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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrske naloge sem preučila teorijo o Kayevem pojavu, o 

aktivnem učenju in poučevanju, ter pripravila učno pripravo za učno uro aktivnega 

učenja. V empiričnem delu magistrske naloge pa sem učno uro izvedla in analizirala 

podatke pridobljene v raziskavi izvedeni pred, med in po učni uri.  

Glavni cilj magistrske naloge je bil pripraviti in izpeljati učno uro aktivnega učenja na 

temo Kayevega pojava. Učna ura je povezovala teorijo, o do tedaj učencem še 

neznanem Kayevem pojavu, in vodenim eksperimentalnim delom v skupinah. Učenci 

so ob eksperimentalnem delu reševali pripravljen delovni list. Tako so izvedeli nekaj 

novega o vrstah tekočin, spoznali so viskoznost, raziskovali obnašanje šampona pri 

iztekanju na gladko površino, merili višino iztekanja, pri kateri se pojavi Kayev pojav, in 

opazovali kako se curek šampona obnaša kot optični vodnik, če vanj posvetimo z 

laserskim kazalnikom. Njihovo aktivnost pri učni uri sem opazovala in opažanja beležila 

v posebej za namen raziskave oblikovan opazovalni list, učenci so pred uro, po uri in po 

9 mesecih reševali vprašalnike, v vsakem razredu pa sem izbrala tudi tri učence, ki so 

pri uri različno aktivno sodelovali, in z njimi izvedla pol strukturiran intervju.  

 

 

Ključne besede: Kayev pojav, aktivno učenje, eksperimentalno delo, osnovna šola 
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ABSTRACT 

In the theoretical part I studied the theory of the Kaye effect about active learning and 

teaching. I prepared a lesson plan for a lesson during active learning for teaching about 

the Kaye phenomenon. In the empirical part of my thesis I analysed the data, acquired 

from the survey that was carried out before, during and after the lesson. 

The main goal of the thesis was to prepare and carry out a lesson of active learning on 

the Kay effect. The lesson connected the theory of the Kay effect, which has been 

unknown to the students, during guided experimental work. During the experimental 

part the students filled in worksheets. Durnig experiments they have learnt new 

phenomena related to liquids, they encountered the concept of viscosity, they 

investigated how shampoo behaves when leaking on a smooth surface. They also 

measured the height of stream which Kay effect appears and observed how a jet of 

shampoo can also be an optical conductor if a laser is flashed into it. Their activity 

during the lesson and my observations were filled in observation sheet, designed 

specifically for the purpose of this research. Students filled in questionnaires before 

and after the lesson as well as after 9 months. I chose three students from each class 

who actively participated during the lesson; afterwards I carried out a half-structured 

interview with them. 

 

 

Key words: the Kaye effect, active learning, experimental work, elementary school 
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1 UVOD 

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane mnogo 

bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, 

potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo 

v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.« 

Herbert Spencer 

 

»Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.« 

Kitajski pregovor 

 

V današnjem času, ko so učenci obkroženi z intenzivnimi dražljaji iz okolja, je zelo težko 

pripraviti učno uro, ki je za učence atraktivna, zanimiva in privlačna. Učenci so pri urah 

pogosto pasivni, pri razlagi ne sodelujejo, vse to pa se odraža tudi pri usvojenem 

znanju. Ker fizika sodi med manj priljubljene predmete v šoli, je zanimanje za fiziko pri 

učencih še toliko redkejše. Pomanjkanje motivacije za učenje postavlja učitelja v težek 

položaj, saj je posredno odgovoren za usvojeno znanje učencev. Hkrati pa se tudi od 

učencev pričakuje, da bodo osvojili različne vrste znanja in različne veščine oziroma 

spretnosti, za kar pa ne zadošča le standardni način poučevanja s prenašanjem znanja 

[1]. Zato je pomembno, da pri poučevanju ustvarjamo učne priložnosti, ki učenca 

postavijo v aktivno vlogo in s tem v središče učnega procesa. Tako učenci krepijo 

samostojno mišljenje, lahko sodelujejo pri načrtovanju učnih ciljev in prevzemajo 

odgovornost za lastno znanje. Le tako učenec razvija kompetence, ki so pomembne za 

delo in življenje v 21. stoletju.  

S tem problemom sem se spoprijela v svojem magistrskem delu in pripravila učno uro 

za učence 8. razreda osnovne šole, ki jih bo pritegnila, pri kateri bodo sodelovali in se 

nekaj novega naučili. Za temo učne ure sem izbrala Kayev pojav, ki sem ga preučevala 

že v svoji diplomski nalogi. Pojav je atraktiven, hitro pritegne učence in je enostaven za 

izvedbo [2]. Da bi bila učna ura drugačna od tistih, ki so jih učenci navajeni, sem pri 

poučevanju uporabila pristop aktivnega učenja, ki ima po prepričanju Kranjca [3] 

prednosti pred tradicionalnimi pristopi, saj je poučevanje manj formalno in bolj 

učinkovito od običajnega. Gre za obliko pouka, ki temelji na tem, da si največ 

zapomnimo, če naredimo sami. Lahko bi rekli, da s to metodo posnemamo pravo 

raziskovalno delo, ki pa je prilagojeno šolskemu pouku. Učenci se aktivno vključujejo v 

pouk, postavljajo avtentična vprašanja, sodelujejo pri pripravi in izvedbi poskusa, lahko 

ga izvedejo tudi povsem samostojno in tako urijo eksperimentalne veščine. Tako 

pridobijo tudi postopkovno znanje, ne le fotografskega. Učenci aktivneje sodelujejo pri 
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pouku in ustvari se večja dinamika učne ure, prav tako pa med diskusijo in iskanjem 

razlag učenci sproti ponavljajo snov.  

V magistrskem delu sem se osredotočila na raziskovalna vprašanja: Ali in kako bi učna 

ura aktivnega pouka o Kayevem pojavu učencem povečala zanimanje za fiziko, ali in 

kako fizikalno predznanje vpliva na eksperimentiranje, analiziranje in iskanje razlag pri 

učni uri aktivnega pouka o Kayevem pojavu in katerih aktivnosti učne ure o Kayevem 

pojavu se bodo učenci spomnili po 9 mesecih.  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem se v 2. poglavju osredotočila na do sedaj že 

odkrite zakonitosti Kayevega pojava in pripravila kvalitativno razlago le tega. Prav tako 

sem raziskala kaj je aktivno poučevanje oziroma učenje, kako poskusi vplivajo na pouk 

fizike in kakšna je razlika med notranjo in zunanjo motivacijo pri učencih. Preučila sem 

kaj je pomembno pri izvedbi učne ure v razredu in kakšen je namen izvedbe učne ure z 

novo temo. Prav tako sem pripravila pripravo za izvedbo učne ure, nabor ciljev, ki jih z 

uro lahko zajamemo in postavitev poskusa prilagodila za delo v razredu.  

V empiričnem delu sem v 3. poglavju opredelila raziskovalni problem in raziskovalna 

vprašanja, opisala sem metodologijo dela, kjer sem predstavila vzorec, postopke 

zbiranja podatkov in opisala uporabljene instrumente za zbiranje podatkov. Sledi 

analiza izvedenih učnih ur, kjer je opisana tudi uspešnost izvedenih učnih ur in 

sodelovanje učencev skozi uro. Nato so zbrani rezultati zbranih podatkov in 

interpretacija le teh.  

V 4. poglavju so zbrane zaključne misli in ugotovitve. Nato sledi še seznam virov v 

poglavju 5 in priloge v poglavju 6.  
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2 TEORETIČNI DEL 

Za lažje branje magistrskega dela, bom najprej predstavila fizikalne razlage pojmov 
omenjenih v nadaljevanju [2]:  

Newtonska tekočina je tekočina, katere lastnosti lahko opredelimo z linearno zvezo 
med strižnim tlakom in strižno hitrostjo pri pogojih enostavnega striga in ne kaže razlik 
v komponenti striga, ki deluje pravokotno na površino snovi. Tekočine, ki se najbolj 
približajo newtonskem obnašanju so voda, olje, med, organska topila, glicerin in 
podobne. 

Nenewtonska tekočina je tekočina, katere deformacija in tok snovi sta pri danem tlaku 
in temperaturi odvisna tudi od strižnih pogojev in/ali časa delovanja striga. 

Viskoelastičnost je lastnost tekočine, da tekočina sočasno izkazuje viskozne in elastične 
lastnosti. 

Viskoznost je lastnost snovi, da se pri strižnih tlakih upira strižni deformaciji in strižni 
hitrosti, pravimo tudi notranje trenje tekočine. 

Elastičnost je lastnost snovi, da se le ta vrne v prvotno obliko, ko nanjo preneha delovati 
sila. 

 

 

2.1 KAYEV POJAV 

Kayev pojav je prvi opazil britanski inženir Alan Kaye že leta 1963 pri zlivanju raztopine 

industrijskega topila v tankem curku v odprto posodo. Svoja opažanja je opisal v 

kratkem članku revije Nature. Curek industrijskega topila s premerom 1 mm je padal v 

isto raztopino in se pri zlivanju iz višine 25 cm krožno zlagal, kar ni bilo nič nenavadnega, 

saj je šlo za tipično obnašanje viskozne tekočine. Toda v nekem trenutku se je curek 

odklonil in odbil od tekočine. Kaye za takšno obnašanje tekočine ni podal pojasnila, 

predpostavil pa je, da se vzroki skrivajo v nenewtonskih in viskoelastičnih lastnostih 

tekočine. Trinajst let kasneje sta njegovo delo nadaljevala A. A. Collyer in P. J. Fisher, ki 

sta ugotovila, da so odbiti curki pravzaprav sklenjene zanke tekočine (slika 1). Ugotovila 

sta tudi, da ko tekočina s krožnim zlaganjem v kopico doseže določeno višino, se curek 

naključno odbije, kopica se podre, vendar se takoj nato tekočina spet začne nalagati. 

Collyer in Fisher sta ponudila tudi prvo razlago pojava. Menila sta, da ima kup zložene 

tekočine izjemno visoko viskoznost in je skoraj trdna snov, od katere se curek tekočine 

odbije. Prav tako sta predpostavila, da mora za uspešnost poskusa tekočina imeti 

visoko viskoznost in značilen elastičen značaj, torej mora biti viskoelastična tekočina 

[2]. 
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Slika 1: Sklenjena zanka odbitega šampona [2] 

V svojem diplomskem delu sem spoznala, da je Kayev pojav eden najzanimivejših 

pojavov, ki ga lahko izvedemo v običajnem laboratoriju oziroma učilnici, saj so 

pripomočki, ki jih pri tem uporabimo preprosti in dosegljivi na vsaki šoli. Vendar ga 

učitelji zaradi konceptualne zahtevnosti zelo redko predstavijo učencem. Kljub temu 

pojav lahko predstavimo kot uvodno motivacijo v uvodnem delu ure ali kot uvod v 

obravnavo nove snovi pri obravnavi o gibanja, tekočin ali energije, saj sproži pri učencih 

tako imenovan efekt presenečenja, ki je zelo zaželen za zbujanje zanimanja in 

motivacije za šolsko delo [2]. 

Ko tekočina v tankem curku pade proti gladki podlagi, se le ta od podlage odbije in ob 

tem spreminja smer odbitega curka, kar je glavna vizualna privlačnost pojava. Z malo 

truda lahko ustvarimo tudi stabilne pogoje, pri katerih se curek večkrat zapovrstjo 

odbije, kar imenujemo stabilni Kayev pojav (slika 2) [4]. 

 

 
Slika 2: Stabilni Kayev pojav [2] 
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2.1.1 KVALITATIVNA RAZLAGA KAYEVEGA POJAVA 

Ko šampon prosto steče proti gladki podlagi, se najprej razlije v tanko plast, tam pa se 

curku šampona zmanjša hitrost in poveča viskoznost. Posledica je kopičenje šampona 

ob dnu izteka v spiralno kopico, kjer se curek šampona krožno nalaga in z vsako zanko 

nekoliko poviša kopico. Ko je spiralna kopica dovolj stabilna in curek diagonalno udari 

vanjo, se zaradi velikih strižnih sil curek odbije stran od kopice. Zato sklepamo, da je 

razlog elastično vedenje nenewtonskih tekočin, saj bi se v newtonski tekočini curek 

preprosto potopil v okoliško tekočino. Nenewtonski curek ustvari zanko, ki se dviguje 

vedno višje, kopica se nato podre in na tem mestu se ustvarja vedno globlja jamica. Po 

nekaj trenutkih se pojav uravnovesi in curek šampona ustvari lok podoben tiru objekta 

pri vodoravnemu metu. Ko se kopica podre, se takoj začne curek šampona ponovno 

spiralno nalagati (slika 3) [5,6]. 

 

 

Slika 3: Zaporedje slik pri Kayevem pojavu [5] 

 

2.2 AKTIVNO POUČEVANJE IN AKTIVNO UČENJE 

Temelje aktivnega, nekateri avtorji imenujejo tudi raziskovalnega, poučevanja in 

učenja je postavil John Dewey, v svojem nagovoru ob dnevu univerze na Univerzi v 

Cincinnatiju, že leta 1909. Gre za pristop, kjer je poleg končnega znanja pomemben 

predvsem način razmišljanja, razpoloženje duha in mentalne navade. Temelji na 

pravilu, da si učenec največ zapomni, če naredi sam. Dewey je bil prepričan, da se 

naravoslovje prevečkrat poučuje kot zbirka dejstev in zakonov in ne kot učinkovito 

razmišljanje o vsebini. Zato je pri poučevanju posnemal raziskovalno delo, le da je bilo 

prilagojeno šolskemu pouku. Poučevanje z uporabo metode, ki posnema raziskovanje, 

jasneje predstavlja naravoslovne koncepte, hkrati pa povečuje učno motivacijo in 

razvija avtonomno razmišljanje [3]. 

 

2.2.1 POSKUSI PRI POUKU FIZIKE 

Poskusi pri pouku fizike imajo pomembno vlogo. Učitelj lahko z izvedbo poskusa 

motivira učence pred obravnavo nove učne snovi in omogoči učencem nove izkušnje 
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za kasnejšo obravnavo, lahko jih uporabi kot dopolnilo pri razlagi, s poskusom lahko 

ovrže ali potrdi prepričanja učencev ali jih uporabi kot sredstvo za preverjanje 

usvojenega znanja.  

Učitelj lahko oblikuje problem in ga predstavi učencem tako, da ga samostojno rešujejo 

kot eksperimentalno nalogo, raziskovalno laboratorijsko delo ali celo kot eksperiment, 

ki ga bodo izvedli zunaj šole. Poskus je za vzgojno izobraževalni proces in metodiko 

poučevanja fizike zelo pomemben, saj je eden od najpomembnejših načinov za 

preučevanje narave. Z učenjem preko poskusa učenci doživijo potrditev ali zavrnitev 

svojih predpostavk, hkrati pa se naučijo, da v naravi obstaja vzročna povezanost, red in 

zakonitosti. Poskus pri fiziki je sredstvo, zaradi katerega učenci lahko oblikujejo jasnejša 

in globlja spoznanja o naravnih pojavih in boljše razumevanje fizikalnih količin, zakonov 

in teorij. Zato ima poskus pri pouku fizike problemsko-raziskovalni značaj. Vsak 

eksperiment mora spremljati problemsko miselno delo, pri katerem se opažanja 

analizirajo in razlagajo. Ni dovolj, da učenci eksperiment zgolj opazujejo, saj so s tem 

prikrajšani fizikalne izkušnje, ki jim pomaga združevati fizikalno teorijo in dogajanja v 

naravi [7]. 

Velik vpliv na poučevanje fizike ima v zadnjem času tudi računalnik z različnimi dodatki, 

ki omogoča merjenje fizikalnih količin z natančnostjo, kar je bilo nekoč na voljo le v 

specializiranih laboratorijih. Množica novih materialov in tehničnih naprav omogoča 

učitelju fizike mnogo novih možnosti za učinkovitejšo izvedbo poskusov in popestritev 

pouka fizike. Izjemno hiter razvoj informacijske tehnologije je povzročil, da se učenci 

učijo drugače, kot so se nekoč. Prav tako predstavlja internet učencem neusahljiv vir 

informacij, ki jih sprejemajo in primerjajo s tistimi, ki so jih dobili v šoli. Vse te 

spremembe vplivajo tudi na načine, kako motivirati učenca, prav tako pa tudi na vlogo 

fizike v izobraževalnem procesu [8]. 

 

2.2.2 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA 

Skoraj v vsakem razredu se oblikujeta dve skupini učencev. V prvi skupini so učenci, ki 

so naravoslovni predmeti všeč, jih radi obiskujejo, so naravoslovno radovedni in 

pripravljeni podrobno razmišljati o pojavih v naravi. Pripravljeni so spremeniti svoje 

poglede, če tako kažejo izidi poskusov, ki jih naredijo, hkrati pa se želijo pri fiziki izkazati 

in dosegati čim boljše rezultate. Ti učenci so običajno notranje motivirani za delo.  

Druga skupina učencev, pa je do naravoslovja precej zadržana, saj jih bolj veselijo 

družboslovni predmeti. Le ti običajno pri pouku manj sodelujejo, težje spreminjajo 

svoja prepričanja in se celo le zavoljo ocene učijo zakonov fizike. Takšni učenci so le 

zunanje motivirani za delo.  



7 

 

Fizik mora za delo pripraviti obe skupini učencev, čeprav po eni strani naj ne bi učencem 

pretirano vsiljeval svojega mnenja, po drugi strani pa bi jih moral prepričati, da njegovo 

znanje o fiziki temelji na opazovanju, izkušnjah in merjenjih tudi preteklih rodov in da 

je to znanje za ljudi koristno. To ni lahka naloga in morda, kot pravi Strnad, pri nekaterih 

učencih celo neizvedljiva. Prav tako, pa morajo fiziki pri raziskovanju opozoriti tudi na 

pomanjkljivosti fizikalnih teorij in na omejitev nekaterih merjenj, kar lahko pri učencih 

vzbudi še več dvoma o veljavnosti fizike [9, 10]. 

 

2.2.3 AKTIVNO UČENJE 

Pri aktivnem učenju se teorija neločljivo povezuje z eksperimentalnim delom. Cilj 

tovrstnega učenja je, da učenci sami preko poskusov oblikujejo fizikalna spoznanja in s 

tem izkoristijo univerzalnost znanja, ki presega učenje po posameznih poglavjih. Tako 

usvojeno znanje je trdnejše in trajnejše. Prav tako pa so pri aktivnem učenju značilne 

tudi naslednje lastnosti; 

a. večja dinamika pouka (učenci aktivno sodelujejo med seboj, izvajajo poskus v 

skupinah, krepijo socialne veščine), 

b. sprotno ponavljanje usvojenega znanja (med opazovanjem in iskanjem razlag 

učenci utrjujejo že usvojeno znanje), 

c. učenci se učijo strategij za reševanje problemov (kako se lotiti problema), 

d. pridobivanje in razvijanje umskih navad, ki so značilne za znanstveno 

raziskovanje in so učinkovite tudi v nenaravoslovnih kontekstih [3]. 

Aktivno učenje je torej način, ki prinaša boljše in trajnejše znanje, hkrati pa krepi 

odnose tako med učenci, kot tudi z učiteljem, kar ni pomembno le pri fiziki, ampak tudi 

pri ostalih predmetih, pri učencih pa prinaša večje zadovoljstvo s poukom, večjo 

motivacijo in višjo samozavest.  
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2.3 IZVEDBA V RAZREDU 

Pri načrtovanju učne ure za učence je pogosto pomembno, da je ura dinamična, 

zanimiva in da učence pritegne k sodelovanju. Prav zato je potrebno, da se učitelj na 

uro dobro pripravi. Še posebej je to pomembno ob vpeljavi novih vsebin in spoznanj.  

 

2.3.1 CILJI 

Pri pripravi učne ure najprej opredelimo želene dosežke učencev oz. opredelimo 

znanja, veščine in procese, ki jih želimo razvijati pri učencih. Za osnovo lahko vzamemo 

učne cilje iz učnih načrtov. Prav tako pa je pomembno, da se zavedamo tudi, katera 

vseživljenjska znanja želimo, da bi učenec razvijal in dosegel. Ker Kayev pojav ni del 

učnega načrta fizike v osnovni šoli, so spodaj predstavljeni vsi cilji [2], ki jih lahko 

zajamemo s poskusom o Kayevem pojavu: 

• Učenci prepoznajo nenewtonsko obnašanje tekočine. (4.razred) 

• Učenci dokažejo, da se pri prelivanju prostornina in masa tekočine ohranjata ne 

glede na obliko posode. (5. razred) 
• Učenci prikažejo, da vse tekočine tečejo zaradi tlačne razlike. (5. razred)  

• Učenci opazujejo totalni odboj svetlobe. (8. razred) 

• Učenci samostojno izvajajo meritve razdalje, temperature, mase, časa. (8. 

razred) 

• Učenci znajo določiti tlačno razliko tekočine. (8. razred) 

• Učenci znajo izračunati gostoto tekočine. (8. razred) 

• Učenci uporabijo enačbo za računanje hitrosti tekočine. (8. razred) 

• Učenci utrdijo pojma kinetične in potencialne energije. (9.razred) 

• Učenci razumejo in uporabijo izrek o kinetični in potencialni energiji. (9. razred) 

• Učenci spoznajo pojma masni in prostorninski pretok.  

• Učenci spoznajo pojem viskoznost, kot lastnost tekočine. 

 

2.3.2 NAMEN IZVEDBE UČNE URE Z NOVO TEMO 

Namen izvedbe učne ure z učencem nepoznano temo je predvsem povišanje motivacije 

za delo in priljubljenosti fizike med učenci. Motivacija spada med pomembnejše 

psihološke procese, saj učence spodbuja za učenje, spodbuja radovednost in krepi 

njihovo željo po znanju izven začrtanih okvirjev [11]. Prav tako so si učenci pri urah 

izven učnega načrta bolj enakovredni, tako pri dejavnostih kot pri znanju, saj niso 

omejeni z že usvojenim znanjem. Predhodno znanje lahko predstavlja dobro osnovo za 

raziskovanje in odkrivanje novega znanja. Tudi tisti učenci, ki so šibkejši v fizikalnem 

znanju, lažje sodelujejo in delijo svoje razmišljanje in ideje.   
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2.3.3 PRIPRAVA 

Razred: 8.  

Učna ura o Kayevem pojavu je primerna tako za učence osmega kot tudi devetega 

razreda osnovne šole. Sama sem izbrala učence osmega razreda, ker sem v naslednjem 

šolskem letu preverila njihovo ohranjeno znanje.  

 

Trajanje: 90 min 

Za izvedbo učne ure o Kayevem pojavu priporočam dve šolski uri, saj je le tako dovolj 

časa za opazovanje in raziskovanje poskusa.  

 

Učne metode: 

✓ Razlaga,  

✓ delo v skupinah,  

✓ razgovor,  

✓ opazovanje. 

Razlaga je potrebna pri vpeljavi nove snovi, novih fizikalnih pojmov in fizikalnega ozadja 

poskusa. Delo v skupinah omogoča, da si učenci pomagajo pri izvedbi poskusa, si 

izmenjajo zamisli in opažanja ter si pomagajo pri iskanju razlag. Zelo pomembno pri 

izvedbi poskusa je opazovanje le tega, saj se Kayev pojav dogaja zelo hitro, zato ga je 

potrebno natančno opazovati. Z razgovorom pa učitelj učence z njihovimi idejami 

pripelje do novih fizikalnih spoznanj.  

 

Učne oblike: 

✓ Frontalno,  

✓ individualno,  

✓ delo v skupinah. 

Da je ura čim bolj razgibana uporabimo več različnih učnih oblik. Na začetku ure med 

uvodno motivacijo je priporočljiv frontalen razgovor, ki se navezuje na že obstoječe 

znanje učencev. Nato jih učitelj povabi h katedru, kjer učenci individualno določajo 

vrsto snovi, pri izvedbi poskusa pa se učenci razdelijo v skupine, da si lahko pri izvedbi 

poskusa pomagajo.  
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Učna sredstva in pripomočki: 

✓ Delovni list 

✓ Majoneza, stepena smetana, škrob in voda, plastelin 

✓ Voda, olje 

✓ Stojalo z držali 6x 

✓ Šampon 

✓ Zamašek z luknjico 6x 

✓ Široka trdna plastenka brez dna 6x 

✓ Gladka steklena plošča 6x 

✓ Plitek pladenj 6x 

✓ Zeleni laser 6x 

✓ Termometer 

 

Cilji:  

C1: Učenci prepoznajo nenewtonsko obnašanje tekočine. 

C2: Učenci s poskusi raziščejo zakonitosti pri spuščanju nenewtonske tekočine (E). 

C3: Učenci opazujejo totalni odboj svetlobe (E). 

C4: Učenci spoznajo pojem viskoznost, kot lastnost tekočine. 

 

Priprava v nadaljevanju je namenjena pouku o Kayevem pojavu. Besedilo označeno 

poševno je namenjeno zgolj za potrebo raziskave pri moji učni uri.  

Čas Metoda Učitelj 

5 min  

Pozdravim. 

Razdelim vprašalnike pred učno uro in delovne liste. 
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8 min 

R
az

go
vo

r 

V kakšnih stanjih lahko v naravi najdemo snovi?  

Trdne snovi ohranjajo lastno obliko, ki se ne spreminja brez 

delovanja zunanjih sil in s tem zasedajo omejen volumen. Tekočine 

pravimo snovem, ki so tekoče in nimajo lastne oblike in pridobijo 

obliko posode, ki jim je na voljo. Tekočine lahko razdelimo še na 

kapljevine in pline, s to razliko, da kapljevine tvorijo gladino, plini 

pa ne. 

7 min 

O
p

az
o

va
n

je
 

Katere od snovi so trdne in katere tekoče? 

Majoneza, stepena smetana, škrob in voda, plastelin, voda, olje 

10 min 

R
az

la
ga

, o
p

az
o

va
n

je
, r

az
go

vo
r 

Tekočine lahko razdelimo še natančneje in sicer na newtonske in 

nenewtonske. 

Newtonska tekočina je vsaka tekočina, ki teče, če obstaja razlika 

tlakov. Voda je newtonska tekočina, ker ima lastnost take tekočine 

ne glede na to kako hitro jo stresamo, mešamo ali prelivamo.  

Nenewtonske tekočine pa se pri mešanju obnašajo drugače.  

Po tem spoznanju še enkrat določamo vrsto snovi. Spodbudim 

učence, da se snovi dotikajo, mešajo… 

Po čem pa se razlikujeta voda in olje? 

Viskoznost je lastnost snovi od katere je odvisno pretakanje 

tekočin. Če pri enakih pogojih primerjamo pretakanje tekočin, 

potem velja: Čim počasneje se pretaka tekočina, tem večjo 

viskoznost ima. Lahko bi tudi rekli, da viskoznost predstavlja 

notranje trenje tekočin. 

Pogovorno viskoznost velikokrat zamenjamo z gostoto, čeprav po 

fizikalno gostota pomeni, koliko tehta npr. 1 liter tekočine. 

Primer: Olje je bolj viskozno in ima manjšo gostoto kot voda. To 

pomeni, da se olje pretaka počasneje kot voda in da je 1 liter olja 

lažji od 1 litra vode, kar lahko opazimo, saj olje plava na vodil.  

3 min 

R
az

la
ga

 

Danes bi vam rada pokazala nenavadno obnašanje nenewtonskih 

tekočin. Pojav, ki ga bomo opazovali, imenujemo Kayev pojav, ki ga 

je britanski in inženir Alan Kaye naključno opazil pri zlivanju 

raztopine industrijskega topila v tankem curku v odprto posodo.  

Razdelite se v 5 skupin in se posedite na pripravljene prostore.  
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4 min 

O
p

az
o

va
n

je
 

Preden začnete s samostojnim delom, si skupaj poglejmo poskus z 

iztekanjem olja na gladko ploščo.  

(Frontalno prikažem poskus z iztekanjem olja) 

13 min 

D
el

o
 v

 

sk
u

p
in

ah
 Učenci samostojno izvedejo poskus in postopoma izpolnjujejo 

delovne liste.  

Opazujte curek šampona, ko pada na gladko ploščo. Kaj se dogaja? 

Kako se obnaša? Kako se pri iztekanju obnaša voda ali olje? 

20 min 

R
az

la
ga

, d
el

o
 v

 s
ku

p
in

ah
, r

az
go

vo
r 

Ko šampon prosto steče, se najprej razlije v tanko plast, nato pa se 

začne kopičiti ob plošči. To se zgodi zato, ker se curku šampona 

zmanjša hitrost in poveča viskoznost. To je posebna lastnost 

šampona, da je viskoznost odvisna od hitrosti pretakanja in velja: 

čim večja je hitrost, tem manjša je viskoznost. Zato se pojavi tako 

imenovana spiralna kopica, kjer se curek krožno zlaga in se z vsako 

zanko kopica poviša. V nekem trenutku, ko je spiralna kopica dovolj 

trdna in curek diagonalno pade nanjo, se od nje odbije stran. V 

newtonski tekočini bi se curek preprosto potopil v okoliško 

tekočino. Pri nestabilnem nenewtonskem curku pa nastane zanka, 

ki se dviguje vedno višje. Kopica se nato podre in na njenem mestu 

začne nastajati vedno globlja jamica. Ko se pojav uravnovesi, se 

curek v jamici odbije, oblika curka pa je podobna tiru predmetov 

pri vodoravnem metu.  

Pri stabilnih pogojih lahko dosežemo celo, da se curek večkrat 

zapovrstjo odbije. Temu pravimo stabilni Kayev pojav. 

Naloga za učence: S spreminjanjem višine padca šampona ustvari 

pogoje za stabilen Kayev pojav.  

Skiciraj odboje curka. Na kaj te spominja? 

Kolikokrat se je curek odbil? 

Kaj se dogaja z višino curka po zaporednih odbojih? 

Izmeri višino med iztokom šampona in ploščo ter temperaturo 

šampona.  

5 min 

D
el

o
 v

 

sk
u

p
in

ah
 Curek šampona je lahko tudi optični vodnik, saj svetloba ostaja 

ujeta v njem.  

Z laserjem od zgoraj posveti na sredino luknjice pri iztekanju 

šampona. Kaj opaziš? 
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10 min 

R
az

go
vo

r 

Pogovorimo se še ob vprašanjih na delovnem listu. 

Kaj bi vas o pojavu še zanimalo? 

Kaj ste pri uri pogrešali? 

Kaj vam je bilo všeč? 

5 min  
Uro zaključimo z izpolnjevanjem vprašalnika po učni uri. 

 

Delovne liste izpolnjujejo učenci samostojno z mojim vodenjem po korakih.  

 

2.3.4 POSTAVITEV POSKUSA 

Za optimalno izvedbo poskusa razdelimo učence v štiri ali pet članske skupine, tako bo 

vsak od učencev lahko prispeval svoj delež pri opazovanju in razpravljanju. Pripomočke 

pripravimo učencem v plitke pladnje. Za izvedbo poskusa pri eni skupini zadošča pol 

litra šampona. Dobro je, da pred izvedbo poskusa v razredu učitelj preveri ali je šampon 

primeren za izvedbo Kayevega pojava, to pomeni, da se Kayev pojav zgodi v 

temperaturnem obsegu 20 do 30°C in na višini od 10 do 40 cm. Priporočam šampon 

Cvet proizvajalca Ilirija. Nekatere pripomočke, na primer laserski kazalnik in 

termometer, si skupine lahko izmenjajo med seboj, saj opazovanja in meritve ne 

zahtevajo veliko časa. Ker se poskus odvija zelo hitro in ga je potrebno natančno 

opazovati, je priporočljivo poskus postaviti na eno šolsko klop, da so učenci čim bližje 

dogajanju. Prav tako pa je priporočljivo klop zaščititi s časopisnim papirjem ali pa imeti 

pri roki krpo za brisanje, če bi kakšna zanka curka šampona preskočila pripravljen 

pladenj.  
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Pripomočki, ki jih potrebujemo za izvedbo:  

✓ Stojalo z držali 

✓ Šampon 

✓ Zamašek z luknjico 

✓ Široka trdna plastenka brez dna 

✓ Plitek pladenj 

✓ Zeleni laserski kazalnik 

✓ Termometer 

 

Slika 4: Postavitev poskusa 

 

Navodilo za izvedbo: Postavimo stojalo ter nanj pritrdimo držalo za plastenko. 

Plastenko zapremo z zamaškom z luknjico in jo pritrdimo na stojalo približno 20 cm 

visoko nad mizo. Pod plastenko postavimo plitek pladenj, tako da stoji pod poljubnim 

kotom, da lahko šampon sproti odteka. V plastenko počasi nalijemo šampon in 

pustimo, da prosto izteka.  

Pri pripravi poskusa je potrebno poskrbeti, da so vsi pripomočki lahko dosegljivi in 

enostavni za uporabo. Hkrati pa moramo za zanesljivo izvedbo poskusa upoštevati tudi, 

da mora biti masni tok pri iztekanju nespremenljiv, da šampon ne vsebuje preveč 

zračnih mehurčkov, da je temperatura v prostoru kjer izvajamo poskus stalna, da se 

višina šampona v plastenki ne spreminja preveč in da je luknjica skozi katero izteka 

šampon očiščena [2]. 

Učenci lahko pri učni uri aktivnega pouka sami izbirajo in sestavijo pripomočke za 

izvedbo poskusa, vendar je to najbolj učinkovito v razredih, kjer so učenci tega že 

navajeni. Če učenci še niso vešči v postavljanju in pripravljanju poskusa, jim ga lahko 

pripravi učitelj in tako prihrani čas [3]. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljam rezultate spremljane učne ure o 

pridobivanju novih znanj o Kayevem pojavu preko aktivnega učenja. Opredeljen je 

raziskovalni problem, predstavljena so raziskovalna vprašanja in metode, ki sem jih v 

raziskavi uporabila. Opisan je vzorec in postopek zbiranja podatkov. Predstavljeni sta 

tudi izvedeni učni uri z učenci 8. a in b razreda in izsledki raziskave. 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pri izdelavi diplomske naloge se mi je porodila ideja, da bi pojav, ki sem ga raziskovala, 

predstavila tudi učencem v osnovni šoli. Prav tako pa me je pritegnila ideja aktivnega 

pouka, saj sem mnenja, da so učenci prevečkrat pri urah pasivni, učna snov jih ne 

zanima in vse to se odraža tudi pri usvojenem znanju. Pri pregledu literature sem 

ugotovila, da je aktivno učenje med učenci priljubljeno, usvojeno znanje pa je 

poglobljeno in trajnejše. Zaradi teh razlogov sem se odločila, da v magistrski nalogi 

predstavim učno uro za učence, ki jih je pritegnila, pri kateri so sodelovali in se nekaj 

novega naučili. Izvedbo učne ure in njene učinke bom predstavila v nadaljevanju.  

 

3.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Raziskovalna vprašanja so: 

RV 1.: Ali in kako bi učna ura aktivnega pouka o Kayevem pojavu učencem povečala 

zanimanje za fiziko? 

RV 2.: Ali in kako fizikalno predznanje vpliva na eksperimentiranje, analiziranje in 

iskanje razlag pri učni uri aktivnega pouka o Kayevem pojavu? 

RV 3.: Katerih aktivnosti učne ure o Kayevem pojavu se bodo učenci spomnili po 9 

mesecih?  

 

3.2 METODOLOGIJA 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno - neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja [12]. Raziskava je deloma kvalitativna, saj je del podatkov 

pridobljen z intervjujem in deloma kvantitativna, saj je del podatkov pridobljen z 

anketami.  
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3.2.1 VZOREC 

Raziskavo sem izvedla v šolskem letu 2017/2018 na izbrani osnovni šoli. Vzorec je 

slučajnostni, izbran po naključju. V raziskavo je bilo vključenih 49 učencev, od tega 27 

fantov in 22 deklet, dveh oddelkov osmega razreda, ki so bili stari 13 ali 14 let.  

 

3.2.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Junija 2017 sem na izbrani osnovni šoli izvedla načrtovano učno uro v dveh oddelkih A 

in B, dolgo 90 min. V okviru raziskave sem uporabila različne tehnike zbiranja podatkov. 

Pred učno uro, po učni uri in po ¾ leta so učenci reševali anketne vprašalnike, nekateri 

učenci po učni uri tudi pisni intervju. Med samo učno uro sem opazovala pristope 

učencev k delu, iz česar sem lahko sklepala na motivacijo učencev za delo. Vse 

instrumente sem pripravila sama.  

 

3.2.3 OPIS INSTRUMENTOV 

Pred pričetkom ure, so učenci izpolnili kratek vprašalnik, ki je zajemal podatke o končni 

oceni pri fiziki, motivacijo in pripravljenost na pouk fizike ter mnenje o uporabnosti 

fizike v vsakdanjem življenju. Po končani učni uri so vsi izpolnili vprašalnik o sami učni 

uri (Priloga 6.3), o uporabnosti pridobljenega znanja, podali mnenje ali si bodo uro 

zapomnili, če si želijo več takih ur in kaj bodo o učni uri povedali bližnjim. Pri obeh 

vprašalnikih so učenci vrednotili odgovore od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo 

najmanj/malo, 5 pa največ/veliko. Pred izpolnjevanjem vprašalnikov, sem pri nekaterih 

vprašanjih pomen petstopenjsko ocenjevalno lestvico še posebej razložila.  

Med samo učno uro sem učence opazovala pri raziskovanju in sodelovanju (Priloga 

6.1). Na koncu ure sem v vsakem razredu s pomočjo učiteljice izbrala tri učence, enega, 

ki ga je raziskovanje zelo zanimalo, enega, ki ga je raziskovanje manj zanimalo in enega, 

ki ga raziskovanje sploh ni zanimalo. Z njimi sem opravila kratek pisni intervju (Priloga 

6.4).  

V naslednjem šolskem letu 2018/2019 sem v istih oddelkih izvedla še anketo, ki se je 

navezovala na učno uro (Priloga 6.5). Zajemal je šest vprašanj o ohranjenem znanju. Pri 

prvem vprašanju sem s sliko pojava želela učence spomniti na pojav. Pri drugem 

vprašanju so morali učenci iz nabora pripomočkov izbrati tiste, ki smo jih pri poskusu 

uporabili. Pri tretjem vprašanju so morali učenci izmed 4 skic postavitve izbrati 

pravilno. Pri četrtem vprašanju so morali učenci opisati dogajanje pri poskusu. Pri 

petem vprašanju so morali učenci in nabora poimenovanj izbrati pravilno 

poimenovanje izvedenega poskusa. V šestem vprašanju pa so odgovarjali ali so doma 

poskusili ponoviti poskus.   
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3.3 ANALIZA UČNIH UR 

Učni uri sem v obeh razredih izvedla junija 2018. Učenci pred uro niso poznali Kayevega 

pojava ali nenewtonskih tekočin, so pa poznali fizikalno delitev snovi na trdnine in 

tekočine, ter tekočin na kapljevine in pline. To je bilo moje izhodišče za začetek ure.  

Najprej sem razdelila delovne liste in vprašalnike pred učno uro, ki so jih hitro izpolnili. 

Nato sem preverila pri učencih, v kakšnih stanjih lahko v naravi najdemo snovi. V 

oddelku A razreda, so učenci hitro začeli sodelovati in razpravljati, saj so komaj čakali 

na malo drugačno učno uro, medtem ko so v B oddelku bolj zadržano odgovarjali na 

zastavljena vprašanja in podvprašanja.  

Ko smo ponovili fizikalno delitev snovi v naravi, sem učence povabila h katedru, kjer 

sem jim v kozarčkih pripravila različne snovi, ki so jih morali opredeliti kot trdne ali 

tekoče. Med snovmi so našli majonezo, stepeno smetano, plastelin, vodo, olje in 

mešanico škroba in vode. Večina učencev je snovi skoraj pravilno opredelila, dilema se 

je pojavila le pri mešanici škroba in vode. Takrat sem jim povedala, da lahko tekočine 

še natančneje razdelimo na newtonske in nenewtonske tekočine. Povedala sem jim, da 

je newtonska tekočina vsaka tekočina, ki teče, če nanjo deluje zunanja sila. Za primer 

sem jim povedala, da je voda newtonska tekočina, ker ima lastnost tekočine ne glede 

na to, kako hitro jo stresamo, mešamo ali prelivamo. Nenewtonske tekočine pa se pri 

mešanju obnašajo drugače. Po tem spoznanju so učenci še enkrat določali vrsto snovi 

v kozarčkih. Spodbudila sem učence, da se snovi dotikajo, mešajo in jih poskusijo 

stresti. Takoj so ugotovili, da spada tista »čudna« mešanica škroba in vode med 

nenewtonske tekočine.  

Preden smo nadaljevali z obnašanjem nenewtonskih tekočin, sem pri učencih preverila, 

ali poznajo kakšno razliko med oljem in vodo. V oddelku A mi je eden izmed učencev 

hitro postregel z odgovorom, da je olje bolj viskozno, v oddelku B pa so se bolj usmerili 

v barvo, vonj in okus. Da sem učence spodbudila, da razmislijo tudi o gostoti obeh 

tekočin. V oddelku A je učenec hitro razložil, da je ima voda večjo gostoto kot olje, saj 

olje plava na vodi, v oddelku B pa sem jih z malo spodbude prav tako spomnila tudi na 

to lastnost. Ko smo preverili, da olje res plava na vodi, sem učencem razložila še pojem 

viskoznost tekočin. Povedala sem jim, da čim počasneje se pretaka tekočina, tem večjo 

viskoznost ima. Tako smo ugotovili, da je olje bolj viskozno in ima manjšo gostoto kot 

voda.  

Nato sem jim na kratko predstavila kako je fizik Kaye prvič opazil pojav in jih v vsakem 

oddelku razdelila v pet skupin po pet učencev. Preden so učenci začeli s samostojnim 

raziskovanjem, sem jim frontalno prikazala, kako izteka olje na gladko ploščo. Ker so 

imeli vse pripomočke za izvedbo eksperimenta že pripravljene na mizah, je eden izmed 

učencev na glas prebral navodila na delovnem listu, nato pa smo še preverili, ali so pred 
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njimi vsi zahtevani pripomočki. Nato so s pomočjo skice na delovnem listu postavili 

eksperiment.  

Ko so bili učenci pripravljeni, sem jim v plastenke natočila šampon, da je začel iztekati. 

Nato sem jih pustila nekaj minut, da so sami raziskovali in opazovali kako se obnaša 

curek šampona, ko pada na gladko ploščo. Hkrati so učenci na delovne liste zapisovali 

opažanja pripravljene sličice uredili v pravilni časovni potek pojava. Ko so vsi učenci 

zaključili z izpolnjevanjem delovnega lista, sem jih pri delu prekinila in jih povabila k 

razpravi o dogajanju. Prav vsi učenci so opazili, da se curek šampona v nekem trenutku 

odbije, nekaj jih je opazilo spiralno kopico oziroma kupček, ki nastane preden se curek 

šampona odbije, ena skupina pa je bila pri delu zelo natančna in opazila celo jamico, ki 

nastane med odbojem. Vsi so bili mnenja, da je takšno obnašanje šampona čudno in 

da tega niso pričakovali.  

Ko so vsi povedali svoja opažanja, sem jim pokazala upočasnjen videoposnetek 

Kayevega pojava in ob posnetku postopoma razložila kaj se s curkom šampona dogaja. 

Nato sem vprašala učence, če so opazili tudi večkratni odboj šampona. Ker tega nihče 

ni opazil, sem jim povedala, da je tudi to mogoče in da takemu dogajanju pravimo 

stabilni Kayev pojav. Tako sem jih pripravila na njihovo naslednjo nalogo, pri kateri so 

spreminjali višino padanja šampona, da so bili izpolnjeni pogoji za stabilni Kayev pojav. 

Učenci so se lotili dela in po nekaj minutah so vse skupine opazile večkratne odboje. V 

oddelku A so učenci ene skupine celo poskusili spreminjati naklon gladke plošče in tako 

opazili še več zaporednih odbojev. Temu zgledu so v oddelku A sledili tudi učenci drugih 

skupin in tako opazovali res čudovite večkratne odboje curka šampona. Spodbudila 

sem učence, naj opazujejo kaj se dogaja z višino curka po zaporednih odbojih in naj 

preštejejo, kolikokrat se bo curek odbil. V obeh oddelkih se je začelo tekmovanje med 

skupinami, kje bodo našteli več odbojev. Vse skupine so opazile vsaj tri zaporedne 

odboje, dve izmed skupin v oddelku A pa celo pet zaporednih odbojev. Učenci so 

izmerili še višino iztekanja in temperaturo šampona, da sem lahko izmerjene vrednosti 

primerjala z izmerjenimi vrednostmi v svojem diplomskem delu. Ko je evforija ob 

opazovanju zaporednih curkov popustila, sem skupinam razdelila laserske kazalnike. 

Pred tem sem jih opozorila o varnem delu z laserskim kazalnikom in jih takoj po 

opravljeni nalogi tudi pospravila.  

Naloga učencev je bila, da z laserskim kazalnikom od zgoraj posvetijo na sredino 

luknjice pri iztekanju šampona in opazujejo dogajanje. Spet so bili učenci povsem 

presenečeni, ko je svetlobni curek sledil curku šampona tudi pri odbojih. Iskali so 

različne razloge zakaj je temu tako. Najpogostejši je bil, da je curek šampona gostejši 

od zraka, ali pa da se je svetloba ujela v curku. Nekateri pa so že na delovnem listu 

prebrali, da je curek šampona optični vodnik. Na tem mestu smo se tudi pogovorili o 

popolnem odboju v optičnih vodnikih in njihovi uporabi pri telekomunikaciji. Učna ura 

se je bližala h koncu. Pustili smo, da je šampon do konca iztekel iz plastenke, med tem 
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pa smo se še pogovorili o vprašanjih na delovnem listu. Sledila je tudi kratka refleksija 

ure. Vsem učencem se je pojav zdel zanimiv in ga niso pričakovali. Enotnega mnenja so 

bili tudi, da si še želijo takšnih ur, saj jim je všeč tovrstno raziskovanje. Zadnjih nekaj 

minut smo namenili izpolnjevanju vprašalnika po učni uri in kratkim pisnim intervjujem 

z nekaterimi učenci.  

 

3.3.1 USPEŠNOST IZVEDBE UČNE URE 

Pri analizi uspešnosti izvedbe učne ure, sem se osredotočila na naslednje kriterije: 

a. Časovna razporeditev učne ure. 

Potek učne ure je bil časovno dobro zastavljen. Tempo razlage je bil primerno hiter, da 

so vsi učenci lahko spremljali in sodelovali. Prav tako so imeli dovolj časa za samostojno 

opazovanje pri izvedbi eksperimenta in razpravo s sošolci znotraj posamezne skupine 

ter kasneje za delitev ugotovitev še z ostalimi sošolci iz drugih skupin. Izkazalo se je, da 

je 90 min zadostovalo za celotno izvedbo učne ure. Na podlagi opazovanja z udeležbo 

lahko sklepam, da je bila časovna razporeditev ustrezna in potek ure dobro zastavljen. 

b. Jasnost podanih navodil. 

Učenci so med uro upoštevali vsa moja navodila, saj so bila kratka in razumljiva. Tudi 

med izpolnjevanjem delovnih listov niso postavljali vprašanj o posameznem navodilu 

za delo. Na podlagi tega sklepam, da so bila navodila jasna.  

c. Uspešnost eksperimentalnega dela. 

Prav vse skupine so samostojno izvedle eksperimentalno delo, opazile in zapisale vsa 

pomembna opažanja in ugotovitve. Prav tako so med refleksijo učenci ponudili svoje 

razmisleke v razpravo. Na podlagi opažanja sklepam, da je bilo eksperimentalno delo 

uspešno.  

d. Sodelovanje učencev. 

Učenci so se med učno uro odzivali na vprašanja, aktivno razmišljali in razpravljali o 

opažanjih. Prav tako so vsi učenci sodelovali pri eksperimentalnem delu in izpolnili 

pripravljen delovni list.  

e. Razredna klima.  

Učenci so med seboj sodelovali, si pomagali in delili svoja spoznanja. Vladalo je precej 

sproščeno vzdušje, za neizkušenega opazovalca na trenutke mogoče malo kaotično, 

vendar se je že na daleč opazila delovna vnema učencev.  

Glede na zgoraj opisane ugotovitve sklepam, da sta bili obe uri uspešno izvedeni.  
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3.3.2 SODELOVANJE UČENCEV SKOZI URO 

S pripravljenim opazovalnim listom sem vsakih 15 minut štela učence, ki so sodelovali 

oziroma niso sodelovali. Osredotočila sem se na naslednja vprašanja:  

✓ Kolikšen del učencev sodeluje pri razlagi/analizi? 

✓ Kolikšen del učencev sodeluje pri eksperimentalnem delu? 

✓ Kako eksperimentalno delo pri pouku fizike sprejemajo učenci z nizko učno 

motivacijo? 

✓ Kako eksperimentalno delo pri pouku fizike sprejemajo učenci z visoko učno 

motivacijo? 

Pri določitvi učencev z visoko učno motivacijo in učencev z nizko učno motivacijo mi je 

pomagala njihova učiteljica fizike na podlagi tega, kako so učenci tekom šolskega leta 

izkazovali interes za učenje. Pri analizi opažanj sem združila rezultate obeh oddelkov, 

saj se med oddelkoma pri številu sodelujočih niso pojavile očine razlike pri sodelovanju 

učencev.  

 

Na začetku ure so bili učenci nekoliko zadržani, kar se kaže tudi pri sodelovanju pri 

razlagi. Po prvih 15 min je sodelovalo 12 učencev (24%). Izstopajo predvsem učenci, ki 

jih fizika zanima in so visoko učno motivirani. Po 30 min učne ure se učenci nekoliko 

sprostijo in se sodelovanje učencev pri razlagi poveča, sodeluje 19 učencev (39%). Prav 

tako pa so učenci po 30 min že začeli z eksperimentalnim delom, razen dveh (96%), ki 

sta nekoliko neresno začela z delom. Z malo spodbude po 45 min so prav vsi učenci 

sodelovali (100%) pri eksperimentalnem delu in prav tako po 60 min. Nato smo po 75 

min že razpravljali o pojavu in svoja opažanja je delilo 42 učencev (86%), pri 

eksperimentiranju pa nekoliko manj, 40 učencev (82%), saj so se nekateri precej 

zamudili z izpolnjevanjem in urejanjem delovnih listov. Ob koncu ure, po 90 min, je šest 

učencev (12%) izpolnjevalo pisni intervju, kar sem uvrstila med razlago oziroma analizo, 

11 učencev (22%)pa je bilo pripravljeno pomagati pri pospravljanju eksperimentov. 

Potek sodelovanja učencev je grafično prikazan na sliki 5. 
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Slika 5: Prikaz sodelovanja učencev skozi uro 

 

Tako učenci z nizko učno motivacijo, kot učenci z visoko učno motivacijo, so ves čas 

sodelovali pri eksperimentalnem delu. Učenci z nizko učno motivacijo so potrebovali 

nekoliko več spodbude oziroma podvprašanj pri analizi in spodbude za pomoč pri 

eksperimentalnem delu od svojih sošolcev v skupini. Menim, da so učenci med samim 

delom krepili tudi medsebojne odnose, si pomagali pri izvedbi eksperimenta in tudi pri 

iskanju razlogov za nastanek pojava. Po pregledu literature menim, da so bili vsi učenci 

deloma tudi notranje motivirani, saj jim je izvedba poskusa in opazovanje le tega 

podstavljalo izziv in pri učencih spodbudilo radovednost [11].  

Menim, da nihče izmed učencev, tako učenci z nizko kot tudi učenci z visoko učno 

motivacijo, ni bil prikrajšan pri eksperimentiranju in usvajanju novega znanja, saj so vsi 

sodelovali po svojih najboljših močeh.  

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 min 30 min 45 min 60 min 75 min 90 min

razlaga/analiza eksperimentalno delo



22 

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju bom predstavila rezultate in interpretacijo zbranih podatkov. Z 
vprašalnikom pred uro sem preverila odnos učencev do fizike, njihovo končno oceno, 
ki naj bi bila pokazatelj učenčevega predznanja, in koliko časa pri samostojnem učenju 
doma namenijo fiziki. Vse zbrane odgovore sem grafično prikazala. Z vprašalnikom po 
učni uri so učenci podali mnenje o izvedeni učni uri, o uporabnosti usvojenega znanja 
in ali si želijo več takšnih ur. Prav tako sem odgovore učencev prikazala z grafi.  

 

3.4.1 VPRAŠALNIK PRED URO IN PO NJEJ 

Na vprašanja, katerih grafi so obarvani z modro, so učenci odgovarjali pred učno uro. 

Na vprašanja, katerih grafi so obarvani z zeleno, pa so učenci odgovarjali po učni uri. 

Učence sem spodbudila, da pred odgovorom premislijo in se ne izogibajo odprtih 

vprašanj. Vsi vprašalniki so zaradi varstva osebnih podatkov anonimni.  

Pri prvem vprašanju me je zanimalo, kakšna je končna ocena učencev pri fiziki.  

Končna ocena pri fiziki 

 
Slika 6: Prikaz končne ocene učencev pri fiziki 

Iz slike 6 je razvidno, da so ocene v razredu precej enakomerno porazdeljene. Oceno 

zadostno (2) ima štirinajst učencev (29%), oceno dobro (3) ima deset učencev (20%), 

oceno prav dobro (4) ima dvanajst učencev (24%) in oceno odlično (5) trinajst učencev 

(27%). Po zbranih podatkih lahko sklepamo, da je povprečna ocena v razredu 3.49, kar 

predstavlja dober vzorec za nadaljnjo raziskavo, če vemo, da je teoretična povprečna 

pozitivna ocena 3.5. 
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Ker fizika spada med manj priljubljene predmete, me je zanimalo, kako zanimiva se 

učencem zdi fizika. 

Zanimanje za fiziko 

 
Slika 7: Prikaz zanimanja za fiziko 

Več kot polovici učencem (57%) se zdi fizika zanimiva, samo dvema učencema (4%) zelo 

zanimiva, dobri tretjini povprečna (35%) in dvema učencema ne tako zanimiva (4%). 

Glede na zbrane podatke lahko predpostavim, da fizika učence zanima in v tem razredu 

ne spada med nepriljubljene predmete.  

 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, koliko se učenci pripravljajo na pouk fizike 

en dan prej. Število 1 je pomenilo »nič se ne pripravljam«, število 2 »pripravljam se 

nekaj minut«, število 3 »pripravljam se do pol ure«, število 4 »pripravljam se do ene 

ure« in število 5 »pripravljam se več kot eno uro«.  

Priprava na pouk fizike 

 
Slika 8:Prikaz priprave učencev na pouk fizike 
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Slika 8 prikazuje, da se sedem učencev (14%) sploh ne pripravlja na pouk fizike, devet 

učencev (18%) se pripravlja nekaj minut na dan, osemnajst učencev (37%) se pripravlja 

do pol ure, trinajst učencev (27%) do ene ure in dva učenca (4%) se pripravljata več kot 

eno uro. To pomeni, da se v povprečju učenci pripravljajo 20 min en dan pred poukom 

fizike, kar predvidevam, da zadostuje za reševanje domače naloge ali hiter prelet snovi. 

Učenci dobijo domačo nalogo enkrat tedensko, ki jo učiteljica pri naslednji uri tudi 

pregleda. Prav tako učiteljica vsak teden ustno preveri znanje pri enem ali dveh 

učencih. 

Po analizi odgovorov, se mi je porajalo vprašanje ali je končna ocena odvisna od 

učenčevih priprav na pouk. Učence sem razdelila v dve skupini. V prvi skupini so bili 

slabši učenci z oceno zadostno (2) ali dobro (3), v drugi skupini pa boljši učenci z oceno 

prav dobro (4) ali odlično (5). Nato sem preverila koliko se pripravljajo na pouk fizike. 

Podatki so zbrani v tabeli 1.  

Tabela 1: Primerjava končne ocene s pripravo na pouk 

 
1 (0 min) 2 (nekaj minut) 3 (do pol ure) 4 (do ene ure) 5 (več) 

2 ali 3 5 5 8 6 0 

4 ali 5 2 4 10 7 2 

Iz zbranih podatkov ne moremo sklepati o uspešnosti učencev od priprave pred 

poukom, saj so rezultati zelo razpršeni. Največ učencev v obeh skupinah se na pouk 

pripravlja največ pol ure do ene ure, prav tako pa se v obeh skupinah pojavljajo učenci, 

ki se na pouk sploh ne pripravljajo.  

 

Pri zadnjem vprašanju me je zanimalo, kako uporabna se zdijo učencem fizikalna 

spoznanja in zakonitosti v vsakdanjem življenju.  

Uporabnost fizike v vsakdanjem življenju 

 
Slika 9: Prikaz mnenj učencev o uporabnosti fizike v vsakdanjem življenju 
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Iz slike 9 je razvidno, da imajo učenci o uporabnosti fizike v vsakdanjem življenju 

različna mnenja. Sedemnajstim učencem (35%) se zdi fizika zelo uporabna, petnajstim 

učencem (31%) uporabna, prav toliko učencem občasno uporabna in dvema učencema 

(4%) ne tako uporabna. Menim, da učenci v 8. razredu osnovne šole težko sodijo o 

uporabnosti fizike v vsakdanjem življenju, saj imajo z njo relativno malo izkušenj. 

Vendar pa so prav teme, ki bi jih naj po učnem načrtu do sedaj spoznali, tiste, ki jih 

najenostavneje v uporabnost fizikalnih spoznanj in zakonitosti prepričajo. Tukaj se 

pokaže tudi, kateri učenci fiziko že povezujejo z vsakdanjim življenjem in kateri o tej 

uporabnosti še dvomijo. Če se spomnim prejšnjega vprašanja, kako zanimiva se 

učencem zdi fizika, lahko sklepam, da tisti učenci, ki se jim zdi fizika zanimiva ali zelo 

zanimiva (61%), prav tako menijo, da je fizika uporabna ali zelo uporabna v vsakdanjem 

življenju (66%). To hipotezo sem preverila tudi na vprašalnikih in v 97% drži (tabela 2).  

 

Tabela 2: Primerjava zanimivosti in uporabnosti fizike 

 fizika je uporabna fizika je zelo uporabna 

fizika je zanimiva 12 15 

fizika je zelo zanimiva 1 1 

Iz zbranih podatkov lahko razberemo, da se dvanajstim učencem zdi fizika zanimiva in 

uporabna, petnajstim učencem zanimiva in zelo uporabna, enemu učencu zelo 

zanimiva in uporabna in enemu učencu zelo zanimiva in zelo uporabna. Skupaj je torej 

29 učencev, kar od 30 učencev, ki so v prejšnjem odgovoru menili, da je fizika zanimiva 

ali zelo zanimiva, predstavlja 97%.  
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Po učni uri so učenci odgovarjali na drug del vprašalnika, ki se je nanašal na izvedbo 

učne ure. Pri prvem vprašanju me je zanimalo, kako zanimiva se jim je zdela ura.  

Kako zanimiva se ti je zdela ura? 

 
Slika 10: Prikaz mnenja učencev o učni uri 

Slika 10 prikazuje, da se je dobri polovici učencev (63%) zdela učna ura zelo zanimiva, 

tretjini učencev (33%) zanimiva in le dvema učencema (4%) povprečna. Rezultati 

opazovanja so skladni z rezultati vprašalnika. Učenci so že med samo učno uro pokazali 

zanimanje in navdušenje nad videnim, kar se kaže tudi pri odgovorih na vprašanje.  

 

Nato sem raziskala tudi, ali se učencem zdi usvojeno znanje uporabno.  

Se ti zdi usvojeno znanje uporabno? 

 
Slika 11: Prikaz mnenja učencev o uporabnosti usvojenega znanja 
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Enajst učencev (22%) se je odločilo, da se jim zdi usvojeno znanje zelo uporabno, 

devetnajst (39%), da se jim zdi uporabno, osemnajst (37%) jih je menilo, da je znanje 

občasno uporabno in eden (2%), da se mu usvojeno znanje ne zdi tako uporabno. 

Razpršenost odgovorov pripisujem temu, da je za učence to povsem nova tema fizike, 

ki je do sedaj sploh še niso poznali. Čeprav imajo učenci v vsakdanjem življenju 

marsikdaj izkušnjo z nenewtonskimi tekočinami, kot so tekoči pralni prašek, detergent, 

škrob za zgoščevanje tekočin, zobna pasta, stenske barve, laki, kinetični pesek in 

podobne, o njih še niso podrobneje razmišljali.  

 

Tovrstne učne ure terjajo precej priprav učiteljev in ključno vprašanje je, ali učenci 

dosežejo višji nivo znanja in razumevanja, kot pri tradicionalnem pouku. Koliko so si 

učenci zapomnili, bom predstavila kasneje, po končani uri, pa me je zanimalo ali učenci 

menijo, da si bodo učno uro zapomnili.  

Ali si boš to učno uro zapomnil? 

 
Slika 12: Prikaz mnenja učencev, ali si bodo učno uro zapomnili? 

Iz slike 12 je razvidno, da je enaintrideset (63%) učencev mnenja, da si bodo učno uro 

zelo dobro zapomnili, petnajst učencev (31%) meni, da si bodo uro zapomnili, en 

učenec (2%), da si bo uro mogoče zapomnil in dva učenca (4%), da si učne ure najbrž 

ne bosta zapomnila. Z nekaj izjemami so učenci prepričani, da si bodo uro zapomnili, 

kar pripisujem temu, da so se s takšnim eksperimentalnim delom srečali prvič, spoznali 

so nekaj povsem novega, zapomnili pa si bodo najbrž tudi sam Kayev pojav, saj je 

edinstven in sproži pri učencih efekt presenečenja, ki ga je težko pozabiti. Prav tako 

predvidevam, da jih je prepričala drugačnost ure, sproščenost pri razpravi, nemoteno 

postavljanje vprašanj in enakost pri eksperimentalnem delu.  
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Zanimalo me je, kakšno mnenje o trajnosti znanja imajo učenci z boljšim predznanjem 

in ali se mnenja razlikujejo od tistih s slabšim predznanjem. Zbrani podatki so prikazani 

v spodnji tabeli 3.  

Tabela 3: Primerjava mnenja o trajnosti znanja in končne ocene. 

 

1 (sploh ne bo 

zapomnil) 

2 (najbrž si ne 

bo zapomnil) 

3 (mogoče si 

bo zapomnil) 

4 (zapomnil si 

bo) 

5 (zelo dobro 

si bo zapomnil) 

2 ali 3 0 2 1 8 13 

4 ali 5 0 0 0 7 18 

Po podrobnejši analizi odgovorov pri učencih z boljšim predznanjem in učencih s 

slabšim predznanjem sem ugotovila, da trije učenci, ki so mnenja, da si bodo uro 

mogoče zapomnili ali da si najbrž ure ne bodo zapomnili, spadajo v skupino učencev s 

slabšim predznanjem fizike. Tu bi lahko iskala razloge, zakaj kljub temu, da jim je bila 

ura všeč, menijo, da novega znanja ne bodo usvojili. Sklepam lahko, da imajo za 

osvajanje znanja prešibke temelje in jim to predstavlja oviro.  

 

Sledilo je vprašanje ali si v prihodnje želijo še več učnih ur z eksperimentalnim delom. 

Si želiš več takih ur? 

 
Slika 13: Prikaz mnenja učencev, ali si želijo več takšnih ur? 

Vsi učenci so mnenja, da si želijo še več takšnih ur. Svojo izbiro so utemeljevali z 

odgovori, da je bila ura zanimiva, drugačna, zabavna, sproščena, da radi 

eksperimentirajo in da se na preprost način naučijo veliko novega. Glede na odziv in 

pripravljenost k sodelovanju tudi sama menim, da si učenci želijo takšnih ur, hkrati pa 

menim, če bi jih bili navajeni, bi za pripravo eksperimentov in opazovanje porabili  manj 

časa ter raziskovali bolj osredotočeno in intenzivneje. Tako bi bile učne ure še bolj 

izkoriščene, usvojeno znanje pa trajnejše, saj bi temeljilo na izkušnjah ne zgolj na teoriji. 

da ne
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Kot pravi Jakončič (2016) v svojem delu, izkustveno učenje omogoča trajnejše znanje 

in spodbuja samostojno kritično mišljenje in delovanje, hkrati pa razvija tudi 

sposobnost prožnega prilagajanja novemu [13]. 

 

Pri zadnjem vprašanju me je zanimalo, kaj bodo učenci povedali doma ali prijateljem o 

tej učni uri? 

Odgovori so bili zelo podobni prejšnjim, da je bila ura zanimiva in zabavna, da so 

raziskovali poseben pojav, da je uro vodila gostja, s katero so se pogovarjali o stvareh 

o katerih se med navadno uro ne bi, nekaj odgovorov pa se je nanašalo tudi na 

opazovanje poskusa, da se šampon čudno obnaša, da se šampon odbija in da so odboji 

šampona zelo nepredvidljivi.  
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3.4.2 INTERVJU Z UČENCI 

Da bi anketo še podkrepila z bolj razširjenimi odgovori, sem v vsakem razredu po 

končani učni uri izbrala po tri učence. Učenca v tabeli označena s številko 1 sta zelo 

sodelovala, odgovarjala na vprašanje, razmišljala, preizkušala obnašanje šampona. in 

se aktivno vključevala v razpravo. Učenca pod številko 2 sta sodelovala, občasno 

odgovorila na vprašanje, spremljala zamisli bolj aktivnih sošolcev in poslušala razpravo. 

Zadnja učenca, označena s številko 3, sta sicer opazovala poskus in izpolnjevala delovne 

liste, vendar se v samo izvedbo poskusa nista vključevala. 

Odgovore vseh šestih učencev sem zbrala v spodnji tabeli 4. Kljub spodbudam po 

obširnejših odgovorih, se učenci niso ravno razpisali.  

Tabela 4: Odgovori intervjuvanih učencev 

1. Kaj ti je bilo pri uri najbolj všeč? 

1 
A 

Da smo lahko sami opravljali poskuse in iskali primerno višino za Kayev 

pojav. 

B Poskus s šamponom. 

2 
A Ko smo delali z milom. Všeč mi je bilo tudi, ko je milo špricalo. 

B Pri uri mi je bil najbolj všeč Kayev pojav. 

3 
A Ko je milo teklo. 

B Ko smo delali poskus.  

2. Kaj bi spremenil/a? 

1 
A 

Spremenil ne bi nič, saj mi je bila učna ura všeč. Mogoče bi lahko stvar 

poskusili še s kakšno gostejšo tekočino (npr. med). 

B Da bi naredili še kakšen poskus. 

2 
A Nič ne bi spremenil. 

B Spremenila ne bi nič, saj je bilo zelo dobro. Zelo mi je bilo všeč. 

3 
A Nič. 

B Nič. 

3. Kaj boš povedal/a doma/prijateljem o tej učni uri? 

1 
A Da smo v šoli sami preizkušali Kayev pojav. 

B Da sem izvedela veliko novega in da je bilo zanimivo. 

2 

A Veliko. Da smo spoznali veliko novih stvari. 

B 

Povedala bom, da smo delali Kayev poskus, ki je bil zelo zanimiv. 

Opazovali smo, se učili, ustvarjali. Veliko smo izvedeli novega, koristno v 

vsakdanjem življenju. 

3 
A Vse podrobnosti. 

B Da smo delali poskus z odbijanjem curka. 

4. Kaj si si najbolj zapomnil/a? 

1 A 
Zapomnil sem si, kako se je šampon odbijal in kako je laser potoval z 

njim. 
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B Poskus s šamponom. 

2 
A Ko je milo špricalo naokoli. 

B Kayev poskus. 

3 
A Odbijanje curka. 

B Odbijanje mila. 

5. Si se naučil/a kaj novega? 

1 
A 

Kako razlikujemo newtonske in nenewtonske tekočine, kako nanje 

vpliva viskoznost… 

B Ja. 

2 

A Ja. 

B 
Da, veliko stvari iz poskusa z milom. Res nisem pričakovala takšne 

reakcije. 

3 
A Da. 

B Da. 

6. Bi si želel/a več takšnih ur? 

1 
A 

Da, saj so mi zanimive in se naučim več kot pa pri navadni učni uri fizike, 

lahko pa pridobimo tudi več praktičnih izkušenj. 

B Ja. 

2 
A Seveda bi si želel še veliko takšnih ur. 

B Da. Saj je bilo zelo zanimivo. 

3 
A Da. 

B Da. 

 

Na prvi pogled, med učenci pri odgovorih ni posebnih razlik, kar pomeni, da so vsi 

intervjuvani učenci pri uri sodelovali. Razlike se pojavijo v dolžini in vsebini odgovorov. 

Učenec 1A, ki je bil pri učni uri zelo aktiven, je podal tudi bolj poglobljene odgovore, 

svoje mnenje je utemeljil z razlago, prav tako pa je pedlagal, kaj bi ga pri uri še zanimalo. 

Poudaril je tudi, da se mu zdijo takšne učne ure zanimive, da se pri njih nauči več, kot 

pri običajnem pouku, hkrati pa pridobi tudi praktične izkušnje. Iz odgovorov lahko 

sklepam, da je učencu fizika všeč, ga zanima in da zelo dobro nadgrajuje svoje fizikalno 

znanje. Menim, da je ta učenec usvojil prav vse zastavljene cilje učne ure in jih deloma 

celo presegel. V nasprotju z njim, je učenka 1B, ki je prav tako bila pri uri zelo aktivna, 

podala kratke, ne poglobljene odgovore. Sklepam, da ji je bila ura všeč, vendar še 

razvija fizikalno razmišljanje ali pa ni bila pripravljena deliti svojih opažanj in mnenj z 

menoj v tolikšni meri, kot sem pričakovala. Menim, da je osvojila cilje učne ure, vendar 

me je zanimalo, ali bo pridobljeno znanje tudi ohranila. Pri učencih 2A in 2B, ki sta sicer 

sodelovala, vendar ne tako zelo aktivno kot učenca 1A in 1B, se prav tako pojavijo 

razlike v poglobljenosti odgovorov. Učenka 1B je večkrat poudarila, da se ji je zdela ura 

zanimiva in da ji je bila všeč. Prav tako je napisala, da ni pričakovala takšnega obnašanja 

šampona. Poudarila je tudi, da je izvedela veliko novega in da ji bo koristilo v 



32 

 

vsakdanjem življenju. Menim, da kljub temu, da se učenka pri uri ni preveč izpostavljala, 

je dobro osvojila zastavljene učne cilje in je poglobila svoje fizikalno znanje. Nasprotno 

pa je učenec 2B odgovarjal kratko in zelo ohlapno, nepoglobljeno. Poudaril je le, da mu 

je bilo všeč nenavadno obnašanje šampona. Menim, da je učne cilje deloma dosegel, 

vendar nisem prepričana, da je svoje fizikalno znanje poglobil. Učenca 3A in 3B, ki sta 

poskus bolj opazovala, sta podala zelo podobne, kratke in slabo utemeljene odgovore. 

Menim, da gre za učenca s slabšim predznanjem fizike ali za učenca z nižjo učno 

motivacijo. Sicer sta zastavljene cilje učne ure vsaj deloma dosegla, vendar raziskave 

namigujejo [14], da verjetno njuno pridobljeno znanje ne bo trajno.  

Menim, da je učna ura uspela, vendar imajo učenci še veliko potenciala za drugačno 

usvajanje znanja. V obeh razredih so bili učenci prvič seznanjeni s samostojnim 

eksperimentalnim delom, saj so bili do sedaj pri fiziki navajeni na običajnem pouk. 

Menim, da so se kljub temu dobro znašli, so sodelovali in si pomagali. Pogrešam pa več 

kreativnosti, odprtega mišljenja, poglobljenih odgovorov in radovednosti. Vse to še 

lahko pridobijo, če se bodo večkrat soočali s samostojnim raziskovanjem in 

eksperimentiranjem.  
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3.4.3 VPRAŠALNIK PO 9 MESECIH 

Vprašalnik po 9 mesecih je reševalo 45 učencev, vendar sem enega zaradi izredno 

neprimernih odgovorov izločila.  

Pri prvem vprašanju so imeli učenci na vprašalniku prikazano sliko Kayevega pojava in 

jih vprašala sem jih, na kaj se spomnijo, ko pogledajo pojav na sliki. Pri analizi 

odgovorov sem štela kolikokrat so učenci napisali posamezen odgovor. Oblikovala sem 

osem skupin odgovorov: Šampon, šampon/odboj, odboj, Kayev pojav, šampon/poskus, 

poskus/lansko šolsko leto, newtonske in nenewtonske tekočine ter napačen odgovor.  

Na kaj se spomniš, ko pogledaš pojav na sliki? 

 
Slika 14: Prikaz odgovorov na kaj se učenci spomnejo, ko pogledajo pojav na sliki, po 9 

mesecih 

Slika 14 prikazuje, da se je največkrat pojavil odgovor v kombinaciji šampon in odboj 

(39%). Primer takšnega odgovora je: »Slika me spominja na odboj šampona.« Drugi 

najpogostejši odgovor je bil kombinacija šampon in poskus (16%). Primer takšnega 

odgovora je: »Spomnim se na poskus s šamponom.« Isto število učencev (7%) je podalo 

odgovor: »Spomni me na šampon« ali »na odboj« ali »na Kayev pojav« ali »na poskus 

v lanskem šolskem letu.« Najbolj me je presenetil odgovor enega učenca (2%), ki je 

napisal, da ga pojav spomni na »newtonske in nenewtonske tekočine«. Odgovori so 

presegli moja pričakovanja, saj je le sedem učencev je odgovorilo povsem narobe 

(16%). 
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Pri drugem vprašanju sem učencem napisala nabor pripomočkov, med katerimi so 

morali izbrati tiste, ki smo jih pri poskusu uporabili. Osnovni nabor pripomočkov je 

zajemal šampon, plastenko in pladenj, pri nadgradnji poskusa pa so učenci uporabljali 

tudi ravnilo, laser in termometer.  

Obkroži pripomočke, ki ste jih uporabili pri poskusu.  

 
Slika 15: Prikaz pripomočkov, ki so si jih učenci zapomnili po 9 mesecih 

Iz slike 15 je razvidno, da so si vsi učenci (100%) zapomnili, da so pri poskusu uporabili 

šampon, le en učenec manj (98%), da so uporabili pladenj in štirideset učencev (91%), 

da so uporabili plastenko. To pomeni, da so si skoraj vsi učenci zapomnili osnovni nabor 

pripomočkov. Med razširjenim naborom pripomočkov, si je polovica učencev (50%) 

zapomnila laser, štirje učenci (9%) ravnilo in nihče izmed učencev (0%) termometra. 

Menim, da so si učenci zapomnili laser zaradi presenetljivega pojava širjenja svetlobe 

po curku in tudi, ker so z njim rokovali prvič. Presenetilo pa me je, da so učenci pozabili 

na termometer, saj imajo z njim od vseh pripomočkov najbrž največ izkušenj. Kljub 

vsem pravilnim odgovorom, pa je učence zavedlo nekaj pripomočkov. To so bili voda 

(5%), merilni valj (18%) in vrč (2%). Predvidevam, da so to pripomočki, ki so jih pri 

drugih poskusih do sedaj največkrat uporabljali.  
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Pri tretjem vprašanju so imeli učenci na voljo štiri različne postavitve poskusa. Učenci 

so se morali odločati v dveh korakih. Najprej ali so pri poskusu uporabljali šampon ali 

vodo, nato pa kako je bil postavljen pladenj pod kotom ali naravnost. Pravilna je bila 

prva postavitev poskusa, ker je skica ponazarjala poskus pri katerem je iztekal šampon 

na poševen pladenj.  

Katera slika prikazuje pravilno postavitev poskusa? 

 
Slika 16: Prikaz odgovorov o pravilni postavitvi poskusa po 9 mesecih 

Iz slike 16 lahko razberem, da je devetintrideset (89%) učencev odgovorilo pravilno. Iz 

tega lahko sklepam, da so si učenci vizualno zelo dobro zapomnili poskus.  

 

V četrtem vprašanju odprtega tipa, so morali učenci opisati, kaj se je pri poskusu 

zgodilo oziroma dogajalo. Pri analizi odgovorov sem ponovno preštela kolikokrat se je 

posamezen odgovor pojavil. Oblikovala sem štiri skupine odgovorov: Odboj, večkraten 

odboj, kupček in odboj ter napačen odgovor.  

Kaj se je zgodilo/dogajalo? Opiši. 

 
Slika 17: Prikaz odgovorov, kaj se je zgodilo/dogajalo 
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Slika 17 prikazuje, da je polovica učencev (50%) omenila odboj šampona, trije učenci 

(7%) so si zapomnili večkraten odboj šampona, šest učencev (13%) se je spomnilo 

kupčka in odboja šampona, trinajst učencev (30%) pa je na vprašanje odgovorilo 

narobe.  

Pri petem vprašanju sem učencem pripravila nabor poimenovanj poskusa, med njimi 

pa so morali izbrati en pravilen odgovor.  

Se spomniš, kako smo poimenovali poskus? Obkroži pravilen odgovor. 

 
Slika 18: Prikaz odgovorov kako so si učenci zapomnili poimenovanje poskusa po 9 mesecih 

Iz slike 18 je razvidno, da je osemindvajset učencev (64%) med osmimi ponujenimi 

odgovori izbralo pravilno poimenovanje poskusa. Menim, da je razlog v poimenovanju 

po odkritelju, saj sem jim, preden smo poskus poimenovali, povedala tudi nekaj o Alanu 

Kayeju, ki je pojav prvi opazil.  

 

Z zadnjim vprašanjem sem želela izvedeti, ali so učenci poskusili poskus ponoviti doma.  

Ali si doma poskusil/a ponoviti poskus? Če si, opiši kako. 

 
Slika 19: Prikaz odgovorov ali so učenci poskusili doma ponoviti poskus po 9 mesecih 
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Slika 19 prikazuje, da je le en učenec (2%) poskusil ponoviti poskus doma, vendar ni 

opisal kako je to storil in ali mu je uspelo. Pričakovala sem, da bo vsaj nekaj učencev 

poskusilo ponoviti poskus, saj so pripomočki zelo enostavni in jih imajo prav vsi učenci 

doma. Lahko bi celo poskusili pojav opaziti tudi med tuširanjem pri zlivanju mila v 

tankem curku na roko ali pa pri nalivanju tekočega pralnega praška v pralni stroj.  

 

Po analizi vseh odgovorov na vprašanja sem odgovore pri prvih petih vprašanjih tudi 

ovrednotila in preverila uspešnost učencev. Pri prvem vprašanju so učenci lahko dosegli 

dve točki. Prva točka je bila namenjena osnovnim odgovorom kot so: šampon, odboj, 

Kayev pojav in poskus v lanskem šolskem letu; druga točka pa odgovoru, da gre za 

newtonske in nenewtonske tekočine. Pri drugem vprašanju je bila prva točka 

namenjena osnovnim pripomočkom, drugo točko pa je učenec usvojil, če je obkrožil 

vsaj enega od razširjenega nabora pripomočkov, torej: laser, ravnilo ali termometer. 

Pri tretjem in petem vprašanju je ena točka pomenila pravilen odgovor, torej prva 

postavitev poskusa in Kayev pojav. Pri četrtem vprašanju pa je učenec dosegel eno 

točko za odgovor »odboj«, za odgovor »večkraten odboj« ali »kupček in odboj« pa dve 

točki. Osvojene točke učencev so prikazane v spodnji tabeli 4.  

Tabela 4: Uspešnost učencev pri reševanju vprašalnika po 9 mesecih 

1. (2t) 2. (2t) 3. (1t) 4. (2t) 5. (1t)  
1 2 1 0 0 4 

0 1 1 0 1 3 

1 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 0 4 

1 1 1 2 1 6 

1 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 1 5 

1 1 1 2 1 6 

0 2 0 0 1 3 

0 2 1 0 1 4 

1 1 1 1 0 4 

1 1 1 1 0 4 

1 1 0 1 0 3 

1 1 1 1 0 4 

1 1 1 1 0 4 

0 1 1 0 0 2 

1 1 1 0 0 3 

1 1 1 1 1 5 

2 2 1 2 1 8 

1 2 0 1 1 5 

1 2 1 2 1 7 
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0 2 1 0 1 4 

0 2 1 1 1 5 

1 2 1 2 1 7 

1 2 1 1 0 5 

1 1 1 1 0 4 

1 2 1 2 1 7 

1 2 1 1 0 5 

1 2 1 2 1 7 

1 2 1 2 1 7 

1 1 0 0 1 3 

1 2 1 1 1 6 

1 2 1 1 1 6 

1 1 1 1 1 5 

0 2 1 0 0 3 

1 1 1 1 0 4 

1 2 1 0 1 5 

1 2 1 1 1 6 

1 2 1 1 1 6 

1 1 1 2 0 5 

1 2 1 0 0 4 

1 1 1 1 1 5 

1 1 1 1 1 5 

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev uspešnosti učencev 

Število točk Število učencev Relativna frekvenca 𝑓0 Relativna frekvenca 𝑓0 [%] 

1 točka 0 0,00 0% 

2 točki 1 0,02 2% 

3 točke 6 0,14 14% 

4 točke 11 0,25 25% 

5 točk 14 0,32 32% 

6 točk 6 0,14 14% 

7 točk 5 0,11 11% 

8 točk 1 0,02 2% 

Iz tabele 5 je razvidno, da je največ (32%) učencev doseglo 5 točk, četrtina učencev 

(25%) 4 točke, po šest učencev (14%) je doseglo 3 točke in 6 točk, pet učencev (11%) je 

doseglo 7 točk in po 1 učenec (2%) 2 točki in 8 točk. Povprečje doseženih točk je 4,84 

točke od možnih 8 točk, kar predstavlja 61% uspešnost učencev pri reševanju 

vprašalnika po 9 mesecih. Če rezultate vnesemo v histogram (slika 20), vidimo, da je 

normalno porazdeljena [15]. 
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Grafični prikaz frekvenčne porazdelitve 

 
Slika 20: Grafični prikaz frekvenčne porazdelitve 
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3.5 IZSLEDKI  

V poglavju 3.4 sem predstavila rezultate analize odgovorov pri vprašalniku pred učno 

uro, intervjuju z izbranimi učenci po učni uri, vprašalniku po učni uri in vprašalniku po 

¾ leta. Na podlagi zbranih rezultatov lahko odgovorim na raziskovalna vprašanja, ki 

sem si jih zastavila pred začetkom raziskave.  

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali in kako bi učna ura aktivnega pouka o Kayevem pojavu 

učencem povečala zanimanje za fiziko? 

Analiza odgovorov kaže, da je bila učna ura aktivnega pouka 96% učencem zanimiva 

oziroma zelo zanimiva. Prav tako je 94% učencev prepričanih, da si bodo učno uro 

zapomnili oziroma zelo dobro zapomnili. Pri eksperimentalnem delu so bili zavzeti za 

delo, sledili so navodilom na delovnem listu in prav vse skupine so eksperiment izvedle 

od začetka do konca. Med samim delom so sodelovali, si pomagali, razmišljali in 

podajali svoje predloge, s čimer so krepili tudi medsebojne odnose. Menim, da je vsak 

od učencev doprinesel skupini svoj delež. Predvsem jih je k sodelovanju vzpodbudil 

presenetljiv efekt odbijanja šampona, ki ga učenci niso pričakovali. Hkrati pa so se učili 

rokovati s fizikalnimi pripomočki, s čimer do sedaj še niso imeli veliko izkušenj. Prav vsi 

učenci (100%) so po koncu ure povedali, da jim je tovrstno delo všeč in da so se naučili 

veliko novega. Menim, da jim je učna ura aktivnega pouka o Kayevem pojavu 

predstavila fiziko v do sedaj še nepoznani luči. Presegla je okvirje poučevanja, ki so ga 

do sedaj poznali. Iz tega lahko sklepam, da je učna ura aktivnega pouka o Kayevem 

pojavu učencem povečala zanimanje za fiziko, prav tako pa jim je razširila obzorja o 

uporabnosti fizike v vsakdanjem življenju.  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali in kako fizikalno predznanje vpliva na eksperimentiranje, 

analiziranje in iskanje razlag pri učni uri aktivnega pouka o Kayevem pojavu? 

Nekaj fizikalnega predznanja je bilo potrebnega za lažje spremljanje učne ure, ni bilo 

pa pogoj za eksperimentiranje, analiziranje in iskanje razlag pri tej učni uri, saj je bila 

učna ura povsem izven učnega načrta za fiziko v osnovni šoli. Tisti učenci, ki so fizikalno 

bolj radovedni in imajo nekaj več fizikalnega predznanja, so v uvodnem delu ure bolj 

sodelovali, njihova vprašanja in odgovori so bili bolj poglobljeni, pri eksperimentalnem 

delu pa so se lahko izkazali tudi tisti učenci, ki fizikalnega predznanja nimajo toliko. Med 

samim eksperimentalnim delom so sodelovali prav vsi učenci, kar nam prikazuje slika 

5. Med samo učno uro so vsi učenci slišali vse potrebne informacije, da so lahko na 

podlagi videnega in slišanega sodelovali pri analiziranju pojava, kar lahko razberem iz 

odgovorov na vprašanja pri intervjuju (tabela 4), saj ne bi nihče izmed učencev nič 

spremenil. Menim, da pri učni uri aktivnega pouka o Kayevem pojavu fizikalno 



41 

 

predznanje ni vplivalo na eksperimentiranje, analiziranje in iskanje razlag. Potrebna je 

bila le fizikalna radovednost in volja do sodelovanja.  

 

Raziskovalno vprašanje 3: Katerih aktivnosti učne ure o Kayevem pojavu se bodo 

učenci spomnili po 9 mesecih? 

Po 9 mesecih se je 84% učencev spomnilo učne ure o Kayevem pojavu. Zapomnili so si, 

da smo izvedli poskus, pri katerem se je šampon pri iztekanju odbil od ravne podlage, 

eden izmed učencev pa si je celo zapomnil, da smo govorili o newtonskih in 

nenewtonskih tekočinah. Prav tako so si skoraj vsi zapomnili osnovni nabor 

pripomočkov, ki je potreben za izvedbo poskusa. Tudi sama postavitev poskusa je 

učencem ostala v spominu, saj so jo v 89% pravilno prepoznali med štirimi ponujenimi 

odgovori. Pri opisu dogajanja je 70% učencev podalo pravilen opis, nekateri so se 

spomnili tudi nadgradnje poskusa, to je stabilnega Kayevega pojava oziroma 

večkratnega odboja šampona, nekaj učencev pa se je spomnilo celo kupčka, ki je nastal 

preden se je šampon odbil. Najmanjši del učencev si je zapomnilo pravilno 

poimenovanje poskusa, saj so bili pri izbiri med osmimi poimenovanji uspešni le v 64%, 

kar pa je po 9 mesecih še vedno zadovoljiv rezultat. Menim, da so si učenci učno uro 

aktivnega pouka o Kayevem pojavu zelo dobro zapomnili in z uspešnostjo reševanja 

vprašalnika po 9mesecih presegli moja pričakovanja.  
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu sem se v teoretičnem delu posvetila razlagi o Kayevega pojava, 

preučila sem metodo aktivnega učenja in poučevanja ter pripravila učno uro aktivnega 

učenja za učence osmega razreda osnovne šole. V empiričnem delu pa sem opredelila 

raziskovalni problem, si zastavila raziskovalna vprašanja, izvedla pripravljeno učno uro 

aktivnega pouka o Kayevem pojavu, analizirala izvedeno učno uro in podatke, ki sem 

jih zbrala z vprašalniki in intervjuji.  

V okviru magistrskega dela, sem prišla do naslednjih pomembnih ugotovitev: 

✓ Učencem je všeč drugačen način poučevanja in učenja, tako bi jih učitelji hitreje 

spodbudili k sodelovanju, prav tako pa si podano znanje lažje in trajneje 

zapomnijo.  

✓ Učna ura aktivnega pouka o Kayevem pojavu je učencem predstavila fiziko v 

drugačni, zanimivi luči. Učenci so ob delu izkazovali veliko zanimanja, da se je 

opazil situacijski imteres. 

✓ Pri učni uri aktivnega pouka o Kayevem pojavu fizikalno predznanje ni vplivalo 

na eksperimentiranje, analiziranje in iskanje razlag. 

✓ Učenci so si učno uro aktivnega pouka o Kayevem pojavu zelo dobro zapomnili 

in pri reševanju vprašalnika po ¾ leta dosegli 61% uspešnost. 

Med pregledom literature, še bolj pa med pripravo, izvedbo in analizo ure sem 

spoznala, da so učenci željni novih spoznanj, vendar se je vloga učitelja v zadnjih letih 

spremenila, saj je znanje veliko bolj dostopno, kot je bilo nekoč. Zato je potrebno pri 

poučevanju prestopiti običajne okvirje in prilagoditi učne metode novodobnim 

učencem. Učitelj naj ne bo zgolj posredovalec resnic, pač pa naj bo mentor, 

usmerjevalec in svetovalec. Tako bo ustvaril spodbudno okolje za optimalno učenje, 

hkrati pa bodo učenci prevzeli odgovornost za lastno znanje in krepili tudi medsebojne 

odnose, ki so v današnjem času virtualnih svetov prepogosto zapostavljeni.  

Izsledkov raziskave ne morem posplošiti na celotno množico, saj je izbrani vzorec 

premajhen. Če bi izsledke želela posplošiti, bi morala vzorec razširiti še na učence 

drugih osnovnih šol iz različnih regij po Sloveniji. Prav tako bi za zanesljive rezultate 

morala izvesti več različnih ur, tako po tematiki kot po metodi dela. Omogočajo pa ti 

rezultati pričakovanja za dogajanje na širši populaciji.  
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6 PRILOGE 

6.1 OPAZOVALNI LIST 

 

✓ Kolikšen del učencev sodeluje pri razlagi/analizi? 
✓ Kolikšen del učencev sodeluje pri eksperimentalnem delu? 
✓ Kako eksperimentalno delo pri pouku fizike sprejemajo učenci z nizko učno 

motivacijo? 
✓ Kako eksperimentalno delo pri pouku fizike sprejemajo učenci z visoko učno 

motivacijo? 
 
 

 15 min 30 min 45 min 60 min 75 min 90 min 

Kolikšen del 
učencev sodeluje 
pri razlagi/analizi? 

      

Kolikšen del 
učencev sodeluje 
pri 
eksperimentalnem 
delu? 

      

Kako 
eksperimentalno 
delo pri pouku 
fizike sprejemajo 
učenci z nizko učno 
motivacijo? 

      

Kako 
eksperimentalno 
delo pri pouku 
fizike sprejemajo 
učenci z visoko 
učno motivacijo? 
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6.2 DELOVNI LIST: NENEWTONSKE TEKOČINE IN KAYEV POJAV 

 

1. Označi vrsto snovi. Katere od snovi so trdne in katere tekoče? 

   

   

 

 

 

 

2. Poveži pojme z ustreznimi definicijami.  

Viskoznost  
je tekočina, ki se pri mešanju in 

pretakanju obnaša drugače.  

Newtonska tekočina  
je lastnost snovi od katere je 

odvisno pretakanje tekočin. 

Nenewonska tekočina  
je vsaka tekočina, ki teče, četudi 

nanjo deluje sila. 
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POSKUS: Kayev pojav 

 

Pripomočki: 

✓ Stojalo z držali 

✓ Šampon 

✓ Zamašek z luknjico 

✓ Široka trdna plastenka brez dna 

✓ Plitek pladenj 

✓ Zeleni laser 

✓ Termometer 

 

 

Postavimo stojalo ter nanj pritrdimo držalo za plastenko. Plastenko zapremo z 

zamaškom z luknjico in jo pritrdimo na stojalo približno 20 cm visoko. Pod plastenko 

postavimo plitek pladenj, tako da stoji pod poljubnim kotom, da bo lahko šampon 

sproti odtekal. V plastenko počasi nalijemo šampon in pustimo, da prosto izteka.  

 

3. Kaj opaziš? 

 

 

 

 

 

4. Razvrsti sličice v pravilen vrstni red in poimenuj faze odboja šampona. 
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5. S spreminjanjem dolžine padca šampona ustvari stabilen Kayev pojav.  

 

Skiciraj odboje curka. Na kaj te spominja? 

 

 

 

 

 

 

 

Kolikokrat se je curek odbil? 

 

 

 

 

 

Kaj se dogaja z višino curka po zaporednih odbojih? 

 

 

 

 

 

6. Izmeri višino med iztekom šampona in pladnjem ter temperaturo šampona.  

 

 

 

 

 

7. Curek šampona je lahko tudi optični vodnik, saj svetloba potuje po snovi (v 

našem primeru šamponu). Z laserjem posveti na sredino luknjice pri iztekanju 

šampona. Kaj opaziš? 
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6.3 VPRAŠALNIK PRED URO IN PO URI 

 

 

Pred uro 

 

Tvoja končna ocena pri fiziki. 1 2 3 4 5 

Kako zanimiva se ti zdi fizika? 1 2 3 4 5 

Koliko se doma pripravljaš na pouk fizike? 1 2 3 4 5 

Se ti zdi znanje fizike uporabno v vsakdanjem življenju? 1 2 3 4 5 

 

 

 

Po uri 

 

Kako zanimiva se ti je zdela ura? 1 2 3 4 5 

Se  ti zdi usvojeno znan je uporabno? 1 2 3 4 5 

Ali si boš to učno uro zapomnil? 1 2 3 4 5 

Si želiš več takšnih učnih ur? 

Zakaj? 

 D

A 

 N

E 

 

Kaj boš povedal doma / prijateljem o tej učni uri? 

 

 

 

     

Če imaš še kakšen komentar, ga lahko zapišeš tukaj.       
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6.4 PISNI INTERVJU 

1. Kaj ti je bilo pri uri najbolj všeč? 

 

 

 

 

 

2. Kaj bi spremenil? 

 

 

 

 

 

 

3. Kaj boš povedal doma/prijateljem o tej učni uri? 

 

 

 

 

 

 

4. Kaj si si najbolj zapomnil? 

 

 

 

 

 

5. Si se naučil kaj novega? 

 

 

 

 

 

6. Bi si želel več takšnih ur? 
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6.5 VPRAŠALNIK PO 9 MESECIH 

 

1. Na kaj se spomniš, ko pogledaš pojav 

na sliki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obkroži pripomočke, ki ste jih uporabili pri poskusu.  

šampon merilni valj plastenka goba 

ravnilo voda laser svetilka 

vrč pladenj lonček termometer 

 

3. Katera slika prikazuje pravilno postavitev poskusa? Obkroži številko pred sliko.  

    
 

4. Kaj se je zgodilo/dogajalo? Opiši. 

 

 

 

5. Se spomniš, kako  smo poimenovali poskus? Obkroži pravilen odgovor. 

Bernoulijev poskus Darwinovo odkritje Einsteinov pojav Edisonov odboj 

Newtonov pojav Kayev pojav Galilejev poskus Teslov zakon 

 

6. Ali si doma poskusil/a ponoviti poskus? Če si, opiši kako.  

 

Šampon

1.

Šampon

2.

Voda

3.

Voda

4.


