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POVZETEK 

V magistrski nalogi najprej predstavimo izbrani samostojni delovni zvezek. Nato 

pogledamo pojme, ki nam bodo v pomoč pri razlagi dobljenih rezultatov: merjenje, 

merske napake, učni načrt, nihanje, in podobno. V raziskovalnem delu predstavimo 

meritve, dobljene pri izvedbi poskusov, primerjave med različnimi skupinami in 

povzamemo ključne ugotovitve. Pri vseh poskusih pred izvajanjem poiščemo, kje bi 

lahko sam poskus še izpopolnili in rezultate meritev primerjamo s tistimi, ki so 

dobljene po navodilih v samostojnem delovnem zvezku. Na koncu zberemo vsa 

dodatna navodila, ki bi lahko bila v pomoč učiteljem in učencem. 
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ABSTRACT 

In the master's thesis a particular stand-alone workbook is presented. Next the 

concepts that will be used in the interpretation of the results are introduced: 

measurement, measurement uncertainties, curriculum, oscillation, etc. The main part 

of the thesis includes the measurements obtained in carrying out the experiments, 

the comparison between different groups carrying out the experiments, and the 

summary of key findings. For all the studied experiments possible improvements with 

respect to the intended execution in the workbook is performed prior to the actual 

execution of the experiments. Finally the hints and instructions that could be helpful 

for future teachers and students are summarized. 
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I. UVOD 
Ţe pred dvajsetimi leti so avtorji v članku Goals of the Introductory Physics 

Laboratory zapisali: »Razumeti moramo, da je fizika eksperimentalna znanost in 

da so opazovanja in eksperimentiranje enako pomembni kot koncepti in teorije.« 

[1] 

Fizika kot del obvezne učne vsebine v osmem in devetem razredu osnovne šole 

v svoj učni program vključuje tudi načrtovanje, izvajanje in analizo poskusov 

povezanih z obravnavano učno snovjo. S podobnimi pojmi (načrtovanje, izvajanje 

in analiza)  se učenci srečajo ţe v niţjih razredih, vendar takrat to spoznajo bolj 

skozi igro. Delovni zvezek Fizika 8, samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko 

v osmem razredu osnovne šole [2] je zasnovan tako, da učenci s pomočjo 

pripomočkov v pripadajoči škatli izvedejo poskuse in do določenih ugotovitev 

pridejo sami. V delovnem zvezku je 20 poskusov iz različnih učnih tem. Teme 

obravnavane v delovnem zvezku so: Uvod v fiziko-merjenje, Svetloba, Vesolje, 

Enakomerno gibanje, Sile, Tlak, Gostota in vzgon. Večina poskusov je zelo jasno 

zastavljenih in podprtih z odličnimi navodili ter slikami. Pri nekaterih smo kljub 

temu zaznali, da bi izvedba v razredu ali interpretacija rezultatov lahko bili 

teţavni, zato smo se odločili te poskuse večkrat izvesti na različne načine ali 

poskuse preizkusiti v razredu, kjer bomo dobili tudi praktično izkušnjo. 

Cilj magistrskega dela je poiskati odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1: Ali učenci lahko vse predlagane poskuse v delovnem zvezku izvedejo 

samostojno? 

RV2: Kako dobro učenci sledijo pisnim navodilom za izvedbo poskusov? 

RV3: Kako na uspešno izvedbo poskusa vpliva predhodna demonstracija 

poskusa v primerjavi s tem, če učenci dobijo le navodila za izvedbo in sami 

izvedejo poskuse? 

RV4: Kako pogosto pride do merskih napak (kolikokrat ena od treh meritev 

močno odstopa)? 

V razredu izvedemo tri izbrane poskuse, še dva preizkusimo sami. Glede na 

postavljena raziskovalne vprašanja predvidevamo, da učenci poskuse laţje 

izvedejo v parih, slabo sledijo pisnim navodilom, demonstracijski poskus 

pripomore k boljši izvedbi meritev in da so merske napake pri učencih pogoste. 

Priznana avtorica Eugenia Etkina je s pomočjo sodelavcev v preteklosti razvila 

popolnoma nov sistem učenja, ki ga je poimenovala ISLE (Investigative Science 

Learning Environment) Sistem temelji na samostojnem izvajanju dejavnosti v 

manjših skupinah in spodbujanju znanstvenega razmišljanja. Poudarek je na 

napovedih izidov poskusov, načrtovanju in izvedbi poskusov, ter analizi dobljenih 

podatkov [3]. Pri nas so navodila ţe napisana, zato bomo preverili ali učenci 
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lahko poskuse izvedejo popolnoma samostojno in ob tem vedo kaj počnejo, ter 

kako analizirajo dobljene rezultate in za nas pomembno tudi, ali prepoznajo 

merske napake. Naše delo torej ne sledi v celoti ISLE sistemu učenja, kljub temu 

pa bomo ob izvedbi delno preverjali tudi, ali učenci vedo, zakaj izvajajo določene 

poskuse. 

Tudi drugi avtorji navajajo, da ustrezno eksperimentalno delo pozitivno vpliva na 

znanje fizike in na zanimanje za fiziko v izobraţevalnem procesu [4]. Poleg tega 

se izkazuje, da celo zelo uspešno reševanje računskih nalog ne pomeni nujno 

konceptualnega razumevanja fizike [5] , medtem ko lahko prav samostojno 

izvajanje poskusov v nasprotju z zgolj demonstracijskimi poskusi pomembno 

prispeva k boljšemu konceptualnemu znanju in pozitivnemu odnosu do znanosti 

[6,7,8]. Prav zaradi pomembne vloge poskusov pri pouku fizike se v magistrskem 

delu posvetimo izvedbi nekaterih poskusov iz delovnega zvezka z namenom čim 

večje učinkovitosti ponujenih poskusov in moţnih izboljšav izvedbe poskusov. 

 

. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. Fizika v osnovni šoli 

Pouk fizike v osnovni šoli se osredotoča na razvijanje sposobnosti za dojemanje 

in proučevanje naravnih pojavov, učence seznani s tehničnimi pridobitvami in 

tehnološkimi procesi. Učenci se z nekaterimi pojmi, povezanimi s fiziko, srečajo 

ţe v začetku šolanja, v 8. in 9. razredu pa je fizika eden izmed obveznih 

predmetov. V niţjih razredih se naučijo opazovanja in opisovanja pojavov. 

Zmoţni so primerjati pojave med seboj, na primer kaj je hitrejše, kaj potone in kaj 

ne,… Pri predmetu fizika spoznajo tudi ozadja pojavov, raziščejo zakaj se nekaj 

zgodi in opazovane spremembe pojasnijo s pomočjo teorije, ki jo spoznajo. V teh 

dveh letih se srečajo z naslednjimi večjimi poglavji iz področja fizike: 

 

8.razred 

 Uvod v fiziko 

 Svetloba 

 Vesolje 

 Enakomerno gibanje 

 Sile 

 Gostota, tlak in vzgon 

9.razred 

 Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon 

 Delo in energija 

 Toplota in notranja energija 

 Električni tok 

 Magnetna sila 

 Fizika in okolje 

Pouk fizike je za učence mnogo bolj zanimiv, če vanj vključimo tudi 

eksperimentalno delo. Eksperimentalno delo je lahko samostojne ali 

demonstracijske narave. Pomembno je predvsem to, da učence naučimo 

opazovati, zapisati opaţanja in izide poskusov interpretirati. 
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2. Učni načrt za fiziko 

Učni načrt za fiziko v osnovni šoli določa vsebine, ki jih učenci morajo spoznati, 

nekaj vsebin je izbirnih in jih učitelj obravnava ali ne po lastni presoji. Učni načrt 

sestavljajo: 

 opredelitev predmeta 

 splošni cilji 

 operativni cilji in vsebine 

 standardi znanja 

 didaktična priporočila 

Predvsem so pomembni operativni cilji in standardi znanja. V Tabela 1 so po 

učnih poglavjih razdeljeni operativni cilji in standardi znanja, ki se navezujejo na 

poskuse, katerih potek in opis sledita v raziskovalnem delu magistrskega dela. 

Tabela 1: Pregled operativnih ciljev in standardov znanja, ki se navezujejo na izbrane poskuse. [9]  

Poskus 

Razred v 
katerem se 
tematika 
obravnava 

Učne tematika Operativni cilji Standardi znanja 

Merjenje časa 
padanja 

9. 
 

Pospešeno 
gibanje 

 analizirajo, kako se 
s časom spreminja 
hitrost pri 
enakomerno 
pospešenem 
gibanju (E) 

 opišejo prosto 
padanje teles 

 raziščejo pospešek 
padanja in ga 
interpretirajo 

 ve, da je prosto 
padanje 
pospešeno gibanje 
in da je pospešek 
pri prostem 
padanju približno 
10 m/s2 

 

Hitrost 
neobičajne 
hoje 

8. 
Premo in 
enakomerno 
gibanje 

 s poskusi usvojijo, 
da je hitrost količnik 
poti in časa (E) 

 

Merjenje 
nihajnega časa 

se ne 
obravnava v 
osnovni šoli 

Merjenje in 
merske napake 

 samostojno 
izvedejo meritev 
dolžine ali časa, 
izračunajo 
povprečno 
vrednost in grobo 
ocenijo napako 
meritve (E) 

 načrtno opazuje 
pojave in zapisuje 
opažanja 

 po navodilih 
izvede fizikalne 
poskuse ter 
ustrezno zabeleži 
dogajanja in 
meritve, 

 oceni in izmeri 
vrednosti izbranih 
fizikalnih količin, 
jih ustrezno zapiše 
z merskim 
številom in enoto 
ter grobo oceni 
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napake meritev 

 pri delu uporabi 
osnovno 
matematično 
znanje 

 primerja svoje 
rezultate z drugimi 
učenci in ugotovi 
možne vzroke za 
odstopanja in 
napake, 

Viseča 
plastenka 

8. 
Sile- razstavljanje 
sil 

 načrtovalno 
obvladajo 
razstavljanje sile 
na komponenti,  

 analizirajo 
odvisnost velikosti 
komponent od 
njihovih smeri 

 računsko in 
načrtovalno 
določi: 
- rezultanto dveh 
enako usmerjenih 
sil, 
- rezultanto dveh 
vzporednih 
nasprotno 
usmerjenih sil, 

 določi:  
- velikost teže 
telesa z znano 
maso,  
- znani sili 
nasprotno enako 
silo. 

Hitrost 
iztekanja vode 

8. Tlak v tekočinah 

  da tlak v tekočinah 
narašča z globino, 
da je odvisen še od 
gostote tekočine, 
težnega pospeška 
in neodvisen od 
oblike posode,  

 da zrak zaradi svoje 
teže povzroča tlak,  

 kolikšen je 
normalni zračni tlak 

 

3. Eksperimentalno delo v učnem procesu 

V učnem načrtu je med operativnimi cilji veliko takih, ki jih doseţemo s pomočjo 

eksperimentalnega dela. Eden izmed prvih operativnih ciljev v učnem načrtu 

pravi: »izvedejo izbrane poskuse, pri katerih spoznajo in uporabijo metode in 

oblike dela pri fiziki s poudarkom na opazovanju, eksperimentiranju, merjenjih ter 

interpretaciji meritev in izidov poskusa« [9] Eksperimentalno delo je lahko del 

demonstracije, torej da poskus izvede učitelj, učenci pa opazujejo, zapisujejo in 

interpretirajo rezultate, ali pa je eksperimentalno delo samostojno in ga učenci 

izvajajo sami ali v parih. Pri taki izvedbi morajo biti bolj pozorni na to, kako sam 

poskus sestaviti, kako izvesti meritve in analizirati celoten proces ter pridobljene 
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rezultate. Zelo pomembno je tudi, da učenci ločijo med pojmoma »opaţanja« in 

»razlaga«, saj velikokrat kar med opaţanja zapisujejo tudi, zakaj se nekaj zgodi.  

 

 

4. Učenje z raziskovanjem 

Učenje z raziskovanjem je eden od načinov učenja, ki je pogosto zanemarjen in 

pozabljen.  

Kljub temu v učnem načrtu najdemo priporočila za izvedbo določenih poskusov, 

ki naj bi jih učenci naredili oz. videli pri pouku fizike, kot na primer »Učitelj prikaţe 

oblike in metode dela pri fiziki s preprostimi poskusi (npr. nihajni čas nitnega 

nihala), pri katerih učenci ugotavljajo vzroke za izide poskusov pri čemer je 

poudarek na opazovanju, eksperimentiranju, merjenju ter interpretaciji meritev in 

izidov poskusov.« [9]  

V terminološkem slovarju vzgoje in izobraţevanja pod pojmom »učenje z 

raziskovanjem« najdemo naslednji opis: 

»Metoda učenja oz. poučevanja, ki poteka po postopku raziskave, v kateri učeča 

se oseba rešuje problem oziroma išče odgovore na raziskovalno vprašanje; 

postopek vključuje naslednje faze: opredelitev problema; prepoznavanje 

predhodnih znanj in izkušenj; iskanje, dokumentiranje in urejanje podatkov in 

informacij; rešitev problema ter uporaba znanja. Pri tem je učeča se oseba v 

interakciji z okoljem, pridobiva neposredne izkušnje, preizkuša in rokuje z objekti, 

išče podatke in informacije, izvaja eksperimente… Metoda je utemeljena na 

konstruktivistični teoriji učenja in sloni na predpostavkah: da je učenje bolj 

učinkovito, kadar oseba samostojno odkriva dejstva in zveze med njimi ter tako 

samostojno konstruira znanje, da je pomnjenje konceptov in znanje boljše, če je 

oseba sama angaţirana v procesu raziskovanja; da je omogočen razvoj 

metaspoznavnih zmoţnosti: ko oseba sama raziskuje, se po mnenju Brunerja se 

nauči, kako priti do informacij, s pomočjo katerih je mogoče rešiti dani problem.«  

[10]  

S pomočjo tega načina poučevanja lahko učenci pridobijo veliko na področju 

naravoslovne pismenosti. Naravoslovna pismenost je s strani ministrstva za 

šolstvo opredeljena kot posameznikovo naravoslovno znanje, naravoslovne 

spretnosti in odnos do naravoslovja.[11]  

 

Omeniti velja še projekt Fibonacci - učimo se z raziskovanjem, ki ga povzamemo 

po [12] Avtorji poudarjajo, da je potrebno poiskati razloge za pomanjkanje 

zanimanja za naravoslovne študije in poklice. Trdijo, da bi moral vsak drţavljan 

imeti solidno razvito temeljno naravoslovno znanje in da sedanja druţba 
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potrebuje vrhunsko izobraţene kadre na tem področju. Strinjajo se, da lahko 

krivdo za nastalo situacijo pripišemo načinu izobraţevanja in menijo, da bi s 

spremembami v izobraţevanju lahko spremenili druţbeni poloţaj naravoslovja. 

Zdi se jim, da je ravno raziskovalni pouk tisti pristop k poučevanju, ki poveča 

priljubljenost naravoslovja pri učencih.  

 

5. Delovni zvezek in škatla eksperimentov 

 

Slika 1: Naslovna stran delovnega zvezka. [2]  

Preučevani delovni zvezek (Slika 1) je zasnovan kot samostojni delovni zvezek 

za učence v osmem razredu osnovne šole in vključuje elemente učbenika in 

delovnega zvezka. Vsebuje kratko razlago snovi, naloge, povzetke in navodila za 

izvedbo poskusov. 
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 Delovni zvezek je razdeljen na 5 poglavij, v katere so uvrščeni tudi poskusi: 

 Uvod v fiziko-merjenje (Merjenje dolţin delov telesa, Merjenje nihajnega 

časa, Merjenje mase, Merjenje časa padanja),  

 Svetloba (Slika v zrcalu, Odbojni zakon, Čarobni kovanec, Zbiralna leča, 

Kako dobro vidiš?),  

 Vesolje (Zvezdna karta, Veliki voz),  

 Enakomerno gibanje (Hitrost neobičajne hoje, Hitrostna dirka),  

 Sile (Sila povzroča raztezek, Merjenje sile trenja, Viseča plastenka),  

 Tlak, gostota in vzgon (Oceni ploščino svoje dlani, Gostota in specifična 

teţa teles, Hitrost iztekanja vode, Arhimedov zakon). 

V delovnem zvezku je zasnovanih 20 poskusov, za katere je večina pripomočkov 
zbranih v posebni škatli (Slika 2), ki se jo lahko dokupi ob delovnem zvezku. V 
škatli recimo ni geotrikotnika, silomera, štoparice, A4 papirja in podobnega. 
Škatlo so zasnovali pri projektu ScienceBox.[13]  

 

Slika 2: Škatla s pripomočki za poskuse v delovnem zvezku. [13]  

Kako in zakaj je škatla nastala, lahko preberemo v zanimivem članku [14],kjer 
idejni vodja Saša Ţigon povzame, zakaj je škatlo zasnoval. Pravi pa takole: »Ker 
je osnovna šola morda zadnja priloţnost, da otrok sam izvede te preproste in 
zanimive poskuse, je naša dolţnost, da otrokom to najlepšo plat znanosti, ki se 
imenuje eksperimentiranje, pribliţamo.«. V članku zasledimo, da se avtor zaveda, 
da poskuse učitelji premalokrat uvrstimo v pouk in da bo treba na tem še veliko 
delati.  
Delovnemu zvezku za 8. razred sledi nadaljevanje v delovnem zvezku za 9. 

razred, ki je zasnovan zelo podobno in vsebuje navodila za samostojne poskuse 

v 9. razredu.  
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6. Padanje 

Padanje je v učnem načrtu za 9. razred osnovne šole. 

Padanje je enakomerno pospešeno gibanje, pri katerem je pospešek enak 

teţnem pospešku 𝑔 = 9,81 m/s2.  

 

Poglejmo kako se izračuna pospešek pri enakomerno pospešenem gibanju: 

𝑎 =  
𝛥𝑣

𝑡
, 

kjer je 𝑎 pospešek, 𝛥𝑣 sprememba hitrosti in 𝑡 čas, v  katerem pospešuje. 

Ker je pospešek pri padanju (prosti pad) konstanten, lahko primerjamo končne 

hitrosti posameznih predmetov iz meritev časa padanja:  

∆𝑣 = 𝑎𝑡 

Padanje teles v zraku nikoli ni pravo prosto padanje, ampak je padanje odvisno 

tudi od zračnega upora, zato različna telesa padajo različno hitro.  

 

V samostojnem delovnem zvezku je poskus Padanje uvrščen v poglavje merjenje 

in se učenci ob izvajanju ne seznanijo s teoretičnim ozadjem samega dogajanja. 

Poudarek je na merjenju in opaţanju dejstva, da različna oblika teles vpliva na 

hitrost padanja oziroma na čas padanja z enake višine. Naloga učitelja bi bila v 9. 

razredu opozoriti učence, da so tak poskus ţe izvajali in poskrbeti, da pred 

obravnavo nove snovi obnovijo, kar ţe znajo in kar so opazili v 8. razredu pri 

izvajanju poskusa. 
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7. Hitrost pri enakomernem gibanju 

Enakomerno gibanje je v učnem načrtu za 8. razred osnovne šole. 

 

Pri enakomernem gibanju se hitrost ne spreminja izračunamo pa jo kot količnik 

poti in časa.                         

 

𝑣 =
𝑠

𝑡
 , 

kjer je 𝑣 hitrost, 𝑠 pot in 𝑡 čas, v katerem telo opravi pot 𝑠. 

Enote za merjenje hitrosti so m/s in km/h.  

 

8. Nihajni čas 

Nihajni čas ni del učnega načrta za fiziko v 8. razredu. Učenci o tem slišijo v niţjih 

razredih pri naravoslovju, kjer ţe raziskujejo od česa je odvisen nihajni čas 

nitnega nihala (masa uteţi, dolţina nihala). Tudi ta poskus je uvrščen pod 

poglavje merjenje in se s teorijo v ozadju ne ukvarjamo pri samem pouku. 

Nihajni čas je čas, ki ga nihalo potrebuje, da pride od ene skrajne lege do druge 

in nazaj. To je prikazano tudi v navodilih poskusa (Slika 3), ki ga  obravnavamo v 

nadaljevanju. 

 

Slika 3: Prikaz enega nihaja pri nitnem nihalu. 
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9. Razstavljanje sil 

Razstavljanje sil je v učnem načrtu za 8. razred osnovne šole kot del izbirnih 

vsebin. Vendar lahko najdemo veliko primerov iz ţivljenja, s pomočjo katerih 

lahko to snov razloţimo in jo pribliţamo tudi tistim učencem, ki jim fizika 

predstavlja teţave in ki niso najbolj vešči geometrije. 

PRIMER: Če dva fanta  skupaj neseta košaro jabolk  se sila teže košare razdeli 

na njuni roki. Vprašanje je, kolikšna je sila v roki vsakega od fantov. 

Nalogo v osnovni šoli rešimo grafično. Narišemo košaro, silo teţe košare, roki, ki 

košaro drţita, in nato grafično razstavimo silo teţe na komponenti v smeri obeh 

rok, ki košaro drţita. Zaporedje korakov, ki vodijo do rešitve, je prikazano na Slika 

4 

 

Slika 4: Grafično reševanje naloge s košaro: najprej narišemo košaro(a), na sliko narišemo roki in silo 
teže (b), dodamo nosilki komponent sil rok (črtkano) in nasprotno silo sili teže, ki silo teže uravnoveša 
(c).  Na koncu nasprotno silo sili teže s paralelogramskim načinom razstavimo na obe komponenti (d) in 
(e). 
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10. Merjenje in merske napake 

Pri fiziki se velikokrat srečamo s pojmom »merjenje«, saj nam le to lahko pomaga 

preučiti in razumeti določene pojme ali pojave. V šoli merimo na primer dolţino, 

čas, maso, hitrost ali temperaturo.   

 

Za merjenje potrebujemo merilne priprave ali merilne instrumente (Tabela 2). 

Tabela 2: Merske količine, merske enote in merske priprave. 

Merska količina Merska enota Merilna priprava 

dolžina meter merilni trak 

čas sekunda ura (štoparica) 

masa kilogram tehtnica 

sila newton vzmetna tehtnica (silomer) 

 

Merske napake so sestavni del merjenja in se jim je nemogoče popolnoma 

izogniti. Merske napake so lahko posledica nenatančnosti merskih naprav ali 

nenatančnega merjenja oziroma odčitavanja.  

Merske napake lahko zmanjšamo tako, da opravimo večje število meritev in nato 

iz njih izračunamo povprečno vrednost. Če kakšna od meritev močno odstopa od 

ostalih, jo izločimo ali meritev ponovimo. Zelo pomembno za učence je, da se 

naučijo prepoznati meritve, ki preveč odstopajo in bi lahko spremenile končni 

rezultat ter jih ne upoštevajo pri izračunih ali pa celo ponovijo meritev, če je le to 

mogoče.  
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III. RAZISKOVALNI DEL 

Metodologija raziskave 

Izbrali smo pet poskusov iz delovnega zvezka: 

 Merjenje časa padanja 

 Neobičajna hoja 

 Merjenje nihajnega časa 

 Viseča plastenka 

 Hitrost iztekanja vode 

Prva dva poskusa izvedemo sami, saj ţelimo preveriti zgolj ali določeni pogoji 

vplivajo na rezultat poskusa. Vprašamo se, kaj bi lahko vplivalo na čas padanja 

A4 papirja in to preverimo še eksperimentalno. Prav tako za hitrost neobičajne 

hoje. Cilj raziskave je napisati dodatna navodila učiteljem za laţje izvajanje 

poskusov v razredu. 

Pri ostalih treh poskusih se odločimo za izvedbo poskusov v razredu. V raziskavi 

sodeluje 70 učencev osmih razredov iz dveh osnovnih šol v Sloveniji. Vzorec ni 

reprezentativen, ampak priloţnosten, saj je raziskava izvedena na majhnem 

vzorcu učencev določene šole, ki je bila pripravljena sodelovati. Celoten vzorec 

naključno razdelimo na dve skupini učencev in tako ustvarimo kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Kontrolna skupina je poskuse izvajala zgolj po 

navodilih v delovnem zvezku, eksperimentalna skupina pa je dobila dodatna 

navodila in videla demonstracijski poskus pred samostojnim izvajanjem.  

Znotraj posamezne skupine se vzorec razdeli še na dve podskupini in sicer ali 

učenci poskus izvajajo samostojno ali v paru (Slika 5). Z učenci izvedemo 

poskuse, katerih rezultate v nalogi analiziramo z osnovnimi statističnimi postopki 

in iščemo razlike med: 

 kontrolno skupino–samostojno izvajanje,  

 kontrolno skupino–delo v paru,  

 eksperimentalno skupino–samostojno izvajanje, 

 eksperimentalno skupino–delo v paru. 

Statistični pojmi:  

 povprečna vrednost (povprečje vseh meritev, izvedenih pod enakimi 

pogoji) 

 minimalna vrednost (najmanjša izmerjena vrednost pri enakih pogojih) 

 maksimalna vrednost (največja izmerjena vrednost pri enakih pogojih) 
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Slika 5: Prikaz razdelitve vzorca. 

VZOREC

eksperimentalna 
skupina

samostojno delo delo v paru

kontrolna 
skupina

samostojno delo delo v paru
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1. Poskus: Merjenje časa padanje 

 

Slika 6: Navodila v delovnem zvezku za poskus Merjenje časa padanja. [2]  

Pri merjenju časa padanja poskus izvedemo s tremi različnimi A4 papirji. Dva sta 

80 gramska, vendar je en popolnoma raven in nepoškodovan, enega pa najprej 

zmečkamo in nato delno zgladimo. Tretji je 110 gramski A4 papir. Pazimo, da se 

papir v času padanja ne zaleti v nobeno oviro. Pri izvedbi poskusa sledimo 

navodilom za izvedbo iz delovnega zvezka [2] ki so prikazana na Slika 6. 
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Tabela 3: Meritve časov padanja 80 g A4 papirja. 

 t (neprepog.)    (s) t (1x prepog.) (s) t (2x prepog.) (s) t (3x prepog.) (s) t (4x prepog.) (s) 

1 2,76 1,49 1,12 0,83 0,72 

2 2,29 1,62 1,23 0,88 0,63 

3 2,23 1,49 1,15 0,85 0,68 

povprečje 2,43 1,53 1,17 0,85 0,68 

 

Tabela 4: Meritve časov padanja 80 g zmečkanega A4 papirja. 

 t (neprepog.)    (s) t (1x prepog.) (s) t (2x prepog.) (s) t (3x prepog.) (s) t (4x prepog.) (s) 

1 2,78 1,61 1,11 0,82 0,72 

2 2,23 1,48 1,20 0,86 0,64 

3 2,50 1,50 1,17 0,84 0,66 

povprečje 2,50 1,53 1,16 0,84 0,67 

 

Tabela 5: Meritve časov padanja 110 g papirja. 

 t (neprepog.)    (s) t (1x prepog.) (s) t (2x prepog.) (s) t (3x prepog.) (s) t (4x prepog.) (s) 

1 1,60 1,15 0,99 0,75 0,65 

2 1,55 1,10 0,95 0,70 0,60 

3 1,62 1,12 1,01 0,81 0,58 

povprečje 1,59 1,12 0,98 0,75 0,61 

 

Rezultati meritev so zbrani v tabelah Tabela 3,Tabela 4 in Tabela 5. V tabelah 

Tabela 3 in Tabela 4, kjer je uporabljen 80 gramski A4 list, so dobljeni rezultati 

enaki, torej lahko trdimo, da je čas padanja lista neodvisen od tega ali je list 

»nov«, popolnoma gladek, ali je list ţe rabljen in malo zmečkan. Torej lahko list 

uporabimo tudi večkrat, če je potrebno meritve ponoviti. Pri 110 gramskem 

papirju (Tabela 5) se pojavijo razlike, vendar je čas pri neprepognjenem listu 

krajši, medtem, ko se pri vedno večjem številu prepogibov, časi pribliţajo časom, 

izmerjenim z 80 gramskim papirjem. Seveda moramo tukaj upoštevati dejstvo, da 

meritve, ki močno odstopajo in so posledica merskih napak ponovimo, tako da ţe 

med merjenjem bolj zaupamo meritvam, ki so ponovljive in tako dobimo bolj 

primerljive vrednosti povprečij. Pričakujemo, da učenci tega ne bi naredili in bi pri 

izračunu povprečja upoštevali vse dobljene meritve. 

Dodati je potrebno opozorilo glede izvedbe samega poskusa. V navodilih piše, da 

naj bi odmerili 2 m nekje ob steni, kar predstavlja višino, s katere bi spustili list 

papirja. Pri spuščanju papirja od steni lahko hitro pride do stika papirja in stene, 

kar povzroči, da se list obrne in pada »na glavo«, kar povzroči, da nanj deluje 

veliko manjši zračni upor in list pada hitreje.  Zadevo se lahko poenostavi tako, 

da se papir vedno spusti iz iztegnjenih rok nekje nad glavo in se umakne, pri 
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otrocih, ki so manjši, pa lahko papir spustijo na isti način, le da stopijo na stol. 

Prav tako je potrebno biti pozoren pri prepogibanju papirja, saj se le ta med 

padanjem ne sme razpreti. Učencem svetujemo, naj se pri prepogibih potrudijo in 

da v primeru, da se list razpre, meritev ponovijo. 

Pri poskusu je potrebno vsako meritev opraviti trikrat in izračunati povprečje 

meritev. Zanimivo je, da je poskus v delovnem zvezku četrti po vrsti v sklopu 

merjenja in prvi, ki vsebuje večkratne ponovitve meritev. Mislim, da bi to lahko 

vsebovali tudi predhodni poskusi, saj tako učence od začetka izvajanja poskusov 

navajamo na merske napake in da so prisotne skoraj povsod, ter da naj se ne 

»ustrašijo«, če je kdaj dobljeni rezultat popolnoma drugačen od sošolca, vendar 

naj meritev ponovijo ali pa namesto posameznih meritev med seboj primerjajo 

povprečja meritev.  
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2. Poskus: Hitrost neobičajne hoje  

 

Slika 7: Navodila v delovnem zvezku za poskus: Hitrost neobičajne hoje. [2]  
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Poskus Hitrost neobičajne hoje izvedemo na dva načina. Prvi način je popolnoma 

enak navodilom v delovnem zvezku (Slika 7), da ob prvem koraku začnemo 

meriti čas določena števila prehojenih korakov. Zaznamo, da so prvi trije koraki 

malo bolj počasni, saj mora človek pri taki hoji najprej ujeti ravnoteţje, zato v 

drugem primeru začnemo čas meriti po petih prehojenih korakih in je šesti korak 

prvi korak v meritvah. Poleg lovljenja ravnoteţja, z nekaj prehojenimi koraki pred 

začetkom merjenja ujamemo določen ritem hoje, ki nam omogoča bolj 

enakomerno gibanje.  

 

Tabela 6: Meritve z začetkom merjenja ob prvem koraku (po navodilih v delovnem zvezku). 

Št. 
korakov 

s (cm) t (s) tpovp (s) v (cm/s) 

0 0 0 0 0 0 / 

5 127,5 5,63 5,56 5,19 5,43 23,48 

10 255,0 10,05 10,15 9,9 10,03 25,42 

20 510,0 20,41 21,20 21,27 20,96 24,33 

40 1020,0 34,96 35,93 35,96 35,62 28,64 

 

Povprečna hitrost neobičajne hoje (začetek merjenja časa pri prvem koraku): 

25,46 cm/s. 

Tabela 7: Meritve z začetkom merjenja po 5-ih prehojenih korakih. 

Št. 
korakov 

s (cm) t (s) tpovp (s) v (cm/s) 

0 0 0 0 0 0 / 

5 127,5 4,39 4,73 4,13 4,42 28,85 

10 255,0 8,55 8,83 8,66 8,68 29,38 

20 510,0 18,06 18,29 18,65 18,33 27,82 

40 1020,0 33,98 34,03 34,31 34,11 29,90 

 

Povprečna hitrost neobičajne hoje (začetek merjenja časa po 5-ih prehojenih 

korakih): 28,99 cm/s. 

Povprečni izmerjeni časi in posledično izračunane hitrosti se pri različni izvedbi 

poskusa razlikujejo. Pri prvem načinu izvedbe poskusa je povprečna hitrost 25,46 

cm/s, v drugem pa 28,99 cm/s. Vidimo (Tabela 6 in Tabela 7), da so hitrosti pri 

drugem načinu merjenja zelo podobne povprečni hitrosti vseh meritev (5, 10, 

15,…korakov), medtem ko se pri prvem načinu merjenja izračunana hitrost pri 

manjšem številu prehojenih korakov razlikuje od povprečja in se povprečni hitrosti 

pribliţa šele pri računanju hitrosti pri 40-ih prehojenih korakih ( v = 28,64 cm/s ). 

Razlog je v tem, da pri 40-ih korakih prvi trije veliko manj vplivajo na izmerjeni 
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čas kot pri 5-ih, zato je pri daljših razdaljah manj merskih napak, ki so posledica  

lovljenja  ravnoteţja v prvih dveh do treh korakih.  

Pri poskusu Hitrost neobičajne hoje priporočamo, da se čas začne meriti šele po 

nekaj korakih, saj tako zmanjšamo napako merjenja, ki se pojavi zaradi lovljenja 

ravnoteţja v prvih korakih.  
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3. Poskus: Merjenje nihajnega časa 

 

 

Slika 8: Navodila za poskus Merjenje nihajnega časa v delovnem zvezku. [2]  

 

Poskus je zasnovan za merjenje časa in je v delovnem zvezku uvrščen pod 

poglavje Merjenje, kar pomeni da učenci ne obravnavajo nihanja kot del učne 

snovi v osmem razredu. Učenci lahko ob koncu poskusa sklepajo o razlogih za 

različne nihajne čase, lahko jim tudi omogočimo spreminjanje druge 

spremenljivke, naprimer večja masa uteţi na nihalu in jim tako damo več 

moţnosti za poskušanje in iskanje teorij o nihajnem času. Z nihanjem se učenci 

srečajo v niţjih razredih, pri naravoslovju, vendar samo z osnovnimi pojmi in 

pojavi. Sam poskus torej od učencev zahteva, da izmerijo čas desetih nihajev.  

Učence smo naključno razdelili v dve skupini in vsako skupino še v dve 

podskupini (Slika 5). Kontrolna skupina je poskus izvajala po navodilih iz  

delovnega zvezka (Slika 8) in so čas začeli meriti takrat, ko so spustili nihalo, 

eksperimentalna skupina pa je nihalo najprej pustila, da trikrat zaniha in nato 

začela meriti čas. V obeh skupinah je polovica poskus izvajala samostojno, druga 

polovica pa v parih. 
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3.1. Kontrolna skupina 

Tabela 8: Povprečje izmerjenih rezultatov v kontrolni skupini. 

Dolžina nihala 
l (cm) 

Samostojno izvajanje Izvajanje v paru 

 t10 (s) t (s) t10 (s) t (s) 

50 14,37 1,437 14,39 1,439 

40 13,24 1,324 13,04 1,304 

30 11,46 1,146 11,21 1,121 

20 9,31 0,931 9,39 0,939 

10 7,03 0,703 7,02 0,702 

5 5,29 0,529 5,83 0,583 

 

Kontrolna skupina poskus izvaja po navodilih, kar pomeni, da čas začnejo meriti 

v trenutku, ko nihalo odmaknejo iz ravnovesne lege in ga spustijo. Polovica 

kontrolne skupine poskus izvaja sama, kar pomeni, da en učenec odmakne 

nihalo, šteje nihaje in meri čas. Pri delu v paru eden od para odmakne nihalo in 

naglas šteje nihaje, drugi pa meri čas.  

Pri primerjavi povprečnih izmerjenih časov (Tabela 8), opazimo največje 

odstopanje med samostojnim izvajanjem in izvajanjem v paru, pri najkrajšem 

nihalu, kjer je tudi nihajni čas najkrajši. 

 

3.2. Eksperimentalna skupina 

Eksperimentalna skupina nihalo najprej pusti da trikrat zaniha in nato začne 

meriti čas. V obeh skupinah polovica poskus izvaja samostojno, druga polovica 

pa v parih 
 

Tabela 9: Povprečje izmerjenih rezultatov v eksperimentalni skupini. 

Dolžina nihala 
l (cm) Samostojno izvajanje Izvajanje v paru 

 t10 (s) t (s) t10 (s) t (s) 

50 14,39 1,439 14,51 1,451 

40 12,78 1,278 12,66 1,266 

30 11,25 1,125 10,59 1,059 

20 9,28 0,928 9,04 0,904 

10 6,76 0,676 6,56 0,656 

5 4,81 0,481 5,05 0,505 
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3.3. Interpretacija rezultatov 

Pri poskusu Merjenje nihajnega časa primerjamo dobljene čase glede na 

eksperimentalno in kontrolno skupino, ter glede na to ali so poskus izvajali 

samostojno ali v paru.  

Pri primerjavi povprečnih časov vseh meritev se med kontrolno in 

eksperimentalno skupino (Tabela 8 in Tabela 9) pojavijo določene razlike, vendar 

so le te dokaj majhne in statistično nepomembne. Pričakujemo, da bodo časi pri 

eksperimentalni skupini krajši, saj s tem, ko pustimo nihalo, da malo zaniha, 

ujamemo konstantno amplitudo nihanja, ki je lahko pri takojšnem merjenju, v 

prvih dveh nihajih drugačna od ostalih.  

Pri primerjavi rezultatov med samostojnim izvajanjem in izvajanjem v paru ne 

moremo govoriti o velikih razlikah, teţko rečemo, da so časi v eni izmed skupin 

krajši oziroma daljši. Tu pričakujemo, da bodo razlike v dobljenih rezultatih bolj 

očitne in da bodo časi izmerjeni samostojno daljši, od tistih pri delu v paru. 

Razlog za naša predvidevanja je, da kadar eden v paru spusti nihalo in da signal 

za začetek merjenja, mine nekaj časa preden drugi v paru začne meriti čas. Pri 

samostojnem izvajanju ta signal da učenec sam sebi in je reakcijski čas za 

začetek merjenja časa krajši. Pri izvajanju v paru smo opazili dva načina za 

končanje merjenja. Pri prvem je dal tisti v paru, ki ni meril časa, signal merilcu, da 

naj ustavi štoparico. Pri drugem pa je učenec, ki meri čas, sam štel nihaje in 

opazoval, kdaj bo nihalo v poloţaju za konec merjenja, 

 

3.4. Analiza izvajanja poskusa   

Zanimivo je, da je to eden izmed dveh poskusov v delovnem zvezku, ki ne 

predvidi ponovnega merjenja in s tem primerjave ali so učenci pravilno šteli 

nihaje, ali je nihalo pravilno nihalo v ravnini, itd,… Zagotovo je tudi to eden od 

dejavnikov, da so rezultati med seboj zelo podobni, saj so izmerjene vrednosti v 

območju dobre sekunde.  

 

Omeniti moramo tudi, da je kar nekaj učencev namesto 10 nihajev izmerilo 5 

nihajev, saj so za nihajni čas vzeli samo čas od točke A do točke B in ne tudi 

nazaj, kljub temu, da je bilo v navodilih jasno napisano kaj je nihajni čas (Slika 3) 

in od katere do katere točke morajo meriti čas. Tudi te izmerjene čase 

upoštevamo pri analizi rezultatov vendar jih pomnoţimo z dva in pri primerjavi z 

ostalimi ugotovimo ,da ne odstopajo od povprečja.  

  

Eno izmed skupin smo pustili, da poskus izvaja zgolj s pomočjo navodil iz 

delovnega zvezka in na prvo teţavo naletimo ţe pri postavitvi samega poskusa. 

Problem je v tem, da učenci pogosto mislijo, da je dolţina nihala, kar celotna 

dolţina vrvice in odreţejo, na primer, 50 cm, šele nato vrvico naveţejo na stojalo 

in na vrvico matico. S tem seveda izgubijo nekaj cm, kar se pozna samo pri 

prvem merjenju, saj so pri drugi dolţini ţe merili dolţino vrvice, ki niha. Pri vseh 



E. Miklič: Analiza poskusov v izbranem delovnem zvezku za 8. razred osnovne šole 

 

 

24 
 

ostalih na to opozorimo pred izvedbo poskusa in tukaj moramo omeniti, da je to 

ena od stvari, katero bi učitelj moral povedati, preden učenci začnejo izvajati 

poskus.  

 

Drugi problem se pojavi pri odmiku iz ravnovesne lege, ki ni bil v ravnini nihala in 

nihalo začne nekako kroţiti in se celo večkrat zaleti v stojalo in je potrebno 

meritev začeti od začetka, saj se to navadno zgodi med 5-im in 10-im nihajem. 
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4. Poskus: Viseča plastenka 

 

 

Slika 9: Navodila v delovnem zvezku za poskus Viseča plastenka. [2]  

 

Poskus na šolah izvedemo z različno maso bremena zato pogledamo dobljene 

meritve za vsako šolo posebej.  

Poskus izvedemo po navodilih v delovnem zvezku (Slika 9), vendar namesto s 

pomočjo kljuke na vratih izvedemo s trinoţnimi stojali. Stojala, lahko v primerjavi 

s kljuko, predstavljajo večje teţave pri izvedbi poskusa. Predvsem pri 

samostojnem delu, saj je stojalo potrebno dobro obteţiti ali pa prositi nekoga, da 

stojalo drţi. Pri delu v paru je bilo to laţje. Ker moramo pri delu v razredu 

določene stvari prilagoditi, je tukaj res potrebno biti pozoren na varnost, da 

kakšno stojalo ne pade komu na nogo ali podobno.  
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Tabela 10: Povprečje izmerjenih rezultatov na prvi osnovni šoli. 

 Samostojno izvajanje Izvajanje v paru 

F (N) α (°) α (°) 

1 33,0 27,5 

3 50,7 45,0 

5 66,8 59,4 

8 72,8 70,0 

 

Tabela 11: Povprečje izmerjenih rezultatov na drugi osnovni šoli. 

 Samostojno izvajanje Izvajanje v paru 

F (N) α (°) α (°) 

1 22,4 19,1 

3 41,9 30,0 

5 52,6 40,8 

8 65,3 68,3 
 

V prvi osnovni šoli (Tabela 10) pri delu v paru vedno izmerijo manjši kot, kakor pri 

samostojnem izvajanju poskusa. Teţko rečemo, da so bolj natančni, ampak 

lahko pa trdimo, da je ta poskus ob uporabi trinoţnega stojala ali katerega 

drugega, laţje izvajati v paru, saj se pri večjih silah lahko stojalo hitro prevrne, če 

ga nekdo ne drţi. Tudi drţanje silomera, ves čas merjenja z določeno silo je 

laţje, če to nadzira eden od para, drugi pa izmeri kot. Pri samostojnem izvajanju 

je drţanje silomera pri večjih silah, čim bolj na miru in še merjenje kota za učence 

kar zahtevna naloga.  

Učenci v drugi osnovni šoli (Tabela 11) pri izvajanju v paru, pri vseh silah, razen 

pri največji, izmerijo manjše kote kot učenci, ki poskus izvajajo sami. 

 

Rečemo lahko, da je poskus, ki je mišljen tako, da vrvico pritrdimo na kljuko, ki 

naj se ne bi premikala, zasnovan dobro, a vseeno priporočamo, da se poskus 

izvaja v paru, saj večina učencev ni ravno vešča v merjenju, kaj šele, da bi morali 

izmeriti dve količini hkrati.  
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5. Poskus: Hitrost iztekanja vode 

 

 

Slika 10: Navodila v delovnem zvezku za poskus Hitrost iztekanja vode. [2]  

Poskus je zasnovan zelo preprosto, učenci morajo meriti hitrost iztekanja vode iz 

20 ml brizge v različnih, vnaprej določenih segmentih. V razredu  poskus 

izvajamo vsi po enakih navodilih (Slika 10), vendar eksperimentalna skupina 

uporabi brizge, na katerih na zadnji črtici piše 0 ml, kontrolna pa ima na koncu 

samo črtico. V razredih izvajamo samo prvi del poskusa, torej brez dodatne 

cevke na koncu brizge, saj nas je predvsem zanimalo, kako se bodo razlikovali 

dobljeni rezultati brez in z oznako 0 ml, zato ostalih spremenljivk nismo 

spreminjali. 
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5.1. Kontrolna skupina 

Tabela 12: Povprečje dobljenih rezultatov v kontrolni skupini. 

 
Samostojno 

izvajanje 
Izvajanje v paru 

Merjenje s 
pomočjo 
»krogov« 

 t (s) t (s) t (s) 

od 20 do 15 ml 1,74 2,00 1,84 

od 15 do 10 ml 1,96 2,15 1,95 

od 10 do 5 ml 2,35 2,59 2,23 

od 5 do 0 ml 3,62 3,76 3,90 

 

V kontrolni skupini se med podskupinama pojavijo določene razlike, ki pokaţejo, 

da je pri izvajanju v paru izmerjeni čas daljši.(Tabela 12) To lahko pripišemo 

temu, da je teţko za dve osebi, dve dejanji sproţiti istočasno, saj vedno ena 

izmed njih poda znak za sproţitev in druga oseba sproţi šele, ko zazna ta znak. 

Razlike pripišemo tudi temu, da morda tisti od para, ki meri čas, ni v pravilnem 

poloţaju, da bi dobro videl brizgo, črte na njej in gladino vode.  

Časi, izmerjeni s pomočjo »krogov«, to pomeni da, ko voda preide nivo 20 ml 

sproţijo štoparico, ter nato vsakih 5 ml sproţijo nov krog. Ko se brizga izprazni 

prepišejo čase posameznega kroga, ki predstavljajo čase, ki jih ţelimo izmeriti.  

so krajši, odstopa le zadnji čas, ki je daljši v primerjavi z ostalima podskupinama.  

 

Tabela 13: Minimalni in maksimalni izmerjeni čas v kontrolni skupini. 

 Samostojno izvajanje Izvajanje v paru 

 tmin (s) tmax (s) tmin (s) tmax (s) 

od 20 do 15 ml 1,26 2,39 1,46 2,19 

od 15 do 10 ml 1,56 3,4 1,77 2,24 

od 10 do 5 ml 1,8 3,2 2,36 2,77 

od 5 do 0 ml 1,6 4,2 3,21 4,09 

 

V Tabela 11 so prikazani minimalni in maksimalni povprečni izmerjeni časi treh 

meritev. Tudi tukaj so minimalni časi pri izvajanju v paru daljši, medtem ko so 

maksimalni rezultati daljši pri samostojnem izvajanju. Opazimo lahko nekaj velikih 

odstopanj med minimalnim in maksimalnim izmerjenim časom, kar nam pokaţe, 

da so merske napake prisotne in jih z večkratnim merjenjem lahko zmanjšamo. 

Predvsem zelo odstopata minimalni in maksimalni izmerjeni rezultat pri 

samostojnem izvajanju v zadnjem intervalu od 5 ml do 0 ml. Tukaj bi lahko bila 

odločilna presoja, kje je na brizgi 0 ml, saj le ta ni točno označena. V 
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nadaljevanju primerjamo ti dve meritvi v eksperimentalni skupini, ki je imela na 

zadnji črtici jasno napisano, da je tam 0 ml.  

 

5.2. Eksperimentalna skupina 

Tabela 14:Povprečje dobljenih rezultatov v eksperimentalni skupini. 

 Samostojno izvajanje Izvajanje v paru 

 t (s) t (s) 

od 20 do 15 ml 1,75 1,81 

od 15 do 10 ml 2,1 2,01 

od 10 do 5 ml 2,47 2,36 

od 5 do 0 ml 3,71 3,71 

 

V eksperimentalni skupini ne moremo reči, da so v eni podskupini časi daljši, saj 

se enkrat pojavi isto povprečje, enkrat je izmerjeni čas daljši pri delu v paru in 

dvakrat pri samostojnem izvajanju. (Tabela 14) Tukaj je bilo na brizgi označeno 0 

ml in so vsi vedeli, kdaj točno naj bi ustavili štoparico. Pričakujemo da bodo 

rezultati pri delu v paru krajši, zaradi zamika sproţitve štoparice. 

Tabela 15: Minimalni in maksimalni izmerjeni čas v eksperimentalni skupini. 

 Samostojno izvajanje Izvajanje v paru 

 tmin (s) tmax (s) tmin (s) tmax (s) 

od 20 do 15 ml 1,26 2,18 1,55 2,11 

od 15 do 10 ml 1,37 3,07 1,83 2,27 

od 10 do 5 ml 1,57 3,2 1,81 2,56 

od 5 do 0 ml 3,19 4,2 3,43 4,41 

 

Minimalna in maksimalna povprečja treh meritev (Tabela 15) zopet pokaţejo, da 

so minimalni časi daljši pri izvajanju v paru, medtem ko so maksimalni dvakrat 

krajši in dvakrat daljši pri izvajanju v paru v primerjavi s samostojnim izvajanjem. 

Primerjati moramo še minimalni in maksimalni izmerjeni rezultat pri samostojnem 

izvajanju v zadnjem intervalu merjenja, torej od 5 ml do 0 ml. Tudi tukaj pride do 

odstopanj, vendar so le ta mnogo manjša kot v kontrolni skupini (tmin = 1,6 s;   tmax 

= 4,2 s). Sklepamo lahko, da napis 0 ml na brizgi zmanjša merske napake, saj 

učenci jasno vedo kdaj prenehati meriti čas in ne čakajo,da vsa voda izteče in 

čas nehajo meriti,ko ugotovijo, da se le to ne bo zgodilo. Minimalni in maksimalni 

povprečni izmerjeni rezultati so grafično prikazani na Slika 11 in Slika 12. 
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Slika 11: Graf minimalnih in maksimalnih rezultatov pri samostojnem izvajanju. 

 

Slika 12: Graf minimalnih in maksimalnih rezultatov pri izvajanju v paru. 
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kontrolna min 1,26 1,56 1,8 1,6

eksperimentalna min 1,26 1,37 1,57 3,19
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eksperimentalna max 2,18 3,07 3,2 4,2
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5.3. Analiza izvajanja poskusa 

Sam poskus učencem ne predstavlja večjih teţav. Najpogosteje se zgodi, da  pri 

samostojnem izvajanju, brizgo z eno roko potopijo v vodo, z drugo jo zamašijo 

spodaj, tako, da ne morejo sami sproţiti štoparice. Večina  za pomoč prosi 

sošolca in tako dobimo še nekaj parov. Ostalim pokaţemo, kako lahko brizgo 

potopijo in zamašijo z isto roko, da lahko z drugo roko sproţijo štoparico. 

Zanimivo je, da učenci pri samostojnem izvajanju sami pridejo do ideje merjenje 

časa s »krogi«.  

Pri poskusu je potrebno učence opozoriti tudi na to, da če ţelijo natančno 

odčitavati nivo gladine v brizgi, morajo imeti oči v višini gladine vode v brizgi in 

ves čas gledati, kako pada gladina vode in ne recimo štoparice ali kaj počne 

sošolec, saj so merjeni časi zelo kratki in vsaka najmanjša nepozornost vpliva na 

izmerjeno vrednost.  
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6. Ugotovitve 
Kot rečeno je poudarek magistrskega dela na raziskovalnem delu, kjer 

pregledamo poskuse v delovnem zvezku. Poskusi v delovnem zvezku so 

zasnovani za samostojno delo učencev, vendar bi lahko z delom v paru nekatere 

poskuse poenostavili, saj določeni poskusi od učencev zahtevajo precej ročnih 

oziroma merilnih  spretnosti. Velikokrat morajo istočasno nekaj spustiti z eno 

roko, z drugo pa začeti meriti čas. Nekatere poskuse bi torej lahko poenostavili 

tako, da bi eden od para spustil nihalo, papir,… drugi pa bi začel meriti čas. 

Zagotovo bi tu prišlo do merskih napak, saj teţko dva istočasno izvedeta dejanje, 

vendar so te napake zelo majhne in jih z večkratni merjenjem še zmanjšamo. Pri 

vseh poskusih, ki vsebujejo merjenje časa, moramo izvesti vsaj tri meritve in 

izračunati povprečje le teh.  

 

Glede na opazovanje učencev po razdelitvi navodil ugotavljamo, da so pri branju  

zelo površni. Preberejo samo glavna navodila ali zgolj pogledajo slike izvedbe. 

Ne preberejo dodatnih navodil v okvirčku, kjer so dodatna pojasnila. V okvirčku 

smo Merjenje nihajnega časa imeli pojasnjeno, kaj je nihajni čas. Zaradi 

površnosti pride do napak pri izvedbi, saj namesto 10 nihajev izmerijo samo 5 

nihajev, ker za en nihaj vzamejo dejansko pol nihaja. Prav tako je pri poskusu 

Viseča plastenka, kjer je bilo potrebno izmeriti kot, prišlo do nezbranosti pri 

branju navodil. Na sliki je bilo jasno prikazano, kateri kot je potrebno izmeriti, 

vendar jih je veliko izmerilo sokot temu kotu [15] . Seveda lahko s pomočjo 

računa (180° - izmerjeni kot), naknadno izračunajo pravilen kot, ampak dejstvo je, 

da bi morali bolj zbrano brati navodila in seveda ob morebitnem nerazumevanju 

le teh vprašati za dodatna pojasnila.  

 

Pri kontrolni skupini preverimo, kaj se zgodi, če poskusov ne vidijo pred izvedbo, 

torej ne izvedemo demonstracijskega poskusa. Ţe pri poskusu Merjenje 

nihajnega časa je prišlo do napake pri postavitvi poskusa, saj so najprej odmerili 

dolţino nihala, šele nato so vrvico vezali na stojala in matico na vrvico. S tem so 

izgubili nekaj centimetrov, kar pa se pri končnih rezultatih ni poznalo. Teţave se 

pojavijo tudi pri poskusu Iztekanje vode, saj učenci z eno roko potopijo brizgo, z 

drugo pa jo zamašijo. Zgodi se, da ne vedo, kako bi sedaj sproţili štoparico. 

Večina je za pomoč prosila soseda, tako da smo imeli namesto samostojnega 

dela, delo v paru. Povzamemo lahko, da ţe kratka demonstracija poskusa 

pripomore k hitrejši samostojni izvedbi in manjšim merskim napakam. Zagotovo 

je čas tisti, ki v razredu zelo hitro mine in če lahko kako pripomoremo k temu, da 

učenci poskus izvedejo hitreje in natančneje, to naredimo.  

 

Opazili smo tudi, da se merske napake pojavljajo dokaj pogosto, vendar jih 

večina odpravi ţe med samim merjenjem. To pomeni,da opazijo, da eden izmed 

rezultatov močno odstopa in meritev ponovijo ali ta rezultat izločijo pri računanju 

povprečja.  
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V Tabela 16 je prikazano, kje so se pojavila odstopanja pri dobljenih rezultatih, 

med kontrolnimi in eksperimentalnimi skupinami ali med različnimi izvedbami 

poskusov. Vidimo lahko, da so pri nekaterih poskusih sicer manjša odstopanja 

med samostojnim izvajanjem in izvajanjem v paru, vendar tukaj lahko dodamo, 

da so bili poskusi veliko hitreje in laţje izvedeni v paru.  

 

Tabela 16: Prikaz odstopanj dobljenih rezultatov pri poskusih. 

Poskus Primerjava med: 
Ali pride do odstopanj pri 

dobljenih rezultatih? 

Merjenje časa 
padanja 

nov papir / 
zmečkan papir 

NE 

 
80 g papir / 
100 g papir 

DA 

Neobičajna hoja 
merjenje od prvega koraka / 
merjenje od petega koraka 

DA 

Merjenje 
nihajnega časa 

kontrolna skupina / 
eksperimentalna 

skupina 
DA 

 
kont. samostojno izvajanje / 

kont. izvajanje v paru 
DA 

 
eksp. samostojno izvajanje/ 

eksp. izvajanje v paru 
NE 

Viseča plastenka 
samostojno izvajanje / 

izvajanje v  paru 
NE 

Hitrost iztekanja 
vode 

kontrolna skupina / 
eksperimentalna 

skupina 
DA 

 
kont. samostojno izvajanje / 

kont. izvajanje v paru 
DA 

 
eksp. samostojno izvajanje / 

eksp. izvajanje v paru 
NE 
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Eden od ključnih ciljev magistrskega dela je tudi napisati dodatna navodila 

oziroma opozorila za boljšo in laţjo izvedbo samih poskusov. 

Vsa dodatna navodila za laţjo izvedbo posameznega poskusa so zbrana v 

Tabela 17, ki je namenjena kot pomoč tako učiteljem kot učencem. 

Tabela 17: Dodatna navodila učiteljem za lažjo izvedbo poskusov. 
POSKUS Dodatna navodila za lažjo izvedbo 

Merjenje časa 
padanja 

 A4 list se lahko uporabi večkrat. 

 Opozorimo naj pazijo na predmete, ki bi ovirali 
padanje papirja.  

 Namesto odmerjenih 2 metrov uporabimo višino, ki 
jo predstavljajo iztegnjene roke nad glavo. 

 Veliko lažje je delo v paru. 

 Če lista ne spustimo lepo se bo obrnil pokončno in 
meritve ne bodo točne. 

Neobičajna hoja  Začeti meriti po vsaj 5 korakih. 

 Dobro je, da so koraki čim bolj enakomerni (v 
enakem tempu). 

Merjenje 
nihajnega časa 

 Pred izvedbo pojasniti ( še bolje demonstrirati) kaj 
je nihajni čas.  

 Opozoriti, da je dolžina nihala od tam kjer je vpeto 
do uteži. In da se ne odmeri dolžine nihala in šele 
nato pripenja gor utež. 

Viseča plastenka  Veliko lažje je delo v paru.  

 Uporabe kljuke na vratih v navodilih je super, saj se 
trinožno stojalo pri zadnjih meritvah že lahko 
prevrne. 

Hitrost iztekanja 
vode 

 Pokažemo kje je 0 ml in povemo, naj ne čakajo da 
izteče še zadnja kapljica.  

 Dobro je da so oči v višini gladine vode, saj imajo 
lažji pregled kdaj se gladina dotakne posamezne 
merilne črte. 
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IV. ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu je v teoretičnem delu predstavljen del učnega načrta za 

fiziko, ki se navezuje na obravnavane poskuse v raziskovanem delu. Predstavili 

smo nekaj ključnih pojmov: merjenje, merske napake, učenje z raziskovanjem, 

nihanje, razstavljanje sil,…  

V raziskovalnem delu smo si izbrali poskuse, za katere smo predvidevali, da jih s 

pomočjo dodatnih navodil lahko izboljšamo oziroma pomagamo učencem in 

učiteljem za kvalitetnejšo izvedbo le teh. Tri poskuse smo izvedli v šoli, kjer smo 

preverili kakšne razlike se pojavijo kadar učenci zgolj sledijo navodilom, ki jih 

dobijo oziroma, kadar je poskus prikazan demonstracijsko z vsemi navodili za 

laţjo izvedbo.  

Ugotovili smo, da učenci raje izvajajo poskuse v parih, pri tem je tudi poskus 

hitreje zaključen. Prav tako učenci zelo slabo sledijo pisnim navodilom in 

preberejo samo glavni del. Merske napake se pri učencih pojavljajo pogosto, 

vendar jih sami hitro odpravijo, saj meritve, ki močno odstopajo ponovijo ali 

izločijo pri računanju povprečij. Izvedba samih poskusov je ob demonstraciji 

učitelja na začetku veliko hitrejša in tudi za učence veliko bolj razumljiva. Med 

samim izvajanjem so bolj samostojni in ne postavljajo veliko dodatnih vprašanj. 

Vsi izbrani poskusi so ob malo dodatnih navodilih popolnoma izvedljivi in primerni 

za delo v šoli oziroma doma.  

 

Povzamemo naj še, da je izvajanje poskusov v šoli eden ključnih dejavnikov, kar 

poudarjajo tudi tuji avtorji [4, 8, 16, 17], da učencem pribliţamo naravoslovne 

predmete, med katere se uvršča tudi fizika. S pomočjo poskusov učencem 

omogočimo, da teorijo, ki so jo ali jo še bodo spoznali, vidijo iz druge perspektive. 

Ker je za nekatere učence teorija v fiziki »znanost«, jim lahko fiziko predstavimo 

na drugačen način.  

 

Za konec se vrnimo k temu, zakaj smo izbrali prav to temo magistrskega dela. 

Ţelja in cilj sta bila, da pregledamo poskuse in napišemo kratka dodatna navodila 

oziroma pojasnila, ki bodo v pomoč učiteljem pri izvedbi teh in drugih poskusov. 

Ugotovitve, da je delo v parih boljše in da demonstracijski poskus pripomore k 

izvedbi poskusov in skrajša čas izvedbe, lahko posplošimo na vse poskuse, ki naj 

bi jih učenci pri pouku izvedli samostojno. Ob vsem tem nam po koncu meritev 

ostane tudi čas za analizo in interpretacijo rezultatov. 
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VI. PRILOGE 

V prilogah imamo vse delovne liste, ki smo jih uporabili pri delu z učenci. Za 

poskus Hitrost iztekanja vode smo uporabili enaka navodila za vse in spremenili 

pripomočke za izvedbo (Priloga 1). Za poskus Merjenje nihajnega časa se 

navodila razlikujejo za kontrolno (Priloga 2) in eksperimentalno skupino (Priloga 

3). Poskus Viseča plastenka ima prav tako navodila za kontrolno (Priloga 4) in 

eksperimentalno skupino (Priloga 5). Z rumeno barvo so v prilogah označene 

ključne razlike v navodilih med kontrolno in eksperimentalno skupino. 

 

Priloga 1:  

Hitrost iztekanja vode 

 

Pripomočki: posoda, brizga, 

kratka cev, štoparica 

 

Cilj poskusa: Izmeri odvisnost časa 

iztekanja vode iz rezervoarja brizge 

od višine vode nad odprtino 

iztekanja. 

Izvedba poskusa:  

1. Posodo do polovice napolni z vodo. 

 

 

 

 

2. Razstavi brizgo na dva dela: 

rezervoar in bat. V nadaljevanju 

potrebuješ le rezervoar brizge. 

 

 

3. Potopi rezervoar brizge pod vodno 

gladino v posodi. 
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4. Rezervoar, ki je napolnjen z vodo, 

dvigni iz posode in pusti, da voda iz 

rezervoarja odteka v posodo. 

5. S štoparico izmeri čas, ko se vodna 

gladina spusti od oznake 20 ml do 

oznake 15 ml. Čas izmeri trikrat in 

vrednosti napiši v tabelo. Izmeri čase 

še za druge spremembe višin, ki so 

vpisane v tabeli. 
   

 

 

Sprememba 
prostornine vode v 
brizgi 

Čas, v katerem se je sprememba zgodila 

 
1.meritev 

 
2.meritev 

 
3.meritev 

Povprečna 
vrednost 
meritev 

od 20 ml do 15 ml     

od 15 ml do 10 ml     

od 10 ml do 5 ml     

od 5 ml do 0 ml     
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Priloga 2: 

Merjenje nihajnega časa 

 

PRIPOMOČKI: kovinska matica, 

tračen meter, lepilni trak, štoparica 

 

 

 

 

Cilj poskusa: Razišči odvisnost 

nihajnega časa nitnega nihaja od dolţine 

nihala in izdelaj nihalo, ki ima nihajni čas 1 

sekundo (glej spodnjo sliko). Nihajni čas je 

čas, ki ga telo potrebuje za en nihaj, to je 

premik od ene skrajne lege do druge in 

nazaj, torej od točke A do točke B in nazaj to 

točke A. 

Izvedba poskusa: 

1. Na vsaj 60 cm dolg sukanec priveţi 

kovinsko matico.  

 

 

 

 

 

2. Z lepilnim trakom pritrdi sukanec na 

spodnji rob mize tako, da je razdalja 

 med sredino matice in spodnjim 

robom mize 50 cm. Izdelal si nitno 

nihalo z dolţino 50 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

3. V preglednico vpiši čas desetih nihajev pri različnih dolţinah nihala. Časa enega 

nihaja (nihajnega časa) ne meriš, temveč ga izračunaš tako, da čas desetih nihajev 

deliš s deset. Opravi meritve za naslednje dolţine nitnega nihala: 50 cm, 40 cm, 30 

cm, 10 cm in 5 cm. 

Dolžina nihala 
l [cm] 

Izmerjeni čas desetih nihajev 
t10 [s] 

Izračunani nihajni čas 
(čas enega nihaja) 
t [s] 

50   
40   
30   
20   
10   
5   
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Priloga 3: 

Merjenje nihajnega časa 

 

Pripomočki: kovinska matica, 

tračen meter, lepilni trak, štoparica 

 

 

 

 

Cilj poskusa: Razišči odvisnost 

nihajnega časa nitnega nihaja od dolţine 

nihala in izdelaj nihalo, ki ima nihajni čas 1 

sekundo (glej sliko 1.2.). Nihajni čas je čas, 

ki ga telo potrebuje za en nihaj, to je premik 

od ene skrajne lege do druge in nazaj, torej 

od točke A do točke B in nazaj to točke A.  

Izvedba poskusa: 

4. Na vsaj 60 cm dolg sukanec priveţi 

kovinsko matico.  

 

 

 

 

 

5. Z lepilnim trakom pritrdi sukanec na 

spodnji rob mize tako, da je razdalja 

 med sredino matice in spodnjim 

robom mize 50 centimetrov. Izdelal 

si nitno nihalo z dolţino 50 cm.  
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6. V preglednico 1.4. vpiši čas desetih nihajev pri različnih dolţinah nihala. Časa enega 

nihaja (nihajnega časa) ne meriš, temveč ga izračunaš tako, da čas desetih nihajev 

deliš s deset. Opravi meritve za naslednje dolţine nitnega nihala: 50 cm, 40 cm, 30 

cm, 10 cm in 5 cm. 

Ko spustiš nihalo ga pusti, da dvakrat zaniha, in šele nato začni meriti čas. 

 

 

 

Dolžina nihala 
l [cm] 

Izmerjeni čas desetih nihajev 
t10 [s] 

Izračunani nihajni čas 
(čas enega nihaja) 
t[s] 

50   
40   
30   
20   
10   
5   
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Priloga 4:  

Viseča plastenka 

 

Pripomočki: manjša plastenka, 

vrvica, 

podloţka, silomer, kotomer 

 

Cilj poskusa: Razišči odvisnost 

nagiba vrvice od sile, s katero 

vlečemo silomer v vodoravni smeri, 

ter z načrtovanjem določi silo vrvice 

in teţo plastenke. 

Izvedba poskusa: 

1. Manjšo plastenko napolni z vodo in jo zapri z zamaškom. 

  
2. Na sredino vrvice priveţi podloţko. 

 
3. Eno krajišče vrvice priveţi okoli grla plastenke. 

 
4. Drugo krajišče vrvice priveţi na ročaj omare ali na ogrodje šolske klopi tako, da 

podloţka in plastenka prosto visita. 
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5. S silomerom, ki ga zatakneš za podloţko, vleči v vodoravni smeri s silo 1 N. Izmeri 

kot α med zgornjim delom vrvice in navpičnico. Izmeri kot α še pri vodoravnih silah, ki 

so zapisane v preglednici. 

 

 
Sila silomera 
FS[N] 

Kot med zgornjim delom 
vrvice in navpičnico 
α[°] 

1  
3  
5  
8  
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Priloga 5: 

Viseča plastenka 

 

Pripomočki: manjša plastenka, 

vrvica, 

podloţka, silomer, kotomer 

 

Cilj poskusa: Razišči odvisnost 

nagiba vrvice od sile, s katero 

vlečemo silomer v vodoravni smeri, 

ter z načrtovanjem določi silo vrvice 

in teţo plastenke. 

 

Izvedba poskusa: 

1. Manjšo plastenko napolnita z vodo in 

jo zaprita z zamaškom. 

  
2. Na sredino vrvice priveţita podloţko. 

 
3. Eno krajišče vrvice priveţita okoli 

grla plastenke. 

 
4. Drugo krajišče vrvice priveţita na 

ročaj omare ali na ogrodje šolske 

klopi tako, da podloţka in plastenka 

prosto visita. 
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5. Eden v paru naj s silomerom, ki ga 

zatakne za podloţko, vleče v 

vodoravni smeri s silo 1 N. Drugi naj 

izmeri kot α med zgornjim delom 

vrvice in navpičnico. Kot α  naj izmeri 

še pri vodoravnih silah, ki so 

zapisane v preglednici. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sila silomera 
FS[N] 

Kot med zgornjim delom 
vrvice in navpičnico 
α[°] 

1  
3  
5  
8  


