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Povzetek 

 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali je osnovne pojme povezane s potresi primerno 

obravnavati v osnovni šoli v okviru izbirnih vsebin pri predmetu fizika. V uvodnem delu 

naloge pojasnimo osnovne seizmološke pojme, s katerimi želimo seznaniti učence, nato 

predstavimo dvourno delavnico, ki smo jo za ta namen pripravili in testno izvedli v okviru 

magistrske naloge. Prvi del delavnice je namenjen seznanjanju učencev z učinki potresov in 

EMS (European Macroseismic Scale ali Evropska makroseizmična lestvica) lestvico. Pri tem 

uporabijo avtentična poročila o realnih potresih. V drugem delu iz realnih seizmoloških 

podatkov izračunajo potrebne količine in načrtovalno določijo nadžarišče oziroma epicenter 

potresa. S primerjavo testov, ki so jih učenci in učenke izpolnjevali pred in po delavnici, 

ocenimo pridobljeno znanje in razumevanje učencev o vpeljanih seizmoloških pojmih. 

 

Ključne besede: fizika, seizmologija, potresi, izbirna vsebina, delavnica, epicenter, intenziteta 

 

Abstract 
 

The purpose of the master's thesis is to find out whether the basic concepts related to 

earthquakes are appropriate to address in an elementary school setting, namely elective 

content covered in Physics. In the introductory part of the thesis, we explain the basic 

seismological concepts that we aim to familiarize the students with, then we present a two-

hour workshop that we developed and tested for the purpose of this master's thesis. The first 

part of the workshop is designed to familiarize students with the effects of earthquakes and 

the EMS (European Macroseismic Scale). The students use authentic reports of real 

earthquakes. In the second part, calculations are made from real seismological data and the 

epicenter of the earthquake is determined. By comparing the exams completed by students 

before and after the workshop, we assess the students' acquired knowledge and understanding 

of the seismological concepts introduced. 

 

Key words: physics, seismology, earthquakes, elective subject, workshops, epicenter, 

intensity 
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1 SEIZMOLOGIJA KOT IZBIRNA VSEBINA (teoretični del) 
 

Na področju šolstva se je skozi zgodovino zgodilo precej prelomnih sprememb. Problematiko 

širitve splošne izobrazbe na čim večji krog prebivalstva so nekoč razumeli bistveno drugače 

kot danes. Reformiranje šolskega sistema je stalen proces, saj je potrebno človeškemu 

napredku prilagoditi tako način dela v šolskih prostorih kot tudi učne načrte. Na spletni strani 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so navedene smernice za delo učitelja fizike, na 

primer individualizacija in diferenciacija pouka (Verovnik idr., 2011). Proučevanje in 

upoštevanje učnih načrtov omogoča vključevanje različnih metod in oblik poučevanja v 

razred, saj so cilji v prenovljenih učnih načrtih oblikovani tako, da posegajo na različna 

področja učenčevega razvoja. S tem je poskrbljeno za enakost izobraževalnih možnosti za vse 

učence in učenke. V magistrskem delu bo od tu dalje izraz učenci enakovredno naslavljal tako 

učence kot učenke.  

 

V učnem načrtu za fiziko so navedeni operativni cilji predmeta po posameznih vsebinskih 

sklopih. Operativni cilji se delijo na obvezne in izbirne. Pri pouku morajo učitelji obvezne 

operativne cilje obravnavati, saj so z njimi opredeljena znanja, ki jih učenci potrebujejo za 

splošno izobrazbo ob koncu osnovne šole. Glede na interes in zmožnosti učencev učitelj 

presodi, katere izbirne operativne cilje bo obravnaval (Verovnik idr., 2011).  

 

Seizmologija v učnem načrtu predmeta fizika ni navedena niti kot obvezna, niti kot izbirna 

vsebina. Temo zasledimo v učnem načrtu izbirnega predmeta Projekti iz fizike in ekologije, 

kjer je eden izmed operativnih ciljev predmeta spremljanje izjemnih pojavov v naravi 

(Vrhovec in Planinšič, 2002). Namen vaje, ki je v povezavi s tem predlagana v učnem načrtu, 

je učence seznaniti z izjemnimi pojavi in jih spodbuditi k spremljanju le teh. Seizmologija se 

omenja tudi pri izbirnem predmetu Življenje človeka na Zemlji v osmem razredu osnovne 

šole. Cilji izbirne vsebine Narava in življenje ljudi na potresnih območjih so, da učenci na 

zemljevidu pokažejo potresna območja, pojasnijo vzroke za nastanek potresov, razumejo 

pojme žarišče, nadžarišče, potresno varna gradnja, opišejo učinke potresa in ravnanje ob 

potresu (Kunaver idr., 2004).  

 

Potresi so izjemni pojavi v naravi, ki jih kljub neprestanem izpopolnjevanju merilnih 

instrumentov še vedno ni mogoče napovedati, lahko pa zelo natančno analiziramo podatke, ki 

jih zabeležijo ob potresih seizmografi v potresnih opazovalnicah. Zato se pojavlja vprašanje, 

ali lahko seizmologijo z neko aktivnostjo uvedemo kot izbirno vsebino v osnovno šolo v pouk 

fizike. Primer takšne aktivnosti v obliki dvourne delavnice predstavljamo v magistrski nalogi.  

Delavnica je sestavljena iz dveh praktičnih delov ter nekaj uvoda in zaključka. Učenci najprej 

izpolnijo pred-test. Sledi kratek teoretični del, kjer učence seznanimo z osnovnimi 

seizmološkimi pojmi. Nato je na vrsti prvi praktični del delavnice, kjer učenci določajo 

intenziteto potresa na podlagi potresnih poročil ob uporabi Evropske potresne lestvice 

(European Macroseismic Scale: EMS-98 oziroma kratko EMS). V drugem praktičnem delu 

delavnice učenci in učenke s podatkoma o časih prihodov primarnih in sekundarnih valov do 

posamezne potresne opazovalnice, ter z uporabo nekaterih drugih podatkov, z načrtovanjem 

določajo nadžarišče potresa. Ob koncu delavnice učenci znova izpolnijo po-test z namenom 

ugotoviti z aktivnostmi v delavnici pridobljeno znanje o obravnavani tematiki.  
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V nadaljevanju so najprej na kratko predstavljeni osnovni seizmološki pojmi: pojmi, s 

katerimi opišemo potres (žarišče, nadžarišče, magnituda, intenziteta, …), tipi potresov, 

seizmograf, seizmogram in podobno. Kot eno najpomembnejših teoretičnih znanj pojasnimo 

tudi pomen pojmov magnituda in intenziteta, ter zlasti podobnosti in razlike med obema 

količinama. V naslednjem poglavju podrobno opišemo, kako smo si zamislili seizmološko 

delavnico, komentar izvedbe delavnice, refleksijo o izvedeni delavnici, ter analizo in 

interpretacijo pred-testov in po-testov. Nazadnje v zaključku povzamemo glavne ugotovitve 

ter zapišemo odgovore na raziskovalni vprašanji.  

 

 

1.1 O potresih 

 
Planet Zemlja se je izoblikoval pred približno 4,5 milijardami let. Zemljine notranjosti ne 

moremo neposredno opazovati in raziskovati, zato z merjenjem pojavov, kot so hitrost 

potresnih valov, moč gravitacijskega in magnetnega polja, toplotni tokovi ali izostatska 

gibanja, lahko sklepamo, da Zemlja ni homogena celota, temveč je sestavljena iz različnih 

bolj ali manj homogenih približno koncentričnih ovojev. Do oblikovanja ovojev ali geosfer je 

prišlo, ko je bila Zemlja še v tekočem agregatnem stanju in so se snovi razporedile glede na 

gostoto. Zato imajo različni ovoji različno kemično sestavo in različne fizikalne lastnosti 

(Pavšič, 2002).  

Pavšič (2002) opredeli Zemljino notranjost kot skupek petih osnovnih ovojev: Zemljinega 

notranjega jedra, Zemljinega zunanjega jedra, spodnjega Zemljinega plašča, astenosfere in 

litosfere. Različni avtorji notranjo zgradbo Zemlje delijo nekoliko različno. Geološko 

standardna delitev temelji na kemijski sestavi in Zemljo deli na jedro, plašč in skorjo, 

seizmološko so pomembni zgornji ovoji in zanemarimo globoke strukture ter Zemljo 

razdelimo na tri ovoje, litosfero, astenosfero in plast pod astenosfero (Senegačnik in 

Drobnjak, 2006). Litosfero sestavljata Zemljina skorja in zgornji del plašča. Lateralno je 

litosfera od vseh Zemljinih ovojev najbolj heterogena, značilen je pojav več delov, ki jih 

imenujemo litosferske plošče. Posebej velike razlike so v zgradbi in fizikalnih lastnostih dveh 

tipov plošč, tistih pod oceani (oceanske plošče) in tistih pod celinami (kontinentalne plošče). 

So različnih velikosti in različnih debelin. Kontinentalne litosferske plošče so vedno debelejše 

od oceanskih. Pavšič (2002) stike med litosferskimi ploščami razdeli na tri kvalitativno 

različne tipe: 

a) Plošči se oddaljujeta (slika 1). V tem primeru imenujemo stik med ploščama 

divergenten. Tak proces imenujemo akrecija ali nastajanje nove (običajno oceanske) 

skorje.  
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Slika 1:  Divergentna meja med ploščama, kadar se plošči med seboj oddaljujeta (Tektonika 

litosferskih plošč, 2018). 

b) Plošči se na stiku premikata ena glede na drugo tako, da so relativni premiki vodoravni 

in hkrati v smereh vzporednih stiku (slika 2).  

 

Slika 2: Zmična meja med ploščama, ki drsita ena ob drugi (Tektonika litosferskih plošč, 

2018). 

c) Plošči se približujeta. Stik (oziroma mejo) med ploščama imenujemo konvergenten. V 

primeru približevanja dveh oceanskih ali oceanske in kontinentalne plošče največkrat 

pride do subdukcije, kar pomeni, da se ena plošča podriva pod drugo (slika 3). V 

območjih kolizije se pojavijo ogromni pritiski in gubanja površja (slika 4). 

 

Slika 3: Konvergentna meja med ploščama, kjer se običajno ena plošča podriva pod drugo v 

področju subdukcije (Tektonika litosferskih plošč, 2018). 
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Slika 4: Konvergentna meja med ploščama, kjer se plošči ob stiku čelno premikata ena proti 

drugi oziroma se »zaletita«. Na stiku, torej v območju kolizije, se plasti skorje oziroma 

litosfere lahko zaradi ogromnih pritiskov nagubajo (Tektonika litosferskih plošč, 2018). 

Pod tektonskimi procesi torej razumemo vse premike litosferskih plošč. Do teh premikov 

največkrat pride zaradi dogajanj v globljih delih astenosfere ali plašča. Toplota iz jedra 

poganja konvekcijske tokove v plašču in posledično v astenosferi, lateralno gibanje snovi v 

astenosferi premika tektonske plošče, ki podobno kot ledene gore v morju plavajo na 

astenosferi, ki se v geoloških dobah (tisoči ali milijoni let) obnaša kot viskozna tekočina in v 

kratkih časovnih dobah (teden ali dan ali ura) kot trdna snov. Zaradi tega premikanja se v 

krhkih litosferskih kamninah pojavljajo veliki pritiski in napetosti. Ko na določeni ploskvi sile 

presežejo neko kritično točko, se kamnine vzdolž te ploskve (prelomna ploskev) premaknejo 

ena relativno glede na drugo, nakopičena prožnostna energija pa se sprosti v obliki potresnih 

valov. Nenadne premike kamnin v Zemljini skorji prepoznamo kot potrese, medtem ko se 

pogovorno tudi tresenje tal zaradi potresnih valov označuje z imenom potresi. Vejo geofizike, 

ki proučuje potresne pojave, vzroke njihovega pojavljanja in njihove posledice, imenujemo 

seizmologija.  

 

1.1.1 Osnovni pojmi, povezani s potresi 

 

Potres ima svoj izvor v neki točki, ki jo imenujemo žarišče ali hipocenter (slika 5). Tam 

zaradi tektonskih premikov, vulkanskega delovanja, podorov ali umetno povzročenih sunkov 

nastane nenadni premik dela kamnin relativno glede na drug del kamnin, kar povzroči med 

drugim širjenje elastičnih vibracij. Energija se sprosti v obliki valovanja, valovi pa običajno 

najprej dosežejo Zemljino površje v točki, ki je navpično nad žariščem. To točko na 

Zemljinem površju imenujemo nadžarišče ali epicenter. Hitrost valovanja potresnih valov je 

odvisna od gostote in elastičnosti snovi. Valovanje se iz žarišča širi v homogenem sredstvu v 

obliki koncentričnih sferičnih valovnih front oziroma kompleksnejših ploskev v realni 

heterogeni litosferi.  

Ločimo tri tipe valovanj: 

a) Longitudinalno ali vzdolžno potresno valovanje, pri katerem nihajo delci kamnin ali 

tekočin okoli stalne točke v smeri širjenja valovanja. Kaže se kot stiskanje in 

raztezanje snovi. Vzdolžne valove označimo s črko P kot primarne valove. Primer 

vzdolžnega valovanja iz vsakdanjega življenja je zvok v zraku.  

b) Transverzalno ali prečno potresno valovanje pri katerem nihajo delci kamnin okoli 

stalne točke v ravnini pravokotni na smer širjenja potresnega valovanja. Ti valovi se 

širijo počasneje od vzdolžnih. Označimo jih s črko S kot sekundarne valove. Primer 
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prečnega valovanja iz vsakdanjega življenja je svetloba oziroma elektromagnetno 

valovanje.  

c) Površinsko potresno valovanje se širi od nadžarišča v smeri, ki je vzporedna 

Zemljinem površju, od tod ime. Za to valovanje je značilno, da se mu amplituda 

izrazito spreminja z globino in sicer se praviloma z globino amplituda hitro zmanjšuje. 

Površinski valovi se pojavijo šele dovolj daleč od nadžarišča, pri tem je »dovolj daleč« 

odvisno od globine potresa, strukture tal in tipa potresa. Površinski valovi se širijo še 

počasneje od sekundarnih valov. Primer površinskega valovanja, ki smo ga vsi že kdaj 

videli, je gravitacijsko valovanje na vodni gladini: običajni valovi na gladini morja ali 

jezera.   

 

 

Slika 5: Prikaz širjenja vzdolžnih (primarnih), prečnih (sekundarnih) in površinskih valov. 

Prikazana sta tudi žarišče in nadžarišče. (Anatomy of an earthquake – the release of megatons 

of destructive energy, 2018). 

 

1.1.2 Seizmograf in seizmogram 

 

Instrument, katerega naloga je posneti točne podatke o tresenju tal zaradi nekega potresa, 

imenujemo seizmograf (Pavšič, 2002). Zapis tresenja tal, ki ga zapiše seizmograf, imenujemo 

seizmogram (slika 6). Večino osnovnih podatkov o določenem potresu lahko seizmologi 

določijo z analizo seizmogramov na več opazovalnicah za ta potres. Med te podatke sodijo 

zlasti lokacija nadžarišča potresa, globina žarišča potresa, čas nastanka potresa in magnituda 

oziroma moč potresa. Na tem mestu velja omeniti, da seizmometer ni enako seizmograf. Stein 

in Wysession (2003) pojasnita, da je seizmometer glavna komponenta vsakega seizmografa: 

to je senzor, ki meri premikanje tal. Seizmografi so naprave, ki izmerjeno premikanje tal v 

odvisnosti od časa beležijo kot nihanje tal. Seizmograf je torej instrument iz več elementov, 

med katerimi sta najbolj pomembna seizmometer in natančna (dandanes običajno GPS) ura, 

poleg tega pa vsebuje vse potrebne vmesnike, da izmerke pretvori v nekakšno funkcijo od 

časa, ki jo potem tudi shrani. Včasih so bili ti zapisi narejeni direktno na papir s pisalom ali na 
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foto papir s svetlobnim curkom, danes pa se shranjujejo v digitalni obliki na disk ali v 

pomnilnik seizmografa. Ker je nihanje površja Zemlje ob prehodu potresnih valov nihanje v 

treh dimenzijah, so sodobne potresne opazovalnice običajno opremljene s tremi seizmometri, 

ki merijo nihanje tal v treh značilnih smereh. V tridimenzionalnem pravokotnem kartezičnem 

koordinatnem sistemu običajno smeri x in y označujeta vodoravni komponenti nihanja 

(najpogosteje v smereh sever-jug in vzhod-zahod), medtem ko je koordinatna os z navpična in 

označuje navpično komponento premikov.  

 

Kot rečeno se zapis, ki nastane na seizmografu, imenuje seizmogram. To je zapis posameznih 

komponent nihanja tal v odvisnosti od časa. Na seizmogramih znajo izkušeni seizmologi že 

na oko ločiti posamezne značilne potresne valove, na primer, vzdolžne, prečne ali površinske 

valove. Iz razlik med časi prvih prihodov vzdolžnih (P) in prečnih (S) valov lahko ocenimo 

oddaljenost potresa. Ta del bomo v nadaljevanju opisali in ga tudi izvedli v razredu. 

Seizmologi za določanje oddaljenosti od opazovalnice do potresa uporabljajo programe, ki 

natančneje izračunajo čase potovanja med dvema točkama v Zemljini notranjosti, pri tem pa 

uporabljajo tudi bolj natančne modele za Zemljino notranjost, predvsem za litosfero, kadar 

gre za lokalne potrese. Lokalni potresi so tisti, ki od opazovalnic niso oddaljeni več kot 100 

do 200 km. Za podrobnejše seizmološke študije se analizirajo tudi odbiti ali večkrat odbiti 

vzdolžni in prečni valovi (Stein in Wysession, 2003).  

 

Slika 6: Seizmogram, na katerem so zabeleženi vzdolžni, prečni in površinski valovi. 

Običajno seizmogrami prikazujejo odmik tal ali hitrosti tal v odvisnosti od časa. 

(Earthquakes, 2018). 

Instrumenti za beleženje potresov se nahajajo v potresnih opazovalnicah. Ena izmed 

slovenskih potresnih opazovalnic je zgrajena tik ob Astronomsko-geofizikalnem observatoriju 

na Golovcu v Ljubljani. Senzorji, nameščeni na posebej za to zgrajenih stebrih, so v kleti 

posebne stavbe, ki je od glavne stavbe observatorija oddaljen nekaj deset metrov. Tako je med 

drugim zagotovljeno tudi, da delo na Observatoriju ne moti seizmoloških meritev, saj so 

sodobni seizmometri zelo občutljivi in bi, recimo, vrtenje kupole astronomskega observatorija 

zaradi preusmeritve teleskopa v primeru, da bi bil seizmometer v stavbi, preglasilo morebitne 

potrese, ki bi se zgodili v istem času. Potresne opazovalnice so razporejene po vsem svetu. 

Med seboj so povezane, saj lahko le s sodelovanjem in izmenjavo podatkov natančno 

določimo nadžarišča in globine potresov. Zato mora oprema in njeno delovanje ustrezati 
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svetovnim standardom. V Sloveniji je trenutno 37 potresnih opazovalnic, 26 stalnih in 11 

začasno postavljenih (Mreža potresnih opazovalnic, 2018).  

 

1.1.3 Moč potresa in magnituda 

  

V literaturi je pogosto navedeno, da je magnituda mera za sproščeno energijo ob potresu. 

Obstajajo formule, ki magnitudo povezujejo z energijo, vendar bi magnitudo morda bolje 

opisali kot velikostno stopnjo potresa, izračunano iz instrumentalnega zapisa nihanja tal 

(Tasič in Vidrih, 2006).  

Osnovo za izračun magnitude iz amplitude potresnih valov je leta 1935 v sodelovanju z B. 

Gutenbergom podal C. H. Richter. Pri definiranju sta se zgledovala po definiciji magnitude v 

astronomiji, kjer se nanaša na mero svetlosti nebesnega telesa. Magnitudo sta opredelila kot 

desetiški logaritem razmerja dveh amplitud  

𝑀𝑙 = log(
𝐴

𝐴𝑜(𝐷)
),        (1) 

kjer je A maksimalna amplituda na seizmogramu točno določenega seizmografa (Wood 

Andersenov seizmometer s točno določeno stopnjo ojačitve – gledala sta zapise tresenja tal na 

horizontalnih komponentah), Ao pa amplituda odvisna od oddaljenosti potresne opazovalnice 

od nadžarišča. Takšna opredelitev magnitude je imela precej pomanjkljivosti. Najbolj očitna 

je uporaba razdalje od nadžarišča do potresne opazovalnice, namesto od hipocentra do 

potresne opazovalnice. Kljub temu je Richter naredil odločilni korak pri vrednotenju jakosti 

potresov (Tasič in Vidrih, 2006).  

Tasič in Vidrih (2006) v članku omenjata začetke slovenske seizmologije. Začetki segajo v 

pozna petdeseta leta dvajsetega stoletja, natančneje v leto 1958, ko je začela delovati prva 

potresna opazovalnica na Golovcu pri Ljubljani. Do leta 1986 so bile zgrajene štiri 

opazovalnice, dve izmed njih pa sta beležili nihanje tal le na navpični komponenti. Iz tega 

razloga računamo lokalno magnitudo v Sloveniji na navpični smeri seizmograma po naslednji 

definiciji 

𝑀𝐿𝑉 = log ((
𝐴

𝑇
)

𝑚𝑎𝑥
) + 1,52 log(𝐷) − 3,2,      (2) 

kjer je D nadžariščna razdalja v kilometrih, A je največja amplituda v nanometrih, T pa nihajni 

čas nihaja z največjo amplitudo v sekundah. Dejansko seizmologi poiščejo največji kvocient 

(𝐴/𝑇), ki ustreza amplitudi hitrosti nihanja tal. V drugem členu ni upoštevana globina žarišča 

zaradi verjetnosti, da bi bila globina žarišča zaradi majhnega števila potresnih opazovalnic, 

izračunana napačno, ta prispevek pa bi le povečal napako v magnitudi. Zato je najbolje 

izračunati magnitudo na več potresnih opazovalnicah, nato pa kot vrednost, ki jo pripišemo 

potresu, vzeti povprečje vseh posameznih magnitud. S tem se zmanjša vpliv napake 

posamezne opazovalnice.  

Obstajajo različne magnitude, kot so na primer lokalna, navorna ali makroseizmična 

magnituda. Porast magnitude za eno enoto pomeni približno tridesetkratno povečanje 

sproščene seizmične energije potresa. Natančnejša razmerja so opisana v strokovni literaturi. 

Omenja se tudi enaintridesetkratno ali dvaintridesetkratno povečanje, a je za učence 

razumljiveje, če omenjeni faktor zaokrožimo na tridesetkratno povečanje seizmične energije. 
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Na primer, ob potresu z magnitudo 3 se sprosti toliko seizmične energije kot pri 30 potresih z 

magnitudo 2 in približno 30×30 = 900 potresih z magnitudo 1. Magnituda je zvezna količina, 

kar pomeni, da lahko na lestvici zavzame poljubno vrednost,saj jo izračunamo in ima lahko 

precej števk za decimalno vejico. Navadno jo zapišemo na desetinko natančno, na primer 2,9. 

Razlogov je več. Vzdolžni in prečni valovi se v vse smeri ne širijo z enakimi amplitudami. V 

nekaterih smereh so amplitude vzdolžnih večje od amplitud prečnih valov, v nekaterih smereh 

je obratno. Zato je lahko izračunana magnituda za isti potres na eni opazovalnici za 0,5 

magnitude (v redkih primerih, običajno so razlike reda 0,1) različna od magnitude izračunane 

na drugi opazovalnici. Drug razlog je odčitavanje količin, amplitude in nadžariščne razdalje, 

ki ju uporabimo v magnitudni enačbi (2) (Potresi – vprašanja in odgovori, b.d.). 

 

1.1.4 Intenziteta ali učinek potresa 

 

»Intenziteta je predvsem opisna in deloma količinska statistična veličina, opredeljena za 

območje (ne za lokacijo) ter za množico ogrožencev, npr. gradbenih objektov (ne za 

posamezni objekt).« (Lapajne, 2007, str. 132) 

Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje je intenziteta definirana kot mera za 

učinke potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. Učinki so vidni tako v naravi kot tudi na 

gradbenih objektih. Pavšič (2002) ugotavlja, da na intenziteto potresa vplivajo zlasti naslednji 

dejavniki: magnituda potresa, oddaljenost od žarišča potresa, globina potresa ter kamninska 

sestava terena.  

Na tem mestu velja omeniti, da ima ravno zaradi teh dejavnikov intenziteta potresa z neko 

določeno magnitudo, na lokacijah, ki so na različnih razdaljah od nadžarišča potresa, različno 

vrednost (slika 7). Območje v bližini nadžarišča potresa ima navadno najvišjo stopnjo 

intenzitete. Stopnja intenzitete potem pada z večanjem razdalje od nadžarišča.  

 

Slika 7: Prikaz padanja stopnje intenzitete z večanjem razdalje od nadžarišča na primeru 

potresa, ki se je zgodil na Aljaski leta 1958 (Describing earthquakes intensity vs. magnitude, 

2018). 

Intenziteta za razliko od magnitude ni zvezna količina. V Evropi se od leta 1992 za določanje 

učinka potresa uporablja Evropska potresna lestvica (European Macroseismic Scale = EMS-

98, krajše EMS), v Sloveniji smo jo začeli uporabljati leta 1995. Merska enota lestvice je 

potresna stopnja. Lapajne (2007) v svojem delu navaja petdeset najbolj znanih opisnih 

potresnih lestvic. Med drugim sta navedeni tudi MM (Modified Mercalli) lestvica, ki jo 

uporabljajo v ZDA, ter japonska JMA (Japanese Meteorological Agency) lestvica. Kratka 

verzija Evropske potresne lestvice (EMS-98) je predstavljena v tabeli 1.  
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Tabela 1: Skrajšana verzija Evropske potresne lestvice (EMS-98) (Evropska potresna 

lestvica, b.d.). 

 
 

1.2 Delavnica 

 

1.2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V osnovnošolskem učnem načrtu za predmet fizika ne najdemo vsebin, ki bi se nanašale na 

seizmologijo, čeprav to vedo v širšem pomenu uvrščamo pod fizikalno znanost, v ožjem 

pomenu pa pod geofiziko. Seizmološke pojave, s krajšim premislekom, zlahka povežemo z 

elastičnim valovanjem, mehaniko kontinuumov in elastomehaniko. Ravno zato je temelj 

raziskovalnega problema ugotoviti, ali obstajajo možnosti, da bi se osnovni seizmološki pojmi 

predstavili v okviru izbirnih vsebin v osnovni šoli z delavnico, ki je opisana v nadaljevanju.  

 

1.2.2 Cilji raziskave, raziskovalna vprašanja, hipoteze 

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali je primerno osnovne pojme povezane s potresi 

obravnavati v osnovni šoli v okviru izbirnih vsebin pri fiziki. Hkrati želim ugotoviti, ali je 

Intenziteta Značilni učinki 

I Ljudje ga ne zaznajo. 

II V hišah ga čutijo redki posamezniki v mirovanju. 

III V zaprtih prostorih ga čutijo posamezniki. Mirujoči čutijo zibanje ali rahlo 

tresenje. 

IV V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. 

Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo. 

V V zaprtih prostorih ga čuti večina, na prostem pa posamezniki. Mnogi se 

zbudijo. Posamezniki se prestrašijo. Ljudje čutijo tresenje celotne stavbe. 

Viseči predmeti vidno zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in 

okna loputajo. 

VI Mnogi ljudje se prestrašijo in zbežijo na prosto. Nekateri predmeti padejo na 

tla. Mnoge stavbe utrpijo manjše nekonstrukcijske poškodbe. 

VII Večina ljudi se prestraši in zbeži na prosto. Stabilno pohištvo se premakne iz 

svoje lege in številni predmeti padejo s polic. Mnoge dobro grajene navadne 

stavbe so zmerno poškodovane: majhne razpoke v stenah, odpadanje ometa, 

odpadanje delov dimnika; na starejših stavbah se lahko pojavijo velike 

razpoke v stenah in se porušijo predelne stene. 

VIII Mnogi ljudje s težavo lovijo ravnotežje. Pojavijo se velike razpoke na stenah 

mnogih stavb. Pri posameznih dobro grajenih navadnih stavbah se porušijo 

stene, slabo grajene stavbe se lahko porušijo. 

IX Splošna panika. Mnogi slabo grajeni objekti se porušijo. Tudi dobro grajene 

navadne stavbe so zelo močno poškodovane: porušitve sten in delne 

porušitve stavb. 

X Mnogo navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši. 

XI Večina navadnih dobro zgrajenih stavb se poruši, uničene so celo nekatere 

stavbe z dobro potresno odporno konstrukcijo. 

XII Skoraj vse stavbe so uničene. 
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načrtovana delavnica primernejša za osmošolce ali za devetošolce. Poleg tega je cilj raziskave 

pripraviti gradivo na temo seizmologija za učitelje fizike v osnovni šoli.  

 

Z raziskavo sem odgovorila na naslednji raziskovalni vprašanji:  

 

1. Raziskovalno vprašanje: Ali je tema razumljiva/primerna za obravnavo kot 

izbirna vsebina?  

2. Raziskovalno vprašanje: Ali je vsebina primerna tudi za učence in učenke 

osmih ali izključno za učence in učenke devetih razredov osnovne šole? 

 

1.2.3 Metode in raziskovalni pristop 

 

Za namen raziskave je uporabljena kvantitativna raziskovalna paradigma. Pri opisu 

poznavanja in razumevanja seizmoloških pojmov sta uporabljeni deskriptivna in kavzalna 

neeksperimentalna metoda.  

 

1.2.4 Vzorec 

 

Vzorec je namenski. Predstavljajo ga učenci osmih in devetih razredov treh različnih 

osnovnih šol v Sloveniji, OŠ Savsko naselje, OŠ Mirana Jarca (obe Ljubljana) ter OŠ Orehek 

(Kranj). Število osnovnošolcev, vključenih v raziskavo je 144, od tega 75 učencev in 69 

učenk. V osmih razredih je skupaj sodelovalo 39 učenk in 40 učencev, v devetih razredih pa 

30 učenk in 35 učencev. 

 

1.2.5 Merilni instrument 

 

Za namen raziskave je bil učencem in učenkam razdeljen test o seizmoloških pojmih, ki je v 

prilogi. Test je sestavljen iz petih vprašanj odprtega tipa in preverja razumevanje osnovnih 

seizmoloških pojmov, ki naj bi jih učenci bili sposobni usvojiti s pripravljeno delavnico. Enak 

test, torej po-test, so osnovnošolci izpolnjevali tudi po zaključku delavnic, z namenom 

ugotoviti na novo pridobljeno znanje.   
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2 SEIZMOLOŠKA DELAVNICA (eksperimentalni del) 
 

 

2.1 Učna priprava 

 

Osnovna šola OŠ Orehek, OŠ Savsko naselje, OŠ Milana 

Šuštaršiča 

Izvajalec  Medina Radončić Alagić 

Datum   

Razred  8., 9. 

Učna tema  

Učni sklop  

Učna enota  

Specifični učni cilji • Usvojijo pojma epicenter in 

hipocenter,   

• opišejo razliko med magnitudo in 

intenziteto,  

• poznajo razliko med seizmografom 

in seizmogramom. 

Učne oblike Frontalna, individualna, delo v parih 

Učne metode Razlaga, razgovor,  

Učna sredstva in pripomočki Test o seizmoloških pojmih, računalnik, 

pisalo, tabla, učni listi (zemljevidi, poročila 

o potresih) 

Viri   

 

Čas Učitelj  

5 min Prisotne pozdravim in se jim predstavim. Povem razlog današnjega srečanja in 

opišem potek naslednjih dveh šolskih ur.  

5 min Razdelim pred-teste. Pri tem jih prosim, da rešujejo individualno. V primeru, da 

odgovora ne poznajo, jih prosim, da prostor pustijo prazen. 

10 min Na kratko jim predstavim seizmološke pojme, ki so potrebni za nemoten potek 

delavnice. Ob tem uporabim Power Point predstavitev, ki je v prilogi. Pojasnim 

 

• kako nastane potres: 

»Notranjo zgradbo Zemlje lahko razdelimo na tri ovoje, litosfero, astenosfero in 

plast pod astenosfero. Litosfero sestavljata Zemljina skorja in zgornji del 

plašča. Razdeljena je na več delov, ki jih imenujemo litosferske plošče. Te so 

različno velike, med seboj pa se stikajo na tri različne načine: 

1. Razmikanje plošč: dve plošči se razmikata, v razpoko pa prodira lava. 

2. Približevanje plošč: ena plošča se običajno podriva pod drugo. 

3. Drsenje plošč druga ob drugi. 

Potresi spremljajo vse stike, delno pa se pojavljajo tudi zunaj njih (jamski 

podori). Kamnine v astenosferi si lahko predstavljamo kot plastelin, bolj toge 

kamnine v višje ležeči litosferi pa kot keramiko. V astenosferi se zaradi vročine 

iz jedra pojavljajo tokovi (podobno konvekciji v tekočini), ki povzročijo gibanje 

kamnin v astenosferi. Zaradi tega premikanja se v krhkih litosferskih kamninah 
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pojavljajo izjemni pritiski. Ko pritiski presežejo neko kritično točko, se 

kamnine vzdolž preloma premaknejo ena relativno glede na drugo, nakopičeni 

pritiski pa se sprostijo v obliki potresnih valov. Ljudje jih občutimo kot tresenje 

tal. Vejo geofizike, ki proučuje potresne pojave, vzroke njihovega pojavljanja in 

posledice, imenujemo seizmologija.« 

 

• opišem elemente potresa: 

 

»Premik dveh delov skorje, kar zaznamo kot potres, se začne v neki točki, ki jo 

imenujemo žarišče ali hipocenter. Tam zaradi tektonskih premikov, 

vulkanskega delovanja, podorov ali umetno povzročenih sunkov nastajajo 

vibracije. Točko na Zemljinem površju, ki je nad hipocentrom, imenujemo 

epicenter ali nadžarišče.  

Hitrost valovanja potresnih valov je odvisna od gostote in elastičnosti snovi. 

Valovanje se iz hipocentra širi v obliki koncentričnih sferičnih valovnih front 

oziroma valov. Ločimo tri tipe valovanj: 

a) Longitudinalno potresno valovanje (vzdolžno)  pri katerem nihajo delci 

kamnin in tekočin okoli stalne točke v smeri širjenja valovanja in se 

kaže kot stiskanje in raztezanje. Longitudinalne valove označimo s črko 

P kot primarne valove. Skozi snov se gibljejo s hitrostjo od 2 do 8 km/s. 

(Pokažem na metrskem ravnilu/palici tako, da kredo premikam levo desno.) 

b) Transverzalno potresno valovanje (prečno) pri katerem nihajo delci 

kamnin okoli stalne točke v ravnini pravokotni na smer širjenja 

potresnega valovanja. Gibljejo se prečno na smer valovanja in širijo 

počasneje kot longitudinalni valovi. Označimo jih s črko S kot 

sekundarni valovi.  

(Pokažem na metrskem ravnilu/palici tako, da kredo premikam prečno na palico 

v različnih smereh.) 

 

c) Površinsko potresno valovanje se širi od epicentra po Zemljinem 

površju ali tik pod njim. Gre za še počasnejše valove od sekundarnih. 

Površinski valovi povzročajo valujoče ali zibajoče gibanje, podobno 

gibanju morskih valov.« 

 

• pojasnim pojem magnituda: 

 

»Magnituda je mera za sproščeno energijo v potresu. Osnovo za izračun 

magnitude iz amplitude potresnih valov je podal C.H.Richter leta 1935. 

Richterjeva lestvica je logaritemska in ima 9 stopenj, čeprav teoretično navzgor 

ni omejena. Vsaka stopnja je približno 30-krat močnejša od prejšnje. To 

pomeni, da ima potres z magnitudo 2 30krat večjo energijo (se sprosti 30krat 

več energije kot pri potresu z magnitudo 1) kot potres z magnitudo 1. Potres z 

magnitudo 3 ima 30krat večjo energijo od potresa z magnitudo 2 in 900krat 

(30×30) večjo energijo od potresa z magnitudo 1. Magnituda je torej zvezna 

količina, kar pomeni, da lahko na lestvici zavzame poljubno vrednost, na primer 

7,2.  

Izračunamo jo na podlagi maksimalne amplitude, ki jo odčitamo iz 
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seizmograma, ter razdalje od nadžarišča do lokacije potresne opazovalnice.  

Da boste lažje razumeli energijo, ki se sprosti pri potresu, bom podala primer z 

dvema koncertoma.  

Pri koncertu A smo na razdalji 100 m in slišimo glasbo z neko glasnostjo. Pri 

koncertu B smo na razdalji 200 m in glasbo slišimo enako glasno kot pri 

koncertu A (razdalja od odra pa je večja). V katerem primeru, A ali B, so 

zvočniki oddajali večjo energijo? 

Odg. : V primeru B, saj smo na večji razdalji slišali enako glasno kot v primeru 

A. Enako je s potresi in magnitudo potresov. Če potres A na razdalji 100 m 

povzroči neke posledice, potres B pa na razdalji 200 m povzroči »enake« 

posledice, potem lahko trdimo, da je bila magnituda potresa B večja od 

magnitude potresa A.« 

 

• pojasnim pojem intenziteta: 

 

»Intenziteta potresa je predvsem opisna količina, ki za razliko od magnitude ni 

zvezna. V grobem gre za (celo)stopenjsko merilo velikosti potresa. Potres z 

določeno magnitudo ima na različnih delih Zemljinega površja lahko različno 

intenziteto, saj je ta odvisna od razdalje od žarišča potresa, v veliki meri pa od 

vrste, stanja in lege kamninske podlage.  

Intenziteta potresa se torej kaže kot učinki na Zemljinem površju. Nanjo 

vplivajo trije dejavniki: magnituda potresa, oddaljenost od žarišča in kamninska 

zgradba terena. Od leta 1992 se v Evropi za določanje učinka potresa uporablja 

Evropska potresna lestvica (European Macroseismic Scale: EMS-98 oziroma 

kratko EMS). Če je potres stopnje 1, to pomeni, da ga ljudje ne zaznajo. Potres 

stopnje 5 je močan, v zaprtih prostorih ga čuti večina, viseči predmeti zanihajo, 

na prostem pa ga zaznajo le posamezniki. Potres stopnje 9 je rušilen. Pri 

takšnem potresu vlada splošna panika, saj se mnogi objekti ali porušijo ali pa so 

močno poškodovani.  

« 

• povem kako merimo in analiziramo potrese: 

 

 »Seizmograf je naprava za registriranje potresnega valovanja, ki beleži 

vibracije Zemljine skorje. Seizmogram je zapis primarnih, sekundarnih in 

površinskih valov.« 

 

20 min Povem jim, da bodo v prvem delu delavnice ugotavljali intenziteto potresa. Pri 

tem bodo delali v parih in uporabili EMS lestvico in en sklop poročil. Posebej 

opozorim, da so celoten sklop poročil izpolnili ljudje iz istega kraja. Povem, da 

so poročila sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Pogledati morajo vsak 

del posebej in vsak odgovor uvrstiti v posamezno stopnjo EMS lestvice. Tista 

stopnja v katero uvrstijo največ odgovorov vpraševancev, bo stopnja intenzitete 

potresa.  

 

10 min Pregledamo odgovore. Ob tem jim, za boljšo predstavo, na zemljevidu pokažem 

oddaljenost kraja, od epicentra, iz katerega so ljudje, ki so reševali določen 

sklop poročil.  

 

5 min Odmor. 

25 min Povem jim, da bodo v drugem delu delavnice z računanjem in načrtovanjem 
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določili epicenter. Za to bodo potrebovali svinčnik, kalkulator, ravnilo in 

šestilo. Rečem jim, da izračune zapišejo na zadnjo stran zemljevida. Na 

predstavitvi jim pokažem razpredelnico.  

 

»V razpredelnici so napisani primarni in sekundarni časi za 3 opazovalnice. 

Najprej je potrebno izračunati razdaljo od opazovalnice potresa do epicentra. Za 

izračun potrebuješ razliko časov in faktor izračunan iz razlike hitrosti primarnih 

in sekundarnih valov, ki je za ozemlje Slovenije točno določena glede na 

kamninsko sestavo.  S tem podatkom (l) nato, glede na merilo zemljevida, 

izračunaj polmer krožnice in nariši krožnico s središčem v izbrani 

opazovalnici.« 

 

Opozorim jih, da morajo reševati individualno in povem, da bomo izračune 

preverili.  

10 min Razdelim po-teste. Prosim jih, da rešujejo individualno.  

1 min Zahvalim se jim za pomoč in pozornost.  

 

 

2.2 Izvedba 

 

V sklopu eksperimentalnega dela je bila izdelana učna priprava. Glede na učno pripravo je 

bila izpeljana delavnica sestavljena iz dveh delov. En del delavnice se nanaša na določanje 

intenzitete potresa, drug del pa na določanje nadžarišča potresa. Pred delavnico je bila 

učencem na kratko predstavljena teorija povezana s seizmološkimi pojmi. Izvedeli so kako 

nastane potres, kateri pojmi opišejo potres, s katerimi merskimi instrumenti so potresi 

izmerjeni in analizirani ter kaj sta magnituda in intenziteta potresa. Izvedba celotne delavnice 

je obsegala najmanj dve šolski uri.  

 

2.2.1 Določanje intenzitete  

 

V tem delu delavnice so učenci določali intenziteto potresa. Učenci so bili razdeljeni v pare, 

saj so na ta način učinkoviteje sodelovali. Vsak učenec je dobil Evropsko potresno lestvico 

(EMS-98), vsak par pa sklop poročil o učinkih potresa. Celoten sklop se nanaša na točno 

določeno območje nadžarišča potresa.  

 

Poročilo o učinkih potresa je sestavljeno iz dveh delov (Vprašalnik o potresu, b.d.). Del A se 

nanaša na učinke na osebo, ki poročilo izpolnjuje in na njeno neposredno okolico. Del B se 

nanaša na učinke na širšo okolico. Navodilo za določanje intenzitete z uporabo celotnega 

sklopa poročil je narekovalo, da morajo učenci pogledati vsak del posebej in vsak odgovor 

uvrstiti v posamezno stopnjo Evropske potresne lestvice. Stopnjo, v katero uvrstijo največ 

odgovorov vpraševancev, izberejo za stopnjo intenzitete potresa.  

 

Čeprav sta na vsakem poročilu napisana ura, ko je vpraševanec zaznal potres, in datum, so 

učenci sprva mislili, da so dobili sklop s poročili o različnih potresih z različnimi 

intenzitetami. Vedno je bilo potrebno poudariti, da se sklop poročil nanaša na en potres.  
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2.2.2 Določanje nadžarišča 

 

V tem delu so učenci individualno grafično določali lokacijo nadžarišča potresa. Pri tem so 

uporabili svinčnik, računalo, šestilo, ravnilo in zemljevid Slovenije. Poleg naštetih 

pripomočkov so uporabili tudi realne podatke o potresih, ki smo jih za namen tega dela 

delavnice pridobili z ARSO. Seznanjeni so bili s podatki o časih prihodov primarnih in 

sekundarnih valov do izbranih potresnih opazovalnic. Na tem mestu bi želela izpostaviti, da 

opazovalnice niso bile naključno izbrane. Izbrala sem jih na podlagi razporejenosti 

opazovalnic na zemljevidu glede na lego nadžarišča. Namen izbire je natančnejše načrtovanje 

krožnic, saj presek krožnic označuje lokacijo nadžarišča.  

 

Oddaljenost potresne opazovalnice od nadžarišča ocenimo na podlagi razlike časov prihodov 

prečnih za vzdolžnimi valovi. Osmošolcem in devetošolcem je princip lahko predstavljen na 

precej razumljiv način v povezavi z izkušnjami iz vsakdanjega življenja. Obe valovanji sta 

sproženi sočasno iz ene točke, vendar imata različni hitrosti. To je podobno teku dveh 

učencev na 600 metrov za športno vzgojni karton. Če so ob tekaški progi od začetka do konca 

zastavice z naraščajočimi števkami, potem bo razlika med časom, ko bo mimo n-te zastavice 

tekel hitrejši in počasnejši tekač, tem večja, čim večji bo n. To se zgodi zato, ker hitrejši tekač 

ves čas povečuje svojo časovno (in krajevno) prednost pred počasnejšim tekačem. Povsem 

enak razmislek velja za obe vrsti valovanj, ki izhajata iz žarišča potresa. Naj bo hitrost 

vzdolžnih valov 𝛼 in hitrost prečnih valov 𝛽. Velja 𝛼 >  𝛽. Za pot s potrebuje vzdolžno 

valovanje čas 𝑡𝛼 =  
𝑠

𝛼
 in podobno  𝑡𝛽 =  

𝑠

𝛽
. Zaradi različnih hitrosti bo razlika v času prihodov 

vzdolžnih in prečnih valov naraščala sorazmerno s potjo s kot 𝑠 =  𝑣𝑥  ( 𝑡𝛽 −  𝑡𝛼). Razliko 

časov ∆𝑡 =  𝑡𝛽 −  𝑡𝛼 izrazimo iz zgornjih enačb kot ∆𝑡 = 𝑠 ( 
1

𝛽
 −  

1

𝛼
 ) = 𝑠 

𝛼−𝛽

𝛼∙𝛽
. Od tu 

izrazimo pot s kot  

𝑠 =  
𝛼∙𝛽

𝛼−𝛽
 ( 𝑡𝛽 −  𝑡𝛼 ) =  𝑣𝑥 ( 𝑡𝛽 −  𝑡𝛼),       (3) 

kjer je 𝑣𝑥 =  
𝛼∙𝛽

𝛼−𝛽
 iskani faktor, s katerim moramo množiti razliko časov prihodov vzdolžnih in 

prečnih valov do določene potresne opazovalnice, z namenom oceniti razdaljo od žarišča 

potresa do opazovalnice. Ker se hitrosti potresnih valov spreminjajo z globino glede na 

kamninsko sestavo površja in ker se potresi ne dogajajo le na površju Zemlje, ampak nekaj 

kilometrov pod površjem, je enačba (3) uporabna zgolj za oceno oddaljenosti. Za vrednosti 𝛼 

in 𝛽 vzamemo neko povprečno vrednost na globinah po katerih se pretežno širijo potresni 

valovi med žariščem potresa in opazovalnico.   

 

Na podlagi poznanega 1D modela tal (tabela 2) kot povprečno vrednost hitrosti vzdolžnih 

valov vzamemo 𝛼 = 5,8 
km

s
, za oceno prečnih valov pa 𝛽 = 3,3 

km

s
. Faktor 𝑣𝑥 je potemtakem 

𝑣𝑥 = 7,7 
km

s
.  

 

Učenci so morali za izračun polmera krožnice določiti tudi merilo zemljevida. Na vseh treh 

šolah, na katerih sem izvedla delavnico, ter v vseh razredih so imeli težave z določanjem 

merila, saj se sploh niso mogli spomniti kako se le tega določi.  
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Tabela 2: Hitrosti vzdolžnih (𝛼) in prečnih (𝛽) valov za 1D model tal pod Slovenijo. V prvem 

stolpcu je podana spodnja meja plasti, v drugem stolpcu hitrost vzdolžnih valov, v tretjem 

stolpcu hitrost prečnih valov, v četrtem stolpcu pa je za vsak par hitrosti v določeni plasti 

izračunan faktor 𝑣𝑥. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tem delu delavnice, kjer so morali učenci po razmisleku računati, je bilo že na prvi šoli 

vidno, da je prišlo do upada koncentracije in nadaljnje motiviranosti za delo. Ravno zaradi 

tega sem se po prvi izvedbi odločila, da na nadaljnjih delavnicah na naslednjih dveh šolah v 

predstavitev vključim preglednico (tabela 3), kjer bo jasno pisalo, kako iz podatkov o časih 

prihodov obeh vrst potresnih valov do opazovalnice izračunati razdaljo od opazovalnice do 

nadžarišča potresa na zemljevidu. Uporaba geometrijskega orodja in računala učencem nista 

povzročali težav.  

 

Tabela 3: Pomoč učencem za izračun razdalje med potresom in opazovalnico na zemljevidu. 

V drugi stolpec z desne vpišejo izračunano razdaljo od potresa do opazovalnice v naravi, v 

skrajni desni stolpec pa pripadajočo razdaljo, ki jo morajo uporabiti na zemljevidu za risanje 

ustrezne krožnice. 

OPAZOVALNICA 𝑡𝑃 [s] 𝑡𝑆 [s] 𝑙 =  ∆𝑡 ⋅  𝑣𝑥 [km] 𝑟[cm] 

TRI (Potresna opazovalnica Trst) 17,46 27,01 
  

LJU (Potresna opazovalnica Ljubljana) 19,68 29,84 
  

BISS (Potresna opazovalnica Branik nad Muto) 26,55 41,83 
  

 

2.2.3 Navodilo za grafično določanje nadžarišča potresa  

  

V nadaljevanju je prikazan primer grafičnega določanja nadžarišča potresa, ki se je zgodil v 

bližini Kobarida, 12. 7. 2004. 

 

Najprej pripravimo vse potrebne pripomočke, torej podatke, zemljevid Slovenije, šestilo, 

ravnilo, računalo in pisalo. Sledi izbira potresnih opazovalnic. Izberemo tri potresne 

opazovalnice na seznamu realnih podatkov pridobljenih z ARSO. Pri tem smo pozorni na to, 

𝒅 [km] 𝜶 [
km

s
] 𝜷 [

km

s
] 𝒗𝒙 [

km

s
] 

0,333 4,060 2,346 5,56 

0,900 4,900 3,008 7,79 

2,900 5,200 3,008 7,14 

3,400 5,250 3,008 7,04 

3,900 5,250 3,110 7,63 

6,402 5,800 3,310 7,71 

7,902 5,800 3,320 7,76 

15,908 5,800 3,350 7,93 



17 
 

da potresne opazovalnice niso preblizu na zemljevidu. Izpišemo čase, ko so potresne 

opazovalnice zabeležile prihode vzdolžnih in prečnih valov.  

 

Tabela 4: Časi prihodov vzdolžnih in prečnih valov za izbrane potresne opazovalnice pri 

Trstu (TRI), na observatoriju na Golovcu (LJU) in v Braniku nad Muto (BISS). 

 

Izračunamo razliko časa prihoda vzdolžnega in prečnega vala (4). Ker potresna opazovalnica 

kasneje zabeleži sekundarne valove, izračunamo razliko časa prihoda prečnega vala in časa 

prihoda vzdolžnega vala 

∆𝑡 = 𝑡𝑆 −  𝑡𝑃.       (4) 

 

Tabela 5: Razlika časov prihodov prečnih in vzdolžnih valov do opazovalnice v Trstu (TRI), 

na observatoriju na Golovcu (LJU) in v Braniku nad Muto (BISS). 

Opazovalnica ∆t [s] 

TRI 9,55 

LJU 10,16 

BISS 15,28 

 

Hitrost vzdolžnih valov označimo z 𝛼, hitrost prečnih valov pa z 𝛽. Faktor 𝑣𝑥 s katerim 

moramo množiti razliko časov prihodov prečnih in vzdolžnih valov izračunamo po enačbi (1).  

Ob izvedbi smo uporabili naslednje podatke:  𝛼 = 5,8 
km

s
 , 𝛽 = 3,3 

km

s
 in 𝑣𝑥 = 7,7 

km

s
.  

 

Razdaljo od nadžarišča do potresne opazovalnice izračunamo kot produkt razlike časov 

prihodov prečnih in vzdolžnih valov in faktorja 𝑣𝑥 

 

𝑙 =  ∆𝑡 ∙ 𝑣𝑥.       (5) 

 

Za načrtovanje krožnice na zemljevidu Slovenije moramo izračunano oceno razdalje v naravi 

z uporabo merila pretvoriti v razdaljo na zemljevidu. Na zemljevidu, ki je v prilogi, 6,8 

centimetra na zemljevidu ustreza 80 kilometrom v naravi. Zato polmer krožnic, ki jih moramo 

načrtati na zemljevid, izračunamo kot  

𝑟 =  
6,8 cm

80 km
 ∙ 𝑙.       (6) 

 

Tabela 6: Izračunani polmeri krožnic (𝑟 na zemljevidu) za tri opazovalnice iz tabele 4. 

Opazovalnica 𝑟 [cm] 

TRI 6,34 

LJU 6,74 

BISS 10,14 

 

Opazovalnica Čas prihoda vzdolžnih valov 𝑡𝑃  [s] Čas prihoda prečnih valov 𝑡𝑆[s] 

TRI 17,46 27,01 

LJU 19,68 29,84 

BISS 26,55 41,83 
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Nazadnje narišemo na zemljevid krožnice z radiji, ki smo jih izračunali, pri čemer je središče 

vsake krožnice ustrezna potresna opazovalnica. Presečišče krožnic na zemljevidu določa 

položaj nadžarišča potresa. Na sliki 8 je prikazan primer pravilno načrtanih krožnic in 

določenega nadžarišča potresa. Na sliki 10 je prikazan primer napačno načrtanih krožnic in 

določenega nadžarišča potresa.  

 

 
Slika 8: Z načrtovanjem krožnic določeno nadžarišče potresa. 

 

 

2.3 Rezultati raziskave 

 

Raziskavo analiziramo v treh delih. V prvem delu opišemo, kako so se učenci znašli pri 

določanju intenzitete potresa. V drugem delu preučimo, kako so se učenci znašli pri določanju 

nadžarišča potresa. V tretjem delu primerjamo odgovore učencev na pred-testu in po-testu. 

 

2.3.1 Interpretacija rezultatov 

 

Določanje intenzitete potresa 

 

V prvem delu delavnice so učenci v parih pregledovali sklope poročil in določali stopnjo 

intenzitete potresa glede na Evropsko potresno lestvico. Vsak par učencev je dobil en sklop 

poročil o učinkih potresa. Dva sklopa poročil sta opisovala učinke potresa, ki se je leta 2004 

zgodil v zgornjem Posočju. Druga dva sklopa poročil pa sta opisovala učinke potresa pri 



19 
 

Ilirski Bistrici, ki se je zgodil leta 2010. Poročila so izpolnjevali prebivalci iz občin Bloke in 

Ljubljane.  

 

Glede na opombe, ki so jih zapisali na poročila, je razvidno, da so skoraj vsi pari vsakemu 

poročilu posebej dodeli intenziteto, potem pa so se odločili za tisto stopnjo, ki se je največkrat 

pojavila v celotnem sklopu poročil. 

 

Poročila o učinkih potresa, ki se je zgodil 12. 7. 2004, so Bločani opredelili kot nezaznavnega, 

stopnja I, komaj zaznavnega, stopnja II, ali šibkega, stopnja III. Isti potres so Ljubljančani 

opredelili kot močnega, stopnja V, ali zmernega, stopnja IV. Učenci so med aktivnostjo 

opazili, da lahko določenim poročilom v istem sklopu pripišejo drugačno intenziteto kot 

ostalim. Seveda je razpon med intenzitetami majhen, kar pomeni ena ali dve stopnji razlike, 

zato je bila ta ugotovitev pravšnja za nadaljnje razglabljanje o subjektivnosti določanja 

intenzitete. Podobno so ugotovili pri sklopih poročil o učinkih potresa, ki se je zgodil 15. 9. 

2010. Ljubljančani, ki so izpolnjevali poročila, so ga ocenili kot nezaznavnega, stopnja I, ali 

komaj zaznavnega, stopnja II. Bločani pa so isti potres ocenili kot močan, stopnja V, ali 

zmeren, stopnja IV. Na tem mestu smo poudarili, da anketiranci iz istega območja ne zaznajo 

znakov za enako stopnjo intenzitete, saj so na različnih mestih, na primer zunaj ali v bloku v 

višjih nadstropjih.  

  

Ob poročanju učencev o ugotovljenih stopnjah intenzitete potresov iz sklopov poročil, sem jih 

seznanila tudi s tem, da so imeli določeni pari poročila o istem potresu, vendar so bili 

anketiranci iz različnih krajev. Iz Blok in iz Ljubljane. Med delavnico so se torej seznanili 

tudi z lastnostjo, da se intenziteta za isti potres razlikuje od kraja do kraja.  

 

Učenci so povedali, da so se pri kakšnem poročilu težko opredelili za določeno intenziteto, 

ker je bil na poročilu velikokrat izbran odgovor ne vem.  

 

Določanje nadžarišča potresa 

 

V drugem delu delavnice so učenci na zemljevidih Slovenije, na katerih so označene potresne 

opazovalnice, z izračuni in načrtovanjem določali nadžarišče potresa. Kriterij po katerem sem 

razvrščala zemljevide na tiste, na katerih je bilo nadžarišče pravilno, in na tiste, na katerih je 

bilo nadžarišče napačno načrtano, sem med drugim izbrala tudi glede na podatke o izbranem 

potresu, ki sem jih dobila na ARSO. Lokacijo nadžarišča izračunajo s posebej za ta namen 

razvitimi računalniškimi programi, pri tem pa upoštevajo čim več podatkov različnih 

opazovalnic in prej omenjeni 1D model skorje. Ker je podatek določen z geografsko širino in 

dolžino, sem se zaradi zaokroževanja pri računanju in možnosti napake v s šestilom 

odmerjenem polmeru, odločila za sprejemljivo odstopanje, to je ± 0,5 cm. Med pravilno 

načrtano in označeno nadžarišče na zemljevidu sem torej uvrstila vsako, ki je bilo od 

podatkov geografske širine in dolžine lokacije nadžarišča oddaljeno manj kot 0,5 cm.  

 

V osmih razredih je 33 učencev od 36 učencev pravilno določilo nadžarišče, trije pa napačno. 

V devetih razredih je bilo pravilno določenih nadžarišč 24, medtem ko je kar 19 učencev 

nadžarišče na zemljevidih določilo napačno. Na tem mestu velja omeniti, da smo kot napačne 

rešitve šteli tudi zemljevide, na katerih sta bili dve sicer pravilno narisani krožnici in je 

nadžarišče bilo v enem izmed presečišč. V tem primeru namreč ne vemo, katero od obeh 
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presečišč predstavlja lokacijo nadžarišča in prav zato je nujno narisati še tretjo krožnico, s 

katero ugotovimo, katero od obeh presečišč prvih dveh krožnic predstavlja lokacijo 

nadžarišča. Takšnih primerov je bilo v devetih razredih 7, medtem ko je bil v osmih razredih 

samo en. Na sliki 9 je podan primer zemljevida učenca, ki je pravilno določil lokacijo 

nadžarišča. Na sliki 10 je primer zemljevida učenca, ki je lokacijo nadžarišča določil napačno.  

 

 
Slika 9: Primer pravilno načrtanih krožnic in dobro določenega nadžarišča potresa. 
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Slika 10: Primer napačno načrtanih krožnic (napačno izbrano središče) in napačno 

določenega nadžarišča potresa. Učenec je za opazovalnico TRI napačno izračunal polmer 

krožnice, nato je načrtal to krožnico s središčem v opazovalnici JAVS namesto TRI. 

Na tem mestu zaključimo, da je med učenci osmih in devetih razredov opazna razlika v 

uspešnosti načrtovanja nadžarišča. Osmošolci so bili v tem delu delavnice uspešnejši od 

devetošolcev. Ob tem je seveda potrebno upoštevati tudi ostale dejavnike, ki so botrovali 

razlikam med osmošolci in devetošolci. Že ob posredovanju navodil se je devetošolcem vidno 

zmanjšala motivacija za načrtovanje nadžarišča, saj je bilo potrebno narediti kar nekaj 

izračunov. Težave jim je povzročalo tudi merilo zemljevida, ki je bilo podano le grafično, z 

merilom na samem zemljevidu.   

 

Analiza pred-testa in po-testa 

 

Enak test so učenci izpolnjevali pred delavnico in po njej. Odgovore učencev sem, zaradi 

majhnega številu anketirancev, primerjala samo po razredih in po spolu.  

 

➢ Pred delavnico: 

 

Na testih, ki so jih učenci osmih in devetih razredov izpolnjevali pred delavnico, ter testih iz 

kontrolne skupine, so večinoma prazna polja ali napačni odgovori (tabele 7, 8, 9 in 10). 

Izjema so odgovori na vprašanji kako nastane potres in kaj je epicenter. Velikokrat so 

odgovorili pomanjkljivo. Za zgled je tu nekaj primerov napačnih ali delno pravilnih 

odgovorov in pojasnil, zakaj odgovori niso povsem pravilni ali zakaj so napačni.   
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Na kratko opiši, kako nastane potres.  

Nastane ob trku tektonskih plošč.  

Nastane ko se tektonske plošče zaletijo. 

 

Odgovora sta pomanjkljiva, ker izražanje ni dovolj natančno, čeprav je iz odgovorov opazno, 

da učenca razumeta bistvo nastanka potresa.   

 

Na kratko opiši, kaj je epicenter.  

Epicenter je središče potresa. 

Epicenter je točka, v kateri se potres začne.   

 

Odgovora sta napačna, saj ustrezata hipocentru oziroma žarišču, medtem ko je epicenter 

točka, ki je na Zemljinem površju in je navpična projekcija hipocentra na površje Zemlje.  

  

Opisa hipocentra in preloma na večini pred-testov ostaneta prazna oziroma neodgovorjena. 

 

Pogost opis magnitude in intenzitete tako osmošolci kot devetošolci podajo v obliki, ki ga kot 

primer navajamo spodaj.  

 

Na kratko opiši, kaj o potresih pove magnituda in kaj intenziteta. Opiši razliko med 

magnitudo in intenziteto potresa. 

Magnituda pove, kako močen je potres. Intenziteta pa, kako je intenziven. 

 

Odgovor je pomanjkljiv, predvsem opis intenzitete ne pove ničesar, saj le spremeni 

samostalnik intenziteta v pridevnik intenziven iz istega korena. Manjka tudi pojasnilo o tem, 

kako se ena in druga količina med seboj razlikujeta.  

 

Tabela 7: Porazdelitev odgovorov deklet 8. razreda pred delavnico. 
 

8. razredi (dekleta) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres.  16 4  
Opiši, kaj je epicenter potresa. 1 3 9 7 

Opiši, kaj je hipocenter potresa. 2 1 7 10 

Opiši magnitudo/intenziteto.  3 2 15 

Opiši, kaj je prelom.  1 3 16 

 

Tabela 8: Porazdelitev odgovorov fantov 8. razreda pred delavnico. 
 

8. razredi (fantje) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres. 1 12 2 4 

Opiši, kaj je epicenter potresa. 1 1 6 11 

Opiši, kaj je hipocenter potresa. 2 2 3 12 

Opiši magnitudo/intenziteto. 1 2 2 14 

Opiši, kaj je prelom.  6 3 10 
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Tabela 9: Porazdelitev odgovorov deklet 9. razreda pred delavnico. 
 

9. razredi (dekleta) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres.  18 3 1 

Opiši, kaj je epicenter potresa.  9 10 3 

Opiši, kaj je hipocenter potresa.  1 7 14 

Opiši magnitudo/intenziteto.  2 1 19 

Opiši, kaj je prelom.  7 2 13 

 

Tabela 10: Porazdelitev odgovorov fantov 9. razreda pred delavnico. 
 

9. razredi  (fantje) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres.  16 1 4 

Opiši, kaj je epicenter potresa.   11 10 

Opiši, kaj je hipocenter potresa.  1 5 15 

Opiši magnitudo/intenziteto. 1 5  15 

Opiši, kaj je prelom.  3 2 16 

 

➢ Po delavnici: 

 

V devetih razredih so učenci na po-teste zapisali manj napačnih odgovorov in pustili manj 

praznih polj. Opazno je, da so fantje po delavnici pogosteje podali pravilne odgovore (tabela 

12), medtem ko so skoraj vsa dekleta opis nastanka potresa, opis žarišča in opis nadžarišča 

odgovorila delno pravilno (tabela 11). Na tem mestu velja omeniti, da so prelom opisovali v 

splošnem, na primer »Ko se nek predmet ali plošča razdelita na dva ali več delov.«. V 

primeru, da so uporabili besedo predmet, sem odgovor štela med napačne odgovore. V 

primeru uporabe besede (tektonska) plošča, pa sem odgovor uvrstila med delno pravilne 

odgovore.  

 

Pravilno ali skoraj pravilno so opisali kaj so potres, epicenter in hipocenter. Potres so vnovič 

največkrat opisali kot »Premik litosferskih plošč.«. Odgovor je sicer pomanjkljiv, vendar ni 

nepravilen. Pri tem odgovoru bi morali našteti še različne načine stikanja litosferskih plošč. 

Epicenter so največkrat opisali kot »Točka navpično nad hipocentrom.« ali »Točka na 

površju, kjer je potres najmočnejši.«. Predvidevam, da so s slednjim odgovorom imeli v 

mislih, da so učinki potresa v epicentru najbolj opazni. Hipocenter so največkrat opisali kot 

»Točko, v kateri se potres začne.«. Pri tem odgovoru bi morali zapisati še to, da gre za točko v 

notranjosti Zemlje.  

 

Pojma magnituda in intenziteta sta jim povzročala preglavice. Pravilno ali skoraj pravilno ju 

je opisala le polovica deklet, druga polovica je polje za odgovor pustila prazno. Približno 60 

% fantov je pravilno ali skoraj pravilno opisalo pojma, ostali so polje za odgovor pustili 

prazno. Med pravilnimi a pomanjkljivimi odgovori se največkrat pojavi »Magnituda je moč 

potresa.«. Intenziteto so velikokrat opisali kot »Vpliv potresa na okolje.« ali »Merilo škode 

potresa.«. Na vprašanje kaj je prelom so vsi sodelujoči odgovarjali v splošnem ali pustili 

prazno polje.  
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Tabela 11: Porazdelitev odgovorov deklet 9. razreda po delavnici. 
 

9. razredi (dekleta) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres. 1 21   

Opiši, kaj je epicenter potresa. 1 18 2 1 

Opiši, kaj je hipocenter potresa. 2 18  2 

Opiši magnitudo/intenziteto. 9 2  11 

Opiši, kaj je prelom.  7 6 9 

 

Tabela 12: Porazdelitev odgovorov fantov 9. razreda po delavnici. 
 

9. razredi (fantje) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres. 3 18   
Opiši, kaj je epicenter potresa. 6 11 3 1 

Opiši, kaj je hipocenter potresa. 7 13  1 

Opiši magnitudo/intenziteto. 11 4  6 

Opiši, kaj je prelom. 5 7 2 7 

 

V osmih razredih so učenci na po-teste, zapisali manj napačnih odgovorov in pustili manj 

praznih polj kot na pred-testih. Kako nastane potres so tako fantje kot tudi dekleta po 

delavnici večinoma odgovorili nepopolno, vendar ne nepravilno. Med odgovori je 

najpogostejši »Premik litosferskih plošč.«. Pojma epicenter in hipocenter je po delavnici 

pravilno opisala slaba polovica (45 %) deklet (tabela 13), medtem ko je to uspelo le slabi 

šestini (16 %) fantov (tabela 14). Fantje so omenjena pojma v večini opisali nepopolno, 

vendar ne nepravilno. Med odgovori je najpogostejši »Epicenter je točka na Zemljinem 

površju.«. Takšnemu odgovoru bi morali dodati še, da gre za točko, ki je najbližje hipocentru 

oziroma je projekcija hipocentra na površje, da bi bil odgovor pravilen. Hipocenter največkrat 

opišejo kot »Točka pod površjem, v kateri se potres začne.«. Pojma magnituda in intenziteta 

po delavnici opiše, deloma ali v celoti, 80 % deklet. Isto uspe le slabi polovici (47 %) fantov, 

medtem ko skoraj vsa preostala polovica polje pusti prazno (tabela 14). Enako kot devetošolci 

tudi osmošolci magnitudo velikokrat opišejo kot »Moč potresa.«, medtem ko je intenziteta 

največkrat opisana kot »Ocena potresa.« ali »Potresni učinek na okolje.«. Polje za odgovor na 

vprašanje o prelomu so tako fantje kot tudi dekleta večinoma pustili prazno ali odgovorili v 

splošnem (tabeli 13 in 14). 

 

Tabela 13: Porazdelitev odgovorov deklet 8. razreda po delavnici. 
 

8. razredi (dekleta) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres. 4 15 1  
Opiši, kaj je epicenter potresa. 9 10 1  
Opiši, kaj je hipocenter potresa. 9 10 1  
Opiši magnitudo/intenziteto. 9 7 2 2 

Opiši, kaj je prelom.  3 2 15 
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Tabela 14: Porazdelitev odgovorov fantov 8. razreda po delavnici. 
 

8. razredi (fantje) 

Odgovor 

Neodgovorjeno Pravilen Delno pravilen Napačen 

Opiši, kako nastane potres. 5 12 1 1 

Opiši, kaj je epicenter potresa. 3 12 1 3 

Opiši, kaj je hipocenter potresa. 3 14  2 

Opiši magnitudo/intenziteto. 3 6 2 8 

Opiši, kaj je prelom. 3 3 3 10 

 

Po delavnici so osmošolci in devetošolci v večjem številu pravilno opisali kako nastane 

potres, ter pojma epicenter in hipocenter (sliki 11 in 14). Opisovanje pojmov magnituda in 

intenziteta je tako osmošolcem kot devetošolcem povzročalo težave. Odgovarjali so deloma, 

navadno tako, da so na primer opisali le en pojem. Največkrat je bila to magnituda, ki so jo 

opisali kot moč potresa.  

 

 
Slika 11: Porazdelitev odgovorov na pred-testu (levo) in po-testu (desno) za vse osmošolce. 

Na osi x je na kratko označeno, za kateri opis v testu gre (na primer, potres za Na kratko 

opiši, kako nastane potres.), na osi y je število posameznih odgovorov učencev. Temno zelena 

označuje pravilne opise, svetlo zelena delno pravilne in rdeča nepravilne opise. S sivo je 

označeno, koliko učencev ni podalo opisa oziroma odgovora. Na vseh slikah od 11 do 

vključno 16 je uporabljeno enako barvno kodiranje odgovorov učencev, zato na slikah od 12 

do 16 tega opisa ne navajamo.  
 

  
Slika 12: Porazdelitev odgovorov osmošolk na pred-testu (levo) in po-testu (desno). 
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Slika 13: Porazdelitev odgovorov osmošolcev na pred-testu (levo) in po-testu (desno). 

 

  

Slika 14: Porazdelitev odgovorov na pred-testu (levo) in po-testu (desno) za vse devetošolce.  
 

  
Slika 15: Porazdelitev odgovorov devetošolk na pred-testu (levo) in po-testu (desno). 

  

  
Slika 16: Porazdelitev odgovorov devetošolcev na pred-testu (levo) in po-testu (desno). 
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2.3.2 Sklep 

 

Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa kaže, da so imeli sodelujoči že pred delavnico vsaj 

delno pravilno predstavo o nastanku potresa, da pa je delavnica kljub temu povečala tako 

število delno pravilnih kot zlasti povsem pravilnih odgovorov (prvi stolpci na slikah 11 in 14). 

Sodelujoči so po delavnici precej uspešnejši pri opisovanju pojmov epicenter/nadžarišče in 

hipocenter/žarišče (drugi in tretji stolpec na slikah 11 in 14). Tudi pri razumevanju magnitude 

in intenzitete ter razlike med obema so bili po delavnici uspešnejši, čeprav manj kot pri 

nadžarišču in žarišču (četrti stolpec na slikah 11 in 14). Razumevanje oziroma opisovanje 

pojma prelom se po delavnicah pri osmošolcih ni skoraj nič spremenilo (peti stolpec na sliki 

11), medtem ko je pri devetošolcih opaziti majhno povečanje uspešnosti, a tudi večje število 

napačnih odgovorov na račun povečanja vseh odgovorov pri tem vprašanju (peti stolpec na 

sliki 14).   

 

Pri določanju intenzitete potresa so vsi pari učencev intenziteto potresa določili pravilno, zato 

trdimo, da osmošolci intenziteto določajo povsem enakovredno devetošolcem. Najbolj opazna 

razlika se pojavi pri načrtovanju epicentra potresa. V osmih razredih je nadžarišče pravilno 

določilo 33 od skupno 36 učencev, v devetih pa 24 od 43 učencev. Glede na to, da je bila 

raziskava na šolah izvedena junija, predvidevam, da je uspešnosti osmošolcev botrovalo 

pomanjkanje motivacije in neresnost devetošolcev. V devetih razredih je bilo potrebnega tudi 

več priganjanja k sodelovanju in motiviranja učencev.  

 

Rezultate pred-testa in po-testa primerjamo še glede na spol učencev. Osmošolke  in 

osmošolci so po delavnici podali več delno pravilnih  in pravilnih odgovorov kot pred 

delavnico (sliki 12 in 13 - desno). V primerjavi z osmošolkami so osmošolci na po-testu 

pustili več praznih polj pri opisovanju nadžarišča, žarišča in pojmov magnituda in intenziteta 

(drugi, tretji in četrti stolpec na slikah 12 in 13 – desno). Osmošolke so pojme nadžarišče, 

žarišče, ter magnituda in intenziteta opisale uspešneje kot na pred-testu in uspešneje kot 

osmošolci, kar je na slikah 12 in 13 označeno s temno zeleno barvo.  

Devetošolke in devetošolci so bili na po-testu uspešnejši kot na pred-testu pri opisovanju 

skoraj vseh pojmov (sliki 15 in 16). Devetošolke so pustile več praznih polj za odgovor kot 

devetošolci, kar je na grafikonih na slikah 15 in 16 prikazano s sivo barvo. Rezultati 

odgovorov devetošolcev in devetošolk pokažejo, da so na po-testu podobno opisovali kako 

nastane potres in pojem žarišče (prvi in tretji stolpec na slikah 15 in 16 – desno). Devetošolci 

so pravilneje opisovali pojma magnituda in intenziteta, ter na po-testu pustili manj praznih 

polj od devetošolk (četrti stolpec na slikah 15 in 16 – desno).   

 

2.3.3 Končna učna priprava 

 

Na podlagi izkušenj, ki sem jih pridobila v razredu, sem ugotovila, da je potrebno posodobiti 

uporabljeno učno pripravo. Spremembe so, zaradi preglednosti, v odebeljenem tisku.  

 

Čas Učitelj  

5 min Prisotne pozdravim in se jim predstavim. Povem razlog današnjega srečanja in 

opišem potek naslednjih dveh šolskih ur.  

5 min Razdelim pred-teste. Pri tem jih prosim, da jih izpolnijo individualno. V 

primeru, da odgovora ne poznajo, jih prosim, da prostor pustijo prazen. 
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10 min Na kratko jim predstavim seizmološke pojme, ki so potrebni za nemoten potek 

delavnice. Ob tem uporabim Power Point predstavitev, ki je v prilogi. Pojasnim 

 

1. kako nastane potres: 

 

»Notranjo zgradbo Zemlje lahko razdelimo na tri ovoje, litosfero, astenosfero in 

plast pod astenosfero. Litosfero sestavljata Zemljina skorja in zgornji del 

plašča. Razdeljena je na več delov, ki jih imenujemo litosferske plošče. Te so 

različno velike, med seboj pa se stikajo na tri različne načine: 

1. Oddaljevanje plošč. Plošči se oddaljujeta, v razpoko pa prodira 

lava. 

2. Drsenje plošč tako, da se na stiku premikata relativno ena glede na 

drugo tako, da se gibljeta v nasprotnih smereh vzporedno stiku. 

3. Približevanje plošč. V območjih kolizije ogromni pritiski povzročijo 

gubanje površja. V območjih subdukcije, se ena plošča podriva pod 

drugo. 

 

Potresi spremljajo vse stike, delno pa se pojavljajo tudi zunaj njih (jamski 

podori). Kamnine v astenosferi si lahko predstavljamo kot plastelin, bolj toge 

kamnine v višje ležeči litosferi pa kot keramiko. V astenosferi se zaradi vročine 

iz jedra pojavljajo tokovi (podobno konvekciji v tekočini), ki povzročijo gibanje 

kamnin v astenosferi. Zaradi tega premikanja se v krhkih litosferskih kamninah 

pojavljajo izjemni pritiski. Ko pritiski presežejo neko kritično točko, se 

kamnine vzdolž preloma premaknejo, ena relativno glede na drugo, nakopičeni 

pritiski pa se sprostijo v obliki potresnih valov. Ljudje jih občutimo kot tresenje 

tal. Vejo geofizike, ki proučuje potresne pojave, vzroke njihovega pojavljanja in 

posledice, imenujemo seizmologija.« 

 

2. pojasnim pojme, ki opišejo potres: 

 

»Premik dveh delov skorje, kar zaznamo kot potres, se začne v neki točki, ki jo 

imenujemo žarišče ali hipocenter. Tam zaradi tektonskih premikov, 

vulkanskega delovanja, podorov ali umetno povzročenih sunkov nastajajo 

vibracije. Točko na Zemljinem površju, ki je navpično nad hipocentrom, 

imenujemo epicenter ali nadžarišče.  

 

Hitrost valovanja potresnih valov je odvisna od gostote in elastičnosti snovi. 

Valovanje se iz hipocentra širi v obliki koncentričnih sferičnih valovnih front 

oziroma valov. Ločimo tri tipe valovanj: 

1. Longitudinalno potresno valovanje (vzdolžno)  pri katerem nihajo delci 

kamnin in tekočin okoli stalne točke v smeri širjenja valovanja in se 

kaže kot stiskanje in raztezanje. Longitudinalne valove označimo s črko 

P kot primarne valove. Skozi snov se gibljejo s hitrostjo od 2 do 8 km/s. 

(Pokažem na metrskem ravnilu/palici tako, da kredo premikam levo desno.) 

 

2. Transverzalno potresno valovanje (prečno) pri katerem nihajo delci 

kamnin okoli stalne točke v ravnini pravokotni na smer širjenja 

potresnega valovanja. Gibljejo se prečno na smer valovanja in širijo 
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počasneje kot longitudinalni valovi. Označimo jih s črko S kot 

sekundarni valovi.  

(Pokažem na metrskem ravnilu/palici tako, da kredo premikam prečno na palico 

v različnih smereh.) 

 

3. Površinsko potresno valovanje se širi od epicentra po Zemljinem 

površju ali tik pod njim. Gre za še počasnejše valove od sekundarnih. 

Površinski valovi povzročajo valujoče ali zibajoče gibanje, podobno 

gibanju morskih valov.« 

 

3. pojasnim pojem magnituda: 

 

»Magnituda je številska mera velikosti potresa. Osnovo za izračun 

magnitude, iz amplitude potresnih valov, je podal C.H.Richter leta 1935. Danes 

se magnituda računa na različne načine. Glede na izračune poznamo več 

različnih magnitud, kot so na primer lokalna, površinskovalovna navorna 

magnituda, itd. Magnitudna lestvica je logaritemska in magnitudo 

povezuje s sproščeno energijo. Porast magnitude za eno enoto pomeni 

približno tridesetkratno povečanje sproščene seizmične energije potresa 

(npr. ob potresu z magnitudo 2 se sprosti približno 30-krat več seizmične 

energije kot pri potresu z magnitudo 1. Ob potresu z magnitudo 3 se 

sprosti približno 30-krat več energije kot pri potresu z magnitudo 2, ter 

približno 30×30 = 900-krat več energije kot pri potresu z magnitudo 1). 

Magnituda je zvezna količina, kar pomeni, da lahko na lestvici zavzame 

poljubno vrednost, na primer 7,2 ali 2,4. 

  

Izračunamo jo na podlagi maksimalne amplitude, ki jo odčitamo iz 

seizmograma, ter razdalje od nadžarišča do lokacije potresne opazovalnice.  

Da boste lažje razumeli postopek izračuna magnitude potresa, bom podala 

primer z dvema koncertoma.  

Pri koncertu A smo na razdalji 100 m in slišimo glasbo z neko glasnostjo. Pri 

koncertu B smo na razdalji 200 m in glasbo slišimo enako glasno kot pri 

koncertu A (razdalja od odra pa je večja). V katerem primeru, A ali B, so 

zvočniki oddajali večjo energijo? 

Odg. : V primeru B, saj smo na večji razdalji slišali enako glasno kot v primeru 

A. Enako je s potresi in magnitudo potresov. Če potres A na razdalji 100 m 

povzroči neke posledice, potres B pa na razdalji 200 m povzroči »enake« 

posledice, potem lahko trdimo, da je bila magnituda potresa B večja od 

magnitude potresa A.« 

 

4. pojasnim pojem intenziteta: 

 

»Intenziteta potresa je mera za učinke potresa na predmete, ljudi, zgradbe in 

naravo. Gre predvsem za opisno količino, ki za razliko od magnitude ni 

zvezna. Potres z določeno magnitudo ima na različnih delih Zemljinega površja 

lahko različno intenziteto, saj je ta odvisna od nadžariščne razdalje, energije 

potresa, v veliki meri pa tudi od vrste, stanja in lege kamninske podlage.  

Gre za subjektivno mero, ki fizikalno ni definirana. Od leta 1992 se v Evropi 

za določanje učinka potresa uporablja Evropska potresna lestvica (European 

Macroseismic Scale: EMS-98 oziroma kratko EMS). Če je potres stopnje I, to 
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pomeni, da ga ljudje ne zaznajo. Potres stopnje V je močan, v zaprtih prostorih 

ga čuti večina, viseči predmeti zanihajo, na prostem pa ga zaznajo le 

posamezniki. Potres stopnje IX je rušilen. Pri takšnem potresu vlada splošna 

panika, saj se mnogi objekti ali porušijo ali pa so močno poškodovani. 

Intenziteta je navadno največja v okolici nadžarišča potresa in se 

zmanjšuje z oddaljenostjo.« 

 

5. povem kako merimo in analiziramo potrese: 

 

 »Seizmograf je naprava za registriranje potresnega valovanja, ki beleži 

vibracije Zemljine skorje. Seizmogram je zapis primarnih, sekundarnih in 

površinskih valov.« 

 

20 min Povem jim, da bodo v prvem delu delavnice določali intenziteto potresa. Pri 

tem bodo delali v parih in uporabili Evropsko potresno lestvico (EMS-98) in en 

sklop poročil. Posebej opozorim, da so celoten sklop poročil izpolnili ljudje iz 

istega kraja. Povem, da so poročila sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. 

Pogledati morajo vsak del posebej in vsak odgovor uvrstiti v posamezno 

stopnjo Evropske potresne lestvice (EMS-98). Tista stopnja v katero uvrstijo 

največ odgovorov vpraševancev, bo stopnja intenzitete potresa.  

 

10 min Pregledamo odgovore. Ob tem jim, za boljšo predstavo, na zemljevidu pokažem 

oddaljenost kraja, od epicentra, iz katerega so ljudje, ki so izpolnjevali določen 

sklop poročil.  

5 min Odmor. 

25 min Povem jim, da bodo v drugem delu delavnice z računanjem in načrtovanjem 

določili epicenter. Za to bodo potrebovali svinčnik, žepno računalo, ravnilo in 

šestilo. Rečem jim, da izračune zapišejo na zadnjo stran zemljevida. Na 

predstavitvi jim pokažem razpredelnico.  

 

»V razpredelnici so napisani časi prihodov primarnih in sekundarnih valov za 3 

opazovalnice. Najprej je potrebno izračunati razdaljo od opazovalnice potresa 

do epicentra. Za izračun potrebuješ razliko časov in faktor izračunan iz hitrosti 

primarnih in sekundarnih valov, ki je za ozemlje Slovenije določen glede na 

kamninsko sestavo. S tem podatkom (l) nato, glede na merilo zemljevida, 

izračunaj polmer krožnice in nariši krožnico s središčem v izbrani 

opazovalnici.« 

 

Opozorim jih, da morajo reševati individualno in povem, da bomo izračune 

preverili.  

10 min Razdelim po-teste. Prosim jih, da jih rešujejo individualno.  

1 min Zahvalim se jim za pomoč in pozornost.  

 

 

  



31 
 

3 ZAKLJUČEK 
 

Nabor različnih osnovnošolskih dejavnosti povezanih s seizmologijo je precej skop. Na spletu 

obstaja veliko predlogov za izgradnjo oziroma izvedbo seizmografa v razredu, manj pa je 

predlogov za dejavnosti, pri katerih bi učenci spoznali pomembne seizmološke pojme. 

Dejavnosti, ki so primerne za poučevanje seizmologije v šoli, obstajajo, vendar so na žalost 

primernejše za srednješolce kot za osnovnošolce. Ker gre za temo, ki fiziko poveže z 

vsakdanjim življenjem, je raziskovanje v smeri vpeljevanja seizmologije v osnovnošolsko 

poučevanje več kot dobrodošlo.  

 

Vsak izmed učencev je o potresih nekaj že slišal, malo pa je tistih, ki dobro razlikujejo med 

žariščem in nadžariščem potresa. To je pokazala tudi analiza pred-testov in po-testov o 

seizmoloških pojmih v naši raziskavi. Pri usvajanju pojmov epicentra, hipocentra, intenzitete 

in magnitude, ter razumevanju kako nastane potres, osmošolci ne zaostajajo za devetošolci. 

Ne trdimo, da so vsi učenci usvojili vse pojme, vendar je iz analize po-testov razvidno, da so 

tako osmošolci kot devetošolci po delavnici napisali več pravilnih odgovorov kot pred njo. 

Učenci so iz vsakdanjega življenja že imeli neko predstavo o nastanku potresa. To znanje je 

delavnica dodatno poglobila in iz analize odgovorov je razvidno, da so učenci na po-testih 

opisali nastanek potresa z več popolnoma pravilnimi in delno pravilnimi odgovori kot na 

pred-testu. Razvidno je, da so pojma žarišče in nadžarišče zagotovo usvojili tekom delavnice, 

saj so pojma precej uspešneje opisovali na po-testih kot na pred-testih. Na po-testih so učenci 

uspešneje opisovali pojma magnituda in intenziteta kot na pred-testih, torej pojma po 

delavnici zagotovo bolje ločijo. Pri tem ni možno zaznati, da se je znatno povečalo 

razumevanje enega ali drugega pojma. Opisovanje pojma prelom se po delavnicah skoraj ni 

spremenilo. Kljub izvedbi delavnice pojma še vedno niso povezali s seizmologijo in so 

odgovarjali kot na pred-testu, v splošnem.  

 

V prvem delu delavnice so se učenci seznanili z dejstvom, da je intenziteta vedno ocenjena 

subjektivno in, da se za isti potres razlikuje od kraja do kraja. Tako osmošolci kot tudi 

devetošolci so bili v tem delu delavnice uspešni. Vse so motile podobne stvari, kot je na 

primer večkrat izbran odgovor »ne vem« na poročilih ali pa neskladje stopenj intenzitet v 

enem sklopu poročil.  

 

Analiza dela delavnice, v katerem so učenci z računanjem in načrtovanjem določali 

nadžarišče, je pokazala, da so v tej aktivnosti osmošolci uspešnejši od devetošolcev. Na tem 

mestu bi želela poudariti, da so bile delavnice na šolah izvedene konec maja in v začetku 

junija. Pri izvajanju je bil opazen upad zainteresiranosti in motivacije učencev, sploh 

devetošolcev, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje. Ob koncu delavnice so učenci 

povedali, da je bila delavnica zanimiva in poučna. 

 

Z analizo rezultatov in vtisa z delavnic zaključimo, da celotna delavnica za učence ni bila 

prezahtevna in je primerna za obravnavo kot izbirna vsebina. Poteku delavnice so vsi 

sodelujoči nemoteno sledili. Pri tem bi izpostavila predvsem prvi del, določanje intenzitete, ki 

je bil tako osmošolcem kot devetošolcem bolj zanimiv kot drugi del delavnice, določanje 

nadžarišča potresa. V prvem delu so sodelovali v parih, se pogovarjali o stopnjah posameznih 

intenzitet, kasneje pa ugotovitve argumentirali pred razredom. V drugem delu delavnice so 
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morali najprej individualno napisati račune, vstaviti prave vrednosti in na koncu narisati 

krožnice. Upad motivacije in koncentracije zaradi računanja je bilo zaznati predvsem pri 

devetošolcih. Predvidevamo, da je upadu zainteresiranosti devetošolcev botroval čas v 

katerem je bila delavnica izvedena (mesec junij). Kljub temu trdimo, da je tema delavnice 

primerna tako za osmošolce kot tudi za devetošolce, saj je, na primer, analiza odgovorov 

pokazala, da so vsi sodelujoči na po-testih podali več pravilnih in delno pravilnih odgovorov 

kot na pred-testih. Poleg tega so vsi sodelujoči učenci intenzitete potresov na poročilih 

določili podobno, torej brez večjih odstopanj.  

 

Učitelji, ki bi želeli delavnico pripraviti v razredu, bi morali na Agenciji RS za okolje 

pridobiti še poročila o učinkih potresa in podatke o meritvah, ki so jih za posamezen potres 

zabeležile potresne opazovalnice. Predvidevamo, da je delavnica primerna za pouk fizike, 

verjetno pa bi jo lahko izvedli tudi pri geografiji. Na tem mestu velja opomniti na 

medpredmetno povezovanje. Tema seizmologija je iz tega vidika več kot primerna. Brez 

težav pa bi to temo lahko umestili na naravoslovni dan. Seveda bi jo v slednjem primeru 

morali nadgraditi. Za nemoteno izvedbo delavnice, brez hitenja, sta nujno potrebni dve šolski 

uri. Gradivo za delavnico lahko služi tudi kot popestritev klasičnega pouka fizike, saj za 

izvajanje delavnice ni potrebno nikakršno predznanje o tej temi.   

 

Seizmologija kot samostojna učna enota bi bila dobrodošla tudi pri rednem pouku. S 

prizadevanjem učiteljev, da pouk fizike predstavijo kot uporaben v praksi, so pojavi, s 

katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in so hkrati precej nepoznani, dober primer za 

vzbujanje zanimanja za naravoslovje. 
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I   DODATEK 
 

I.I  Test o seizmoloških pojmih 
 

TEST O SEIZMOLOŠKIH POJMIH 

Spoštovani učenec/ spoštovana učenka,  

sem Medina, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru svoje magistrske naloge 

izvajam raziskavo, katere del je preverjanje poznavanja seizmoloških pojmov pri 

osnovnošolcih. Prosila bi te, da na vprašanja odgovoriš v nekaj stavkih. Vsi podatki so 

anonimni in zaupni, uporabljeni pa bodo samo za namen te raziskave.  

Zahvaljujem se ti za sodelovanje! 

 

Spol: M Ž 

Razred: _____ 

 

1. Na kratko opiši, kako nastane potres. 

 

 

2. Na kratko opiši, kaj je epicenter potresa. 

 

 

 

3. Na kratko opiši, kaj je hipocenter potresa. 

 

 

4. Na kratko opiši, kaj o potresih pove magnituda in kaj intenziteta. Opiši razliko med 

magnitudo in intenziteto potresa. 

 

 

 

5. Na kratko opiši, kaj je prelom. 
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I.II  Zemljevid Slovenije za načrtovalno določanje nadžarišča 
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I.III  Uvodna predstavitev pred delavnico v razredu 
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