperatura, 
Razumevanje pojma toplota in Uporaba pojma temperatura in toplota. Na podlagi kod prvega 
reda, razvrščenih v tabeli (Priloga 2, Kategorija 1), smo zasledili naslednje najpogostejše 
težave pri razumevanju pojmov temperatura in toplota: 

- ne razlikujejo med temperaturo in toploto oz. izenačujejo temperaturo s toploto; 
- menijo, da s termometrom merimo toploto oz. da je temperatura mera/merilo toplote; 
- temperature ne opredelijo kot lastnost snovi; 
- ne vedo, da termometer kaže svojo temperaturo (»termometer kaže temperaturo 

merjenca«); 



91 
 

- toplote ne opredelijo kot energijo, poleg tega jo povezujejo z občutki (toplo/mrzlo, 
toplo/vroče); 

- težave imajo pri pojasnitvi, zakaj težko določimo, ali je voda hladna ali topla, ko 
kazalca iz tople in hladne vode prestavimo v mešanico tople in hladne vode oz. zakaj 
smo v mešanici tople in hladne vode z enim prstom čutili, da je voda topla, z drugim, 
da je hladna; 

- smer prehajanja toplote opisujejo v obe smeri, torej tudi z mesta z nižjo temperaturo 
na mesto z višjo temperaturo; 

- težave imajo pri pravilni uporabi nekaterih pojmov, kot so: snov prejema toploto 
(»vsrka toploto«, »vpije toplino«), prehajanje toplote (»prelivanje vročine«, »toplota 
vpliva na stolpec v termometru«), toplota prehaja z vode na termometer (»vroča voda 
prehaja na termometer«, »topla voda vpliva na stolpec«), temperaturi obeh mest se 
izenačita (temperatura se zniža na »vodni nivo«, »toplota teče, dokler se temperaturi 
ne zmešata«, »termometer se navadi na temperaturo«, »prst se je privadil na toplo 
vodo«); 

- toploto razumejo, kot nekaj, kar nas obdaja (»je nekaj, kar je povsod«, »je vroč zrak«, 
»je topel zrak«, »prihaja iz okolja«, »nas obdaja«); 

- toploto razumejo kot količino, ki jo lahko merimo (»višja toplota«, »nižja toplota«, 
»lahko jo zmerimo«); 

- pri pojasnitvi primera s sladoledom namesto pojma »taliti« uporabljajo neustrezen 
pojem »topiti«; 

- težave pri pojasnitvi, zakaj se ljudje stisnemo skupaj, kadar nas zebe (»ker prehaja 
toplota hitreje«, »toploto skupaj združimo«, »proizvajam toploto nekako«); 

- težave pri pojasnitvi, zakaj je na začetku poskusa tekel večji toplotni tok (»ker je bila 
večja temperatura«, »ker še nismo dali, da se je začelo skupaj mešati - da drug 
drugemu dasta »mrzloto« in toploto«, »ker smo imeli večjo razliko med 
pločevinkama«, »ker je bila razlika med toploto«). 

 

Na podlagi kod prvega reda, razvrščenih v tabeli (Priloga 2, Kategorija 1), smo zasledili 
naslednje manj pogoste težave pri razumevanju pojmov temperatura in toplota (težave smo 
zasledili pri 1–2 učencih): 

- izenačujejo toploto s temperaturo; 
- poleg pojma toplota in prehajanje toplote uporabljajo pojem »mrzlota« in »prehajanje 

mrzlote«;  
- menijo, da je temperatura mera toplote in hladnosti (»s termometrom merimo toploto 

in mrzloto«); 
- ne poznajo snovi v termometru (»rdeča voda«, »posebna snov«, »tekočina«); 
- težave pri opisovanju, kaj se med prehajanjem toplote dogaja s temperaturo enega in 

drugega mesta; 
- težave pri pojasnitvi, zakaj se kapljevinski stolpec v termometru viša/niža;  
- težave pri pravilni uporabi nekaterih pojmov, kot so: višja/nižja temperatura 

(»večja/manjša temperatura«, »hladna temperatura«, »topla/vroča temperatura«), 
temperatura se znižuje/zvišuje (»temperatura se manjša«, »mrzla voda se viša«), 
manjši toplotni tok (»nižji toplotni tok«). 
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Kategorija 2 – Prehajanje toplote 

V kategorijo 2 smo umestili dve kodi drugega reda, in sicer Smer prehajanja toplote in 
Toplotni tok. Na podlagi kod prvega reda, razvrščenih v tabeli (Priloga 2, Kategorija 2), smo 
pri posameznih učencih zasledili naslednje najpogostejše težave pri razumevanju prehajanja 
toplote: 

- težave pri določitvi toplega in hladnega mesta na primerih iz vsakdanjega življenja 
(juha, sladoled) (»sladoled ima višjo temperaturo od skodelice in okolja«, »juha ima 
nižjo temperaturo od okolice«); 

- menijo, da toplota prehaja v obe smeri, torej tudi z mesta z nižjo temperaturo na mesto 
z višjo temperaturo; 

- pri opisovanju smeri prehajanja toplote uporabljajo besedo »mrzlota«;  
- težave pri pravilni uporabi nekaterih pojmov, kot so: temperaturi obeh mest se 

izenačita (»toplota ne prehaja, ko se voda zmeša«, »temperaturi se zmešata«, 
»temperaturi se približno izenačita«, »toplota se pomeša«), višja/nižja temperatura 
(»večja/manjša temperatura«, »hladna temperatura«, »topla temperatura«), razlika v 
temperaturi (»razlika v toploti«), prejema toploto (»vsrka toploto«), manjši toplotni 
tok (»nižji toplotni tok«); 

- težave pri pojasnitvi, kdaj toplotni tok med telesoma ne teče (»dokler se ne shladi«, 
»ko se voda zmeša«, »ko bo manjša pločevinka mrzlejša kot prej«); 

- težave pri pojasnitvi, kaj se zgodi, če so skodelice iz različnim materialov dlje časa v 
razredu (»temperatura skodelic se je približno izenačila«, »skodelice se ohladijo«, 
»skodelice so bolj tople«, »skodelice se enako segrejejo«). 

 

Kategorija 3 – Toplotna prevodnost 

V kategorijo 3 smo umestili dve kodi drugega reda, in sicer Toplotna prevodnost snovi in 
Opredelitev toplotnih izolatorjev in toplotnih prevodnikov. Na podlagi kod prvega reda, 
razvrščenih v tabeli (Priloga 2, Kategorija 3), smo pri posameznih učencih zasledili naslednje 
najpogostejše težave pri razumevanju toplotne prevodnosti: 

- različno prevodnost različnih snovi povezujejo z občutkom toplo/hladno; 
- menijo, da so toplotni izolatorji snovi, skozi katere toplota ne prehaja; 
- težave imajo pri opisu toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev, nepravilno 

podajajo tudi primere toplotnih prevodnikov in toplotnih izolatorjev; 
- nepravilno poimenujejo toplotne izolatorje (»toplotni neprevodniki«, »neprevodniki«) 

in toplotne prevodnike (»toplotni prevajalniki«); 
- menijo, da termovko uporabljamo le za ohranjanje temperature toplih snovi oz. da se 

hladne snovi v termovki hitreje segrejejo, kot tople ohladijo; 
- namesto »slabo prevajajo toploto« pri utemeljitvi uporabljajo manj ustrezno pojasnilo, 

in sicer »kasneje prevajajo toploto«, »odbijajo toploto«; 
- prehajanje toplote vse do izenačitve temperatur obeh mest na primeru skodelic iz 

različnih materialov opisujejo manj ustrezno, kot: »skodelice se ohladijo«, »skodelice 
so bolj tople«, »skodelice se enako segrejejo«; 

- neustrezno pojasnijo, zakaj za kuhanje uporabljamo jeklene posode; 
- nekaj težav imajo tudi pri utemeljitvi namena izolacije hiš. 
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Kategorija 4 – Vpliv površine na toplotni tok 

V kategorijo 4 smo umestili istoimensko kodo drugega reda, in sicer Vpliv površine na 
toplotni tok. Na podlagi kod prvega reda, razvrščenih v tabeli (Priloga 2, Kategorija 4), smo 
ugotovili, da učenci nimajo večjih težav pri razumevanju vpliva površine na toplotni tok. Pri 
posameznih učencih smo opazili nekaj težav pri razumevanju, in sicer: 

- namesto »večja/manjša površina« pri utemeljitvi uporabljajo pogovorne besede, in 
sicer »več/manj prostora«, »večja/manjša prostornina«, »krožnik je bolj raztegnjen«, 
»voda ustvari večjo površino«, »krožnik ima večjo globino«; 

- neustrezno pojasnjujejo, zakaj se ljudje stisnemo skupaj, kadar nas zebe: »se 
zmanjšamo«, »skupaj združimo toploto«, »zmanjšamo toplotni preliv površine na 
toplotni tok«, »površina je večja«, »proizvajamo toploto«, »toplota prehaja hitreje«; 

- eden izmed učencev neustrezno pojasni, zakaj se živali zvijejo v klobčič, kadar jih 
zebe, pravi: »ko se žival stisne v klobčič, oddaja toploto v prostor in potem jo ta zrak, 
ki je v prostoru, greje«. 

 

Kategorija 5 – Mešanje tekočin 

V kategorijo 5 smo umestili dve kodi drugega reda, in sicer Segrevanje vode z vrha in Prenos 
toplote s konvekcijo. Na podlagi kod prvega reda, razvrščenih v tabeli (Priloga 2, Kategorija 
5), smo ugotovili, da učenci nimajo večjih težav pri razumevanju, da se v primeru, ko vodo 
segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast. Pri posameznih učencih smo opazili nekaj težav 
pri razumevanju prenosa toplote s konvekcijo, in sicer: 

- menijo, da bi vodo lahko od zgoraj segreli v celoti, če »bi imeli močnejši grelec«, »bi 
segrevali dovolj časa« oz. napačno utemeljijo, da se voda pri segrevanju od zgoraj ni 
segrela v celoti, ker »ni bilo dovolj toplote«, »je bil toplotni tok počasen«; 

- težave pri opisu, kaj se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj (»spodnji del se 
segreje in zato gre toplota od zgoraj«, »mehurčki grejo gor in s seboj vlečejo toploto«, 
»v mehurčkih je toplota in mehurčki grejo gor«, »voda narašča«). 

 

 

3.4.1.4 Analiza opazovalnih listov s podkrepitvami kratkih anketnih vprašalnikov  

V nadaljevanju so predstavljeni podatki, pridobljeni z opazovalnimi listi (Priloga 6), ki smo 
jih izpolnjevali med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE4. Analizo opazovalnih listov 
smo naredili za vsakega učenca posebej. Med opazovanjem smo bili pozorni na motivacijo, 
sodelovanje, samostojnost, razumljivost načina dela po korakih metode POE, težave in 
morebitna druga opažanja. Z analizo opazovalnih listov smo ugotavljali primernost uporabe 
metode POE v 4. in 5. razredu osnovne šole. Opažanja smo podkrepili s podatki, 
pridobljenimi s kratkimi anketnimi vprašalniki (Priloga 7), o pogledu učencev na izbrano 
metodo poučevanja in na spremembe v njihovem znanju o temperaturi in toploti (Tabela 25). 

 

 

                                                 
4 V tem podpoglavju (3.4.1.4) izraz vaja velja enakovredno za nalogo, oblikovano po metodi POE. 
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Učenec 1 

V začetnem delu prve vaje učenec 1 ni kazal večjega zanimanja, vendar se je med izvedbo 
poskusa motivacija povečala. Pri nadaljnjih vajah je bil učenec 1 vedno motiviran za delo. 
Motivacija se je vidno povečala med izvedbo poskusov, pri čemer je bil učenec 1 aktiven, 
poleg tega je bilo opazno, da med delom uživa. 

Med izvedbo vaj je učenec 1 sledil navodilom in vedno odgovarjal na vprašanja, a le tedaj, ko 
je bil poklican. Vprašanj ni postavljal oz. jih je zelo redko. Pri izvedbi poskusov je pomagal 
učencu 2 in tako dobro sodeloval v paru. Občasno sem opazila, da ni pozoren oz. ne posluša, 
zato sem ga vključila v pogovor ali mu postavila vprašanje in tako preusmerila njegovo 
pozornost. 

Učenec 1 je bil med izvedbo poskusov samostojen, saj ni potreboval dodatnih navodil in 
usmeritev. Pri merjenju temperature je imel nekaj težav pri odčitavanju temperature, tako da 
je občasno potreboval pomoč. Pri pisnem reševanju nalog, pri merjenju in odčitavanju časa in 
zapisovanju podatkov v tabele je bil samostojen. 

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri nadaljnjih vajah in na kratko 
pojasnila korake metode POE. Učenec 1 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri 
nadaljnjih vajah ni bilo potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih 
metode POE. Po izvedbi posameznih vaj je na podlagi rezultatov poskusa in poglobljene 
diskusije učenec 1 izboljšal znanje, ki je tako bližje znanstvenemu.  

Nekaj težav je imel pri merjenju temperature, saj je nekajkrat napačno odčital temperaturo, pri 
čemer je bil nenatančen. Tako je občasno potreboval pomoč; pri tem sem ga nekajkrat 
opozorila, naj pred odčitavanjem temperature pomeša s termometrom in natančno odčita 
temperaturo. Med diskusijo sem občasno zaznala nerazumevanje oz. nepravilno uporabo 
pojmov temperatura in toplota. Med izvedbo poskusov in pri delu po korakih metode POE 
nisem opazila večjih težav. 

Učenec 1 je zelo vodljiv, posluša razlago učitelja in hitro razume način dela in obravnavano 
učno vsebino. Med izvedbo vaj sicer ni aktivno sodeloval pri odgovarjanju na vprašanja, saj je 
odgovarjal le v primeru, ko je bil poklican, vendar je pogosto pravilno odgovoril na vprašanje. 
Odgovarjal je počasi in premišljeno. Ker je zadržan oz. redkobeseden, sem morala biti 
pozorna, da sem ga večkrat poklicala in ga tako vključila v diskusijo oz. preverila njegovo 
znanje. Učenec 1 je pri posameznih vajah podal pravilno ali pomanjkljivo napoved, le pri 
tretji vaji je podal napačno napoved. Po izvedbi posameznih vaj in diskusiji v zaključnem delu 
vaj je bilo opazno, da je učenec 1 izboljšal ali nadgradil razumevanje pojmov temperatura in 
toplota, ki je tako bližje znanstvenemu. 

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 1 način dela zelo všeč, 
saj ga je ocenil z najvišjo oceno. Najbolj so mu bili všeč poskusi, ki smo jih izvedli pri 
posamezni vaji, hkrati ni izpostavil ničesar, kar mu ne bi bilo všeč. Poleg tega pravi, da mu je 
način dela pomagal pri boljšem razumevanju temperature in toplote. Učenčev pogled na 
spremembe v njegovem znanju se ujema z našimi ugotovitvami, saj smo na podlagi zbranih 
podatkov identificirali spremembe v znanju. 
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Učenec 2 

V začetnem delu prve vaje prav tako kot učenec 1 tudi učenec 2 ni kazal večjega zanimanja, 
vendar se je med izvedbo poskusa motivacija povečala. Pri nadaljnjih vajah je bil učenec 2 
vidno motiviran za delo, predvsem med izvedbo poskusov. Pri vajah je bil aktiven, poleg tega 
je bilo opazno, da med merjenjem temperature in časa uživa. 

Med izvedbo vaj je učenec 2 sledil navodilom in vedno odgovarjal na vprašanja. Pri diskusiji 
je aktivno sodeloval in odgovarjal na vprašanja. Poleg tega je tudi sam postavljal vprašanja. 
Pri izvedbi poskusov je dobro sodeloval v paru.  

Učenec 2 je bil med izvedbo poskusov samostojen, saj ni potreboval dodatnih navodil in 
usmeritev. Pri pisnem reševanju nalog, merjenju in odčitavanju časa in zapisovanju podatkov 
v tabele je bil prav tako samostojen. Pri merjenju časa je bil natančen in hiter pri odčitavanju. 
Ko mu kaj ni bilo razumljivo, je samostojno postavljal vprašanja. Nekaj težav je imel pri 
zapisu podatkov v tabelo, in sicer pri zapisu začetne temperature in zapisu enote za 
temperaturo. 

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri nadaljnjih vajah in na kratko 
pojasnila korake metode POE. Učenec 2 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri 
nadaljnjih vajah ni bilo potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih 
metode POE. Po izvedbi posameznih vaj je na podlagi rezultatov poskusa in poglobljene 
diskusije učenec 2 izboljšal znanje, ki je tako bližje znanstvenemu.  

Pri prvi vaji je imel nekaj težav pri zapisu enote za temperaturo ter odčitavanju temperature. 
Ker je občasno nenatančno prebral navodila, je potreboval usmeritve. Med diskusijo smo 
občasno opazili nerazumevanje oz. nepravilno uporabo pojmov temperatura in toplota. Med 
izvedbo poskusov in pri delu po korakih metode POE nismo opazili večjih težav. 

Učenec 2 je zgovoren in posledično aktiven pri pogovoru z učiteljem, saj pogosto postavlja 
vprašanja. Občasno potrebuje dodatna navodila ali razlago, ker prehitro in nenatančno prebere 
navodila ali prehitro in nepremišljeno odgovori na vprašanje. Zelo je spreten pri merjenju in 
pretvorbi časa. Učenec 2 je pri posameznih vajah podal pravilno ali pomanjkljivo napoved, pri 
tretji in peti vaji pa je podal napačno napoved. Po izvedbi vaj ter diskusiji v zaključnem delu 
posameznih vaj je bilo opazno, da je učenec 2 izboljšal razumevanje pojmov temperatura in 
toplota, ki je tako bližje znanstvenemu. 

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 2 način dela zelo všeč, 
saj ga je ocenil z najvišjo oceno. Najbolj so mu bili všeč poskusi, ki smo jih izvajali pri 
posamezni vaji, pri čemer je dodal, da se je med izvedbo zabaval. Ob tem je izpostavil, da mu 
ni bilo všeč pisanje, saj pravi, da je naporno. Poleg tega pravi, da je pred začetkom aktivnosti 
menil, da ima več znanja o temperaturi in toploti, kot se je kasneje izkazalo in da mu je način 
dela pomagal pri boljšem razumevanju temperature in toplote. Učenčev pogled na spremembe 
v njegovem znanju se ujema z našimi ugotovitvami, saj smo na podlagi zbranih podatkov 
identificirali spremembe v znanju. 

 

Učenec 3 

V začetnem delu prve vaje učenec 3 ni kazal večjega zanimanja, vendar se je med izvedbo 
poskusa motivacija povečala. Pri nadaljnjih vajah je bil učenec 3 motiviran za delo, vendar ga 
je bilo pogosto potrebno umiriti. Motivacija je bila večja predvsem med izvedbo poskusov, 
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ker je bil aktivno vključen. Med merjenjem temperature je bilo opazno, da uživa, saj je z 
navdušenjem opazoval premikanje alkoholnega stolpca v termometru. 

Učenec 3 je med izvedbo vaj dobro sodeloval in vedno odgovarjal na postavljena vprašanja. 
Poleg tega je občasno tudi sam postavil vprašanje. Med izvedbo poskusov je zelo dobro 
sodeloval pri delu v paru. V zaključnem delu vaj je bila potrebna poglobljena diskusija, pri 
kateri je potreboval dodatna vprašanja in usmeritve. Med vajami ga je pogosto zmotil učenec 
4, zato je učenec 3 preusmeril pozornost in se začel smejati, posledično ga je bilo potrebno 
večkrat opozoriti.   

Med izvedbo poskusov je bil učenec 3 dokaj samostojen, saj je le občasno potreboval dodatna 
navodila in usmeritve in pomoč učenca 4. Pri merjenju temperature je bil z vsako vajo vedno 
bolj samostojen in natančen pri odčitavanju. Nekaj težav je imel pri merjenju časa, zato je 
potreboval pomoč učenca 4. Med diskusijo je pri odgovarjanju na vprašanja potreboval 
dodatne usmeritve in podvprašanja. Zaradi težav pri branju je pri pisnem reševanju nalog 
občasno potreboval pomoč. 

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri vajah in na kratko pojasnila korake 
metode POE. Učenec 3 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri nadaljnjih vajah ni bilo 
potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih metode POE. Med 
izvedbo posameznih vaj smo opazili, da se učenčeve težave pri razumevanju temperature in 
toplote ponavljajo, zato jih je težje prestrukturirati. Kljub temu je učenec 3 na podlagi 
rezultatov posameznih poskusov in poglobljene diskusije nekatera napačna razumevanja 
nadomestil z novimi, bližjim znanstvenim.  

Med izvedbo nalog, oblikovanih po izbrani metodi, smo opazili, da ima učenec 3 težave z 
branjem in pisanjem (tudi pri zapisu števil). Tako je nekajkrat napačno ali nenatančno prebral 
navodila in posledično nepravilno rešil dane naloge. Sprva je imel tudi nekaj težav pri 
merjenju in odčitavanju temperature ter merjenju časa. Zaradi nerazumevanja pojmov 
temperatura in toplota je bilo pogosto potrebno podati dodatna vprašanja in usmeritve in ob 
koncu vaj narediti poglobljeno diskusijo. Pri tem smo opazili, da se posamezne težave pri 
razumevanju temperature in toplote pogosto ponavljajo, zato jih je težje približati 
znanstvenim resnicam. Med vajami smo opazili, da pogosto uporablja pojem »mrzlota«.  

Učenec 3 je vodljiv ter z veseljem aktivno sodeluje pri izvedbi poskusov. Motivacija vidno 
pade med učiteljevim podajanjem navodil in pri pisnem reševanju nalog. Zaradi težav pri 
branju in pisanju ima težave tudi pri razumevanju pojmov temperatura in toplota (npr. 
izenačevanje temperature in toplote, nepravilna določitev smeri prehajanja toplote, uporaba 
pojma prehajanje »mrzlote«). Pogosteje je potreboval dodatna navodila pri reševanju nalog in 
pomoč učenca 4. Občasno smo opazili, da ne posluša. V uvodnem delu posamezne vaje je bila 
obvezno potrebna ponovitev učne vsebine predhodne vaje. Po vsaki vaji je bil spretnejši pri 
merjenju in natančnem odčitavanju temperature, prav tako je postajal samostojnejši pri 
izvedbi poskusov. Med izvedbo vaj in poglobljeno diskusijo v zaključnem delu posameznih 
vaj je bilo opaziti, da je učenec 3 kljub težavam pri razumevanju napredoval in izboljšal 
razumevanje pojmov temperatura in toplota. Med diskusijo je bilo sicer potrebno podati 
dodatno razlago, vprašanja in primere iz vsakdanjega življenja, ki so učencu 3 pomagali pri 
prestrukturiranju napačnih predstav. 

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 3 način dela všeč, saj ga 
je na lestvici od 1 do 5 ocenil z oceno 4. Najbolj so mu bili všeč poskusi, ki smo jih izvajali 
pri posamezni vaji; izpostavil je merjenje temperature vode v skodelicah iz različnih 
materialov. Učenec 3 ni izpostavil ničesar, kar mu ne bi bilo všeč. Poleg tega pravi, da pred 
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začetkom aktivnosti ni menil, da ima več znanja o temperaturi in toploti, kot se je kasneje 
izkazalo, in da mu je način dela pomagal pri boljšem razumevanju temperature in toplote. Ob 
koncu ankete je povedal, da po poskusih, ki smo jih izvedli, še vedno povsem ne loči 
nekaterih toplotnih prevodnikov in izolatorjev. Učenčev pogled na spremembe v njegovem 
znanju se ujema z našimi ugotovitvami, saj smo na podlagi zbranih podatkov zaznali težave 
pri razumevanju pojmov temperatura in toplota in po uporabi metode POE identificirali 
spremembe v znanju. 

 

Učenec 4 

V začetnem delu prve vaje učenec 4 ni kazal večjega zanimanja, vendar se je med izvedbo 
poskusa motivacija povečala. Pri nadaljnjih vajah je bil učenec 4 motiviran za delo, vendar je 
raven motivacije ves čas nihala, tako ga je bilo potrebno pogosto umiriti. Motivacija je bila 
večja predvsem med izvedbo poskusov, ker je bil aktivno vključen. Med merjenjem 
temperature je bilo opazno, da uživa, saj je skupaj z učencem 3 z navdušenjem opazoval 
premikanje alkoholnega stolpca v termometru.  

Učenec 4 je med izvedbo nalog, oblikovanih po izbrani metodi, dobro sodeloval, predvsem 
pri delu v paru. Hkrati je med vajami pogosto zmotil učenca 3 in tako preusmeril njegovo 
pozornost; oba sta se začela smejati, zato ju je bilo potrebno večkrat opozoriti. Med izvedbo 
poskusov je zelo dobro sodeloval z učencem 3, saj ga je pogosto usmerjal, vodil izvedbo 
poskusa, mu pomagal pri merjenju časa in ga občasno tudi spodbujal. Učenec 4 je med 
diskusijo odgovarjal na vprašanja in v primeru nerazumevanja tudi sam postavil vprašanje. 
Nekajkrat sem opazila, da ne posluša, zato sem ga vključila v pogovor ali mu postavila 
vprašanje in tako preusmerila njegovo pozornost. 

Učenec 4 je bil med izvedbo poskusov samostojen, saj ni potreboval dodatnih navodil in 
usmeritev, poleg tega je pogosto nudil pomoč učencu 3. Prav tako je bil samostojen pri 
pisnem reševanju nalog, merjenju in odčitavanju časa in zapisovanju podatkov v tabele. Med 
merjenjem časa je bil natančen in hiter pri odčitavanju in spreten pri pretvorbi časa. Ko česa 
ni razumel, je samostojno postavljal vprašanja. Pri prvi vaji je imel nekaj težav pri 
odčitavanju temperature, zato je bila potrebna učiteljeva pomoč.  

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri vajah in na kratko pojasnila korake 
metode POE. Učenec 4 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri nadaljnjih vajah ni bilo 
potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih metode POE. Med 
izvedbo posameznih vaj smo opazili, da so učenčeve predstave o temperaturi in toploti v 
nasprotju z znanstvenimi in da jih je težje prestrukturirati. Ob koncu posamezne vaje je bila 
tako poglobljena diskusija nujna. Kljub temu je učenec 4, na podlagi rezultatov posameznih 
poskusov in poglobljene diskusije nekatera napačna razumevanja nadomestil z novimi, 
bližjim znanstvenim.  

Pri učencu 4 smo med izvedbo posameznih vaj opazili, da se pogosto pojavljajo napačna 
razumevanja pojmov temperatura in toplota, ki se ponavljajo, zato jih je težje približati 
znanstvenim resnicam. Tako je bila ob koncu korakov metode POE obvezna poglobljena 
diskusija, na podlagi katere je učenčevo razumevanje temperature in toplote pravilnejše. 
Nekajkrat smo opazili tudi težave pri zapisu števil. 

Učenec 4 je na nekaterih področij zelo uspešen. Med vajami smo opazili, da zelo dobro 
sodeluje pri delu v paru. Ne le, da je bil pri delu samostojen in je usmerjal učenca 3, ampak ga 
je občasno tudi spodbujal. Prav tako je bil samostojen pri izvedbi poskusov in spreten pri 
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merjenju temperature in časa. Vendar je pogosto preusmeril pozornost ter motil učenca 3 pri 
delu, klepetal z njim, risal na roko ali list papirja in prepeval melodije med pisnim reševanjem 
nalog. Opazili smo, da mu hitro pade pozornost, ko ga nekaj ne zanima. Tako potrebuje 
dodatne spodbude, da reši nalogo do konca. Kot pri učencu 3 je bila tudi pri učencu 4 pred 
izvedbo nove vaje nujna ponovitev učne vsebine prejšnje vaje. Med diskusijo je bilo potrebno 
podati dodatno razlago, vprašanja in primere iz vsakdanjega življenja, ki so učencu 4 
pomagali pri prestrukturiranju napačnih predstav. Po posamezni vaji je vedno sledila 
poglobljena diskusija z učiteljem, ki je bila ključna za spremembe v znanju.  

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 4 način dela zelo všeč, 
saj ga je ocenil z najvišjo oceno. Najbolj mu je bilo všeč delo v paru. Pri tem je izpostavil, da 
je dobro sodeloval z učencem 3, saj sta se hitro dogovorila in si razdelila delo in se pri tem 
nista prepirala. Poleg tega pravi, da pred začetkom aktivnosti ni menil, da ima več znanja o 
temperaturi in toploti, kot se je kasneje izkazalo. Celo nasprotno, pravi, da pred izvedbo o 
temperaturi in toploti ni vedel skoraj ničesar. Sklepamo, da se njegova samoocena povezuje z 
njegovo učno uspešnostjo pri naravoslovju. V nadaljevanju je potrdil, da mu je način dela 
pomagal pri boljšem razumevanju temperature in toplote. Ob koncu ankete je povedal, da po 
poskusih, ki smo jih izvedli, še vedno občasno zamenja toplotne prevodnike in toplotne 
izolatorje. Učenčev pogled na spremembe v njegovem znanju se ujema z našimi 
ugotovitvami, saj smo na podlagi zbranih podatkov zaznali njegove težave pri razumevanju 
temperature in toplote in po uporabi metode POE identificirali spremembe v znanju. 

 

Učenec 5 

Pri učencu 5 smo med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, opazili, da je visoko učno 
motiviran, pri čemer je bila motivacija notranja, saj je v primeru nerazumevanja postavljal 
vprašanja in tako pokazal interes za poglabljanje znanja. Naloge so mu predstavljale izziv, saj 
je že med izvedbo poskusov preverjal, ali je podal pravilno/napačno napoved. Pri vajah je bil 
aktiven, poleg tega je bilo opazno, da pri izvedbi poskusov uživa.  

Med izvedbo nalog, oblikovanih po izbrani metodi, je učenec 5 sledil navodilom ter aktivno 
sodeloval, saj je vedno odgovarjal na vprašanja in dvigoval roko. Prav tako je sodeloval pri 
diskusiji v zaključnem delu vaj; odgovarjal je na vprašanja in jih tudi sam postavljal ter 
podajal že znane primere iz vsakdanjega življenja – prenos znanja. Pri izvedbi poskusov je 
dobro sodeloval v paru. Z učencem 6 sta si hitro razdelila delo, si med seboj pomagala in se 
med poskusom pogovarjala o pričakovanih rezultatih oz. primerjala podani napovedi. 

Učenec 5 je bil med izvedbo poskusov samostojen, saj ni potreboval dodatnih navodil in 
usmeritev. Prav tako je bil samostojen pri pisnem reševanju nalog, merjenju in odčitavanju 
temperature, merjenju časa in zapisovanju podatkov v tabele. Pri odčitavanju temperature in 
časa je bil hiter in natančen ter spreten pri pretvorbi časa. V primeru, ko česa ni razumel, je 
samostojno postavljal vprašanja.  

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri vajah in na kratko pojasnila korake 
metode POE. Učenec 5 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri nadaljnjih vajah ni bilo 
potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih izbrane metode. Pred 
uporabo metode POE je pogosto podal pravilno napoved, tako so rezultati poskusa potrdili 
njegovo napoved oz. že usvojeno znanje. Med diskusijo je podal primere iz vsakdanjega 
življenja in tako uporabil znanje na novih primerih. Po izvedbi posameznih vaj je na podlagi 
rezultatov poskusa in poglobljene diskusije učenec 5 izboljšal in nadgradil znanje, ki je tako 
bližje znanstvenemu.  
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Občasno smo opazili nerazumevanje oz. nepravilno uporabo pojmov temperatura in toplota. 
Med izvedbo poskusov in pri delu po korakih metode POE nismo opazili večjih težav.  

Učenec 5 je bil aktiven pri konstruiranju znanja, saj je pri vajah sodeloval, odgovarjal na 
postavljena vprašanja, jih postavljal tudi sam oz. je v primeru nerazumevanja le-to tudi 
povedal. Že med izvedbo poskusa je opazoval meritve in razmišljal o rezultatih. Pri tem je 
preverjal, ali je podal pravilno/napačno napoved. V primeru napačne napovedi se je nasmejal 
samemu sebi in jo hitro spremenil oz. izboljšal razlago. Pogosto je podal nove primere in tako 
uporabil znanje na primerih iz vsakdanjega življenja. Izvedbo nalog, oblikovanih po izbrani 
metodi, je primerjal z dodatnim poukom, pri čemer je dodal, da je učenje z uporabo metode 
POE zabavnejše.  

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 5 način dela zelo všeč, 
saj ga je ocenil z najvišjo oceno. Najbolj so mu bili všeč poskusi, ki smo jih izvedli pri 
posamezni vaji, pri čemer je izpostavil poskus s pločevinkami. Učenec 5 ni izpostavil ničesar, 
kar mu ne bi bilo všeč. V nadaljevanju je potrdil, da mu je način dela pomagal pri boljšem 
razumevanju temperature in toplote. Ob koncu ankete je izpostavil, da po poskusih, ki smo jih 
izvedli, končno razume namen uporabe keramičnega krožnika pri prehranjevanju. Učenčev 
pogled na spremembe v njegovem znanju se ujema z našimi ugotovitvami, saj smo na podlagi 
zbranih podatkov identificirali spremembe v znanju. 

 

Učenec 6 

Učenec 6 je bil med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, ves čas aktiven in motiviran 
za delo. Učna motivacija se je še povečala med izvedbo poskusov. Naloge so mu predstavljale 
izziv, saj je že med izvedbo poskusov preverjal, ali je podal pravilno/napačno napoved. 
Opazili smo, da uživa pri delu z danimi pripomočki. Najraje je meril čas, ker so mu bile 
štoparice zelo všeč. Na eni izmed vaj je povedal, da bo pri takih ali podobnih poskusih vedno 
z veseljem sodeloval. 

Med izvedbo vaj je učenec 6 aktivno sodeloval; sledil je navodilom, dvigoval roko, 
odgovarjal na postavljena vprašanja in tudi sam spraševal. Prav tako je sodeloval pri diskusiji 
v zaključnem delu vaj, pri čemer je odgovarjal na vprašanja, jih tudi sam postavljal in podajal 
že znane primere iz vsakdanjega življenja. Pri izvedbi poskusov je dobro sodeloval v paru. Z 
učencem 5 sta si hitro razdelila delo, si med seboj pomagala in se med poskusom pogovarjala 
o pričakovanih rezultatih oz. primerjala podani napovedi. 

Učenec 6 je bil med izvedbo poskusov samostojen, saj pri tem ni potreboval dodatnih navodil 
in usmeritev. Prav tako je bil samostojen pri odgovarjanju na vprašanja, pisnem reševanju 
nalog, merjenju in odčitavanju temperature, merjenju časa ter zapisovanju podatkov v tabele. 
Pri merjenju časa in temperature je bil natančen in hiter pri odčitavanju in spreten pri 
pretvorbi časa. Ko česa ni razumel, je samostojno postavljal vprašanja.  

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri vajah in na kratko pojasnila korake 
metode POE. Učenec 6 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri nadaljnjih vajah ni bilo 
potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih metode. Učenec 6 pravi, 
da mu je všeč učenje po metodi POE in da po posameznih poskusih bolje razume 
obravnavano učno vsebino. Med diskusijo je znanje prenesel na primere iz vsakdanjega 
življenja. Po izvedbi posameznih vaj je na podlagi rezultatov poskusa ter poglobljene 
diskusije učenec 6 izboljšal in nadgradil znanje, ki je tako bližje znanstvenemu.  
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Občasno smo opazili nerazumevanje oz. nepravilno uporabo pojmov temperatura in toplota, 
zato je bila v zaključnem delu potrebna poglobljena diskusija. Kljub uporabljeni metodi POE 
ne zna opredeliti pojma temperatura. Med izvedbo poskusov in pri delu po korakih izbrane 
metode nismo opazili večjih težav.  

Učenec 6 je pri vajah aktivno sodeloval in pri tem tudi užival. Delo po metodi POE je 
primerjal z dodatnim poukom. Najbolj so ga motivirali poskusi, ki smo jih izvajali pri 
posameznih vajah, pri čemer je najraje meril čas. Pri delu je dobro sodeloval z učencem 5 in 
bil hkrati samostojen. Učenec 6 je bil aktiven pri konstruiranju znanja, saj je pri vajah 
sodeloval, odgovarjal na postavljena vprašanja in jih postavljal tudi sam. Med izvedbo 
poskusov je z učencem 5 primerjal napovedi, ki sta jih podala, ter razmišljal o pričakovanih 
rezultatih. 

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 6 način dela zelo všeč, 
saj ga je ocenil z najvišjo oceno. Najbolj so mu bili všeč poskusi, ki smo jih izvedli pri 
posamezni vaji, in pogovor oz. diskusija ob koncu le-teh. Učenec 6 ni izpostavil ničesar, kar 
mu ne bi bilo všeč. Poleg tega pravi, da pred začetkom aktivnosti ni menil, da ima več znanja 
o temperaturi in toploti, kot se je kasneje izkazalo. V nadaljevanju je potrdil, da mu je način 
dela pomagal pri boljšem razumevanju temperature in toplote. Ob koncu ankete je izpostavil, 
da po poskusih, ki smo jih izvedli, še vedno ne zna definicije temperature, zato sva jo 
ponovno povedala. Učenčev pogled na spremembe v njegovem znanju se ujema z našimi 
ugotovitvami, saj smo na podlagi zbranih podatkov identificirali spremembe v znanju. 

 

Učenec 7 

Med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, je bil učenec 7 vedno motiviran za delo. 
Učna motivacija se je med izvedbo poskusov še povečala. Med delom se ni dolgočasil, celo 
nasprotno - naloge so mu predstavljale izziv, saj je že med izvedbo poskusov preverjal, ali je 
podal pravilno/napačno napoved. Opazili smo, da pri delu z danimi pripomočki uživa. Poleg 
tega je tudi sam povedal, da je delo po metodi POE zabavno.  

Učenec 7 je pri posameznih vajah aktivno sodeloval, pri čemer je sledil navodilom, 
odgovarjal na postavljena vprašanja in jih postavljal tudi sam. Med izvedbo poskusov je 
dobro sodeloval pri delu v paru. Z učencem 8 sta si hitro razdelila delo, si med seboj 
pomagala in se med poskusom pogovarjala o pričakovanih rezultatih oz. primerjala podani 
napovedi. Hkrati smo opazili, da se je med učiteljevo razlago in podajanjem navodil občasno 
zmanjšala njegova pozornost, zato je začel klepetati z učencem 8. Pri zadnjem koraku metode 
POE je sodeloval pri diskusiji, saj je odgovarjal na vprašanja, ko česa ni razumel, je sam 
postavil vprašanje in občasno podal primer iz vsakdanjega življenja, ki se je povezoval z 
znanjem, pridobljenim na podlagi poskusa.  

Med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, je bil učenec 7 samostojen pri pisnem 
reševanju nalog, merjenju in odčitavanju temperature in časa ter zapisovanju podatkov v 
tabele. Med izvedbo poskusov je sprva potreboval nekaj pomoči pri odčitavanju temperature 
in pretvorbi časa, vendar pri nadaljnjih vajah ni imel več težav. Pri odgovarjanju na vprašanja 
je bil samostojen, le občasno je potreboval dodatna vprašanja in usmeritve. Ko česa ni 
razumel, je samostojno postavljal vprašanja.  

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri vajah in na kratko pojasnila korake 
metode POE. Učenec 7 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri nadaljnjih vajah ni bilo 
potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih izbrane metode. Med 



101 
 

izvedbo poskusov je pogosto poskus povezal vprašanjem, postavljenim v uvodnem delu vaje, 
in posledično začel razmišljati o pričakovanih rezultatih. V zaključnem delu metode POE je 
bila poglobljena diskusija nujna. V njej je pogosto podal že znane primere oz. je znanje 
prenesel na primere iz vsakdanjega življenja. Po izvedbi posameznih vaj je na podlagi 
rezultatov poskusa in poglobljene diskusije učenec 7 izboljšal in nadgradil znanje, ki je tako 
bližje znanstvenemu.  

Med vajami smo občasno opazili, da ima nekaj težav pri odčitavanju temperature. Nekajkrat 
smo zaznali nerazumevanje oz. nepravilno uporabo pojmov temperatura in toplota ter 
izenačevanje obeh, zato je bila v zaključnem delu posameznih vaj potrebna poglobljena 
diskusija. Med izvedbo poskusov in pri delu po korakih metode POE nismo opazili večjih 
težav.  

Učenec 7 je pri vajah aktivno sodeloval in pri tem tudi užival. Pravi, da so ure, ki vključujejo 
poskuse, zabavne. Pri uvodnih vajah je imel nekaj težav z odčitavanjem temperature. Vendar 
je na podlagi usmeritev pri nadaljnjih vajah usvojil pravilno in natančno odčitavanje 
temperature. Zelo dobro je sodeloval pri delu v paru, saj sta si z učencem 8 hitro razdelila 
delo, si nudila pomoč (npr. pomoč učencu 8 pri zapisu števil), med poskusom primerjala 
podani napovedi in se pogovarjala o pričakovanih rezultatih. Občasno sta začela klepetati, 
zato nista sledila navodilom in razlagi. V primerjavi s prvim parom petega razreda (učenca 5 
in 6) smo z drugim parom petega razreda za izvedbo nalog potrebovali več časa, saj sta 
učenca 7 in 8 potrebovala več razlage in bolj poglobljeno diskusijo. Učenec 7 je pogosto 
pridobljeno znanje povezal z že znanimi izkušnjami, saj je podal primere iz vsakdanjega 
življenja.  

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 7 način dela zelo všeč, 
saj ga je ocenil z najvišjo oceno. Najbolj so mu bili všeč poskusi, ki smo jih izvedli pri 
posamezni vaji; pri tem je izpostavil poskus s skodelicami iz različnih materialov. Učenec 7 ni 
izpostavil ničesar, kar mu ne bi bilo všeč. Poleg tega pravi, da pred začetkom aktivnosti ni 
menil, da ima več znanja o temperaturi in toploti, kot se je kasneje izkazalo. V nadaljevanju je 
potrdil, da mu je način dela pomagal pri boljšem razumevanju temperature in toplote. 
Učenčev pogled na spremembe v njegovem znanju se ujema z našimi ugotovitvami, saj smo 
na podlagi zbranih podatkov identificirali spremembe v znanju. 

 

Učenec 8 

Med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, je bil učenec 8 vedno motiviran za delo. 
Učna motivacija se je vidno povečala med izvedbo poskusov, saj je pri delu s pripomočki 
užival. Že v uvodnem delu je z zanimanjem pogledoval pripravljene pripomočke. Pogosto je 
svojo napoved primerjal z napovedjo učenca 7 in z zanimanjem čakal na rezultate. Pri izvedbi 
poskusov se ni dolgočasil. Poleg tega je tudi sam povedal, da je zabavno, ker pri posameznih 
vajah izvajamo poskuse. Med podajanjem navodil in razlago mu je občasno motivacija padla, 
saj je začel klepetati z učencem 7 ali je manj pozorno poslušal.  

Pri posameznih vajah je učenec 8 aktivno sodeloval, saj je sledil navodilom, odgovarjal na 
postavljena vprašanja in jih postavljal tudi sam. Poleg tega je pogosto vaje povezoval z 
vsakdanjim življenjem in podajal že znane primere. Zelo dobro je sodeloval pri delu v paru. Z 
učencem 7 sta si hitro razdelila delo, si med seboj pomagala (učencu 7 je pomagal pri 
pravilnem odčitavanju temperature) in se že med poskusi pogovarjala o pričakovanih 
rezultatih. Občasno je bilo med njima začutiti pozitivno tekmovalnost, zlasti med primerjavo 
njunih napovedi. Med učiteljevo razlago in podajanjem navodil občasno ni poslušal, saj je 
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klepetal z učenem 7. Pri zadnjem koraku metode POE je aktivno sodeloval v diskusiji, saj je 
odgovarjal na vprašanja, v primeru nerazumevanja tudi sam postavil vprašanje in podajal 
primere iz vsakdanjega življenja, ki so se navezovali na izveden poskus in ugotovitve.  

Učenec 8 je bil med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, samostojen pri pisnem 
reševanju nalog, odgovarjanju na postavljena vprašanja, merjenju in odčitavanju temperature, 
merjenju časa in zapisovanju podatkov v tabele. Kljub temu je občasno potreboval dodatna 
navodila in usmeritve. Pri merjenju časa in temperature je bil natančen in hiter pri odčitavanju 
ter spreten pri pretvorbi časa. Med diskusijo je občasno potreboval dodatna vprašanja in 
usmeritve pri odgovorih na postavljena vprašanja. Ko česa ni razumel, je samostojno 
postavljal vprašanja.  

V uvodnem delu prve vaje sem predstavila način dela pri vajah in na kratko pojasnila korake 
metode POE. Učenec 8 je že pri prvi vaji usvojil način dela. Tako pri nadaljnjih vajah ni bilo 
potrebe po dodatnih navodilih in usmeritvah pri posameznih korakih izbrane metode. Na 
podlagi poskusa je učenec 8 sicer spremenil napačno napoved, vendar rezultata poskusa 
pogosto ni znal pojasniti. Tako je bila poglobljena diskusija v zaključnem delu metode POE 
nujna. Med diskusijo je večkrat podal primere iz vsakdanjega življenja, ki so se navezovali na 
izveden poskus in ugotovitve. Po izvedbi posameznih vaj je na podlagi rezultatov poskusa in 
poglobljene diskusije učenec 8 izboljšal in nadgradil znanje, ki je tako bližje znanstvenemu.  

Med vajami smo opazili, da ima nekaj težav pri pravilnem zapisu števil, saj zamenjuje števki. 
Poleg tega piše nečitljivo, zato ima težave pri branju napisanega. Občasno smo opazili 
nerazumevanje in nepravilno uporabo pojmov temperatura in toplota in izenačevanje obeh, 
zato je bila v zaključnem delu posameznih vaj potrebna poglobljena diskusija. Med izvedbo 
poskusov in pri delu po korakih metode POE nismo opazili večjih težav.  

Pri posameznih vajah je učenec 8 aktivno sodeloval v pogovoru in izvedbi poskusov. Ker je 
zelo zgovoren, je poleg sodelovanja pri diskusiji občasno začel tudi klepetati z učencem 7 in 
ni sledil navodilom in razlagi. Opazili smo, da je učenec 8 vizualni tip, saj je med diskusijo 
potreboval več primerov iz vsakdanjega življenja, slikovni prikaz in prikaz s počepom (vpliv 
površine na toplotni tok). Tudi sam je pogosto za lažjo predstavo ob razlagi podal skico. Pri 
eni izmed vaj je z učiteljevo pomočjo narisal tudi graf spreminjanja temperature v 
pločevinkah v odvisnosti od časa. Ker piše nečitljivo, občasno ne zna prebrati svojih zapisov. 
Zelo dobro je sodeloval pri delu v paru. Z učencem 7 sta si hitro razdelila delo, si nudila 
medsebojno pomoč (npr. pomoč učencu 7 pri odčitavanju temperature), med poskusom 
primerjala podani napovedi in se pogovarjala o pričakovanih rezultatih. V primerjavi s prvim 
parom petega razreda (učenca 5 in 6) smo z drugim parom istega razreda za izvedbo nalog 
potrebovali več časa, saj sta učenca 7 in 8 potrebovala več razlage ter bolj poglobljeno 
diskusijo. Učenec 8 je pogosto pridobljeno znanje povezal z že znanimi izkušnjami, saj je 
podal primere iz vsakdanjega življenja.  

Na podlagi kratke ankete (Tabela 25) smo ugotovili, da je bil učencu 8 način dela zelo všeč, 
saj ga je ocenil z najvišjo oceno. Najbolj so mu bili všeč poskusi, ki smo jih izvedli pri 
posamezni vaji, ker so bili zanimivi. Poleg tega pravi, da mu je bilo všeč, ker je na nek način 
»šprical« pouk. Učenec 8 ni izpostavil ničesar, kar mu ne bi bilo všeč. Poleg tega pravi, da je 
pred začetkom aktivnosti menil, da ima več znanja o temperaturi in toploti, kot se je kasneje 
izkazalo. V nadaljevanju je potrdil, da mu je način dela pomagal pri boljšem razumevanju 
temperature in toplote. Učenčev pogled na spremembe v njegovem znanju se ujema z našimi 
ugotovitvami, saj smo na podlagi zbranih podatkov identificirali spremembe v znanju. 
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Rezultati, ki smo jih pridobili z anketnimi vprašalniki (Tabela 25) kažejo, da so učenci 4. in 5. 
razreda po uporabi metode POE zaznali spremembe v znanju, saj trdijo, da jim je način dela 
pomagal pri boljšem razumevanju temperature in toplote. Vendar se hkrati, kljub 
spremembam v znanju, zavedajo, da se še vedno pojavljajo nekatere težave pri razumevanju 
temperature in toplote, pri čemer sta učenca 3 in 4 izjavila, da še vedno povsem ne ločita 
toplotnih prevodnikov in izolatorjev; učenec 6 pa je povedal, da še vedno ne zna opredeliti 
pojma temperatura. Pogledi učencev 4. in 5. razreda na metodo POE in spremembe v 
njihovem znanju (Tabela 25) se ujemajo z našimi ugotovitvami, saj smo na podlagi analize 
zbranih podatkov (podpoglavja 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3 in 3.4.1.4) tudi sami zaznali pozitivne 
odzive učencev na izbrano metodo, spremembe v razumevanju pojmov temperatura in toplota 
in hkrati pri posameznih učencih opazili nekatere težave pri razumevanju temperature in 
toplote. 

 

Tabela 25: Pogled učencev 4. in 5. razreda na izbrano metodo POE in na spremembe v njihovem znanju - rezultati kratkih 
anketnih vprašalnikov (Priloga 7) 

Rezultati anketnih vprašalnikov Učenec 

Ocena načina dela (uporaba 
metode POE pri obravnavi 
temperature in toplote) 

Zelo všeč; na lestvici od 1 do 5 poda najvišjo oceno (5). 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 

Všeč; na lestvici od 1 do 5 poda oceno 4. 3 

Ali ti kaj ni bilo všeč? Kaj? 
Ne izpostavi ničesar, kar mu ne bi bilo všeč. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Izpostavi, da mu ni bilo všeč pisanje (»je naporno«). 2 

Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Poskusi, ki smo jih izvedli, pri so čemer posamezni učenci 
izpostavili: 

- poskusi so bili »zanimivi« (učenec 8);  
- med izvedbo poskusov »sem se zabaval« (učenec 

2); 
- merjenje temperature vode v različnih skodelicah 

(učenec 3); 
- poskus s pločevinkami (2. naloga, oblikovana po 

metodi POE; učenec 5); 
- poskus s skodelicami iz različnih materialov       

(3. naloga, oblikovana po metodi POE; učenec 7). 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

Skupna diskusijo v zadnjem koraku metode POE. 6 
Delo v paru (sodelovanje in komunikacija v paru ter hitra 
razdelitev dela). 

4 

Ali si pred začetkom vseh 
aktivnosti mislili, da imaš o 
temperaturi in toploti več 
znanja, kot se je pozneje 
izkazalo?       

Da. 2, 8 

 
Ne. 
 

3, 4, 6, 7 

Ali ti je način dela pri mojih 
urah pomagal pri boljšemu 
razumevanju temperature in 
toplote?     

Da.  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
(vsi učenci 4. in 5. 
razreda) 

Ali je po poskusih, ki smo 
jih izvedli, še kaj, za kar se 
ti zdi, da ne razumeš oz. ne 
razumeš v celoti? Kaj? 

Ne. 1, 2, 5, 7 

Da. 

Še vedno povsem ne ločim toplotnih prevodnikov in 
izolatorjev. 

3, 4 

Še vedno ne znam definicije temperature. 6 
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3.4.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
RV 1: Kako se učenci 4. in 5. razreda odzivajo na uporabo metode POE?  
 
O 1: Učenci 4. in 5. razreda se pozitivno odzivajo na uporabo metode POE z vidika 
motivacije, sodelovanja, samostojnosti in usvojitve načina dela po korakih metode POE. 

Identificirali smo (podpoglavje 3.4.1.4), da so bili učenci 4. in 5. razreda med uporabo metode 
POE pri pouku visoko motivirani za delo, pri čemer se je motivacija vidno povečala med 
izvedbo poskusov, kar potrjujejo tudi rezultati ankete (Tabela 25), saj je sedem učencev od 
osmih izpostavilo, da so jim bili najbolj všeč poskusi, ki smo jih izvajali. Pri posameznih 
nalogah, oblikovanih po metodi POE, so učenci 4. in 5. razreda pokazali interes za delo, 
sledili so navodilom in jih upoštevali. Med uporabo te metode pri pouku so aktivno 
sodelovali, saj so samostojno izvajali poskuse, aktivno sodelovali pri diskusiji, odgovarjali na 
vprašanja in jih zastavljali tudi sami. Učenci so z veseljem prihajali k pouku in so naloge, 
oblikovane po metodi POE, opisali kot zanimive in zabavne. To potrjujejo tudi rezultati 
ankete (Tabela 25); sedem učencev je način dela po metodi POE ocenilo z najvišjo oceno (5), 
le en učenec je na lestvici od 1 do 5 podal oceno 4. Poleg tega sta učenca 5 in 6 učenje po 
korakih metode POE primerjala z dodatnim poukom. Pozitivne odzive učencev so opisale tudi 
njihove učiteljice, saj so jim učenci sami izjavili, da so tako oblikovane naloge zanimive, zato 
z veseljem sodelujejo. Uporaba metode POE pri pouku je pozitivno vplivala tudi na 
medsebojne odnose učencev, saj smo opazili, da so učenci dobro sodelovali med seboj, se 
spodbujali, si nudili medsebojno pomoč in usmeritve. Tako se je med izvedbo nalog, 
oblikovanih po izbrani metodi, vzpostavila pozitivna in sproščena klima. V nadaljevanju 
podrobneje predstavljamo ugotovitve glede na posamezne točke opazovanja, kot so: 
motivacija, sodelovanje, samostojnost in usvojitev načina dela po korakih metode POE. 

Izsledki analize rezultatov (podpoglavje 3.4.1.4) kažejo, da so bili učenci 4. in 5. razreda 
visoko motivirani v vseh fazah uporabe metode POE pri pouku. Med izvedbo poskusov se je 
njihova motivacija še povečala, saj je ob poskusih potekalo aktivno učenje, pri čemer so 
učenci samostojno izvajali poskuse. Pri tem smo opazili, da jih motivira tudi delo z različnimi 
pripomočki, kar je bilo še posebej opazno med merjenjem temperature in časa. Učenci so pri 
delu po metodi POE uživali, kar potrjujejo tudi njihovi odzivi, saj so naloge in poskuse opisali 
kot zanimive in zabavne (Tabela 25). Občasno se je pokazalo, da je med uporabo metode POE 
motivacija nekoliko padla ali nihala, najpogosteje med učiteljevo razlago, podajanjem navodil 
ali pisnim reševanjem nalog. Pri nekaterih učencih 5. razreda smo zaznali notranjo motivacijo, 
saj so v primeru nerazumevanja, le-to tudi izpostavili in tako pokazali interes za pridobivanje 
pravilnejšega znanja (učenci 5, 6, 7). Poleg tega so učencem obeh razredov naloge, 
oblikovane po metodi POE, predstavljale izziv, saj so že med izvedbo poskusov z zanimanjem 
preverjali, ali so podali pravilno/napačno napoved in s sošolcem primerjali podane napovedi. 
Tudi Joyce (2006) v članku o metodi POE izpostavlja, da učence njihov zapis napovedi 
motivira, da želijo vedeti odgovor oz. izid poskusa, kar se je med uporabo metode POE v 4. in 
5. razredu pokazalo tudi na našem na vzorcu. 
 
Učenci 4. in 5. razreda so pri posameznih korakih metode POE aktivno sodelovali. Pri tem 
smo opazili, da so učenci med izvedbo nalog, oblikovanih po izbrani metodi, sledili 
navodilom, jih upoštevali, aktivno odgovarjali na postavljena vprašanja, jih tudi samostojno 
postavljali ter aktivno sodelovali v diskusiji z učiteljem v zadnjem koraku metode POE. 
Izjema je učenec 1, ki je odgovarjal na postavljena vprašanja le v primeru, ko je bil poklican. 
Prav tako je zelo redko samostojno postavljal vprašanja, zato je potreboval nekaj več zunanje 
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spodbude. Nekoliko je izstopal tudi učenec 3, saj je pogosteje potreboval poglobljeno 
diskusijo, pri čemer so bile potrebne dodatne usmeritve in podvprašanja učitelja. Učenci 4. in 
5. razreda so med izvedbo poskusov dobro sodelovali v parih; hitro so si razdelili delo, si 
nudili medsebojno pomoč in se že med poskusi pogovarjali o pričakovanih rezultatih oz. 
primerjali podane napovedi, pri čemer smo pri učencih 7 in 8 občasno zaznali pozitivno 
tekmovalnost. Naj izpostavimo učenca 4, ki je pogosto pomagal učencu 3, ga usmerjal, vodil 
izvedbo poskusa, mu pomagal pri merjenju časa in ga občasno tudi spodbujal. To potrjujejo 
tudi rezultati ankete (Tabela 25), saj je učenec 4 izjavil, da mu je bilo najbolj všeč delo v paru, 
ker je dobro sodeloval z učencem 3. Učenci 5, 6, 7 in 8 so med diskusijo aktivno sodelovanje 
pokazali tudi prek podajanja že znanih primerov iz vsakdanjega življenja, ki so se navezovali 
na izveden poskus in ugotovitve. Aktivno sodelovanje učencev obeh razredov v vseh fazah 
pouka povezujemo z izbrano metodo poučevanja. Kot izpostavljajo nekateri avtorji (Marentič 
Požarnik, 2010; Planinšič, 2010), uporaba aktivnih metod pri pouku učencem omogoča, da so 
celostno, miselno in čustveno aktivni. Ker metoda POE najpogosteje temelji na izvedbi 
poskusov, je tako ob poskusih potekalo aktivno učenje, kar je učencem omogočilo 
razmišljanje, sklepanje, teoretično obravnavo ter diskusijo (Planinšič, 2010). 

Učenci 4. in 5. razreda so bili med uporabo metode POE v večji meri samostojni. Pri večini 
nismo opazili večjih težav pri izvedbi poskusov, saj so le občasno potrebovali dodatna 
navodila in usmeritve. Nekaj manj samostojnosti se je pokazalo le pri učencu 3, saj je 
pogosteje potreboval dodatna navodila in usmeritve učitelja ali pomoč učenca 4. Večina 
učencev je bila samostojna pri merjenju in odčitavanju temperature. Pri tem naj izpostavimo 
učenca 6 in 8, saj sta bila pri odčitavanju temperature še posebej hitra in natančna. Pri učencu 
3 smo ob vsaki izvedbi poskusa opazili napredek, saj je bil čedalje bolj samostojen in spreten 
pri merjenju in odčitavanju temperature in časa. Prav tako je bila večina učencev samostojnih 
pri merjenju in odčitavanju časa, nekateri pa so bili še posebej spretni pri pretvorbi časa 
(učenci 4, 5, 6 in 8). Vsi učenci 4. in 5. razreda so bili samostojni pri zapisovanju podatkov v 
tabele. Pri pisnem reševanju nalog, oblikovanih po metodi POE, so bili učenci prav tako 
samostojni, vendar pod pogojem, da smo jih med zapisovanjem napovedi, opažanj in razlag 
pozorno spremljali. Pri tem smo bili pozorni, da so učenci pri posameznem koraku zapisali 
vse, kar je bilo potrebno, in jih v nasprotnem primeru na manjkajoče dele opozorili. Slednje 
ugotovitve raziskave se ujemajo s trditvami, ki sta jih podala White in Gunstone (1992). 
Navajata, da ko se učenci prvič srečajo s to metodo, moramo biti pozorni, da: vsi učenci 
zapišejo svoje napovedi ter utemeljitev le-te; vsi učenci zapišejo svoja opažanja; vsi učenci 
poskušajo uskladiti konflikt med napovedjo in opazovanjem. Pri oblikovanju razlag so učenci 
4. in 5. razreda občasno potrebovali dodatne spodbude in usmeritve, naj dobro razmislijo o 
rezultatih ter poskušajo le-te tudi utemeljiti. Pomembnost učiteljeve spodbude pri zadnjem 
koraku metode POE sta izpostavila tudi White in Gunstone (1992), saj le-ta učencem 
omogoča, da razmislijo o katerikoli možnostih, ki se jih lahko spomnijo ter tako uskladijo 
konflikt med napovedjo in opazovanjem. Med diskusijo nismo opazili večjih težav pri 
samostojnem odgovarjanju na vprašanja, pri čemer smo po potrebi postavili podvprašanja ali 
podali dodatne usmeritve.  

Učenci 4. in 5. razreda so hitro usvojili način dela po korakih metode POE, kar se je pokazalo 
že pri prvi nalogi, oblikovani po tej metodi. V uvodnem delu smo na kratko predstavili, kako 
bo potekalo delo po korakih metode POE, pri čemer učenci niso imeli težav z razumevanjem. 
Tudi pri nadaljnjih nalogah, oblikovanih po metodi POE, niso potrebovali dodatnih navodil v 
povezavi z delom po posameznih korakih metode POE. Naše ugotovitve se povsem ujemajo s 
trditvijo Whita in Gunstona (1992), ki pravita, da je način dela po korakih metode POE 
učencem dovolj blizu, da pravzaprav ni potrebe po učenju le-teh oz. je predstavitev 
posameznih korakov metode POE učencem enostavna.  
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RV 2: Kako in v kolikšni meri učenci 4. in 5. razreda pri uporabi metode POE usvojijo 
cilje učne ure?  

O 2: Pri vseh učencih 4. in 5. razreda smo po uporabi metode POE pri pouku zaznali 
spremembe v znanju o temperaturi in toploti, saj je večina učencev v primeru konflikta med 
napovedjo in opazovanjem ter na podlagi skupne diskusije v zadnjem koraku metode POE, 
izboljšala ali spremenila svojo razlago in tako usvojila cilje učne ure. 

Med izvedbo posameznih nalog, oblikovanih po metodi POE, smo pri učencih 4. in 5. razreda 
zaznali predstave o temperaturi in toploti, ki so pogosto v nasprotju z znanstvenimi resnicami. 
Na to dejstvo nas opozarjajo številni domači in tuji avtorji, ki v svojih raziskavah prav tako 
ugotavljajo, da imajo učenci o temperaturi in toploti oblikovane predstave, ki se razlikujejo od 
znanstvenih (Albert, 1978; Alwan, 2010; Baser, 2006; Brush, 1986; Buh, 2015; Carlton, 
2000; Erickson, 1979; Gostinčar Blagotinšek, 2016; Gönen in Kocakaya, 2010; Jara-
Guerrero, 1993; Jasien in Oberem, 2002; Kajzer, 2014; Nottis, Prince in Vigenat, 2009; 
Pavlin in Čepič, 2015; Pathare in Pradhan, 2005; Thomaz idr. 1995; Yeo in Zadnik, 2001). 
Vendar analiza rezultatov (podpoglavje 3.4.1.2) kaže, da se je na izbranem vzorcu po 
uporabljeni metodi POE pogosto pokazalo, da so učenci napačne ali delno ustrezne napovedi 
izboljšali ali celo spremenili. Tako so z neposrednim opazovanjem ob izvedbi poskusov prišli 
do pravilnejšega razumevanja temperature in toplote. Ugotovili smo, da je bila v zadnjem 
koraku metode POE z učenci 4. razreda potrebna poglobljena diskusija z učiteljem in po 
potrebi še dodatna razlaga učitelja ali podani primeri iz vsakdanjega življenja. Prav tako so 
poglobljeno diskusijo z učiteljem v zadnjem koraku metode POE potrebovali tudi učenci 5. 
razreda, vendar pogosteje v namen izboljšanja ali nadgradnje ustrezne/pomanjkljive razlage, 
ki so jo podali. Učenci 5. razreda so znanje večkrat prenesli na primere iz vsakdanjega 
življenja. Pogosto se je pokazalo, da so učenci, ki so že pri prvem koraku podali ustrezno, 
delno ustrezno ali pomanjkljivo napoved, po opazovanju svojo napoved izboljšali ali celo 
nadgradili; medtem ko se je občasno pokazalo, da učenci, ki so podali neustrezno napoved, 
nato niso spremenili napačnega razumevanja in so tudi po opazovanju podali napačno ali 
zgolj pomanjkljivo razlago (podpoglavje 3.4.1.2: naloga 1 in naloga 2). Le-to so spremenili 
šele na podlagi poglobljene diskusije z učiteljem. Zato sklepamo, da je poglobljena diskusija v 
zadnjem koraku pomembna in ključna za uspešnost uporabe metode POE pri pouku. Carli 
(2012) izpostavlja, naj učenci sami pridejo do rešitve, pri čemer jih učitelj s pomočjo vprašanj 
vodi in usmerja, saj je tako pridobljeno znanje kvalitetnejše in trajnejše.  

Uspešnost metode POE pri dosegu učnih ciljev povezujemo z aktivnim sodelovanjem 
učencev, saj so samostojno izvajali poskuse in na podlagi opazovanja, konflikta med 
napovedjo in opazovanjem ter sklepnih ugotovitev spremenili, izboljšali ali celo nadgradili 
razumevanje učne vsebine temperatura in toplota. O vplivu aktivnega učenja na kakovost 
samega učenja opozarja tudi Marentič Požarnik (2010), ki pravi, da je učenje tem bolj 
kakovostno, čim bolj je aktivno. To pomeni, da je pri tem učenec celostno, miselno in 
čustveno aktiven (Marentič Požarnik, 2010), kar metoda POE tudi omogoča, saj so učenci 
aktivno vključeni v vseh fazah pouka. 

Izsledki analize rezultatov kažejo (podpoglavji 3.4.1.2 in 3.4.1.4), da učenci 4. in 5. razreda 
med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, niso imeli večjih težav z merjenjem 
temperature, pravilnim odčitavanjem temperature s termometrov in zapisovanjem meritev v 
tabele (naloge 1, 2, 3, 4 in 5). Podobno se je pokazalo v raziskavi, ki je z uporabo 
konstruktivistične metode pri poučevanju temperature in toplote pokazala, da učenci 5. 
razreda prav tako niso imeli večjih težav z odčitavanjem temperature (Buh, 2015).  
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Učenci 4. in 5. razreda z risanjem puščic, s katerimi so prikazali smer prehajanja toplote 
(nalogi 1 in 2), niso imeli težav, saj je večina pravilno prikazala smer prehajanja toplote. 
Izjema je učenec 4, ki je imel z risanjem puščic največ težav in je tako pokazal nerazumevanje 
smeri prehajanja toplote. Raziskava o uporabi vodenega aktivnega učenja naravoslovja 
(VAUN) v 5. razredu pa je pokazala, da so imeli učenci pri ponazoritvi smeri prehajanja 
toplote s puščicami težave, saj so pozabili ponazoriti smer toplotnega toka skozi dno in stene 
posode (Kajzer, 2014).  

Med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, smo pri učencih 4. in 5. razreda identificirali 
napredek v razumevanju pojmov temperatura in toplota (naloge 1, 2, 3, 4 in 5). Učenci obeh 
razredov so med izvedbo metode POE pri pouku znali pojasniti, zakaj je za natančne meritve 
potreben ustrezen pripomoček, in hkrati pravilno pojasnili, s čim merimo temperaturo. Prav 
tako smo zaznali napredek v pojasnitvi pojma toplota, pri čemer so učenci pogosto pokazali 
poznavanje smeri prehajanja toplote in jo vse pogosteje opisovali kot energijo. Kljub temu so 
se pri učencih 4. in 5. razreda med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi POE, pojavljale 
težave z razlikovanjem pojmov temperatura in toplota, pri čemer najpogosteje zmotno menijo, 
da toploto lahko merimo s termometrom. Največ težav pri razumevanju obeh pojmov se je 
pokazalo pri učencih 3 in 4, saj smo v njunih napovedih in razlagah zaznali nerazumevanje, 
ker oba smer prehajanja toplote opisujeta tudi v smeri s hladnejšega na toplejše mesto; poleg 
tega učenec 4 zmotno meni, da termometer kaže temperaturo merjenca. Slednje ugotovitve 
povezujemo z učno uspešnostjo učencev, saj se je že na predtestu pogosto pokazalo, da imata 
o temperaturi in toploti oblikovane predstave, ki so v nasprotju s fizikalnimi (podpoglavje 
3.4.1.1).  

Po uporabi metode POE so vsi učenci 4. in 5. razreda, na podlagi rezultatov poskusa s 
pločevinkama (naloga 2), ustrezno pojasnili, da toplotni tok teče vse do izenačitve temperatur 
obeh mest oz. da toplotni tok med telesoma ne teče, če imata telesi enako temperaturo. Pri 
obravnavi toplotne prevodnosti snovi (naloga 3) so učenci 4. in 5. razreda po uporabi metode 
POE pokazali razumevanje, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne 
prehaja skozi vse snovi enako hitro. Poleg tega niso imeli večjih težav pri opisu toplotnih 
prevodnikov in toplotnih izolatorjev. Vendar se je pri učencih 4. razreda pokazalo, da imajo 
nekaj težav pri razumevanju: čeprav toplotni izolatorji slabo prevajajo toploto, jo prevajajo. 
Najbolj preseneti ugotovitev, da imajo učenci 4. in 5. razreda pri nekaterih primerih težave z 
ločevanjem oz. podajanjem primerov toplotnih prevodnikov in izolatorjev, česar nismo 
pričakovali. Nasprotno se je pokazalo v raziskavi, ki je z uporabo konstruktivistične metode 
pri pouku pokazala, da učenci 5. razreda niso imeli večjih težav s podajanjem primerov 
toplotnih izolatorjev in prevodnikov (Buh, 2015). Med uporabo metode POE smo pri vseh 
učencih zaznali napredek v razumevanju vpliva površine na toplotni tok (naloga 4); učenci so 
na primeru krožnika in skodelice pokazali razumevanje, da čim večja je površina, skozi katero 
prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni tok in tako se snov hitreje ohladi in nasprotno. 
Poleg tega so učenci 4. in 5. razreda po uporabljeni metodi in na podlagi skupne diskusije 
manj ustrezne pojme, kot so »prostornina«, »ploščina«, »raztegnjen«, »večji«, »daljši«, 
zamenjali s pravilnim izrazom, in sicer »površina« (učenci 1, 2, 3, 4, 7 in 8). Izjema sta 
učenca 5 in 6, ki sta že pri napovedi in nato tudi pri razlagi uporabila ustrezen pojem, in sicer 
»površina«. Nekaj težav smo zaznali pri pojasnitvi vpliva površine na toplotni tok na primerih 
iz vsakdanjega življenja (ljudje, živali). Večina učencev 4. in 5. razreda (učenci 1, 4, 5, 6, 7) 
je pokazala razumevanje, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast 
(naloga 5). Težave so se pokazale predvsem pri pojasnitvi te trditve. Prav to je izpostavil tudi 
Joyce (2006), ki pravi, da imajo mlajši učenci osnovne šole lahko težave z razlago svojih 
sklepanj oz. napovedi. Omenjeno po analizi rezultatov potrjujemo tudi sami, saj večina 
učencev 4. in 5. razreda v pojasnitev napovedi ni vključila prenosa toplote s konvekcijo. Po 
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uporabi metode POE in na podlagi vodene diskusije so učenci obeh razredov izboljšali 
razumevanje prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer so ustrezno pojasnili, da se tekočina, ki 
jo segrevamo pri dnu, meša in posledično segreje v celoti. 

Na podlagi ugotovitev, ki smo jih podrobneje analizirali v podpoglavjih 3.4.1.1, 3.4.1.2 in 
3.4.1.4, smo za izbrani vzorec identificirali uspešnost uporabe metode POE pri usvojitvi ciljev 
učne ure v 4. in 5. razredu osnovne šole.  

 

RV 3: Katera napačna razumevanja temperature in toplote se najpogosteje pojavljajo 
pri učencih 4. in 5. razreda osnovne šole?  

O 3: Pri učencih 4. in 5. razreda osnovne šole se najpogosteje pojavljajo težave pri pojasnitvi 
pojmov temperatura in toplota ter ločevanju obeh. Poleg tega ne vedo, da imajo vsi predmeti 
v prostoru enako temperaturo, zmotno menijo, da s termometrom lahko merimo toploto in ne 
poznajo oz. delno poznajo toplotne prevodnike in toplotne izolatorje. 

Izsledki analize rezultatov, pridobljenih s predtestom (podpoglavje 3.4.1.1), kažejo, da imajo 
učenci o temperaturi in toploti oblikovane predstave, ki so pogosto v nasprotju z znanstvenimi 
resnicami. Pred uporabo metode POE so se pri učencih 4. in 5. razreda najpogosteje pojavljala 
naslednja napačna razumevanja: temperaturo izenačujejo s toploto; temperature ne opredelijo 
kot lastnost snovi; ne vedo, da termometer kaže svojo temperaturo; menijo, da s termometrom 
lahko merimo toploto; toplote ne opredelijo kot energijo in smer prehajanja toplote na 
primerih iz vsakdanjega življenja opisujejo tudi v smeri s hladnejšega na toplejše mesto 
(podpoglavje 3.4.1.1: Tabela 19). Napačne predstave, ki smo jih izpostavili, smo pričakovali, 
saj smo jih zasledili že ob pregledu raziskav različnih avtorjev. Pri mlajši učencih so avtorji 
pogosto izpostavili enačenje temperature in toplote (Buh, 2016; Carlton, 2000; Gönen in 
Kocakaya, 2010). Težave pri razločevanju med temperaturo in toploto se pojavljajo tudi med 
študenti (Alwan, 2010; Nottis, Prince in Vigenat, 2009; Pavlin in Čepič, 2015; Thomaz idr. 
1995). Na izbranem vzorcu nas je presenetilo slabo poznavanje toplotnih prevodnikov in 
toplotnih izolatorjev, kar ni skladno z našimi pričakovanji. Poleg tega je raziskava, ki je bila z 
uporabo konstruktivistične metode na temo temperature in toplote izvedena v 5. razredu 
osnovne šole, pokazala nasprotno, in sicer, da učenci nimajo večjih težav s podajanjem 
primerov za posamezno skupino (Buh, 2016). Presenetljiv je tudi podatek, da ima večina 
učencev, vključenih v raziskavo, težave pri razumevanju termovke, saj ne razumejo, da se tudi 
po več urah temperatura hladne tekočine v termovki bistveno ne spremeni. To verjetno izhaja 
iz izkušnje, ki jo imajo učenci v vsakdanjem življenju, saj termovko pogosteje uporabljamo za 
ohranjanje temperature vročih tekočin. Ena izmed težav, ki smo jo pogosto zasledili v 
različnih raziskavah (Baser, 2006; Thomaz idr. 1995) in smo jo zaznali tudi na našem vzorcu, 
je nerazumevanje, da imajo predmeti iz različnih materialov enako temperaturo, ko so ti dlje 
časa v stiku in v enakem okolju. Na predtestu se je tudi pokazalo, da ima večina učencev 4. in 
5. razreda težave pri reševanju nalog višje taksonomske stopnje (naloge 7, 8 in 9). Pri tem je 
bilo največ težav z vrednotenjem primernosti uporabe danih pripomočkov v kuhinji (9. 
naloga) in pri načrtovanju raziskave, saj je večina učencev zapisala pomanjkljiv načrt 
raziskave (8. naloga). Poleg tega je imela večina učencev obeh razredov na primeru živali 
težave pri pojasnitvi vpliva površine na toplotni tok (7. naloga). Podobne rezultate je, sicer na 
večjem vzorcu, pokazala tudi raziskava o uporabi konstruktivistične metode pri poučevanju 
temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole, pri čemer so ugotovili, da imajo učenci 
težave z zapisom načrta raziskave kakor tudi pri vrednotenju kuhinjskih pripomočkov po dveh 
komponentah hkrati (po uporabnosti in toplotni prevodnosti) (Buh, 2016).  
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Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi med uporabo metode POE (podpoglavji 3.4.1.2 in 
3.4.1.3), ki so rezultate s predtesta (podpoglavje 3.4.1.1) še potrdile. Poleg omenjenih 
napačnih predstav, ki smo jih opazili že pred uporabo metode POE, smo med izvedbo nalog, 
oblikovanih po metodi POE, zaznali izjave učencev 4. in 5. razreda (podpoglavje 3.4.1.3), ki 
prav tako predstavljajo napačna razumevanja temperature in toplote. Najpogosteje se pojavlja 
nerazumevanje in napačna uporaba pojmov temperatura in toplota, saj pojma izmenjaje 
uporabljajo in zmotno menijo, da s termometrom merimo toploto oz. da je temperatura 
mera/merilo toplote. Poleg tega nekateri učenci smer prehajanja toplote opisujejo tudi v smeri 
s hladnejših na toplejša mesta ali pri opisu uporabljajo besedo »mrzlota«. Podobno kot na 
predtestu (primer živali, podpoglavje 3.4.1.1: naloga 7) so se tudi med izvedbo poskusa 
pojavljale težave pri pojasnitvi vpliva površine na toplotni tok (podpoglavje 3.4.1.2: 4. naloga, 
oblikovana po metodi POE), saj so namesto »površina« uporabljali manj ustrezne izraze, kot 
so »prostor«, »prostornina«, »ploščina«, »bolj raztegnjen« ipd. Nekateri učenci imajo težave 
tudi pri razumevanju prenosa toplote s konvekcijo, pri čemer nepravilno opisujejo, kaj se 
dogaja pri segrevanju od spodaj ali pa neustrezno pojasnjujejo, da snov lahko v celoti 
segrejemo od zgoraj, če jo segrevamo dovolj časa ali če ji dovajamo dovolj toplote 
(podpoglavje 3.4.1.2: 5. naloga, oblikovana po metodi POE). Podane ugotovitve se skladajo s 
številnimi raziskavami, ki so prav tako pokazale napačne predstave o temperaturi in toploti 
(Alwan, 2010; Baser, 2006; Buh, 2015; Carlton, 2000; Erickson, 1979; Gönen in Kocakaya, 
2010; Jasien in Oberem, 2002; Jara-Guerrero, 1993; Kajzer, 2014; Pavlin in Čepič, 2015; 
Thomaz idr. 1995). 

Potrebno je izpostaviti, da izjave učencev, ki smo jih zaznali na izbranem vzorcu, 
predstavljajo napačno razumevanje pojmov temperatura in toplota, na kar zagotovo vpliva 
napačna raba le-teh v vsakdanjem življenju. Temu problemu je nekaj besed namenila tudi 
Čepič (2003/2004); pri tem izpostavlja, da besede in besedne zveze, ki jih uporabljamo v 
vsakdanjem življenju, vplivajo na napačne predstave učencev, saj le-te nimajo nič skupnega z 
znanstvenim opisom. Zato je pomembna naloga učitelja, da je pozoren na pravilno rabo 
pojmov temperatura in toplota tudi v vsakdanjem življenju, saj posledično zmanjša možnosti 
napačne rabe pojmov pri pouku.  

 

RV 4: V kolikšni meri učenci 4. in 5. razreda usvojijo pojme v povezavi s temperaturo in 
toploto pri poučevanju z metodo POE?  

O 4: Vsi učenci 4. in 5. razreda so po uporabi metode POE na preizkusu znanja (potestu) 
dosegli boljše rezultate, vendar so zaradi različnega predznanja med učenci 4. in 5. razreda 
opazne razlike v razumevanju pojmov v povezavi s temperaturo in toploto. Učenci 5. razreda 
so v primerjavi z učenci 4. razreda v večji meri usvojili pojme v povezavi s temperaturo in 
toploto.   

Odgovor 4 lahko potrdimo z izsledki poglobljene analize znanja posameznega učenca o 
temperaturi in toploti (podpoglavje 3.4.1.1: Tabele 11–18), pri čemer smo naredili primerjavo 
odgovorov, ki so jih posamezni učenci podali na predtestu in potestu. Pridobljene podatke 
smo natančno analizirali in ugotavljali, v kolikšni meri učenci 4. in 5. razreda usvojijo pojme 
v povezavi s temperaturo in toploto pri poučevanju z metodo POE. Izsledki raziskave kažejo, 
da so bili učenci 5. razreda na potestu uspešnejši pri dosegu ciljev, saj so v večji meri kot 
učenci 4. razreda podali odgovore bližje znanstvenim resnicam (podpoglavje 3.4.1.1, Graf 1). 
Poleg tega se je po uporabi metode POE pokazalo, da je število nalog, pri katerih odgovori 
učencev 5. razreda v primerjavi z učenci 4. razreda niso bližji znanstvenim resnicam, opazno 
manjše (podpoglavje 3.4.1.1, Graf 1). Prav tako so bili učenci 5. razreda uspešnejši pri dosegu 
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ciljev nalog višje taksonomske stopnje (Tabele 11–18: naloge 7, 8, 9). Omenjeni izsledki 
potrjujejo, da so učenci 5. razreda v večji meri usvojili pojme v povezavi s temperaturo in 
toploto. Hkrati smo pri učencih 4. razreda s primerjavo predtesta in potesta ugotovili, da so na 
potestu dosegli boljše rezultate, kar pomeni, da so prav tako zmanjšali napačno razumevanje s 
predtesta. Tako smo pri vseh učencih 4. in 5. razreda zaznali individualni napredek v znanju, 
kar potrjuje uspešnost uporabljene metode POE pri obravnavi temperature in toplote na 
izbranem vzorcu. Kljub temu so pri vseh učencih 4. in 5. razreda še vedno prisotne predstave, 
ki so v nasprotju z znanstvenimi resnicami, kar potrjujejo izsledki raziskave (podpoglavje 
3.4.1.1, Graf 1), ki kažejo, da je število nalog, pri katerih so učenci 4. in 5. razreda po uporabi 
metode POE podali odgovore, bližje znanstvenim resnicam, vendar so napačna razumevanja 
še prisotna, primerljivo. 

Omenjene ugotovitve na izbranem vzorcu potrjuje tudi primerjava števil doseženih, delno 
dosežnih in nedoseženih ciljev pri posameznem učencu na predtestu (1) in potestu (2) (Graf 2, 
Graf 3). Nivo dosega ciljev v Grafu 2 in Grafu 3 smo ločili z barvno lestvico, pri čemer smo 
rezultate, ki so jih učenci dosegli na potestu, označili s pikastim vzorcem. Graf 2 in Graf 3 
prikazujeta, da so učenci 5. razreda pri poučevanju z metodo POE v večji meri kot učenci 4. 
razreda usvojili cilje, povezane s temperaturo in toploto, pri čemer sta bila učenca 5 in 7 
najuspešnejša. Z Grafa 2 je razvidno, da so učenci 4. razreda na potestu prav tako dosegli 
boljše rezultate kot na predtestu, pri čemer je najbolj napredoval učenec 1, najmanj pa učenca 
3 in 4. Slabše dosege ciljev učencev 3 in 4 povezujemo z napačnim razumevanjem, ki smo ga 
zaznali že na predtestu (podpoglavje 3.4.1.1) in med izvedbo nalog, oblikovanih po metodi 
POE (podpoglavje 3.4.1.2). Poleg tega smo pri učencu 3 opazili težave pri branju in pisanju 
(podpoglavje 3.4.1.4), ki so lahko prav tako eden izmed razlogov težav pri reševanju in 
razumevanju nalog, povezanih s temperaturo in toploto, in posledično oblikovanjem napačnih 
predstav o temperaturi in toploti.  

Na izbranem vzorcu potrjujemo uspešnost uporabe metode POE pri usvojitvi pojmov v 
povezavi s temperaturo in toploto v 4. in 5. razredu. Rezultati kažejo, da je uspešnost uporabe 
metode POE pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu večja pri učno uspešnejših 
učencih oz. pri učencih, ki imajo o temperaturi in toploti širše obstoječe predznanje. Na to nas 
opozarja tudi Planinšič (2010), ki izpostavlja, da je pri uporabi metod, ki temeljijo na 
zamenjavi konceptov, smiselno, da imajo učenci z obravnavno temo že nekaj predhodnih 
izkušenj.  
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Graf 2: Primerjava števila doseženih, delno doseženih in nedoseženih ciljev na predtestu (1) in potestu (2) za učence 4. 
razreda 

 

 

Graf 3: Primerjava števila doseženih, delno doseženih in nedoseženih ciljev na predtestu (1) in potestu (2) za  učence 5. 
razreda 
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4 ZAKLJUČEK 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako se učenci 4. in 5. razreda odzivajo na uporabo 
metode POE z vidika motivacije, sodelovanja, samostojnosti in kako hitro usvojijo način dela 
po korakih metode POE. Zanimalo nas je tudi, kakšne so predstave učencev 4. in 5. razreda o 
temperaturi in toploti, pri čemer smo se osredinili na najpogostejša napačna razumevanja 
temperature in toplote. Hkrati smo ugotavljali, kako in v kolikšni meri jih z uporabo metode 
POE približamo znanstvenemu razumevanju.  

Izvedli smo kvalitativno raziskavo, v katero smo vključili 8 učencev 4. in 5. razreda. Vzorec 
smo razdelili v štiri pare, in sicer dva para iz 4. razreda in dva para iz 5. razreda. Najprej smo 
s preizkusom znanja (t. i. predtestom) raziskali, kakšno je bilo njihovo predznanje o 
temperaturi in toploti. Nato smo z uporabo metode POE, ki temelji na aktivnem učenju ob 
poskusih, obravnavali učno vsebino Temperatura in toplota. Med uporabo metode POE pri 
pouku so učenci izpolnjevali delovne liste, ki pokrivajo pet nalog, oblikovanih po izbrani 
metodi: Temperatura in toplota, Prehajanje toplote, Toplotna prevodnost, Vpliv površine na 
toplotni tok ter Mešanje tekočin. S pridobljenimi podatki smo ugotavljali uspešnost uporabe 
metode POE pri dosegu ciljev učne ure. Med uporabo metode POE pri pouku smo opazovali 
odzive učencev na metodo POE ter opažanja zapisovali na opazovalne liste. Po uporabi 
metode POE pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu smo s preizkusom znanja 
(t. i. potestom) preverili, v kolikšni meri so učenci usvojili pojme v povezavi s temperaturo in 
toploto. V nadaljevanju predstavljamo ključne ugotovitve, do katerih smo prišli z magistrskim 
delom, podajamo nekaj usmeritev glede načrtovanja in uporabe metode POE pri pouku in 
ideje za nadaljnje delo. 

S kvalitativno raziskavo smo ugotovili, da: 

- imajo učenci 4. in 5. razreda o temperaturi in toploti oblikovane predstave, ki so 
pogosto v nasprotju z znanstvenimi resnicami (podpoglavja 3.4.1.1, 3.4.1.2, 3.4.1.3 in 
3.4.1.4); 

- se učenci 4. in 5. razreda pozitivno odzivajo na uporabo metode POE pri pouku in 
hitro usvojijo način dela po korakih metode POE (podpoglavje 3.4.1.4); 

- je uporaba metode POE v 4. in 5. razredu osnovne šole uspešna pri dosegu ciljev učne 
ure in pri preoblikovanju/zmanjšanju napačnih razumevanj o temperaturi in toploti 
(podpoglavji 3.4.1.1 in 3.4.1.2); 

- je sprotno preverjanje učenčevih zapisov njihovih napovedi, opažanj in razlag ter 
poglobljena diskusija v zadnjem koraku metode POE pomemben dejavnik za uspešno 
uporabo metode POE pri pouku (podpoglavji 3.4.1.2 in 3.4.1.4); 

- je razumevanje temperature in toplote učencev 4. in 5. razreda po uporabi metode POE 
bližje znanstvenemu razumevanju, čeprav se hkrati še vedno pojavljajo napačna 
razumevanja (podpoglavji 3.4.1.1 in 3.4.1.2), pri čemer na izbranem vzorcu 
identificiramo, da: 

- imajo učenci težave z razlikovanjem temperature in toplote; 
- temperature ne opredelijo kot lastnost snovi; 
- jim opredelitev pojma toplota povzroča manj težav, saj jo je večji del učencev 

opredelilo kot energijo in pravilno določilo smer prehajanja toplote; 
- zmotno menijo, da s termometrom lahko merimo toploto; 
- učenci 5. razreda vedo, da termometer kaže svojo temperaturo, med tem ko 

večina učencev 4. razreda tega ne ve; 
- imajo pri nekaterih primerih težave pri ločevanju toplotnih prevodnikov in 

toplotnih izolatorjev; 
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- so vsi učenci 4. in 5. razreda po uporabi metode POE pri preizkusu znanja dosegli 
boljše rezultate, a so zaradi različnega predznanja med učenci 4. in 5. razreda opazne 
razlike pri razumevanju pojmov v povezavi s temperaturo in toploto (podpoglavje 
3.4.1.1); 

- so učenci 5. razreda v primerjavi z učenci 4. razreda po uporabi metode POE 
uspešnejši pri reševanju nalog višje taksonomske stopnje (podpoglavje 3.4.1.1); 

- so učenci 5. razreda pri poučevanju z metodo POE v večji meri kot učenci 4. razreda 
usvojili pojme v povezavi s temperaturo in toploto, saj so na potestu dosegli boljše 
rezultate (podpoglavje 3.4.1.1); 

- je uspešnost uporabe metode POE pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. 
razredu večja pri učno uspešnejših učencih oz. pri učencih, ki imajo o temperaturi in 
toploti širše obstoječe predznanje (podpoglavji 3.4.1.1 in 3.4.1.2). 

Kvalitativna raziskava kaže, da je uporaba metode POE v 4. in 5. razredu uspešno vplivala na 
spremembe v znanju učencev o temperaturi in toploti. Po posamezni nalogi, oblikovani po 
metodi POE, so nekateri učenci znanje o temperaturi in toploti nadgradili, drugi so v različni 
meri zmanjšali napačno razumevanje obeh pojmov, ki je tako bližje znanstvenemu. Vsak 
posameznik je v določeni meri napredoval in prestrukturiral napačno razumevanje 
temperature in toplote, kar je cilj uporabljene metode - individualni napredek v razumevanju 
pojmov temperatura in toplota. V kolikšni meri je posamezni učenec, vključen v raziskavo, 
napredoval in katere težave smo pri razumevanju pojmov temperatura in toplota še zaznali, je 
razvidno v poglobljenih analizah pri podpoglavju 3.4.1. Za izbrani vzorec smo identificirali 
uspešnost uporabe metode POE pri obravnavi temperature in toplote, vendar smo hkrati s 
spremembami v znanju pri posameznih učencih 4. in 5. razreda še vedno zaznali nekatera 
napačna razumevanja.  

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na celotno populacijo četrtošolcev in petošolcev, 
ker je bil v raziskavo vključen majhen vzorec (8 učencev). Za namen poglobljene analize 
učenčevega razumevanja temperature in toplote je bil vzorec dovolj velik, vendar smo 
omejeni z vidika posploševanja podatkov. 

Na podlagi izvedene raziskave in pregleda strokovne literature podajamo nekaj usmeritev, ki 
naj bodo v pomoč učiteljem pri načrtovanju in uporabi metode POE pri pouku, in sicer: 

- pomembno je dobro poznavanje in razumevanje učne vsebine, ki jo boste obravnavali 
z uporabo metode POE; 

- v primerih, ko je to izvedljivo, priporočamo, da učenci samostojno izvajajo poskuse, 
saj so tako pozornejši na rezultate, poleg tega se navajajo na uporabo različnih 
pripomočkov; 

- učenci naj imajo pri zapisu napovedi, opažanj in razlage dovolj časa za razmislek; 
- vedno preverite, ali so učenci zapisali tudi utemeljitev svojih napovedi in razlag, saj 

le-te podrobneje pokažejo razumevanje učencev; 
- potrebna je dobra predpriprava in vnaprej pripravljena vprašanja, saj le-to omogoča 

kakovostno in enostavnejšo diskusijo z učenci v zaključnem delu uporabe metode 
POE; 

- smiselno je, da imajo učenci o učni vsebini, ki jo boste obravnavali z uporabo metode 
POE, že nekaj predhodnih izkušenj oz. obstoječe predznanje. 

V procesu nastajanja magistrskega dela smo dobili naslednje ideje za nadaljnje delo: 

- Smiselno bi bilo na izbranem vzorcu raziskati uspešnost uporabe metode POE pri 
obravnavi temperature in toplote po daljšem časovnem obdobju. Tako bi s preizkusom 
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znanja ponovno preverili, kakšne so predstave učencev 4. in 5. razreda o temperaturi 
in toploti po nekem določenem času oz. ali se katere izmed napačnih predstav 
ponovno pojavijo. 

- Rezultate raziskave smo pridobili na majhnem vzorcu, zato bi bilo zanimivo 
implementirati POE metodo na večjem vzorcu skozi daljše časovno obdobje, saj bi 
tako rezultate lahko posplošili.  

- Za izbrano učno vsebino (temperatura in toplota) predlagamo izvedbo raziskave, ki bi 
temeljila na primerjavi rezultatov, pridobljenih z eksperimentalno (učenci, poučevani 
po metodi POE) in kontrolno skupino (učenci, poučevani po tradicionalni metodi). 

- Prav tako bi bilo zanimivo raziskati vpliv uporabe metode POE na spremembe v 
znanju pri obravnavi katere druge naravoslovne vsebine. 
 

Izsledki magistrskega dela, predvsem težave pri razumevanju pojmov temperatura in toplota, 
zaznane na izbranem vzorcu, naj bodo v pomoč učiteljem pri načrtovanja pouka, saj 
omogočajo podrobnejše razumevanje predstav, ki jih imajo učenci o obeh pojmih. Poleg tega 
magistrsko delo podaja nabor nalog, oblikovanih po metodi POE, ki jih učitelji lahko 
uporabijo pri obravnavi učne vsebine temperatura in toplota. Hkrati želimo spodbuditi 
učitelje, naj uporabijo metodo POE pri pouku, saj učencem omogoča aktivno učenje in 
posledično vpliva na boljšo kakovost in trajnost znanja. Za zaključek naj izpostavimo 
pomembnost pravilne rabe pojmov temperatura in toplota že v zgodnjem poučevanju 
naravoslovja in v vsakodnevnem življenju, saj le-to vpliva na zmanjšanje napačnih predstav, 
ki se pojavljajo pri razumevanju in rabi obeh pojmov. 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1 – PREIZKUS ZNANJA (PREDTEST IN POTEST) 

 

PREIZKUS ZNANJA: TEMPERATURA IN TOPLOTA 

IME in PRIIMEK (Ne bo objavljeno.): _____________________             DATUM: __________       

RAZRED: __________ 
 

1. Odgovori na vprašanja. 

a) Kaj je temperatura?  

a) Merjenje toplote/toplota. 
b) Enota za merjenje temperature/podana temperatura. 
c) Toplo/vroče/mrzlo/hladno. 
d) Lastnost snovi, ki nam pove, kako toplo je kaj oz. nam pove, kako topla oz. hladna je 

neka snov. 
e) Drugo: _______________________________________________________________ 

b) S čim merimo temperaturo? __________________________________________________ 

c) Kako poimenujemo enoto za merjenje temperature? ______________________________ 

č) Čigavo temperaturo kaže termometer?  

a) Svojo temperaturo. 
b) Temperaturo merjenca. 
c) Temperaturo vode. 
d) Temperaturo zraka. 
e) Drugo: ____________________________________________________________ 

d) Kaj je toplota?  

a) Da je nekaj toplo/prijetno. 
b) Temperatura. 
c) Topel, vroč zrak/voda. 
d) Nas varuje pred mrazom/nas greje. 
e) To kar proizvaja sonce, ogenj, kuhalna plošča, radiator. 
f) Vrsta energije, ki prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo, 

dokler ne pride do ravnovesja (izenačitve temperatur). 
g) Drugo: _______________________________________________________________ 

e) Ali lahko merimo toploto s termometrom? 

a) Da. 
b) Ne. 
c) Ne, lahko pa z opazovanjem kapljevinskega stolpca v termometru zaznavamo njeno 

pretakanje. 

f) Nadaljuj poved. Toplota prehaja dokler se _______________________________________ 
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2. Obkroži toplotne prevodnike 

zemlja      stiropor      les       steklo       steklena volna       kovina       keramika       zrak      voda 

 

3. Izberi ustrezno sliko. Katere puščice pravilno ponazarjajo smer, v kateri prehaja 
toplota? Svojo izbiro utemelji.5 

 

                                 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  

                                                 
5 Vir slik: Raziskujemo, gradimo 5, 2003. 
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4. Obkroži drži, če trditev drži, in ne drži, če trditev ne drži. 

Temperatura je enako kot toplota.                                                                     DRŽI.     NE DRŽI. 
Toplota prehaja s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo 
temperaturo.    

DRŽI.     NE DRŽI. 

Temperatura vseh predmetov v razredu je enaka. DRŽI.     NE DRŽI. 
Z opazovanjem kapljevinskega stolpca v termometru lahko zaznavamo 
prevajanje toplote. 

DRŽI.     NE DRŽI. 

Toplotni izolatorji so snovi, skozi katere toplota ne prehaja. DRŽI.     NE DRŽI. 
Če želimo, da pijača ostane dlje časa hladna, jo nalijemo v termovko. DRŽI.     NE DRŽI. 
Skodelice iz različnih materialov (steklo, keramika, plastika, stiropor), 
ki so dlje časa v istem prostoru, so različno tople. 

DRŽI.     NE DRŽI. 

Toplota skozi vse snovi prehaja enako hitro. DRŽI.     NE DRŽI. 
Toplotni prevodniki so snovi, skozi katere toplota hitreje prehaja. DRŽI.     NE DRŽI. 
Če želimo v celoti segreti vodo, jo lahko segrevamo pri dnu ali pa z 
vrha. 

DRŽI.     NE DRŽI. 

 

5. Vroče trdo kuhano jajce damo v skodelico mrzle vode. Na spodnji sliki pobarvaj 
toplejše mesto z rdečo, hladnejše pa z modro.  

 

Slika 14: Kuhano jajce v skodelici mrzle vode (Zdovc, 2016) 

 

Odgovori na vprašanja v povezavi z zgornjo sliko. 

a) Izpolni. Toplota teče z ______________ na ______________, torej od mesta z 
________________ temperaturo na mesto z ________________ temperaturo. 

b) Kaj se zgodi s temperaturama vode in jajca? 

a) Voda se ohladi, jajce se segreje.  
b) Voda se segreje, jajce se ohladi.  
c) Voda ostane enaka, jajce se ohladi.  
d) Oba, voda in jajce, se segrejeta. 

c) Kolikšna bo temperatura jajca in vode, če skodelico pustimo nekaj ur na mizi?  

a) Temperatura jajca bo višja od temperature vode. 
b) Temperatura jajca bo nižja od temperature vode. 
c) Temperatura jajca bo enaka temperaturi vode. 



124 
 

6. Premisli, kaj se dogaja z vodo v posodi med segrevanjem. Na spodnji sliki s puščicami 
prikaži smer gibanja vode med segrevanjem. Pri tem uporabi rdečo in modro barvo. 
Svojo skico utemelji. 

 

Slika 15: Segrevanje vode (Naravoslovje in tehnika, 2004) 

                              

 

 

 

7. Si že kdaj pomislil, zakaj se živali zvijejo v klobčič, kadar jih zebe? Ko jim je vroče pa 
se skušajo čim bolj pretegniti. Premisli o obeh primerih in pojasni, zakaj to storijo.  
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8. Načrtuj raziskavo, s katero boš ugotovil, ali je hitrost ohlajanja čaja odvisna od 
materiala, iz katerega je skodelica. Na voljo imaš: skodelice iz različnih materialov, vrč z 
vročim čajem, termometre, štoparico. Zapiši štiri materiale, iz katerih so skodelice in 
načrt raziskave. 

Skodelice: 

Načrt raziskave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. V kuhinji uporabljamo pripomočke iz različnih materialov. Za nekatere pravimo, da 
so primernejši za kuhanje, druge pa uporabljamo za serviranje hrane. Pojasni 
primernost uporabe kovinske posode za kuhanje, lesene kuhalnice za mešanje med 
kuhanjem in porcelanastega krožnika pri prehranjevanju.
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6.2 PRILOGA 2 – KODIRANJE TRANSKRIPCIJ IZVEDBE NALOG, OBLIKOVANIH PO METODI NAPOVEJ-OPAZUJ-

RAZLOŽI 

 

Kategorija 1 – Temperatura in toplota 

 
KODE 2. REDA 

KODE 1. REDA 
1. PAR (4. r.) 2. PAR (4. r.) 1. PAR (5. r.) 2. PAR (5. r.) 

učenec 1 učenec 2 učenec 3 učenec 4 učenec 5 učenec 6 učenec 7 učenec 8 
Razumevanje pojma 
temperatura 
 
(pojasniti pojem 
temperatura in s čim jo 
merimo; pojasniti čigavo 
temperaturo kaže 
termometer) 

Termometer 
kaže 
temperaturo 
tistega, česar se 
dotika. 
  

Termometer 
kaže 
temperaturo 
stvari. 
 
S termometrom 
merimo toploto. 
 
Temperatura je 
tisto s katerim 
merimo stvari 
ali so tople ali 
mrzle. 
 
V manjši 
pločevinki se je 
temperatura 
manjšala. 
 

Termometer 
uporabljamo za 
merjenje toplote 
in »mrzlote«. 
 
Ko smo 
termometer 
potopili v vročo 
vodo je rdeča 
voda v 
termometru šla 
gor. 
 
V termometru 
imamo eno 
posebno snov. 
 
Viša se mrzla 
voda.  

S termometrom 
lahko zmeriš 
toploto zraka.  
 
Pri poskusu smo 
s termometrom 
merili stopinj 
Celzija. 
 
Temperatura je 
neki kar meri 
temperaturo. 
 
 
 

Temperatura 
je neka mera 
toplote. 
 
Termometer 
kaže svojo 
temperaturo, 
ker bi težko 
kazal 
temperaturo 
tam, če je 
tukaj. 
 
Temperatura 
je neka 
količina, je 
mera s čim 
merimo 
toploto, no 
zapišemo 
toploto. 
No, toplote ne 
merimo s 
temperaturo  
Zapišemo jo. 
 
Temperatura 
je mera za 

Temperatura je 
neka mera 
toplote. 
 
Temperatura 
nam pove koliko 
toplote je v 
nekem kraju. 
 
Temperatura je 
mera toplote, v 
bistvu. 
 

Ko se 
stolpec v 
termometru 
viša, se 
temperatura 
vode niža, 
ker sprejema  
toploto. 
 

Temperatura 
se bo znižala, 
ker bo 
termometer 
oddal toploto 
vodi in se bo 
znižal na 
»vodni nivo«. 
 
Ko se stolpec 
v termometru 
viša, se 
temperatura 
termometra 
niža. 
 
Toplota je 
tisto, kar 
občutimo. 
Temperatura 
je pa tisto, kar 
opažamo. 
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toploto. 
 
S temperaturo 
se meri 
toploto. 

Razumevanje pojma 
toplota 
 
(pojasniti pojem toplota in 
kako jo merimo) 

Toplota je nekaj 
kar je toplo ali 
mrzlo, ki je 
povsod.  
 

Ko boste 
kazalca potopili 
v sredinski 
kozarec, boste 
čutili enako. 
 
Ko smo prst iz 
tople vode 
prestavili v 
mešanico tople 
in hladne vode, 
je bila spodaj 
malo bolj vroča 
voda, tukaj se je 
pa ohladila. 
 
Imeli smo mrzlo 
roko in ko smo 
prst potopili v 
vodo, se je to 
ohladilo. 
 
Zakaj se ljudje 
stisnemo skupaj, 
kadar nas zebe? 
Zato, ker 
prehaja toplota 
hitreje, ne 
poča…, ne 
hitreje. 
 
Toplota  teče z 
mesta z večjo 
temperaturo na 

Ko prst potopim 
v toplo vodo 
vpije toplino. 
 
Ker je tukaj 
malo toplo, gre 
»mrzlota« ven, 
toplota gre pa v 
prst. 
 
Prehaja 
»mrzlota«. 
 
Toplota je … 
vroči zrak.  
 
Toplota prehaja 
iz … 
Okolja. 
 
 

Mislim, da bo 
bolj mrzlo, če ta 
dva prsta 
prestavim v 
sredinski 
kozarec. 
 
Ko smo dali 
prsta v sredinski 
kozarec, smo na 
enem čutili, da 
je toplo, na 
drugem pa 
hladno, ker 
mrzlo in vroče 
skupaj naredi 
toplo. Iz 
mrzlega v vroče 
se ne more 
naredit vroče.  
 
Toplota …  
lahko jo pa 
zmerimo, ane. 
No, ne zmerimo, 
kot z metrom, 
ampak …  
 
Zakaj se ljudje 
stisnemo kadar 
nas zebe? 
Toploto skupaj 
združimo in nam 
je bolj topleje.  

Ta prst je bil 
toplejši od 
tega, ker se je 
že privadil  
topli vodi in 
ko smo ju 
prestavili v 
sredinski 
kozarec, se je 
zdelo, da je bil 
ta navajen na 
bolj mrzlo na 
desnem, levi 
ne in je bil ta 
bolj topel. 
 
 
 

Stolpec v 
termometru se 
zviša, ker topla 
voda vpliva na 
stolpec, ta 
stolpec se 
segreje in gre ta 
tekočina gor. 
 
Toplota vpliva 
na stolpec. 
 

Ko se 
stolpec v 
termometru 
viša, se 
temperatura 
vode niža, 
ker sprejema  
toploto. 
 
Za toploto 
bom pa rekel 
… to nam 
pove koliko 
… 
 
Toplota nas 
obdaja. 
 
Ja, kaj s tem 
narediš, ko 
se stisneš v 
klopčič? 
Proizvajam 
toploto 
nekak. 
 
Toplota pa 
je to kar nas 
obdaja. 
 
Nazadnje 
smo se 
pogovarjal o 
merjenju 

Prst je oddal 
toploto, na 
levem prstu 
pa je to 
toploto 
vsrkal. 
 
Ko smo imeli 
prst v topli 
vodi se je 
topla voda oz. 
vročina, se je 
prelivala. 
 
Ko smo 
termometer 
potopili v 
vročo vodo 
je vroča voda 
prehajala na 
termometer, 
zato se je 
stolpec zvišal. 
 
Kaj se 
dogaja, ko 
primem 
jekleno 
posodo? Kam 
prehaja 
toplota? 
Posoda bo 
posrkala. 
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mesto z manjšo. 
 

 
Kaj se dogaja s 
sladoledom? 
Notri gre topel 
zrak in sladoled 
se topi. 
 

toplote … v 
bistvu 
stopinj vode.  
 

Toplota je 
temperatura 
… toplota je 
oznaka za 
temperaturo. 
Ne, lih 
obratno. 
 
Toplota je 
tisto, kar 
občutimo.  

Uporaba pojma 
temperatura in toplota  
 
(razlikovati med 
temperaturo in toploto in 
ju pravilno uporabljati) 

Zakaj je bil na 
začetku poskusa 
toplotni tok 
večji? Ker smo 
imeli večjo … 
Temperaturo. 
 

Toplota prehaja 
dokler se 
temperaturi ne 

zmešata. 
 
Ko se bo 
termometer 
ustalil bo imel 
enako 
temperaturo kot 
voda, zato ker 
bo iz 
termometra 
hladna 
temperatura šla 
v vodo in se bo 
pomešala. 
 
Ali lahko, med 
tem ko merimo 
temperaturo, 
kakorkoli 
zaznamo 
toploto? 
S čutili. 
 
Temperatura je 
tisto s katerim 

S čutili lahko 
določimo 
toploto, 
hrapavo, 
»mrzloto«. 
 
Kaj se dogaja s 
temperaturo 
vode? 
Se segreva. 
 
Termometer 
uporabljamo za 
merjenje toplote 
in »mrzlote«. 
 
Prehaja 
»mrzlota«. 
 
Kdaj se stolpec 
v termometru 
ustavi? 
Takrat ko ne 
more »iti«. 
 
Viša se mrzla 
voda.  
 

Toplota prehaja 
z mesta s 
kakšno 
temperaturo? 
Toplo. 
 
Ko smo potopili 
prst v toplo 
vodo, je toplota 
prehajala z vode 
na prst. Torej 
toplota prehaja z 
mesta z … 
Toplega, 
vročega. 
 
Zakaj se stolpec 
v termometru 
viša? 
Ja, ker je 
topleje.  
 
Kam prehaja 
toplota? 
Na višje … iz 
nižjega na 
višjega. 
 

Zakaj se 
stolpec v 
termometru 
dviguje? 
Ja, 
temperatura je 
višja od sobne 
temperature. 
 
Kaj se dogaja, 
da se stolpec 
zviša? 
Toplota vpliva 
na 
termometer, 
sobna 
temperatura, 
ki jo je imel 
termometer je 
bila nižja od 
temperature te 
vroče vode in 
se je zato pač 
ta skala 
zvišala. 
 
Ali lahko 
kakorkoli 

Zakaj se stolpec 
v termometru 
dviguje? 
Zato, ker je 
toplota višja kot 
... 
 
Kaj se je 
dogajalo s 
stolpcem v 
termometru? 
Stolpec se je 
višal in nižal, 
zato ker smo ga 
prestavili iz 
tople vode v 
hladno in to 
vplivanje […] 
ker je toplotna 
razlika … pač 
različna. 
 
Kaj se dogaja, 
da se stolpec 
zviša? 
Ta topla voda 
vpliva na 
stolpec, stolpec 

Toplota 
prehaja s 
termometra 
k vodi. Kaj 
se pri tem 
dogaja s 
temperaturo 
vode? 
Am, ne vem. 
 
Nazadnje 
smo se 
pogovarjal o 
merjenju 
toplote … v 
bistvu 
stopinj vode.  
 
Zakaj je na 
začetku 
toplotni tok 
večji? 
Zato ker smo 
imeli večjo 
razliko med 
pločevinkam
a. 
Razliko v 

Kaj se je 
dogajalo, ko 
smo imeli 
prst v topli 
vodi? 
Se je topla 
voda oziroma 
vročina se je 
prelivala. 
 
Temperatura 
se bo zelo 
znižala, ker 
bo 
termometer 
oddal toploto 
vodi in se bo 
znižal na 
vodni nivo. 
 
Kaj se je 
zgodilo ko 
smo 
termometer 
potopili v 
vročo vodo? 
Vroča voda je 
prehajala na 
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merimo stvari 
ali so tople ali 
mrzle. 
 
Sladoled se je 
začel topit. 
 
V manjši 
pločevinki se je 
temperatura 
manjšala. 
 
Zakaj je bil na 
začetku poskusa 
toplotni tok 
večji? Ker smo 
imeli večjo … 
Temperaturo. 
 

Kakšno 
temperaturo ima 
juha, višjo ali 
nižjo? 
Nižjo. 
Če oddaja 
toploto, ali ima 
višjo 
temperaturo kot 
okolica, ali 
nižjo. 
Ima nižjo 
temperaturo kot 
okolica. 
Rekel si, da juha 
oddaja toploto 
… povedali 
smo, da toplota 
prehaja z mesta 
z višjo 
temperaturo na 
mesto z nižjo … 
torej, v krožnik 
smo nalili vročo 
juho, kakšno 
ima 
temperaturo? 
Hladno. 
 
Ker je juha 
topla in topla 
gre hitreje v 
»mrzloto«, v 
okolje. 
 

Ko smo 
termometer 
potopili v vročo 
vodo, se je 
stolpec povišal. 
Zakaj?  
Ker ko je bilo 
toplo, 
termometer to 
zazna in se 
zviša. 
 
Kako veš, da 
toplota prehaja? 
Na primer s 
termometrom 
lahko zmeriš na 
primer kakšna 
je toplota zraka.  
 
Zakaj je bil na 
začetku poskusa 
toplotni tok 
večji?  
Ker takrat še 
nismo dal, da se 
je začel skupaj 
mešat, da drug 
drugemu dasta 
»mrzloto« in 
toploto. 
 
Zakaj je bil na 
začetku poskusa 
toplotni tok 
večji? … Ker 
imamo večjo … 
Temperaturo. 
 

zaznamo 
toploto s 
termometrom?  
Ja, ko se 
stolpec poviša 
je toplota 
višja, ko se 
zniža je 
toplota nižja. 
 
Temperatura 
je neka 
količina, je 
mera s čim 
merimo 
toploto, no 
zapišemo 
toploto. 
No, toplote ne 
merimo s 
temperaturo 
… 
Zapišemo jo. 
 
Temperatura 
je mera za 
toploto. 
 
S temperaturo 
se meri 
toploto. 
 
Sladoled se 
segreva in se 
zardi tega topi. 
 
Kaj se bo 
dogajalo s 
temperaturo v 

se segreje in pol 
gre ta tekočina 
gor. 
 
Kako bomo 
rekli, v bistvu 
toplota … 
Toplota vpliva 
na stolpec. 
 
Kaj se je 
zgodilo, ko smo 
termometer 
prestavili v 
hladno vodo? 
Takrat se je 
temperatura 
znižala, zato ker 
je pač ta 
temperatura v 
hladni vodi 
nižja kot pri 
topli vodi, ki se 
jo je navadil ta 
termometer in 
zato se je ta 
stolpec znižal. 
 
Temperatura 
nam pove koliko 
toplote je v 
nekem kraju. 
 
Temperatura je 
mera toplote, v 
bistvu. 
 
Ta je 
najmrzlejša, ta 

čem? 
Vodo. 
Kaj je bila 
razlika med 
njima? 
Med toploto. 
 

termometer, 
zato se je 
stolpec zvišal. 
 
Temperaturo 
merimo s 
toploto … 
toploto 
merimo s 
temperaturo. 
 
Kaj se dogaja 
s temperaturo 
vode, ko se 
stolpec v 
termometru 
viša? 
Temperatura 
se niža, ker 
sprejema  
toploto. 
Kaj se pa 
takrat dogaja 
s temperaturo 
termometra? 
Niža se. 
 
Toplota je 
temperatura 
… toplota je 
oznaka za 
temperaturo. 
Ne, lih 
obratno. 
 
Toplota je 
tisto, kar 
občutimo. 
Temperatura 
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eni in drugi 
pločevinki? 
Prehajala bo, 
da se bo 
uravnala. 
 

pa najtoplejša. 
 
Kaj smo 
ugotovili o 
toplotnem toku? 
Da od začetka je 
večji, pol proti 
koncu pa zmeraj 
nižji. 

je pa tisto, kar 
opažamo. 
 
Sladoled se 
topi. 
 
 

 

Kategorija 2 – Prehajanje toplote 

 
KODE 2. REDA 

KODE 1. REDA 
1. PAR (4. r.) 2. PAR (4. r.) 1. PAR (5. r.) 2. PAR (5. r.) 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 
Smer prehajanja toplote 
 
(pokazati, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z 
nižjo temperaturo) 

Ne pojasni, 
zakaj prehaja 
toplota med 
pločevinkama. 
 

Sladoled ima 
višjo 
temperaturo od 
skodelice in 
okolja. 
 
Toplota teče 
z mesta z večjo 
temperaturo na 
mesto z manjšo. 
 
 

Juha se hladi, 
ker je topla, in 
topla gre  
hitreje gre v 
»mrzloto«, v 
okolje. 
 
Juha ima nižjo 
temperaturo kot 
zrak. 
 
Juha ima hladno 
temperaturo. 
 
Toplota prehaja 
iz … 
Okolja. 
 
 

Ker takrat še 
nismo dali 
manjše 
pločevinke v 
večjo, da se je 
začel skupaj 
mešat, da ena 
drugi dasta 
»mrzloto« in 
toploto. 
 
Kam prehaja 
toplota? 
Na višje … iz 
nižjega na 
višjega. 
 
Kaj se dogaja s 
sladoledom? 
Notri gre topel 
zrak in sladoled 
se topi. 

/ 
 

/ 
 
 

Ali ima 
krožnik višjo 
ali nižjo 
temperaturo 
kot juha? 
Višjo. 
 
Toplota je iz 
manjše 
pločevinke 
prehajala v 
večjo  
in tudi iz 
večje v 
manjšo. 

Ja, teče z 
mesta z višjo 
temperaturo 
na mestno z 
nižjo 
temperaturo. 
Največkrat iz 
telesa na 
kovino … 
mislim, 
največkrat na 
kovino. 
 
Kaj se 
dogaja, ko 
primem 
jekleno 
posodo? Kam 
prehaja 
toplota? 
Posoda bo 
posrkala. 
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Toplotni tok 
 
(pojasniti, da toplotni tok 
med telesoma ne teče, če 
imata dve telesi enako 
temperaturo) 

Torej, 
temperatura 
skodelic se je … 
Približno 
izenačila. 
 

Toplota prehaja 
dokler se 
temperaturi ne 

zmešata. 
 
Toplota ne 
prehaja, ko se 
voda zmeša 
(poskus: 
pločevinke). 
 
Toplota prehaja 
med manjšo in 
večjo 
pločevinko, kdaj 
pa ne bo več 
prehajala? 
Ko bo manjša 
pločevinka 
»mrzlejša« kot 
prej.  
 
Zakaj so 
temperature 
skodelic enake? 
Zato ker se je 
toplota 
pomešala. 

Kaj je pogoj, da 
teče toplotni 
tok? 
Pogoj je … 
 
Kaj se dogajalo 
s temi 
skodelicami v 
razredu? 
Ohladijo. 
 

Kako se je 
spreminjala 
temperatura v 
večji 
pločevinki? 
Vedno drugače 
ali pa tudi kdaj 
enako. 
 
Ko bomo na 
koncu še enkrat 
izmerili 
temperaturo v 
obeh 
pločevinkah, ali 
se bosta 
izenačili? 
Lahko, lahko. 
 
Kaj se dogajalo 
s temi 
skodelicami v 
razredu? 
Bolj so tople. 
 

Kaj smo 
ugotovili? 
Da so vse 
približno 
enako tople. 
Ja, zakaj? 
Ker so iz 
podobnih 
materialov. 
 
Ker so že 
nekaj ur v sobi 
in se enako 
segrejejo. 
 

Zakaj je bil 
toplotni tok na 
začetku večji? 
Zato ker takrat 
je imela manjša 
posoda še 
dovolj segreto 
vodo in takrat se 
je najbolj 
ogreval, kot pa 
takrat pri koncu 
ko že skoraj ni 
imela več 
toplote. 
 
Med 
temperaturama 
mora biti  
razlika v toploti. 
 
Kaj smo 
ugotovili o 
toplotnem toku? 
Da od začetka je 
večji, pol proti 
koncu pa zmeraj 
nižji. 
 

Toplota 
prehaja 
dokler se  
ne shladi. 
 
Kako se je 
spreminjala 
temperatura 
vode v večji 
pločevinki? 
Počasi. 
 
Kdaj je bil 
toplotni tok 
večji? Na 
koncu. 
 
Kaj je pogoj, 
da toplota 
sploh 
prehaja? 
Da je topla 
voda hladna 
in zaradi 
tega se … 

Na koncu 
smo imeli pri 
zadnjih treh 
meritvah, pri 
hladni vodi, 
se je po 
mojem že 
uravnovesila 
z njo, zato ker 
smo imeli 26 
pa pol, 26 pa 
pol, 26 pa 
pol. 
 

 

Kategorija 3 – Toplotna prevodnost 

 
KODE 2. REDA 

KODE 1. REDA 
1. PAR (4. r.) 2. PAR (4. r.) 1. PAR (5. r.) 2. PAR (5. r.) 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 
Toplotna prevodnost 
snovi 
 

Kaj je značilno 
za tiste snovi, 
pri katerih se je 

Kovinske, 
zakaj? 
Zato ker kovina 

Kaj se dogajalo 
s temi 
skodelicami v 

Kaj se dogajalo 
s temi 
skodelicami v 

Kaj smo 
ugotovili? 
Da so vse 

V čem se 
razlikujejo 
posodice? 

Katera je  
najtoplejša? 
Keramika. 

Katera je  
najhladnejša? 
Plastika. 
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(pokazati, da različne 
snovi različno prevajajo 
toploto oz. da toplota ne 
prehaja skozi vse snovi 
enako hitro) 

voda hitro 
ohlajala? 
Da so mrzle. 
 
Ali pri toplotnih 
izolatorjih 
toplota ne 
prehaja? 
Čez kakšne tudi 
ne prehaja. 
 
S stekleno volno 
izoliramo 
streho, zakaj? 
Da toplota  
ne uhaja. 
 
Ali misliš, da bi 
lahko tudi 
hladno vodo 
nalila v 
termovko? 
Ja, samo bi se 
malo bolj 
segrela. 

počasneje 
prevaja toploto. 
 
S stekleno volno 
izoliramo 
streho, zakaj? 
Da toplota ne 
prehaja ven. 

razredu? 
Ohladijo. 
 
Kaj smo 
povedali za 
različne snovi? 
Da so različne 
snovi, izolatorji. 
 
Ja, in kaj se 
zgodi, ko primeš 
skodelico? 
Veš, ali je 
mrzla. 
 
 
 

razredu? 
Bolj so tople. 
 
Po čem se ti 
materiali 
razlikujejo? 
Nekateri so bolj 
hladni, nekateri 
bolj tolpi. 
Ugotovili smo, 
da imajo enako 
temperaturo. 
Mehki, trdi. 
 
Tukaj se je voda 
zelo hitro 
ohlajala, tukaj 
pa zelo počasi, v 
čem je torej 
razlika med 
materiali? 
Hladno in toplo. 
 
Tukaj se je voda 
zelo hitro 
ohlajala, kaj to 
pomeni, da je 
toplota … 
Nižja. 
 

približno 
enako tople. 
Ja, zakaj? 
Ker so iz 
podobnih 
materialov? 
Pa so res? 
Aja, ne. So že 
nekaj ur v sobi 
in se enako 
segrejejo. 
 
Zakaj smo 
imeli občutek, 
da je ena 
hladnejša od 
druge? 
Mogoče 
zaradi otipa. 
 
Zakaj smo 
imeli občutek, 
da sta na 
primer steklo 
in kovina 
hladnejša od 
stiropora? 
Zato ker 
stiropor 
kasneje 
prevaja 
toploto. 
 
 

V materialu in 
material ima 
različne 
lastnosti in 
potem mi 
občutimo, da je 
recimo ta bolj 
hladen, v resnici 
pa je približno 
enako topel kot 
ta. 
 
Aja, potem se ti 
zdi, da je 
kozarec 
hladnejši, v 
bistvu je pa 
tvoja roka. 
 

  
 
 

Opredelitev toplotnih 
izolatorjev in toplotnih 
prevodnikov 
 
(opisati toplotne izolatorje 

Kaj je značilno 
za tiste snovi, 
pri katerih se je 
voda hitro 
ohlajala? 

Mislim, da 
kovina zdrži več 
časa toplejšo 
temperaturo kot 
ostali materiali 

Katero 
skodelico boš 
uporabil, da se 
bo čaj najhitreje 
ohladil? 

Kako 
poimenujemo 
snovi, ki dobro 
prevajajo 
toploto? 

Ali poznata še 
kateri toplotni 
prevodnik?  
Zrak. 
 

Aja, potem se ti 
zdi, da je 
kozarec 
hladnejši, v 
bistvu je pa 

Ta je iz 
plastike. 
Ne iz 
stiropora. 
 

Katera 
skodelica 
pravita, da je 
najhladnejša? 
Plastika. 
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in toplotne prevodnike in 
našteti nekaj primerov) 

Da so mrzle. 
 
Ali je poleg 
jekla še katera 
skodelica 
prevodnik? 
Keramika. 
 
Ali res pri 
toplotnih 
izolatorjih 
toplota ne 
prehaja? 
Čez kakšne tud 
ne prehaja. 
 
Pomislita na 
vsakdanje 
življenje, se 
morda spomnita 
še kakšnega 
primera dobrega 
prevodnika? 
Les, plastika. 
 
Zakaj 
uporabljamo 
jeklene posode 
za kuhanje? 
Zato ker se pri 
visoki 
temperaturi 
stopi. 
 

 
Kaj je značilno 
za toplotne 
prevodnike? 
Da počasneje 
prevajajo. 
 
Plastika, iz 
meritev vidno, 
da sodi med … 
Prevodnike. 
 
Kaj pa če 
pomislita na 
kuhinjo, kakšne 
posode 
uporabljamo za 
kuhanje? 
Kovinske. 
Kovinske, 
zakaj? 
Zato ker kovina 
počasneje 
prevaja toploto. 
 
Ja, kovina dobro 
prevaja toploto 
in nam pri 
kuhanju 
omogoča, da … 
Am, začnemo 
jest. 
 
Če oblečemo 
hišo v stiropor 
in streho 
izoliramo z 
volneno volno, 
torej hišo 

Keramika.  
 
Ali jeklo dobro 
ali slabo prevaja 
toploto? 
Slabo. 
 
Kaj so toplotni 
prevodniki? 
Ki prevajajo 
toploto. 
 

Stiropor. 
 
Kako 
poimenujemo 
skupino snovi, 
ki dobro 
prevajajo 
toploto? 
Rečemo, da so 
dobri toplotni 
… 
Prevajalniki. 
 
Kam bi uvrstili 
te tri  skodelice? 
Med 
neprevodnike. 
 
Ali znata našteti 
nekaj toplotnih 
izolatorjev? 
Zemlja. 
 
Strehe izoliramo 
s stekleno 
volno. V kaj pa 
hišo oblečemo? 
Stiropor. 
Stiropor, zakaj? 
Ker je mehek. 
 
Am, stiropor je 
prevodnik, ane? 
 

Kaj je lastnost 
toplotnih 
izolatorjev. 
Da zadržujejo 
toploto 
oziroma jo 
odbijajo. 
 
Zakaj smo 
imeli občutek, 
da sta na 
primer steklo 
in kovina 
hladnejša od 
stiropora? 
Zato ker 
stiropor 
kasneje 
prevaja 
toploto. 
 

tvoja roka. 
 
 

Katera 
skodelico 
pravita, da je 
najtoplejša? 
Keramika. 
 
Katero 
skodelico 
boš uporabil, 
da se bo čaj 
najhitreje 
ohladil? 
Mogoče  res 
plastika. 
Lahko vidim 
meritve še 
enkrat? … 
Bolj malo 
ima jeklo, 
ampak pil bi 
iz stekla. Ali 
pa keramike. 
 
Zakaj po 
navadi 
uporabljamo 
keramične 
skodelice? 
Zato, ker se 
v njih hitro 
čaj na 
primer … 
 

 
Katero 
skodelico boš 
uporabil, da 
se bo čaj 
najhitreje 
ohladil? 
Jaz bi 
mogoče pil iz 
stiropora. 
 
Na podlagi 
meritev 
povejta, 
kateri so 
dobri toplotni 
prevodniki? 
Jeklo, steklo, 
keramika, 
plastika. 
 
Imamo 
toplotne 
prevodnike in 
… 
Toplotne 
neprevodnike. 
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izoliramo. Kako 
nam ta izolacija 
pomaga poleti? 
Da je 
»mrzlejša«. 
Torej toplota od 
zunaj … 
Am, ne prehaja. 
Toplota prehaja, 
ampak kaj 
izolacija 
zmanjša? 
Am, toploto. 

 

Kategorija 4 – Vpliv površine na toplotni tok 

 
KODE 2. REDA 

KODE 1. REDA 
1. PAR (4. r.) 2. PAR (4. r.) 1. PAR (5. r.) 2. PAR (5. r.) 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 
Vpliv površine na 
toplotni tok 
 
(pokazati, da čim večja je 
površina, skozi katero 
prehaja toplota v okolico, 
tem večji je toplotni tok v 
okolico in tako se 
snov/premet hitreje ohladi 
in nasprotno) 

Zakaj se je voda 
v krožniku 
hitreje ohladila? 
Več prostora za 
prehajanje 
toplote. 
 
Manjša kot je 
prostornina … 

Zakaj se je voda 
v krožniku 
hitreje ohladila? 
Zato, ker je več 
prostora, da 
toplota izhaja iz 
vode. 
 
Zato, ker je v 
krožniku več 
prostora, da ven 
izhaja toplota. 
 
Zakaj se ljudje 
stisnemo, kadar 
nas zebe? Kaj s 
tem 
zmanjšamo? 

Zakaj se ljudje 
stisnemo, kadar 
nas zebe?  
Če se 
zmanjšamo, 
potem gre manj. 
 

Zakaj se ljudje 
stisnemo, kadar 
nas zebe?  
Toploto skupaj 
združimo in nam 
je bolj topleje. 
Vso toploto 
damo skupi. 
 
Manjša ko je 
površina skozi 
katero teče 
toplotni tok v 
okolico, kakšen 
je potem 
toplotni tok? 
Večji. 
 

Kaj smo 
ugotovili? 
Če voda 
ustvari večjo 
površino se 
hitreje ohladi. 
 

/ Kaj s tem 
narediš, ko 
se stisneš v 
klopčič? 
Proizvajam 
toploto 
nekak. 
 
Kaj je 
razlika med 
skodelico in 
krožnikom 
Da je 
krožnik večji 
kot 
skodelica. 
Krožnik ima 
večjo 

Če bi se žival 
stisnila v 
klobčič bi 
oddajala 
toploto v 
prostor in 
potem bi jo ta 
zrak, ki je v 
prostoru, bi 
jo grel. 
 
Zakaj se 
ljudje 
stisnemo, 
kadar nas 
zebe? 
Ljudje se 
stisnemo, 
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Toplotni preliv 
površine na 
toplotni tok. 
 
Zakaj se ljudje 
stisnemo skupaj, 
kadar nas zebe? 
Zato, ker 
prehaja toplota 
hitreje. 

Kaj se zgodi, ko 
se stisneš 
skupaj? Ali je 
površina večja 
ali manjša? 
Večja. 
 
 

prostornino. 
 
Kaj je večje 
pri 
krožniku?  
Globina. 
 
 

kadar nas 
zebe, zato da 
toplota ne 
prehaja tako 
hitro. 
 
Ko se 
stisnemo, kaj 
zmanjšamo s 
tem? 
Pretok 
prehajanja 
toplote.  

 

Kategorija 5 – Mešanje tekočin 

 
KODE 2. REDA 

KODE 1. REDA 
1. PAR (4. r.) 2. PAR (4. r.) 1. PAR (5. r.) 2. PAR (5. r.) 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 
Segrevanje vode z vrha 
 
(pokazati, da se v primeru, 
ko vodo segrevamo z 
vrha, segreje le zgornja 
plast) 

/ Voda se pri 
segrevanju od 
zgoraj ni segrela 
v celoti, ker ni 
bilo dovolj 
toplote.  
 

Če vodo 
segrevamo od 
vrha, ali se ta 
meša? 
Ne, razen če 
damo zelo 
močen ogenj. 

Od spodaj 
navzgor se 
segreje cela, od 
zgoraj navzdol 
pa do polovice. 

Od zgoraj jo 
lahko  
segrevaš, 
samo mogoče 
ne v celoti, no 
lahko v celoti 
sam bi dolgo 
trajalo. 

/ / / 

Prenos toplote s 
konvekcijo 
 
(pojasniti prenos toplote s 
konvekcijo oz. da je grelec 
vedno spodaj; pojasniti, 
zakaj moramo tekočino 
segrevati od spodaj - 
tekočina, ki jo segrevamo 
pri dnu, se meša) 

/ Voda se pri 
segrevanju od 
zgoraj ni segrela 
v celoti, ker ni 
bilo dovolj 
toplote.  
 
Voda se pri 
segrevanju od 
zgoraj ni segrela 

Če vodo 
segrevamo od 
vrha, ali se ta 
meša? 
Ne, razen če 
damo zelo 
močen ogenj. 

Od spodaj 
navzgor se 
segreje cela, od 
zgoraj navzdol 
pa do polovice. 
 
 
 
 

Kaj se zgodi z 
vodo, če jo 
segrevamo z 
vrha? 
Zgoraj je bila 
vedno 
toplejša, no 
bolj ko greš 
dol vedno 
hladneje … 

Po navadi vodo, 
ki je v posodi, 
segrevamo od 
spodaj, zato ker, 
toplota od 
spodaj segreva 
in spodaj se 
delajo mehurčki 
in grejo gor in ti 
mehurčki s sabo 

Zakaj 
moramo 
vodo 
segrevati od 
spodaj?  
Ker se bo 
mogoče prej 
segrela. 
 
 

Voda pri 
segrevanju od 
spodaj »kokr« 
narašča, da 
se začenja 
dvigat na 
površje. 
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v celoti, ker je 
bil toplotni tok 
počasen. 

manj toplote 
vsebuje. 
 
Kaj pa 
moramo storit, 
če želimo, da 
se voda v 
celoti segreje? 
Moramo jo 
segrevati od 
spodaj, 
oziroma zelo 
dolgo od 
zgoraj, da se 
segreje. 
 
Kaj se pa 
dogaja z vodo, 
ko jo 
segrevamo od 
spodaj? 
Spodnji del se 
segreje in zato 
gre toplota od 
zgoraj, tista 
manj topla 
voda gre pa 
spodaj, da se 
spet segreje. 

tudi toploto 
vlečejo in gre 
toplota tud gor 
in če segrevaš z 
lučjo od zgori 
navzdol pač ne 
segreje čist tud 
podna. 
 
Kaj se pa dogaja 
z vodo, ki jo 
segrevamo pri 
dnu? 
Voda se 
segreva, pri dnu 
nastajajo 
mehurčki, v teh 
mehurčkih je 
toplota in 
mehurčki grejo 
gor in nastaja 
para, voda se 
segreva. 
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6.3 PRILOGA 3 – TRANSKRIPTE IZVEDBE NALOG, OBLIKOVANIH PO METODI 

NAPOVEJ-OPAZUJ-RAZLOŽI 

Transkripte izvedbe nalog, oblikovanih po metodi POE, zajema 5 nalog: Temperatura in 
toplota, Prehajanje toplote, Toplotna prevodnost, Vpliv površine na toplotni tok in Mešanje 
tekočin. Posamezna naloga, oblikovana po metodi POE, je bila izvedena z vsakim parom 
posebej (2 para iz 4. razreda in 2 para iz 5. razreda). V prilogo smo vključili tiste dele 
transkript, ki vključujejo pomembne podatke za našo raziskavo. Posamezne dele transtkript 
smo ločili s presledkom. Vsaka replika je oštevilčena in napisana v novi vrsti, pri čemer se 
spraševalčeva začne z »TS«, učenčeva pa z »TU«. Če se s posnetka kakšne besede ali deli 
povedi niso slišale dobro, so zaznamovani s tremi pikami v oglatem oklepaju […]. 

 

LEGENDA: 

 TS: transkript spraševalca 
 TU1: transkript učenca 1 
 TU2: transkript učenca 2 
 TU3: transkript učenca 3 
 TU4: transkript učenca 4 
 TU5: transkript učenca 5 
 TU6: transkript učenca 6 
 TU7: transkript učenca 7 
 TU8: transkript učenca 8 

 

1. NALOGA: TEMPERATURA IN TOPLOTA 

1. PAR (4. r.) 

1 TS: Zakaj se je stolpec najprej povišal in potem znižal? Razloži za oba primera. … 
No, sedaj pa mi boš U2 povedal, kaj se je zgodilo, ko smo termometer potopili v vročo 
vodo? 

2 TU2: Ko smo termometer potopili v vročo vodo, se je stolpec začel višati. 
3 TS: Ja, zakaj? 
4 TU2: Zato, ker je vroča voda topla in am ta vroča voda am … topota je šla v 

termometer. 
5 TS: Mhm. In kako si vedel, da toplota prehaja z vode na termometer? 
6 TU2: … 
7 TS: Kaj se je takrat v termometru dogajalo? 
8 TU2: Stolpec se je začel višat. 
9 TS: Kdaj pa si odčital temperaturo? 
10 TU2: Ko se je stolpec ustavil. 
11 TS: Dobro. Kaj pa se je potem U1 zgodilo, ko smo termometer prestavili v hladno 

vodo?  
12 TU1: Am, toplota iz termometra je prehajala v hladno vodo. 
13 TS: Mhm. Kako pa si to opazil? Kako to veš? 
14 TU1: Ker se je stolpec v termometru začel nižat. 
15 TS: Ali mogoče vesta, kaj se je pri tem dogajalo s temperaturo vode? 
16 TU1: Se je počasi malo višala. 
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17 TS: Ja. Kaj pa se je dogajalo s temperaturo termometra? 
18 TU1: Se je nižala. 
19 TS: Odlično. 

2. PAR (4. r.) 

1 TS: Smo. No, U3, kaj se je zgodilo, ko smo termometer potopili v vročo vodo? 
2 TU3: Rdeča voda v termometru je šla gor. 
3 TS: Torej, stolpec se je povišal. V termometru ni voda. Kaj pa je v termometru? 
4 TU3: Imamo eno posebno snov. 
5 TS: Mogoče ti veš, U4? … To je alkohol. 
6 TU4: Alkohol? 
7 TS: Ja, to je alkoholni termometer. Zakaj pa mislita, da je alkohol notri? 
8 TU3: Ker če ga razbiješ, ven steče alkohol. 
9 TS: Zakaj pa uporabljamo termometer? 
10 TU3: Za merjenje toplote in »mrzlote«. 
11 TS: Kaj smo pri poskusu merili s termometrom? 
12 TU4: Stopinj Celzija. 
13 TS: To je enota. 
14 TU3: Temperaturo. 
15 TS: Temperaturo, torej, kaj merimo s termometrom U4? 
16 TU4: S termometrom merimo temperaturo. 
17 TS: Tako je. Pa dajmo še to razčistiti, v termometru je alkohol zato, ker se pri 

segrevanju razteza, pri ohlajanju pa krči. Ko smo ga potopili v toplo vodo, se je 
raztezal, ko smo ga dali v mrzlo vodo, se je pa krčil. Dobro. Torej, rekli smo, da ko 
smo termometer potopili v vročo vodo, se je stolpec povišal. Sedaj me pa zanima, 
zakaj.  

18 TU4: Ker ko je bilo toplo, termometer to zazna in se zviša. 
19 TS: Kaj prehaja? 
20 TU3: Am, »mrzlota«? Ne. 
21 TS: Fanta, dajta se še malo potruditi, da tole razrešimo. Najprej mi povejta, kam  

prehaja toplota? 
22 TU4: Toplota prehaja iz … 
23 TS: Če dam skupaj toplo in hladno telo, kam prehaja toplota? 
24 TU4: Iz toplega telesa. 
25 TS: Ja na … 
26 TU4: Hladno. 
27 TS: Ja, torej vedno prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo. In »mrzlota« 

ne prehaja, to ni pravilno. Kaj se je zgodilo? Povišal se je stolpec v termometru. 
Zakaj? Kam je prehajala toplota? 

28 TU3: Toplota je prehajala … 
29 TS: Termometer potopimo v toplo vodo in toplota prehaja … 
30 TU3: V termometer. 
31 TS: Tako je, toplota prehaja z vode v termometer. Zakaj? Ali ima termometer višjo ali 

nižjo temperaturo? 
32 TU3: Nižjo. 
33 TS: Nižjo. Kaj pa se zgodi, ko ga potopimo v toplo vodo? 
34 TU3: Se zviša. 
35 TS: Se zviša, torej takrat pa se začne temperatura zviševat, zato ker prehaja toplota. 

Kaj pa se dogaja s temperaturo vode takrat? 
36 TU3: Am, zniža se. 
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37 TS: Zniža se, tako je. U4, kaj se je potem zgodilo, ko smo termometer prestavili v 
hladno vodo? 

38 TU4: Se zelo hitro zniža. 
39 TS: Zakaj? 
40 TU4: Ker je bila temperatura nižja.  
41 TS: Pomisli na toploto. Kaj se je dogajalo? Mi smo termometer iz vroče vode 

prestavili v hladno in se je začel stolpec nižati. Kam je prehajala toplota? 
42 TU4: Not. 
43 TS: S termometra k vodi. Pri tem se je temperatura termometra … 
44 TU4: Niža. 
45 TS: Niža, kaj pa temperatura vode? 
46 TU4: Viša. 

1. PAR (5. r.) 

1 TS: No, U6, boš ti najprej razložil, kaj se je dogajalo s stolpcem v termometru. 
2 TU6: Am, stolpec se je višal in nižal, zato ker smo ga prestavili iz tople vode v hladno 

in pač k …to vplivanje […] ker je toplotna razlika … 
3 TU5: Pač različna. 
4 TU6: … različna ja. 
5 TS: Torej, mi smo najprej postavili termometer v toplo vodo … 
6 TU6: Ja. 
7 TS: Kaj smo opazili? 
8 TU6: Da se je am temperatura zvišala. 
9 TS: Ja, kako si vedel, da se je temperatura zvišala? 
10 TU6: Ker se je stolpec zvišal. 
11 TS: Stolpec se je zvišal. In zakaj se stolpec zviša, kaj se dogaja med vodo in 

termometrom? 
12 TU6: V bistvu termometer izmeri am to temperaturo vode in zato se ta stolpec viša al 

pa niža. 
13 TS: Ja, ampak kaj se dogaja, da se stolpec zviša? 
14 TU6: Aja, pač ta topla voda ane vpliva na stolpec … ta stolpec se segreje in pol gre ta 

tekočina gor. 
15 TS: Kako bomo rekli, v bistvu toplota … 
16 TU6: … toplota vpliva na stolpec. 
17 TU5: Ne, toplota vpliva na termometer. Sobna temperatura, ki jo je imel termometer je  

bila nižja od temperature te vroče vode in se je zato pač ta skala zvišala. 
18 TS: Ja, temperatura termometra se je prej uravnala s temperaturo prostora, potem pa 

smo ga potopili v vodo, ki pa je imela višjo temperaturo in je toplota tekla kam? 
19 TU5: Iz vode v termometer. 
20 TS: Od vode k termometru in posledično smo potem to opazili kje? 
21 TU5: Na stolpcu. 
22 TS: Torej, ali lahko kakorkoli zaznamo toploto s termometrom? 
23 TU5: Ja. 
24 TS: Ja, kako? 
25 TU5: Pač, am ko se stolpec poviša je toplota višja, ko se zniža je toplota nižja. 
26 TS: Pomisli na prehajanja, ali lahko kakorkoli zaznamo prehajanje toplote s 

termometrom? 
27 TU5: Aja, ja. Dokler toplota prehaja v termometer se tisti stolpec dviguje ali obratno. 
28 TS: Ja, torej, ko prehaja toplota se stolpec dviguje ali … 
29 TU5: … znižuje. 
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30 TS: Znižuje, odvisno kam prehaja toplota. In, kaj se je zgodilo, ko smo termometer 
prestavili v hladno vodo? 

31 TU6: Takrat se je pa temperatura znižala, zato ker je pač ta temperatura v hladni vodi 
nižja kot pri topli vodi, ki se jo je navadil ta termometer in zato se je ta stolpec znižal. 

32 TS: Kam je tekla toplota? 
33 TU6: Iz termometra v vodo. 
34 TS: Ja, torej kaj lahko povemo za toploto, kam prehaja? 
35 TU5 in TU6: Iz toplejšega na hladnejše. 
36 TS: Ja, toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. 
37 TU5: Ja. 

2. PAR (5. r.) 

1 TS: Lahko. … Dobro. Kaj se je zgodilo ko smo termometer potopili v vročo vodo? 
U8. 

2 TU8: Aha, ko smo … am vroča voda je prehajala na termometer, zato se je stolpec … 
am … zvišal. 

3 TS: Toplota je prehajala z vroče vode na termometer. Zakaj? 
4 TU8: Ker je imela višjo temperaturo. 
5 TS: Ker je imela voda višjo temperaturo kot termometer. 
6 TS: Kako si pa vedel, da toplota prehaja? Z vode na termometer. 
7 TU8: Zato ker se je … a stolpec se je višal. 
8 TS: Stolpec se je višal in tako smo vedeli, da toplota …  
9 TU8: … da toplota prehaja na termometer. 
10 TS: Ja, da takrat toplota prehaja. Kdaj sta pa odčitala temperaturo? 
11 TU7: Čez mogoče kakšno minutko. 
12 TS: Dobro, ampak zanima me, ko potopiš termometer v vodo, kdaj boš odčital 

temperaturo? 
13 TU7: Ko se bo stolpec ustavil. 
14 TS: Ko se stolpec ustali. Kaj to pomeni? 
15 TU7: A, takrat je na termometru ista temperaturo kot v vodi. 
16 TS: Torej se temperaturi ize … 
17 TU7: Izenačita. 
18 TS: Izenačita oz. uravnovesita. Kaj se je pa potem zgodilo, ko smo termometer 

prestavili v hladno vodo? 
19 TU7: A, je pa … ane voda je hladna, termometer pa topu in zato je šla s termometra 

toplota v vodo, je prehajala in potem ko se je stolpec ustavil sta bile pa temperature 
uravnovešeni. 

20 TS: Torej, smo danes spoznali dva pojma … prvi, smo govorili o … 
21 TU8: Topli vodi, temperaturi. 
22 TS: Temperaturi in … 
23 TU8: U7, zdaj si pa ti na vrsti. 
24 TU7: O prehajanju s toplejšega na hladnejše. 
25 TS: Ja, torej smo govorili o … 
26 TU7: Toploti. 
27 TS: Ali sta temperatura in toplota enaka pojma? 
28 TU8: Ne. 
29 TS: Ne, nikakor ne. Ali sta ta dva pojma povezana? 
30 TU8: Ja. 
31 TU7: Ja. 
32 TS: Ja, kako? 
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33 TU8: Temperaturo merimo s toploto … toploto merimo s temperaturo. 
34 TS: S čim merimo temperaturo? 
35 TU7 in TU8: S termometrom. 
36 TS: Ali toploto tudi merimo s termometrom? 
37 TU7 in TU8: Ne. 
38 TS: Ne. Kaj pa lahko zaznamo s termometrom? 
39 TU8: Temperaturo. 
40 TS: Kaj pa ko se stolpec povišuje ali znižuje, kaj pa takrat zaznamo?  
41 TU8: Am … 
42 TS: Kaj se dogaja, ko se stolpec poviša? 
43 TU7: Se pravi je termometer hladnejši od vode ali pa snovi, v kateri je notri  

termometer in gre iz toplejšega na hladnejšega. 
44 TS: Torej, takrat prehaja toplota. 
45 TU7: Ja. 
46 TS: Ko opazujemo stolpec v termometru in se ta viša ali niža vemo, da toplota … 
47 TU8: … prehaja. 
48 TS: Tako in tukaj sta temperatura in toplota povezani. Zanima me še, kaj se dogaja s 

temperaturo vode, ko se stolpec v termometru viša? 
49 TU8: Temperatura se niža, ker sprejema … 
50 TU7: … toploto. 
51 TS: Niža se ker … 
52 TU8: Oddaja toploto. 
53 TS: Oddaja toploto. Kaj se pa takrat dogaja s temperaturo termometra? 
54 TU8: V bistvu se niža. 
55 TS: Če voda oddaja toploto. 
56 TU8: Ja, pač stolpec se niža ane. 
57 TS: Če damo termometer v vročo vodo, se stolpec v termometru poviša. Rekel si, da 

se takrat temperatura vode nekoliko zniža, zato ker oddaja toploto termometru. 
58 TU8: Ja. 
59 TS: Ja, kaj se pa dogaja s temperaturo v termometru? 
60 TU8: Se viša. 
61 TS: Se pa viša, ker toploto prejema. Čigavo temperaturo kaže termometer? 
62 TU8: Svojo. 
63 TS: Zakaj? 
64 TU7: Aja, svojo. 
65 TU8: Zaradi tega, ker se poravna na temperaturo vode. 
66 TU7: Ja, ali druge snovi. 

2. NALOGA: PREHAJANJE TOPLOTE 

1. PAR (4. r.) 

1 TS: Dobro. Sedaj pa najbolje U1, da prideš tukaj zraven U2, da bosta skupaj lahko 
gledala v razpredelnico. V bistvu ti ni treba prepisovat, bomo kar skupaj pogledali 
meritve. Pa me najprej zanima, kaj se je dogajalo s temperaturo v manjši pločevinki. 

2 TU2: V manjši pločevinki se je temperatura manjšala. 
3 TS: Ja, torej je temperatura padala, zakaj? Ali je pločevinka oddajala ali prejemala 

toploto? 
4 TU2: Am, oddajala. 
5 TS: Oddajala. U1, kaj pa se je dogajalo s temperaturo v večji pločevinki? 
6 TU1: Am, se je višala. 
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7 TS: Se je višala, zakaj? 
8 TU1: Am, ker je tem … toplota z manjše pločevinke prehajala v vodo v večji 

pločevinki in se je temperatura vode v večji pločevinki začela višati. 
9 TS: Ja, torej ali je prejemala ali oddajala toploto? 
10 TU1: Prejemala. 
11 TS: Prejemala. Zakaj pa sploh prehaja toplota med pločevinkama? 
12 TU1: Mmm … 
13 TS: Kdaj pa toplota ne prehaja? 
14 TU2: Am, ko se pločevinki … ko se voda zmeša. 
15 TS: Ali se tukaj lahko voda zmeša? 
16 TU2: Ne. 
17 TS: Ne. Kaj smo rekli, dokler … 
18 TU2: … dokler se stolpec v termometru ne ustavi. 
19 TS: Dobro, ampak kaj pa toplota, ki prehaja med manjšo in večjo pločevinko, kdaj ne 

bo več prehajala? 
20 TU2: Ko bo manjša pločevinka »mrzlejša« kot prej.  
21 TS: Kaj smo rekli, da toplota vedno prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z 

nižjo temperaturo, torej kaj to pomeni, kakšni morata biti temperaturi enega in 
drugega mesta? 

22 TU2: Enake. 
23 TS: In takrat toplota ne bo … 
24 TU2: … več prehaja. 
25 TS: In zakaj potem med pločevinkama prehaja toplota? 
26 TU2: Ker manjša pločevinka oddaja toploto. 
27 TS: Ja, in kakšna je temperatura v manjši pločevinki? 
28 TU2: Večja. 
29 TS: Torej, če primerjamo temperaturi v manjši in večji pločevinki, kakšni sta? … 

Enaki? 
30 TU2: Ne. 
31 TS: Torej, toplota prehaja, kadar imamo dve snovi z različno temperaturo. Ali se je 

temperatura v večji pločevinki ves čas spreminjala enako hitro? 
32 TU2: Am, ne. 
33 TS: Ne, če pogledamo meritve … kako se je spreminjala na začetku? 
34 TU2: Najprej je bila nizka, pol je bila višja, pol je bila pa spet višja, pol pa še višja …  
35 TS: Ja, temperatura se je višala. Kako se je višala na začetku? … Hitro ali počasi? 
36 TU2: Hitro. 
37 TS: Kar poglejta v razpredelnico. Hitro ane. Torej, na začetku se je temperatura zelo 

hitro spreminjala. Kaj pa na koncu, ali se je temperatura še kaj spreminjala? 
38 TU2: Ne. 
39 TS: Ne, proti koncu se upočasnjuje spreminjanje temperature, zakaj … Kakšen je bil 

toplotni tok na začetku? 
40 TU1: Am, večji. 
41 TS: Večji. Torej, če je večja temperaturna razlika je toplotni tok … 
42 TU2: … večji. 
43 TS: Večji. In proti koncu poskusa, kaj se dogaja s temperaturama? 
44 TU2: Sta temperaturi približno enaki. 
45 TS: Ja. In ko bomo na koncu preverili, bosta verjetno temperaturi kakšni? 
46 TU2: Enaki. 
47 TS: Enaki, če pogledamo meritve, se približujeta. 
48 TU2: Ja. 
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49 TS: Ja, jaz sem ta poskus včeraj izvedla doma in kaj se mi je zgodilo … 
50 TU2: Enaki sta bili. 
51 TS: Temperaturi sta se izenačili. Torej, manjša ko je razlika med temperaturama, je  

potem tudi toplotni tok … 
52 TU2: Manjši. 
53 TS: Večja ko je temperaturna razlika, večji je toplotni tok. Manjša ko je temperaturna 

razlika, manjši je toplotni tok. Vse dokler nista temperaturi enaki … vse manjši je bil 
toplotni tok, dokler se nista temperaturi izenačili. 

54 TU2: Zakaj je pri nama prišlo, da je še 2 stopinje Celzija vmes? 
55 TS: Mogoče … ali je poskus vedno uspešen? 
56 TU2: Ne. 
57 TS: Zakaj? Kaj smo lahko naredili? 
58 TU: Lahko smo narobe meril. 
59 TS: Lahko smo narobe odčitaval, nismo bili natančni, kaj še? 
60 TU2: Lahko, da termometer ni kazal prave temperature. 
61 TS: Lahko smo se vmes dotaknili stene pločevinke, pozabili pomešat, potem pa lahko 

pride do nenatančnih rezultatov, morda bi morali narediti še kakšno meritev več … 
ampak bomo na koncu vaje še enkrat izmerili temperaturo in bomo videli, ali sta se 
temperaturi že izenačili. Torej, če ponovimo … kdaj je tekel večji toplotni tok? 

62 TU2: Am, na začetku. 
63 TS: Kdaj je tekel manjši toplotni tok? 
64 TU1: Na koncu. 
65 TS: Ja, proti koncu. Kdaj pa toplota ne bo več prehajala? 
66 TU1: Ko bosta temperaturi izenačeni. 
67 TS: Ko se temperaturi izenačita. Torej, kaj je pogoj, da toplotni tok teče? 
68 TU1: Da je ena temperatura višja od druge. 
69 TS: Ja, torej razlika v temperaturi. 
70 TU2: Pogledamo, če je izenačeno? 
71 TS: No, preverimo. Najbolje, da vsak preveri v eni pločevinki. 
72 TU2: 27. 
73 TU1: 27. 
74 TS: Sta videla, temperaturi sta se ... 
75 TU2: Izenačili. 
76 TS: Ali toplotni tok še teče? 
77 TU1: Ne. 

2. PAR (4. r.) 

1 TS: Še enkrat preberi in premisli. … Kar pridi zraven, da bomo skupaj pogledali 
meritve. No, pa najprej poglejmo poskus, ki smo ga izvedli. U3, kako se je spreminjala 
temperatura v manjši pločevinki? Pa kar gledamo meritve. 

2 TU3: A … bila je vedno bolj hladnejša. 
3 TS: Torej, je temperatura … 
4 TU3: … se je nižala. 
5 TS: Se je nižala. Torej, ali je pločevinka oddajala ali prejemala toploto? 
6 TU3: Am, oddajala. 
7 TS: Oddajala. U4, kaj se je dogajalo s temperaturo v večji pločevinki? 
8 TU4: Temperatura v večji pločevinki se je vedno višala, ker je šlo iz manjše 

pločevinke toplota u pločevinko z nižjo temperaturo. 
9 TS: Torej, je voda v večji pločevinki toploto prejemala ali oddajala? 
10 TU4: Prejemala. 
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11 TS: Tako je. Zdaj me pa zanima, ali se je temperatura v večji pločevinki ves čas 
spreminjala enako hitro? 

12 TU4: Ne. 
13 TS: Ne, kako pa se je spreminjala? 
14 TU4: Vedno drugače ali pa tudi kdaj enako … 
15 TS: Pa poglejmo najprej prvi del poskusa, kako se je spreminjala? 
16 TU4: No, če gledamo pr večji je šla najprej na višje in na višje, višje, višje … 
17 TS: Če pogledamo zadnji del poskusa, se meritve ponavljalo, kaj to pomeni, kaj se je 

tukaj dogajalo? 
18 TU4: Tukaj je šlo bolj hitreje naprej. 
19 TS: Ja, na začetku se je zelo hitro spreminjala. Kaj pa proti koncu? 
20 TU4: Je šlo pa vedno počasneje, ampak spreminjalo se pa je. 
21 TS: Spreminjala se je, ampak vedno počasneje. V katerem delu poskusa pa je bila 

razlika med temperaturama, torej razlika med temperaturama v manjši in večji 
pločevinki, večja? … Torej, govorimo o razliki med temperaturama, kdaj je bila 
večja? 

22 TU4: Na začetku. 
23 TS: Ja, zakaj misliš? 
24 TU4: Ker takrat še nismo dal, da se je začel skupaj mešat … da drug drugemu dasta 

»mrzloto« in toploto … 
25 TS: Pa je to res, kaj smo rekli, kam prehaja toplota? 
26 TU4: Toplota je šla iz ta manjšega v večjega. 
27 TS: Ja, »mrzlota« pa ni pravilno, vedno govorimo le o toploti … toplota prehaja z 

mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo in posledično se potem 
temperatura mrzle vode viša, vroče pa niža.  

28 TU4: Saj ste rekli, da naj tako napišemo, kot se nam zdi, da razmislimo. 
29 TS: Ja, in potem mi o tem razmislimo, utemeljimo, da bo naše znanje o temperaturi in 

toploti pravilnejše. Torej, rekli smo, da je bila razlika med temperaturama hladne in 
tople vode na začetku večja, kakšen je bil potem toplotni tok? … Na začetku poskusa, 
večji ali manjši? 

30 TU4: Večji. 
31 TS: Večji. Večja ko je temperaturna razlika, večji je toplotni tok. Kakšen pa je bil 

toplotni tok proti koncu poskusa? 
32 TU4: Nižji. 
33 TS: Oziroma rekli bomo manjši. Poglejmo končni meritvi, kaj se dogaja s 

temperaturama? 
34 TU3 in TU4: Viša in niža. 
35 TS: Kaj pa če ju primerjamo? 
36 TU4: O, je skoraj enako. 
37 TS: Ja, kaj mislita, če bomo na koncu še enkrat izmerili temperaturo v obeh 

pločevinkah … ali se bosta izenačili? 
38 TU4: Lahko, lahko. 
39 TS: Temperaturi se približujeta izenačitvi. Ko se bosta izenačili, ali bo takrat toplotni 

tok še tekel? 
40 TU4: Ne. 
41 TS: Ne, ker kaj je pogoj, da toplotni tok teče? … Če smo rekli, da ko se temperaturi 

izenačita, toplotni tok ne teče. 
42 TU4: Z enako temperaturo. 
43 TS: Ja, če imata enako temperaturo, toplotni tok ne teče. Kdaj pa toplotni tok teče? … 

Ko sta temperaturi … 
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44 TU4: Različni. 
45 TS: Torej, U3, kaj je pogoj, da teče toplotni tok? 
46 TU3: Pogoj je da … 
47 TS: Kakšni morata biti temperaturi? 
48 TU3: Različni.  
49 TS: Ja, razlika mora biti med temperaturama. Sedaj pa preverimo, ali sta se 

temperaturi med pločevinkama izenačili.  
50 TU4: Isto je … sta izenačeni. 
51 TS: Ja, če ponovimo … toplota prehaja dokler se temperaturi … 
52 TU3: Ne izenačita. 
53 TS: Tako, za danes smo končali. 

1. PAR (5. r.) 

1 TS: Dobro. U6, kar bližje prideš, da bomo pogledali meritve. Najprej me zanima, kaj 
se je dogajalo s temperaturo v manjši pločevinki? 

2 TU5: A, se je vse bolj ohlajala. 
3 TS: Torej, se je temperatura … 
4 TU5: Zniževala. 
5 TS: Zniževala … zakaj? 
6 TU5: Zato ker je bila v manjši pločevinki toplejša voda kot v večji in je zato prehajala 

z manjše v večjo pločevinko. 
7 TS: Torej, ali je oddajala ali prejemala toploto? 
8 TU5: Oddajala. 
9 TS: Ja. U6, kaj se je pa dogajalo v večji pločevinki? 
10 TU6: A, večja pločevinka je prejemala toploto od manjše pločevinke z vodo, zato ker 

je imela manjšo temperaturo in toplota je prehajala iz toplejšega na hladnejši kraj. 
11 TS: Kaj se je dogajalo s temperaturo vode v večji pločevinki? 
12 TU6: Višala se je. 
13 TS: Super. Ali se je temperatura v večji pločevinki ves čas spreminjala enako hitro? 
14 TU5: Ne. 
15 TS: Ne. Kako pa se je spreminjala? 
16 TU5: Najprej se je am … do ene minute, ne do dve minute po dve stopinji navzgor, 

potem pa od dveh minut naprej, od dveh minut pa pol do tri minute se je spreminjala 
za samo eno stopinjo, potem se pa … potem se je pa am spremenila v minuti pa pol 
samo še za pol stopinje. 

17 TS: Torej, kdaj se je spreminjala hitreje? 
18 TU5: Na začetku. 
19 TS: Ja, kaj pa proti koncu? 
20 TU5: Pa vedno počasneje. 
21 TS: Vedno počasneje. Kdaj pa je bila razlika med temperaturama večja, U6? 
22 TU6: Am … 
23 TS: Torej, razlika med temperaturama … 
24 TU6: Aja, na začetku. 
25 TS: Na začetku poskusa, kaj pa proti koncu. 
26 TU6: Proti koncu je pa postala vse bolj bližje … vse bolj enaka. 
27 TS: Ja, približujeta se izenačitvi. Kdaj je bil toplotni tok večji? 
28 TU6: Am, toplotni tok je bil večji … 
29 TS: Na začetku, ali proti koncu? 
30 TU6: Na začetku. 
31 TS: Na začetku, zakaj? 
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32 TU6: Zato ker takrat je bila, manjša posoda je imela am pač še dovolj segreto vodo in 
takrat se je najbolj ogreval, kot pa takrat pr koncu k že skoraj ni imela več toplote. 

33 TS: Med temperaturama mora biti … 
34 TU6: Razlika v toploti. 
35 TS: Ne. 
36 TU6: Temperaturama. 
37 TS: Ja, pazi. Torej, večja ko je temperaturna razlika … 
38 TU6: … večji je toplotni tok. 
39 TU5: Ja. 
40 TS: Tako. Manjša ko je temperaturna razlika … 
41 TU5: … manjši je toplotni tok. 
42 TS: Ja. Ali kdaj med pločevinkama toplota ne bo več prehajala? 
43 TU5: Ja. 
44 TU6: Ne. 
45 TS: Pojasni. 
46 TU6: No, v bistvu še bo prehajala. 
47 TS: Dobro, ampak kdaj pa ne bo več prehajala? 
48 TU6: Ko se bo temperatura izenačila. 
49 TS: Ja, zato ker smo rekli, da toplota prehaja kadar imamo razliko v temperaturi, ane. 
50 TU6: Ja. 
51 TS: Torej, kaj je pogoj, da toplota sploh prehaja? 
52 TU5: Različna temperatura. 
53 TS: Razlika v temperaturi. Ali sta se temperaturi pri našem poskusu že izenačili? 
54 TU5 in TU6: Ne. 
55 TS: Ne, pa sedaj preverimo. 
56 TU6: 27 … 
57 TU5: 26 pa pol. 
58 TS: Kaj se dogaja? Ali se približujeta izenačitvi? 
59 TU5: Ja. 
60 TS: No, sta izenačeni? 
61 TU5: Ja, sta. 
62 TS: Kaj to pomeni, ali toplota še prehaja. 
63 TU5: Ne. 
64 TS: Za danes smo končali, vidimo se spet jutri. Nasvidenje. 
65 TU5 in TU6: Nasvidenje 

2. PAR (5. r.) 

1 TS: U7, kar zraven se usedi, da bomo skupaj pogledali meritve. Nimamo časa 
prepisovat. In sicer, gledamo tabelo … Kako se je spreminjala temperatura v manjši 
pločevinki? 

2 TU8: Am, temperatura v manjši pločevinki je v bistvu … 
3 TS: Kaj se je dogajalo? 
4 TU7: Am, temperatura v manjši pločevinki … 
5 TU8: Je oddajala toploto … 
6 TU7: … toploto v mrzlo in se je … 
7 TS: Ali temperatura oddaja toploto? 
8 TU8: Am, mislim, da ne. 
9 TU7: Ne. Ta pločevinka z vročo vodo je oddajala toploto v mrzlo vodo. 
10 TS: Ja, to je res in kaj se je pri tem dogajalo s temperaturo v manjši pločevinki? 
11 TU7: A, manjšala se je. 
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12 TS: Ja, torej se je zniževala. 
13 TU8: V večji pa naraščala. 
14 TU7: V večji pa naraščala temperatura. 
15 TS: Mhm, torej manjša pločevinka prejema ali oddaja toploto? 
16 TU8: Oddaja. 
17 TS: Oddaja. U8, opiši mi, kaj se je dogajalo med pločevinkama? 
18 TU8: […] k je toplota iz manjše posodice oziroma pločevinke prehajala v večjo …  
19 TU7: … in tud iz večje … 
20 TS: … počakaj, da pove … 
21 TU8: … pa v manjšo. 
22 TS: Zakaj si pa potem puščice tako narisal? 
23 TU8: A, am v bistvu je prehajala sam ven … toplota je prehajala v večjo posodo. 
24 TS: Mhm. 
25 TU7: Jaz sem pa tako. 
26 TS: Ja, kar pusti, nič hudega, zato se pa učimo. Toplota vedno prehaja … 
27 TU8: Iz toplejšega na hladnejše mesto. 
28 TS: Torej, ali lahko prehaja iz hladnejšega na toplejše mesto? 
29 TU7: Ne. 
30 TS: Ne, pazi. Na primer kadar rečemo, da bomo dali plastenko v hladno vodo, da se 

bo pijača ohladila …  
31 TU8: … ohladila ja. 
32 TS: Pri tem bo pijača oddajala toploto hladni vodi in se ji bo pri tem znižala 

temperatura. Ali se je temperatura vode v večji pločevinki ves čas spreminjala enako 
hitro? 

33 TU7: Ne. 
34 TS: Ne. Kako se je spreminjala? 
35 TU7: Počasi. 
36 TS: Poglej meritve. 
37 TU7: Najprej je bila 17, potem se je višala … 
38 TS: Ja, in kako se je višala na začetku? 
39 TU7: 20. 
40 TS: Dobro, ali se je spreminjala hitro ali počasi? 
41 TU8: Hitro. 
42 TS: V primerjavi z meritvami proti koncu poskusa. 
43 TU8: Hitro. 
44 TS: Hitreje, proti koncu poskusa pa vedno bolj … 
45 TU7: Počasneje. 
46 TU8: Počasi. 
47 TS: Počasi. Kaj pa razlika med temperaturama v večji in manjši pločevinki, kdaj je 

bila večja razlika? U7, daj se osredotoči, res ni treba prepisovati, ker vem, da sta 
skupaj delala. 

48 TU8: V bistvu je bila na začetku največja razlika. 
49 TS: Odlično, na začetku je razlika med temperaturama večja, kaj pa proti koncu 

poskusa? 
50 TU8: Je manjša. 
51 TU7: Zmeraj manjša. 
52 TS: Se pa ta razlika vedno manjša. Kdaj je pa potem toplotni tok večji? 
53 TU7: Na koncu. 
54 TS: Kaj smo rekli … 
55 TU8: Na začetku. 
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56 TS: Na začetku, zakaj? 
57 TU7: Zaradi tega ker … je voda še na začetku topla … 
58 TS: Kaj smo rekli o razliki med temperaturama? … Kakšna je na začetku? … Razlika 

med temperaturama je na začetku poskusa … 
59 TU8: Največja. 
60 TS: In zato je toplotni tok na začetku poskusa … 
61 TU7 in TU8: Največji. 
62 TS: Večji in se proti koncu poskusa … 
63 TU7 in TU8: Manjša. 
64 TS: Zakaj? Kaj se bo na koncu zgodilo s temperaturama? 
65 TU8: Am, enake bodo postale. 
66 TS: Izenačili se bosta, tako je. In kdaj toplota ne bo več prehajala? 
67 TU7: Ko bosta izenačeni. 
68 TS: Ko bosta temperaturi izenačeni. Kaj je torej pogoj, da toplota sploh prehaja? 
69 TU7: Da je topla voda hladna in zaradi tega se … 
70 TU8: Da je ena voda … da je ena stvar topla, druga stvar pa mrzla. 
71 TS: Ja, torej razlika v temperaturi. Če ni razlike v temperaturi, če sta temperaturi obeh 

snovi enaki, toplotni tok ne teče. Pa preverimo temperaturi, kaj se je zgodilo na koncu 
poskusa? 

72 TU7: Uravnovesili se bosta. 
73 TS: Preverimo. 
74 TU7: Mal še zmešamo … 26 stopinj je pri obeh. 
75 TS: Je? 
76 TU8: Ja, uravnovesili sta se. V bistvu, če lahko na tablo narišem … (Učenec je z mojo 

pomočjo narisal graf prehajanja toplote med pločevinkama. Ob grafu smo utrdili 
obravnavano snov.) 

3. NALOGA: TOPLOTNA PREVODNOST 

1. PAR (4. r.) 

1 TS: Naslednjo bomo malo kasneje. U1, si. Dobro, sedaj pa pogledamo meritve. 
Najprej me zanima, ali se je voda v skodelicah enako hitro ohlajala? 

2 TU2: A, ne. 
3 TS: Ne. V kateri se je najhitreje ohlajala? 
4 TU1: Jeklo. 
5 TS: V kateri pa najpočasneje? 
6 TU1 in TU2: Stiropor. 
7 TS: Sedaj pa razmisli, ali toplota skozi različne snovi enako hitro prehaja? 
8 TU1: Am, ne. 
9 TU2: Ne. 
10 TS: Ne, kako to vesta? 
11 TU1: Am, po tem poskusu.  
12 TS: Kaj smo ugotovili? … Da se v različnih skodelicah … 
13 TU1: Da se različno hitro ohlaja. 
14 TS: Ja, in je temperatura različno hitro padala. Kaj pa je značilno za tiste snovi, pri 

katerih se je voda hitro ohlajala? 
15 TU1: Am, da so mrzle. 
16 TS: Na dotik so bile mrzle, prej ko smo merili temperaturo skodelic pa smo ugotovili, 

da je temperatura skodelic enaka. 
17 TU1: Am … 
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18 TS: Kaj je razlika med temi skodelicami? V čem se razlikujejo? 
19 TU1: Po materialu. 
20 TS: So iz različnih materialom. Kaj pa če to povežemo s toploto, je kakšna povezava? 
21 TU1: A, mislim, da ja. 
22 TS: Ja, mi znaš povedati? 
23 TU1: To pa ne. 
24 TS: Premisli, zakaj je jeklo tisto v katerem se je voda prej ohladila? 
25 TU2: Zato ker jeklo hitreje oddaja toploto. 
26 TS: Odlično, jeklo je dober prevodnik. Ali je mogoče še katera skodelica prevodnik? 

… poleg jekla. 
27 TU1: Am, steklo.  
28 TS: Steklo. 
29 TU1: Pa keramika. 
30 TS: Keramika je glede na naše meritve zelo blizu steklu, vendar spada v drugo 

skupino. Kako se imenuje tista druga skupina? 
31 TU1: Izolatorji. 
32 TS: Odlično. Snovi delimo na dve skupini toplotni prevodniki in toplotni … 
33 TU2: … izolatorji. 
34 TS: Kaj je značilno za toplotne prevodnike? 
35 TU2: Da hi… počasneje prevajajo. 
36 TS: Ker je prevodnik … 
37 TU2: hitreje prevaja. 
38 TS: Toplotni prevodniki zelo dobro prevajajo toploto. Kaj pa izolatorji? 
39 TU1: A, zelo … bolj počasi. 
40 TS: Slabo prevajajo. Ali je mogoče, da pri toplotnih izolatorjih toplota ne prehaja? 
41 TU1: Čez kakšne tud ne prehaja. 
42 TS: Toplotni izolatorji so tiste snovi, ki slabo prevajajo toploto, kljub temu pa toplota 

prehaja. Dajmo našteti nekaj toplotnih prevodnikov.  
43 TU2: Jeklo. 
44 TS: Jeklo. 
45 TU1: Steklo. 
46 TS: Ja, kaj pa če pomislita še na vsakdanje življenje, se morda spomnita še kakšnega 

primera dobrega prevodnika? 
47 TU1: Les, plastika. 
48 TS: Plastika, je iz meritev vidno, da spada med … 
49 TU2: Prev… 
50 TU1: Izolatorje.  
51 TS: Izolatorje. In tudi les je izolator. Kaj pa če pomislita na kuhinjo, kakšne posode 

uporabljamo za kuhanje? 
52 TU1: Kovinske. 
53 TS: Kovinske, zakaj? 
54 TU1: Am… 
55 TU2: Zato ker kovina počasneje prevaja toploto. 
56 TU1: Ker zelo hitro prevaja. 
57 TS: Ja, kovina dobro prevaja toploto in nam pri kuhanju omogoča, da … 
58 TU2: Am, začnemo jest. 
59 TS: U2, daj se lepo se usedi in se osredotoči. Zakaj uporabljamo posodo? 
60 TU1: Za kuhanje. 
61 TS: Za kuhanje, torej jo postavimo na kuhalnik, zakaj uporabljamo jeklene posode? 
62 TU1: Zato ker se pri visoki temperaturi stopi. 
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63 TS: Rekli smo, da kovina in jeklo spadata k toplotnim prevodnikom. Torej če 
postavim jekleno ali kovinsko posodo na kuhalnik, ali se bo voda hitreje ali počasneje 
segrela? 

64 TU1: Hitro. 
65 TS: Hitreje. Iz katerega materiala pa je kuhalnica za mešanje? 
66 TU1: Lesena. 
67 TS: Lesena. Zakaj pa ne bi uporabila kovinske? … Kaj bi se zgodilo, ko bi nekaj časa 

mešala? 
68 TU1: Bi se … bi bilo še vseeno toplo. 
69 TS: Če je jeklo dober prevodnik in če držim kuhalnico in z njo mešam, kaj bi se 

zgodilo? 
70 TU1: Opekli. 
71 TS: Se bom opekla. Zato pa so kuhalnice lesene ali plastične, sta že videla plastične. 
72 TU2: Ja. 
73 TU1: Ja, mi imamo plastično. 
74 TS: No vidita, les ter plastika sta izolatorja in posledično se med kuhanjem ne 

opečemo. Torej, če se vrnemo k prevodnikom, našteli smo kovina, jeklo, steklo, kaj pa 
poleti, če hodimo bosi po betonu, se vama je kdaj zgodilo, da je tako segret, da se 
spečeš v stopala … 

75 TU2: Ja. 
76 TS: Ja, no tudi beton je prevodnik. Kaj pa voda? 
77 TU2: Am, ne. 
78 TS: Tudi voda je prevodnik. Izolatorji, katere skodelice, ki smo jih uporabili v 

poskusu, so dobri izolatorji? 
79 TU2: Am. 
80 TS: No, saj lahko pogledata v tabelo. … Toplotni izolatorji so … 
81 TU2: Stiropor, plastika, keramika. 
82 TS: Dobro. Sedaj pa pomislita še, ali imate doma kakšen material, ki je toplotni 

izolator. 
83 TU2: Les. 
84 TS: Dobro, les. Spomnita se na gradnjo hiš. 
85 TU2: Opeka. 
86 TS: Opeka je izolator, kaj še? 
87 TU1: Glina. 
88 TS: Ja, saj opeka je v bistvi iz gline, ki je potem žgana. Kaj pa streha? V kaj jih 

oblečemo? 
89 TU1: Strešnike. 
90 TS: Dobro, kaj damo pa spodaj? 
91 TU1: Les. 
92 TU2: Kako se že tistemu reče, am k damo spodaj … 
93 TU1: Stekleno volno. 
94 TU2: Ja, steklena volna. 
95 TS: Odlično. S stekleno volno izoliramo streho, kaj s tem dosežemo? 
96 TU1: Am, da je bolj toplo. 
97 TS: In da toplota … 
98 TU1: Ne uhaja. 
99 TU2: Ne prehaja ven. 
100 TS: Prehaja ven v vsakem primeru, ampak s tem zmanjšamo to prehajanje. V kaj pa 

oblečemo hišo? 
101 TU1: A, stiropor. 
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102 TS: Stiropor. Sedaj mi najprej U2 razloži, če oblečemo hišo v stiropor in streho 
izoliramo z volneno volno, torej hišo izoliramo. Kako nam ta izolacija pomaga poleti? 

103 TU1: Am, da … 
104 TS: Počakaj, najprej U2. 
105 TU2: Da, da … 
106 TS: Torej poletje je, zunaj sije sonce, hišo pa imamo izolirano. 
107 TU2: Am, da je »mrzlejša«. 
108 TS: Ja, torej toplota od zunaj … 
109 TU2: Am, ne prehaja. 
110 TS: Toplota prehaja, ampak kaj torej izolacija zmanjša? 
111 TU2: Am, toploto. 
112 TS: Prehajanje toplote. Torej, hišo izoliramo zato, da zmanjšamo prehajanje toplote 

Ko je zunaj zelo vroče in toplota prehaja v našo hišo, ker je zunaj topleje in izolacija 
nam omogoča, da se hiša ne bo preveč segrela. Kaj pa pozimi, U1? 

113 TU1: Am, da … da topel zrak ne prehaja v velikih količinah ven. 
114 TS: Mhm, ko ogrevamo hišo na primer z radiatorjem, da toploto čim bolj zadržimo v 

hiši. 
115 TU1: Ja. 
116 TS: Kaj pa če se na primer odločim, da grem na izlet in želim, da bo pijača ostala čim 

dlje časa topla ali hladna, kam jo lahko nalijem? 
117 TU1: Am, če hočemo, da je topla jo damo v termovko. 
118 TS: Ja, odlično. Ali misliš, da bi lahko tudi hladno vodo nalila v termovko? 
119 TU1: Am, ja sam bi se malo bolj segrela. 
120 TS: Pravzaprav termovka … 
121 TU2: Zadržuje toploto. 
122 TS: je narejena tako, da v čim večji meri zadržuje toploto snovi, ki jo nalijemo noter. 

Torej če vanjo nalijem hladno vodo, bo zadržala tudi temperaturo hladne vode. Ne 
glede na to kolikšna je temperatura vode, ki jo noter nalijemo, bo v termovki voda kar 
nekaj časa ostala topla ali hladna. Toplota prehaja, ampak zelo počasi. Se spomnita, ko 
sem v termovki prinesla vročo vodo? 

123 TU2: Ja. 
124 TS: No, vodo sem zjutraj nalila v termovko in jo potem prinesla v šolo in sem jo ves 

dopoldan uporabljala, ko sem z vami delala poskuse in je temperatura zelo malo padla. 
Ko sem prišla domov, je bila voda v termovki še vedno topla. Enako bi bilo, če bi 
vanjo nalila hladno vodo, prav tako bi s pomočjo termovke dalj časa obdržala 
temperaturo hladne vodo. Kaj pa če termovke nimamo in želim obdržati pijačo toplo 
ali hladno? Nalijem jo v plastenko, kaj lahko storim, da zmanjšam ohlajanje ali pa 
segrevanje pijače? 

125 TU1: Jo ovijete v stekleno volno. 
126 TS: Dobro, lahko, ampak steklena volna je tak material, da zelo pika in nebi bilo 

prijetno. 
127 TU2: Ali pa u volno. 
128 TU1: Les ali pa plastiko. 
129 TU2: Tisto, ki imate vi. 
130 TS: Ja, moja plastenka je tudi ovita, in sicer v blago. Torej plastenko ovijemo v snov, 

ki je dober izolator. Najlažje bi uporabili volno ali pa časopis. Dobro, sedaj pa rešita še 
zadnja dva vprašanja. 

 
131 TS: Mi sedaj znata razložiti, zakaj so bile skodelice, ki smo jih prijeli, na dotik 

nekatere hladnejše kot druge? 
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132 TU2: Zato ker so snovi različne. 
133 TS: Ja in … 
134 TU2: Da različno prevajajo toploto. 
135 TS: Odlično, različne snovi, različno hitro prevajajo toploto. In če primemo jekleno 

skodelico se kaj zgodi? 
136 TU2: Am … 
137 TU1: Am, se bo segrela. 
138 TS: Dobro, pomisli na prevajanje toplote. 
139 TU1: Se bo hitro začela prevajat. 
140 TS: Torej, toplota bo hitreje prehajala z moje roke na … 
141 TU1: Jekleno posodico. 
142 TS: Ja, in zato imam občutek, da je ta skodelica hladnejša kot na primer ta iz stiropora. 

Zaradi različne prevodnosti snovi imamo občutek, da so nekatere snovi hladnejše od 
drugih, kljub temu, da če so v istem prostoru in imajo enako temperaturo. Za danes 
smo zaključili. Hvala in se vidimo jutri. Nasvidenje. 

143 TU1 in TU2: Nasvidenje. 

2. PAR (4. r.) 

1 TS: Naslednji dve nalogi bosta rešila na koncu. A, torej … sedaj pa pogledamo 
meritve. Ali je temperatura vode v vseh skodelicah enako hitro padala? 

2 TU4: Am, ne. 
3 TS: Ne. V kateri je najhitreje padala? 
4 TU3: Jeklo. 
5 TS: Smo ugotovili, da v jekleni. V kateri pa najpočasneje? 
6 TU4: Stiropor. 
7 TS: Stiropor. Torej, na podlagi naših meritev, kaj lahko rečeta … ali toplota skozi 

različne snovi enako hitro prehaja? 
8 TU3 in TU4: Ne. 
9 TS: Ne. Torej pri prejšnjih poskusih smo že ugotovili, da toplota prehaja vse do 

izenačitve temperatur, da gre vedno s toplejšega na hladnejše, danes pa ugotavljamo, 
da je prehajanje toplote odvisno tudi od česa? 

10 TU4: Materiala. 
11 TS: Ja, iz katerega je določen predmet. Kaj pa je razlog, da toplota ne prehaja skozi 

vse snovi enako hitro? Torej, rekli smo material. Po čem pa se ti materiali razlikujejo? 
12 TU4: Nekateri so bolj hladni … pa bolj tolpi. 
13 TS: Prej smo ugotovili, da imajo enako temperaturo. 
14 TU4: Mehki, trdi. 
15 TS: Dobro, to je razlika med materiali. Ampak, tukaj se je voda zelo hitro ohlajala, 

tukaj pa zelo počasi, v čem je torej razlika med … 
16 TU4: Hladno in toplo. 
17 TS: Kako, kako pa … am, torej tukaj se je voda zelo hitro ohlajala, kaj to pomeni, da 

je toplota … 
18 TU4: Nižja. 
19 TS: Ne bomo rekli nižja, temperatura je nižja, ampak toplota je pa kaj, ali je hitro 

prehajala ali počasi? 
20 TU4: […]. 
21 TS: Glede na stiropor. 
22 TU4: Ja, na stiroporu je … na stiroporu je ni… je počasneje. 
23 TS: Počasneje, torej je razlika med njimi v tem, kako hitro prevajajo toploto. Nekateri 

prevajajo toploto zelo počasi, drugi pa prevajajo toploto zelo … 
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24 TU3: Hitro. 
25 TS: Hitro. Ali mogoče vesta, kako poimenujemo snovi, ki dobro prevajajo toploto? 
26 TU4: Stiropor. 
27 TS: Kako poimenujemo skupino snovi, ki dobro prevajajo toploto? Rečemo, da so 

dobri toplotni … 
28 TU4: Prevajalniki. 
29 TS: Prevodniki. 
30 TU4: Prevodniki. 
31 TS: Prevodniki. No, kateri materiali so dobri toplotni prevodniki? Rekli smo … 
32 TU4: Jeklo. 
33 TS: Jeklo. 
34 TU4: Steklo. 
35 TS: Steklo. Kaj pa te tri skodelice? Kam bi ji uvrstili? 
36 TU4: Med neprevodnike. 
37 TS: Ti, ki pa slabo prevajajo toploto pa jim rečemo toplotni izolatorji. Ali znata našteti 

nekaj toplotnih izolatorjev? 
38 TU4: Zemlja, les. 
39 TS: Les. 
40 TU4: Plastika. 
41 TS: Plastika. Kaj imamo še? 
42 TU4: Papir. 
43 TS: Dobro, kakšen papir, karton, ali pa časopis. Kaj pa imamo še tukaj? 
44 TU4: Keramiko. 
45 TS: Keramika in pa … 
46 TU3: Plastika. 
47 TS: Kaj pa na primer pozimi, ko nas zebe, v kaj se lahko oblečemo? Kateri materiali 

so dobri izolatorji? 
48 TU3: Oblečemo se v volno. 
49 TS: Na primer, volneni puloverji. Kaj pa na primer bunde, s čim so napolnjene? 
50 TU3: Z dlakami. 
51 TS: Lahko, ampak po navadi je notri puh ali perje. 
52 TU4: Ja, puh. Perje je včasih v »povštrih«. 
53 TS: Tudi, res je. U4, naj te popravim, prej si rekel, da je zemlja toplotni izolator, 

ampak je toplotni prevodnik. Kaj pa pri izolaciji hiš, katere materiale uporabljamo? 
54 TU3: Ja, stekleno volno. 
55 TS: Stekleno volno, kam jo damo? 
56 TU4: Kaj pa opeka? 
57 TU3: Am, na stene. 
58 TS: Strehe izoliramo s stekleno volno. Tudi že sama opeka je izolator v kaj pa potem 

še hišo oblečemo? 
59 TU4: V barvo. 
60 TS: Na koncu jo pobarvamo, ampak kaj je prej, kateri material? 
61 TU4: Stiropor. 
62 TS: Stiropor, zakaj? 
63 TU4: Ker je mehek. 
64 TS: Ker je dober … 
65 TU3: Izolator. 
66 TS: Izolator in kaj se dogaja poleti. 
67 TU3: Am, ko sonce … am, dolgo časa sveti … 
68 TS: Ko sonce sveti, kaj se dogaja? 
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69 TU3: Se segreva. 
70 TS: Ampak, ker imamo na hiši stiropor … zakaj jo oblečemo v stiropor, da poleti … 
71 TU3: Je hladneje. 
72 TS: Ja, torej stiropor zmanjšuje prehajanje toplote v hišo. 
73 TU4: In pozimi topleje. 
74 TS: Ja, kaj pa se pozimi dogaja? 
75 TU4: Pozimi je pa topleje. 
76 TS: Kje je bolj toplo v hiši ali zunaj nje? 
77 TU4: V hiši. 
78 TS: Torej toploto … stiropor zmanjšuje, da bi toplota … 
79 TU4: Šla ven. 
80 TS: Prehajala ven iz hiše, zato uporabljamo dobre izolatorje. Ali mi sedaj znata 

pojasniti, zakaj smo prej, ko smo prijemali skodelice, imeli občutek, da so ene bolj 
hladne kot druge? 

81 TU4: Kaj? 
82 TS: Na začetku, ko sta urejala skodelice, so se vama zdele ene bolj hladne kot druge, 

zakaj? … O čem smo se pogovarjali? 
83 TU3: O … izolatorjih. 
84 TS: Kaj se dogaja ko primem skodelico? 
85 TU3: Se segreva. 
86 TS: Se segreva. Ali hitro prevaja toploto ali počasi? 
87 TU3: Počasi. 
88 TU4: Hitro. 
89 TS: Hitro, ker imam v roki jeklo. Kaj pa če v roko primem stiropor? 
90 TU3: Am, gre pa malo bolj počasneje. 
91 TS: Prehaja počasneje, zato imam občutek, da je toplejši od … 
92 TU3: Železa. 
93 TS: Ja, mi imamo jeklo. Torej, je prevodnost snovi tista, ki vpliva na občutek, da je 

ena snov bolj hladna kot druga. Torej, ali snov dobro prevaja toploto ali slabo prevaja 
toploto. Ali to pomeni, da izolatorji ne prevajajo toplote? 

94 TU4: Ne. 
95 TS: Ne, ampak samo bolj … 
96 TU4: Počasi. 
97 TU3: Ja. 
98 TS: Slabo, ja. Rešiti morata še dve nalogi … o tem smo se danes pogovarjali, tako da 

mislim, da ne bo težav. Torej, zapiši, v čem se razlikuje jeklo od ostalih snovi? Kaj 
smo ugotovili? 

1. PAR (5. r.) 

1 TS: No, saj se bomo sedaj pogovorili. Torej, če pogledamo, U5 ali daš nazaj na tisto 
tabelo … pa poglejmo, ali je v vseh skodelicah temperatura enako hitro padala? 

2 TU6: Am, ne. 
3 TS: V kateri skodelici pa je temperatura najhitreje padala? 
4 TU6: A, v jeklu. 
5 TS: Ja, kaj pa najpočasneje? 
6 TU6: V … stiroporu. 
7 TS: Stiroporu. Kaj nam sedaj to pove? Ali toplota skozi različne snovi enako hitro 

prehaja? 
8 TU6: Am, ne. 
9 TS: Ne, ane. Torej, razlika med temi skodelicami je v čem? … Da so različni … 
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10 TU5: Prevodniki. 
11 TS: Kako pa poimenujemo snovi, ki dobro prevajajo toploto? 
12 TU5: Toplotni prevodniki. 
13 TS: Ja. In, kateri materiali izmed naših skodelic so toplotni prevodniki? 
14 TU5: Jeklo, steklo … 
15 TS: Ja, in bomo tukaj kar končali, ker keramiko uvrščamo med izolatorje. Zato ker … 

če pomislita, zakaj jo uporabljamo … v njej postrežemo hrano, iz skodelic pijemo in je 
odličen material, ki nam omogoča, da je hrana primerna za uživanje. Ne zadrži toliko 
toplote, je slabši izolator kot stiropor, torej hrana ostane dlje časa topla ni pa prevroča. 
Ali poznata še kakšen toplotni prevodnik?  

16 TU5: Voda. 
17 TS: Voda, ja. Še kakšnega poznata? 
18 TU6: Kamen. 
19 TS: Kamen, ja se hitro ogreje. 
20 TU5: Pa ta zrak. 
21 TS: Zrak, ne.  
22 TU5: Oziroma ne. 
23 TS: Rekli smo kovina, steklo, jeklo, voda. Kaj pa poleti, ko se segreva beton, sta imela 

kdaj občutek, da je težko hodit po betonu? 
24 TU6: Mhm. 
25 TS: Torej, beton in pa zemlja. Kako pa poimenujemo snovi, ki pa slabo prevajajo 

toploto? 
26 TU5: Izolatorji. 
27 TS: Toplotni izolatorji. Naštejmo še nekaj primerov. 
28 TU6: Les. 
29 TU5: Stiropor. 
30 TS: Ja, les, stiropor. 
31 TU6: Sneg, učiteljica nam je rekla za naravoslovje, da je tud sneg, ane, da k so rastline 

pokopane v snegu, da … 
32 TU5: Ja. 
33 TS: Odlično, so skrite pod snežno odejo in je sneg njihov izolator. Kaj še? 
34 TU5: Am … volna. 
35 TS: Volna. Dva primera sta med našimi skodelicami, rekli smo samo stiropor. 
36 TU5: Plastika. 
37 TS: Plastika in … 
38 TU5: Keramika. 
39 TS: Kaj pa pri gradnji hiš? 
40 TU6: Aja, kaj že … 
41 TU5: Ta, steklena volna. 
42 TS: Steklena volna za izolacijo … 
43 TU5: Hiš. 
44 TS: Kam jo damo? 
45 TU5: Na streho. 
46 TS: Ja, za izolacijo streh. Kaj pa hiša, s čim jo izoliramo? 
47 TU5: Am, s stiroporom. 
48 TS: Stiropor. Kaj nam ta izolacija hiš preprečuje? 
49 TU5: Da bi se hiša preveč ohladila ali pa segrela. 
50 TS: Ja, kdaj preprečuje, da se ne bi hiša preveč segrela? 
51 TU6: Am, takrat kadar je … 
52 TU5: Poleti. 
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53 TU6: Poletje, ane. 
54 TS: Poleti. Kdaj pa, da se ne bi preveč ohladila? 
55 TU6: Pozimi. 
56 TU5: Pozimi. 
57 TS: Ja, torej kaj je lastnost toplotnih izolatorjev. 
58 TU5: Da zadržujejo toploto oziroma jo odbijajo. 
59 TS: Zadržujejo oziramo jo slabo prevajajo. Toploto prevajajo v vsakem primeru, 

ampak ta skozi snov prehaja zelo počasi. Sedaj se vrnimo nazaj na skodelice. Zakaj 
smo imeli občutek, da sta na primer steklo in kovina hladnejša od stiropora? 

60 TU5: Am, zato ker stiropor kasneje prevaja toploto. 
61 TS: Ne kasneje, ampak … 
62 TU5: Aja, ne. Pač, slabše. 
63 TS: Slabše. In ko primemo steklo, imaš občutek, da je hladno zakaj? 
64 TU5: Ker hitreje prevaja. 
65 TS: Ja in toplota z moje roke … 
66 TU5: Gre hitreje v steklo. 
67 TS: Ja, tukaj pa … 
68 TU5: Počasneje oz. jo zadržuje. 
69 TU6: Aja, pol se ti zdi, da je v bistvu kozarec … v bistvu, da je kozarec am, hladnejši, 

v bistvu je pa tvoja roka. 
70 TS: Občutek imaš, da je kozarec hladnejši, čeprav imajo skodelice enako temperaturo, 

če so v istem prostoru. Razlika je v … 
71 TU5: Toploti. 
72 TS: Toplotni prevodnosti snovi smo rekli, ane. 
73 TU5: Aja. 
74 TS: Toplotni prevodnosti snovi, ali snov dobro prevaja toploto, ali snov slabo prevaja 

toploto. Pri prejšnjih vajah, smo se pogovarjali o pojmih toplota in temperatura, da to 
ni enako, o smeri prehajanja toplote, včeraj smo ugotovili, da toplota prehaja do 
izenačitve temperatur in da je na začetku, ko je večja temperaturna razlika, večji 
toplotni tok, danes pa smo spoznali, da je prehajanje toplote odvisno tudi od … 

75 TU6: Materiala. 
76 TS: Ja, torej od prevodnosti snovi. 
77 TS: Dobro. Izpolnila bosta še ti dve nalogi. Vama dam še eno nalogo, doma premisli, 

zakaj imamo v kuhinji pripomočke iz različnih materialov. Sedaj pa rešita še zadnji 
dve nalogi. 

2. PAR (5. r.) 

1 TS: Dobro, sedaj se pa U8 usedeš, da se še malo pogovorimo. Torej, ali je temperatura 
vode v vseh skodelicah enako hitro padala? 

2 TU7: Ne. 
3 TU8: V tej je najmanj. 
4 TS: V kateri je najhitreje padala?  
5 TU7: Tej. 
6 TS: Ja. V kateri pa najpočasneje? Ja, stiroporni. Torej, kaj smo ugotovili, ali toplota 

prehaja skozi različne snovi enako hitro? 
7 TU7: Ne. 
8 TU8: Ne. 
9 TS: Dajmo v tole razpredelnico pogledat. Kako to veš? 
10 TU7: Ja, tlele je na primer na začetku pri stiroporju je bilo 43, na koncu pa 41. 
11 TS: Ja, kaj pa pri kateri drugi skodelici. 
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12 TU8: Je tri stopinje padlo. 
13 TU7: Pri jeklu na primer je bilo najprej 43 stopinj, na koncu je bilo pa 35. 
14 TU8: Je padlo 8. 
15 TS: Torej, kaj smo ugotovili na podlagi meritev? … Da različne snovi različno hitro 

prevajajo … 
16 TU7 in TU8: Toploto. 
17 TS: Toploto. V čem se torej razlikuje okoliščina tega poskusa? 
18 TU7: Po materialu. 
19 TS: Ja, uporabili smo skodelice iz različnih snovi. 
20 TU7: Stiropor, a keramika, steklo, plastika in jeklo. 
21 TS: Kaj pa je razlog, da toplota ne prehaja skozi te skodelice enako hitro? 
22 TU8: Ker so iz drugačnega materiala. 
23 TS: Ja. Torej, rekli smo, da različne snovi različno hitro prevajajo toploto. 
24 TU7: Mhm. 
25 TS: Ja, torej v čem se razlikujejo ti materiali? 
26 TU7: Po … 
27 TS: Kako hitro … 
28 TU7: … oddajajo toploto. 
29 TS Oziroma prevajajo. Torej se razlikujejo po toplotni prevodnosti. Ali znata na 

podlagi meritev povedat, kateri so dobri toplotni prevodniki? 
30 TU7: A, jeklo. 
31 TS: Jeklo. 
32 TU8: Jeklo, steklo, keramika … plastika. 
33 TS: Bi rekel, da so toplotni prevodniki? 
34 TU7: Ja, dobri, ja. 
35 TU8: So dobri. 
36 TU7: Toplotni prevodniki. 
37 TU8: Stiropor pa ni dober toplotni prevodnik. 
38 TS: Stiropor je pa kaj? 
39 TU7: Več časa zadrži toploto. 
40 TS: Ja, kako poimenujemo snovi, ki pa slabo prevajajo toploto? 
41 TU7: To smo se že učil. 
42 TS: Imamo toplotne prevodnike in … 
43 TU8: Toplotne neprevodnike. 
44 TU7: Izolatorje. 
45 TS: Ja, toplotne izolatorje. 
46 TU8: Sej to smo se učil, sam. 
47 TS: Ste se, ane. In, kaj je značilno za toplotne prevodnike? 
48 TU7: Da dobro prevajajo toploto. 
49 TS: Tako, kaj pa za toplotne izolatorje? 
50 TU8: Da slabo prevajajo toploto. 
51 TS: Da slabo prevajajo toploto … 
52 TU7: To uporabljajo za izolacijo, da toplota ne gre iz doma. 
53 TS: Odlično, mi znaš razložiti, kaj se dogaja poleti? 
54 TU7: Poleti ta izo… toplotna izolacija preprečuje, da bi notri šla vročina, pozimi pa lih 

obratno, da zadržuje notri vročino. 
55 TS: Ja, ali to pomeni, če imamo izolirano hišo … torej, da izolatorji ne prevajajo 

toplote? 
56 TU7: Slabo. 
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57 TS: Tako je, slabo … toplota skozi njih počasneje prehaja. Ali poznata še kakšne 
toplotne izolatorje? 

58 TU7: Volna. 
59 TS: Volna, prej smo že rekli stiropor. 
60 TU7: Kaj je že, ena taka … steklena volna. 
61 TS: Steklen volna, da izoliramo strehe. Kaj pa zasteklitev? 
62 TU7: Steklo. 
63 TS: Kako zasteklimo okna? Imamo … 
64 TU8: Am, ja am … 
65 TU7: Plastiko. 
66 TU8: Ne, ne, ne … a se spomniš imamo prostor med dvema stekloma. 
67 TS: Ja, imamo dvojno zasteklitev in kaj je vmes med stekloma? 
68 TU8: Zrak.  
69 TS: Lahko pa tudi brezzračni prostor oziroma vakuum. Torej, rekli smo stiropor, 

steklena volna, volna potem pa, če pogledamo naše skodelice … 
70 TU7: Plastika. 
71 TU8: Plastiko, keramiko, steklo, jeklo. 
72 TS: Keramika in plastika tudi spadata med toplotne izolatorje. 
73 TU7: A res, plastiko tud lahko […]. 
74 TS: Ne, določne snovi uporabljamo za določene namene, tudi druge lastnosti moramo 

upoštevati, ne samo toplotno prevodnost. Keramika je tudi izolator, res pa je, da je 
stiropor boljši izolator. Zakaj po navadi uporabljamo keramične skodelice? 

75 TU7: Zaradi tega ker se v njih hitro čaj na primer … 
76 TS: Če smo rekli, da je toplotni izolator. 
77 TU8: A, se počasi hladi. 
78 TS: Se počasneje ohlaja in imamo čaj dlje časa topel. Sedaj pa naštejta še nekaj 

primerov toplotnih prevodnikov.  
79 TU7: Toplotni prevodniki. 
80 TS: Toplotni prevodniki so … 
81 TU8: Steklo, jeklo … 
82 TU7: Steklo, jeklo. 
83 TS: Steklo, jeklo, prej si omenil še … 
84 TU7: Steklo. 
85 TS: Namesto jekla si rekel, da je … 
86 TU7: Železo. 
87 TU8: Kovina. 
88 TS: Ja. Kaj pa poleti, če gremo bosi po betonu, ali je segret? 
89 TU8: Zelo. 
90 TU7: Aha, mi smo … lansko leto smo vzeli en »šrafenciger«, po domače, potem smo 

dal v asfalt in se je kar … se je kar topli, smo ga lahko kar ven vzel. 
91 TS: A, res, je bil zelo segret. 
92 TU7: Ja, smo kar luknjo not naredil, tok je bil segret. Zato se pa polet take udrtine 

delajo k tovornjaki peljejo pol se pa delajo udrtine, zato pa polivajo vodo po cestah, da 
se ohladi. 

93 TS: No, vidiš. V vsakdanjem življenju je ogromno primerov, ko se lahko spomnimo 
na toploto, toplotno prevodnost in temperaturo. Kaj pa če želim, da pijača ostane dlje 
časa hladna ali topla, kaj lahko storim? 

94 TU7: Damo jo v hladilnik. 
95 TS: Če grem na izlet pa želim, da pijača ostane hladna. 
96 TU7: Hladilno torbo. 
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97 TS: Hladilno torbo, kaj še? 
98 TU7: Lahko damo notri ledene kocke. 
99 TS: Na primer, za nekaj časa bi zadostovalo. 
100 TU7: Lahko pa damo tud v plastiko na primer. 
101 TS: Če nalijemo pijačo v plastenko, kaj pa lahko storimo, da bo dlje časa hladna? 
102 TU8: V to, am … 
103 TS: Ali jo lahko v kaj oblečemo, da zmanjšamo prehajanje? 
104 TU7: A tako kot tamle? 
105 TS: Ja, kateri material pa bi uporabila? 
106 TU7: Blago. 
107 TS: Blago. Pomislita na toplotne izolatorje. 
108 TU8: Jaz bi jo ovil v stiropor. 
109 TS: Zelo dobro, lahko bi jo oblekli v stiropor. Prej smo omenili tudi volno, ali pa 

časopis bi tudi lahko uporabili.  
110 TU7: Časopis. 
111 TS: Poskusita doma hladno vodo naliti v plastenko in jo oviti v časopis in preverita, ali 

bo ostala dlje časa hladna kot v tisti, ki bo brez časopisa. 
112 TU7: Mi kadar gremo k našemu stricu grebst travo, je nek tam en potok in potem 

damo tud notri. 
113 TS: No, še en primer. 
114 TU7: Pa se hladi. Od potoka je mrzlo in ven izhaja toplota pa tud notri je pol mrzlo ker  

damo prav notri v potok. 
115 TS: Ja, kaj se dogaja, kam prehaja toplota? 
116 TU7: A, pijače v vodo. 
117 TU8: Po domače »pir« v reki. 
118 TS: In se pri tem znižuje temperatura … 
119 TU7: Pijače. 
120 TS: Ja, odlično nam gre. Vrnimo se nazaj na skodelice, ki sta jih na začetku urejala.  

Zakaj, pri nekaterih, ko jo primeš občutiš, da je hladnejša od druge? 
121 TU7: A lahko preizkusim?  
122 TS: Ja. 
123 TU7: U, ja to je pa res, ta ki jo tako primem, ena je bolj topla. 
124 TS: Zakaj se ti zdi ta hladnejša od te? Prej pa smo pomerili in so imele enako 

temperaturo. 
125 TU7: Zaradi tega ker … 
126 TU8: Hm. 
127 TS: O čem smo se danes pogovarjali? 
128 TU8: O toplotnih izolatorjih. 
129 TS: Toplotni prevodnosti snovi. 
130 TU7: Mhm. 
131 TS: Torej, kaj se dogaja, ko primem jekleno posodo? … Kam prehaja toplota? 
132 TU8: Posoda bo posrkala. 
133 TS: Pogovarjamo se o prehajanju toplote. Toplota prehaja … 
134 TU8: Aja, toplota bo prehajala iz vaših rok v skodelico. 
135 TS: Ja in ker je jeklo dober toplotni prevodnik. 
136 TU7: Bo se segrela. 
137 TU8: Bo hitro […]. 
138 TS: Bo toplota hitreje prehajala z moje roke in zato imam občutek, da je ta posoda 

hladnejša, ker se mi temperatura roke hitreje niža. Kaj pa se dogaja pri stiroporu, ko ga 
primem? 
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139 TU7: Ker je dober izolator toplotni in zadržuje toploto. 
140 TS: Ja, pravzaprav toplota z moje roke počasneje prehaja, ker je stiropor slab 

prevodnik in imam tako občutek, da je stiropor toplejši od jeklene skodelice, čeprav 
imata na začetku enako temperaturo. Razlika je torej v čem? 

141 TU8: Materialu. 
142 TS: Ja in različni materiali različno hitro … 
143 TU7: Prehaja. 
144 TS: Prevajajo toploto. Torej se razlikujejo po prevodnosti. Sedaj pa je vajina naloga, 

da izpolnita zadnja dva vprašanja ter domača naloga … razmisli, zakaj v kuhinji 
uporabljamo pripomočke iz različnih materialov, na primer kovinske posode za 
kuhanje in lesene kuhalnice za mešanje.  

4. NALOGA: VPLIV POVRŠINE NA TOPLOTNI TOK 

1. PAR (4. r.) 

1 TS: Se bomo pogovorili. U1, kar sem s stolom pridi. Torej, kaj smo ugotovili na 
podlagi poskusa? 

2 TU2: Mm, da … da iz krožnika hitreje izhaja toplota. 
3 TS: Da se je v krožniku voda hitreje ohladila. 
4 TU1: Mhm.  
5 TS: Pomislita na včerajšnjo vajo, smo imeli skodelice iz različnih materialov, 

ugotovili smo, da različne snovi različno prevajajo toploto. Danes pa imamo posodi iz 
istega materiala pa je prav tako prišlo do tega, da se je v eni voda prej shladila kot v 
drugi. 

6 TU2: Jaz vem. 
7 TS: No, utemeljiš. 
8 TU2: Zato ker je, am v krožniku več prostora … am, da ven izhaja toplota. 
9 TS: Ali misliš, da je res več prostora? Poleg tega smo enako količino vode nalili notri. 
10 TU2: Ja, sam tukaj je več prostora kot tukaj, da izhaja ven. 
11 TS: Torej, o čem govoriš? Pravi izraz bo treba uporabiti. U1, ti mogoče veš? 
12 TU1: Am. 
13 TS: Saj pravilno razmišljaš, samo kako bomo pravilno povedali? 
14 TU1: Več prostora za prehajanje toplote. 
15 TS: Torej govorimo o površini.  
16 TU1: Ja. 
17 TS: Tukaj je večja površina kot pri kozarcu. Torej, kako bomo rekli, večja kot je 

površina skozi katero teče toplotni tok v okolico … 
18 TU2: Hitreje teče. 
19 TS: Večji je toplotni tok in tako se snov hitreje ohladi. Kako bomo pa obratno rekli? 

… U1, kako boš rekel? 
20 TU1: Am, … manjša kot je prostornina … 
21 TS: Površina. 
22 TU1: Površina, am … 
23 TU2: Manjši je. 
24 TU1: Ja, manjši je toplotni tok. 
25 TS: In tako se snov … 
26 TU1: Am, počasneje ohladi. 
27 TS: Ja, torej govorimo o površini, ane. Torej o tem delu, kjer toplotni tok teče v 

okolico. Ali mi sedaj znata razložit, zakaj se ljudje stisnemo kadar nas zebe? … Kaj s 
tem zmanjšamo? 
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28 TU2: Am, zmanjšamo … 
29 TU1: Prehajanje toplote s človeka v okolico. 
30 TU2: Prehajanje toplote. 
31 TS: Odlično, torej zmanjšamo 
32 TU2: Toplotni preliv površine na toplotni tok. 
33 TS: Zmanjšamo površino, skozi katero teče toplotni tok v okolico in tako je toplotni 

tok v okolico manjši. Se spomnita vprašanja, zakaj se živali stisnejo v klopčič, kadar 
jih zebe, kadar jim je pa vroče se poskušajo čim bolj pretegniti? 

34 TU2: Am, zato ker am … ker jim je vroče se pretegnejo čim bolj, zato da, am … da 
gre toplota hitreje skozi njih. 

35 TS: Ja, pravzaprav je tako toplotni tok v okolico večji, ker povečajo … 
36 TU2: Površino. 
37 TS: Ja. Kaj pa ko se zvijejo v klopčič, U1? 
38 TU1: Naredijo, am … da je površina manjša. 
39 TS: Ja, zmanjšajo površino in je tako toplotni tok … 
40 TU1: Manjši. 
41 TS: V okolico manjši. Zapomnita si, govorimo o površini skozi katero teče toplotni 

tok v okolico. Tako, za danes smo končali. Vidimo se naslednji teden. 

2. PAR (4. r.) 

1 TS: Torej, zapiši, kaj si ugotovil in ponovno utemeljiš zakaj. Pomagaj si s poskusom, 
ki sta ga izvedla. Prav, vsak zase.  

Učenca rešujeta vprašanja na listu. 

2 TU4: Ja to zdaj jaz nimam napisan. Dej, a lahko mal list? 
3 TS: Poglej pri U3 in razmisli. 
4 TU4: Prej bi se ohladil v krožniku. 
5 TU3: Eto. 
6 TS: Še utemeljiš. Razmisli, na podlagi poskusa. 
7 TU4: To ne vem, zakaj se je lih v krožniku še mal bolj ohladil. 
8 TU3: Jaz res pojma nimam. 
9 TS: Malo se še potrudi. … 
10 TU4: Zdaj vem, zakaj ste vprašali tisto […] ko se stisne. 
11 TS: Ja, res je … se povezuje. 
12 TU3: Ja, to je malo bolj strnjeno […]. 
13 TU4: Tisto je bolj narazen to pa bolj skupi. 
14 TS: Kar napiši, dobro razmišljata. … U3, kar prideš sem pa še list prinesi … Okej. 

Torej, kaj sta ugotovila? V kateri posodi se je voda prej ohladila? 
15 TU4: V krožniku. 
16 TS: V krožniku. Sedaj pa pomislimo. Včeraj smo imeli posode iz različnih materialov 

… 
17 TU4: Mhm. 
18 TS: … danes imamo pa posodi iz istega materiala. Zakaj se je v eni voda prej ohladila 

kot v drugi? 
19 TU4: Zato ker je …  
20 TU3: […]. 
21 TU4: Zato ker je bolj razširjen, skodelica pa je bolj skupi, torej ko je raztegnjen gre 

toplota prej … 
22 TU3: […]. 



162 
 

23 TU4: Am, ven iz, a ... 
24 TU3: Kdo bo zdaj povedal? 
25 TU4: Kaj? 
26 TS: Kar dokončaj, U4. 
27 TU4: Ti povej. 
28 TU3: Ne, ti povej. 
29 TS: Ker gre toplota … 
30 TU4: Ker gre toplota, a … prej ven. 
31 TS: Torej, da bomo uporabili pravi izraz, dobro razmišljata, govorimo o površini. 

Tukaj je večja površina, skozi katero gre toplota direktno v okolico … 
32 TU3: … tukaj gre več puščic, tukaj gre pa manj puščic. 
33 TS: Čakaj, ne še risat. Torej, kako bomo rekli … večja kot je površina skozi katero 

teče toplotni tok v okolico večji je toplotni tok in tako se snov prej ohladi. Kaj pa 
obratno, kako bomo povedali? 

34 TU4: Am, če je […] manjši. 
35 TS: Ja, torej manjša kot je površina skozi katero teče toplotni tok v okolico, kakšen je 

potem toplotni tok? 
36 TU4: Večji. 
37 TS: Če je manjša površina, je tudi toplotni tok … 
38 TU4: Manjši. 
39 TS: Manjši, ane in se tako snov počasneje ohladi. Torej, toplota prehaja skozi snov v 

okolico, v našem primeru skozi krožnik in skodelico, prehaja pa tudi direktno v 
okolico skozi to površino. Ali mi sedaj po vaji znata razložiti, zakaj se ljudje stisnemo 
kadar nas zebe? 

40 TU4: Vso toploto damo skupi. 
41 TS: Ne. Kaj smo ugotovili pri poskusu? 
42 TU4: Ljudje smo preveliki. 
43 TS: Danes smo se pogovarjali o vplivu površine na toplotni tok. Kaj se torej zgodi, ko 

se stisneš skupaj? … Če pogledamo, si tukaj zapisal, da je krožnik bolj raztegnjen in 
smo potem uporabili pravilnejši izraz, da ima večjo površino. Kaj se pa zgodi, ko se 
stisnemo? Kaj se zgodi s površino, ki je v stiku z okolico? Ali je večja ali manjša? 

44 TU4: Večja. 
45 TS: Če se stisneš. 
46 TU4: Večja. 
47 TS: Res? U3, daj vstani. Torej, U3 ima višjo temperaturo kot okolica. Torej topota 

prehaja z U3 v okolico. Kje? Po vsej površini. 
48 TU4: Ja. 
49 TS: Ja. Sedaj se pa stisni skupaj, se zvij v klobčič. Kaj se zgodi s površino? Ali se 

poveča ali zmanjša? 
50 TU4: Zmanjša. 
51 TS: Zmanjša. Torej, kadar se ljudje stisnemo, zmanjšamo površino skozi katero teče 

toplotni tok v okolico. 
52 TU3: O, pa je res toplo. 
53 TS: No, vidiš. Sedaj pa vstani. Ker ti je vroče, vstaneš in tako povečaš površino skozi 

katero teče toplotni tok v okolico. Je sedaj bolj razumljivo? 
54 TU4: Ja, se mi zdi. 
55 TS: Poglejmo še na primeru živali, na primer psa. Zakaj se pes zvije v klobčič, kadar 

ga zebe? 
56 TU4: Temperaturo zniža. 
57 TS: Govorimo o površini. 
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58 TU4: No, površino. 
59 TS: Daj še ti prikaži, kot je U3. Vstani. Predstavljaj si, da je zima in greš ven. Ali imaš 

višjo ali nižjo temperaturo kot okolica? 
60 TU4: Višjo. 
61 TS: Višjo. Kam prehaja toplota? 
62 TU4: Iz mene. 
63 TS: Ja, v okolico. Sedaj si pa nekaj časa zunaj in se tvoja temperatura, kaj? 
64 TU4: Se zniža. 
65 TS: Znižuje in te začne zebsti, zato se zviješ v klobčič. Kaj s tem narediš? Ali je tvoja 

površina večja ali manjša? 
66 TU3: Manjša. 
67 TS: Manjša. Torej, zmanjšal si površino, skozi katero teče toplotni tok v okolico in 

zato te zebe malo manj. Sedaj pa vstani, U4. 
68 TU4: Meni je toplo.  
69 TS: Kaj pa sedaj? Si povečal površino? 
70 TU3: Ja. 
71 TS: In tako teče večji toplotni tok v okolico in se zato hitreje ohlaja.  
72 TU3: Aja, če se zmanjšamo, potem gre manj. 
73 TU4: Kako zmanjšamo, saj nismo […]. 
74 TS: Ne, mi se ne zmanjšamo, ampak površino, skozi katero teče toplotni tok v okolico, 

zmanjšamo. Če se pretegnemo pa povečamo površino, skozi katero teče toplotni tok v 
okolico. Torej govorimo o vplivu površine na toplotni tok … če ponovimo, večja kot 
je površina, skozi katero teče toplotni tok v okolico, večji je toplotni tok in se snov 
hitreje ohladi. In manjša kot je ta površina, skozi katero teče toplotni tok v okolico, 
manjši je toplotni tok in tako se počasneje ohladi. Za danes smo končali. 

1. PAR (5. r.) 

1 TS: Dobro. Premislita, zakaj se ljudje stisnemo kadar nas zebe. 
2 TU5: Zato, da mamo pač manjšo površino in nas … in manj toplote izgubimo. 
3 TS: Tako je, zmanjšamo površino, skozi katero prehaja toplota v okolico in nas malo 

manj zebe, ane. Zelo dobro razmišljaš. Sedaj pa vajina naloga, tukaj imam pripravljen 
krožnik in skodelico in vsak premisli, v kateri posodi se bo mleko prej shladilo ter 
napišeš zakaj tako misliš. 

4 TU5: A sta iz istega materiala? 
5 TS: Ja.  
 
6 TS: Torej, kaj smo ugotovili? 
7 TU5: Am, da če ima pač mleko ustvari večjo površino se hitreje ohladi. 
8 TS: Včeraj smo ugotavljali hitrost ohlajanja vode v posodah iz različnih snovi, danes 

pa smo ugotovili, da je ohlajanje odvisno tudi od površine. 
9 TU6: Mhm. 
10 TS: Sedaj pa nadaljuj poved … večja kot je površina skozi katero teče toplotni tok … 

kakšen toplotni tok potem teče? 
11 TU5: Večji. 
12 TS: Večji je toplotni tok in potem se snov hitreje ali počasneje ohladi. 
13 TU6: Hitreje. 
14 TU5: Hitreje. 
15 TS: Ja, kako bi povedala obratno? 
16 TU5: Da manjša ko je površina kasneje se ohladi. 
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17 TS: Ja, torej manjša kot je površina skozi katero teče toplotni tok v okolico, manjši je 
toplotni tok in tako se snov počasneje ohladi. In v našem primeru … Kje bo mleko 
ostalo dlje toplo? 

18 TU5: V skodelici. 
19 TS: Ja. Spomnita se vprašanja, ki sem vam ga že nekaj časa nazaj postavila … Zakaj 

se živali zvijejo v klobčič kadar jih zebe, zakaj se pretegnejo kadar jim je vroče? 
20 TU6: Aja, to je pol to, ne.  
21 TU5: Ja, isto. 
22 TS: Ja, vprašanje je povezano z današnjo vajo. 

2. PAR (5. r.) 

1 TS: Sedaj pa premisli, am … Zakaj se ljudje stisnemo, kadar nas zebe? 
2 TU8: To sva imela na začetku. Zakaj se živali stisnejo ko jim je, am mrzlo pa zakaj se 

raztegnejo ko jim je vroče. 
3 TS: Ja, se povezuje. 
4 TU7: Na primer, če mene zebe ponoči, ko sem v postelji, se čim bolj skupaj stisnem 

pa pokrijem, am ko en tak klopčič se tako skupaj stisnem. 
5 TS: Ja in kaj s tem narediš, ko se stisneš v klopčič? 
6 TU7: Am, v bistvu proizvajam toploto nekak. 
7 TS: Ne. 
8 TU8: V bistvu, če maš ti recimo … če gremo zdaj na živali, ne da smo mi … am, 

recimo ko se, am … kako naj rečem … bom reku, ne bom dal primera živali, ena žival 
recimo, če bi se stisnila v klobčič, če bi se zavila vanga, bi oddajala toploto v prostor 
oziroma … ja, oddajala bi toploto v prostor in pol jo bi ta zrak, ki je v prostoru bi jo 
grel. 

9 TS: Če je žival stisnjena v klobčič ali pa se pretegne, v obeh primerih oddaja toploto v 
okolico. Kaj pravzaprav stori če se zvije v klobčič? Nekaj zmanjša. 

10 TU7: Verjetno, da jo bo zeblo. 
11 TS: Ne, če se zvije v klobčič jo manj zebe. 
12 TU7: Sej. 
13 TS: Aha, si tako mislil. Dajmo pogledat na primeru, na primer če je človek sam, stoji, 

okrog sebe oddaja … 
14 TU8: Toplota. 
15 TU7: Ozračje. 
16 TS: Torej, oddaja toploto v okolico. 
17 TU7: Ja. 
18 TS: Potem ga začne zebsti in se stisne. Kaj se zgodi? Če pogledamo človeka, ki je 

stisnjen. Kaj zmanjša? 
19 TU7: Hm … 
20 TS: No, pa bomo prešli kar na poskus pa vama bo morda potem lažje to razložiti, prav. 
21 TU7: Okej. 
22 TS: In sicer, pripravljeno imam skodelico in krožnik. Tvoja naloga je, da razmisliš, v 

kateri posodi se bo mleko prej shladilo, uporabili bomo vodo namesto mleka … 
23 TU8: Ja. 
24 TS: … in utemeljiš zakaj. Najprej boš napisal, U8. 
25 TU8: Sam, da vidim to. 
26 TU7: Sej to je isto kot včeraj … to je oboje iz keramike. 

Učenca zapisujeta svojo napoved. Ko zaključujeta, tiho preberem njuni napovedi ter 
preverim, ali sta napoved tudi utemeljila. 
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27 TS: In ne pozabi utemeljit, zakaj. 
28 TU7: Ne vem. 
29 TS: Premisli, poglej skodelico in krožnik. 
30 TU8: Jaz sem že. 
31 TU7: Hm, mislim, da vem. 
32 TU8: Jaz sem napisal utemeljitev, mislim, da je to. 
33 TS: Dobro. 
34 TU7: Men se zdi, da je to nekak isto k pr človeku, zaradi tega, ker … 
35 TS: Je povezano, ja. 
36 TU7: A lahko povem zakaj? 
37 TS: Ja, lahko. 
38 TU7: Ane, isto k pr človeku, ta skodelica je manjša, kakor če bi se človek skupaj 

stisnil, ta krožnik je pa večji, k če bi šel narazen. 
39 TS: Mhm. 
40 TU7: In tukaj se bo prej shladil kot pa tukaj. 
41 TS: Ja, bomo potem še natančneje utemeljili, zakaj. Zelo dobro razmišljaš. 
 
42 TU7: Sem reku, da se bo u krožniku prej. A se prav sem jaz mel prej prav, učiteljica? 
43 TS: Mhm. Spodaj napišeš zakaj pa kje ane. 
44 TU8: Jaz še zmeraj ne »štekam« tega pojma. 
45 TS: Saj se bomo potem še pogovorili.  
46 TU7: Ja, zakaj … 
47 TS: Premisli malo, poglej … 
48 TU7: Skoraj isto k pr človeku. 
49 TS: Material je isti, kaj pa je drugače? 
50 TU8: Aaa, še zmeraj ne »štekam«. 
51 TU7: Tukaj je voda pri nas je pa toplota. 
52 TS: Kaj je razlika med skodelico in krožnikom? 
53 TU7: Da je krožnik večji kot skodelica. Krožnik ima večjo prostornino. 
54 TU8: Ooo, zdaj pa »štekam«. 
55 TS: Mi smo dali notri enako količino vode.  
56 TU7: Ja. 
57 TS: Kaj je večje pri krožniku? Ne prostornina, ampak … 
58 TU7: Globina … ne. 
59 TS: Pravi izraz moramo uporabiti … pomisli na prehajanje toplote v okolico.  
60 TU8: O, zdaj pa »štekam«. 
61 TS: Kaj ima krožnik večjo … 
62 TU8: Am, ima večjo, večjo … 
63 TU7: Ne znam povedat. 
64 TU8: Večjo obseg. Kako se že tisto reče k smo pri matematiki delal obseg pa … 
65 TU7: Ploščina. 
66 TU8: Ploščina. 
67 TS: No, napišeš. Malo drugače bomo rekli, ker imam telo in ne lik. 
68 TU8: Oba sva isto napisala. 
69 TS: Še prvi del vprašanja reši, U8. Kje se je prej shladila, napiši. 
70 TU8: Aja.  
71 TU7: Evo.  
72 TS: Dobro. Torej, kaj smo ugotovili? Kje se je voda prej shladila? 
73 TU7: Na krožniku. 



166 
 

74 TS: V krožniku. Kot sem že prej povedala, včeraj smo imeli različne materiale, danes 
pa imamo … 

75 TU7: Isti. 
76 TS: Posodi iz istega materiala, ampak sta različni. Kaj je sedaj vplivalo, da se je voda 

v krožniku hitreje ohladila? Govorila sta o ploščini oziroma pravilneje bomo rekli 
površina. 

77 TU7: Aja. 
78 TS: Kdo ima večjo površino? 
79 TU7: Krožnik. 
80 TU8: Krožnik. 
81 TS: Krožnik. Torej bomo rekli, večja kot je površina skozi katero teče toplotni tok v 

okolico ... 
82 TU7: Hitreje se ohlaja. 
83 TS: Ja, večji je toplotni tok in tako se snov hitreje ohladi. Kako bomo obratno rekli? 

Manjša ko je površina … 
84 TU7: Kasneje se … 
85 TU8: … a, manjši bo toplotni tok. 
86 TS: Ja in počasneje se bo … 
87 TU7: Ohlajal. 
88 TU8: Ohlajal. 
89 TU7: To je dobro za čaj, da je nekaj časa topel. 
90 TS: Tako je, čaj ostane dlje časa topel, če pa v krožnik nalijemo juho … 
91 TU8: Moramo pa hitro jest. 
92 TU7: Se bo pa hitro ohladil.  
93 TS: Ne, ni je potrebno hitro pojest, se bo pa hitreje ohlajala kot čaj v skodelici.  
 
94 TS: Ali mi sedaj po današnji vaji znata razložit, zakaj se ljudje stisnemo, kadar nas 

zebe? 
95 TU8: A, ljudje se stisnemo, kadar nas zebe, zato da toplota … toplota ne prehaja tako 

hitro. 
96 TS: Ko se stisnemo, kaj zmanjšamo s tem? 
97 TU8: Pretok prehajanja toplote.  
98 TS: V … 
99 TU8: V ozračje. 
100 TS: Smo rekli, da zmanjšamo površino skozi katero teče toplotni tok v okolico in tako 

je tudi toplotni tok v okolico manjši. Torej če človek stoji … 
101 TU7: Na primer mi smo takale skodelica na primer k nas zebe, se tako skupaj 

stisnemo, tako k skodelica, kadar nam je pa vroče se pa raztegnemo kot krožnik. 
102 TS: Tako je. In ko človek stoji, predstavljaj si, da takole stojiš, je površina skozi katero 

teče toplotni tok v okolico večja. Če se pa stisneš pa zmanjšaš to površino skozi katero 
teče toplotni tok v okolico in te zebe malo manj … 

103 TU7: … tako kot skodelica. 
104 TS: In je toplotni tok potem v okolico manjši. Dobro, smo končali, se vidimo naslednji 

teden. 

5. NALOGA: MEŠANJE TEKOČIN 

1. PAR (4. r.) 

1 TS: Torej, kaj smo ugotovili? Ali lahko vodo v celoti segrejemo od zgoraj? 
2 TU1: Ne. 
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3 TU2: Mmm, ne. 
4 TS: Ne, torej opazili smo, da je zgoraj toplejša kot spodaj. Ali bi sedaj znala povedat 

… torej, rekli smo, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mestno z nižjo 
temperaturo, ja svetilka je segrevala vodo, zakaj pa se ni v celoti segrela? Kaj misliš? 

5 TU2: Zato, ker, am … ni bilo dovolj toplote.  
6 TS: Ne, nek drug razlog je. 
7 TU2: Aaa, toplotni tok je bil … počasen. 
8 TS: Kje po navadi segrevamo vodo? 
9 TU2: Na štedilniku. 
10 TS: Torej, kje jo segrevamo, od zgoraj? 
11 TU1: Od spodaj. 
12 TS: Od spodaj. Zakaj mislita, da vodo segrevamo od spodaj in ne od zgoraj? 
13 TU2: Zato ker gre toplota od spodaj navzgor. 
14 TS: Ja, torej, kaj se dogaja s toplo vodo … se dviguje. Kaj se pa potem s hladno 

dogaja? 
15 TU1: Gre dol. 
16 TS: Se pa spušča. Torej, kaj, ko mi segrevamo vodo od spodaj, kaj se dogaja z vodo? 
17 TU2: Kroži. 
18 TS: Kroži, se meša in posledično se lahko v celoti segreje. Kaj pa v našem primeru, ko 

smo segrevali od zgoraj, ali se je voda mešala? Ali se kaj dogaja s to vodo, ko smo jo 
segrevali od vrha? 

19 TU1: Ne. 
20 TS: Ne. Ko mi segrevamo vodo na štedilniku, ali opazimo, da se nekaj z vodo dogaja? 
21 TU1: Ja. 
22 TS: Ja, kaj pa se dogaja? 
23 TU1: Mm, izhlapeva. 
24 TS: Dobro, potem ko pride do vretja gre para ven. Kaj pa preden zavre, ali opaziš, kaj 

se kej dogaja notri? 
25 TU2: Am, začne se mal mešat. 
26 TS: In kako to veš, opazimo mehurčke. 
27 TU1: Mhm. 
28 TS: Pa začne brbotati. Torej že z očesom vidimo, da se z vodo nekaj dogaja. Ali smo 

tukaj kaj videli? 
29 TU1: Ne. 
30 TS: Ne, ta voda pa stoji in se zaradi tega tudi ne more mešat in tako toplota ostane pri 

vrhu. In to je razlog, zakaj se voda od zgoraj ne more v celoti segreti. Saj se segreva, 
ampak ko smo zmerili s termometrom, smo ugotovili, da ima zgoraj višjo temperaturo, 
kot v sredini in v sredini višjo temperaturo kot spodaj, torej, v celoti se pa ne more 
segreti, zato ker se ta ne meša. Če še narišemo, se spomnita te slike, ko ste risali 
puščice? 

31 TU2: Mhm. 
32 TS: Torej, vodo segrevamo od spodaj in se spodnja plast segreva, tako se topla voda 

začne dvigovati, hladna voda … 
33 TU2: Gre pa navzdol. 
34 TS: Gre pa navzdol in se ta hladna voda spodaj … 
35 TU2: Se spremeni. 
36 TU1: Segreje. 
37 TS: Segreje in ima tako višjo temperaturo kot voda, ki je zgoraj in gre zato ta voda 

ponovno gor in to se ponavlja … 
38 TU2: Dokler ni vsa voda topla. 
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39 TS: Ja, in tako voda kroži, se meša in se segreva. Če pa mi segrevamo vodo od zgoraj, 
torej če bi tu gor dali svetilko, se pa toplota zadržuje v zgornjem delu in se ne pri tem 
ne meša. No, da se voda pri segrevanju od spodaj res meša, si bomo pogledali še en 
posnetek … 

40 TU2: To. 
41 TS: Ki prikazuje, da se voda med segrevanjem meša, in sicer je čaša z vodo, ki so jo 

postavili na kuhalnik, torej jo segrevamo od spodaj in kaj se dogaja … notri so kanili 
barvo … 

42 TU2: Da vidimo kaj bo s to vodo. 
43 TS: Kaj se sedaj dogaja z vodo in barvo? 
44 TU1: Se mešata. 
45 TS: Se mešata, ravno zaradi tega, ker se voda med segrevanjem meša, se tudi barva 

pomeša z vodo. Tako, danes smo zaključili s poskusi, to je bila zadnja aktivnost. Sedaj 
pa sledi še preverjanje, enkrat v tem tednu. Kaj morata vedeti, kaj je toplota, kaj je 
temperatura, smer prehajanja toplote, potem smo spoznali prevodnike in izolatorje ... 

2. PAR (4. r.) 

1 TS: Kaj smo ugotovili s tem poskusom? 
2 TU4: Da z vrha je topleje, ker smo tam segreval, tam kjer je pa nižje, am, torej bolj v 

globini, tam kjer nismo segreval, je bilo pa hladneje. 
3 TS: Torej, ali lahko v celoti segrejemo vodo z vrha? 
4 TU3: Ne, razen če damo spodaj. 
5 TS: Odlično, torej, vodo moramo segrevati od spodaj. Kaj se dogaja z vodo, kadar jo 

segrevamo od spodaj? 
6 TU3: A, gre po … celi površini gor … 
7 TS: Ko damo čašo vode na kuhalnik, kaj se dogaja? 
8 TU3: Mrzla voda gre … 
9 TU4: Ja, segreje se. 
10 TS: Segreva se, ali kaj opazimo? Se kaj dogaja? 
11 TU4: Ja, začnejo se mehurčki. 
12 TU3: Začne se vret. 
13 TS: Ja, torej nekaj se z vodo dogaja. Kaj pa tukaj, ali smo kaj opazili, se je kaj z vodo 

dogajalo, ko smo jo segrevali? 
14 TU3: Ne.  
15 TU4: Nismo opazil, drugače se pa je dogajalo. 
16 TS: Ja, je prejemala toploto. Ampak nismo pa nič opazili, voda miruje ali se premika? 
17 TU4: Miruje. 
18 TS: Miruje, torej, kaj je razlika kadar vodo segrevamo od spodaj ali pa od zgoraj? 
19 TU4: Od spodaj navzgor, se segrej cela, od zgoraj navzdol pa … do polovice. 
20 TS: Pa samo zgornja plast, ja. Ko segrevamo vodo od spodaj, se segreva spodnja plast 

… kaj se sedaj s to vodo dogaja, ker se voda segreva se začne dvigovat … 
21 TU3: Aja, ker se pol spremeni v paro. 
22 TS: Tudi, pri vretju. Hladna voda pa se spušča in nadomesti njeno mesto. Torej, topla 

voda se dviguje, hladna se spušča in to se dogaja ves čas med segrevanjem. Kaj to 
pomeni, kaj se sedaj dogaja z vodo? 

23 TU3: A, se … meša. 
24 TS: Meša, torej voda kroži, se meša in to je razlog, da se voda v celoti segreje. Če pa 

vodo segrevamo od vrha, ali se ta meša? 
25 TU4: Ne. 
26 TU3: Razen če damo »ful« močen ogenj. 
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27 TS: U4, daj se osredotoči, to bo vse na preverjanju. 
28 TU4: Niste mi povedal, da bo preverjanje. 
29 TS: Sem, sem.  
30 TU4: Okej. 
31 TS: Torej, kadar segrevamo vodo od spodaj, se ta meša. Topla voda se dviguje, hladna 

se spušča. Če pa vodo segrevamo od zgoraj, smo pa rekli kaj, da se ta ne meša, zato 
ker jo segrevamo od zgoraj in toplota ostane pri vrhu. Tukaj se pa topla voda dviguje, 
je res. 

32 TU3: A tukaj gre pa dol? 
33 TS: Ja, tukaj gre pa hladnejša dol in tukaj se ta hladnejša spet segreva in se segreje 

bolj kot je ta pri vrhu, zato se dviguje … 
34 TU3: Aja, razumem. 
35 TS: In se tako segreje v celoti, ja. No, imam pa še en posnetek … 
36 TU4: A, posnetek, videli bomo posnetke. 
37 TU3: Jeeej. 
38 TS: Ki prikazuje, da se voda med segrevanjem meša. Torej, kaj imamo na tem 

posnetku? 
39 TU3: Barvo. 
40 TS: Čašo z vodo, postavljeno na kuhalniku, notri so kanil barvo. Kaj se sedaj dogaja s 

to vodo? 
41 TU3: Nekak se meša. 
42 TS: Ja, kako to veš? 
43 TU3: Ker vidim barvo. 
44 TS: Vidiš barvo in kaj se s to barvo dogaja? 
45 TU3: […]. 
46 TU4: Na površje gre. Pol se obarva. 
47 TS: Ali je samo na površju barva? 
48 TU4: Ne, po celem. 
49 TS: Torej, se voda … 
50 TU3: Segreva. 
51 TS: Segreva in se pri tem 
52 TU4: Meša. 
53 TS: Meša, ane in to je tukaj dobro prikazano. 
54 TU3: A pol sploh pol ni treba mešat? 
55 TS: Sama vode se med segrevanjem meša, zato se v celoti segreje … lej, nekaj si me 

vprašal, sedaj pa ne poslušaš. Kaj bo pa na preverjanju? … Torej, z današnjo vajo smo 
ugotovili, da če želimo vodo segreti v celoti jo segrevamo od spodaj. 

56 TU4: Sej to v bistvu je navada, da ljudje delamo. 
57 TS: Ja, če pomisliš kje segrevamo vodo, jo res od spodaj. Mi smo sedaj zaključili s 

poskusi, ta vaja danes je bila zadnja. 
58 TU4: Ooo. 
59 TS: Kaj morata vedeti na preizkusu, kaj je toplota, kaj je temperatura, smer prehajanja 

toplote … 
60 TU4: Uredu. 
61 TS: Ja, potem, da različne snovi različno hitro prevajajo toploto, toplotni prevodniki, 

toplotni izolatorji, potem vpliv površine na toplotni tok - večja kot je površina skozi 
katero teče toplotni tok v okolico, večji je toplotni tok in se snov hitreje ohladi pa da 
moramo vodo segrevati od spodaj, zakaj … ker se ta med segrevanjem … 

62 TU3: Meša. 
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63 TS: Ja in se tako segreje v celoti. Na preizkusu bo vse kar smo delali. Če kaj ne bo šlo 
se spomni na poskuse, ki smo jih delal, kaj smo se pogovarjali … 

1. PAR (5. r.) – učenec 5 

1 Kaj sva ugotovila? Kaj se zgodi z vodo, če jo segrevamo z vrha? 
2 TU5: Am, da je zgoraj bila, am vedno toplejša … no, bolj ko dol greš vedno hladneje 

… manj toplote vsebuje. 
3 TS: Torej se je segrela samo zgornja plast. 
4 TU5: Ja.  
5 TS: Mi znaš razložiti zakaj je ne moremo v celoti segreti? 
6 TU5: Am, zato ker je topla voda, pač ima manjšo gostoto kot hladna voda in zato 

plava nad njo. 
7 TS: Odlično. Kaj pa moramo storit, če želimo, da se voda v celoti segreje? 
8 TU5: Am, jo moramo segrevat od spodaj, oziroma zelo dolgo, da […] od zgoraj. 
9 TS: Od spodaj. Kaj se pa dogaja z vodo, ko jo segrevamo od spodaj? 
10 TU5: Am, pač spodnji del se segreje in zato gre toplota od zgoraj, tista manj topla 

voda gre pa spodaj, da se spet segreje. 
11 TS: Mhm, torej voda v bistvu … 
12 TU5: Kroži. 
13 TS: Kroži, odlično. Kadar segrevamo vodo od zgoraj, ali se ta meša? 
14 TU5: Am, ne. 
15 TS: Ne, ane. Torej razlog, da se voda v celoti segreje je ravno to mešanje pri 

segrevanju od spodaj. Pa gostota je v ozadju tako kot si rekel. Sedaj bova pa to še 
narisala. Se spomniš te slike? 

16 TU5: Ja. 
17 TS: Ja, torej rekla sva, da se spodnja plast vode segreva in ker se ji pri tem zmanjša 

gostota, gre gor, hladna gre … 
18 TU5: Dol. 
19 TS: Dol. In tako se ta hladnejša spodaj segreva in ima višjo temperaturo kot ta zgoraj, 

zato se dviguje in ta zgoraj spušča, ane vedno tista, ki ima višjo temperaturo, se 
dviguje … 

20 TU5: Ja. 
21 TS: In tako nenehno kroži ter se segreje v celoti. Dobro, še pogledava en posnetek, ki 

prikazuje, da se voda res meša, ko jo segrevamo od spodaj. Čaša z vodo je na 
kuhalniku, se segreva, notri so kanil barvo … in kaj se s to barvo zgodi? 

22 TU5: Am, gor gre. 
23 TS: Gor gre. Kaj pa potem? Jo še ločiš od vode? 
24 TU5: Ne.   
25 TS: Ne, ker … 
26 TU5: Se zmeša. 
27 TS: Ja, ker voda med segrevanjem od spodaj kroži, se pri tem meša in tako se tudi 

barva pomeša z vodo.  
28 TU5: Mi smo tud v šoli delal poskus k smo mel pač, am hladno vodo in pol smo dal 

notri kozarec s še hladnejšo vodo pa je bila pobarvana pa je spodi ostal, pol smo dal pa 
notri kozarec s toplo vodo, tud obarvano, pa je šlo gor. 

29 TS: No, vidiš, to se povezuje, še en primer. Danes je bila to zadnja vaja pred 
preverjanjem. Kaj moraš vedeti, v bistvu vse kar smo delali, kaj je toplota, kaj je 
temperatura, smer prehajanja toplote …  
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1. PAR (5. r.) – učenec 6 

1 TS: Torej, kaj sva ugotovila? Ali lahko vodo v celoti segrejemo z vrha? 
2 TU6: Am, ne. 
3 TS: Ne. Zakaj svetilka ne more v celoti segreti vode? 
4 TU6: Zato ker s svetilko lahko vodo, am segrevaš samo od zgoraj, ker če bi kozarec 

postavili na svetilko … pač tako gor ane … 
5 TS: Če bi od spodaj segrevali. 
6 TU6: Bi se verjetno polila ker nima ne plastike ne nič, da bi bilo kej ravno pa še 

svetilka ni lih kej uravnotežena, ane.  
7 TS: Kje moramo segrevati vodo, če jo želimo segreti v celoti? 
8 TU6: Am, pri dnu. 
9 TS: Pri dnu. Kaj se pa dogaja z vodo, kadar jo segrevamo pri dnu? 
10 TU6: Am, pač k se voda segreva pri dnu nastajajo mehurčki, v teh mehurčkih je 

toplota … toplota in mehurčki grejo gor in nastaja para, am voda se segreva zraven pa 
tud, am ta skleda, lonec, kozarec, ane … am. 

11 TS: Če primerjava vodo, ki jo segrevamo pri dnu in pri vrhu, ali je kakšna razlika? Kaj 
se dogaja z vodo, če jo segrevaš pri vrhu? 

12 TU6: Am … 
13 TS: Ali se tud noti kaj dogaja, kaj opazimo? 
14 TU6: Ja tud se. 
15 TS: Ampak, ali ti vidiš? 
16 TU6: K smo vodo segrel pri vrhu s to lučjo sem vidu, da se je mal zarosil.  
17 TS: Morda, sama tega nisem opazila. Kaj pa notri, v vodi? Si opazil mehurčke? 
18 TU6: Tega pa nisem opazil. 
19 TS: Tega pa ni. Torej če primerjava vodo, ki jo segrevamo pri dnu in vodo, ki jo 

segrevamo od zgoraj, se ta, ki jo segrevamo pri dnu meša in to je razlog, da se voda 
lahko v celoti segreje. Če narišem … vodo segrevamo pri dnu, najprej se segreje 
spodnja plast vode, sam si omenil mehurčke, to so pravzaprav zračni prostorčki, ki se 
dvigajo … 

20 TU6: Ja. 
21 TS: Toplota prehaja s kuhalnika na posodo in vodo v njej in se tako spodnja plast vode 

segreje in tej vodi se zmanjša gostota, gotovo si že slišal, da se topel zrak dviga, in 
tudi tu se ta segreta voda dviguje … 

22 TU6: Ajaaa. 
23 TS: Hladna voda ima pa večjo gostoto … 
24 TU6: In se spušča. 
25 TS: In se spušča. In v bistvu kadar segrevamo vodo pri dnu se ta meša, kroži in to se 

ponavlja. Ko gre ta hladna voda dol, se spodaj segreje še bolj kot je ta pri vrhu in zato 
se ponovno ta dvigne, ta spusti in to se ponavlja in to je razlog, da se voda v celoti 
segreje. Če pa segrevamo od vrha pa ta segreta zgornja plast ostane pri vrhu, voda zato 
ne kroži, se ne meša. Če voda stoji je slab prevodnik toplote, stoječa voda, ane. 
Poglejva še en posnetek, ki prikazuje, da se voda med segrevanjem res meša. Prav 
tako je čaša z vodo na kuhalniku … v vodo so kanili barvo. Kaj opaziš? 

26 TU6: Am, da gre barva gor pol gre a spet dol. 
27 TS: Ja, in počasi se ta barva … 
28 TU6: Meša. 
29 TS: Pomeša z vodo, zato ker se voda pri segrevanju od spodaj meša, kroži in se tako 

tudi ta barva pomeša z vodo. Dobro, sva končala. 
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2. PAR (5. r.)  

1 TS: Torej, kaj smo ugotovili? 
2 TU7: Mm, da tale lučka ne more segreti celotne vode v kozarcu. 
3 TS: Ja, torej s poskusom smo ugotovili, da se je segrela samo … 
4 TU7: Zgo… zgoraj. 
5 TS: Zgoraj, torej zgornja plast. Kaj mislita, zakaj? … Vidva sta napisala vsak svojo 

razlago, ki pa ni čisto pravilna. Pa vaju bom malo usmerila … Kje po navadi mi 
segrevamo vodo? 

6 TU7: Am, kuhamo. 
7 TS: Ja, na primer in kje jo segrevamo? 
8 TU7: Na štedilniku. 
9 TU8: Od spodaj navzgor.  
10 TS: Od spodaj. Zakaj mislita, da jo segrevamo od spodaj? 
11 TU7: Ker se mogoče prej. 
12 TS: Kaj se pa dogaja z vodo ko jo segrevamo od spodaj? 
13 TU7: Segreva se. 
14 TS: Ja, kaj pa opaziš, ko se segreva? 
15 TU7: Mehurčki se začnejo delat. 
16 TS: Torej se nekaj z vodo dogaja. Ali se je tukaj kaj z vodo dogajalo? 
17 TU7: Ne. 
18 TU8: Uuu, vem, vem … v bistvu spodi, a voda »kokr« narašča, a, da se začenja dvigat 

na površje. 
19 TS: Ja, voda ne narašča, ampak se med segrevanjem od spodaj spodnja plast segreva, 

in se zato dviga, kaj se pa s hladno dogaja? Se pa … 
20 TU8: Niža. 
21 TS: Spušča in kaj se pri tem dogaja, do česa pride? 
22 TU8: Do kroženja. 
23 TS: Do kroženja. Torej, ko vodo segrevamo od spodaj se ta meša. Če jo pa segrevamo 

od zgoraj pa ne pride do mešanja in se tako segreje le zgornja plast. 
24 TU7: Mhm. 
25 TS: Tako kot je rekel U8 … 
26 TU8: … tako kot pri radiatorju …  
27 TU7: … zdaj pa razumem. 
28 TU8: Tako kot pri radiatorju k smo se pogovarjal pr nitki, am, k maš v bistvu v 

učbeniku tako, am, da … v bistvu topu zrak gre tako po sobi … in pol gre gor pa mrzel 
zrak porine dol, pa se mrzel zrak segreje. 

29 TS: Tako je, ker ima topla voda manjšo gostoto se zardi tega dviguje, hladna ima pa 
večjo gostoto, se pa pri tem spušča in če vama še narišem … se spomnita te slike? 

30 TU7: Ja, ja. 
31 TU8: Jaz se. 
32 TS: No, pri segrevanju od spodaj se segreva spodnja plast in pri tem se ta topla voda 

dviguje … hladna voda pa se spušča in to se dogaja ves čas in tako se voda v celoti 
segreje. Torej, če si predstavljata … ta voda se segreje in gre gor, hladna gre pa dol in 
… 

33 TU8: Se ta spet segreje. 
34 TS: Tako je, ta se bolj segreje, kot je segreta zgornja, zato se dviguje, ta pa spušča in 

se tako meša, meša ter posledično v celoti segreje. Razumljivo? 
35 TU7: Mhm. 
36 TU8: Zato tok traja, da jo jaz segrejem, da […].  
37 TS: Poglejmo si še posnetek. 
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38 TU8: Jes. 
39 TS: Ki prikazuje, da se voda res meša med segrevanjem od spodaj. 
40 TU8: Kako bo pa to prikazov? Me prav zanima. 
41 TS: Na kuhalniku je čaša z vodo in v to vodo so kanili barvo. In kaj mislita, da se bo s 

to barvo zgodilo? 
42 TU7: Rdeča bo šla spodi. 
43 TU8: Ali bo pa izhlapela.  
44 TS: Ne, notri v vodi je sedaj barva, kaj se bo zgodilo? Ali bo barva na vrhu ostala? 
45 TU8: O, že vem kakšen poskus so to delal. 
46 TS: Kaj smo ugotovili, da se dogaja z vodo med segrevanjem od spodaj? 
47 TU7: Meša se. 
48 TU8: Obarvano vodo, so dal najprej modro, modro obarvano vodo pa rdečo obarvano 

vodo, ker je bila rdeča topla, modra pa hladna, pol so pa oboje not ulil pa prižgal ogenj 
in pol se je v bistvu ta voda začela mešat. 

49 TS: Mhm, poznam ta poskus, ampak mi ne bomo gledali tega. Kaj se je pa zgodilo, ko 
so naredili obratno? Ali se je zmešala? 

50 TU8: Ne. 
51 TS: Je pa rdeča barva ostala pri vrhu, morda pa spodaj, ane? 
52 TU7: Mhm.  
53 TS: Poglejmo še tale posnetek, ki sem ga jaz pripravila … Kaj se dogaja z barvo? 
54 TU7: Aaa, gre spodaj. 
55 TS: Najprej gre spodaj. 
56 TU7: Potem gre pa takole gor in kroži. 
57 TS: Ja in se pomeša z vodo in tako vemo, da se voda med segrevanjem od spodaj 

meša, ker se barva pomeša z vodo. Dobro, mi smo danes s to vajo zaključili s poskusi. 
58 TU8: Neee. 
59 TU7: Jutri pa preverjanje? 
60 TS: Am, verjetno boste v sredo na vrsti, boste še zvedeli, ampak v tem tednu bo. Kaj 

bo na preverjanju, vse kar smo delali …  
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6.4 PRILOGA 4 – UČNA PRIPRAVA (TEMPERATURA IN TOPLOTA) 

Študentka Natalija Zdovc 
Mentor na PeF doc. dr. Jerneja Pavlin 
Šola / 
Razred 4. in 5. 
Datum / 
Učni predmet Naravoslovje in tehnika 
Učna enota Toplota in temperatura 
Učna tema Pojavi  
Tip ure Obravnava učne vsebine temperatura in toplota 
Učni cilji Učenci znajo: 

- pojasniti, zakaj je za natančne meritve potreben ustrezen 
pripomoček; 

- pojasniti pojem temperatura in s čim jo merimo; 
- izvesti preprost poskus merjenja temperature vode; 
- meriti temperaturo, jo iz termometra pravilno odčitati in 

meritve zapisovati v tabelo; 
- pojasniti pojem toplota in kako jo merimo; 
- razlikovati med temperaturo in toploto ter ju pravilno 

uporabljati; 
- s puščicami ponazoriti smer prehajanja toplote; 
- pokazati, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na 

mesto z nižjo temperaturo; 
- pojasniti, da toplotni tok med telesoma ne teče, če imata dve 

telesi enako temperaturo; 
- pokazati, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da 

toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro; 
- opisati toplotne izolatorje in toplotne prevodnike in našteti 

nekaj primerov; 
- pokazati, da čim večja je površina, skozi katero prehaja toplota 

v okolico, tem večji je toplotni tok v okolico in tako se 
snov/premet hitreje ohladi in obratno; 

- pokazati, da v primeru, če vodo segrevamo z vrha, se segreje le 
zgornja plast; 

- pojasniti prenos toplote s konvekcijo oz. da je grelec vedno 
spodaj; 

- pojasniti, zakaj moramo tekočino segrevati od spodaj - 
tekočina, ki jo segrevamo pri dnu, se meša. 

Učne oblike individualna, delo v paru, frontalna. 
Učne metode metoda napovej-opazuj-razloži, razlaga, pogovor, demonstracija. 
Učni pripomočki Glej seznam pripomočkov pri posamezni nalogi, oblikovani po metodi 

POE. 
Literatura Buh, D. (2015). Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in 
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1. TEMPERATURA IN TOPLOTA 
Cilji 
Učenci znajo: 

- pojasniti, zakaj je za natančne meritve potreben ustrezen pripomoček; 
- pojasniti pojem temperatura in s čim jo merimo; 
- meriti temperaturo in jo iz termometra pravilno odčitati; 
- pojasniti pojem toplota in kako jo merimo; 
- razlikovati med temperaturo in toploto in ju pravilno uporabljati; 
- izvesti preprost poskus merjenja temperature vode; 
- s puščicami ponazoriti smer prehajanja toplote. 

 
Pripomočki:  

- Uvodni del: 3 x plastični lončki (1 dl), vrč hladne vode, vrč tople vode. 
- Osrednji del: dva lončka (za vročo in hladno vodo), alkoholni termometer (1 x). 

Ostalo: list za zapis napovedi, opažanj in razlage (z dodano sliko termometrov) 
Opis aktivnosti: Razlikovanje med temperaturo in toploto 
 
UVODNI DEL: Ali lahko s pomočjo čutil določimo temperaturo? 
Na mizi imam pripravljene tri enake lončke (1 dl), in sicer s toplo, hladno ter enako mešanico 
tople in hladne vode. Hkrati pomočim en kazalec v hladno, drugega v toplo vodo. Po nekaj 
sekundah glasno povem, kje je topla in kje hladna voda. Nato oba kazalca pomočim v 
mešanico hladne in tople vode in glasno povem, da ne morem določiti, ali je voda hladna ali 
topla. Učence prosim za pomoč. Tudi oni izvedejo preprost poskus, pri katerem spoznajo, da 
naša čutila za toplo in hladno niso vedno zanesljiva in da z njimi ne moremo natančno 
izmeriti temperature.  
 
Učence vprašam:  

- Ali lahko s pomočjo čutil določimo temperaturo?  
- Kateri pripomoček moramo uporabiti, če želimo natančne meritve?  
- Kaj je po tvojem mnenju temperatura?  

 
Na podlagi poskusa učenci znajo pojasniti, zakaj je pri merjenju temperature potrebno 
uporabljati termometer. 
 

 
Slika 16: Ali lahko s kožo merimo temperaturo? (Pavlin in Čepič, 2015) 

 
Pri naslednjem poskusu bomo uporabili termometer. 
 
OSREDNJI DEL: 
1. Napoved: 
Učencem predstavim potek poskusa, ki je opisan pri točki 2 (Opazovanje). Nato jih vprašam 
po napovedi, ki jo učenci tudi zapišejo. 
Napoved: Kaj se bo zgodilo, ko bomo termometer, potopljen v vroči vodi, prestavili v 
hladno vodo? Svoj odgovor utemelji. Zakaj se bo to zgodilo? 
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2. Opazovanje: 
Na mizi imamo dva lončka. V enega nalijemo vročo vodo, v drugega hladno. Učenci 
potopijo termometer v vročo vodo in izmerijo temperaturo. Pri tem opazujejo, kaj se dogaja s 
stolpcem. Ko se stolpec v termometru ustali, termometer prestavijo v lonček s hladno vodo in 
izmerijo temperaturo. Pri tem ponovno opazujejo, kaj se dogaja s stolpcem. 
 
3. Razlaga: 
Učenci opišejo dogajanje med poskusom in pojasnijo, zakaj se stolpec v termometru 
viša/niža oz. kaj se pri tem dogaja. Na priloženi sliki narišejo puščice, s katerimi prikažejo, 
kam prehaja toplota v obeh primerih. 
 

                                                
Slika 17: Kam prehaja toplota? (vir: http://student.pfmb.uni-mb.si/~phudi/zgodovina.html (Dostop 8. 5. 2016)) 

 
ZAKLJUČNI DEL 
Diskusija: 
 
Učenci odgovarjajo na vprašanja: 

- Kaj se zgodi, ko termometer potopimo v vročo vodo? (Stolpec v termometru se 
zviša.) 

- Zakaj se je stolpec v termometru zvišal? Kaj se dogaja med vodo in 
termometrom? (Toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo. Ker termometer prejema toploto od vode, se mu zvišuje temperatura - 
zato se je stolpec v termometru zvišal.) 

- Kdaj si odčital temperaturo? Kdaj se stolpec v termometru ustavi? (Ko se je 
stolpec v termometru ustavil. Ko je temperatura termometra in vode enaka. Ko ni 
razlike v temperaturi.) 

- Kaj se zgodi, ko termometer prestavimo v hladno vodo? (Stolpec v termometru se 
zniža.) 

- Zakaj se je stolpec v termometru znižal? (Toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. Ker termometer oddaja toploto vodi, se mu 
znižuje temperatura – zato se je stolpec v termometru znižal.) 

- Kaj torej lahko zaznamo, ko se stolpec v termometru premika? (Ko se stolpec v 
termometru premika, termometer prejema/oddaja toploto, kar pomeni, da toplota 
prehaja. Prehajanje toplote – takrat se stolpec v termometru premika.) 
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- Spoznali smo dva različna pojma: temperatura in toplota, torej toplota in 
temperatura ni isto. Kaj je temperatura? (Temperatura je lastnost snovi, ki nam 
pove, kako toplo je kaj. Je merilo za to, kako toplo je kaj. Lahko jo izmerimo, in sicer 
s termometrom.) 

- Kaj je toplota? (Toplota je energija, ki jo telo prejme ali jo odda oz. energija, ki jo 
telesa izmenjujejo med seboj. Prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo.) 

- Kakšna je povezava med temperaturo in toploto? Ali je premikanje stolpca v 
termometru kakorkoli povezano s toploto? Ali lahko toploto kakorkoli zaznamo 
s termometrom? (Njeno prehajanje nam pokaže premikanje kapljevinskega stolpca v 
termometru. Torej toploto lahko zaznamo s termometrom, in sicer njeno prehajanje s 
toplih mest na hladna oz. z mest z višjo temperaturo na mesta z nižjo temperaturo. Ko 
se gladina v termometru dviguje/znižuje, pomeni, da se termometer segreva/ohlaja oz. 
sprejema/oddaja toploto, ko se gladina ustali, kaže temperaturo. Izmenjevanje toplote 
z okolico spremlja spreminjanje temperature telesa.) 
 

Ugotovitev: Učenci spoznajo, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše telo, s toplih mest 
na hladna. Z merjenjem temperature vroče in hladne vode ugotovijo, da s termometrom ne 
merimo toplote, lahko pa z njim zaznamo njeno pretakanje – takrat se stolpec v termometru 
premika. Z risanjem puščic, si lažje predstavljajo pretakanje toplote in smer pretakanja (s 
toplejšega na hladnejše telo, s toplih mest na hladna). 
 
Opomba: Posledica prehajanja toplote je sprememba temperature, ki se odraža na 
spremembi prostornine. 
Literatura: 
Buh, D. (2015). Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo,  Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Str. 44–46.  
Pavlin, J., Čepič, M. (2015). The education of pre-service primary school teachers for teaching the 

physics part of science in Slovenia. V: Proceedings of the GIREP - MPTL 2014 International 
Conference, 7 Jul–12 Jul, 2014. C. Fazio, R. M. Sperandeo-Mineo (ur.), Teaching/learning 
physics: Integrating Research into Practice (str. 137–144). Palermo: Universitá degli Studi di 
Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015. Pridobljeno s 
http://www1.unipa.it/girep2014/proceedings/Chapter%202.pdf. 

 

2. PREHAJANJE TOPLOTE 
Cilji 
Učenci znajo: 

- pokazati, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo; 
- s puščicami ponazoriti smer, v kateri prehaja toplota; 
- pojasniti, da toplotni tok med telesoma ne teče, če imata dve telesi enako 

temperaturo; 
- razlikovati med temperaturo in toploto in ju pravilno uporabljati; 
- meriti temperaturo in meritve zapisovati v tabelo. 

 
Pripomočki: večja pločevinka, manjša pločevinka, dva alkoholna termometra, štoparica, vrč 
hladne vode, vrč tople vode. 
 
Ostalo: slika sladoleda; slika juhe; vnaprej pripravljena tabela; skica - pretakanje toplote 
med pločevinkama; list za zapis napovedi, opažanj in razlage. 
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Opis aktivnosti: Prehajanje toplote med pločevinkama 
 
UVODNI DEL 
Vsak učenec v paru dobi eno sliko in opiše, kaj prikazuje. Pri tem jih vodim z vprašanji: Kaj 
prikazuje slika? Kaj se dogaja s sladoledom? Zakaj? Kaj se dogaja z juho? Zakaj? Kaj ima 
višjo temperaturo sladoled ali skodelica? Kam prehaja toplota? Kaj ima višjo temperaturo, 
juha ali krožnik? Prehajanje toplote bomo natančneje spoznali pri naslednjem poskusu. 
 

                                

        Slika 18: Taljenje sladoleda (Raziskujemo, gradimo 5, 2003)                Slika 19: Vroča juha6 

   
 
OSREDNJI DEL 
1. Napoved: Učencem opišem aktivnost: manjšo pločevinko bomo napolnili z vročo vodo 
(do 1 cm pod robom) in jo postavili v večjo pločevinko, ki jo bomo napolnili z mrzlo vodo 
(približno 1 cm pod robom manjše posode). Učenci svojo napoved in utemeljitev zapišejo. 
 
Napoved: Kaj se bo dogajalo s temperaturo vode v pločevinkah? Svoj odgovor utemelji. 
 
2. Opazovanje: 
Učenci samostojno izvedejo aktivnost. Najprej izmerijo začetno temperaturo mrzle in vroče 
vode v vrčih (t = 0 s). Nato manjšo pločevinko napolnijo z vročo vodo (do 1 cm pod robom 
oz. do oznake) in jo postavijo v večjo pločevinko, ki jo napolnijo z mrzlo vodo (približno 1 
cm pod robom manjše posode oz. do oznake). V vsako pločevinko potopijo termometer in na 
vsakih 30 sekund (skupaj 5 min) merijo in beležijo temperaturo v obeh pločevinkah. Pri tem 
jih opozorim, naj med meritvami previdno mešajo vodo s termometrom in naj se ta ne dotika 
sten pločevink. 

 
Slika 20: Pretakanje toplote (Pavlin in Čepič, 2015) 

 

                                                 
6 Pridobljeno s http://www.delo.si/prosti-cas/kulinarika/ponedeljkov-namig-za-kosilo_9.html (Dostop 8. 5. 2016) 
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Tabela 1: Temperatura vode v manjši in večji pločevinki 

čas 
[s] 

temperatura vode v 
manjši pločevinki 

[°C] 

temperatura vode v 
večji pločevinki 

[°C]   
0   

30   
60   
90   

120   
150   
180   
210   
240   
270   

 
3. Razlaga:  
Na spodnjo skico s puščicami ponazori smer prehajanja toplote. Pojasni, zakaj si puščice 
narisal na izbrani način.  
 

 
Slika 21: Skica pretakanje toplote med pločevinkama (Zdovc, 2016) 

 
ZAKLJUČNI DEL 
Diskusija:   

- Kako se spreminja temperatura v manjši pločevinki? (Temperatura se znižuje.) 
- Kako se spreminja temperatura v večji pločevinki? (Temperatura se zvišuje.) 
- Obrazloži, kaj se dogaja med manjšo in večjo pločevinko in zakaj? Kam prehaja 

toplota? (Zaradi temperaturne razlike toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo – torej od manjše pločevinke k večji. Čim večja je 
temperaturna razlika, tem večji je toplotni tok – v začetku poskusa je temperaturna 
razlika večja, zato je tudi toplotni tok večji kot na koncu poskusa. Voda v manjši 
pločevinki ima višjo temperaturo kot voda v večji pločevinki, zato toplota prehaja od 
manjše k večji pločevinki. Pri tem se temperatura vode v manjši pločevinki znižuje, 
saj toploto oddaja, temperatura v večji pločevinki pa narašča, saj toploto prejema. 
Toplota prehaja vse do izenačitve temperatur.) 

- Ali se je temperatura vode v večji pločevinki ves čas spreminjala enako hitro? 
Odgovor utemelji. Kako se je spreminjala? Kdaj se je hitreje spreminjala? (Ne. 
Na začetku se je spreminjala hitreje, potem pa vedno počasneje.)   
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- V katerem delu poskusa je razlika med temperaturama vroče in hladne vode 
večja? (V prvem delu. Na začetku poskusa.) 

- Kdaj je bil toplotni tok večji? Kdaj je tekel večji toplotni tok? (Ko je bila večja 
temperaturna razlika (med vodo v večji in manjši pločevinki). Večji toplotni tok teče, 
ko je večja razlika med temperaturama vroče in hladne vode.)  

- Kdaj je bil toplotni tok manjši? (Ko se temperaturi približujeta izenačitvi je toplotni 
tok vedno manjši.) 

- Kdaj toplota med pločevinkama ne bo prehajala? (Ko bo temperatura v obeh 
pločevinkah enaka.)  

- Torej, kaj je pogoj za prehajanje toplote? Ali toplota prehaja če imata telesi 
enako temperaturo? Torej, kaj je pogoj? (Razlika temperatur.)  

 
Po diskusiji ponovno izmerimo temperaturo v obeh pločevinkah in ugotovimo, da se 
približujeta izenačitvi (v primeru, ko do izenačitve ne pride že med poskusom). 
 
Ugotovitev: Temperaturna razlika poganja toplotni tok, ki teče z mesta z višjo temperaturo 
na mesto z nižjo temperaturo. Večja je temperaturna razlika, večji je toplotni tok. 
 
Opombe: Večji toplotni tok teče, ko je večja razlika med temperaturama vroče in hladne 
vode, zaradi toplotnega toka pa se spreminja posamezni vodi temperatura. 
Literatura: 
Buh, D. (2015). Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo,  Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Str. 152–153. 
Gostinčar Blagotinšek, A., Iskrić, G., Razpet, N. (2013). Temperatura in toplota. Izkušenjsko 

spoznavanje temperature, toplote, toplotnega toka in toplotne prevodnosti. Gradivo projekta 
Fibonacci Slovenija. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s http://fibonacci-
project.si/gradiva//fibo_gradiva/16temperatura_toplota.pdf (7. 5. 2016). 

Pavlin, J., Čepič, M. (2015). The education of pre-service primary school teachers for teaching the 
physics part of science in Slovenia. V: Proceedings of the GIREP - MPTL 2014 International 
Conference, 7 Jul–12 Jul, 2014. C. Fazio, R. M. Sperandeo-Mineo (ur.), Teaching/learning 
physics: Integrating Research into Practice (str. 137–144). Palermo: Universitá degli Studi di 
Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015. Pridobljeno s 
http://www1.unipa.it/girep2014/proceedings/Chapter%202.pdf. 

 

3. TOPLOTNA PREVODNOST 
Cilji 
Učenci znajo: 

- pokazati, da različne snovi različno prevajajo toploto oz. da toplota ne prehaja skozi 
vse snovi enako hitro; 

- opisati toplotne izolatorje in toplotne prevodnike in našteti nekaj primerov; 
- razlikovati med temperaturo in toploto in ju pravilno uporabljati; 
- meriti temperaturo in meritve zapisovati v tabelo. 

 
 
Pripomočki: skodelice iz različnih materialov (steklena, keramična, plastična, jeklena, iz 
stiropora – ekspandirani polistiren); infrardeči termometer; 5 x digitalni termometer; vroča 
voda; štoparica. 
 
 
Ostalo: list za zapis napovedi, opažanj in razlage (z vnaprej pripravljeno tabelo). 
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Opis aktivnosti: Skodelice iz različnih materialov  
 
UVODNI DEL 
Učencem pokažem skodelice iz različnih materialov (steklena, keramična, plastična, jeklena 
in iz stiropora). Učenci potipajo skodelice in jih uredijo od najhladnejše do najtoplejše. 
Povedo imena materialov, iz katerih so skodelice.  
 
Učence vprašam: Kaj misliš, katera ima najvišjo temperaturo?  
 
Nato s pomočjo infrardečega termometra preverimo temperaturo skodelic. Ugotovimo, da 
imajo skodelice enako temperaturo in da naša čutila niso vedno dovolj zanesljiva oz. da 
imamo z dotikom občutek, da so različno tople zaradi različne prevodnosti materialov. 
 
OSREDNJI DEL 
1. Napoved:  
Zelo se ti mudi v šolo, vendar bi rad prej spil skodelico čaja. Premisli, katero skodelico boš 
uporabil, če želiš, da se bo čaj čim hitreje ohladil in bo primeren za pitje? Svojo izbiro 
utemelji. Učenci svojo napoved in utemeljitev zapišejo. 
 
Napoved: Katero skodelico boš uporabil, če želiš, da se bo čaj čim hitreje ohladil in bo 
primeren za pitje? Svojo izbiro utemelji.  
 
2. Opazovanje: 
Učenci izmerijo začetno temperaturo vroče vode, ki je v vrču. V skodelice nalijemo enako 
količino vroče vode (Do največ 50 °C!). Nato v vsako skodelico potopijo digitalni 
termometer in na vsakih 60 sekund (skupaj 5 min) merijo in beležijo temperaturo v 
skodelicah. 

 

Tabela 2: Temperatura vode v skodelicah iz različnega materiala 

 
čas [s] 

T vode [°C] 
stiropor  plastika  keramika steklo jeklo 

0      
60      

120      
180      
240      
300      

 
3. Razlaga: Učenci na podlagi meritev zapišejo, katera skodelica je najprimernejša za pitje 
čaja, če je pogoj, da se ta čim hitreje ohladi. Svoj odgovor utemeljijo.  
 

- Katero skodelico boš uporabil, če želiš, da se čaj čim hitreje ohladi? Razloži, zakaj. 
 
ZAKLJUČNI DEL 
Diskusija: 
Učenci odgovarjajo na vprašanja:  

- Ali temperatura vode v vseh skodelicah enako hitro pada? (Ne.) 
- V kateri skodelici je temperatura najhitreje padla? (Jekleni.) 
- V kateri skodelici je temperatura najpočasneje padla? (Skodelici iz stiropora.) 
- Ali toplota prehaja skozi vse skodelice enako hitro? (Ne.) 
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- Kako to veš? (Ker je temperatura vode v skodelicah iz različnih materialov različno 
hitro padala.) 

- Po čem se razlikujejo okoliščine izvedenega preizkusa? (Uporabili smo skodelice 
iz različnih materialov.) 

- Kaj je razlog, da toplota ne prehaja skozi vse snovi enako hitro? (Ker različne 
snovi različno prevajajo toploto.)  

- Kako poimenujemo snovi, ki dobro prevajajo toploto? (Toplotni prevodniki.) 
- Naštej nekaj toplotnih prevodnikov. (Kovine, steklo, beton, zemlja ...) 
- Kako poimenujemo snovi, ki slabo prevajajo toploto? (Toplotni izolatorji.) 
- Naštej nekaj toplotnih izolatorjev. (Stiropor, plastika, les, volna, porcelan, časopis.) 
- Kje lahko uporabimo snovi, ki so dobri toplotni izolatorji? (Pri gradnji hiš, kadar 

želimo, da pijača ostane dlje časa topla/hladna …) 
 

Ugotovitev: Prehajanje toplote ni odvisno le od razlike temperatur, ampak tudi od toplotne 
prevodnosti snovi (med obema mestoma). 
 
Opomba: Emajl (steklasta snov za prekrivanje zlasti kovinskih izdelkov) je steklasta 
prevleka na jeklu (v mojem primeru). Jeklo je zlitina železa, železo pa je kovina (jeklo ima 
pa podobne lastnosti). 
Literatura: 
Buh, D. (2015). Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo,  Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Str. 44–46. 
Iskrić, G. (2006). Pridobljeno s http://www.pef.uni-lj.si/gorani/N.&T.za4.&5.r.html#Toplota (6. 5. 

2016). 
Kajzer, U. (2014). Vodeno aktivno učenje naravoslovja (VAUN) v petem razredu osnovne šole. 

Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Str. 47–50. 
Lorbeer, G. C., Nelson, L. W. (1996). Science activities for children. Volume One. Madison [etc.]: 

Brown & Benchmark. 10th edition, 75. 
Pavlin, J., Čepič, M. (2015). The education of pre-service primary school teachers for teaching the 

physics part of science in Slovenia. V: Proceedings of the GIREP - MPTL 2014 International 
Conference, 7 Jul–12 Jul, 2014. C. Fazio, R. M. Sperandeo-Mineo (ur.), Teaching/learning 
physics: Integrating Research into Practice (str. 137–144). Palermo: Universitá degli Studi di 
Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015. Pridobljeno s 
http://www1.unipa.it/girep2014/proceedings/Chapter%202.pdf. 

Exploratorium (2016). Pridobljeno s http://www.exploratorium.edu/snacks/cold-metal (7. 5. 2016). 
 

4. VPLIV POVRŠINE NA TOPLOTNI TOK 
Cilji 
Učenci znajo: 

- pokazati, da čim večja je površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je 
toplotni tok v okolico in tako se snov/premet hitreje ohladi in nasprotno; 

- razlikovati med temperaturo in toploto in ju pravilno uporabljati; 
- meriti temperaturo in meritve zapisati v tabelo. 

 
 

 
Pripomočki: keramična skodelica; keramičen krožnik (jušni); dva alkoholna termometra; 
termovka v kateri imamo vroče mleko/vodo; štoparica. 
 
Ostalo: list za zapis napovedi, opažanj in razlage (z vnaprej pripravljeno tabelo). 
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Opis aktivnosti: V kateri posodi se mleko prej shladi? 
 

 
Slika 22: V kateri posodi se mleko prej shladi? (Raziskujem in ustvarjam 5, 2006) 

 
UVODNI DEL 
Učencem postavim vprašanje na primeru iz vsakdanjega življenja: 

- Zakaj se ljudje stisnemo skupaj, kadar nas zebe? (Da zmanjšamo površino, skozi 
katero prehaja toplota v okolico. Tako se toplotni tok v okolico zmanjša in zebe nas 
malo manj.) 

 
OSREDNJI DEL 
1. Napoved: 
Učenci napovejo, v kateri posodi se bo mleko prej shladilo; v skodelici ali krožniku, in 
utemeljijo zakaj. Napoved in utemeljitev zapišejo. 
 
Napoved: Kaj misliš, v kateri posodi se bo mleko prej shladilo? Utemelji, zakaj tako 
misliš. 
 
2. Opazovanje: 
Sledi izvedba poskusa. Učenci najprej izmerijo začetno temperaturo mleka v vrču. Učitelj 
nalije enako količino vročega mleka v keramično skodelico in keramičen krožnik. Učenci 
nato na vsakih 30 sekund merijo temperaturo mleka v skodelici in krožniku. Meritve 
zapisujejo v razpredelnico. Lahko si zapišejo tudi morebitna opažanja. 

Tabela 3: Temperatura mleka v skodelici in v krožniku 

čas 
[s] 

temperatura 
mleka/vode  v 
skodelici [°C] 

temperatura 
mleka/vode v 
krožniku [°C] 

30   
60   
90   

120   
150   
180   

 
 
 
3. Razlaga: 
Učenci na podlagi meritev in opazovanja zapišejo in razložijo svoje ugotovitve.  
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ZAKLJUČNI DEL 
Diskusija: 

- V kateri posodi je mleko/voda ostalo dlje toplo? (V skodelici.)  
- Pri prejšnji nalogi smo ugotovili, da različne snovi/materiali različno prevajajo 

toploto. Skodelica in krožnik pa sta iz istega materiala. Zakaj mleko v skodelici 
ostane dlje toplo?  
(Čim večja je površina, skozi katero prehaja toplota v okolico, tem večji je toplotni 
tok v okolico in tako se snov/premet hitreje ohladi in obratno. Ker je površina, skozi 
katero prehaja toplota v okolico, pri skodelici manjša kot pri keramičnem krožniku, 
mleko v skodelici ostane dlje toplo.) 

- Se spomnite vprašanja s preizkusa znanja o živalih: Zakaj se živali zvijejo v 
klobčič, kadar jih zebe? Ko jim je vroče pa se skušajo čim bolj pretegniti? Bi po 
današnji vaji znali utemeljiti? 

Literatura: 
Marhl, M., Mastnak, M., Čuješ, R., Grubelnik, V., Virtič, J. (2006). Raziskujem in ustvarjam 5. 

Učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, str. 79. 

 

5. MEŠANJE TEKOČIN 
Cilji 
Učenci zanjo: 

- pokazati, da se v primeru, ko vodo segrevamo z vrha, segreje le zgornja plast; 
- pojasniti prenos toplote s konvekcijo oz. da je grelec vedno spodaj; 
- pojasniti, zakaj moramo tekočino segrevati od spodaj - tekočina, ki jo segrevamo pri 

dnu, se meša; 
- razlikovati med temperaturo in toploto in ju pravilno uporabljati. 

 
Pripomočki:  čaša za vodo, namizna svetilka, digitalni termometer. 
Ostalo: list za zapis napovedi, opažanj in razlage; slika gibanja vode med segrevanjem; 
računalnik za ogled posnetka. 
Opis aktivnosti: Segrevanje vode z vrha 
 
UVODNI DEL 
Na mizi imam postavljeno svetilko in pod njo čašo z vodo. Učencem povem, da nimam 
kuhalnika, zato bom vodo segrela s pomočjo svetilke. 
 

OSREDNJI DEL 
 
1. Napoved: 
Napoved: Napovej, ali lahko v celoti segrejemo vodo od zgoraj. Svoj odgovor utemelji. 
Učenci individualno zapišejo napovedi na učni list. 
 
2. Opazovanje: Kozarec z vodo postavimo 10 cm pod žarnico namizne svetilke. Po 10 
minutah potipamo kozarec pri vrhu in pri dnu. Učenci na učni list zapišejo, kaj so opazili. 
Nato z digitalnim termometrom izmerimo temperaturo na različnih globinah (pri vrhu, v 
sredini ter pri dnu). Meritve zapišejo v tabelo.  
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Slika 23: Segrevanje vode z vrha (Naravoslovje in tehnika 5, 2004) 

 
3. Razlaga: 
Učenci zapišejo razlago oz. uskladijo svojo napoved in ugotovitve na podlagi opazovanja. 
 
ZAKLJUČNI DEL 
Diskusija: 
Sledi skupna diskusija, pri čemer odgovorijo na vprašanja: 

- Kaj se zgodi, če vodo segrevamo z vrha? (Če segrevamo vodo z vrha, se ogreje le 
zgornja plast vode.) 

- Zakaj svetilka ne more segreti spodnje plasti vode? (Ko vodo segrevamo pri dnu, 
se ta meša in posledično se segreje v celoti. Ko vodo grejemo z vrha, se ta ne meša in 
posledično se segreje le zgornja plast vode. Če voda miruje, je slab prevodnik toplote. 
Tako se pri segrevanju z vrha ogreje le zgornja plast vode. Stoječa voda se med 
segrevanjem z vrha ne more mešati.) 

- Kaj storimo, če želimo segreti vodo? (Posodo z vodo postavimo na kuhalnik. 
Segrevati jo moramo od spodaj.)  

- Torej, kje moramo segrevati vodo, da se ta segreje v celoti? (Vodo moramo 
segrevati od spodaj.)   

- Zakaj moramo vodo segrevati od spodaj? (Ker se med segrevanjem od spodaj voda 
meša, in sicer se topla voda dviguje, hladna spušča.) 

 
Skico narišem na tablo: 

 

 
Slika 24: Segrevanje vode od spodaj (Naravoslovje in tehnika 5, 2004) 
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Ugotovitev: Če vodo segrevamo z vrha, se segreje le zgornja plast vode. 
 
V zaključnem delu si ogledamo posnetek, ki prikazuje, da se voda, ki jo segrevamo pri dnu, 
meša (posnetek je dostopen na http://www.iucbeniki.si/nit5/1385/index1.html). S posnetkom 
potrdimo ugotovitve, do katerih smo prišli pri prejšnjem poskusu.   
 
Opomba: v ozadju je gostota (topla voda ima manjšo gostoto, gre gor, hladna voda ima 
večjo gostoto, gre dol). 
Literatura: 
Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Kolman, A., Jaklin, M., Mati Djuraki, D., Jerman, R. (2004). 

Naravoslovje in tehnika 5. 5 razred osnovne šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Rokus.   
Petrovec, V., Bizjak, M., Rednak Robič, B. Kopasić, M., Kramar, J. (2014). Naravoslovje in tehnika 

5. E-učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno s 
http://www.iucbeniki.si/nit5/1385/index1.html (7. 5. 2016). 
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6.5 PRILOGA 5 – DELOVNI LISTI 

 

IME in PRIIMEK: ____________________                          DATUM: _________________ 

RAZRED: ________ 

 

1. Temperatura in toplota 

1. NAPOVED: Kaj se bo zgodilo, ko bomo termometer, potopljen v vroči vodi, prestavili v 
hladno vodo? Utemelji, zakaj se bo to zgodilo? 

 

 

 

 

 

2. OPAZOVANJE:  

Temperatura vroče vode je ___________. 

Temperatura hladne vode je __________. 

Kaj se je med poskusom dogajalo s stolpcem v termometru? 

 

 

 

3. RAZLAGA: Zakaj se je stolpec v termometru enkrat poviša in drugič zniža?  
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3.1 Na spodnjih dveh slikah s puščicami prikaži smer prehajanja toplote.7 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7 Vir slik: http://student.pfmb.uni-mb.si/~phudi/zgodovina.html (Dostop 8. 5. 2016). 
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IME in PRIIMEK: ____________________                          DATUM: _________________ 

RAZRED: ________ 

 

2. Prehajanje toplote 

1. NAPOVED: Kaj se bo dogajalo s temperaturo vode v večji pločevinki in kaj v manjši? 
Svoj odgovor utemelji. 

 

 

 

 

 

2. OPAZOVANJE: Med poskusom v spodnjo tabelo zapisuj temperaturo vode v obeh 
pločevinkah vsakih 30 sekund, skupaj 5 min. Pred poskusom izmeri in zapiši v tabelo začetno 
temperaturo vroče in mrzle vode v vrčih. 

 

Tabela 1: Temperatura vode v manjši in večji pločevinki 

čas 
[s] 

temperatura vode v 
manjši pločevinki [°C] 

temperatura vode v  
večji pločevinki [°C]   

0 
 
 

 

30 
 
 

 

60 
 
 

 

90 
 
 

 

120 
 
 

 

150 
 
 

 

180 
 
 

 

210 
 
 

 

240 
 
 

 

270 
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3. RAZLAGA: Na spodnjo skico s puščicami ponazori smer prehajanja toplote (od kod in 
kam teče toplota).8 

 

 

 

3.1. Pojasni, zakaj si puščice narisal na izbrani način.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8 Vir slike: Skica pretakanja toplote med pločevinkama (Zdovc, 2016). 
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IME in PRIIMEK: ____________________                          DATUM: _________________ 

RAZRED: ________ 

 

3. Toplotna prevodnost 

1. NAPOVED: Katero skodelico boš uporabil, če želiš, da se bo čaj čim hitreje ohladil in bo 
primeren za pitje? Svoj odgovor utemelji. 

 

 

 

 

 

 

2. OPAZOVANJE: Pred poskusom izmeri in zapiši začetno temperaturo vroče vode v vrču. 
Med poskusom v spodnjo tabelo zapisuj temperaturo vode v vsaki skodelici. Meritve opravi 
vsakih 60 sekund, skupaj 5 min.  

 

Tabela 1: Temperatura vode v skodelicah iz različnega materiala 

čas [s] 
T vode [°C] 

stiropor  plastika  keramika steklo jeklo 

0 
 
 

    

60 
  

 
   

120 
  

 
   

180 
  

 
   

240 
 
 

    

300 
 
 

    

 

3. RAZLAGA: Kaj si ugotovil, katera skodelica je najprimernejša za pitje čaja, če je pogoj, 
da se ta čim hitreje ohladi? Utemelji, zakaj. 
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3.1. Pojasni, v čem se material, iz katerega je skodelica, razlikuje od ostalih. 

 

 

 

 

3.2. Ali je med skodelicami, ki si jih uporabil v poskusu, še katera iz materiala, ki je toplotni 
prevodnik? Če je, zapiši, katera.  
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IME in PRIIMEK: ____________________                          DATUM: _________________ 

RAZRED: ________ 

 

4. Vpliv površine na toplotni tok 

1. NAPOVED: Kaj misliš, v kateri posodi se bo mleko prej shladilo? Utemelji, zakaj tako 
misliš. 

 

 

 

 

 

 

2. OPAZOVANJE: Pred poskusom izmeri in zapiši začetno temperaturo vroče vode, ki je v 
vrču. V skodelico in krožnik nalij enako količino vode. Med poskusom v spodnjo tabelo 
zapisuj temperaturo vode v obeh posodah. Meritve opravi vsakih 30 sekund, skupaj 3 min.  

Tabela 1: Temperatura vode v skodelici in v krožniku 

čas 
[s] 

temperatura 
vode v skodelici 

[°C] 

temperatura 
vode v krožniku 

[°C] 

0 
 
 

 

30 
 
 

 

60 
 
 

 

90 
 
 

 

120 
 
 

 

150 
 
 

 

180 
 
 

 

3. RAZLAGA: Kaj si ugotovil, v kateri posodi se bo mleko prej shladilo? Utemelji, zakaj. 
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IME in PRIIMEK: ____________________                          DATUM: _________________ 

RAZRED: ________ 

 

5. Mešanje tekočin 

1. NAPOVED: Napovej, ali lahko v celoti segrejemo vodo od zgoraj. Svoj odgovor utemelji.  

 

 

 

 

 

 

2. OPAZOVANJE: Kozarec z vodo postavi 10 cm pod žarnico namizne svetilke. Po 10 
minutah potipaj kozarec pri vrhu in pri dnu. Kaj opaziš? 

 
Slika 25: Segrevanje vode z vrha (Naravoslovje in tehnika 5, 2004) 
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2. 1. Z digitalnim termometrom izmeri temperaturo vode na različnih globinah. 

Tabela 1: Temperatura vode na različnih globinah 

globina v kozarcu T vode [°C] 

pri vrhu 
 
 

v sredini 
 
 

pri dnu 
 
 

 

3. RAZLAGA: Kaj si ugotovil, ali lahko v celoti segrejemo vodo od zgoraj? Pojasni zakaj. 
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6.6 PRILOGA 6 – PRIMER OPAZOVALNEGA LISTA 

1. PAR (4. r.) 
 učenec 1 učenec 2 

UČNA MOTIVACIJA  
- je motiviran za delo 
- naloga, oblikovana po metodi 
POE, mu predstavlja izziv, ga ne 
dolgočasi 
- pri delu/med izvedbo poskusov 
uživa 

 
 
 
 
 

 

SODELOVANJE 
- odgovarja na vprašanja  
- sledi razlagi, navodilom 
- pomaga sošolcu 
- postavlja vprašanja 
 

 
 
 
 
 

 

SAMOSTOJNOST 
- pri izvedbi poskusa 
- samostojno odgovarja na 
vprašanja 
- pri merjenju temperature in časa 
(pravilno, natančno in hitro 
odčitavanje) 
- pri izpolnjevanju tabele 
- ne potrebuje dodatnih navodil, 
usmeritev 

 
 
 
 
 

 

RAZUMLJIVOST IN 
USPEŠNOST METODE 

- način dela je razumljiv (po 
korakih metode POE) 
- po metodi POE razume 
obravnavano učno vsebino 
 

 
 
 
 
 

 

TEŽAVE 
- med izvedbo poskusa 
- pri reševanju nalog po korakih 
metode POE 
- pri razumevanju (npr. naloge, 
navodil …) 
- potrebuje dodatna navodila, 
usmeritve 

 
 
 
 
 

 

DRUGO 
- dodatna opažanja 
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6.7 PRILOGA 7 – ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Oceni način dela pri mojih urah. Obkroži. (Lestvica 1–5: 1 = mi sploh ni všeč, 2 = mi ni 
všeč, 3 = mi je srednje všeč, 4 = mi je všeč, 5 = mi je zelo všeč)    

 

1       2       3       4       5 

 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč?  

 

 

 

3. Ali ti kaj ni bilo všeč? Kaj? 

 

 

 

4. Ali si pred začetkom vseh aktivnosti mislili, da imaš o temperaturi in toploti več 
znanja, kot se je pozneje izkazalo?       

 

DA       NE       NE VEM 

 

5. Ali ti je način dela pri mojih urah pomagal pri boljšemu razumevanju temperature in 
toplote?     

 

DA       NE       NE VEM 

 

6. Ali je po poskusih, ki smo jih izvedli, še kaj, za kar se ti zdi, da ne razumeš oz. ne 
razumeš v celoti? Kaj? 
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6.8 PRILOGA 8 – TABELE ODGOVOROV POSAMEZNIH UČENCEV NA 

PREIZKUSU ZNANJA (PREDTESTU IN POTESTU) Z ANALIZO  

V Prilogi 8 so v tabelah (U1–U8) predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili s predtestom in 
potestom (Priloga 1). Za vsakega posameznega učenca smo naredili analizo odgovorov na 
predtestu in potestu in nato primerjavo odgovorov, ki so ji učenci podali na pred- in potestu. Z 
analizo odgovorov posameznih učencev na preizkusu znanja (pred- in potest) smo ugotavljali, 
ali je posameznik po uporabi metode POE napredoval ali ne. S tem smo ugotavljali, v kolikšni 
meri učenci 4. in 5. razreda usvojijo pojme v povezavi s temperaturo in toploto pri poučevanju 
z izbrano metodo. Hkrati je razvidno, katera napačna razumevanja so po uporabljeni metodi 
POE pri posameznih učencih še prisotna. Analiza odgovorov posameznih učencev v tabelah 
U1–U8 vključuje izjave učencev, le-te so podane v narekovaju.     

 

Tabela U1: Odgovori učenca 1 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 1 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

 
 

1a 
 
 

Temperaturo enači s toploto, saj 
pravi, da »je ene vrste toplota, ki 
je povsod«.  
 

Temperaturo primerja s 
toploto, saj pravi, da je 
»podobno kot toplota«. Nato 
doda, da temperatura »pove 
kolikšno temperaturo ima neka 
stvar, kako toplo in mrzlo je«.  

Po uporabi metode POE 
temperature ne opredeli kot lastnost 
snovi. Še vedno jo primerja s 
toploto. Vendar ustrezno pojasni, 
da nam pove, kako topla oz. 
hladna je neka snov. 

1b 
Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

1c 
Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

1č 
Ne ve čigavo temperaturo kaže 
termometer (»temperaturo 
zraka«). 

Ve čigavo temperaturo kaže 
termometer (»svojo 
temperaturo«). 

Po uporabi metode POE ve čigavo 
temperaturo kaže termometer, saj 
spremeni svoj odgovor. 

1d 

Toploto povezuje z občutki 
(toplo), saj pravi, da je toplota 
»nekaj kar je toplo«. 

Toploto primerja s 
temperaturo, saj pravi, da je 
»podobno kot temperatura, je 
nekaj kar ima temperaturo in je 
lahko toplo ali mrzlo«. 

Po uporabi metode POE učenec 
toplote ne opredeli kot energijo, ki 
prehaja z mesta z višjo temperaturo 
na mesto z nižjo temperaturo. Še 
vedno jo povezuje s temperaturo 
ter z občutki (toplo/mrzlo).  

1e 

Meni, da toploto lahko merimo 
s termometrom. 

Ve, da toplote ne moremo 
meriti s termometrom. 

Po uporabi metode POE ve, da 
toplote ne moremo meriti s 
termometrom, saj spremeni svoj 
odgovor. 

1f 

Meni, da toplota prehaja 
»dokler se ne ohladi«. 

Ve, da toplota prehaja vse do 
izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE ve, da 
toplota prehaja dokler se ne 
vzpostavi toplotno ravnovesje, saj 
spremeni svoj odgovor. 

 
 

2 
 
 

Ne pozna toplotnih 
prevodnikov. Med možnimi 
odgovori izbere tri napačne 
(stiropor, les, zrak) in le enega 
pravilnega (voda). 

Delno pozna toplotne 
prevodnike. Med možnimi 
odgovori izbere skoraj vse 
pravilne (zemlja, steklo, 
kovina), pri tem pozabi na vodo 
in enega napačnega (zrak). 

Po uporabi metode POE je pri 
učencu viden napredek v 
poznavanju toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev. Težave 
pri določanju toplotnih izolatorjev 
in toplotnih prevodnikov ima le pri 
vodi in zraku. 
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3 
 
 

Pri prvem primeru (sladoled) 
ne izbere ustrezne slike. Ob 
tem pojasni, da »gre iz sladoleda 
ven toplota, ki je bolj mrzla in 
gre drugam in je še tam bolj 
mrzlo«. Pri drugem primeru 
(juha) izbere ustrezno sliko. Ob 
tem pojasni: »ker je juha vroča, 
gre ven toplota in segreva zrak, 
ki je zato bolj topel. Juha se ob 
tem hladi«. 

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni: »ker je sladoled mrzel, 
toplota iz okolice prehaja v 
sladoled, ki je zato bolj topel in 
se pri tem topi« (sladoled se 
»topi« – napačna raba termina). 
Pri drugem primeru (juha) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni: »ker je juha vroča, gre 
ven iz nje toplota v okolico, pri 
tem se juha hladi«. 

Po uporabi metode POE spremeni 
svoj odgovor, saj v obeh primerih 
izbere sliki, ki pravilno 
prikazujeta smer prehajanja 
toplote ter svoj izbor ustrezno 
utemelji. Razume koncept 
prehajanja toplote (toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto 
z nižjo temperaturo) ter to znanje 
ustrezno uporabi na primerih iz 
vsakdanjega življenja.  

4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 4 
obkrožil pravilno in 6 
nepravilno (trditve: 1, 2, 3, 4, 5 
in 6). Pri tem se pokaže, da: 
temperaturo enači s toploto; ne 
razume koncepta prehajanja 
toplote – toplota prehaja s telesa 
z višjo temperaturo na telo z 
nižjo temperaturo; ne razume, da 
imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo; ne razume, 
da z opazovanjem 
kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo 
prevajanje toplote; toplotne 
izolatorje razume kot snovi skozi 
katere toplota ne prehaja; ter ne 
razume, da se tudi po več urah 
temperatura hladne tekočine v 
termovki bistveno ne spremeni.                       

Učenec je vse dane trditve 
(drži/ne drži) pravilno 
obkrožil. 

Učenec je po uporabi metode 
POE vse trditve (drži/ne drži) 
pravilno obkrožil ter tako 
spremenil svoje napačne odgovore 
s predtesta in v celoti dosegel cilje 
naloge 4.  

 
5 
 
 

Učenec ustrezno določi toplo in 
hladno mesto, saj jajce pobarva 
z rdečo barvo in vodo z modro 
barvo.  

Učenec ustrezno določi toplo 
in hladno mesto, saj jajce 
pobarva z rdečo barvo in vodo z 
modro barvo. 

Pred in po uporabi metode POE na 
sliki (v skodelici mrzle vode je 
potopljeno ravnokar kuhano jajce) 
ustrezno pobarva toplo in hladno 
mesto. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo (od jajca k vodi), saj 
prvi del povedi ustrezno 
dopolni. V drugem delu povedi 
ne uporabi ustreznih terminov, 
saj namesto višjo/nižjo 
temperaturo uporabi 
vročo/mrzlo. 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, saj poved v celoti 
pravilno dopolni. Pri 
izpolnjevanju praznih delov 
povedi uporabi ustrezne 
termine (jajca, vodi, višjo/nižjo 
temperaturo).  

Po uporabi metode POE učenec 
svoje odgovore v celoti zamenja 
za pravilne. Znanje o prehajanju 
toplote ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5b 

Učenec je med danimi odgovori 
izbral napačnega, tj. C (voda 
ostane enaka, jajce se ohladi). 
Učenec meni, da se spremeni le 
temperatura jajca, temperatura 
vode pa ostane enaka. 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, tj. 
B (voda se segreje, jajce se 
ohladi).  

Po uporabi metode POE učenec svoj 
napačen odgovor zamenja s 
pravilnim. Učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj 
toploto prejema in temperatura jajca 
se znižuje, saj toploto oddaja. To 
znanje ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 
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5c 

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. C 
(temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, tj. 
C (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec razume, da toplota 
prehaja vse do izenačitve 
temperatur obeh mest. 

6 
 
 

V čaši je narisal tri rdeče 
puščice, ki so usmerjene 
navzgor. Ob tem opiše 
spremembo agregatnega stanja, 
saj ob sliki pojasni, da »gre gor, 
ker počasi izhlapeva v paro in je 
vode zmeraj manj in je v zraku 
kot plin, gre pa v vseh smereh v 
zrak, ko izhlapeva«. Torej s 
puščicami prikaže izparevanje 
vode in ne smer gibanja vode 
med segrevanjem. Ne razume, 
da se tekočina, ki jo segrevamo 
pri dnu, meša. 

S štirimi puščicami pravilno 
prikaže smer gibanja vode 
med segrevanjem, pri tem 
uporabi rdečo in modro barvo, s 
čimer pokaže, da je natančno 
prebral navodila in jih 
upošteval. Učenec s pojasnilom: 
»ko se voda segreva gre gor, 
gor je pa hladna voda in gre dol, 
ker je hladna in tako kroži, 
dokler se ne segreje čisto do 
konca« pokaže razumevanje, 
da se med segrevanjem od 
spodaj voda meša, in sicer se 
topla voda dviguje, hladna 
spušča. 

Po uporabi metode POE učenec s 
puščicami pravilno prikaže smer 
gibanja vode med segrevanjem. Ob 
sliki pojasni, da se tekočina, ki jo 
segrevamo pri dnu, meša ter to 
znanje uporabi na primeru iz 
vsakdanjega življenja (segrevanje 
vode pri dnu). Učenec je ustrezno 
uporabil obe barvi ter tako na 
danem primeru pokazal 
razumevanje, da se topla voda 
dviguje, hladna spušča ter pri tem 
upošteval navodila (uporaba rdeče 
in modre barve). Po uporabljeni 
metodi je učenec usvojil cilje 
naloge 6. 

7 
 

Pojasnilo učenca: Ko jih zebe, 
se zvijejo v klobčič, ker je potem 
bolj toplo. Ko jim je vroče, se 
pretegnejo in je bolj hladno.  
Učenec razume, da se živali 
zvijejo v klobčič, da jih zebe 
malo manj, vendar ne zna 
pojasniti, da s tem zmanjšajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico. Prav tako 
razume, da se živali 
pretegnejo, zato da jim je manj 
vroče, vendar ne zna pojasniti, 
da s tem povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico. 

Pojasnilo učenca: Ko jih zebe, 
se zvijejo v klobčič, da je 
površina, ki nanjo prehaja 
toplota, manjša. Ko jim je 
vroče, se pretegnejo in zvečajo 
površino prehajanja toplote. Iz 
prvega pojasnila je razvidno, da 
učenec razume, da živali 
zmanjšajo površino, skozi 
katero prehaja toplota, 
vendar pri tem neustrezno 
določi smer prehajanja 
toplote. Iz drugega pojasnila je 
razvidno razumevanje, da 
živali povečajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v 
okolico. 

Po uporabi metode POE je 
učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu, vendar še vedno 
pomanjkljivo. Na primerih iz 
vsakdanjega življenja ustrezno 
pojasni, da živali 
zmanjšajo/povečajo površino, skozi 
katero prehaja toplota in se tako 
počasneje/hitreje ohladijo, vendar 
ima pri prvem primeru težave pri 
razumevanju, da živali zmanjšajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico, saj nepravilno 
določi smer prehajanja toplote. 
Poleg tega v obeh pojasnilih ni 
razvidno, ali učenec razume, da se 
pri tem toplotni tok v okolico 
zmanjša/poveča.  
 

8 
 

Zapiše štiri različne materiale: 
železo, keramika, les, plastika. 
Učenec ne zna oblikovati 
načrta raziskave, saj je namesto 
načrta raziskave zapisal 
pričakovane rezultate (»v 
železni skodelici se bo hitro 
ohladilo, v keramični počasneje, 
v plastični še počasneje, v leseni 
najpočasneje« - s tem je pokazal 
razumevanje, da različne snovi 
različno prevajajo toploto). 

Zapiše štiri različne 
materiale: kovina, keramika, 
les, plastika (v primerjavi s 
predtestom je železo zamenjal s 
kovino). Učenec zapiše 
pomanjkljivi načrt raziskave: 
»v skodelice bi nalil čaj in 
vsakih 30 sekund izmeril 
toploto«. Učenec ne upošteva 
naslednjih korakov raziskave: 
izmerimo začetno temperaturo 
čaja v vrču; v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja;  
določimo čas trajanja poskusa 
oz. število meritev, ki jih bomo 
opravili. Učenec določi le: 
vmesni čas odčitavanja 
temperature, pri čemer 
neustrezno zapiše, da bo meril 
toploto.  

Po uporabi metode učenec sicer 
naredi načrt raziskave, vendar je 
ta pomanjkljiv. Ne naredi 
natančnega opisa postopka 
poskusa. Pri izbiri materialov, iz 
katerih so skodelice, učenec ni imel 
težav. Prav tako je razmišljal, da 
mora opraviti več meritev na enak 
časovni interval. Pozabil pa je na 
pomembne korake, kot so: začetna 
temperatura, enaka količina vode v 
skodelicah in čas trajanja poskusa 
oz. število meritev, ki jih bomo 
opravili. 
 
 

9 Pojasnila primernosti uporabe Kovinska posoda za kuhanje, Po uporabi metode POE učenec 
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 posameznih pripomočkov v 
kuhinji niso ustrezna. V 
nekaterih odgovorih je razvidno, 
da učenec razmišlja o toplotni 
prevodnosti materialov danih 
pripomočkov. Vendar je na vseh 
primerih iz vsakdanjega življenja 
razvidno nerazumevanje 
toplotne prevodnosti snovi 
(»porcelanast krožnik 
uporabimo, da se hrana ohladi«). 
Ostali odgovori so prav tako 
napačni (»če bi držal kovinsko 
kuhalnico med mešanjem bi me 
zeblo v roke« - poveže z 
občutkom, če kovino primemo; 
»v kovinski posodi kuhamo, ker 
kovina začne spreminjat obliko 
pri zelo visoki temperaturi«). 

»ker se v njej hrana prej 
segreje«. Lesena kuhalnica za 
mešanje, »da se ne opečemo«. 
Porcelanast krožnik, »ker se v 
njem stvari hitreje ohladijo«. 
Za posamezne materiale doda, 
da je kovina dober prevodnik, 
les in porcelan pa sta dobra 
izolatorja.  

ustrezno poveže kovinsko posodo 
ter leseno kuhalnico s toplotnimi 
prevodniki in izolatorji ter pri tem 
pravilno pojasni primernost uporabe 
danih pripomočkov v kuhinji. 
Težave ima pri porcelanastem 
krožniku, sicer ga opiše kot toplotni 
izolator, vendar njegovo pojasnilo 
primernosti uporabe pripomočka v 
kuhinji ni pravilno. V primerjavi s 
predtestom na potestu pokaže 
boljše razumevanje toplotne 
prevodnosti, saj od treh 
pripomočkov dva ustrezno 
vrednoti glede na primernost 
uporabe v kuhinji.  

  

Tabela U2: Odgovori učenca 2 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 2 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

 
1a 

 
 

Temperaturo opredeli kot 
»nekaj s čimer merimo, ali je 
v prostoru vroče ali toplo«. Pri 
tem doda, da »temperaturo 
uporabimo, da zmerimo 
vročino«. Temperaturo enači 
z merjenjem temperature oz. 
z merjenjem, kako toplo je v 
prostoru ter jo povezuje z 
vsakdanjimi izkušnjami 
(merjenjem telesne tem.).  

Temperaturo enači z »enoto, s 
katero merimo«, pri čemer doda, 
da »temperatura pove ali je kaj 
toplo ali mrzlo«.  
 

Po uporabi metode POE 
temperature ne opredeli kot 
lastnost snovi, vendar ustrezno 
utemelji, da nam temperatura 
pove, kako toplo ali hladno je 
kaj. 
 

1b 
Pozna pripomoček za 
merjenje temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

1c 
Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

1č 

Ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer 
(»temperaturo zraka«). 

Ne ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer (»temperaturo zraka in 
vode«). 

Po uporabi metode POE učenec 
bistveno ne spremeni svojega 
odgovora. Ne ve, čigavo 
temperaturo kaže termometer. 

1d 

Toploto povezuje z občutki 
(vroče), saj pravi, da je toplota 
»nekaj, kar je vroče«. 

Toploto še vedno povezuje  z 
občutki (toplo), saj pravi, da je 
toplota »tisto, kar je toplo«. Zna 
pojasniti, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo. 

Po uporabi metode POE učenec 
toplote ne opredeli kot energijo, 
še vedno jo povezuje z občutki 
(toplo/vroče). Vendar pozna smer 
prehajanja toplote.  

1e 

Meni, da toploto lahko 
merimo s termometrom. 

Meni, da toploto lahko merimo s 
termometrom. 

Po uporabi metode POE ne ve, da 
toplote ne moremo meriti s 
termometrom, saj na potestu ne 
spremeni napačnega odgovora. 

1f Meni, da toplota prehaja Meni, da toplota prehaja »dokler Po uporabi metode POE je 
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»dokler se ne ustavi«. se ne pomeša«. Na dodatno 
vprašanje utemelji, da se 
temperatura izenači. 

razvidno, da učenec ni usvojil 
koncepta prehajanja toplote, saj 
meni, da toplota prehaja dokler se 
ne pomeša. Z usmeritvijo 
utemelji, da toplota prehaja vse 
do izenačitve temperatur. 

2 
 
 

Ne pozna dobro toplotnih 
prevodnikov. Med danimi 
odgovori izbere tri pravilne 
(steklo, kovina, voda) in dva 
nepravilna (steklena volna, 
keramika). 

Ne pozna toplotnih prevodnikov. 
Med danimi odgovori izbere le dva 
pravilna (steklo in kovina) ter 
enega nepravilnega (steklena 
volna). 

Po uporabi metode POE se 
poznavanje toplotnih izolatorjev 
in toplotnih prevodnikov ne 
izboljša, celo nasprotno, saj 
učenec izbere le dva pravilna 
odgovora in enega napačnega.  

3 
 
 

Pri prvem primeru 
(sladoled) izbere ustrezno 
sliko. Ob tem pojasni: »ker je 
sladoled mrzel in oddaja mrzel 
zrak, toplota je pa v zraku in 
gre v sladoled, zato se začne 
topit«. Pri drugem primeru 
(juha) izbere ustrezno sliko. 
Ob tem pojasni: »ker je juha 
vroča, oddaja vroče pline. Pri 
tem se juha ohlaja«. 

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni: »ker ima sladoled nižjo 
temperaturo, toplota iz zraka 
prehaja v sladoled. Sladoled se 
začne topit« (sladoled se »topi« – 
napačna raba termina). Pri drugem 
primeru (juha) izbere ustrezno 
sliko. Ob tem pojasni: »ker je juha 
vroča, oddaja toploto. Juha se začne 
ohlajati in pri tem se temperatura 
niža«. 

Po uporabi metode POE ponovno 
izbere sliki, ki pravilno 
prikazujeta smer prehajanja 
toplote ter tokrat svoj izbor 
ustrezno utemelji. Razume 
koncept prehajanja toplote (toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo) ter to znanje ustrezno 
uporabi na primerih iz 
vsakdanjega življenja.  
 

4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 7 
obkrožil pravilno in 3 
nepravilno (trditve: 3, 6 in 7). 
Pri tem se pokaže, da: ne ve, 
da imajo vsi predmeti v 
prostoru enako temperaturo; 
ter ne razume, da se tudi po 
več urah temperatura hladne 
tekočine v termovki bistveno 
ne spremeni.                        

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 7 obkrožil 
pravilno in 3 nepravilno (trditve: 
3, 5 in 7). Pri tem se pokaže, da: ne 
ve, da imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo; ter toplotne 
izolatorje razume kot snovi skozi 
katere toplota ne prehaja. 
 

Učenec po uporabi metode POE 
bistveno ne spremeni svojih 
odgovorov. Od treh trditev 
(drži/ne drži), ki jih je nepravilno 
obkrožil na predtestu (3, 6, 7), dve 
trditvi (3, 7) ponovno obkroži 
nepravilno. Učenec ne ve, da 
imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo, poleg tega 
toplotne izolatorje razume kot 
snovi skozi katere toplota ne 
prehaja (na predtestu je trditev 5 
obkrožil pravilno). Učenec je po 
uporabi metode POE usvojil cilj, 
da se tudi po več urah temperatura 
hladne tekočine v termovki 
bistveno ne spremeni (trditev 6). 

 
5 
 
 

Učenec neustrezno določi 
toplo in hladno mesto, saj 
jajce v sredini pobarva z rdečo 
barvo, zunanji del jajca in 
vodo pa z modro barvo. Pri 
tem doda: »lupina se ohladi, 
znotraj jajca je še vedno 
toplo« (razmišlja o 
prehajanju toplote). 
»Toplota, ki je bila na lupini 
se je pomešala z mrzlo vodo« 
– pri tem je razvidno, da ne 
razume koncepta prehajanja 
toplote (kot pri nalogi 5a). 

Učenec neustrezno določi toplo in 
hladno mesto, saj jajce v sredini 
pobarva z rdečo barvo, zunanji del 
jajca z modro barvo, vodo z modro 
barvo in vodo, ki obdaja jajce, z 
rdečo barvo. S tem prikaže, da se 
jajce ohlaja, voda pa segreva 
(prikaz prehajanja toplote).  

Učenec neustrezno pobarva 
toplo in hladno mesto, ker 
razmišlja vnaprej, in sicer kaj se 
dogaja med jajcem in vodo (o 
prehajanju toplote), kar sicer ni 
nepravilno, vendar to ni cilj 
naloge. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo (od jajca k vodi), 

Na primeru iz vsakdanjega življenja 
učenec razume, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na mesto 
z nižjo temperaturo, saj poved v 
celoti pravilno dopolni. Pri 

Po uporabi metode POE učenec 
svoje odgovore v celoti zamenja 
za pravilne. Znanje o prehajanju 
toplote ustrezno uporabi na 
primeru iz vsakdanjega življenja. 
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saj prvi del povedi ustrezno 
dopolni. Nasprotno se 
pokaže v pojasnilu, »da se 
toplota pomeša z vodo« (kot 
pri uvodnem delu naloge 5). V 
drugem delu povedi ne 
uporabi ustreznih terminov, 
saj namesto višjo/nižjo 
temperaturo uporabi 
toplo/hladno. 

izpolnjevanju praznih delov povedi 
uporabi ustrezne termine (jajca, 
vodi, višjo/nižjo temperaturo). 

5b 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. B (voda se segreje, jajce se 
ohladi).  

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. B (voda se 
segreje, jajce se ohladi).  

Učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj 
toploto prejema in temperatura 
jajca se znižuje, saj toploto oddaja. 
To znanje ustrezno uporabi na 
primeru iz vsakdanjega življenja. 

5c 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. C (temperatura jajca bo 
enaka temperaturi vode).   

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. C 
(temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec razume, da toplota 
prehaja vse do izenačitve 
temperatur na obeh mestih. 

6 
 
 

V čaši je narisal tri rdeče 
puščice, ki so usmerjene 
navzgor, poleg tega je z rdečo 
pobarval spodnji del vode 
(ob stiku z gorilnikom). Pri 
tem pojasni: »ko se spodnji 
del vode segreje, gre voda 
gor«, torej učenec razume, da 
se topla voda dviguje, 
vendar ne pojasni, da se ob 
tem hladna spušča ter se 
posledično meša. Učenec ni 
upošteval navodil, saj ni 
uporabil obeh barv pisal.  

S štirimi puščicami pravilno 
prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem uporabi rdečo 
in modro barvo, s čimer pokaže, da 
je natančno prebral navodila in jih 
upošteval. Učenec s pojasnilom: 
»topla voda gre od spodaj navzgor, 
hladna voda gre navzdol. To se 
ponavlja dokler se ne segreje. Voda 
se vtri, se segreva« pokaže 
razumevanje, da se med 
segrevanjem od spodaj voda 
meša, in sicer se topla voda 
dviguje, hladna spušča. 

Po uporabi metode POE učenec s 
puščicami pravilno prikaže smer 
gibanja vode med segrevanjem. 
Ob sliki pojasni, da se tekočina, ki 
jo segrevamo pri dnu, meša ter to 
znanje uporabi na primeru iz 
vsakdanjega življenja (segrevanje 
vode pri dnu). Učenec je ustrezno 
uporabil obe barvi ter tako na 
danem primeru pokazal 
razumevanje, da se topla voda 
dviguje, hladna spušča ter pri tem 
upošteval navodila (uporaba rdeče 
in modre barve). Po uporabljeni 
metodi je učenec usvojil cilje 
naloge 6. 

7 
 

Pojasnilo učenca: Ko jih zebe 
se, zvijejo v klobčič, zato da 
se bolj segrejejo. Ko jim je 
vroče, se pretegnejo, da se 
ohladijo. Prvo pojasnilo je 
neustrezno, saj se živali 
zvijejo v klobčič zato, da 
zmanjšajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v 
okolico, in jih zebe malo 
manj. Drugo pojasnilo je 
ustreznejše, saj je razvidno 
razumevanje, da se živali 
pretegnejo zato, da jim je 
manj vroče, vendar ne zna 
pojasniti, da s tem povečajo 
površino, skozi katero prehaja 
topota v okolico. 

Pojasnilo učenca: Ko jih zebe, se 
zvijejo v klobčič, zato da toplota iz 
njih odhaja počasneje. Ko jim je 
vroče, se pretegnejo, zato da gre 
toplota iz njih hitreje. Na dodatno 
vprašanje učenec odgovori, da v 
prvem primeru ustvarijo manj 
površine, v drugem pa več.  
Iz obeh odgovorov je razvidno 
razumevanje, da živali 
zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico in se tako živali 
počasneje/hitreje ohladijo.  

Po uporabi metode POE je 
učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu. Na primerih iz 
vsakdanjega življenja ustrezno 
pojasni, da živali 
zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico in se tako 
počasneje/hitreje ohladijo. Vendar 
v posameznih pojasnilih ni 
razvidno, ali učenec razume, da se 
pri tem toplotni tok v okolico 
zmanjša/poveča. 

8 
 

Zapiše štiri različne 
materiale: kovina, steklo, les, 
plastika. Učenec zapiše načrt 

Zapiše štiri različne materiale: 
kovina, stiropor, les, plastika. (v 
primerjavi s predtestom je steklo 

Po uporabi metode učenec sicer 
naredi načrt raziskave, vendar 
je ta pomanjkljiv in neustrezen. 
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raziskave, vendar je ta 
pomanjkljiv: »v skodelice bi 
nalil čaj, vanje postavil 
termometre, meril čas 15 
minut ter nato pogledal na 
termometer, ali je toplo ali je 
hladno«. Učenec ne upošteva 
naslednjih korakov 
raziskave: izmerimo začetno 
temperaturo čaja v vrču, v vse 
skodelice nalijemo enako 
količino čaja. Učenec določi 
le: čas trajanja poskusa oz. 
čas, po katerem bo izmeril 
temperaturo. 

zamenjal s stiroporom). Učenec  
zapiše pomanjkljiv načrt 
raziskave: »najprej bi v vsako 
skodelico vlil enako vode, notri 
postavil termometre, počakal, da se 
vstali in izmeril temperaturo«. 
Učenec ne upošteva naslednjih 
korakov raziskave: izmerimo 
začetno temperaturo čaja v vrču, 
določimo čas trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo opravili 
ter vmesni čas odčitavanja. Učenec 
določi le: da v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja. Poleg 
tega zapiše, da bi počakal, da se 
termometri ustalijo, kar pomeni, da 
je načrt neustrezen, saj z njim ne 
moremo ugotoviti, ali je hitrost 
ohlajanja čaja odvisna od materiala, 
iz katerega je skodelica. 

Ne naredi natančnega opisa 
postopka poskusa. Pri izbiri 
materialov, iz katerih so skodelice, 
učenec ni imel težav. Prav tako je 
razmišljal, da mora v vse skodelice 
naliti enako količino čaja. Vendar 
je pozabil na pomembne korake, 
kot so: začetna temperatura in čas 
trajanja poskusa oz. število 
meritev, ki jih bomo opravili ter 
vmesni čas odčitavanja 
temperature.  
 
 

9 
 

Pojasnila primernosti 
uporabe posameznih 
pripomočkov v kuhinji niso 
ustrezna.  
V dveh pojasnilih je razvidno, 
da razmišlja o toplotni 
prevodnosti materialov danih 
pripomočkov, vendar sta 
pojasnila zaradi ne 
poznavanja toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev 
neustrezna (»kovina dalj časa 
drži toploto«; »porcelan nekaj 
časa drži toploto potem pa se 
ohladi«). Uporabnost lesene 
kuhalnice poveže z občutkom, 
če les primemo (»je gladek«). 

Pojasnila primernosti uporabe 
posameznih pripomočkov v 
kuhinji niso ustrezna. Kovinska 
posoda za kuhanje, da »zadrži 
toploto«. Lesena kuhalnica za 
mešanje, da »lahko hitreje 
mešamo«. Porcelanast krožnik, da 
»se ohladi hitreje«. V prvem in 
tretjem pojasnilu je razvidno, da 
razmišlja o toplotni prevodnosti 
materialov danih pripomočkov. 
Vendar je na obeh primerih iz 
vsakdanjega življenja razvidno, da 
ne pozna toplotnih prevodnikov 
in izolatorjev (»kovina zadrži 
toploto«; »v porcelanu se hitreje 
ohladi«). Pojasnilo o uporabnosti 
lesene kuhalnice ni fizikalno, saj 
pripomoček poveže z uporabnostjo 
(mešanjem hrane).  

Pojasnila primernosti uporabe 
posameznih pripomočkov v 
kuhinji niso ustrezna. Učenec 
sicer v nekaterih primerih 
razmišlja o toplotni prevodnosti 
materialov, iz katerih so dani 
pripomočki, vendar jih zaradi ne 
poznavanja toplotnih izolatorjev in 
toplotnih prevodnikov neustrezno 
umesti. Po uporabi metode POE 
znanje ni bližje znanstvenemu.  

 

Tabela U3: Odgovori učenca 3 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 3 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

 
 

1a 
 
 

Temperaturo enači s toploto 
in »mrzloto« (učenec 
pogosto uporablja besedo 
»mrzlota«), hkrati jo 
povezuje tudi z občutki, ki 
jih sproži različna 
temperatura okolice.  

Temperaturo enači z merjenjem 
temperature, pri čemer ve, da 
nam temperatura pove, kako 
toplo ali mrzlo je nekaj. 

Po uporabi metode POE 
temperature ne opredeli kot 
lastnost snovi (enači jo z 
merjenjem temperature), vendar 
pojasni, da nam temperatura 
pove, kako toplo ali mrzlo je kaj. 

1b 
Pozna pripomoček za 
merjenje temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 
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1c 

Ne pozna enote za merjenje 
temperature. Pravi, da enoto 
poimenujemo »celzije«. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. Po uporabi metode 
POE učenec spremeni svoj 
odgovor. 

1č 

Ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer 
(»mrzloto« in »temperaturo 
zraka«). 

Ne ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer (»temperaturo okolja«, 
»zraka«). 

Po uporabi metode POE učenec 
bistveno ne spremeni svojega 
odgovora. Ne ve, čigavo 
temperaturo kaže termometer.  

1d 

Toploto povezuje z občutki 
(vroče), saj pravi: »toplota je 
vročina«. 

Pravi, da je toplota »element«. 
Poleg tega toploto še vedno 
povezuje  z občutki (vroče), saj 
pravi, da »je toplota vročina«. Zna 
pojasniti, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo. 

Po uporabi metode POE učenec 
toplote ne opredeli kot energijo, 
še vedno jo povezuje z občutki 
(toplo/vroče). Vendar pozna smer 
prehajanja toplote.  

1e 

Ve, da toplote ne moremo 
meriti s termometrom. 

Pravi, da toploto lahko merimo s 
termometrom. 

Ne ve, da toplote ne moremo 
meriti s termometrom. Po uporabi 
metode POE učenec zamenja  svoj 
odgovor z napačnim.  

1f 

Meni, da toplota prehaja 
»dokler se shladi«. 

Ve, da toplota prehaja vse do 
izenačitve temperatur. 

Po uporabi metode POE ve, da 
toplota prehaja vse do izenačitve 
temperatur, saj spremeni svoj 
odgovor. 

2 
 
 

Ne pozna dobro toplotnih 
prevodnikov. Med danimi 
odgovori izbere tri pravilne 
(steklo, kovina, voda) in tri 
nepravilne (les, keramika, 
zrak). 

Ne pozna toplotnih prevodnikov. 
Med danimi odgovori izbere tri 
pravilne (steklo, kovina, voda – 
enako kot na predtestu) ter tri 
nepravilne (les, keramika, 
stiropor). 

Po uporabi metode POE se 
poznavanje toplotnih izolatorjev 
in toplotnih prevodnikov bistveno 
ne spremeni, saj je učenčev 
odgovor na potestu podoben 
odgovoru s predtesta.  

3 
 
 

Pri prvem primeru 
(sladoled) izbere ustrezno 
sliko. Ob tem pojasni: »ker 
gre toplota noter in se zato 
topi«. Pri drugem primeru 
(juha) izbere ustrezno 
sliko. Ob tem pojasni: »ker 
je juha vroča, iz nje ven 
prihaja dim, zato vemo, da je 
topla. Tudi če damo nad njo 
roko, vemo, da je toplo. Pri 
tem se juha hladi«.  

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni: »ker gre toplota v sladoled, 
kjer je nižja temperatura od toplote. 
Sladoled se topi in segreva« 
(sladoled se »topi« – napačna raba 
termina). Pri drugem primeru 
(juha) izbere ustrezno sliko. Ob 
tem pojasni: »ker gre iz juhe ven 
toplota, to se vidi, ker se kadi para. 
Pri tem se juha hladi«.  

Po uporabi metode POE ponovno 
izbere sliki, ki pravilno 
prikazujeta smer prehajanje 
toplote. V obeh pojasnilih je 
razvidno, da učenec razume, kaj se 
dogaja s sladoledom in juho 
(sladoled se tali, juha se hladi). 
Sicer pozna smer prehajanja 
toplote, vendar ima težave pri 
pojasnitvi (npr. »toplota gre v 
sladoled, kjer je nižja temperatura 
od toplote«; »iz juhe gre ven 
toplota, to se vidi, ker se kadi 
para«; sladoled se »topi« – napačna 
raba termina). 

4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 3 
obkrožil pravilno in 7 
nepravilno (1, 2, 3, 4, 6, 7, 
10). Pri tem se pokaže, da: 
temperaturo enači s toploto, 
kar je razvidno tudi pri 
nalogi 1a; ne razume 
koncepta prehajanja toplote -                                    
toplota prehaja s telesa z 
višjo tem. na telo z nižjo 
tem.; ne ve, da imajo vsi 
predmeti v prostoru enako 
temperaturo; ne razume, da z 
opazovanjem  kapljevinskega 
stolpca v termometru lahko 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 7 
obkrožil pravilno in 3 nepravilno 
(1, 5, 7). Pri tem se pokaže, da: 
temperaturo enači s toploto; 
toplotne izolatorje razume kot snovi 
skozi katere toplota ne prehaja; ne 
ve, da imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo. 
 
 
 

Učenec po uporabi metode POE 
zelo napreduje, saj od 7 
nepravilno obkroženih trditev 
(drži/ne drži), le dve ponovno 
obkroži nepravilno (1. in 7.). Tako 
še vedno temperaturo enači s 
toploto ter ne razume, da imajo vsi 
predmeti v prostoru enako 
temperaturo. Na potestu je 
nepravilno obkrožil trditev 5, ki jo 
je na predtestu obkrožil pravilno, 
tako toplotne izolatorje razume kot 
snovi, skozi katere toplota ne 
prehaja. 
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zaznavamo prevajanje 
toplote; ne razume, da se tudi 
po več urah temperatura 
hladne tekočine v termovki 
bistveno ne spremeni; 
zmotno meni, da če želimo v 
celoti segreti vodo, jo lahko 
segrevamo pri dnu ali pa z 
vrha. 

 
5 
 
 

Učenec ustrezno določi 
toplo in hladno mesto, saj 
jajce  pobarva z rdečo barvo 
in vodo z modro barvo.  

Učenec ustrezno določi toplo in 
hladno mesto, saj jajce pobarva z 
rdečo barvo in vodo z modro barvo. 

Pred in po uporabi metode POE 
na sliki (v skodelici mrzle vode je 
potopljeno ravnokar kuhano jajce) 
ustrezno določi toplo in hladno 
mesto. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec zna določiti 
smer prehajanja toplote (od 
jajca k vodi), vendar ne zna 
pojasniti, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo. 
Tako prvi del povedi 
ustrezno dopolni, drugi del 
povedi ostane neizpolnjen.  

Na primeru iz vsakdanjega življenja 
učenec ne zna določiti smeri 
prehajanja toplote (zapiše, da teče 
od vode k jajcu), prav tako ne zna 
pojasniti, da toplota prehaja z mesta 
z višjo temperaturo na mesto z 
nižjo temperaturo (zapiše, da »teče 
z mesta z nižjo temperaturo na 
mesto z višjo«). Tako prvi in 
drugi del povedi neustrezno 
dopolni.  

Po uporabi metode POE učenec 
ne izboljša znanja o prehajanju 
toplote, celo nasprotno. Na 
primeru iz vsakdanjega življenja je 
razvidno nerazumevanje, da toplota 
prehaja z mesta z višjo temperaturo 
na mesto z nižjo temperaturo, saj 
poved v celoti nepravilno izpolni.  
 
 

5b 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral napačnega, 
tj. A (voda se ohladi, jajce se 
segreje).  

Učenec je med danimi odgovori 
izbral napačnega, tj. A (voda se 
ohladi, jajce se segreje).  

Po uporabi metode POE 
nepravilnega odgovora s 
predtesta ne spremeni. Na 
primeru iz vsakdanjega življenja je 
razvidno, da ne razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo temperaturo 
na mesto z nižjo temperaturo, pri 
čemer se temperatura vode zvišuje, 
saj toploto prejema, temperatura 
jajca se znižuje, saj toploto oddaja.  

5c 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. C (temperatura jajca bo 
enaka temperaturi vode).   

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. C 
(temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec razume, da toplota 
prehaja vse do izenačitve 
temperatur obeh mest. 

6 
 
 

V čaši je narisal več rdečih 
puščic, ki so usmerjene levo 
in desno (pravokotno na 
steno čaše). Ob tem pojasni, 
da se »voda premika sem in 
tja, ker nastane toplejša, med 
tem ko gorilnik segreva 
vodo«. S puščicami  je 
nepravilno prikazal smer 
gibanja vode med 
segrevanjem. Ne razume, da 
se tekočina, ki jo segrevamo 
pri dnu, meša. Učenec ni 
upošteval navodil, saj ni 
uporabil obeh barv. 

S štirimi puščicami nepravilno 
prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem uporabi 
rdečo in modro barvo, s čimer 
pokaže, da je natančno prebral 
navodila in jih upošteval. S 
puščicami prikaže, da se hladna 
voda dviguje in topla spušča. 
Učenec s pojasnilom: »voda v 
posodi se meša, temperatura vode 
se skupaj meša. Hladna voda gre 
gor, topla gre dol« pokaže, da ne 
razume, da se pri segrevanju od 
spodaj topla voda dviguje, hladna 
spušča ter se posledično meša.  

Po uporabi metode POE učenec s 
puščicami nepravilno prikaže 
smer gibanja vode med 
segrevanjem. Ob sliki sicer 
pojasni, da se tekočina, ki jo 
segrevamo pri dnu, meša, vendar še 
doda, da se »temperatura vode 
skupaj pomeša«. Učenec ne 
razume, kaj se dogaja z vodo med 
segrevanjem od spodaj (topla 
voda se dviguje, hladna spušča). Po 
uporabljeni metodi ni usvojil 
ciljev naloge 6. 

 
7 
 

Pojasnilo učenca: Ko jih 
zebe, se zvijejo v klobčič, 
zato da se segrevajo. Ko jim 
je vroče, se pretegnejo, da se 
celo telo lahko hitreje ohladi. 
Učenec razume, da se živali 

Pojasnilo učenca: Ko grejo skupaj, 
se površina telesa zmanjša. Ko se 
pretegnejo, se površina telesa 
zveča. Na dodatno vprašanje 
učenec odgovori, da v prvem 
primeru teče manjši toplotni tok in 

Po uporabi metode POE je 
učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu. Na primerih iz 
vsakdanjega življenja z usmeritvijo 
učitelja ustrezno pojasni, da živali 
zmanjšajo/povečajo površino, skozi 
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zvijejo v klobčič/čim bolj 
pretegnejo, da jih zebe 
malo manj/jim je manj 
vroče, vendar ne zna 
pojasniti, da s tem 
zmanjšajo/povečajo 
površino, skozi katero 
prehaja toplota v okolico. 
Poleg tega je prvo pojasnilo 
neustrezno (živali se 
segrevajo).  

dlje shranjujejo toploto v drugem 
primeru pa večji toplotni tok in 
oddajajo več toplote. Iz obeh 
odgovorov je razvidno 
razumevanje, da živali 
zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota. 
Poleg tega pri posameznih 
primerih pojasni, da se toplotni 
tok v okolico zmanjša/poveča. 

katero prehaja toplota ter hkrati pri 
posameznih primerih pojasni, da se 
pri tem toplotni tok v okolico 
zmanjša/poveča. 

8 
 

Zapiše tri različne 
materiale: steklo, plastika, 
glina. Učenec ni upošteval 
navodil ali pa jih je 
nenatančno prebral, saj je 
namesto štirih materialov 
zapisal le tri. Učenec ne zna 
oblikovati načrta raziskave, 
saj je namesto načrta 
raziskave zapisal, kaj se s 
posameznim materialom 
dogaja (»plastika se 
segreva«, »glina se ohladi«, 
»steklo je vroče«).  
 

Zapiše štiri različne materiale: 
steklo, plastika, keramika, les. 
Učenec je upošteval navodila, saj je 
zapisal štiri materiale. Sprva ne 
zapiše načrta raziskave, ampak 
pričakovane rezultate (»v plastiki 
bo vroče«, »v keramiki bo nižja 
temperatura«, »v steklu bo 
hladneje«, »v lesu bo topleje«). Ko 
dobi dodatna navodila, zapiše 
pomanjkljiv načrt raziskave: »v 
vse skodelice bi nalil enako 
količino vode, z enako temperaturo, 
potem bi začel štopat in noter 
postavil termometre«. Učenec 
upošteva naslednje korake: 
izmerimo začetno temperaturo čaja, 
v vse skodelice nalijemo enako 
količino čaja. Učenec ne določi: 
časa trajanja poskusa oz. število 
meritev, ter vmesni čas odčitavanja 
temperature. 

Po uporabi metode POE učenec 
ponovno ne zapiše načrta 
raziskave, ampak pričakovane 
rezultate. Ko dobi dodatna 
navodila, naredi načrt raziskave, 
ki je pomanjkljiv. Naredi opis 
postopka poskusa pri čemer ne 
določi časa trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo opravili 
ter vmesni čas odčitavanja 
temperature. Pri izbiri materialov, 
iz katerih so skodelice, učenec ni 
imel težav. Prav tako je razmišljal, 
da mora v vse skodelice naliti 
enako količino čaja z enako 
temperaturo. S primerjavo 
predtesta in potesta smo 
ugotovili, da je učenec pri 
načrtovanju raziskave 
napredoval. 
 

9 
 

Na primerih iz vsakdanjega 
življenja je razvidno, da ne 
pozna dobro toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev. 
V prvem in drugem pojasnilu 
je razvidno, da razmišlja o 
toplotni prevodnosti danih 
materialov. Prvo pojasnilo 
je neustrezno, saj kovino 
razume kot toplotni izolator 
(»kovina dalj časa drži 
toploto«). Drugo pojasnilo 
je ustreznejše, saj les 
razume kot toplotni izolator 
(»če kuhalnico primemo se 
ne opečemo«). Tretje 
pojasnilo je povsem 
neustrezno, saj ne razmišlja 
o topotni prevodnosti snovi, 
ampak o uporabnosti 
materiala (»omogoča 
enostavnejše pomivanje«).  

Učenec v vseh primerih razmišlja 
o toplotni prevodnosti materialov 
danih pripomočkov. Vendar je pri 
prvem in tretjem primeru razvidno, 
ne pozna dobro toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev (npr. 
»kovina dlje shranjuje toploto«, »v 
porcelanu se hitreje ohladi«, 
»porcelan je prevodnik«). Prvo in 
tretje pojasnilo primernosti 
uporabe pripomočkov nista 
ustrezna. Pojasnilo o uporabnosti 
lesene kuhalnice je ustrezno, tu se 
pokaže razumevanje toplotne 
prevodnosti snovi ter uporaba 
znanja na primeru iz vsakdanjega 
življenja. Učenec pravilno določi, 
da je les izolator in slabo prevaja 
toploto ter nam tako omogoča, da 
se med mešanjem ne opečemo.  
 

Po uporabi metode POE učenec pri 
prvem in tretjem primeru ne 
izboljša pojasnila primernosti 
uporabe posameznih pripomočkov. 
Učenec sicer razmišlja o toplotni 
prevodnosti materialov, vendar sta 
prvo in tretje pojasnilo zaradi ne 
poznavanja toplotnih izolatorjev in 
toplotnih prevodnikov, neustrezna. 
Drugo pojasnilo, ki je bilo že na 
predtestu ustrezno, učenec nadgradi 
in na danem primeru iz vsakdanjega 
življenja pokaže razumevanje 
toplotne prevodnosti snovi (lesene 
kuhalnice). Po uporabi metode 
POE znanje o toplotni 
prevodnosti ni bližje 
znanstvenemu, saj učenec od treh 
primerov iz vsakdanjega življenja 
le enega ustrezno vrednoti glede 
na primernost uporabe v kuhinji. 
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Tabela U4: Odgovori učenca 4 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 4 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

 
 

1a 
 
 

Temperaturo opiše kot »nekaj, 
kar nam pove ali je toplo ali je 
mrzlo«.  
 

Temperaturo enači z energijo, 
torej s toploto. Pri čemer doda, 
da je »temperatura podobno kot 
toplota«. Na dodatno vprašanje 
odgovori, da nam temperatura 
pove, »koliko stopinj Celzija 
je oz. to pravzaprav pove 
termometer«.  

Po uporabi metode POE učenec 
temperaturo enači s toploto in 
tako pojmovanje temperature s 
preverjanja predznanja ne 
izboljša, celo nasprotno, saj je na 
predtestu temperaturo opisal kot 
nekaj, kar nam pove, kako toplo ali 
mrzlo je nekaj. 

1b 
Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

1c 

Ne pozna enote za merjenje 
temperature. Pravi, da enoto 
poimenujemo »cenzija«. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. Po uporabi metode 
POE učenec spremeni svoj 
odgovor. 

1č 

Ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer (»toplote« in 
»temperaturo zraka«). 

Ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer 
(»temperaturo zraka in vode«). 

Ne ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer. Po uporabi metode 
POE učenec odgovora bistveno ne 
spremeni.  

1d 

Toploto povezuje z občutki 
(toplo), saj pravi: »toplota se 
reče, ko je toplo«. 

Pravi, da je toplota energija. 
Vendar je v pojasnilu razvidno, 
da ne razume smeri 
prehajanja toplote, saj pravi, 
da »gre toplota s toplega 
predmeta v ozračje in hladno 
ozračje gre v predmet«. Ne zna 
pojasniti, da toplota prehaja z 
mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo (saj 
pravi, da teče v obe smeri). 

Po uporabi metode POE učenec 
toploto opredeli kot energijo, 
vendar ne zna pojasniti smeri 
prehajanja toplote (toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo). 
 
 

1e 

Meni, da toploto lahko 
merimo s termometrom. 

Pravi, da toploto lahko 
merimo s termometrom. 

Po uporabi metode POE ne ve, da 
toplote ne moremo meriti s 
termometrom, saj na potestu ne 
spremeni napačnega odgovora. 

1f 

Meni, da toplota prehaja 
»dokler se ne segreje«. 

Ve, da toplota prehaja vse do 
izenačitve temperatur. Vendar 
doda, da prehaja »dokler se ne 
izenačita hladna in topla«. 

Po uporabi metode POE ve, da 
toplota prehaja vse do izenačitve 
temperatur, saj spremeni svoj 
odgovor. Vendar je v odgovoru 
razvidno, da prehajanje toplote 
razume napačno, in sicer da toplota 
prehaja z mesta z višjo temperaturo 
na mesto z nižjo temperaturo in 
obratno – enako je razvidno pri 
nalogi 1d. 

 
2 
 
 

Ne pozna toplotnih 
prevodnikov. Med danimi 
odgovori izbere dva pravilna 
(zemlja, voda) in štiri 
nepravilne (les, keramika, zrak 
in stiropor). 

Ne pozna toplotnih 
prevodnikov. Med danimi 
odgovori izbere enega 
pravilnega (voda) in štiri 
nepravilne (les, keramika, zrak 
in stiropor). 

Po uporabi metode POE se 
poznavanje toplotnih izolatorjev 
in toplotnih prevodnikov bistveno 
ne spremeni, saj je učenčev 
odgovor podoben odgovoru s 
predtesta. Ne pozna toplotnih 
prevodnikov. 
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3 
 
 

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni: »ker sladoled zraka ne 
naredi mrzlega, ampak topel 
zrak sladoled topi«. Pri drugem 
primeru (juha) ne izbere 
ustrezne slike. Ob tem pojasni: 
»ker juha, ko je topla, ne naredi 
toplega zraka. Mrzel zrak jo 
ohladi, tudi če je topel«.  
 

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni: »ker je sladoled mrzel 
in ne oddaja toplote, ampak je 
ozračje bolj toplo in toplota 
prehaja v sladoled. Sladoled se 
topi« (sladoled se »topi« – 
napačna raba termina). Pri 
drugem primeru (juha) izbere 
ustrezno sliko. Ob tem pojasni: 
»ker ko je juha topla, oddaja 
toplo in hladno gre noter v juho. 
Juha se tako ohladi«.  
 
 

Po uporabi metode POE učenec pri 
obeh primerih izbere sliko, ki 
pravilno prikazuje smer 
prehajanja toplote. Pri prvem 
primeru je razvidno, da je 
napredoval, saj je izboljšal 
razumevanje prehajanja toplote 
na danem primeru iz vsakdanjega 
življenja, pri čemer pozna smer 
prehajanja toplote (iz ozračja v 
sladoled). Pri drugem primeru, v 
primerjavi s predtestom, sicer izbere 
ustrezno sliko, vendar se ponovno 
pokaže nerazumevanje koncepta 
prehajanja toplote (toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo in ne v 
obe smeri). 

4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 5 
obkrožil pravilno in 5 
nepravilno (2, 3, 5, 6, 7). Pri 
tem se pokaže, da: ne razume 
koncepta prehajanja toplote -                                    
toplota prehaja s telesa z višjo 
temperaturo na telo z nižjo 
temperaturo, kar je razvidno 
tudi pri nalogi 3; ne ve, da imajo 
vsi predmeti v prostoru enako 
temperaturo; toplotne izolatorje 
razume kot snovi, skozi katere 
toplota ne prehaja; ne razume, 
da se tudi po več urah 
temperatura hladne tekočine v 
termovki bistveno ne spremeni. 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 6 
obkrožil pravilno in 4 
nepravilno (3, 5, 6, 7). Pri tem 
se pokaže, da: ne ve, da imajo 
vsi predmeti v prostoru enako 
temperaturo; toplotne izolatorje 
razume kot snovi, skozi katere 
toplota ne prehaja; ne razume, 
da se tudi po več urah 
temperatura hladne tekočine v 
termovki bistveno ne spremeni.  
 

Učenec po uporabi metode POE 
bistveno ne napreduje, saj od 5 
nepravilno obkroženih trditev 
(drži/ne drži), 4 ponovno obkroži 
nepravilno. Učenec ne ve, da imajo 
vsi predmeti v prostoru enako 
temperaturo (trditvi 3, 7), poleg tega 
toplotne izolatorje razume kot snovi, 
skozi katere toplota ne prehaja 
(trditev 5) ter ne razume, da se tudi 
po več urah temperatura hladne 
tekočine v termovki bistveno ne 
spremeni (trditev 6). Učenec po 
uporabi metode usvoji cilj, da 
toplota prehaja s telesa z višjo 
temperaturo na telo z nižjo 
temperaturo (nasprotno se pokaže 
pri nalogah 1d, 1f in 3). 

 
5 
 
 

Učenec neustrezno določi 
toplo in hladno mesto, saj jajca 
ne pobarva, vodo v spodnjem 
delu pobarva z rdečo barvo, 
zgornjo plast vode pobarva z 
modro barvo.  

Učenec ustrezno določi toplo 
in hladno mesto, saj jajce  
pobarva z rdečo barvo in vodo z 
modro barvo. 

Po uporabi metode POE na sliki 
(v skodelici mrzle vode je 
potopljeno ravnokar kuhano jajce) 
ustrezno pobarva toplo in hladno 
mesto. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec zna določiti 
smer prehajanja toplote (od 
jajca k vodi), saj prvi del povedi 
ustrezno dopolni. V drugem 
delu povedi ne uporabi 
ustreznih terminov, saj 
namesto višjo/nižjo temperaturo 
uporabi toplo/mrzlo. 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, saj poved v celoti 
pravilno dopolni. Pri 
izpolnjevanju praznih delov 
povedi uporabi ustrezne 
termine (jajca, vodi, višjo/nižjo 
temperaturo).  

Po uporabi metode POE učenec 
svoje odgovore v celoti zamenja za 
pravilne. Znanje o prehajanju 
toplote ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5b 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, tj. 
B (voda se segreje, jajce se 
ohladi).  

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, tj. 
B (voda se segreje, jajce se 
ohladi).  

Učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj toploto 
prejema, temperatura jajca se 
znižuje, saj toploto oddaja. To 
znanje ustrezno uporabi na primeru 
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iz vsakdanjega življenja. 

5c 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, tj. 
C (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, tj. 
C (temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec razume, da toplota 
prehaja vse do izenačitve 
temperatur obeh mest. 

6 
 
 

Na dnu čaše je ob stiku z 
gorilnikom narisal tri rdeče 
puščice, ki so usmerjene 
navzgor, poleg tega je na vrhu 
čaše narisal več modrih 
puščic, ki so usmerjene 
navzgor. Učenec je upošteval 
navodila, saj je uporabil obe 
barvi. Ob skici pojasni, da: 
»gorilnik segreje vodo, ampak 
ven še vedno ne gre topel zrak. 
Voda se segreva in izhlapeva 
para«. S puščicami  je 
nepravilno prikazal smer 
gibanja vode med 
segrevanjem. Ne razume, da 
se tekočina, ki jo segrevamo 
pri dnu, meša.  

V celotni čaši je narisal veliko 
rdečih puščic, ki so usmerjene 
navzgor, poleg tega je na vrhu 
čaše narisal dve modri puščic, 
ki sta usmerjeni navzgor. 
Učenec je upošteval navodila, 
saj je uporabil obe barvi. S 
puščicami  je nepravilno 
prikazal smer gibanja vode 
med segrevanjem. Učenec ne 
razume, da se pri segrevanju od 
spodaj topla voda dviguje, 
hladna spušča ter se posledično 
meša. Ob skici pojasni, da »se 
voda segreje in gre ven para. Če 
jo segrevamo pri vrhu pa se 
segreje le zgoraj«. 

Po uporabi metode POE učenec s 
puščicami nepravilno prikaže 
smer gibanja vode med 
segrevanjem. Njegova skica se, v 
primerjavi s predtestom, bistveno ne 
spremeni. Učenec ne razume, kaj 
se dogaja z vodo med segrevanjem 
od spodaj (da se topla voda dviguje, 
hladna spušča). Iz pojasnila je 
razvidno razumevanje, da se med 
segrevanjem od spodaj voda segreje 
v celoti. Po uporabljeni metodi ni 
usvojil ciljev naloge 6. 

7 
 

Pojasnilo učenca: Ko jih zebe 
se zvijejo v klobčič, zato da jim 
je bolj toplo, dobijo več toplote. 
Ko jim je vroče se pretegnejo, 
da jim ni preveč vroče. Učenec 
razume, da se živali zvijejo v 
klobčič, da jih zebe malo 
manj, vendar ne zna pojasniti, 
da s tem zmanjšajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico. Poleg tega je prvo 
pojasnilo neustrezno (»dobijo 
več toplote« -  pravzaprav je 
toplotni tok v okolico manjši in 
se počasneje ohladijo). Pri 
drugem primeru razume, da 
se živali pretegnejo, zato da 
jim je manj vroče, vendar ne 
zna pojasniti, da s tem povečajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico. 

Pojasnilo učenca: Ko jih zebe 
se zvijejo v klobčič, ker gre 
potem mraz težje do njih. Ko 
jim je vroče se pretegnejo, ker 
se potem bolj shladijo. Pri 
prvem primeru je razvidno, 
da ne razume vpliva površine 
na toplotni tok ter smeri 
toplotnega toka (»mraz gre 
težje do živali« – pravzaprav 
toplota prehaja od živali k 
hladnejši okolici). Pri drugem 
primeru razume, da se živali 
pretegnejo zato, da jim je 
manj vroče, vendar ne zna 
pojasniti, da s tem povečajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico. 
 
 

Po uporabi metode POE učenčevo 
znanje ni bližje znanstvenemu. Pri 
prvem primeru je razvidno, da ne 
razume koncepta prehajanja toplote 
(toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo in ne obratno). Pri 
drugem primeru učenec bistveno ne 
spremeni odgovora s predtesta, pri 
čemer ustrezno pojasni, da se živali 
pretegnejo zato, da se hitreje 
ohladijo. Na primerih iz 
vsakdanjega življenja ne zna 
pojasniti, da živali 
zmanjšajo/povečajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v okolico. 
Poleg tega v posameznih pojasnilih 
ni razvidno, ali učenec razume, da se 
pri tem toplotni tok v okolico 
zmanjša/poveča. 

8 
 

Zapiše štiri različne materiale: 
železo, plastika, les, steklo. 
Učenec je upošteval navodila, 
saj je zapisal štiri materiale. 
Učenec  zapiše pomanjkljiv 
načrt raziskave: »v vse 
skodelice nalijem čaj, čez nekaj 
minut v vsaki preverim, koliko 
se je ohladila in ali je še topla. 
Poskusil bi popiti, ampak ne bi 
pustil več kot eno minuto, ker bi 
se lahko že vse ohladile in ne 
moraš vedeti, katera se je prej«. 
Načrt raziskave je neustrezen, 
saj učenec ne upošteva 
naslednjih korakov: izmerimo 

Zapiše štiri različne materiale: 
stiropor, keramika, jeklo, steklo. 
Učenec je upošteval navodila, 
saj je zapisal štiri materiale. 
Sprva ne zapiše načrta 
raziskave, ampak pričakovane 
rezultate (»v stiroporu je 
najbolje toplo«). Ko dobi 
dodatna navodila, učenec  
zapiše pomanjkljiv načrt 
raziskave: »v vse skodelice bi 
nalil enako toplo vodo, z enako 
temperaturo, notri dal 
termometre in štopali«. Učenec 
upošteva naslednje korake 
raziskave: izmerimo začetno 

Po uporabi metode POE učenec 
sprva ne zapiše načrta raziskave, 
ampak pričakovane rezultate. Ko 
dobi dodatna navodila, naredi 
načrt raziskave, ki je pomanjkljiv. 
Naredi nenatančen opis postopka 
poskusa, pri čemer določi le, da v 
skodelice nalijem vodo z enako 
temperaturo, vanje potopimo 
termometre in merimo čas. Učenec 
ni upošteval, da izmerimo začetno 
temperaturo čaja, v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja, 
določimo časa trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo opravili 
ter vmesni čas odčitavanja 
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začetno temperaturo čaja, v vse 
skodelice nalijemo enako 
količino čaja, določimo časa 
trajanja poskusa oz. število 
meritev, ki jih bomo opravili. 
Poleg tega v raziskavo ni 
vključil merjenja temperature. 
 

temperaturo čaja, v skodelice 
potopimo termometre in merimo 
čas. Učenec ne upošteva 
naslednjih korakov raziskave: 
v vse skodelice nalijemo enako 
količino čaja, določimo časa 
trajanja poskusa oz. število 
meritev, ki jih bomo opravili ter 
vmesni čas odčitavanja 
temperature. 

temperature. Pri izbiri materialov, iz 
katerih so skodelice, učenec ni imel 
težav. S primerjavo predtesta in 
potesta smo ugotovili, da je učenec 
pri načrtovanju raziskave 
napredoval. 
 

9 
 

Pojasnila primernosti uporabe 
posameznih pripomočkov v 
kuhinji so neustrezna. Učenec 
poda pojasnila v povezavi z 
uporabo in vsakdanjimi 
izkušnjami (»kovinska posoda 
za kuhanje, če bi imeli steklo in 
bi nalili vročo vodo in potem še 
mrzlo, bi steklo počilo, če je iz 
kovine ne poči«; »lesena 
kuhalnica za mešanje, ker se 
juha hitreje ohladi, ko mešaš«; 
»kuhalnica ni kovinska, ker 
potem bi bil slabši okus«; 
»porcelanast krožnik, ker se 
hrana najhitreje in najlažje spere 
dol«). Na primerih iz 
vsakdanjega življenja je 
razvidno, da ne pozna 
toplotnih prevodnikov in 
izolatorjev. 

Pojasnila primernosti uporabe 
posameznih pripomočkov v 
kuhinji so neustrezna. Učenec 
v vseh primerih razmišlja o 
toplotni prevodnosti 
materialov danih 
pripomočkov, vendar je pri 
vseh primerih razvidno, da ne 
pozna toplotnih prevodnikov 
in izolatorjev (»kovinska 
posoda za kuhanje, da se hitreje 
ohladi, kovina je izolator«; »les 
je prevodnik«; »porcelan je 
prevodnik«).  
 
 

Po uporabi metode POE učenec 
sicer razmišlja o toplotni 
prevodnosti danih materialov, 
vendar so vsa pojasnila, zaradi 
nepoznavanja toplotnih 
izolatorjev in toplotnih 
prevodnikov, neustrezna. Na danih 
primerih iz vsakdanjega življenja 
pokaže nerazumevanja toplotne 
prevodnosti snovi. Po uporabi 
metode POE znanje o toplotni 
prevodnosti ni bližje 
znanstvenemu. 

 

Tabela U5: Odgovori učenca 5 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 5 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

 
1a 

 
 

Temperaturo enači z 
merjenjem toplote, saj 
pravi, da je temperatura 
»nekaj kar zmerimo, količino 
toplote«. 
 

Še vedno omenja merjenje, in sicer 
pravi, da je temperatura »nekaj s 
čimer merimo, kako toplo je, pač da 
povemo, kako toplo je«. 
Temperature ne opredeli kot 
lastnost snovi, vendar razume, da 
nam pove, kako toplo je kaj.  

Temperature ne opredeli kot 
lastnost snovi, vendar ustrezno 
pojasni, da nam temperatura 
pove, kako toplo je kaj. Učenčevo 
razumevanje pojma temperatura je 
po uporabi metode POE bližje 
znanstvenemu. 

1b 
Pozna pripomoček za 
merjenje temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

1c 
Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

1č 

Ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer 
(temperaturo merjenca: 
»tistega, ki se ga dotika«). 

Ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer (»svojo temperaturo«). 

Po uporabi metode POE ve, čigavo 
temperaturo kaže termometer, 
saj spremeni svoj odgovor. 

1d 
Toploto opredeli kot 
energijo in kot količino, 

Toplota »je energija, ki prehaja iz 
toplejšega na hladnejše mesto«. 

Po uporabi metode POE toploto 
opredeli kot energijo, ki prehaja 
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koliko je nekaj toplo/vroče. Ustrezno opredeli pojem toplota. z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo. 
Učenčevo razumevanje pojma 
toplota je po uporabi metode POE 
bližje znanstvenemu. 

1e 

Meni, da toploto lahko 
merimo s termometrom. 

Meni, da toploto lahko merimo s 
termometrom. 

Po uporabi metode POE ne ve, da 
toplote ne moremo meriti s 
termometrom, saj na potestu ne 
spremeni napačnega odgovora. 

1f 

Ve, da toplota prehaja dokler 
se »ne uravna, da je na 
obeh straneh enako toplo«. 

Ve, da toplota prehaja dokler se »ne 
uravna, da je na obeh straneh 
enako toplo«. 
 

Pred in po uporabi metode POE 
učenec ustrezno pojasni, da 
toplota prehaja dokler se ne 
vzpostavi toplotno ravnovesje.  

 
2 
 
 

Delno pozna toplotne 
prevodnike. Med možnimi 
odgovori izbere tri pravilne 
(steklo, kovina, voda), med 
njimi manjka le zemlja in 
enega napačnega 
(keramika). 

Pozna toplotne prevodnike. Med 
možnimi odgovori izbere vse 
pravilne (zemlja, steklo, kovina, 
voda). 

Po uporabi metode POE učenec 
pokaže  poznavanje toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev, saj 
nalogo v celoti reši pravilno. 

3 
 
 

Pri prvem primeru 
(sladoled) izbere ustrezno 
sliko. Ob tem pojasni, da 
»toplota prehaja v sladoled in 
se zato topi«. Pri drugem 
primeru (juha) izbere 
ustrezno sliko. Ob sliki 
pojasni »če je juha bolj vroča 
kot zrak, bo težko še kaj 
toplote pridobila«. 

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni, da »toplota prehaja v 
sladoled, ki je hladnejši kot ozračje. 
Sladoled se topi« (sladoled se 
»topi« – napačna raba termina). Pri 
drugem primeru (juha) izbere 
ustrezno sliko. Pojasni, da »toplota 
prehaja iz juhe v ozračje, ker je 
hladnejše od juhe. Juha bi težko 
dobila več toplote, če ni na 
štedilniku. Juha se ohlaja«. 

Pred in po uporabi metode POE 
izbere sliki, ki pravilno 
prikazujeta smer prehajanja 
toplote. Na potestu obe sliki 
ustrezneje pojasni. Razume 
koncept prehajanja toplote 
(toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo) ter to znanje ustrezno 
uporabi na primeru iz vsakdanjega 
življenja. Po uporabi metode POE, 
je učenčevo razumevanje 
prehajanja toplote bližje 
znanstvenemu, saj pojasnila s 
predtesta na potestu ustrezno 
dopolni.  

4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 7 
obkrožil pravilno in 3 
nepravilno (3, 4, 7). Pri tem 
se pokaže, da: ne ve, da 
imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo; ter ne 
razume, da z opazovanjem 
kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo 
prevajanje toplote. 

Učenec je vse dane trditve 
(drži/ne drži) pravilno obkrožil. 
 

Učenec je po uporabi metode 
POE vse trditve (drži/ne drži) 
obkrožil pravilno ter tako 
spremenil napačne odgovore s 
predtesta in v celoti dosegel cilje 
naloge 4.  

 
5 
 
 

Učenec ustrezno določi 
toplo in hladno mesto, saj 
jajce pobarva z rdečo barvo 
in vodo z modro barvo.  

Učenec ustrezno določi toplo in 
hladno mesto, saj jajce pobarva z 
rdečo barvo in vodo z modro barvo. 

Pred in po uporabi metode POE 
na sliki (v skodelici mrzle vode je 
potopljeno ravnokar kuhano jajce) 
ustrezno pobarva toplo in hladno 
mesto. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z 
višjo temperaturo na mesto 
z nižjo temperaturo, saj 
poved v celoti pravilno 
dopolni. Pri izpolnjevanju 
praznih delov povedi 

Na primeru iz vsakdanjega življenja 
učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, saj poved v celoti 
pravilno dopolni. Pri izpolnjevanju 
praznih delov povedi uporabi 
ustrezne termine (jajca, vodi, 

Pred in po uporabi metode POE 
učenec poved v celoti pravilno 
dopolni in tako pokaže 
razumevanje koncepta 
prehajanja toplote (toplota prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo).  Znanje 
o prehajanju toplote ustrezno 



214 
 

uporabi ustrezne termine 
(jajca, vodi, višjo/nižjo 
temperaturo). 

višjo/nižjo temperaturo).  uporabi na primeru iz vsakdanjega 
življenja. 

5b 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. B (voda se segreje, jajce se 
ohladi).  

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. B (voda se 
segreje, jajce se ohladi).  

Učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj 
toploto prejema, temperatura jajca 
se znižuje, saj toploto oddaja. To 
znanje ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5c 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. C (temperatura jajca bo 
enaka temperaturi vode).   

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. C 
(temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec razume, da toplota 
prehaja vse do izenačitve 
temperatur. 

6 
 
 

V čaši je narisal tri rdeče 
puščice, ki so usmerjene 
navzgor, ter tri modre 
puščice, ki so usmerjene 
proti dnu. Ob sliki pojasni, 
da »modre puščice 
prikazujejo mrzlo oziroma 
manj toplo vodo kot rdeče 
puščice«. Skica je nekoliko 
neustrezna, vendar je iz 
pojasnila razvidno, da 
učenec razume smer 
gibanja vode med 
segrevanjem (da se topla 
voda dviguje, hladna se 
spušča). Z uporabo obeh barv 
pokaže, da je natančno 
prebral navodila in jih 
upošteval. 
 

Z dvema puščicama pravilno 
prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem nariše rdečo 
puščico, ki jo usmeri navzgor, in 
modro pušico, ki jo usmeri navzdol. 
Z uporabo obeh barv pokaže, da je 
natančno prebral navodila in jih 
upošteval. Skica bi bila 
ustreznejša, če bi narisal štiri 
puščice, vendar s pojasnilom: 
»topla voda potuje gor in hladnejša 
se spusti navzdol. Topla voda ima 
manjšo gostoto kot hladna in je zato 
lažja. Voda kroži, se segreva« 
pokaže razumevanje, da se med 
segrevanjem od spodaj voda 
meša, in sicer se topla voda 
dviguje, hladna spušča. 

Po uporabi metode POE učenec ob 
pomanjkljivi skici, s pojasnilom 
pokaže razumevanje smeri 
gibanja vode med segrevanjem. S 
puščicami prikaže pravilno smer 
gibanja vode. Ob sliki natančno 
pojasni, kaj se dogaja z vodo v 
posodi med segrevanjem (topla 
voda se dviguje, hladna se spušča; 
topla voda ima manjšo gostoto kot 
hladna; tekočina, ki jo segrevamo 
pri dnu, se meša). To znanje 
ustrezno uporabi na primeru iz 
vsakdanjega življenja (segrevanje 
vode pri dnu). Učenec je uporabil 
obe barvi ter pri tem upošteval 
navodila (uporaba rdeče in modre 
barve). Po uporabljeni metodi je 
učenec usvojil cilje naloge 6. 

 
7 
 

Pojasnilo učenca: Živali se 
zvijejo v klobčič, zato da 
imajo čim manjšo površino 
in izgubijo čim manj toplote. 
Ko jim je vroče se 
pretegnejo, da izgubijo čim 
več toplote. Iz prvega 
pojasnila je razvidno, da 
učenec razume, da živali 
zmanjšajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v 
okolico ter se tako 
počasneje ohladijo. Prav 
tako razume, da se živali 
pretegnejo, zato da se 
hitreje ohladijo, vendar ne 
pojasni, da s tem povečajo 
površino, skozi katero 
prehaja toplota v okolico. 

Pojasnilo učenca: 
Ko jih zebe se zvijejo v klobčič, 
zato ker tako izgubijo manj toplote. 
Ko jim je vroče se pretegnejo, da bi 
izgubile čim več toplote.  
Iz obeh pojasnil je razvidno, da 
učenec razume, da se živali 
stisnejo v klobčič/čim bolj 
pretegnejo, zato da se 
počasneje/hitreje ohladijo. 
Vendar ne pojasni, da s tem 
zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico in je tako tudi toplotni 
tok v okolico manjši/večji. 

Po uporabi metode POE je 
pojasnilo v primerjavi s 
predtestom zelo podobno. Na 
primeru iz vsakdanjega življenja 
ustrezno pojasni, da se živali 
stisnejo v klobčič, zato da se 
počasneje ohladijo. Prav tako 
ustrezno pojasni, da se živali čim 
bolj pretegnejo, zato da se hitreje 
ohladijo. Vendar ne pojasni, da s 
tem zmanjšajo/povečajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico in je s tem tudi 
toplotni tok v okolico 
manjši/večji.  

8 
 

Zapiše štiri različne 
materiale: steklo, porcelan, 
les, kovina. Učenec zapiše 
pomanjkljiv načrt 
raziskave: »v vsako 

Zapiše štiri različne materiale:  
steklo, keramika, plastika, kovina. 
Učenec zapiše natančen načrt 
raziskave: »najprej bi izmeril 
temperaturo čaja v vrču. Nato bi ga 

Po uporabi metode POE učenec 
naredi natančen načrt raziskave. 
Pri izbiri materialov, iz katerih so 
skodelice, učenec ni imel težav. Pri 
načrtovanju je upošteval vse 
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skodelico naliješ čaj in štopaš 
(notri pustiš termometer). To 
ponoviš pri vseh skodelicah. 
Zapišeš čas ohlajanja in 
ugotovitev«. Učenec ne 
upošteva naslednjih 
korakov raziskave: 
izmerimo začetno 
temperaturo čaja v vrču, v 
vse skodelice nalijemo enako 
količino čaja,  določimo čas 
trajanja poskusa oz. število 
meritev, ki jih bomo opravili.  
Učenčev načrt je nekoliko 
drugačen od ostali načrtov, z 
upoštevanjem zgornjih 
korakov bi bil ustreznejši. 

nalil v vsako skodelico posebej in v 
njih postavil termometre. Ko bi bilo 
to narejeno, bi začel petminutno 
štopanje. Na vsake pol minute bi 
odčital temperaturo«. Z mojo 
usmeritvijo doda »nalil bi enako 
količino čaja«. Učenec upošteva 
naslednje korake raziskave: 
izmerimo začetno temperaturo čaja 
v vrču, v vse skodelice nalijemo 
enako količino čaja,  določimo čas 
trajanja poskusa ter vmesni čas 
odčitavanja temperature.  

pomembne korake: začetna 
temperatura, količina vode v 
skodelicah, čas trajanja poskusa ter 
vmesni čas odčitavanja 
temperature. Tako je načrt 
raziskave ustrezen. 
 
 

9 
 

Učenec za dva pripomočka 
ustrezno  pojasni 
primernost uporabe v 
kuhinji (»kovinska posoda 
za kuhanje, ker je kovina 
prevodnik in hitreje segreje 
hrano«; »lesena kuhalnica za 
mešanje, zato ker je les 
izolator in nas zaradi tega ne 
speče v roko«). Kovinsko 
posodo ter leseno kuhalnico 
ustrezno poveže s 
toplotnimi prevodniki in 
izolatorji ter pri tem 
pravilno pojasni 
primernost uporabe danih 
pripomočkov v kuhinji. 
Težave ima pri 
porcelanastem krožniku, 
saj ne zapiše pojasnila in 
pusti prazen prostor.  

Učenec poda ustrezna pojasnila 
primernosti uporabe danih 
pripomočkov v kuhinji: »kovinska 
posoda za kuhanje, kovina je 
prevodnik in zato se hrana hitreje 
segreje in prav tako v celoti«; 
»lesena kuhalnica za mešanje, les je 
izolator in nas zato ne speče v roko 
pri mešanju vroče hrane«; 
»porcelanast krožnik, ker se zaradi 
velike površine hrana ohladi, a 
vseeno ostane topla, ker je porcelan 
izolator«. V pojasnilih je razvidno, 
da učenec razmišlja širše, saj pri 
porcelanastemu krožniku, poleg 
prevodnosti, upošteva tudi površino 
krožnika. Podobno je razvidno pri 
kovinski posodi, ki jo poveže s 
segrevanjem snovi od spodaj (hrana 
se v celoti segreje).  

Po uporabi metode POE učenec 
vse tri materiale ustrezno poveže 
s toplotnimi prevodniki in 
izolatorji. Pri tem pravilno 
pojasni primernost uporabe 
danih pripomočkov v kuhinji. 
Učenec odgovor s predtesta dopolni 
(pojasnilo primernosti uporabe 
porcelanastega krožnika) in tako v 
celoti dosega cilje 9 naloge.  
  
 
 

 

Tabela U6: Odgovori učenca 6 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 6 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

 
 

1a 
 
 

Temperaturo enači z mero oz. 
merjenjem toplote, saj jo 
opredeli kot »mera, s katero 
merimo toploto«.  
 

Temperaturo opredeli kot »količino 
toplote na nekem kraju«, kar kaže 
razumevanje, da nam temperatura 
pove, kako toplo oz. hladno je kaj, 
vendar jo kljub temu še vedno 
enači s toploto in merjenem le te. 

Po uporabi metode POE 
temperature ne opredeli kot 
lastnost snovi. Poleg tega jo še 
vedno enači s toploto in 
merjenem le te. Pojmovanje 
temperature s predtesta se na 
potestu bistveno ne spremeni. 

1b 
Pozna pripomoček za 
merjenje temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

1c 
Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 
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1č 
Ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer 
(»temperaturo zraka«). 

Ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer (»svojo 
temperaturo«). 

Po uporabi metode POE ve, čigavo 
temperaturo kaže termometer, saj 
spremeni svoj odgovor. 

1d 

Toplota je »energija, ki 
proizvaja toploto in svetlobo«. 
Toploto opredeli kot 
energijo, vendar hkrati 
pravi, da proizvaja toploto 
in svetlobo – povezuje jo s 
soncem.  

Toplota »je energija, ki proizvaja 
svetlobo. Toplota prehaja iz 
toplejšega kraja na hladnejši kraj«. 
Toploto opredeli kot energijo, ki 
prehaja s toplejšega mesta na 
hladnejše mesto. Še vedno jo 
povezuje s svetlobo. 

Po uporabi metode POE toploto 
opredeli kot energijo, ki prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo. 
Vendar jo še vedno povezuje s 
svetlobo. Učenčevo razumevanje 
pojma toplota je po uporabi metode 
POE bližje znanstvenemu. 

1e 

Meni, da toploto lahko 
merimo s termometrom. 

Meni, da toploto lahko merimo s 
termometrom. 

Po uporabi metode POE ne ve, da 
toplote ne moremo meriti s 
termometrom, saj na potestu ne 
spremeni napačnega odgovora. 

1f 

Pravi, da toplota prehaja 
dokler se »ne ohladi«. 

Ve, da toplota prehaja dokler se 
»ne ustali«. 
 

Po uporabi metode POE učenec 
spremeni napačen odgovor s 
predtesta. Ustrezno pojasni, da 
toplota prehaja dokler se ne 
vzpostavi toplotno ravnovesje. 

 
2 
 
 

Ne pozna toplotnih 
prevodnikov. Med možnimi 
odgovori izbere tri pravilne 
(steklo, kovina, voda), med 
njimi manjka zemlja in tri 
napačne (stiropor, steklena 
volna, zrak). 

Delno pozna toplotne prevodnike. 
Med možnimi odgovori izbere vse 
štiri pravilne (zemlja, steklo, 
kovina, voda) in dva napačna 
(keramika, zrak). 

Po uporabi metode POE se 
učenčevo poznavanje toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev 
izboljša. Težave pri določanju 
toplotnih izolatorjev in toplotnih 
prevodnikov ima le pri keramiki 
in zraku. 

 
3 
 
 

Pri prvem primeru 
(sladoled) izbere ustrezno 
sliko. Ob tem pojasni, da »je 
sladoled mrzel in ima manj 
toplote, toplota prehaja v 
njega in sladoled se topi«. Pri 
drugem primeru (juha) 
izbere ustrezno sliko. Ob 
sliki pojasni, »ker je juha že 
vroča in se hladi in ne more 
dobiti dodatne toplote, razen 
če je na ognju. Juha se ohlaja. 
Oddaja toploto, ki jo je 
pridobila, v zrak in s tem se 
ohlaja«.  

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni, »ker je sladoled mrzel, gre 
toplota v njega in se topi. Toplota 
prehaja tudi od stekla« (sladoled se 
»topi« – napačna raba termina). Pri 
drugem primeru (juha) izbere 
ustrezno sliko. Pojasni, »ker je 
juha vroča, oddaja toploto v zrak in 
v krožnik ter potem še v mizo. Juha 
se ohlaja«. 

Pred in po uporabi metode POE 
izbere sliki, ki pravilno 
prikazujeta smer prehajanja 
toplote. Tokrat obe sliki 
ustrezneje pojasni. Razume 
koncept prehajanja toplote 
(toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo) ter to znanje ustrezno 
uporabi na primeru iz vsakdanjega 
življenja. Po uporabi metode POE, 
je učenčevo razumevanje 
prehajanja toplote bližje 
znanstvenemu, saj pojasnila s 
predtesta na potestu izboljša.  

 
4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 6 
obkrožil pravilno in 4 
nepravilno (3, 4, 6, 7). Pri 
tem se pokaže, da: ne ve, da 
imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo; ne 
razume, da z opazovanjem 
kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo 
prevajanje toplote; ne razume, 
da se tudi po več urah 
temperatura hladne tekočine v 
termovki bistveno ne 
spremeni. 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 8 
obkrožil pravilno in 2 nepravilno 
(4, 6). Pri tem se pokaže, da: ne 
razume, da z opazovanjem 
kapljevinskega stolpca v 
termometru lahko zaznavamo 
prevajanje toplote; ne razume, da se 
tudi po več urah temperatura 
hladne tekočine v termovki 
bistveno ne spremeni. 
 

Učenec po uporabi metode POE 
napreduje, saj od 10 trditev 
(drži/ne drži) 8 obkroži pravilno. 
Pri čemer od štirih nepravilno 
obkroženih trditev, le dve 
ponovno obkroži nepravilno (4. 
in 6.).  Na preverjanju znanja se 
pokaže, da: ne razume, da z 
opazovanjem kapljevinskega 
stolpca v termometru lahko 
zaznavamo prevajanje toplote; ne 
razume, da se tudi po več urah 
temperatura hladne tekočine v 
termovki bistveno ne spremeni. 

 
5 
 

Učenec ustrezno določi toplo 
in hladno mesto, saj jajce 
pobarva z rdečo barvo in vodo 

Učenec ustrezno določi toplo in 
hladno mesto, saj jajce pobarva z 
rdečo barvo in vodo z modro barvo. 

Pred in po uporabi metode POE na 
sliki (v skodelici mrzle vode je 
potopljeno ravnokar kuhano jajce) 
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 z modro barvo.  ustrezno pobarva toplo in hladno 
mesto. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z 
višjo temperaturo na mesto 
z nižjo temperaturo, saj 
poved v celoti pravilno 
dopolni. Pri izpolnjevanju 
praznih delov povedi uporabi 
ustrezne termine (jajca, vodi, 
višjo/nižjo temperaturo). 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, saj poved v celoti 
pravilno dopolni. Pri izpolnjevanju 
praznih delov povedi uporabi 
ustrezne termine (jajca, vodi, 
višjo/nižjo temperaturo).  

Pred in po uporabi metode POE 
učenec poved v celoti pravilno 
dopolni in tako pokaže 
razumevanje koncepta 
prehajanja toplote (toplota 
prehaja z mesta z višjo temperaturo 
na mesto z nižjo temperaturo).  
Znanje o prehajanju toplote 
ustrezno uporabi na primeru iz 
vsakdanjega življenja. 

5b 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. B (voda se segreje, jajce se 
ohladi).  

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. B (voda se 
segreje, jajce se ohladi).  

Učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj 
toploto prejema, temperatura jajca 
se znižuje, saj toploto oddaja. To 
znanje ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5c 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. C (temperatura jajca bo 
enaka temperaturi vode).  Pri 
tem doda, da »temperatura 
jajca in vode ni popolnoma 
enaka, ampak približno 
enaka« - ne razume povsem, 
da toplota prehaja vse do 
izenačitve temperatur. 

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. C 
(temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec po uporabi metode POE 
razume, da toplota prehaja vse 
do izenačitve temperatur. 

 
6 
 
 

Z dvema puščicama 
pravilno prikaže smer 
gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem nariše 
rdečo, ki je usmerjena 
navzgor, ter modro, ki je 
usmerjena proti dnu.  Z 
uporabo obeh barv pokaže, da 
je natančno prebral navodila 
in jih upošteval. Skica bi bila 
ustreznejša, če bi narisal 
štiri puščice. Poleg tega 
manjka pojasnilo, zato 
nismo uspeli preveriti, kako 
učenec razume narisano. 

S štirimi puščicami pravilno 
prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem nariše dve 
rdeči puščici, ki ju usmeri navzgor 
in dve modri pušici, ki ju usmeri 
navzdol. Z uporabo obeh barv 
pokaže, da je natančno prebral 
navodila in jih upošteval. Skica je 
ustrezna, saj s pojasnilom: »ko se 
voda segreva gre na višjo plast in 
gre hladna voda k nižjim plastem« 
pokaže razumevanje prenosa 
toplote s konvekcijo. 

Po uporabi metode POE učenec 
nariše ustrezno skico in s tem 
pokaže razumevanje smeri gibanja 
vode med segrevanjem od spodaj. 
Ob skici ustrezno pojasni, kaj se 
dogaja z vodo v posodi med 
segrevanjem (tekočina, ki jo 
segrevamo pri dnu, se meša, topla 
voda se dviguje, hladna se spušča). 
Učenec je uporabil obe barvi ter pri 
tem upošteval navodila (uporaba 
rdeče in modre barve). Po 
uporabljeni metodi je učenec 
usvojil cilje naloge 6. 
 

7 
 

Pojasnilo učenca: Ko se 
živali zvijejo v klobčič, kadar 
jih zebe, dobijo več toplote, 
tudi to, ki so jo proizvedli. Ko 
jim je vroče se pretegnejo, 
zato ker se poskusijo ohladiti. 
Prvo pojasnilo je 
neustrezno, saj učenec meni, 
da živali dobijo več toplote. 
Drugo pojasnilo je 
ustreznejše, saj je razvidno, 
razumevanje, da se živali 
pretegnejo zato, da se hitreje 
ohladijo, vendar ne zna 

Pojasnilo učenca: Ko se zvijejo v 
klobčič, zmanjšajo svojo površino 
in se njihovo telo počasneje ohlaja. 
Ko se pretegnejo, zavzamejo več 
prostora in se ohlajajo hitreje.  
Iz obeh pojasnil je razvidno, da 
učenec razume, da se živali 
stisnejo v klobčič/čim bolj 
pretegnejo zato, da 
zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico in se tako 
počasneje/hitreje ohladijo. Drugo 
pojasnilo bi bilo ustreznejše če bi 

Po uporabi metode POE je 
učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu. Na primeru iz 
vsakdanjega življenja ustrezno 
pojasni, da se živali stisnejo v 
klobčič/čim bolj pretegnejo zato, 
da zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico in se tako 
počasneje/hitreje ohladijo. V 
pojasnilih ni razvidno, ali razume, 
da pravzaprav govorimo o 
manjšem/večjem toplotnem toku. 
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pojasniti, da s tem povečajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico. 

namesto »zavzamejo več prostora« 
uporabil »povečajo površino«. 

8 
 

Zapiše le tri različne 
materiale: keramika, steklo, 
porcelan. Pri čemer sta 
keramika in porcelan zelo 
podobna materiala. Učenec 
zapiše pomanjkljiv načrt 
raziskave: »pripravil bi 
skodelice, v vsako bi dal 
termometer in v skodelice 
hitro nalil vroč čaj. Vzel bi 
štoparico in začel štopati ter 
zapisovati rezultate«. Učenec 
ne upošteva naslednjih 
korakov raziskave: 
izmerimo začetno temperaturo 
čaja v vrču, v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja,  
določimo čas trajanja poskusa 
oz. število meritev, ki jih 
bomo opravili ter vmesni čas 
odčitavanja temperature.   

Zapiše štiri različne materiale: 
keramika, steklo, jeklo, plastika. 
Učenec zapiše natančnejši načrt 
raziskave: »v skodelice bi položil 
termometre, nalil vroč čaj in si 
zapisoval podatke ter štopal« Z 
mojo usmeritvijo doda »čaj bi nalil 
čim hitreje, nalil bi enako količino 
čaja ter meril na vsako minuto«. 
Učenec upošteva naslednje 
korake raziskave: v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja,  
določimo vmesni čas opravljana 
meritev. Učenec ne upošteva 
naslednjih korakov: izmerimo 
začetno temperaturo čaja v vrču, 
določimo čas trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo 
opravili.  

Po uporabi metode POE učenec 
naredi natančnejši načrt 
raziskave. Pri izbiri materialov, iz 
katerih so skodelice, na potest ni 
imel težav. Pri načrtovanju je 
upošteval naslednje pomembne 
korake: v vse skodelice nalijemo 
enako količino čaja, v vse skodelice 
čim hitreje nalijemo čaj, določimo 
vmesni čas opravljana meritev. 
Učenec ni upošteval naslednjih 
korakov: izmerimo začetno 
temperaturo čaja v vrču, določimo 
čas trajanja poskusa oz. število 
meritev, ki jih bomo opravili. Po 
uporabi metode POE je načrt 
raziskave ustreznejši. 
 

 
9 
 

Prvo pojasnilo je 
neustrezno. Kovinsko 
posodo sicer ustrezno 
poveže s toplotnim 
prevodnikom, vendar pri 
tem nepravilno pojasni 
primernost uporabe 
(»kovinska posoda za 
kuhanje, ker kovina prevaja 
toploto, zato se hrana v njej 
ne ohladi tako hitro«). Leseno 
kuhalnico ustrezno poveže s 
toplotnim izolatorjem 
(»lesena kuhalnica ne postane 
tako hitro vroča« - iz 
pojasnila je razvidno 
razumevanje, da les slabo 
prevaja toploto). V tretjem 
pojasnilu ni razvidno, ali 
učenec porcelan poveže s 
toplotnim izolatorjem ali 
prevodnikom (»na njem je 
hrana ravno prav za začetek 
zajtrka, kosila ali večerje«). 

Učenec dane pripomočke 
ustrezno poveže s toplotnimi 
prevodniki in toplotnimi 
izolatorji (kovina je dober 
prevodnik, les in porcelan sta dobra 
izolatorja). Vendar pri kovini 
poda neustrezno pojasnilo 
primernosti uporabe danega 
pripomočka v kuhinji (»kovinska 
posoda za kuhanje, ker je kovina 
dober prevodnik in dlje časa ostane 
vroča«). Pojasnilo primernosti 
uporabe lesene kuhalnice bi bilo 
ustreznejše, če bi razmišljal, kaj bi 
se zgodilo, če leseno kuhalnico 
držimo (»lesena kuhalnica za 
mešanje, ker je les  dober izolator 
in hrane ne ohlaja«). Pojasnilo 
primernosti uporabe 
porcelanastega krožnika je 
ustrezno (»porcelanast krožnik pri 
prehranjevanju, ker je porcelan 
dober izolator in pusti hrano še 
nekaj časa toplo«). 

Po uporabi metode POE učenec 
vse tri materiale ustrezno poveže 
s toplotnimi prevodniki in 
izolatorji. Pri tem ustrezno 
pojasni primernost uporabe 
danih pripomočkov v kuhinji za 
porcelanast krožnik ter deloma 
tudi za leseno kuhalnico. Učenec 
odgovore s predtesta izboljša. Še 
vedno ima težave pri pojasnilu 
primernosti uporabe kovinske 
posode pri kuhanju. 
  
 
 

 

Tabela U7: Odgovori učenca 7 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 7 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

1a 
 

Temperaturo enači s podano 
telesno temperaturo, in sicer 

Temperaturo opredeli kot nekaj, kar 
»nam pove, koliko ima nekaj 

Po uporabi metode POE učenec 
temperature ne opredeli kot 
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 pravi, da je temperatura 
»koliko ima oseba ali živi 
organizem telesno 
temperaturo«.  

stopinj«, pri tem kaže 
razumevanje, da nam 
temperatura pove, kako topla ali 
hladna je neka snov.  

lastnost teles, vendar je v 
pojasnilu razvidno razumevanje, 
da nam temperatura pove, kako 
topla oz. hladna je neka snov. 

1b 
Pozna pripomoček za 
merjenje temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

1c 
Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

1č 
Ne ve, čigavo temperaturo 
kaže termometer 
(»temperaturo merjenca«). 

Ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer (»svojo temperaturo«). 

Po uporabi metode POE ve, čigavo 
temperaturo kaže termometer, saj 
spremeni svoj odgovor. 

1d 

Toplota je »nekaj takega, kar 
nas ogreva. Vsako živo bitje 
ima v sebi toploto, človeštvo 
ima 36 °C. Če je premalo, nas 
začne zebsti, če imamo 
preveč pa imamo vročino. Če 
prižgemo radiator, nas 
ogreva«. Toploto povezuje z 
vsakdanjimi izkušnjami 
(nekaj kar nas ogreva, telesna 
temperatura, ogrevanje z 
radiatorjem). 

Toplota »je energija, ki nas obdaja. 
Prehaja s toplejšega na hladnejše 
mesto«. Toploto opredeli kot 
energijo, ki prehaja s toplejšega 
mesta na hladnejše. Hkrati jo 
opredeli kot energijo, ki nas 
obdaja (še vedno kaže 
nerazumevanje pojma toplota). 

Po uporabi metode POE toploto 
opredeli kot energijo, ki prehaja 
z mesta z višjo temperaturo na 
mesto z nižjo temperaturo. 
Vendar jo še vedno opisuje kot 
energijo, ki nas obdaja. Kljub 
temu je učenčevo razumevanje 
pojma toplota po uporabi metode 
POE bližje znanstvenemu. 

1e 

Meni, da toploto lahko 
merimo s termometrom. 

Ve, da toplote ne moremo meriti s 
termometrom. 

Po uporabi metode POE ve, da 
toplote ne moremo meriti s 
termometrom, saj spremeni svoj 
odgovor. 

1f 

Pravi, da toplota prehaja 
dokler se »predmet ne 
ohladi«. 

Ve, da toplota prehaja dokler se 
»temperatura ne izenači«. 
 

Po uporabi metode POE učenec 
spremeni napačen odgovor s 
predtesta. Ustrezno pojasni, da 
toplota prehaja dokler se ne 
vzpostavi toplotno ravnovesje. 

 
2 
 
 

Ne pozna toplotnih 
prevodnikov. Med možnimi 
odgovori izbere tri pravilne 
(zemlja, kovina, voda), med 
njimi manjka steklo, in tri 
napačne (steklena volna, 
keramika, zrak). 

Delno pozna toplotne prevodnike. 
Med možnimi odgovori izbere tri 
pravilne (steklo, kovina, voda), 
med njimi manjka zemlja, in dva 
napačna (keramika, zrak). 

Po uporabi metode POE se 
učenčevo poznavanje toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev 
bistveno ne spremeni. Težave pri 
določanju toplotnih izolatorjev in 
toplotnih prevodnikov ima pri 
keramiki, zraku in zemlji. 

3 
 
 

Pri prvem primeru 
(sladoled) ne izbere 
ustrezne slike. Ob tem 
pojasni: »ker je sladoled 
mrzel in gre toplota od njega 
stran in se začne topiti«.  Pri 
drugem primeru (juha) 
izbere ustrezno sliko. 
Pojasni, da »juha, ko jo 
nalijemo na krožnik, se začne 
ohlajati in je vedno manj 
topla«.  

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni: »sladoled je hladen, 
ozračje je toplo in gre iz toplejšega 
na hladnejše«. Na dodatna 
vprašanja odgovori, da »sladoled 
dobiva toploto še od skodelice«; 
»ozračje ima višjo temperaturo«; ter 
da »se »sladoled ob tem počasi 
topi« (sladoled se »topi« – napačna 
raba termina). Pri drugem 
primeru (juha) izbere ustrezno 
sliko. Pojasni, da »ker je juha 
toplejša od ozračja in gre iz 
toplejšega na hladnejše. Pri tem se 
juha počasi ohlaja«. 

Po uporabi metode POE 
spremeni svoj odgovor, saj tokrat 
v obeh primerih izbere sliki, ki 
pravilno prikazujeta smer 
prehajanja toplote ter svoj izbor 
ustrezno utemelji. Razume 
koncept prehajanja toplote (toplota 
prehaja z mesta z višjo temperaturo 
na mesto z nižjo temperaturo) ter to 
znanje ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja.  

 
 

4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 6 
obkrožil pravilno in 4 
nepravilno (1, 3, 6, 10). Pri 
tem se pokaže, da: 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 9 obkrožil 
pravilno in 1 nepravilno (6). Pri 
tem se pokaže, da: ne razume, da se 
tudi po več urah temperatura hladne 

Učenec po uporabi metode POE 
napreduje, saj od 10 trditev 
(drži/ne drži) 9 trditev obkroži 
pravilno. Pri čemer od štirih na 
predtestu nepravilno obkroženih 
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temperaturo enači s toploto; 
ne ve, da imajo vsi predmeti v 
prostoru enako temperaturo; 
ne razume, da se tudi po več 
urah temperatura hladne 
tekočine v termovki bistveno 
ne spremeni; zmotno meni, da 
če želimo v celoti segreti 
vodo, jo lahko segrevamo pri 
dnu ali pa z vrha. 

tekočine v termovki bistveno ne 
spremeni. 
 

trditev, na potestu le eno ponovno 
obkroži nepravilno (6).  Na 
preverjanju znanja se pokaže, da še 
vedno ne razume, da se tudi po več 
urah temperatura hladne tekočine v 
termovki bistveno ne spremeni. 
Učenčevo znanje je po uporabi 
metode POE bližje 
znanstvenemu. 

 
5 
 
 

Učenec neustrezno določi 
toplo in hladno mesto, saj 
jajca ne pobarva, vodo 
pobarva z rdečo barvo in 
okolico skodelice z modro 
barvo.  

Učenec ustrezno določi toplo in 
hladno mesto, saj jajce pobarva z 
rdečo barvo in vodo z modro barvo. 
Pri tem nariše rdeče puščice od 
jajca k vodi, s čimer prikaže smer 
prehajanja toplote.  

Po uporabi metode POE na sliki (v 
skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) ustrezno 
pobarva toplo in hladno mesto. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec ne razume, 
da toplota prehaja z mesta z 
višjo temperaturo na mesto 
z nižjo temperaturo, saj 
prvi in drugi del povedi ne 
izpolni pravilno. Pri tem ne 
uporabi ustreznih terminov 
(»od jajca k posodi«, 
»hladno/toplo temperaturo«) 
pri čimer pokaže 
nerazumevanje smeri 
prehajanja toplote. 

Na primeru iz vsakdanjega življenja 
učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, saj poved v celoti 
pravilno dopolni. Pri izpolnjevanju 
praznih delov povedi uporabi 
ustrezne termine (jajca, vodi, 
višjo/nižjo temperaturo).  
 
 

Po uporabi metode POE učenec 
poved  v celoti pravilno dopolni 
in tako pokaže razumevanje 
koncepta prehajanja toplote 
(toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo).  Znanje o prehajanju 
toplote ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5b 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. B (voda se segreje, jajce se 
ohladi).  

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. B (voda se 
segreje, jajce se ohladi).  

Učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj 
toploto prejema, temperatura jajca 
se znižuje, saj toploto oddaja. To 
znanje ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5c 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. C (temperatura jajca bo 
enaka temperaturi vode).   

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. C 
(temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec pred in po uporabi 
metode POE razume, da toplota 
prehaja vse do izenačitve 
temperatur. 

6 
 
 

S štirimi puščicami 
nepravilno prikaže smer 
gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem nariše 
dve rdeči puščici, ki 
ponazarjata smer gibanja 
vode v obe smeri (gor in dol), 
enako smer gibanja vode 
ponazarjata obe modri 
puščici. Z uporabo obeh barv 
pokaže, da je natančno 
prebral navodila in jih 
upošteval. Skica je 
neustrezna in pokaže 
učenčevo nerazumevanje 
smeri gibanja vode med 
segrevanjem od spodaj. 
Poleg tega manjka pojasnilo, 

S štirimi puščicami pravilno 
prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem nariše dve 
rdeči puščici, ki ju usmeri navzgor 
in dve modri pušici, ki ju usmeri 
navzdol. Z uporabo obeh barv 
pokaže, da je natančno prebral 
navodila in jih upošteval. Skica je 
ustrezna, poleg tega s pojasnilom: 
»voda kroži, ko jo postavimo na 
gorilnik se voda od spodaj začne 
segrevati in potem se v takem krogu 
vrti, topla voda prihaja na površje, 
hladnejša se pa spušča na dno« 
pokaže razumevanje, da se med 
segrevanjem od spodaj voda 
meša, in sicer se topla voda 
dviguje, hladna spušča. 

Po uporabi metode POE učenec s 
puščicami pravilno prikaže smer 
gibanja vode med segrevanjem. 
Ob sliki pojasni, da se tekočina, ki 
jo segrevamo pri dnu, meša ter to 
znanje uporabi na primeru iz 
vsakdanjega življenja (segrevanje 
vode pri dnu). Učenec je ustrezno 
uporabil obe barvi ter tako na 
danem primeru pokazal 
razumevanje, da se topla voda 
dviguje, hladna spušča ter pri tem 
upošteval navodila (uporaba rdeče 
in modre barve). Po uporabljeni 
metodi je učenec usvojil cilje 
naloge 6. 
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zato nismo uspeli preveriti, 
kako učenec razume narisano. 

 
7 
 

Pojasnilo učenca: Živali se 
zvijejo v klobčič, kadar jih 
zebe, zato »da se segrevajo 
ko je zunaj mraz. Ko jim je 
vroče se pretegnejo, zato da 
se lahko ohladijo«. Prvo 
pojasnilo je neustrezno, saj 
je razvidno, da učenec ne 
razume, da živali zmanjšajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico ter se tako 
počasneje ohladijo. Drugo 
pojasnilo je ustreznejše, saj 
je razvidno, da učenec 
razume, da se živali 
pretegnejo zato, da se hitreje 
ohladijo, vendar ne zna 
pojasniti, da s tem povečajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico. 

Pojasnilo učenca: »Ko se zvijejo v 
klobčič, se začnejo segrevati. To 
naredijo zato, da jih ne zebe. Ko se 
pretegnejo, se začnejo ohlajati«. Na 
dodatna vprašanja učenec pove 
naslednje: »Ko se bolj skupaj 
stisneš, se nekako toplota … gre 
bolj na sebe, na dele telesa, zato ker 
se skupaj stisnemo in proizvajamo 
toploto. Živali, ko se zvijejo v 
klobčič imajo manjšo površino«. 
Prvo pojasnilo je neustrezno. 
Učenec sicer pojasni, da živali, ko 
se zvijejo v klobčič, zmanjšajo 
površino ter jih pri tem manj zebe, 
vendar ne razume, da zmanjšajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico in je s tem tudi 
toplotni tok v okolico manjši. 
Drugo pojasnilo je ustreznejše, 
vendar se v primerjavi s 
pojasnilom s predtesta bistveno 
ne spremeni. Razvidno je, da 
učenec razume, da se živali 
pretegnejo zato, da se hitreje 
ohladijo, vendar ne zna pojasniti, da 
s tem povečajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v okolico. 

Po uporabi metode POE se 
učenčevo znanje bistveno ne 
spremeni in tako ni bližje 
znanstvenemu. Pri prvem primeru 
zna pojasniti, da živali, s tem ko se 
zvijejo v klobčič, zmanjšajo 
površino. Pravi tudi, da to storijo 
zato, da jih manj zebe. Vendar ne 
razume, da s tem ko se živali 
zvijejo v klobčič zmanjšajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico in je tudi 
toplotni tok v okolico manjši, saj 
pravi, da se ob tem začnejo 
segrevati in proizvajati toploto. Pri 
drugem primeru učenec bistveno 
ne spremeni odgovora s 
predtesta. Razume, da se živali 
pretegnejo zato, da se hitreje 
ohladijo, vendar ne zna pojasniti, 
da s tem povečajo površino, skozi 
katero prehaja toplota v okolico in 
je tudi toplotni tok v okolico večji. 

8 
 

Zapiše štiri različne 
materiale: steklo, keramika, 
les, kovina. Učenec zapiše 
pomanjkljiv načrt 
raziskave: »najprej bi v 
vsako skodelico nalil čaj, 
potem bi v vsaki izmeril 
koliko stopinj Celzija ima. In 
nato bi začel štopati. Mislim, 
da bi bil čaj najdlje topel v 
keramični skodelici«. Učenec 
ne upošteva naslednjih 
korakov raziskave: 
izmerimo začetno 
temperaturo čaja v vrču, v vse 
skodelice nalijemo enako 
količino čaja,  določimo čas 
trajanja poskusa oz. število 
meritev, ki jih bomo opravili 
ter vmesni čas odčitavanja 
temperature.  V načrtu je 
razvidno, da učenec 
upošteva: izmerimo začetno 
temperaturo čaja (vendar šele 
potem, ko ga nalijemo v 
skodelice), merimo čas, poleg 
tega poda pričakovan rezultat. 

Zapiše štiri različne materiale: 
steklo, plastika, jeklo, stiropor. 
Učenec zapiše natančnejši načrt 
raziskave: »najprej bi skodelicam 
izmeril temperaturo, potem bi v 
vsako nalil čaj in na vsake pol 
minute odčital, koliko stopinj ima 
čaj v vsaki skodelici«. Z mojo 
usmeritvijo doda »da bi takoj 
izmeril, koliko stopinj ima čaj, in 
sicer še v vrču. Ko nalivamo čaj, ga 
moramo naliti enako«. Učenec 
upošteva naslednje korake 
raziskave: izmerimo začetno 
temperaturo čaja v vrču, v vse 
skodelice nalijemo enako količino 
čaja, določimo vmesni čas 
opravljana meritev. Učenec ne 
upošteva naslednjega koraka: 
določimo čas trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo 
opravili. Tako je načrt raziskave 
po uporabi metode POE 
ustreznejši. 

Po uporabi metode POE učenec 
naredi natančnejši načrt 
raziskave. Pri izbiri materialov, iz 
katerih so skodelice, učenec ni imel 
težav. Pri načrtovanju je 
upošteval naslednje pomembne 
korake: izmerimo začetno 
temperaturo čaja v vrču, v vse 
skodelice nalijemo enako količino 
čaja, določimo vmesni čas 
opravljana meritev. Učenec ni 
upošteval naslednjega koraka: 
določimo čas trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo 
opravili.  Učenec po uporabi 
metode POE zapiše natančnejši 
načrt raziskave, ki ga ob 
dodatnih usmeritvah ustrezno 
dopolni in tako upošteva skoraj 
vse pomembne korake raziskave. 
 

9 
 

Kovinsko posodo ustrezno 
poveže s toplotnim 
prevodnikom, vendar pri 

Kovino ustrezno poveže s 
toplotnim prevodnikom in ob tem 
pravilno pojasni primernost 

Po uporabi metode POE učenec 
vse tri materiale ustrezno poveže 
s toplotnimi prevodniki in 
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pojasnilu uporabi neustrezno 
besedo »prevaja elektriko« 
(»Kovinsko posodo 
postavimo na štedilnik zato, 
ker kovina dobro prevaja 
elektriko, zato v njej 
kuhamo«). Leseno kuhalnico 
ustrezno poveže s toplotnim 
izolatorjem, iz pojasnila je 
razvidno, da razume, da les 
slabo prevaja toploto 
(»Leseno kuhalnico 
uporabljamo za mešanje zato, 
ker slabo prevaja toploto in je 
dobra za mešanje«). Porcelan 
poveže s toplotnim 
izolatorjem ter poda 
ustrezno pojasnilo 
primernosti uporabe 
porcelanastega krožnika pri 
prehranjevanju 
(»Porcelanast krožnik 
uporabljamo zato, ker v njem 
hrana ostane dlje časa topla«).   

uporabe danega pripomočka v 
kuhinji (»Kovinsko posodo 
uporabljamo za kuhanje, ker dobro 
prevaja toploto, zato se hrana prej 
skuha«). Les ustrezno poveže s 
toplotnim izolatorjem ter na 
podvprašanje poda ustrezno 
pojasnilo primernosti uporabe 
lesene kuhalnice pri kuhanju 
(»Leseno kuhalnico uporabljamo 
zato, ker les slabo prevaja toploto. 
Zato ne rabimo zaščite za roko, ker 
če bi dobro prevajala, nas bi 
opeklo«). Porcelana sprva ne 
poveže s toplotnim izolatorjem. 
Nato na podlagi podvprašanja 
spremeni svoj odgovor in poda 
ustrezno pojasnilo primernosti 
uporabe porcelanastega krožnika 
(»Porcelanast krožnik zato, da se 
hrana prej shladi«.  Na podlagi 
podvprašanja spremeni svoj 
odgovor, in sicer pravi, da »je dober 
izolator in se počasneje ohladi, 
hrana ostane dlje časa topla«). 

izolatorji (pri nekaterih na podlagi 
podvprašanj). Pri tem ustrezno 
pojasni primernost uporabe 
danih pripomočkov v kuhinji. 
Učenec odgovore s predtesta 
izboljša. Največ težav smo opazili 
pri pojasnilu primernosti 
uporabe porcelanastega krožnika 
pri prehranjevanju. 
 
 

  

Tabela U8: Odgovori učenca 8 na predtestu in potestu z analizo 

UČENEC 8 
N 
A 
L 
O 
G 
A 

PREDTEST POTEST USPEŠNOST METODE POE 

 
1a 
 
 

Temperaturo enači s toploto, 
saj pravi »temperatura je v 
bistvu toplota«.  
 

Temperaturo enači z merjenjem 
toplote, saj pravi, da je »meritev, s 
katero merimo toploto«.  

Po uporabi metode POE učenec ne 
spremeni napačnega pojmovanja 
temperature, saj je ne opredeli 
kot lastnost snovi, poleg tega jo še 
vedno enači s toploto in 
merjenjem le te.  

1b 
Pozna pripomoček za 
merjenje temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

Pozna pripomoček za merjenje 
temperature. 

1c 

Ne pozna enote za merjenje 
temperature (»cenzija«). 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. 

Pozna enoto za merjenje 
temperature. Po uporabi metode 
POE učenec spremeni svoj 
odgovor. 

1č 

Ne razume povsem, čigavo 
temperaturo kaže 
termometer. Sprva pravi, da 
»termometer meri človeško 
temperaturo«. Ko mu podam 
možne odgovore, spremeni 
svoj odgovor in pravi, da kaže 
»svojo temperaturo«. 
Odgovor utemelji: »poravna 
se s temperaturo tvojega 
telesa«. 

Ve, čigavo temperaturo kaže 
termometer (»svojo 
temperaturo«). 

Po uporabi metode POE ve, čigavo 
temperaturo kaže termometer, saj 
spremeni svoj odgovor. 
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1d 

Toploto enači s temperaturo 
in merjenjem le te, saj pravi: 
»ne vem če bi rekel stvar, je 
temperatura, ki si jo lahko 
merimo«. 

Toplota »je energija, ki nas 
obdaja«. Toploto opredeli kot 
energijo, vendar ne opiše smeri 
prehajanja toplote. Hkrati 
toploto opredeli kot energijo, ki 
nas obdaja (še vedno kaže 
nerazumevanje pojma toplota). 

Po uporabi metode POE toploto 
opredeli kot energijo, vendar ne 
opiše smeri prehajanja toplote. 
Hkrati jo opisuje kot energijo, ki 
nas obdaja. Učenčevo 
razumevanje pojma toplota je po 
uporabi metode POE bližje 
znanstvenemu, a kljub temu 
pomanjkljivo. 

1e 

Meni, da toploto lahko 
merimo s termometrom. 

Meni, da toploto lahko merimo s 
termometrom. 

Po uporabi metode POE ne ve, da 
toplote ne moremo meriti s 
termometrom, saj na potestu ne 
spremeni napačnega odgovora. 

1f 

Na primeru, ki ga poda 
učenec, se kaže 
razumevanje, da toplota 
prehaja dokler se ne 
vzpostavi toplotno 
ravnovesje, saj pravi, da 
toplota prehaja, dokler se 
»temperatura ne izenači, med 
na primer človeško roko in 
kovino«.  

Ve, da toplota prehaja dokler se 
ne vzpostavi toplotno ravnovesje, 
saj pravi, da »toplota prehaja, 
dokler se temperatura med enim 
predmetom in drugim ne izenači«. 
 
 

Po uporabi metode POE učenec 
ustrezno pojasni, da toplota 
prehaja dokler se ne vzpostavi 
toplotno ravnovesje. 

2 
 
 

Ne pozna toplotnih 
prevodnikov. Med možnimi 
odgovori izbere tri pravilne 
(steklo, kovina, voda), med 
njimi manjka zemlja, in tri 
napačne (les, keramika, 
zrak). 

Delno pozna toplotne prevodnike. 
Med možnimi odgovori izbere tri 
pravilne (zemlja, steklo, kovina), 
med njimi manjka voda, in enega 
napačnega (zrak). 

Po uporabi metode POE se 
učenčevo poznavanje toplotnih 
prevodnikov in izolatorjev 
izboljša. Težave pri določanju 
toplotnih izolatorjev in toplotnih 
prevodnikov ima le pri zraku in 
vodi. 

3 
 
 

Pri prvem primeru 
(sladoled) sprva ne izbere 
ustrezne slike. Ko izbiro 
poskuša utemeljiti, ugotovi, 
da je izbral napačno sliko, 
zato spremeni odgovor in 
izbere ustrezno sliko.   Ob 
tem pojasni »če se dotakneš 
sladoleda, se bo na roki stopil, 
ker se iz roke toplota prevaja 
v sladoled. Ali na primer 
zunaj ko je sonce, se od 
zunanje temperature … 
prehaja v sladoled, zato se 
topi.« Pri drugem primeru 
(juha) izbere ustrezno sliko. 
Pojasni, da »iz toplega 
prehaja v mrzlo okolje. 
Toplota prehaja ven, ker je 
juha bolj vroča kakor zrak v 
sobi.« 

Pri prvem primeru (sladoled) 
izbere ustrezno sliko. Ob tem 
pojasni »mrzel zrak gre ven, vroči 
zrak gre noter, sladoled oddaja 
toploto v zrak, zato se topi« 
(sladoled se »topi« – napačna raba 
termina). Pri drugem primeru 
(juha) izbere ustrezno sliko. 
Pojasni, da »toplota prehaja v zrak 
in v krožnik, ki sta mrzla, juha se 
hladi«. Pri prvem primeru je 
razvidno, da ne pozna smeri 
prehajanja toplote (s toplejšega na 
hladnejše mesto). Čeprav izbere 
ustrezno sliko, izbiro neustrezno 
pojasni. Pri drugem primeru izbere 
ustrezno sliko ter pravilno določi 
smer prehajanja toplote. 

Po uporabi metode POE se 
učenčevo razumevanje koncepta 
prehajanja toplote bistveno ne 
spremeni. Pred in po uporabi 
metode POE izbere sliki, ki 
pravilno prikazujeta smer 
prehajanja toplote. Vendar pri 
prvem primeru svoj izbor 
neustrezno utemelji, pri čemer se 
pokaže nerazumevanje smeri 
prehajanja toplote. Nasprotno se 
pokaže pri drugem primeru, kjer 
učenec ustrezno pojasni smer 
prehajanja toplote. Na primerih iz 
vsakdanjega življenja je razvidno, 
da ima učenec še vedno težave pri 
določitvi smeri prehajanja toplote. 

 
 

4 
 
 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 6 
obkrožil pravilno in 4 
nepravilno (3, 5, 7, 10). Pri 
tem se pokaže, da: ne ve, da 
imajo vsi predmeti v prostoru 
enako temperaturo; toplotne 
izolatorje razume kot snovi, 
skozi katere toplota ne 

Učenec je med 10 danimi 
trditvami (drži/ne drži) 7 
obkrožil pravilno in 3 nepravilno 
(3, 5, 7). Pri tem se pokaže, da: ne 
ve, da imajo vsi predmeti v 
prostoru enako temperaturo; ter 
toplotne izolatorje razume kot 
snovi, skozi katere toplota ne 
prehaja. 

Učenec po uporabi metode POE 
bistveno ne spremeni svojih 
odgovorov. Od štirih trditev 
(drži/ne drži), ki jih je nepravilno 
obkrožil na predtestu (3, 5, 7, 10), 
tri trditve (3, 5, 7) ponovno obkroži 
nepravilno. Učenec ni usvojil 
znanja, da imajo vsi predmeti v 
prostoru enako temperaturo, poleg 
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prehaja; ter zmotno meni, da 
če želimo v celoti segreti 
vodo, jo lahko segrevamo pri 
dnu ali pa z vrha. 

tega toplotne izolatorje razume kot 
snovi, skozi katere toplota ne 
prehaja. Učenec po uporabi metode 
razume prenos toplote s konvekcijo 
(oz. da je grelec vedno spodaj) ter 
da če vodo segrevamo z vrha, se 
segreje le zgornja plast (trditev 10). 

 
5 
 
 

Učenec neustrezno določi 
toplo in hladno mesto, saj z 
rdečo in modro barvo pobarva 
jajce in vodo. Vendar s 
pojasnilom »toplota iz jajca 
prehaja v posodo z mrzlo 
vodo in jajce se pri tem 
ohlaja« pokaže razumevanje 
smeri prehajanja toplote na 
danem primeru.  

Učenec ustrezno določi toplo in 
hladno mesto, saj jajce pobarva z 
rdečo barvo in vodo z modro barvo. 
Pri tem nariše rdeče puščice od 
jajca k vodi, s čimer prikaže smer 
prehajanja toplote.  

Po uporabi metode POE na sliki (v 
skodelici mrzle vode je potopljeno 
ravnokar kuhano jajce) ustrezno 
pobarva toplo in hladno mesto. 

5a 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z 
višjo temperaturo na mesto 
z nižjo temperaturo. Pri 
izpolnjevanju prvega dela 
povedi uporabi ustrezne 
termine (»od toplega jajca, k 
mrzli vodi«). Pri 
izpolnjevanju drugega dela 
povedi ne uporabi ustreznih 
terminov (»vročo 
temperaturo, hladno 
temperaturo«). 

Na primeru iz vsakdanjega 
življenja učenec razume, da 
toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, saj poved v celoti 
pravilno dopolni. Pri 
izpolnjevanju praznih delov povedi 
uporabi ustrezne termine (jajca, 
vodi, višjo/nižjo temperaturo).  

Po uporabi metode POE učenec 
poved v celoti pravilno dopolni in 
tako pokaže razumevanje 
koncepta prehajanja toplote 
(toplota prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo).  Znanje o prehajanju 
toplote ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5b 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. B (voda se segreje, jajce se 
ohladi). Pri tem doda, da 
»jajce oddaja toploto«. 

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. B (voda se 
segreje, jajce se ohladi).  

Učenec razume, da toplota 
prehaja z mesta z višjo 
temperaturo na mesto z nižjo 
temperaturo, pri čemer se 
temperatura vode zvišuje, saj 
toploto prejema, temperatura jajca 
se znižuje, saj toploto oddaja. To 
znanje ustrezno uporabi na primeru 
iz vsakdanjega življenja. 

5c 

Učenec je med danimi 
odgovori izbral pravilnega, 
tj. C (temperatura jajca bo 
enaka temperaturi vode).   

Učenec je med danimi odgovori 
izbral pravilnega, tj. C 
(temperatura jajca bo enaka 
temperaturi vode).   

Učenec pred in po uporabi metode 
POE razume, da toplota prehaja 
vse do izenačitve temperatur. 
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S petimi puščicami 
nepravilno prikaže smer 
gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem v krogu 
nariše štiri modre puščice in 
eno rdečo, ki je usmerjena od 
gorilnika k čaši z vodo. Z 
uporabo obeh barv pokaže, da 
je natančno prebral navodila 
in jih upošteval. Skica je 
neustrezna ter pojasnilo 
pomanjkljivo, saj v njem ni 
razvidno, ali učenec razume, 
da se voda med segrevanjem 
od spodaj meša (»V bistvu 
gre od gorilnika ogenj in 

S štirimi puščicami pravilno 
prikaže smer gibanja vode med 
segrevanjem, pri tem nariše dve 
rdeči puščici, ki ju usmeri navzgor 
in dve modri pušici, ki ju usmeri 
navzdol. Z uporabo obeh barv 
pokaže, da je natančno prebral 
navodila in jih upošteval. Skica je 
ustrezna, poleg tega s pojasnilom 
»voda, ki je segreta, ima manjšo 
gostoto in se dvigne pa potisne 
mrzlo vodo dol in se spet segreje in 
tako kroži« pokaže razumevanje, 
da se med segrevanjem od spodaj 
voda meša, in sicer se topla voda 
dviguje, hladna spušča. 

Po uporabi metode POE učenec s 
puščicami pravilno prikaže smer 
gibanja vode med segrevanjem. 
Ob sliki pojasni, da se tekočina, ki 
jo segrevamo pri dnu, meša ter to 
znanje uporabi na primeru iz 
vsakdanjega življenja (segrevanje 
vode pri dnu). Učenec je ustrezno 
uporabil obe barvi ter tako na 
danem primeru pokazal 
razumevanje, da se topla voda 
dviguje, hladna spušča ter pri tem 
upošteval navodila (uporaba rdeče 
in modre barve). Po uporabljeni 
metodi je učenec usvojil cilje 
naloge 6. 
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segreva vodo, voda se 
segreva. Toplota prehaja 
noter, ogreje se voda z 
mrzlega na toplo.«). V 
naslednjem pojasnilu se 
kaže razumevanje, da se 
voda med segrevanjem 
meša: »ko je hladna voda v 
posodi, jo gorilnik segreje in 
če si to predstavljaš v krogu, 
bodo modre puščice postale 
rdeče«. 
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Pojasnilo učenca: »Ko jih 
zebe se zvijejo v klobčič, da 
se ogrejejo in čim bolj 
stisnejo, da jih segreje zrak 
znotraj klobčiča«. Ko jim je 
vroče se pretegnejo, »zato da 
gre topel zrak iz živali oz. 
oddajajo toploto.« Prvo 
pojasnilo je neustrezno, saj 
učenec zmotno meni, da se 
živali, ko se zvijejo v klobčič, 
segrevajo. Pri tem ne razume, 
da živali zmanjšajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico ter se tako počasneje 
ohladijo. V drugem 
pojasnilu je razvidno 
razumevanje, da se živali 
pretegnejo zato, da jim je 
manj vroče, vendar ne zna 
pojasniti, da s tem povečajo 
površino, skozi katero 
prehaja toplota v okolico ter 
se tako hitreje ohladijo. 
Poleg besede toplota pri obeh 
pojasnilih uporablja besedo 
»zrak«.  

Pojasnilo učenca: »Zvijejo se zato, 
da imajo manjšo površino in 
toplota prehaja počasi. Pretegnejo 
se zato, da imajo večjo površino in 
toplota hitreje prehaja«. Iz obeh 
pojasnil je razvidno, da učenec 
razume, da se živali stisnejo v 
klobčič/čim bolj pretegnejo zato, 
da zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico in se tako 
počasneje/hitreje ohladijo. 
 
 

Po uporabi metode POE je 
učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu. Na primeru iz 
vsakdanjega življenja ustrezno 
pojasni, da se živali stisnejo v 
klobčič/čim bolj pretegnejo zato, 
da zmanjšajo/povečajo površino, 
skozi katero prehaja toplota v 
okolico in se tako 
počasneje/hitreje ohladijo. V 
pojasnilih ni razvidno, ali razume, 
da pravzaprav govorimo o 
manjšem/večjem toplotnem toku 
(ko živali zmanjšajo/povečajo 
površino, skozi katero prehaja 
toplota v okolico je s tem tudi 
toplotni tok v okolico manjši/večji). 
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Zapiše tri različne 
materiale: plastika, steklo, 
železo, kot četrti izbor navede 
izolirno posodo, ki ni 
material. Učenec zapiše 
neustrezen načrt raziskave: 
»pripravimo vse štiri 
skodelice, v njih nalijemo 
vroč čaj, ga eno uro pustimo 
na mrazu in preverimo, koliko 
je vroče«. Učenec ne 
upošteva naslednjih 
korakov raziskave: 
izmerimo začetno temperaturo 
čaja v vrču, v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja,  
določimo čas trajanja poskusa 
oz. število meritev, ki jih 
bomo opravili ter vmesni čas 
opravljana meritev.   

Zapiše štiri različne materiale: 
steklo, keramika, jeklo, stiropor. 
Učenec zapiše pomanjkljiv načrt 
raziskave: »termometer postavimo 
v vsako skodelico z vročim čajem 
in vsake trideset sekund zapišemo 
temperaturo čaja«. Z usmeritvijo 
doda: »v vsako nalijemo 1 dl 
čaja.« Učenec upošteva naslednje 
korake raziskave: v vse skodelice 
nalijemo enako količino čaja, 
določimo vmesni čas opravljana 
meritev. Učenec ne upošteva 
naslednjih korakov: izmerimo 
začetno temperaturo čaja v vrču, 
določimo čas trajanja poskusa oz. 
število meritev, ki jih bomo 
opravili.  

Po uporabi metode POE učenec 
naredi pomanjkljiv načrt 
raziskave. Pri izbiri materiala 
skodelic tokrat ni imel težav. Pri 
načrtovanju je upošteval 
naslednje pomembne korake: v 
vse skodelice nalijemo enako 
količino čaja, določimo vmesni čas 
opravljana meritev. Učenec ni 
upošteval naslednjih korakov: 
izmerimo začetno temperaturo čaja 
v vrču, določimo čas trajanja 
poskusa oz. število meritev, ki jih 
bomo opravili. Učenčev načrt 
raziskave je v primerjavi z 
načrtom raziskave s predtesta 
ustreznejši.  

9 Vsa pojasnila primernosti Kovino ustrezno poveže s Po uporabi metode POE je 
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 uporabe danih pripomočkov 
v kuhinji so neustrezna, pri 
tem ne pojasni primernosti 
uporabe kovinske posode za 
kuhanje, saj pusti prazen 
prostor. Materiale ne poveže 
oz. jih nepravilno poveže s 
toplotnimi prevodniki in 
toplotnimi izolatorji (»leseno 
kuhalnico uporabljamo za 
mešanje zato, ker kuhalnica 
ne prevaja toplote, da jed 
ostane vroča«; »porcelanast 
krožnik, ker ohladi hrano«). 

toplotnim prevodnikom in ob tem 
pravilno pojasni primernost 
uporabe danega pripomočka v 
kuhinji (»kovinsko posodo 
uporabljamo za kuhanje, ker se zelo 
hitro segreje«; »kovina dobro 
prevaja toploto«). Les sicer poveže 
s toplotnim izolatorjem, vendar 
toplotne izolatorje razume kot 
snovi, ki ne prevajajo toplote 
(»leseno kuhalnico uporabljamo 
zato, ker les  ne prevaja toplote«). 
Na podlagi podvprašanja poda 
ustrezno pojasnilo primernosti 
uporabe lesene kuhalnice (»les 
lahko primemo za ročaj in se ne 
spečemo, ker na primer pri kovini 
je zelo očitno, da se bomo opekli, 
če bomo prijeli za ročaj, pri lesu pa 
ne, ker ne prevaja tako dobro 
toplote«). Porcelana ne poveže s 
toplotnim izolatorjem (»porcelan 
se hitreje shladi, zato ker je dober 
toplotni prevodnik«). Poleg tega 
primernost uporabe danega 
pripomočka poveže z vplivom 
površine na toplotni tok 
(»porcelanast krožnik zato, ker ima 
krožnik večjo površino, zato se 
hitreje shladi«).   

učenčevo znanje bližje 
znanstvenemu. Kovino ter les 
ustrezno poveže s toplotnimi 
prevodniki in izolatorji (pri 
nekaterih na podlagi podvprašanj). 
Pri tem ustrezno pojasni 
primernost uporabe danih 
pripomočkov v kuhinji. Tako 
učenec odgovore s predtesta 
izboljša. Težave smo opazili le pri 
pojasnilu primernosti uporabe 
porcelanastega krožnika pri 
prehranjevanju, saj porcelana ne 
poveže s toplotnim izolatorjem 
ampak s toplotnim prevodnikom. 
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6.9 PRILOGA 9 – FOTOGRAFIJE IZVEDBE EKSPERIMENTALNEGA DELA9 

 

                

                         

     

                      

                                                 
9 Vir: Fotografije poskusov (Zdovc, 2016) 
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