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POVZETEK 

Fizika je za večino učencev in odraslih eden najtežjih in zato najmanj priljubljenih predmetov v šoli. 

Predsodki glede fizike se prenašajo skozi generacije in tako ustvarjajo začaran krog nerazumevanja 

naravoslovja v splošnem. Zgodi se tudi, da je otrok do predmeta negativno nastrojen še preden se z 

njim sreča.  

Vzroke za izjemno nepriljubljenost je iskalo že mnogo raziskovalcev, najti pa je moč tudi veliko raziskav, 

ki poskušajo odnos učencev, dijakov ali študentov do fizike na različne načine izboljšati.  

Možnost za izboljšavo trenutnega stanja bi lahko iskali v novih poučevalnih smernicah. Kot predlog se 

ponuja raziskovalni pouk, ki je neke vrste približek pravega znanstvenega raziskovanja. Takšen pouk 

temelji na učenčevi aktivnosti, poleg specifičnih pa poudarja tudi splošne učne cilje.  

V diplomskem delu je opisan učni poseg v obliki raziskovalnega pouka, s katerim sem hotela izboljšati 

odnos osnovnošolcev do fizike. Zasnovala sem zanimive eksperimente, ki jih lahko uporabimo med ali 

po pouku in so povezani z učno snovjo. Raziskava je potekala v dveh delih.  

V prvem delu so učenci eksperimente izvajali v obliki treh domačih nalog, vodeni pa so bili z delovnimi 

listi. Prva naloga se imenuje »Izstreljevanje vatiranih paličic«, temelji pa na razumevanju dela, energije 

in energijskih pretvorb. Pri poskusu iz slamic na različne načine izstreljujemo vatirane paličice. Drugo 

nalogo, »Konfeti«, lahko uporabimo za poglabljanje razumevanja prožnostne energije, obravnava pa 

tudi druge oblike energije ter prenos energije med telesi. Pri tej nalogi s preprostim pripomočkom, 

sestavljenim iz balona in kartonastega tulca, izstreljujemo papirnate kroglice različnih mas. Zadnja 

naloga, »Kotaljenje plastenk«, pa poleg elementov iz prvih dveh nalog preverja še razumevanje pojma 

notranja energija. Pri tej nalogi po klančini spuščamo prazno oziroma s sipko snovjo do polovice 

napolnjeno plastenko.  

V drugem delu raziskave sem izvedla tri učne ure. Prva je bila uvodna obravnava tlaka. Izvedla sem 

demonstracijsko raziskavo, s katero sem učencem želela približati, kako raziskovanje sploh poteka in 

jim pokazati, kaj bom od njih v naslednjih urah pričakovala. S pomočjo gobe za brisanje table in klad 

sem raziskala, od česa je tlak odvisen. Druga ura je bila bolj podobna tradicionalnemu pouku, saj smo 

ponavljali snov prejšnje ure in opravili nekaj izračunov. Pri tretji uri sem učence razdelila v skupine, 

vsaka skupina pa je dobila svoje raziskovalno vprašanje. Vprašanja so temeljila na razumevanju 

prostornine in mase, navezovala pa so se tudi že na gostoto, ki je bila obravnavana naslednjo šolsko 

uro. 

Naloge sem se lotila z zasnovo zanimivih eksperimentov, ki so povezani z učno snovjo in namenjeni 

obravnavi med ali po pouku. Izdelala sem tudi učne liste, ki so učence natančno vodili pri izdelavi 

pripomočka, izvedbi eksperimenta in razmisleku o fizikalnem ozadju. Pred posegi so učenci izpolnjevali 

vprašalnike, s katerimi sem ugotavljala njihov odnos do fizike. Podoben vprašalnik so izpolnjevali tudi 

po aktivnostih, njihove odgovore pa sem nato primerjala. 

Analiza rezultatov je pokazala, da so bile aktivnosti uspešne. Učenci so po poskusih namreč povedali, 

da se jim fizika z eksperimenti zdi bolj zanimiva kot tradicionalen pouk fizike. Upoštevati pa je treba, 

da tovrsten pristop ni primeren za vsako uro in vsak učni cilj. 

 

Ključne besede: fizika, raziskovalni pouk, zanimivi poskusi, eksperimenti, odnos do fizike 

  



 
 

SUMMARY 

Physics has for most pupils and adults been one of the least favourite subjects at school. Prejudice 

against physics has been passed down through generations and has consequently created a vicious 

circle of incomprehension of natural sciences in general. Children can also show negative 

predispositions towards the subject before they even encounter it. 

Reasons for the exceptional unpopularity of the subject has been researched by many; one can also 

find numerous studies trying to differently improve attitudes of elementary and secondary school 

pupils, as well as university students towards physics. 

We could look for possibilities for improvement of the current state within new lecturing guidelines. 

Inquiry-based science education has been proposed as an option. Such lectures are based on pupils’ 

engagement and they accentuate general educational objectives next to the specific ones. 

The thesis describes a lecturing activity in a form of inquiry based science education, with which I 

wanted to improve the pupils’ attitude towards physics. I have designed interesting experiments that 

may be used during or after lectures, with regard to the subject matter. The research was carried out 

in two phases. 

In the first phase, the pupils conducted the experiments as three work sheet-guided homework 

assignments. The first assignment, “Cotton Sticks Shooting”, is based on the understanding of work, 

energy and energy conversions. In this experiment we were shooting cotton sticks out of straws. The 

second assignment, “Confetti”, can be used for a more in-depth understanding of the elastic energy, 

but addresses other forms of energy and energy transmission between bodies, as well. Here we used 

a simple tool made out of a balloon and cardboard tube to shoot out paper balls with different masses. 

The final assignment, “Rolling Plastic Bottles”, assesses the understanding of the concept of the 

internal energy, in addition to the elements from the first assignment. This time we were dropping 

downhill empty or half-full plastic bottles containing a fine material. 

In the second phase of the research I conducted three lectures. The first one was an introductory lesson 

on pressure. I presented a demonstration research, with which I wanted to familiarise the pupils with 

the actual process of the inquiry, as well as to acquaint them with what I would be expecting from 

them in the future lectures. I used a blackboard erasing sponge and weights to assess the factors that 

would lead to pressure changes. The second lecture resembled a traditional lecture, where we revised 

what we had learned in the previous lecture and carried out several calculations. For the third lecture 

I divided the pupils into groups, where each group received a specific research question. The questions 

were based on the understanding of volume and mass, but were also related to density, which they 

touched upon later in the following lecture. 

The pupils took questionnaires prior to my lectures, which I used to determine their attitude towards 

physics. They took similar questionnaires after the activities, which I later used to compare their 

answers. 

An analysis of the results showed that the performed activities were successful. The pupils afterwards 

stated that physics was more interesting when performing experiments than listening to a traditional 

physics lesson. It should be noted however that this type of approach is not suitable for every lecture 

and every learning objective. 

Keywords: physics, inquiry-based teaching, interesting experiments, experiments, attitude towards 

physics  
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1. UVOD 

Fizika je eden najmanj priljubljenih predmetov v šoli. To ne velja le za trenutno šolajoče se učence in 

dijake, temveč tudi za odrasle. Večina ljudi mi, ko omenim področje svojega študija, namreč pove, da 

še danes ne marajo fizike in matematike.  

Ta opažanja potrjujejo mnoge raziskave, na čelu s TIMSS-om. TIMSS ugotavlja, da je našim osmošolcem 

pri naravoslovju sila neprijetno, še posebno pa ne marajo fizike. Konkretno jih je več kot polovica, kar 

53 %, označila, da se fizike ne učijo radi. Nizka je tudi samozavest učencev, le 13 % se jih pri fiziki počuti 

samozavestno. Ugotovitve so zelo zaskrbljujoče in navzdol odstopajo od mednarodnega povprečja. 

Misliti nam da tudi ugotovitev, da je odstotek učencev, ki poučevanje svojega učitelja doživljajo kot 

zelo zavzeto, kar za polovico manjši od mednarodnega povprečja (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 

V isti raziskavi je bilo ugotovljeno, da je odnos učencev do fizike povezan z njihovim dosežkom pri tem 

predmetu; učenci, ki so fiziki bolj naklonjeni, dosegajo boljše rezultate. Povezanost je obojestranska, 

kar pomeni, da dosežki pri predmetu vplivajo na odnose ter odnosi vplivajo na dosežke pri predmetu. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da kar 28 % slovenskih učencev naravoslovja ne ceni, medtem ko je ta odstotek 

v mednarodnem povprečju precej nižji in znaša le 19 %. Tudi ta podatek je zaskrbljujoč, saj v povprečju 

velja, da imajo učenci, ki naravoslovje cenijo, tudi višje dosežke (Japelj Pavešić, 2016). 

Vzroke za izjemno nepriljubljenost je iskalo že mnogo raziskovalcev, najti pa je moč tudi veliko raziskav, 

ki poskušajo odnos učencev, dijakov ali študentov do fizike na različne načine izboljšati. Takšno 

raziskavo je med srednješolci opravil. Ugur Buyuk s turške univerze Eriyces. Prišel je do podobnih 

ugotovitev, raziskava je namreč pokazala, da imajo učenci negativen odnos do fizike in do fizikalnih 

eksperimentov. Glede na svoje ugotovitve v članku predlaga, naj bo pouk fizike, raje kot zgolj 

poučevanje teorije, izpopolnjen s povezovanjem fizikalnih zakonov z vsakdanjim življenjem, z 

zanimivimi simulacijami in ostalimi aktivnostmi, ki ohranjajo pozornost in koncentracijo učencev. 

Poskusi pri fiziki bi morali biti, po njegovem mnenju, bolj preprosti, a hkrati izjemno zanimivi. Ključno 

se mu zdi tudi prepletanje teoretičnega dela fizike s praktičnimi demonstracijami (Buyuk, 2011). 

Sarah Garcia, April Hankins in Homeyra Sadaghiani (2010) so poskušale ugotoviti, ali lahko z 

vključevanjem zgodovine fizike v redna predavanja vplivajo na konceptualno znanje študentov in na 

njihov odnos do fizike. Izkazalo se je, da je napredek v znanju večji kot je pričakovano za tradicionalno 

izveden pouk, prav tako pa se je tudi odnos do fizike izboljšal bolj, kot je pričakovano za tradicionalno 

izveden pouk. 

Podobno raziskavo sem opravila tudi sama. Zanimalo me je, ali obstaja način poučevanja, s katerim bi 

izboljšala odnos učencev do fizike. Osredotočala sem se le na odnos do fizike, saj lahko glede na 

ugotovitve TIMSS-a sklepamo, da se bo posledično izboljšalo tudi znanje učencev. Raziskavo bi vseeno 

lahko nadgradila še z merjenjem količine osvojenega znanja pri tem načinu poučevanja v primerjavi s 

tradicionalno izvedenim poukom, vendar to prepuščam za naslednjič. 

Natančneje, raziskala sem, kako učenci razvrščajo šolske predmete glede na priljubljenost in na katero 

mesto umeščajo fiziko ter kakšen odnos imajo učenci do fizike. Pri raziskovanju sem si pomagala z 

vprašalniki, ki so jih učenci izpolnjevali pred in po aktivnostih. Rezultate uvodnega in zaključnega 

vprašalnika sem nato primerjala. Ugotavljala sem še, kakšnih izboljšav si učenci želijo pri pouku fizike. 

Izbrala sem neslučajnostno priložnostno vzorčenje. V raziskavo je bilo vključenih 29 učencev devetega 

razreda in 56 učencev osmega razreda. Učenci so bili iz dveh osnovnih šol jugozahodne Slovenije. V 
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raziskavo sem vključila tudi učiteljice fizike, ki poučujejo izbrane učence. Z njimi sem opravila pogovor 

o njihovem običajnem načinu poučevanja. 

Pri zasnovi aktivnosti, ki sem jih opravila v razredu, sem se osredotočala na ugotovitve zgoraj 

omenjenih raziskav, raziskala pa sem tudi novejše smernice poučevanja. Kot zanimiv predlog se mi je 

ponudil raziskovalni pouk, ki je približek pravega znanstvenega raziskovanja. Takšen pouk temelji na 

učenčevi aktivnosti, poleg specifičnih pa poudarja tudi splošne učne cilje (Planinšič, 2011). Za 

raziskovanje sem uporabila kavzalno-eksperimentalno metodo. 

V diplomskem delu tako najprej opišem teoretično ozadje raziskovalnega pouka, sledi pa natančnejša 

študija primerov iz prakse. 

Nadalje je opisan učni poseg, s katerim sem hotela izboljšati odnos učencev do fizike. Naloge sem se 

lotila z zasnovo zanimivih eksperimentov, ki so povezani z učno snovjo in namenjeni obravnavi med ali 

po pouku. Raziskava je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu so učenci poskuse izvajali samostojno 

doma, v drugem delu pa sem v razredu izvedla tri šolske ure.  

Za prvi del naloge sem izdelala učne liste, ki so učence natančno vodili pri izdelavi pripomočka, izvedbi 

eksperimenta in razmisleku o fizikalnem ozadju. Učenci so eksperimente izvajali v obliki treh domačih 

nalog. Prva poskus se imenuje »Izstreljevanje vatiranih paličic«, temelji pa na razumevanju dela, 

energije in energijskih pretvorb. Pri poskusu iz slamic na različne načine izstreljujemo vatirane paličice. 

Drugo nalogo, »Konfeti«, lahko uporabimo za poglabljanje razumevanja prožnostne energije, 

obravnava pa tudi druge oblike energije ter prenos energije med telesi. Pri tej nalogi s preprostim 

pripomočkom, sestavljenim iz balona in kartonastega tulca, izstreljujemo papirnate kroglice različnih 

mas. Zadnja naloga, »Kotaljenje plastenk«, pa poleg elementov iz prvih dveh nalog preverja še 

razumevanje pojma notranja energija. Pri tej nalogi po klančini spuščamo prazno oziroma s sipko 

snovjo do polovice napolnjeno plastenko.  

V drugem delu raziskave sem izvedla tri učne ure. Med urami sem s konkretnimi primeri poudarjala 

povezavo obravnavane snovi z vsakdanjim življenjem. Prva ura je bila uvodna obravnava tlaka. Izvedla 

sem demonstracijsko raziskavo, s katero sem učencem želela približati, kako raziskovanje sploh poteka 

in jim pokazati, kaj bom od njih v naslednjih urah pričakovala. S pomočjo gobe za brisanje table in klad 

sem raziskala, od česa je tlak odvisen. Pri tem sem natančno sledila fazam raziskovalnega pouka. Druga 

ura je bila bolj podobna tradicionalnemu pouku, saj smo ponavljali snov prejšnje ure in opravili nekaj 

izračunov. Pri tretji uri sem učence razdelila v skupine, vsaka skupina pa je dobila svoje raziskovalno 

vprašanje. Vprašanja so temeljila na razumevanju prostornine in mase, navezovala pa so se tudi že na 

gostoto, ki je bila obravnavana naslednjo šolsko uro. 

Pred posegi so učenci izpolnjevali vprašalnike, s katerimi sem ugotavljala njihov odnos do fizike. 

Podoben vprašalnik so izpolnjevali tudi po aktivnostih, njihove odgovore pa sem nato primerjala. 

Pridobljene podatke sem uredila in analizirala s programoma Microsoft Excel in SPSS. 

Analiza rezultatov je pokazala, da so bile aktivnosti uspešne. Učenci so po poskusih namreč povedali, 

da se jim fizika z eksperimenti zdi bolj zanimiva kot običajen pouk fizike.  

Raziskava je potrdila in utemeljila didaktične smernice poučevanja fizike. Poskusi, razviti v sklopu 

raziskave, se namreč ujemajo z didaktičnimi priporočili, navedenimi v učnem načrtu (Verovnik, 2011).  
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2. ODNOS UČENCEV DO UČENJA NARAVOSLOVJA – RAZISKAVA 

TIMSS 

2.1. O RAZISKAVI TIMSS 
Mednarodna raziskava TIMSS (kratica v angleščini za Trends in International Mathematics and Science 

Study) je raziskava trendov znanja matematike in naravoslovje, ki se izvaja vsaka 4 leta. Prva raziskava 

je bila izvedena leta 1995, kar pomeni, da je leta 2015 TIMSS obeleževal že svojo 20 obletnico. 

Raziskavo vodi Mednarodni projektni center na univerzi Boston College iz ZDA. TIMSS je eden od 

projektov Mednarodne zveze za proučevanje učinkov izobraževanja, IEA (TIMSS, b. d.). 

Raziskava TIMSS poteka med učenci četrtih in osmih razredov. Učencem so razdeljeni ekvivalentni 

preizkusi znanja. Med učence, njihove starše, učitelje in ravnatelje so razdeljeni tudi vprašalniki, s 

katerimi zbirajo podatke o dejavnikih, ki pomembno vplivajo na dosežke učencev. Med dejavniki in 

dosežki nato z naprednimi matematičnimi orodji poiščejo statistično pomembne korelacije (TIMSS, b. 

d.). 

Rezultati so nato primerjani tako znotraj posameznih delov držav, kot mednarodno. Rezultate 

primerjajo tudi longitudinalno, dejavnike in dosežke namreč primerjajo z izsledki iz prejšnjih let. Na ta 

način poiščejo dolgoletne trende, opazovati pa je mogoče tudi vplive sprememb učnega načrta na 

znanje učencev (TIMSS, b. d.). 

Cilj raziskave TIMSS je pomoč državam pri sprejemanju odločitev o spremembah in izboljšanjih načrta 

izobraževanja in učnih načrtov (Japelj Pavešić, 2016). 

Pri pripravi nalog sodelujejo strokovnjaki iz vseh sodelujočih držav. Naloge so pripravljene v skladu z 

učnimi načrti vseh sodelujočih držav, upoštevane pa so tudi specifike posameznih sodelujočih regij. 

Leta 2015 je v raziskavi sodelovalo 57 držav, skupaj je v raziskavi sodelovalo več kot 580.000 učencev 

(Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 

 

2.2. REZULTATI TIMSS 2015 
Večletne raziskave TIMSS vsakič znova ugotavljajo, da je pozitiven odnos učencev do naravoslovja 

povezan z njihovimi dosežki v znanju. Upoštevati je seveda potrebno, da je povezanost obojestranska: 

jasno je, da pri učencih dobri rezultati sprožajo pozitivna čustva do predmeta; po drugi strani, če je 

učenec predmetu naklonjen, bo učenju posvetil več časa, kar posledično privede do boljših rezultatov. 

Vendar odnos do predmeta ni odvisen le od dosežkov učencev, pač pa tudi od načina izvedbe pouka 

ter od njihovega vrednotenja pridobljenega znanja, zanemariti pa ne gre tudi njihove samozavesti pri 

predmetu (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 

Raziskava TIMSS osmošolcem postavi štiri sklope vprašanj o učenju naravoslovja, s katerimi preverjajo 

kako občutijo poučevanje svojega učitelja, kako radi se učijo, koliko so samozavestni pri naravoslovju 

in koliko cenijo znanje naravoslovja. Pri nas se učenci učijo naravoslovja po posameznih predmetih: 

biologija, kemija, fizike, vede o Zemlji. Temu ustrezno so bila prilagojena nekatera vprašanja. 

Prilagojena vprašanja je moč primerjati le z državami, ki imajo enako strukturo predmetov kot 

Slovenija: Gruzija, Kazahstan, Libanon, Litva, Madžarska, Malta, Maroko, Ruska federacija in Švedska 

(Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 



4 
 

Prav rezultati raziskave TIMSS iz leta 2015 so me spodbudili k iskanju alternativnih oblik pouka, ki bi 

pozitivno vplivali na odnos učencev do fizike. Zasnovala sem nekaj zanimivih poskusov in z njimi učence 

poskušala izriniti iz začaranega kroga povezanosti med odnosi in dosežki. Raziskala sem, ali je 

raziskovalni pouk fizike z vključenimi zanimivimi poskusi, pri učencih bolj priljubljen kot tradicionalno 

izveden pouk fizike. V raziskavi bom preverjala le odnos učencev do fizike, ne pa njihovega znanja – to 

prepuščam za naslednjič. 

 

2.2.1. Zavzetost učiteljev pri poučevanju 

Sklop vprašanj o občutkih pri pouku se povezuje s poročanjem učiteljev o njihovem poučevanju. 

TIMSS 2015 ugotavlja, da je delež slovenskih osnovnošolcev, ki so deležni zelo zavzetega poučevanja 

fizike, kemije, biologije ter ved o Zemlji kar za polovico manjši od mednarodnega povprečja in je 

najnižje izmed držav, v katerih naravoslovje poučujejo po posameznih predmetih. Pri nas so bile pri 

kemiji in fiziki opažene tudi značilne razlike med dosežki učencev, ki imajo zelo in srednje zavzete 

učitelje in dosežki učencev, ki so poučevanje svojega učitelja opisali kot nezavzetega. Razlike so 

statistično pomembne (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). 

Rezultati raziskave so že samo po sebi dovolj zgovorni, smiselno pa je sklepati, da bolj zavzeti učitelji 

izvajajo različne oblike pouka, potrudijo se izbrskati različne zanimivosti in jih vključujejo v pouk, z 

učenci ali vsaj demonstracijsko izvajajo eksperimente. 

 

2.2.2. Motivacija za učenje naravoslovja 

Slovenski osmošolci so večinoma na dnu lestvic glede naklonjenosti do učenja naravoslovja. Pri vseh 

predmetih odstotki učencev, ki se zelo radi učijo naravoslovje od mednarodnega povprečja odstopajo 

navzdol za skoraj polovico. Prav tako za vse predmete velja, da je odstotek učencev, ki se ne učijo radi 

naravoslovja, dvakrat večji od mednarodnega povprečja.  Pri kemiji smo pri dnu lestvice, pri biologiji, 

fiziki in vedah o Zemlji pa povsem zadnji. V mednarodnem okviru velja, da imajo učenci, ki se zelo radi 

učijo naravoslovje, tudi višje dosežke. Tovrstni trendi, glede na TIMSS 2015, pri kemiji in fiziki veljajo 

tudi za slovenske osmošolce (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).  

Če bi lahko dosegli večjo naklonjenost do učenja fizike, lahko sklepamo, da bi se znanje izboljšalo. 

Naklonjenost do učenja fizike bi lahko povečali z zanimivimi vsebinami, z iskanjem vzporednic med 

obravnavano snovjo in vsakdanjim življenjem ter z večjim številom zanimivih poskusov. 

 

2.2.3. Samozavest učencev pri učenju naravoslovja 

Merjenja samozavesti so pokazala izjemno zanimive in zaskrbljujoče rezultate. V mednarodnem 

povprečju so učenci najbolj samozavestni pri biologiji (26 %), nekoliko manj pri vedah o Zemlji (24 %), 

sledi kemija (21 %) in nazadnje fizika (18 %). V Sloveniji so biologija, vede o Zemlji in kemija v številu 

zelo samozavestnih učencev približno izenačene pri okrog 20 %, medtem ko je delež zelo 

samozavestnih učencev pri fiziki izjemno nizek, znaša le 13 %. Obenem je v Sloveniji skoraj polovica 

učencev, kar 47 %, pri učenju fizike nesamozavestnih. V mednarodnem povprečju je odstotek zelo 

samozavestnih učencev višji, in sicer 18 %, medtem ko je nesamozavestnih 41%. Od mednarodnega 

povprečja pri fiziki močno odstopamo navzdol in smo povsem na dnu lestvice. Tudi tukaj velja, da imajo 

bolj samozavestni učenci višje dosežke (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).  
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Samozavest učencev bi lahko povečali s dobro izvedenim raziskovalnim poukom: če raziskovanje 

primerno stopnjujemo in ustrezno nadzorujemo, so učenci nad svojimi odkritji navdušeni, s svojim 

delom so zadovoljni. Z zadovoljstvom bi se lahko povečala tudi samozavest, s samozavestjo pa raste 

tudi znanje. Tudi znanje, pridobljeno na ta način, je trdnejše. Bistveno je namreč, da je to znanje 

zgrajeno z razumevanjem in ne s pomnjenjem. 

 

2.2.4. Vrednotenje naravoslovja 

Učenci so za učenje naravoslovja lahko bolj motivirani, če doseženo znanje cenijo in ga prepoznajo kot 

uporabnega v vsakdanjem življenju, za nadaljnje šolanje in za zaposlitev. Glede na raziskavo TIMSS 

2015 trditev tako v mednarodnem povprečju, kot tudi v Sloveniji, velja. Lestvica vrednotenja 

naravoslovja je združena z vsemi sodelujočimi državami, torej tudi tistimi, kjer se naravoslovje učijo 

kot integrirano področje. Tudi na tej lestvici je Slovenija pri dnu: odstotek Slovenskih učencev, ki 

naravoslovje zelo cenijo, je pol manjši (20 %), kot znaša v mednarodnem povprečju (40 %), medtem ko 

je odstotek učencev, ki naravoslovja ne cenijo (28 %), za približno tretjino večji od mednarodnega 

povprečja (19 %) (Japelj Pavešić in Svetlik, 2016).  

Da je naravoslovje uporabno, učencem pokažemo z veliko količino vpletanja vsakdanjega življenja v 

pouk. To bi lahko pri fiziki dosegli, poleg navajanja primerov fizikalnih zakonitosti iz vsakdanjega 

življenja, tudi s premišljeno izbranimi eksperimenti. V dovolj poenostavljeni obliki bi lahko učencem 

predstavili tudi sodobna dognanja iz fizike. Našteto bi lahko povečalo motivacijo učencem, s tem pa bi 

se izboljšalo tudi njihovo znanje.  
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3. RAZISKOVALNI POUK 

Odnos učencev do fizike sem poskušala izboljšati z uvajanjem večjega števila eksperimentov k pouku. 

Nekateri eksperimenti so bili demonstracijski, druge so učenci izvajali v obliki raziskovalnega pouka. Vsi 

pripomočki, ki smo jih za izvajanje eksperimentov potrebovali, so bili izjemno enostavni oziroma iz 

vsakdanjega življenja. Eksperimente bi učenci lahko torej z malo iznajdljivosti sami ponovili doma, s 

pripomočki pa bi lahko samostojno raziskali še kakšno drugo zakonitost iz obravnavanega sklopa. 

Obliki pouka, ki sem ga izvajala, rečemo raziskovalni pouk. Pri takšni obliki raziskovanja presegamo 

tradicionalni način poučevanja, kjer je učitelj oddajnik, učenec pa sprejemnik. Raziskovalni pouk v 

ospredje postavlja učenca, medtem ko je pri tradicionalnem pouku v ospredju učitelj. Tudi pomen 

eksperimentiranja je drugačen kot pri tradicionalnem pouku; tam poskus služi kot demonstracija 

pojava in motivacija, če je predstavljen na začetku obravnave snovi ali kot potrditev fizikalnih zakonov, 

če je predstavljen po obravnavi snovi (Planinšič, 2010).  

Da bi bil raziskovalni pouk uspešno izveden, je potrebno temeljito poznavanje teorije, ki stoji za njim. 

Poznati moramo njegove bistvene značilnosti, njegove prednosti in slabosti, značilen potek pouka. 

Pred izdelavo pripomočkov in pred oblikovanjem učnih ur sem temeljito pregledala literaturo in se o 

vsem naštetem temeljito poučila. Odkrila sem tudi, da poznamo več vrst raziskovalnega pouka, in prav 

slednje mi je pri oblikovanju aktivnosti najbolj pomagalo.  

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA POUKA 
Raziskovalni pouk je približek pravemu znanstvenemu raziskovanju. Sestavljen je iz faz, ki sestavljajo 

tudi pravi raziskovalni proces. Posplošen opis pouka z raziskovanjem navaja Krnel (Krnel, 2007, str. 8) 

kot:  

»Učence vodi k razvijanju razumevanja naravoslovnih pojmov skozi neposredno izkušnjo s snovmi, 

predmeti, rastlinami in drugimi bitji, s pomočjo knjig in drugih virov ter strokovnjakov, ob sprotnem 

argumentiranju in izmenjavi mnenj. Vse to poteka pod vodstvom učitelja.« 

V različnih virih je mogoče najti še mnogo drugih, podobnih definicij raziskovalnega učenja. Prav vse 

pa poudarjajo aktivnost učenca kot raziskovalca, ki na osnovi dejstev in zbranih podatkov poskuša 

odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Skupno jim je tudi to, da pouk ni osredotočen le na 

vsebino, temveč tudi na proces (raziskovanje je tako sredstvo kot tudi cilj). Pri vseh opisih je potek 

pouka strukturiran, faze so ustaljene in prepoznavne (Marentič Požarnik, 2008; Krnel, 2007).  

 

3.2. RAZLOGI ZA UVEDBO RAZISKOVALNEGA POUKA IN RAZLOGI PROTI 
Učenci med raziskovalnim poukom ne pridobivajo le znanja, ampak se učijo tudi samostojnosti, 

kritičnega razmišljanja, organizacije učenja in racionalnega sprejemanja odločitev. Naštete lastnosti so 

v današnjem, hitro razvijajočem se svetu, (pre)polnem informacij, izredno pomembne (Marentič 

Požarnik, 2008; Krnel, 2007). 

Ker so učenci med raziskovalnim poukom bolj aktivni, kot bi bili med tradicionalnim poukom, je njihovo 

znanje trajnejše. Ugodni učinki se kažejo v priljubljenosti predmeta, posledično pa tudi v motiviranosti 

za učenje (Marentič Požarnik, 2008). Zaradi velikega poudarka na komunikaciji pa je bil napredek 

opažen tudi v znanju materinščine in na sposobnosti izražanja (Gostinčar Blagotinšek, 2016). 
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Po drugi strani pa je tradicionalni pouk bolj sistematičen in je primernejši za učno manj sposobne 

učence. Enostavnejši je tudi za učitelja, saj zahteva manj načrtovanja in sprotnega usklajevanja. Pri 

klasičnem pouku namreč učitelj lažje nadzoruje potek pouka, informacije podaja bolj sistematično, 

pouk pa lahko načrtuje tudi dolgoročno (Marentič Požarnik, 2008). 

Izjemno pozornost moramo nameniti postopnemu uvajanju raziskovalnega pouka, saj prevelika 

samostojnost učencev, ko na to še niso pripravljeni, raziskovanju škoduje. Psihologi namreč trdijo, da 

je v tem primeru raziskovalni pouk lahko preveč obremenjujoč za spomin. Kapaciteta kratkoročnega 

spomina je omejena – če gre za procese še toliko bolj – tako kvantitativno kot tudi časovno. Največ 

težav s transferjem v dolgoročni spomin se pojavi, če so vsi podatki popolnoma novi (Kirschner, Sweller, 

Clark, 2006). V izogib temu raziskovalni pouk sestavimo tako, da se bo staro povezovalo z novim, 

priročni pa so tudi delovni listi, ki učenca vodijo in spodbujajo sprotno zapisovanje (Gostinčar 

Blagotinšek, 2016). 

Težava, ki se še dandanes pojavlja v šolah, pa je tudi ekonomske narave: ponekod namreč še vedno 

nimajo ustreznih pripomočkov, s katerimi bi lahko izvajali nekatere zahtevnejše poskuse. Še večkrat pa 

pripomočkov ni dovolj, da bi poskuse izvajali v ustrezno majhnih skupinah. Nekatere poskuse res lahko 

izvedemo z enostavnimi, vsakodnevnimi pripomočki, vendar pa za natančne meritve potrebujemo 

zahtevnejše pripomočke. Ustrezni pripomočki so včasih potrebni tudi zaradi zagotavljanja ustrezne 

varnosti, kot primer lahko navedem eksperimente iz sklopov elektrika in magnetizem (Marentič 

Požarnik, 2008). 

Težava raziskovalnega pouka je tudi časovna zahtevnost. Vsi v nadaljevanju opisani procesi zahtevajo 

pri načrtovanju in med procesom samim več časa kot klasičen pouk. Vendar učitelji iz prakse poročajo, 

da se z izkušenostjo učencev in učiteljev časovna zahtevnost zmanjšuje (Gostinčar Blagotinšek, 2016). 

 

3.3. POTEK RAZISKOVALNEGA POUKA 
Raziskovanje sprožimo s problemom, včasih mu sledi pregled literature s tega področja. Oblikujemo 

hipotezo, ki je poskus razlage pojava. Oblikujemo lahko tudi raziskovalno vprašanje. V nadaljevanju 

oblikujemo načrt raziskave, ki vsebuje seznam vse potrebne opreme, opisuje eksperimente in meritve, 

ki jih bomo izvedli, nato pa raziskavo tudi izvedemo. Podatke skrbno beležimo za kasnejšo analizo in 

interpretacijo. Interpretacija nam prinese odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma je v skladu s 

hipotezo ali pa hipotezo ovrže. Ob nepotrjeni hipotezi se v naravoslovju pogosto vrnemo na začetek in 

poskusimo z novim raziskovalnim vprašanjem oziroma z novo hipotezo. Če so ugotovitve v skladu s 

hipotezo, pa sledi faza sporočanja. Od opisanega poteka v neki meri lahko na krilih domišljije, 

kreativnosti in intuicije odstopamo, vendar moramo pri raziskovanju nujno ostati v okvirih logičnosti, 

objektivnosti in racionalnosti (Krnel, 2007). 

Krnel (2007) svetuje, naj se, zaradi razumljivosti in preglednosti, v osnovni šoli raje držimo naslednjih 

šestih stopenj: 

Predstopnja – učitelj glede na učne cilje izbere opredeli raziskovalno področje oziroma izbere problem. 

1. Kaj o pojavu, objektu ali snovi, ki jo želimo raziskovati, že vemo. Faza je namenjena 

uresničevanju idej konstruktivizma o upoštevanju predznanja otrok, o njihovih predstavah in 

o širjenju znanja med vrstniki. Porodi se jim kopica vprašanj, od katerih je nekaj primernih za 

nadaljnje raziskovanje, na ostala pa jim odgovori učitelj oziroma jih napoti v ustrezno 

literaturo. 
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2. Kaj bomo raziskovali. Učenci oblikujejo raziskovalno vprašanje, starejši in z raziskovanjem bolj 

izkušeni pa lahko oblikujejo tudi hipotezo. Delo je bolj zanimivo, če učence razdelimo po 

skupinah, nato pa vsaka skupina oblikuje svoje raziskovalno vprašanje. Na ta način pridobimo 

na raznolikosti, učenci pa se naučijo več. 

 

3. Načrt raziskave. Učenci izdelajo čim bolj konkreten načrt raziskave. Pripravijo opis poskusa in 

naštejejo potrebne pripomočke. Učitelj naj jih opozori na korektnost opravljenega poskusa in 

na identifikacijo spremenljivk. 

 

4. Poskusi, opazovanja, meritve. Te stopnje se učenci lotijo šele, ko učitelj odobri njihov načrt 

raziskave. Učenci poskuse izvedejo, opazujejo, merijo in zapisujejo izmerjene podatke. 

 

5. Ugotovitve. Učenci po izvedenem poskusu pridobljene podatke analizirajo in interpretirajo. 

Poskušajo odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Preverijo naj, ali so z raziskavo res 

odgovorili na zastavljeno vprašanje, in ali so morebiti ob tem odkrili še kaj drugega. Učitelj naj, 

če je to mogoče, učence spodbudi k iskanju vzorcev, povezav, ekstremnih primerov in 

oblikovanju posplošitev. 

 

6. Sporočanje. Poročilo je lahko v različnih oblikah: pisno poročilo, plakat, učenci pa lahko 

uporabijo tudi računalnik. Poročilo nujno vsebuje tri točke: raziskovalno vprašanje, potek 

oziroma način izvajanja poskusov ter odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje. Če smo 

delali v skupinah, učenci kritično ovrednotijo delo drugih skupin. Raziskovanje zaključi učitelj s 

sklepno mislijo, ki povzame bistvene ugotovitve. 

 

3.4. VRSTE RAZISKOVALNEGA POUKA 
Poznamo več različic raziskovalnega pouka. Raziskovalci (Bell, Smetana in Binns, 2005) so razvili 

štiristopenjski model glede na samostojnost učencev pri raziskovanju oziroma glede na učencem 

dostopne (predhodno dane) informacije. Model je predstavljen v tabeli 1. 

Tabela 1: Štiristopenjska lestvica prikaže značilnosti različnih vrst raziskovalnega pouka 

Stopnja\Katere 
informacije so 

učencem 
vnaprej znane 

Raziskovalno 
vprašanje 

Metoda Rešitev 

1. DA DA DA 

2. DA DA NE 

3. DA NE NE 

4. NE NE NE 

 

Katero stopnjo bo učitelj pri pouku uporabil, je odvisno od starosti in samostojnosti učencev, predvsem 

pa od tega, ali so vajeni tovrstnega dela. Z učenci, ki se z raziskovalnim delom srečajo prvič, bomo torej 

izvajali raziskovalni pouk prve stopnje. Sčasoma, ko si bodo učenci nabrali dovolj izkušenj in bodo vešči 

tovrstnega dela, pa bomo prehajali k višjim stopnjam.  

Stopnje so detajlneje opisali Bell idr. (2005): 
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1. Potrditev – Najenostavnejša stopnja, pri kateri je učencem znano tako raziskovalno vprašanje, 

kot tudi metoda raziskovanja in odgovor na zastavljeno vprašanje. Učenci aktivnost izvajajo po 

učiteljevih navodilih, sami izvajajo le eksperiment, k aktivnosti ne prispevajo ničesar. Gre za 

poskuse, s katerimi potrjujemo teoretične napovedi. 

2. Strukturirana raziskava – Učenci poskušajo odgovoriti na učiteljevo vprašanje s pomočjo 

vnaprej zastavljenih postopkov. Od prve stopnje se druga razlikuje po tem, da učenci sami 

poiščejo odgovor na vprašanje, torej je njihova vključenost v raziskavo nekoliko večja. Prav 

zaradi zadnjega je druga stopnja učencem bolj privlačna. Prvo stopnjo zlahka preoblikujemo v 

drugo, lahko že s tem, da poskus izvajamo pred učenjem teoretičnega dela. 

3. Vodena raziskava – Učenci poskušajo odgovoriti na učiteljevo vprašanje. Sami si izberejo na 

kakšen način bodo prišli do rešitve, sami oblikujejo odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Pričakovati je veliko angažiranost in zagnanost učencev. Preden se lotijo predvidenega 

poskusa, mora učitelj njihov načrt pregledati in odobriti ali pa predlagati potrebne popravke. 

Vodeno raziskavo lahko iz nižjih stopenj zlahka pridobimo z odstranitvijo navodil za izvedbo 

poskusa.  

4. Odprta raziskava – učenci znotraj določene teme sami izberejo raziskovalno vprašanje, sami 

oblikujejo in izvedejo poskus ter nato na zastavljeno vprašanje še odgovorijo. Pričakovati je, da 

bodo učenci, ki so se že srečevali s prvimi tremi stopnjami raziskovanja vešči izvajanja odprte 

raziskave. 
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4. PRIMERI IZ PRAKSE 

Izvedenih in opisanih je bilo že kar nekaj raziskav, podobnih moji. Pridobljeni podatki so karseda 

vzpodbudni, večina raziskav namreč ugotavlja, da lahko z različnimi vzvodi priljubljenost fizike pri 

učencih opazno izboljšamo. Študija primerov mi je pomagala pri oblikovanju moje raziskave. Tako sem 

se lažje spopadla z ovirami, saj sem jih znala bolje predvideti; pridobila pa sem kar nekaj idej za poskuse 

in njihovo izvedbo, zaradi katerih so bile moje aktivnosti veliko kvalitetnejše. 

 

4.1. ODNOS TURŠKIH SREDNJEŠOLCEV DO FIZIKE 
Glede na raziskavo TIMSS je znanje naravoslovja turških osmošolcev tik pod mednarodnim 

povprečjem, je pa zato njihov odnos do naravoslovja precej boljši kot v mednarodnem povprečju 

(Japelj Pavešić in Svetlik, 2016). V Turčiji se do osmega razreda učijo naravoslovja kot integriran 

predmet, v srednješolskem izobraževanju pa se razdeli na posamezna predmetna področja (Education 

in Turkey, 2017). Raziskavo, podobno TIMSSU, v kateri je ugotavljal odnos učencev do fizike, je med 

srednješolci opravil Boyuk s turške univerze Eriyces. Ugotovil je, da imajo srednješolci v povprečju 

nekoliko negativen odnos do pouka fizike in pozitiven odnos do fizikalnih eksperimentov. V svoji 

raziskavi je sicer poskušal ugotoviti, ali se odnos do fizike spreminja glede na spol, starost in razred, 

vendar so za mojo raziskavo najpomembnejše njegove sklepne ugotovitve.  Glede na odgovore 

učencev namreč predlaga, naj bo pouk fizike, raje kot zgolj poučevanje teorije, izpopolnjen s 

povezovanjem fizikalnih zakonov z vsakdanjim življenjem, z zanimivimi simulacijami in ostalimi 

aktivnostmi, ki ohranjajo pozornost in koncentracijo učencev. Poskusi pri fiziki bi morali biti, po 

njegovem mnenju, bolj preprosti, a hkrati izjemno zanimivi. Ključno se mu zdi tudi prepletanje 

teoretičnega dela fizike s praktičnimi demonstracijami (Buyuk, 2011). 

Vse njegove nasvete sem upoštevala pri oblikovanju svojih poskusov, delovnih listov in šolskih ur. 

 

4.2. VPLIV VKLJUČEVANJA ZGODOVINE FIZIKE NA ODNOS UČENCEV DO FIZIKE 
Zanimivo raziskavo so na oddelku za fiziko kalifornijske državne politehnične univerze opravili Sarah 

Garcia, April Hankins in Homeyra Sadaghiani (2010). Poskušali so ugotoviti, ali lahko z vključevanjem 

zgodovine fizike v redna predavanja vplivajo na konceptualno znanje študentov in na njihov odnos do 

fizike.  

Vsebina predmeta je slonela na vsebini učbenika Physics, The Human Adventure: From Copernicus to 

Einstein and Beyond, avtorjev Geralda Holtona in Stephena G. Brusha. Študentje so morali prebrati 

določena poglavja iz knjige in pripraviti diskusijska vprašanja. Med predavanji so izbrali nekaj vprašanj 

in v manjših skupinah razpravljali o njih. Skupine so svoje ugotovitve nato predstavile pred celotnim 

razredom. Avtorji so na ta način poskušali ustvariti bolj interaktivno učno okolje od tradicionalnega. 

Pogoj za zaključek predmeta je bila tudi samostojno pripravljena krajša predstavitev znanega fizika in 

skupinsko pripravljena predstavitev razvoja izbranega področja fizike. S temi nalogami so avtorji 

študentom omogočili samostojno, do neke mere tudi prostovoljno, spoznavanje s fiziko in fizikalnimi 

koncepti. Preostale komponente predmeta so bila predavanja, demonstracije in gostujoča predavanja. 

Študenti so dobili tudi domačo nalogo, ki je med drugim vključevala tudi analize krajših videoposnetkov 

o fiziki in zgodovini fizike. Poudarek je bil na konceptualnem razumevanju, kvantitativnih matematičnih 

izračunov je bilo izredno malo. 
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Študenti so po zaključku povedali, da jim je bil izjemno všeč zgodovinski del predmeta, všeč pa so jim 

bile tudi demonstracije. Nasprotno jim domače naloge pričakovano niso bile všeč, prav tako niso marali 

uporabljenega učbenika. Izrazili so tudi željo po večji količini tradicionalnih predavanj. Avtorjem se zdi 

zanimivo dejstvo, da imajo študentje klasična predavanja raje kot interaktivno učenje, saj je 

interaktivno okolje koristnejše za učenje. 

V prvem in zadnjem tednu izvajanja predmeta so študentje izpolnjevali dva vprašalnika, s katerimi so 

izvajalci ugotavljali njihovo konceptualno razumevanje in njihov odnos do fizike. Izvajalke so ugotovile, 

da je tovrstno izvajanje predmeta povečalo zanimanje študentov za fiziko in izboljšalo odnos študentov 

do fizike. Napredek je bil večji od pričakovanega za tradicionalno izveden pouk. Izboljšala se je tudi 

zmožnost študentov za prepoznavanje osnovnih fizikalnih konceptov v vsakdanjem življenju oziroma 

izboljšalo se je njihovo konceptualno znanje. Tudi ta napredek je bil nekoliko večji od pričakovanega za 

tradicionalno izveden pouk. 

Primer navajam zgolj iz enega razloga: gre za potrditev, da lahko že z majhnimi spremembami 

dosežemo velik učinek na odnos učencev do fizike. V svoje ure sem na podlagi tega članka vnesla več 

poudarka na konceptualnem razumevanju, vključila pa sem tudi nekaj zgodovinskih dejstev. Dejavnosti 

sem učencem poskušala čim bolj predstaviti kot prostovoljne, pri raziskovanju pa sem jih spodbujala v 

njihovi samostojnosti. 

 

  



12 
 

5. UPORABLJENI POSKUSI 

5.1. PRVI DEL – ŠOLA A  
Vsi izvedeni poskusi na tej šoli so bili po štiristopenjskem modelu, opisanim v poglavju Vrste 

raziskovalnega pouka, prve oziroma druge stopnje, torej »potrditev« oziroma »strukturirana 

raziskava«. Za tak način izvedbe sem se odločila, ker mi je učiteljica, ki jih sicer poučuje, zaupala, da 

učenci raziskovanja niso vajeni. Poskuse so učenci izvajali v obliki domačih nalog, samostojno in vodeno 

z delovnim listom. Poskuse so izvajali kot dopolnitev teoretičnega dela, torej po obravnavi snovi. 

 

5.1.1. Izstreljevanje vatiranih paličic 

Z vajo lahko preverimo, ali so učenci dosegli naslednje cilje iz Učnega načrta za fiziko (Verovnik idr., 

2011, str. 12, str. 13): 

 razložijo, da je fizikalno delo odvisno od sile in opravljene poti, 

 uporabijo enačbo za računanje dela in spoznajo enoto, 

 vedo, da je kinetična energija povezana z gibanjem in da je sprememba kinetične energije 

povezana s spremembo hitrosti, 

 vedo, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa, uporabijo enačbo za izračun 

kinetične energije, 

 razložijo, da se energija telesa lahko pretvarja iz ene oblike v drugo, 

 opišejo energijske pretvorbe za izbrani primer, 

 vedo, da se energija ne more uničiti ali iz nič nastati, 

 usvojijo energijski zakon in ga uporabijo v izbranem primeru. 

 

Slika 1: Pripomočki za izvedbo poskusa 

Poskus je za srednješolce pripravil Planinšič (2010), v okviru svoje raziskave pa sem izvedla nekoliko 

enostavnejšo priredbo. Za izvedbo poskusa potrebujemo dve vatirani paličici različnih barv in dve 

slamici, kot je prikazano na sliki 1. Slamici morata biti ustreznega premera, tako da se jima paličici 

popolnoma prilegata.  Če imata slamici rebrasto koleno, ga odrežemo. Slamici morata biti enako dolgi.  

Vsako paličico damo v svojo slamico. Prvo, na primer modro, vstavimo na en konec prve slamice, drugo, 

na primer belo, pa na drugi konec druge slamice, kot kaže slika 2. Slamici držimo vzporedno drugo ob 

drugi. Nesemo ju k ustom ter vanju pihnemo, da paličici poletita iz slamic. Učence pred tem še 

vprašamo, katera slamica bo, po njihovem mnenju, poletela dlje. Zahtevamo tudi utemeljitev. 

Odgovore komentiramo šele po izvedbi poskusa. 
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Slika 2: Vatirani paličici v slamicah 

Poskus izvedemo in ponovimo vsaj petkrat. Merimo razdaljo od mesta, kjer stojimo, do mesta, kjer se 

paličica dotakne tal. Meritve zapisujemo v tabelo. 

Poskus sem izvedla s prosojnima slamicama in modro ter belo vatirano paličico. Prednost prosojne 

slamice je v tem, da vedno lahko vidimo, katera paličica je bližje ustom, vidimo pa tudi potovanje paličic 

znotraj slamic. Paličici morata biti različnih barv, da ju lahko tudi po izstrelitvi ločimo med sabo. 

Na paličici med izstreljevanjem deluje enaka ter stalna sila 𝐹. Delo te sile je enako kinetični energiji 

vatirane paličice tik po izstopu iz slamice.  

𝐹 ⋅ 𝑠 =
𝑚 ⋅ 𝑣2

2
 

Z 𝑠 označimo pot, ki jo zadnji konec prepotuje v slamici, 𝑚 predstavlja maso slamice, 𝑣 pa hitrost 

slamice tik po izstrelitvi. Za belo paličico, ki je bližje ustom, je to kar dolžina slamice (označimo z 𝑎), za 

modro paličico, ki je dlje od ust, pa je to dolžina paličice (označimo z 𝑏). Zapišemo torej 

𝐹 ⋅ 𝑎 =
𝑚 ⋅ 𝑣𝑏𝑒𝑙𝑎

2

2
 

𝐹 ⋅ 𝑏 =
𝑚 ⋅ 𝑣𝑚𝑜𝑑𝑟𝑎

2

2
 

Masi paličici sta enaki, zato lahko razmerje med kinetičnima energijama izrazimo kot (
𝑣𝑏𝑒𝑙𝑎

𝑣𝑚𝑜𝑑𝑟𝑎
)

2
=

𝑎

𝑏
. 

Razmerje hitrosti je enako razmerju dometov, zato velja  

𝐷𝑏𝑒𝑙𝑎

𝐷𝑚𝑜𝑑𝑟𝑎
= √

𝑎

𝑏
 

Če že, slednje v osnovni šoli omenimo le kot pravilo, ki ga bodo spoznali in izpeljali v srednji šoli. 

 

Opisan poskus sem pred izvajanjem v šoli izvedla tudi sama: 

Dolžina paličice, ki sem jo uporabila v poskusu, je 75 mm, dolžina uporabljene slamice 

pa je 192 mm. Koren razmerja teh dveh dolžin je torej √
192 mm

75 mm
= √2,56 = 1,6. 

Povprečno razmerje dometov poskusa, ki sem ga izvedla, je bilo 
𝐷𝑏𝑒𝑙𝑎

𝐷𝑚𝑜𝑑𝑟𝑎

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
= 1,82. 
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Odstopanje med količinama je 12 %. Glede na enostavnost poskusa in pripomočkov 

odstopanje ni veliko. 

 

Poskus lahko nadgradimo s spreminjanjem mase paličic, pri čemer ju izstreljujemo iz istega začetnega 

položaja (obe paličici na začetku slamic, bližje ustom). Učence lahko tudi izzovemo, naj predlagajo čim 

več načinov, kako bi povečali hitrost izstrelka iz slamice.  

Enačb, z izjemo prve, v izvedbo poskusa nisem vključevala. S serijo vprašanj sem učence vodila k 

raziskovanju vzrokov za dobljene rezultate. Tako so morali najprej razmisliti, kaj odda in kaj prejme 

delo, nato pa na podlagi poskusov ugotoviti, katera slamica je prejela več dela. Nato so morali razmisliti 

še, v katero obliko energije se delo spremeni. Nazadnje so morali še izenačiti enačbi prejetega dela in 

kinetične energije paličice, od tod pa izraziti silo, s katero zrak deluje na paličico.  

Zaradi logističnih težav se naslednjo uro z učenci nisem mogla pogovoriti o njihovih rešitvah in 

spoznanjih. Pogovorili bi se o povezavi z dometi in razmislili, ali lahko ugotovitve povežemo z 

vsakdanjim življenjem. Slednje se zadeva predvsem znanja učencev, zato ni predmet te raziskave in na 

rezultate ne vpliva. 

Delovni list v obliki, kot so ga reševali učenci, najdete med prilogami. 

 

5.1.2. Konfeti 

Poleg nekaterih ciljev, ki smo jih preverjali s prejšnjo vajo, lahko z vajo »Konfeti« preverimo, ali so 

učenci dosegli naslednje cilje iz Učnega načrta za fiziko (Verovnik idr., 2011, str. 12, str. 10): 

 razložijo, da je sprememba potencialne energije povezana s spremembo lege telesa v navpični 

smeri, 

 uporabijo enačbo za računanje spremembe potencialne energije, 

 usvojijo, da imajo napeta prožna telesa zaradi spremenjene oblike prožnostno energijo, 

 razumejo, da sili trenja in upora zavirata gibanje, 

Preverjamo še doseganje naslednjega cilja: 

 Zapišejo in uporabijo enačbo za izračun prožnostne energije 

Poskus sem si zamislila in razvila sama. Ideja poskusa je opazovanje, do katere višine zletijo v kroglice 

oblikovani koščki papirja z različnimi masami. Kroglice navpično v zrak poženemo z balonom, ki je 

elastičen in deluje kot nekakšna frača. 

Baloni so izdelani iz naravnega kavčuka, predelanega v gumo. Odvisnost raztezka gume od 

obremenitve sicer ni linearna, vendar Hookov zakon približno velja v nekaterih področjih, glej sliko 3. 

Vseeno pa velja: čim večja kot je obremenitev, tem večji je raztezek. Za gumo velja tudi obratno: čim 

večji je raztezek, tem večja je sila (Baloon Science: Baloon Physics 101, b. d.).  



15 
 

 

Slika 3: Odvisnost sile od raztezka za gumo (Howie, 2016). Lasten prevod. 

Da se izognemo nevšečnostim zaradi nelinearne odvisnosti, sklenemo, da bo raztezek pri vseh poskusih 

enak, kot spremenljivko pa bomo obravnavali le maso izstrelkov. 

Pripomoček sestavimo iz krajšega kartonastega tulca in odrezanega balona. Odrezan balon zavežemo 

in nataknemo na tulec, kot prikazuje slika 4. Iz kosa papirja izrežemo vsaj 10 listkov poljubne velikosti, 

na primer 3×4 cm, ter enako število enkrat manjših listkov, dimenzij na primer 3×2 cm. Da bomo listke 

ločili med sabo, manjše pobarvamo. Če imamo možnost, lahko uporabimo papir različnih barv, paziti 

moramo le, da je površinska gostota vsega uporabljenega papirja enaka. 

 

Slika 4: Pripomoček iz kartonastega tulca in odrezanega balona 

Površina izrezanih listkov je glede na njihovo maso zelo velika, zato pri izstrelitvi nanje deluje velik 

zračni upor. Temu se v zadostni meri izognemo, če listke zmečkamo v kroglice.  

Ker je balon tik pred izstrelitvijo napet, ima prožnostno energijo. Pri izstreljevanju sila, ki se pojavi 

zaradi napetega balona, opravi delo, ki je enako prožnostni energiji balona tik pred izstrelitvijo. Ker je 

raztezek pri vsakem poskusu enak, je tudi opravljeno delo 𝐴 vsakič enako. To delo prejmejo papirnate 

kroglice, kar se najprej pokaže v obliki kinetične energije, nato pa še v obliki potencialne energije. 

Izgube zanemarimo. Zapišemo 

𝐴 = 𝑊𝑘𝑖𝑛 = 𝑊𝑝𝑜𝑡 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ 

Vidimo, da bo pri manjši masi izstrelka dosežena višina sorazmerno večja. Z drugimi besedami: lažje 

kroglice bodo poletele višje.  

Poskus sem pred izvajanjem v šoli izvedla tudi sama: 
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Za eksperiment sem uporabila troje različnih kroglic, njihove mase so bile v razmerju 

𝑚, 2𝑚 in 4𝑚. Izvedeni poskusi so v okviru razumljivih odstopanj potrdili teoretične 

napovedi. Lažje kroglice so v večini primerov poletele višje kot težje kroglice. Na sliki 5 

so označene višine, do katerih so v povprečju poletele kroglice z različnimi masami: z 

rdečo je označena višina, ki jo je dosegla najtežja kroglica, z modro je označena višina 

pol lažje kroglice, z rumeno pa je označena višina najlažje kroglice. Odvisnost med 

višinami glede na maso lahko primerjamo samo semikvantitativno, saj predvsem na 

najlažjo kroglico še vedno deluje prevelik zračni upor.  

Med težjima kroglicama pa v resnici vidimo sorazmerje med višino in maso (kroglica s 

polovico mase najtežje kroglice je dosegla dvakratnik višine najtežje kroglice). 

 

Slika 5: Označene višine, ki so jih dosegli tri različno težke papirnate kroglice 

Učenci so po izvedenem poskusu morali razmisliti, katere oblike energije so bile med izstreljevanjem 

prisotne, nato pa zapisati enačbi za prožnostno in potencialno energijo. S pomočjo enačb so nato 

morali razmisliti, katere količine bi morali spremeniti, da bi papirčki poleteli višje. S poskusom so svoje 

napovedi preverili in o njih kritično razmislili. Nazadnje so morali razmisliti še, zakaj so morali papirčke 

preoblikovati v kroglice.  

Zaradi logističnih težav se naslednjo uro z učenci nisem mogla pogovoriti o njihovih rešitvah in 

spoznanjih. Pogovorili bi se še o pomenu zračnega upora in o primerih uporabe ugotovitev v 

vsakdanjem življenju. Slednje se zadeva predvsem znanja učencev, zato ni predmet te raziskave in na 

rezultate ne vpliva. 

Delovni list v obliki, kot so ga reševali učenci, najdete med prilogami. 

 

5.1.3. Kotaljenje plastenk 

Poleg nekaterih ciljev, ki smo jih preverjali s prejšnjima vajama, lahko z vajo »Kotaljenje plastenk« 

preverimo, ali so učenci dosegli naslednje cilje iz Učnega načrta za fiziko (Verovnik idr., 2011, str. 12, 

str. 13): 

 razumejo in uporabijo izrek o kinetični in potencialni energiji, 
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 razumejo, da je notranja energija telesa povezana z energijo delcev, iz katerih je sestavljena 

snov. 

Poskus je nastal po opisu Planinšiča (2010) oziroma vaji Segrevanje teles z delom. Ideja tega poskusa je 

demonstracija, kako se na račun dela poveča notranja energija. V daljši kartonski tulec stresemo nekaj 

šiber, katerim smo izmerili temperaturo, tulec pa zapremo z obeh strani. Cev hitro obračamo iz ene 

pokončne lege v drugo, da šibre prosto padajo z vrha na dno cevi. Po nekaj deset obratih tulec odpremo 

in izmerimo temperaturo šiber. Primerjamo temperaturi in iz podatkov (masa, specifična toplota šiber) 

izračunamo prejeto delo. Izračun primerjamo z opravljenim delom – to je enako potencialni energiji 

𝑁 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ, kjer je 𝑚 masa šiber, ℎ dolžina tulca, 𝑁 pa število obratov. 

Poskus sem precej poenostavila in nekoliko spremenila. Namesto tulca uporabimo plastenko, namesto 

šiber pa poljubno sipko snov, na primer pesek, krušne drobtine ali sladkor. Temperatur ne bomo merili, 

opazovali bomo le semikvantitativno, in sicer v katerem primeru se snovi v plastenki notranja energija 

bolj poveča oziroma kdaj se kinetična energija plastenki najmanj poveča. Plastenke ne bomo obračali, 

temveč jo bomo kotalili po klancu. Učenci torej plastenko večkrat spustijo po klancu in merijo, koliko 

časa potrebuje, da doseže vznožje klanca. Meritve sproti zapisujejo v tabelo. Nato jo delno napolnijo s 

sipko snovjo in poskus ponovijo. Pomembno je, da naklona klanca ne spreminjajo. Meritve zopet 

zapišejo v tabelo. Nazadnje plastenko do vrha napolnijo s snovjo in jo spet spustijo po klancu. Meritve 

zapišejo in jih primerjajo s prejšnjimi.  

Poskus sem pred izvajanjem v šoli opravila tudi sama: 

Najhitrejša plastenka je bila povsem polna plastenka, s povprečnim časom potovanja 

1,86 s. Druga najhitrejša je bila povsem prazna plastenka, ta je za potovanje 

potrebovala v povprečju 2,05 s. Najpočasnejša pa je bila plastenka, napolnjena le do 

polovice. Ta je v povprečju potovala 2,12 s. Najmanj kinetične energije ima na dnu 

klanca na pol polna plastenka, kar pomeni, da se tej plastenki najbolj poveča notranja 

energija.  

Vzrok za razliko med povprečnima časoma popolnoma polne in popolnoma prazne 

plastenke je pojasnjuje vztrajnostni moment. Prazno plastenko bi lahko poenostavili na 

plašč valja, polno plastenko pa na valj. Vztrajnostno moment polnega valja bi bil torej 

pol manjši od plašča valja. 

S serijo vprašanj na delovnem listu učence privedem do ugotovitve, da je hitrost kotaljenja delno 

napolnjene plastenke manjša zaradi presipanja snovi. Ugotovitev temelji na razmisleku o vseh oblikah 

energije, ki jih imajo plastenke med kotaljenjem. Učenci naj bi tudi zapisali ustrezne enačbe v skladu z 

Zakonom o ohranitvi energije.  

Zaradi logističnih težav se naslednjo uro z učenci nisem mogla pogovoriti o njihovih rešitvah in 

spoznanjih. Na dovolj enostaven način bi jim razložila še odstopanje v časih med polno in prazno 

plastenko. Pogovorili bi se še o možnostih merjenja spremembe notranje energije prek temperature 

sipke snovi v plastenki in o primerih uporabe ugotovitev v vsakdanjem življenju. Pogovor se zadeva 

predvsem znanja učencev, zato ni predmet te raziskave in na rezultate ne vpliva. 

Delovni list bi bilo mogoče izboljšati, če bi se izognili merjenju časa kotaljenja povsem polne plastenke, 

saj s tem učencem prinašamo samo zmedo.  

Delovni list v obliki, kot so ga reševali učenci, najdete med prilogami. 
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5.2. DRUGI DEL – ŠOLA B 
Vsi izvedeni poskusi na tej šoli so bili izvedeni kot raziskovalni pouk druge oziroma tretje stopnje 

zahtevnosti glede na lestvico, opisano v poglavju Vrste raziskovalnega pouka. Za tak način izvedbe sem 

se odločila, ker mi je učiteljica, ki jih sicer poučuje, zaupala, da imajo učenci z raziskovanjem malo 

izkušenj. Raziskavo sem opravila v treh šolskih urah. Prva je vsebovala demonstracijsko raziskovanje; 

na ta način sem želela na praktičnem primeru učencem pokazati, kaj raziskava sploh pomeni in kaj bom 

od njih v prihodnjih urah pričakovala. Sledila ji je ura utrjevanja in računanja, ki je pa bila močno 

povezana z vsakdanjim življenjem. Ena izmed nalog je od učencev zahtevala, da sami izmerijo potrebne 

podatke za računanje. Tretja ura je bila izpeljana kot pravo raziskovanje: učenci so bili razdeljeni po 

skupinah, s poskusi so poskušali odgovoriti na različna raziskovalna vprašanja. 

 

5.2.1. Tlak v trdnih snoveh 

Pri uri smo raziskali, od česa je odvisen tlak v trdnih snoveh. Vse poskuse sem si zamislila in jih pripravila 

sama. Poskus sem izvedla demonstracijsko, v obliki raziskave. Poskus sem izvedla kot zgled, kaj bom v 

prihodnjih urah od učencev pričakovala in zahtevala. 

Dosegli smo naslednje cilje, zapisane v učnem načrtu (Verovnik idr., 2011, str. 10): 

 izračunajo tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno, 

 usvojijo enote za tlak. 

V tabeli 2 je opis učne ure, skladno s stopnjami poteka raziskovalnega pouka, ki jih je opisal Krnel 

(2007), in jih lahko najdemo v poglavju POTEK RAZISKOVALNEGA POUKA. 

Tabela 2: Opis učne ure "Tlak v trdnih snoveh" v skladu s stopnjami poteka raziskovalnega pouka 

STOPNJA Metoda doseganja 

Predfaza Priprava na delo, napoved teme v razredu. 

1.  
(Kaj o pojavu že 

vemo) 

Učencem povem le, da bomo govorili o tlaku. Spodbudim jih, naj razmislijo, 
kaj o tej temi že vedo, v kakšnem kontekstu so že slišali besedo »tlak«. 

2. 
(Kaj bomo 
raziskovali) 

Zastavila sem raziskovalno vprašanje: »Od katerih količin je odvisen tlak?« 
Razmislili smo tudi, kako ljudje občutimo tlak. 

3. 
(Načrt raziskave) 

Pokazala sem pripomočke: gobo za brisanje table in dve kladi. Učenci so 
kmalu ugotovili, da tem večji kot je tlak, ki deluje na gobo, tem bolj je goba 

stisnjena. Skupaj smo nato načrtovali, na kakšen način bi klade zložila na gobo, 
da bo ta čim bolj potlačena. 

4. 
(Poskusi, 

opazovanja, 
meritve) 

Kladi sem položila na gobo na različne načine, učenci pa so opazovali, kaj se 
dogaja z gobo. Po vsakem izvedenem sklopu poskusa smo si narisali skico 

poskusa ter zabeležili ključne podatke.  

5. 
(Kaj smo 
ugotovili) 

Ugotovitve smo pregledali in kritično presodili, ugotovili smo, da se moramo 
vrniti k tretji fazi poskusa in načrtovanje nekoliko popraviti. Spomnili smo se 

tudi na naše izkušnje o tlaku, ki smo jih omenjali na začetku, in razmislili, ali so 
v skladu z našimi ugotovitvami. 

6. 
(Sporočanje) 

Ugotovitve smo si smiselno in urejeno zapisali. 
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Celotno pripravo na učno uro najdete v poglavju Priloge. 

 

5.2.2. Utrjevanje in računanje 

Pri tej uri smo utrjevali snov prejšnje ure in opravili nekaj izračunov. Ponavljanje sem usmerila na 

poskuse, ki smo jih izvedli prejšnjo uro. Veliko poudarka sem dala tudi konkretnim primerom iz 

vsakdanjega življenja, o katerih smo govorili. Preverila sem tudi, ali so učenci razumeli sorazmerja med 

količinami tlak, stična ploskev in sila.  

V nadaljevanju smo rešili nekaj računskih nalog. Začeli smo z najenostavnejšimi, nadaljevali z bolj 

zapletenimi. V tej uri sem vsakdanje življenje vključila z nalogo, v kateri so morali učenci izračunati tlak 

na konkretnem primeru, podatke za izračun pa so z meritvami pridobili sami. 

Dosegli smo naslednji cilj iz učnega načrta (Verovnik idr., 2011, str. 10):  

 izračunajo tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno. 

Pripravo na uro najdete v poglavju Priloge. 

 

5.2.3. Merjenje mase in prostornine 

Pri uri smo dosegli naslednje učne cilje iz učnega načrta (Verovnik idr., 2011, str. 10): 

 izmerijo maso telesa, 

 znajo izmeriti prostornine negeometrijskih teles, 

 ugotovijo, da se prostornine vedno ne seštevajo. 

Na podlagi izkušenj iz dveh predhodnih ur so učenci v tej uri izvedli samostojno raziskovanje tretje 

stopnje zahtevnosti. Kot vedno, sem uro začela z utrjevanjem znanja prejšnjih ur, pri čemer sem se 

osredotočala na konceptualno razumevanje učencev. Ponovili smo, katere poskuse smo izvedli ter kaj 

smo se iz njih naučili. Učiteljica me je opozorila, naj pred izvedbo raziskovanja preverim še razumevanje 

pretvarjanja med enotami za prostornino. Njeno opozorilo je bilo na mestu, saj so učenci že precej 

pozabili, kako pretvarjamo med različnimi prostorninskimi enotami. 

Učence sem razdelila v pet heterogenih skupin; pri tem mi je pomagala učiteljica, ki jih sicer uči. S tem 

sem želela doseči, da so vse skupine enako močne v znanju in iznajdljivosti, hkrati pa sem ustvarila 

priložnost, da učno zmožnejši učenci pomagajo učno šibkejšim učencem. S tem učenci niso le 

pridobivali znanja in vadili komunikacijo, pač pa so razvijali tudi socialne veščine in razvijali svoj moralni 

čut. 

Učenci so morali pri izvajanju poskusov slediti fazam raziskovalnega pouka. Vsi so se morali najprej 

pogovoriti, katero potrebno znanje že imajo ter kako bodo poskus izvedli. Pred izvedbo poskusa je 

moral učitelj nujno odobriti načrt njihove raziskave. Učiteljici sva bili tudi vedno na voljo, če so 

potrebovali kakšen podatek, ki bi ga sicer iskali v literaturi. Po izvedbi poskusa so razmislili, ali poznajo 

kakšen primer, kjer raziskano zakonitost uporabljamo v vsakdanjem življenju. Pripravili so tudi kratko 

poročanje o raziskavi, poročali pa so pred ostalimi sošolci.  

Pri fazi poročanja sem učence spodbujala pri zastavljanju vprašanj. Poskrbela sem, da so imeli o vsaki 

obravnavani temi ključne zapiske v svojih zvezkih. 

Vse spodaj opisane poskuse sem razvila in oblikovala sama. 
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5.2.3.1. Merjenje mase žeblja s kuhinjsko tehtnico 

Prva skupina učencev je za raziskovanje imela na voljo analogno kuhinjsko tehtnico in nekaj deset 

enakih žebljev. Zasnovati in izvesti so morali poskus, s katerim bi lahko izmerili maso enega žeblja. Cilj 

poskusa je bilo spoznavanje in osvajanje tehnik tehtanja. Skriti cilj poskusa pa je bilo spoznanje, da se 

tehtnice glede na svojo namembnost med seboj razlikujejo.  

Ker tehtnica ni bila dovolj natančna za tehtanje enega žeblja, so morali učenci stehtati vse žeblje, nato 

pa izmerjeno maso deliti z njihovim številom.  

 

Slika 6: Žeblji na tehtnici 

Poskus sem opravila tudi sama: 

Iz slike 6 je razvidno, da je skupna masa žebljev enaka 500 g oziroma 0,5 kg. Število 

žebljev je 36, torej en žebelj tehta 
500 g

36
= 13,9 g. 

Z načrtovanjem in izvedbo poskusa niso imeli nobenih težav. 

 

5.2.3.2. Skrivnostne škatlice 

Druga skupina je dobila digitalno kuhinjsko tehtnico ter pet enako velikih zapečatenih škatlic. V 

škatlicah so bile različne snovi: papir, les, vodni balonček, vijaki, ena škatlica pa je bila prazna. Tri 

škatlice z vsebinami so prikazane na sliki 7. Učenci so morali zasnovati poskus, s katerim bi brez 

odpiranja ugotovili, kaj se v škatlicah nahaja. Namen poskusa je bilo spoznanje, da lahko enaka količina 

snovi različno tehta. Dejavnost je zasnovana kot uvod v spoznavanje gostote, kar sledi naslednjo šolsko 

uro. Učenci so raziskovali s tehtanjem ter tresenjem in poslušanjem.  
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Slika 7: Tri skrivnostne škatlice, od leve proti desni: škatlica z lesom, škatlica s papirjem in škatlica z vodnim balonom 

Škatlice so pravilne štiristrane prizme z osnovnim robom dolžine 7 cm in višino 9 cm. Njihova 

prostornina potemtakem znaša 441 cm3 oziroma 0,441 dm3. Tabela 3 prikazuje vrednosti mas, ki so jih 

učenci odčitali s tehtnice. 

Kot predlog za nadaljnje delo naj omenim, da bi učenci lahko v naslednjih urah, ko se učijo o gostoti, z 

zbranimi podatki izračunali gostoto snovi v škatlicah in dobljene vrednosti s pomočjo tabel gostot 

kritično ovrednotili.  

Tabela 3: Mase skrivnostnih škatlic 

Snov v škatlici Masa 

Prazna škatlica 25 g 

Papir 45 g 

Les 180 g 

Vodni balonček 400 g 

Vijaki 2500 g 

 

Učenci so bili pri raziskovanju zelo uspešni, pravilno so ugotovili vse vsebine škatlic. 

 

5.2.3.3. Ravnovesna tehtnica 

Tretja skupina je morala s pomočjo okroglega svinčnika in običajnega ravnila sestaviti ravnovesno 

tehtnico podobno kot na sliki 8, nato pa semikvantitativno primerjati mase različnih teles. 

 

Slika 8: Ravnovesna tehtnica 
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Namen vaje je bilo pridobivanje izkušenj z vzvodom oziroma navorom, hkrati pa primerjati mase 

različnih teles. Za primerjanje so imeli na voljo nekaj kovancev za 1, 2 in 5 centov ter tri radirke različnih 

mas. Za primerjanje so lahko uporabili tudi druge pripomočke, ki so jih imeli s seboj. Slika 9 prikazuje 

dva enaka kovanca na tehtnici, ki je v ravnovesju. 

 

Slika 9: Dva enaka kovanca v ravnovesju 

Z nalogo so imeli nekaj manjših težav, saj zahteva izjemno natančnost. 

 

5.2.3.4. Merjenje prostornine teles nepravilne oblike 

Četrta skupina je dobila vrč vode, vrvico, merilni valj in nekaj kamenja. Izmeriti je morala prostornino 

kamenja. Namen vaje je zasledovanje cilja, zapisanega v učnem načrtu, hkrati pa so učenci še enkrat 

ponovili pravila za pretvarjanje med prostorninskimi enotami. Z zasnovo in izvedbo vaje niso imeli 

težav, saj so o merjenju prostornine teles nepravilnih oblik govorili že pri matematiki. Merilni valj so 

do določene oznake napolnili z vodo, nato pa vanj potopili kamen. Kamen je izpodrinil natanko toliko 

tekočine, kolikor znaša njegova prostornina. Odmerili so, koliko se je gladina vode dvignila, nato pa 

količino iz mililitrov prevedli v kubične centimetre. S pretvarjanjem enot so kljub ponavljanju na 

začetku ure še vedno imeli nekaj težav.  

Poskus sem izvedla tudi sama:  

Merilni valj sem napolnila z vodo do oznake 200 ml, nato pa sem v vodo popolnoma 

potopila kamen. Gladina se je dvignila do oznake 352 ml, kar pomeni, da volumen 

izpodrinjene tekočine, ki je enak volumnu kamna, meri 152 ml oziroma 0,152 dm3. 

 

5.2.3.5. Ali se mase vedno seštevajo? Ali se prostornine vedno seštevajo? 

Zadnja skupina pa je dobila večje frnikole, perlice, dva merilna valja, plastično posodo ter digitalno 

kuhinjsko tehtnico. 
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Slika 10: Enaka količina perlic (levo) in frnikol (desno) 

Preveriti so morali, ali se prostornine in mase vedno seštevajo. Namen vaje je zasledovanje ciljev 

učnega načrta. Hkrati pa so učenci spoznali, zakaj je pomembno znanje pretvarjanja med 

prostorninskimi enotami; na prvem valju so bile količine namreč podane v dm3, na drugem pa v ml. 

Prav s pretvarjanjem so imeli, kljub ponavljanju na začetku ure, nekoliko težav. Nasprotno pa z zasnovo 

in izvedbo poskusa niso imeli večjih težav. V prvi valj so stresli nekaj frnikol in si zapisali njihovo 

prostornino. V drugi valj so stresli nekaj perlic in si prav tako zapisali količino. Frnikole in perlice iz valjev 

so tudi stehtali. Perlice iz drugega valja so stresli v prvi valj. Mešanico perlic in frnikol so stehtali ter 

izmerili njeno prostornino. Opazili so, da se mase seštevajo, prostornine pa ne.  

Poskus sem izvedla tudi sama: 

Slika 10 prikazuje enako količino perlic in frnikol, vsakega po 0,12 dm3. Ko sem perlice 

in frnikole pretresla v skupen valj pa je prostornina mešanice znašala 0,2 dm3. Masa 

frnikol je 160 g, masa perlic pa 50 g. Masa mešanice znaša 210 g. Vidimo, da se 

prostornine v tem primeru ne seštevajo, mase pa se. 
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6. EMPIRIČNI DEL 

6.1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
Raziskave vedno znova ugotavljajo, da je fizika med manj priljubljenimi šolskimi predmeti (Japelj 

Pavešić, 2016; Buyuk, 2011). Podobne izkušnje imam tudi sama, tako od učencev, s katerimi sem bila 

v stiku, do starejših ljudi, ki z mano delijo svoje izkušnje o šolanju. Podobno iz izkušenj ugotavljam, da 

učitelji fizike zelo neradi med poukom izvajajo eksperimente, kot razlog pa najpogosteje navajajo 

pomanjkanje časa ter manjši doprinos k znanju kot tradicionalno izveden pouk. 

Zanima me, ali sta opažanji povezani, torej ali količina izvedenih zanimivih eksperimentov pri pouku 

fizike vpliva na priljubljenost fizike. Natančneje, z učnim posegom v obliki zanimivih poskusov bom 

poskušala izboljšati odnos učencev do fizike. 

Odnos učencev do fizike bom merila kot subjektivno ocenjevanje fizike kot zanimivo oziroma 

nezanimivo ter v primerjavi z ostalimi šolskimi predmeti. 

Preveriti pa želim tudi, katerih izboljšav pouka fizike si želijo učenci sami. 

 

6.2. METODOLOGIJA 
Raziskavo sem izvedla na dveh notranjskih osnovnih šolah.  

Raziskava se je začela z uvodnim vprašalnikom, ki je preverjal splošne podatke o udeleženih učencih. 

Vključeval je vprašanja, s katerimi sem preverjala učenčev odnos do pouka fizike in priljubljenost fizike 

v primerjavi z ostalimi predmeti. Z vprašalnikom sem tudi preverjala, katere izboljšave bi po mnenju 

učencev naredile pouk fizike bolj zanimiv. 

V drugem delu raziskave so se zvrstile različne aktivnosti v razredu. Na osnovni šoli A sem učencem 

razdelila tri delovne liste, ki so jih natančno vodili pri izdelavi enostavnega pripomočka in pri izvedbi 

zanimivega eksperimenta. Delovne liste so nato rešili in mi jih vrnili. Na osnovni šoli B sem izvedla tri 

šolske ure, ki so se od običajnih razlikovale v tem, da so vsebovale veliko več eksperimentiranja in 

raziskovanja, bile pa so tudi močno povezane z vsakdanjim življenjem.  

Po izvedbi teh aktivnosti so učenci obeh šol izpolnjevali še en vprašalnik, s katerim sem zbirala podatke 

o odnosu učencev do pouka, podobnega izvedenemu. Preverjala sem tudi, kako bi učenci fiziko z 

aktivnostmi, podobnimi mojim, uvrstili med ostale šolske predmete. 

Ker se moje dejavnosti med šolama razlikujejo, bom natančnejši potek aktivnosti podala za vsako šolo 

posebej. Tudi vprašalniki so se med seboj nekoliko razlikovali. Vse vprašalnike najdete med prilogami. 

 

6.3. ANALIZA VPRAŠALNIKOV OŠ A 

6.3.1. Vzorec in metodologija 

Raziskovanje sem izvedla v obeh devetih razredih na izbrani osnovni šoli. V raziskavi je sodelovalo 28 

učencev, od tega 15 deklet in 13 fantov. Razporejeni so v dva oddelka, v 9. a je 8 deklet in 6 fantov, v 

9. b je 7 deklet in 7 fantov. Paralelki poučujeta različni učiteljici. 
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Z raziskovanjem sem želela ugotoviti, ali vpeljava zanimivih fizikalnih eksperimentov k pouku prispeva 

k priljubljenosti fizike. To sem merila na dva načina: učenci so oštevilčili predmete po priljubljenosti in 

odgovarjali so, kakšen se jim zdi pouk fizike. Primerjala sem njihove odgovore pred in po izvedbi 

aktivnosti. 

Učenci so morali doma izvesti eksperimente »Izstreljevanje vatiranih paličic«, »Konfeti« in »Kotaljenje 

plastenk« ter rešiti pripadajoče delovne liste, ki so preverjali teoretično znanje in pojasnili fizikalno 

ozadje eksperimentov. Pred tem so izpolnili prvi vprašalnik, po opravljenih vseh treh vajah pa so 

izpolnili še drugega.  

 

6.3.2. Analiza in interpretacija odgovorov 

6.3.2.1. Umestitev fizike po priljubljenosti med drugimi predmeti 

V devetem razredu imajo učenci 11 različnih predmetov, razvrstili pa so jih tako, da so z 1 ocenili 

najljubšega, z 11 pa najmanj ljubega. Pred vajami so fiziko umestili v povprečju na 7,75. mesto s 

standardnim odklonom 5,75. Po vajah so fiziko umestili na povprečno 8,24. mesto s standardnim 

odklonom 3,62. Razlika ni statistično pomembna, kar pomeni, da moje dejavnosti niso pripomogle k 

priljubljenosti fizike glede na ostale predmete. Zaradi majhnega vzorca so ugotovitve manj zanesljive. 

 

Graf 1: Graf priljubljenosti posameznih predmetov 

Graf 1 prikazuje priljubljenost posameznih predmetov v tej osnovni šoli pred in po mojih posegih, pri 

čemer manjša vrednost pomeni večjo priljubljenost. Vidimo, da z izjemo Geografije, Glasbene 

umetnosti ter Likovne umetnosti ni velikih sprememb v priljubljenosti posameznih predmetov. Oba 

vprašalnika sta pokazala, da je fizika eden izmed najmanj priljubljenih predmetov. 

V drugem vprašalniku sem ugotovila nizko oziroma šibko povezanost med vrednotenjem fizike in 

številom popolnoma oziroma delno rešenih delovnih listov. Učencem, ki so rešili več delovnih listov, se 

zdi fizika bolj zanimiva. Ugotovila sem srednjo oziroma zmerno povezanost med vrednotenjem fizike 

in številom izvedenih poskusov. Učencem, ki so izvedli več poskusov, se fizika zdi bolj zanimiva. 
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Izkazalo se je, da je število izvedenih poskusov šibko povezano z umestitvijo fizike med druge šolske 

predmete. Učenci, ki so izvedli več poskusov, so fiziko uvrščali višje oziroma so jo umeščali med bolj 

priljubljene predmete. 

Iz dobljenih podatkov bi lahko sklepali, da so zanimivi eksperimenti k priljubljenosti fizike nekoliko 

pripomogli. Seveda pa je tudi zelo verjetno da se učenci, ki fizike resnično ne marajo, poskusov niso 

niti lotili. Rezultati bi bili bolj realni, če bi bile dejavnosti obvezne za vse učence. 

Statistično pomembnih razlik med paralelkama ni, prav tako ni statistično pomembnih razlik med 

spoloma. 

 

6.3.2.2. Izboljšanje pouka fizike 

Želela sem preveriti, kako bi lahko, po mnenju učencev, izboljšali pouk fizike. Predloge za izboljšavo je 

namreč najbolje iskati najprej pri osebah, udeleženih v samem procesu. Vprašanje se je glasilo: 

Kako bi, po tvojem mnenju, lahko naredili pouk fizike boljši (obkrožiš lahko več odgovorov)? 
a) Snov bi se morala bolj povezovati z vsakdanjim življenjem. 
b) V pouk bi moralo biti vključenih več sodobnih znanstvenih spoznanj.  
c) Učna snov bi se morala bolj povezovati z drugimi predmeti. 
d) Med poukom bi morali izvajati več eksperimentov. 
e) Zamenjati bi morali učbenik. 
f) V pouk bi moralo biti vključenih več IKT (informacijsko komunikacijskih tehnologij). 
g) Fizike ni mogoče narediti zanimive. 
h) Drugo: __________________________________________________________________ 

Večina učencev (26 učencev od 28-ih oziroma 93 %) je mnenja, da bi pouk fizike izboljšali, če bi bilo v 
pouk vključenih več eksperimentov.  

Drugi najpogosteje izbran izmed predlogov izboljšav je bil, da bi v pouk fizike moralo biti vključenih več 
IKT. Obkrožilo ga je 12 od 28-ih učencev oziroma 43 % učencev. 

Tretji najpogosteje izbran izmed predlogov izboljšav je bil, da bi se snov morala bolj povezovati z 
vsakdanjim življenjem. Ta odgovor je izbralo 11 učencev od 28-ih, oziroma 39 %. 

Tretji najpogosteje izbran izmed predlogov izboljšav je bil, da bi moralo biti v pouk fizike vključenih več 
sodobnih znanstvenih spoznanj. Ta odgovor je izbralo 7 učencev od 28-ih oziroma 25 %. 

Zadnji odgovor, ki je presegel 10 % izbranost, je, da fizike ni mogoče narediti zanimive. Izbrali so ga 
štirje učenci od osemindvajsetih oziroma 14 %. 

Velika izbranost prvega odgovora potrjuje ugotovitve iz ostalih vprašanj: ker je bilo v učni proces 
vključenih več fizikalnih eksperimentov, je pouk pritegnil pozornost učencev, postal je bolj zanimiv. 

Tudi tretji najpogosteje izbran odgovor je bil v moji raziskavi zajet v precejšnjem delu. Za poskuse, ki 
smo jih izvajali, smo potrebovali vsakdanje pripomočke, v pouk pa smo vpletli veliko primerov iz 
vsakdanjega življenja. Izbranost odgovora, podobno kot zgoraj, potrjuje ostale odgovore. 

Drugi in četrti najpogosteje izbran odgovor predlagata nove možnosti za izboljšave.  

Zaskrbljujoče je dejstvo, da kar 14 % učencev misli, da fizike ni mogoče narediti zanimive. Veseli pa me, 
da je delež učencev, ki fizike ne marajo, po mojih aktivnostih precej manjši.  

Le po dva učenca sta izbrala odgovora »Učna snov bi se morala bolj povezovati z ostalimi predmeti« in 
»Zamenjati bi morali učbenik.« Sklepamo lahko, da so učenci z učbenikom zadovoljni, da se jim učbenik 
zdi kvaliteten in zanimiv. Nizka izbranost trditve o povezovanju snovi z ostalimi predmeti pa bi lahko 
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pomenila splošno nizko zainteresiranost učencev za vse šolske predmete, lahko pa bi pomenilo tudi, 
da učenci nimajo izkušenj z medpredmetnim povezovanjem oziroma so te izkušnje negativne. 
Odgovor, podan pod »Drugo«, se dobesedno glasi: »da bo bolj razumljiva«. Odgovor bi lahko 
interpretirali kot željo po enostavnejši snovi ali pa natančnejši razlagi. 

Rezultati so prikazani v grafu 2. 

 

Graf 2: Predlogi učencev za izboljšavo pouka fizike 

Statistično pomembnih razlik med paralelkama nisem našla. 

 

6.3.2.3. Zanimivost fizike 

Vprašanje, s katerim sem preverjala, kako zanimiva se učencem zdi fizika, je bilo tako v začetnem, kot 

tudi v končnem vprašalniku enako:  

Pouk fizike se mi zdi (možnih je več odgovorov):   

 a) zelo zanimiv  b) zanimiv     c) nezanimiv   d) zoprn e) dolgočasen 

Razliko najdemo v tem, da so v drugem vprašalniku ocenjevali fiziko, ki vključuje zanimive 

eksperimente, podobne tistim, ki so jih izvedli s pomočjo delovnih listov. 
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Graf 3: Kako učenci dojemajo fiziko in fiziko z zanimivimi eksperimenti 

V grafu 3 so modro označene vrednosti, ki sem jih dobila pred izvajanjem aktivnosti. Z oranžno so 

označene vrednosti, ki so jih učenci pripisali fiziki z (zanimivimi) eksperimenti, podobnimi mojim. 

Jasno je razviden pomik krivulje proti levi, kar pomeni, da je pouk fizike z eksperimenti učencem bolj 

zanimiv kot brez njih.  

Statistično pomembnih razlik med paralelkama ni. 

Analiza prvega vprašalnika je pokazala, da ima več kot polovica učencev negativen odnos do fizike 

(obkrožili so eno izmed možnosti: nezanimiv, zoprn ali dolgočasen). Analiza drugega vprašalnika, kjer 

so učenci ocenjevali fiziko z eksperimenti, je pokazala, da ima le približno četrtina učencev negativen 

odnos do fizike, ostali, skoraj tri četrtine, pa do fizike z eksperimenti gojijo pozitivna čustva. 

 

6.4. ANALIZA VPRAŠALNIKOV OŠ B 

6.4.1. Splošni podatki 

Raziskovanje sem izvedla v vseh treh osmih razredih na izbrani osnovni šoli. V raziskavi je sodelovalo 

56 učencev, od tega 27 deklet in 29 fantov. Razporejeni so v tri oddelke, v 8. a je 9 punc in 13 fantov, v 

8. b je 8 punc in 9 fantov, v 8. c pa je 10 punc in 7 fantov. Vse tri razrede poučuje ista učiteljica. 

Z raziskovanjem sem želela ugotoviti, ali vpeljava zanimivih fizikalnih eksperimentov k pouku prispeva 

k priljubljenosti fizike. To sem merila na dva načina: učenci so oštevilčili vse svoje predmete po 

priljubljenosti in odgovarjali so, kakšen se jim zdi pouk fizike.  

V vseh treh razredih sem izvedla tri nastope iz sklopa Gostota, tlak in vzgon. Nastope sem izvedla z 

veliko demonstracijskimi eksperimenti, poskuse pa so izvajali tudi učenci. Pri pripravi poskusov sem 

pazljivo premislila, kako jih predstaviti učencem, kako jih bom opozorila na pomembne opazovalne 

spremenljivke. Poskusila sem izbrati zanimive in hkrati poučne eksperimente. Pred tem so izpolnili prvi 

vprašalnik, po opravljenih nastopih pa so izpolnili še drugega.  
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6.4.2. Analiza in interpretacija odgovorov 

6.4.2.1. Umestitev fizike po priljubljenosti med drugimi predmeti 

V devetem razredu imajo učenci 11 različnih predmetov, uredili pa so jih tako, da so z 1 ocenili 

najljubšega, z 11 pa najmanj ljubega. Pred vajami so fiziko umestili v povprečju na 6,25. mesto z izjemno 

velikim standardnim odklonom, kar pomeni, da so se odločali zelo različno. Po vajah so zaradi časovne 

stiske odgovarjali le, ali bi fiziko uvrstili višje, enako ali nižje, kot pred izvedbo mojih dejavnosti. Pouk 

fizike z zanimivimi eksperimenti so skoraj vsi (91 %) učenci uvrščali višje kot običajen pouk fizike. 

 

Graf 4: Priljubljenost posameznih predmetov 

Graf 4 prikazuje priljubljenost posameznih predmetov v tej osnovni šoli, pri čemer manjša vrednost 

pomeni večjo priljubljenost. Vidimo, da je fizika med manj priljubljenimi predmeti. 

Statistično pomembnih razlik med paralelkami ni. 

 

6.4.2.2. Izboljšanje pouka fizike 

Prav tako kot na prvi osnovni šoli, sem tudi tukaj želela preveriti, kakšne izboljšave pouka fizike si želijo 

učenci. Uporabila sem isto vprašanje, kot na prvi osnovni šoli. Vprašanje se je torej glasilo: 

Kako bi, po tvojem mnenju, lahko naredili pouk fizike boljši (obkrožiš lahko več odgovorov)? 
a) Snov bi se morala bolj povezovati z vsakdanjim življenjem. 
b) V pouk bi moralo biti vključenih več sodobnih znanstvenih spoznanj.  
c) Učna snov bi se morala bolj povezovati z drugimi predmeti. 
d) Med poukom bi morali izvajati več eksperimentov. 
e) Zamenjati bi morali učbenik. 
f) V pouk bi moralo biti vključenih več IKT (informacijsko komunikacijskih tehnologij). 
g) Fizike ni mogoče narediti zanimive. 
h) Drugo: __________________________________________________________________ 

Večina učencev (48 učencev od 56-ih oziroma 86 %) je mnenja, da bi pouk fizike izboljšali, če bi bilo v 
pouk vključenih več eksperimentov.  
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Drugi najpogosteje izbran izmed predlogov izboljšav je bil, da bi se snov morala bolj povezovati z 
vsakdanjim življenjem. Obkrožilo ga je 18 od 56-ih učencev oziroma 32 % učencev. 

Tretji najpogosteje izbran izmed predlogov izboljšav je bil, da bi moralo biti v pouk vključenih več 
sodobnih znanstvenih spoznanj. Ta odgovor je izbralo 17 učencev od 56-ih, oziroma 30 %. 

Zadnji izmed pogosteje izbranih odgovorov je izražal željo učencev po večji vključenosti IKT v pouk 
fizike. Izbralo ga je 13 izmed 56-ih učencev oziroma 23 % učencev. 

Velika izbranost prvega odgovora potrjuje ugotovitve iz ostalih vprašanj: ker je bilo v učni proces 
vključenih več fizikalnih eksperimentov, je pouk pritegnil pozornost učencev, postal je bolj zanimiv. 

Tudi drugi najpogosteje izbran odgovor je bil v moji raziskavi zajet v precejšnjem delu. Za poskuse, ki 
smo jih izvajali, smo potrebovali vsakdanje pripomočke, v pouk pa smo vpletli veliko primerov iz 
vsakdanjega življenja. Izbranost odgovora se, podobno kot zgoraj, ujema z ostalimi odgovori učencev. 

Tretji in četrti najpogosteje izbran odgovor predlagata nove možnosti za izboljšave.  

Le po dva učenca sta izbrala odgovora »Učna snov bi se morala bolj povezovati z ostalimi predmeti«, 
»Zamenjati bi morali učbenik« in »Fizike ni mogoče narediti zanimive.« Sklepamo lahko, da so učenci 
z učbenikom zadovoljni. Nizka izbranost trditve o povezovanju snovi z ostalimi predmeti pa bi lahko 
pomenila splošno nizko zainteresiranost učencev za vse šolske predmete, lahko pa bi pomenilo tudi, 
da učenci nimajo izkušenj z medpredmetnim povezovanjem oziroma so te izkušnje negativne. Nizka 
izbranost odgovora »Fizike ni mogoče narediti zanimive pa je nadvse navdušujoča, pomeni, da večina 
učencev do fizike ne goji skrajno negativnih čustev. Odgovori, podan pod »Drugo«, se dobesedno 
glasijo: »lahko bi uvedli e-učbenike« , »več dnevov na področju fizike« in »večkrat iti v hišo 
eksperimentov«. Prvi odgovor lahko interpretiramo kot željo po uvedbi več IKT k izvajanju pouka, druga 
dva odgovora pa pričata o tem, da so bili dosedanji izvedeni dnevi dejavnosti na področju naravoslovja 
učencem zanimivi. 

Rezultati so prikazani v grafu 5. 

Statistično pomembnih razlik med paralelkami nisem našla. 

 

Graf 5: Predlogi učencev za izboljšavo pouka fizike 
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6.4.2.3. Zanimivost fizike 

Vprašanje, s katerim sem preverjala, kako zanimiva se učencem zdi fizika, je bilo tako v začetnem, kot 

tudi v končnem vprašalniku enako:  

Pouk fizike se mi zdi (možnih je več odgovorov):   

 a) zelo zanimiv  b) zanimiv     c) nezanimiv   d) zoprn e) dolgočasen 

Razliko najdemo v tem, da so v drugem vprašalniku ocenjevali fiziko z veliko količino zanimivih 

eksperimentov, podobno kot smo jih izvajali med mojimi nastopi. 

 

Graf 6: Kako učenci dojemajo fiziko in fiziko z zanimivimi eksperimenti 

V grafu 6 so modro označene vrednosti pred mojimi nastopi. Z oranžno so označene vrednosti, ki so jih 

učenci pripisali fiziki z (zanimivimi) eksperimenti, podobnimi mojim. 

V obeh primerih ima več kot polovica učencev pozitiven odnos do fizike. 

Jasno je razviden pomik krivulje proti levi, kar pomeni, da je pouk fizike z eksperimenti učencem bolj 

zanimiv kot brez njih.  

Statistično pomembnih razlik med paralelkami ni. 

 

6.5. PRIMERJAVA ŠOL 
Z učiteljicami sem se pogovarjala o njihovem običajnem izvajanju pouka. Izkazalo se je, da bi razliko v 

priljubljenosti fizike med šolama, ki se kaže tako v vrednotenju fizike kot tudi v uvrščanju fizike med 

ostale predmete, lahko povezali z načinom izvajanja pouka oziroma s količino eksperimentiranja med 

poukom.  
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Na osnovni šoli A poskuse izvajajo redko, če pa že, jih učiteljica izvede demonstracijsko. V osnovni šoli 

B poskuse izvajajo občasno, večinoma so demonstracijski, včasih, predvsem pri temah Svetloba in 

Električni tok, pa poskuse izvajajo tudi učenci sami, z njimi raziskujejo. 

V šoli, kjer imajo fiziko raje, torej več eksperimentirajo, medtem ko v šoli, kjer je fizika manj priljubljena, 

poskusov skoraj ne izvajajo. 
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7. SKLEP 

Vzorec učencev, s katerimi sem delala, je premajhen, da bi lahko ugotovitve posplošili na celotno 

populacijo. Kljub temu, da sem raziskavo sem izvedla v različnih razredih in na različnih šolah: na prvi 

šoli v devetem razredu, na drugi šoli pa v osmem razredu, so ugotovitve podobne. 

Na obeh šolah so se pokazali trendi, ki nakazujejo, da je z zanimivimi poskusi mogoče izboljšati odnos 

učencev do fizike, pouk fizike z eksperimenti so učenci namreč označili za bolj zanimiv kot je 

tradicionalno izveden pouk fizike. Na osnovni šoli B so fiziko po aktivnostih med ostale predmete 

uvrščali višje kot pred aktivnostmi, kar pomeni, da so fiziko z zanimivimi eksperimenti imeli raje kot 

sicer. Na šoli A višjega uvrščanja nisem opazila, vendar je bil vzorec majhen. 

Večina učencev z obeh šol je mnenja, da bi pouk fizike izboljšali, če bi bilo vanj vključenih več 

eksperimentov. Drugi odgovori, ki so jih učenci obkrožali, si tudi sledijo v podobnem vrstnem redu. Ti 

predlogi so: »v pouk bi moralo biti vključenih več IKT«, »v pouk bi moralo biti vključenih več sodobnih 

znanstvenih spoznanj« in »pouk fizike bi se moral bolj povezovati z vsakdanjim življenjem«. 

Podobno kot mnogi pred mano, sem tudi jaz ugotovila, da je raziskovalni pouk fizike pozitivno vplival 

na odnos učencev do fizike. Mojo raziskavo pa bi bilo smiselno nadgraditi še z primerjavo doseženega 

znanja med običajnim poukom fizike in poukom z zanimivimi poskusi. 
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9. PRILOGE 

1.1 IZSTRELJEVANJE VATIRANIH PALIČIC 
 

Potrebuješ: 

 Dve vatirani paličici različnih barv 

 Dve slamici 

 Flomaster 

Navodila: 

1. Slamici postavi vzporedno eno k drugi. Modro paličico vstavi v en konec prve slamice, belo 

paličico pa vstavi v drugi konec druge slamice. 

2. Slamici vzporedno nesi k ustom tako, da bo modra paličica dlje od tebe. V obe slamici naenkrat 

pihni. Pihati moraš enakomerno in dovolj dolgo, da obe paličici poletita iz slamic. Paličica se 

med letenjem ne sme odbiti od zida ali omare, leteti mora po zraku in pristati na tleh, ne da bi 

se med letom česa dotaknila. 

3. Opazuj, koliko daleč od slamic pristaneta paličici. Katero odnese dlje? V spodnji tabeli za vsak 

poskus s kljukico označi, katera paličica poleti dlje.  

Št. poskusa \ vatirana 
paličica 

Modra Bela 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Odgovori: 

Katera paličica je večkrat pristala dlje? ___________________________________________________ 

Ko enakomerno pihaš v slamico, na paličico deluje približno stalna sila. Iz zveze 𝐴 = 𝐹 ∙ 𝑠 lahko sklepaš, 

da je pri stalni sili in različnih poteh opravljeno delo različno.  

Kdo odda in kdo prejme delo? _________________________________________________________ 
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Katera paličica, bela ali modra, prejme več dela? Zakaj? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

V katero obliko energije se prejeto delo spremeni? _________________________________________ 

Razmisli, katere podatke bi potreboval, da bi lahko izračunal silo, s katero zrak deluje na vatirane 

paličice (izgube zanemarimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj lahko zapišeš svoje misli in komentarje k eksperimentu. Če želiš rešitve delovnega lista, dopiši svoj 

elektronski naslov. 
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1.2 KONFETI 
 

Potrebuješ: 

 Balon  

 Kartonast valj 

 Škarje 

 Papir različnih barv 

Navodila: 

1. Balon zaveži. Prereži ga, kot kaže skica. 

2. Del odrezanega balona z vozlom natakni na kartonast valj, glej fotografijo. 

3. Iz belega papirja izreži 10 pravokotnikov velikosti 3 cm × 4 cm. Zmečkaj jih, da dobiš majhne 

papirnate kroglice.  

4. Papirnate kroglice vstavi v valj z balonom in jih izstreli. 

 

Razmisli in odgovori: 

Opiši, kako se pri izstreljevanju spreminja oblika energije: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zapiši enačbi za izračun prožnostne in potencialne energije ter premisli, katere količine moraš 

spremeniti, da bi papirčki poleteli višje. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Navodila: 

5. Iz barvnega papirja izreži 10 pravokotnikov, velikih 3 cm × 2 cm.  

6. Iz barvnih pravokotnikov oblikuj majhne kroglice ter jih izstreli.  

 

Razmisli in odgovori: 

Kako dosežeš, da je začetna prožnostna energija pri vsakem izstreljevanju enaka? 

____________________________________________________________________________ 

Ker so papirčki iz barvnega papirja pol manjši od papirčkov iz belega papirja, gostota papirja pa 

je enaka, je tudi njihova masa pol manjša.  

Opazuj in primerjaj višino, ki jo v povprečju doseže večina barvnih in večina belih kroglic. Katere 

kroglice se v večini primerov izstrelijo višje, barvne ali bele? Zakaj? 

____________________________________________________________________________ 

Razmisli in odgovori, zakaj si moral papir oblikovati v kroglice (zakaj s pravokotnimi papirčki ne 

bi dobil podobnega rezultata)?  

____________________________________________________________________________ 
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Na tej strani lahko zapišeš svoje misli in komentarje k eksperimentu. Če želiš rešitve delovnega lista, 

dopiši svoj elektronski naslov. 
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1.3 KOTALJENJE PLASTENK 
 

Potrebuješ: 

 Plastenki  

 Pesek 

 Klado in daljšo desko ali mizo in poljubne podloge (stara brisača. Časopisni papir, …) 

 Štoparico 

 Meter 

 Kuhinjsko tehtnico 

Navodila: 

1. S klado in desko pripravi klanec. Opomba: če teh pripomočkov nimaš na voljo, kuhinjsko mizo 

na eni strani podložiš z nekaj, čim bolj zvitimi starimi brisačami, revijami ali časopisnim 

papirjem. Podloga naj bo visoka vsaj 5 cm.  

2. Prazno plastenko položi na vrh klančine tako, da se odkotali. Pazi, da je ne potisneš in da bo 

njena začetna hitrost res enaka 0. S štoparico izmeri čas, ki ga plastenka potrebuje za kotaljenje 

do dna klančine. Čas vnesi v spodnjo tabelo. Naredi več poskusov. Izračunaj povprečje časov. 

3. Plastenko približno do tretjine napolni s peskom. Opomba: če peska nimaš na voljo, lahko 

uporabiš katerokoli drugo sipko snov, na primer drobtine, riž, moko ali sladkor. Položi jo na vrh 

klančine in jo spusti, da se odkotali. Pazi, daje  ne potisneš in da bo njena začetna hitrost res 

enaka 0. S štoparico izmeri čas, ki ga plastenka potrebuje za kotaljenje do dna klančine. Čas 

vnesi v spodnjo tabelo. Naredi več poskusov. Izračunaj povprečje časov. 

Namig: Če je čase zaradi prevelike hitrosti plastenk težko natančno izmeriti, zmanjšaj naklon 

klanca. Če se plastenka s sladkorjem ne premakne ali se med kotaljenjem ustavi, zmanjšaj 

količino peska v njej. 

 

Št. poskusa \ 
plastenka 

Prazna 
Delno 
napolnjena 

Napolnjena 
do vrha 

1.    

2.    

3.    

4.    

𝑡̅    

 

Odgovori: 

Katera plastenka se hitreje kotali: prazna ali delno napolnjena s peskom? Zakaj misliš, da je tako?  

__________________________________________________________________________________ 

Navodila: 

4. Plastenko sedaj do vrha napolni s peskom. Položi jo na vrh klančine, da se odkotali. Pazi, da je 

ne potisneš in da bo njena začetna hitrost res enaka 0. S štoparico izmeri čas, ki ga plastenka 

potrebuje za kotaljenje do dna klančine. Čas vnesi v spodnjo tabelo. Naredi več poskusov. 

Izračunaj povprečje časov. 
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Odgovori: 

Kdaj je plastenka hitrejša: ko je delno napolnjena ali ko je napolnjena do vrha? Zakaj misliš, da je tako? 

__________________________________________________________________________________ 

Razmisli in zapiši, katere oblike energij ima plastenka med kotaljenjem. 

__________________________________________________________________________________ 

Kako bi lahko dosegel, da se do vrha napolnjena plastenka kotali še hitreje? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Izmeri potrebne podatke in izračunaj, za koliko J se plastenki, napolnjeni do polovice, med kotaljenjem 

zmanjša potencialna energija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmisli in zapiši, katere podatke bi še potreboval, da bi izračunal, za koliko J se je plastenki povečala 

notranja energija. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tukaj lahko zapišeš svoje misli in komentarje k eksperimentu. Če želiš rešitve delovnega lista, dopiši svoj 

elektronski naslov. 
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1.4 UČNA PRIPRAVA TLAK V TRDNIH SNOVEH 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE 

Šola:                                                                                                                                  Datum: 24. 3. 2018 
Učitelj-ica: Sandra Palcich 
Razred: 8 
Predmet:  Fizika                                                                                                               Št. učne ure:___/70                                                                                                     

Tema: Gostota, tlak in vzgon 

Sklop: Tlak v trdnih snoveh 

Učna ura: Tlak v trdnih snoveh 

V-I cilji: 

 usvojijo enote za tlak 

 opredelijo tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila 

Didaktična načela: nazornost, aktivnost 

Učne metode: pogovor, razlaga, laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Učne oblike: frontalna, individualna  

Uporabljeni pripomočki: žebelj, kladivo, nekaj klad, goba za brisanje table 

Viri:  

 Verovnik, I. in dr. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Fizika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 Beznec, B. in dr. (2000). Moja prva fizika 1: fizika za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: 

Modrijan. 

Učna etapa Čas Potek dela po posameznih etapah 

  učitelj učenci 

motivacija 5 min Učili se bomo o tlaku. Napišemo naslov. 
 
 

Začetek si poglejmo in analizirajmo, kako 
pritisnemo risalni žebljiček v kos plutovine. 

Zakaj je žebljiček ravno tako obrnjen? 
Ali bi lahko žebljiček potisnili v pluto, če bi ga 

obrnili ravno obratno? 
Ko pritisnem na žebljiček z neko silo, nastane 

med ploskvama (mojim prstom in glavo 
žebljička) nek tlak. S poskusi bomo ugotovili, 
od česa je ta tlak odvisen in se nato vrnili k 

Učenci povedo, kdaj in kako so se 

s tlakom v življenju že srečali. 

Kos plute (plutovinast zamašek 

lahko potuje okrog po razredu, da 

učenci poskusijo s pritiskanjem) 
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temu primeru, da ga pojasnimo s fizikalnimi 
zakoni. 

 
Podoben poskus: zabijanje žeblja 

Poskusi 5 min Opeke ali klade skladamo na gobo za brisanje 
table na različne načine: 

 Tako da je stična ploskev enaka, 
masa pa različna 

 Tako da je teža enaka, stična ploskev 
pa različna. 

Na tablo narišem skico poskusa ter označim 
spremenljivko in konstanto (masa, velikost 
stične ploskve) 

Učenci si poskuse skicirajo v 

zvezek. Pozorni so na to, koliko je 

goba potlačena, označijo si, katere 

mase so večje in katere so si med 

seboj enake, pozorni so na to, 

kako je klada orientirana. 

Razlaga 
poskusov 

15 
min 

Opazimo, da večja kot je masa, bolj se goba 
pogrezne. Torej je masa sorazmerna s tlakom. 
V resnici opazujemo težo – intuitivni razmislek: 
ali bi se na Luni goba enako pogreznila? 
Kaj pa če na gobo pritisnem z roko? Ali na 
gobo deluje le teža roke? Ne, ker z roko 
ustvarjam še dodatno silo. Z roko lahko tudi 
postrani pritisnem na gobo. Kako je s silo in 
pogrezom v tem primeru? Od česa je torej tlak 
odvisen? Od sile, ki deluje pravokotno na telo. 
Zapišemo sorazmerje na tablo z znaki. 
 
Opazimo, da manjša kot je stična ploskev, bolj 
se goba pogrezne. Tlak je torej obratno 
sorazmeren s ploskvijo, na katero sila deluje. 
Z znaki zapišemo obratno sorazmerje. Če je 
potrebno, dodamo besedilo: 
Če je sila večja, bo večji tudi tlak. Če je 
ploskev, na katero sila deluje manjša, bo tlak 
večji. 
Sedaj lahko zapišemo enačbo (lahko tudi z 
besedami): 

𝑃 =
𝐹

𝑆
 

Preverimo enote.  Zapišemo oznako za tlak. 
Pa = paskal, po francoskem matematiku in 
fiziku Blaisu Pascalu, ki je živel v 17. stoletju. 
 
Vrnimo se k risalnemu žebljičku. Z učenci se 
pogovorimo in poskušamo razložiti dogajanje. 
Ugotovitve zapišemo v zvezek, na primer: Ko 
pritisnemo na glavico žebljička z neko silo, 
med prstom in glavico nastane nek tlak. Sila 
se prenese po žebljičku do njegove konice. 
Tam je stična ploskev med konico žebljička in 
pluto veliko manjša, zato je tlak tam veliko 
večji in žebljiček zlahka prodre v les. 

Postavljam primerna vprašanja, da 

učenci sami pridejo do zaključkov 

 

 

 

 

 

 

Učenci si ugotovitve zapisujejo v 

zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

Narišejo skico in napišejo razlago 

poskusa. 
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Z zeleno barvo so zapisani dobesedni nareki, ki jih bodo učenci imeli v svojih zvezkih. 

  

 
 
Okrog podam primer plastenke, ki povzroča 
100 Pa na spodnji ploskvi. (učencem za 
občutek) 
 
 

Učenci povedo svoje primere iz 

vsakdanjega življenja, kjer je 

opazen tlak kot sila, ki deluje na 

neko ploskev. 

Enote za 
tlak 

10 
min 

 Iz enačbe smo že ugotovili, kakšna je enota 
za tlak in kaj nam pove (1 Pa predstavlja silo 

1 N, ki deluje na 1 m2 veliko ploskev). 

1 
N

m2
= 1 Pa 

 
Ali je to velika enota? Ali je smiselna? Dobro 
si poglejte enote, ki nastopajo. Nanje bomo 

morali biti pri računanju zelo pozorni.  
Izračunajmo tlak, ko sila 50 N deluje na 0,2 

m2 veliko ploskev. 
Katere enote pa uporabljajo vremenoslovci? 

(kaj slišimo, ko poslušamo napoved 
vremena?) Oni povedo, da je zračni tlak npr. 

1007 mbar. To pomeni 1,007 bar. Bar je 

večja enota za tlak od pascala, 1 bar =
100.000 Pa =105 Pa 

Včasih bomo tudi mi uporabljali to enoto. 

 

Preverjanje 
razumevanja 

5 min Različna zanimiva vprašanja in/ali poskusi. 
Učenci poskušajo poiskati svoje primere, 
učitelj izpostavi nekaj svojih: 

 Zakaj bolj boli, če stojiš na prstih? 

 Ali bolj boli ko (z enako silo) vlečeš en 
las na glavi ali ko vlečeš cel šop? 

 V čem je skrivnost kitajskih mojstrov, 
ki se uležejo na posteljo iz žebljev? 

 V starih časih so poredni učenci 
morali za kazen klečati na koruzi. 
Zakaj? 

 

Ponavljanje 5-8 
min 

Pokličem nekaj učencev in vsak pove eno 
stvar, ki se jo je danes naučil. Skupaj 

pokomentiramo, če je to potrebno. Priložnost 
za diferenciacijo (katera vprašanja gredo h 

katerim učencem). Če je veliko časa, 
izračunamo enostaven primer tlaka pod 

klado. 
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1.5 UČNA PRIPRAVA TLAK V TRDNIH SNOVEH - UTRJEVANJE IN RAČUNANJE 

ARTIKULACIJA UČNE URE 

Šola:                                                                                                                                  Datum: 24. 3. 2018 
Učitelj-ica: Sandra Palcich 
Razred: 8 
Predmet:  Fizika                                                                                                               Št. učne ure:___/70                                                                                                     

Tema: Gostota, tlak in vzgon 

Sklop: Tlak v trdnih snoveh 

Učna ura: Tlak v trdnih snoveh – utrjevanje in računanje 

V-I cilji: 

 izračunajo tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno 

Didaktična načela: nazornost, aktivnost 

Učne metode: pogovor, razlaga, laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Učne oblike: frontalna, individualna, v parih ali skupinska  

Uporabljeni pripomočki:  

Viri:  

 Verovnik, I. in dr. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Fizika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 Beznec, B. in dr. (2000). Moja prva fizika 1: fizika za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: 

Modrijan. 

Učna etapa Čas Potek dela po posameznih etapah 

  učitelj učenci 

Ponovitev 
prejšnje 

ure 

5 min Ponovimo, kar smo se naučili prejšnjo uro. 
Besedo imajo v glavnem učenci. Ponavljanje 
poskušam usmeriti na razlago poskusov in 

primerov, ki smo jih izvajali in povedali 
prejšnjo uro. 

Veliko poudarka damo tudi na sorazmerja: kaj 
se zgodi s tlakom, če povečam (zmanjšam) 

silo ali stično površino. 

Ponavljajo, lahko tudi z odprtimi 

zvezki. 

Računanje 10 
min 

Prvo nalogo rešimo skupaj, nato učenci delajo 
samostojno. 

Naloga: Klada z maso 10 kg ima stranice 
dolge 20 cm, 25 cm in 10 cm. Izračunaj tlak 

pod največjo ploskvijo. 
Izračunaj tlak pod najmanjšo ploskvijo. 

Po zgledu rešijo prvo nalogo, nato 

rešujejo samostojno ali v parih. 
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Z zeleno barvo so zapisani dobesedni nareki, ki jih bodo učenci imeli v svojih zvezkih. 

 

  

Kakšen bi bil tlak pod največjo in najmanjšo 
ploskvijo, če bi imela klada maso 20 kg? 

Izračune za klado z maso 20 kg primerjaj z 
izračuni za klado z maso 10 kg. 

Računanje 30 
min 

Kolikšna je stična ploskev pod klado z maso 
10 kg, če je tlak pod njo 2500 Pa? Koliko bi 

lahko merila robova ob tej ploskvi? 
 

Naloga: Izračunaj tlak pod svojo zadnjico in 
tlak pod nogami svojega stola, ko sediš. 

 
Naloge iz učbenika. 

Rešujejo samostojno ali v parih. 
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1.6 UČNA PRIPRAVA MERJENJE MASE IN PROSTORNINE 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE 

Šola:                                                                                                                                  Datum: 24. 4. 2018 
Učitelj-ica: Sandra Palcich 
Razred: 8 
Predmet:  Fizika                                                                                                               Št. učne ure:___/70                                                                                                     

Tema: Gostota, tlak in vzgon 

Sklop: Merjenje ploščine 

Učna ura: Merjenje mase in prostornine 

V-I cilji: 

 Ponovimo cilje preteklih ur 

 Ponovijo enote za maso in pretvarjanje med njimi 

 Ponovijo enote za prostornino in pretvarjanje med njimi 

 Z eksperimenti izmerijo mase različnih teles 

 Z eksperimenti izmerijo prostornino različnih teles 

Didaktična načela:  

Učne metode: pogovor, razlaga, laboratorijsko-eksperimentalna metoda 

Učne oblike: frontalna, individualna  

Uporabljeni pripomočki:  

Viri:  

 Verovnik, I. in dr. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Fizika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 Beznec, B. in dr. (2000). Moja prva fizika 1: fizika za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: 

Modrijan. 

Učna etapa Čas Potek dela po posameznih etapah 

  učitelj Učenci 

Ponavljanje 2 min Kaj je tlak? Kdaj in kje nastane? V katerih 
enotah ga merimo? Katero enoto še poznamo 
za merjenje tlaka? 
Katere poskuse smo delali in kaj smo se iz njih 
naučili? 
 
Danes se bomo učili meriti maso in 
prostornino. Zapišemo podnaslov MASA. 
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Ponovitev 
znanja o 

masi 

5 min S katero črko označujemo maso?  
Kako jo izmerimo?  
S čim jo izmerimo? 
Katera je osnovna enota? 
Katera je manjša in katera je večja enota? 
Kakšna so razmerja med enotami? 
 
 
Ali je masa odvisna od velikosti telesa? 
Navedemo primer. 
 
Napravimo nekaj primerov pretvarjanja med 
enotami. 
13 g =  _______________kg  
0,2 dag = _______________g 
2,7 t = _______________kg 

2000 mg = _______________dag 

Mala tiskana črka m  

S tehtanjem 
S tehtnico 
Kg 

g, mg; t 

1 t = 1000 kg; 1 kg = 1000 g; 1 g = 

1000 mg  

Ponovitev 
znanje o 

prostornini 

5 min S katero črko označujemo prostornino?  
Kako jo izmerimo?  
 
 
 
Katera je osnovna enota? 
Katera je manjša in katera je večja enota? 
Kakšna so razmerja med enotami? Razlaga. 
 
 
Napravimo še nekaj primerov pretvarjanja 
med enotami. 
516 mm3 = _______________cm3 

12184 cm2 = _______________ m2 

1 m3 51 dm3 =  _______________cm3 

 

V (volumen) 

Izmerimo robove (kvadra) in 

izračunamo prostornino po 

obrazcu. 

m3 

cm3, dm3, L 

1000 cm3 = 1 dm3 

 

 

 

Navodila za 
raziskovanje 

5 min Učitelj pokaže vse eksperimente, pove kaj 
bodo pri posameznem raziskovali in poda 
navodila za raziskovanje. 
Učenci se morajo po skupinah dogovoriti, 
kako bodo raziskovali, pred izvedbo pa mora 
njihov načrt odobriti učitelj. Na koncu ure 
morajo vsi imeti urejene zapiske o svoji 
raziskavi, vse skupaj pa bodo tudi predstavili 
pred sošolci. 
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Z zeleno barvo so zapisani dobesedni nareki, ki jih bodo učenci imeli v svojih zvezkih. 

 

 

  

Merjenje 
mase in 

prostornine 
– dejavnost 

10 
min 

Izvajanje dejavnosti po skupinah 

 Merjenje mase žeblja. 

 Škatlice z enako prostornino in s 
skrivnostno snovjo (prazna škatla, papir, 
les, balonček z vodo, železo). Učenci 
ugibajo, kaj je v škatli, na koncu ure 
skupaj odpremo in pogledamo. 

 Ravnovesna tehtnica in primerjava mas 
različnih snovi 

 Merjenje prostornine in mase teles 
nepravilne oblike 

 Ali se prostornine seštevajo? Ali se mase 
seštevajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se razdelijo v skupine in 

raziskujejo. Učitelj se sprehaja po 

razredu in  

Meritve in izračune si samostojno 

zgledno uredijo v zvezek. 

Poročanje o 
opravljenih 
poskusih 

15 
min 

Skupine na kratko opišejo, kaj so raziskovali, 
kako so to raziskali in kaj so ugotovili. Če je 
potrebno, učitelj komentira, urejene zapiske 
pa morajo imeti tudi vsi sošolci. 

 

Ponavljanje 3 min Pokličem nekaj učencev in vsak pove eno 
stvar, ki se jo je danes naučil. Skupaj 
pokomentiramo, če je to potrebno. 
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1.7 UVODNI ANKETNI VPRAŠALNIK O PRILJUBLJENOSTI FIZIKE – OBE ŠOLI 

Pozdravljeni! Sem Sandra Palcich, študentka 4. letnika Pedagoške Fakultete v Ljubljani, smer 

Dvopredmetni učitelj: Matematika – Fizika. V svojem zaključnem diplomskem delu želim raziskati, kako 

je odnos osnovnošolcev do fizike povezan z izvajanjem eksperimentov pri pouku.  

1) Spol:  a) ženski b) moški 

2) Zaključna ocena pri fiziki v minulem šolskem letu:  a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1 

3) Pouk fizike se mi zdi (možnih je več odgovorov):   

 a) zelo zanimiv  b) zanimiv     c) nezanimiv   d) zoprn e) dolgočasen 

4) Naštete predmete razvrsti po priljubljenosti s številkami od 1 do 11. Z 1 označi predmet, ki ti je 

najbolj všeč, z 2 označi predmet, ki ti je malo manj všeč, itd. 

Slovenščina _____  Zgodovina _____ 

Matematika _____  Geografija _____ 

Angleščina _____  Glasbena umetnost _____ 

Biologija _____    Likovna umetnost _____ 

Kemija _____       Šport _____ 

Fizika _____ 

5) Kako bi, po tvojem mnenju, lahko naredili pouk fizike boljši (obkrožiš lahko več odgovorov)? 

a) Snov bi se morala bolj povezovati z vsakdanjim življenjem. 

b) V pouk bi moralo biti vključenih več sodobnih znanstvenih spoznanj. 

c) Učna snov bi se morala bolj povezovati z drugimi predmeti. 

d) Med poukom bi morali izvajati več eksperimentov. 

e) Zamenjati bi morali učbenik. 

f) Poučevati bi nas moral drug učitelj. 

g) V pouk bi moralo biti vključeno več IKT (informacijsko-komunikacijskih tehnologij). 

h) Fizike ni mogoče narediti zanimive. 

i) Drugo: ______________________________________________________________________ 

 

6) Koliko ur na teden posvetiš učenju fizike? _____________________________________________ 

7) Koliko ur se učiš pred pisnim preverjanjem znanja iz fizike? _______________________________ 
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1.8 ZAKLJUČNI ANKETNI VPRAŠALNIK O PRILJUBLJENOSTI FIZIKE Z EKSPERIMENTI – ŠOLA A 
Pozdravljeni! Sem Sandra Palcich, študentka 4. letnika Pedagoške Fakultete v Ljubljani, smer 

Dvopredmetni učitelj: Matematika – Fizika. V svojem zaključnem diplomskem delu želim raziskati, kako 

je odnos osnovnošolcev do fizike povezan z izvajanjem eksperimentov pri pouku. 

1) Pouk fizike z eksperimenti se mi zdi (možnih je več odgovorov):   

 a) zelo zanimiv  b) zanimiv     c) nezanimiv   d) zoprn e) dolgočasen 

2) Naštete predmete razvrsti po priljubljenosti s številkami od 1 do 11. Z 1 označi predmet, ki ti je 

najbolj všeč, z 2 označi predmet, ki ti je malo manj všeč, itd. 

Slovenščina _____  Zgodovina _____ 

Matematika _____  Geografija _____ 

Angleščina _____  Glasbena umetnost _____ 

Biologija _____    Likovna umetnost _____ 

Kemija _____       Šport _____ 

Fizika (z eksperimenti) _____ 

 

3) V tabeli ustrezno označi (možnih je več odgovorov): 

 

  

 

Delovni list 

sem rešil v 

celoti 

Delovni list 

sem delno 

rešil 

Izvedel sem 

eksperiment 

Delovni list 

sem samo 

preletel 

Nič od 

naštetega 

Izstreljevanje 

vatiranih paličic 

     

Konfeti 

 

     

Kotaljenje 

plastenk 
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1.9 ANKETNI VPRAŠALNIK O PRILJUBLJENOSTI FIZIKE Z EKSPERIMENTI – ŠOLA B 

1) Pouk fizike z eksperimenti se mi zdi (možnih je več odgovorov):   

 a) zelo zanimiv  b) zanimiv  c) nezanimiv   d) zoprn e) dolgočasen 

2) Bi pouk fizike z eksperimenti uvrstil višje, nižje ali enako, kot si uvrstil običajen pouk fizike? 

 a) višje   b) enako  c) nižje 

 

 

 


