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POVZETEK 

Človeštvo je naravnemu kroženju vode na našem planetu dodalo nov krožni tok – odvzem čiste 

vode in vrnitev onesnažene. Spremembo posameznikovega ravnanja v vsakdanjem življenju 

dosežemo z razvijanjem naravoslovne in okoljske pismenosti že v osnovni šoli. Predvsem 

splošni cilji predmeta kemija stremijo k razvijanju kritičnega mišljenja o prepoznavanju 

nevarnosti za okolje in iskanju trajnostnih rešitev za njihovo zmanjševanje. Učitelj lahko z 

uporabo sodobnih učnih pristopov ustvari učno situacijo, ki bo spodbudila interes učencev do 

učenja okoljskih vsebin ter razvijanja pozitivnega odnosa do naravoslovja in okolja ter njegovih 

vrednot.  

Namen raziskave je bil optimizirati in izvesti spletno delavnico s primeri vključevanja 

hidrosferskih okoljskih problemov v pouk kemije ob upoštevanju učnih ciljev učnega načrta za 

kemijo v osnovni šoli ter evalvirati učinkovitost vključevanja teh vsebin s primerjavo razlik v 

učnih dosežkih učencev pred in po izvedbi spletne delavnice. Ugotavljalo se je tudi, ali se 

pojavljajo razlike v učnih dosežkih učencev pred in po izvedbi spletne delavnice glede na spol, 

identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta, povprečne zaključne 

ocene pri predmetu kemija, ravni individualnega in situacijskega interesa, ravni motivacije in 

učnih kompetenc ter ravni vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije.  

Raziskava je temeljila na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Pri raziskovanju je bil uporabljen kvantitativen raziskovalni pristop. 

V raziskavo je bilo vključenih 145 učencev 9. razreda sedmih osnovnih šol osrednjeslovenske 

in jugovzhodne regije. Raziskava je bila razdeljena v tri faze. Prva faza se je izvedla pred 

ogledom spletne delavnice. Učenci so rešili pred-preizkus znanja, vprašalnik o razlogih za 

učenje kemije (VRUK), vprašalnik individualnega interesa in ocenjevalno lestvico o vedenjskih 

lastnosti nadarjenih učencev. V drugi fazi so učenci aktivno sodelovali v spletni delavnici in tik 

po koncu udeležbe rešili po-preizkus znanja in vprašalnik situacijskega interesa. Dva tedna 

kasneje se je izvedla tretja faza, v kateri so učenci rešili pozni preizkus znanja. Zbrani podatki 

so bili kvantitativno obdelani s programom SPSS. 

Rezultati kažejo na pomanjkljivo znanje učencev o hidrosferskih okoljskih problemih pred 

izvedbo spletne delavnice, saj je le 42,1 % učencev doseglo več kot polovico vseh možnih točk 

na pred-preizkusu znanja. Učni dosežki učencev so se po izvedbi spletne delavnice izboljšali, 

saj je na po-preizkusu znanja 61,5 % učencev doseglo več kot polovico vseh možnih točk. Učni 

dosežki učencev se na po- in poznem preizkusu znanja ne razlikujejo. Na pred-preizkusu znanja 

so bila identificirana tri napačna razumevanja o hidrosferskih okoljskih problemih, na po- in 

poznem preizkusu znanja pa po eno napačno razumevanje. Ugotovljeno je bilo, da so učenci z 

višjo ravnjo individualnega in situacijskega interesa dosegli boljši učni rezultat na vseh 

preizkusih znanja. Prav tako so učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, obiskovali vsaj en 

izbirni kemijski predmet in imajo visoko povprečno zaključno oceno pri kemiji, dosegli boljši 

rezultat na preizkusih znanja in višjo raven individualnega in situacijskega interesa. 

Ugotovljeno je bilo, da se med učenci z različno ravnjo avtonomne in kontrolirane motivacije, 

amotivacije, učnih kompetenc in vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za kemijo pojavljajo 

razlike v učnih dosežki na preizkusih znanja in ravnjo obeh interesov. Med učenci in učenkami 

se niso pojavile razlike v učnih dosežkih in ravni interesov. 

 

Ključne besede: hidrosferski okoljski problemi, osnovna šola, pouk kemije, sodobni učni 

pristopi, motivacija, interes. 
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ABSTRACT 

Mankind has added a new circular flow to the natural circulation of water on our planet – the 

removal of clean water and the return of polluted water. A change in an individual's behavior 

in everyday life is achieved by developing natural-sciences and environmental literacy in 

primary school already. Mostly, the general objectives of the subject of chemistry strive to 

develop critical thinking on the identification of environmental hazards and to search for 

sustainable solutions for their reduction. Using modern learning approaches, the teacher can 

create a learning situation that will stimulate students' interest in learning environmental content 

and the development of a positive attitude towards natural sciences, the environment, and its 

values. 

The purpose of the research was to optimize and conduct an online course with examples of 

integrating hydrosphere environmental problems in chemistry lessons while taking into account 

the learning objectives of the chemistry curriculum in primary school and to evaluate the 

effectiveness of integrating these contents by comparing differences in student achievements 

before and after the online course. It was also determined whether there are differences in 

students' learning achievements before and after the online course concerning gender, 

identification of gifted students, attending an optional chemistry subject, average final grades 

in the subject of chemistry, level of individual and situational interest, level of motivation and 

learning competencies, and the level of behavioral characteristics of gifted students in the field 

of chemistry. 

The research was based on the descriptive and causal non-experimental method of empirical 

pedagogical research. The quantitative research approach was used in the research. The study 

included 145 ninth-grade students from seven primary schools in the Osrednjeslovenska and 

Jugovzhodna regions. The research was divided into three phases. The first phase was 

conducted before visiting the online course. Students solved a preliminary test, a questionnaire 

on the reasons for learning chemistry (VRUK), a questionnaire of individual interest, and an 

evaluation scale on the behavioral characteristics of gifted students. In the second phase, the 

students actively participated in the online course. Immediately after the end of the 

participation, they solved an achievement post-test and a questionnaire of situational interest. 

Two weeks later, the third phase was conducted in which the students solved a delayed 

achievement test. The collected data was quantitatively processed with the SPSS program. 

The results show a lack of students’ knowledge about hydrosphere environmental problems 

before the online course because only 42,1% of students achieved more than half of all possible 

points in the preliminary test. Students' learning achievements improved after the online course 

because 61,5% of students achieved more than half of all possible points in the post-test. 

Students' learning achievements do not differ on the post- and delayed achievement tests. Three 

misconceptions about hydrosphere environmental problems were identified in the preliminary 

test and one misconception in the post- and delayed achievement tests. It was ascertained that 

students with a higher level of individual and situational interest achieved a better learning 

outcome on all tests. In addition, students who were identified as gifted attended at least one 

optional chemistry subject and had a high average final grade in chemistry. They scored better 

on tests and achieved a higher level of individual and situational interest. It was ascertained that 

among students with different levels of autonomous and controlled motivation, amotivation, 

learning competencies, and behavioral characteristics of gifted students in chemistry, 

differences in learning outcomes on tests and the level of both interests emerge. There were no 

differences in achievement and level of interest between male and female students. 

 

Keywords: hydrosphere environmental problems, primary school, chemistry lessons, 

advanced learning approaches, motivation, interest.  
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1. UVOD 
Hidrosfera opredeljuje vso vodo, ki jo najdemo na in pod površjem planeta Zemlja. Za človeško 

rabo je na voljo le 0,5 % celotne hidrosfere. Viri pitne vode niso neomejeni in so po svetu precej 

neenakomerno razporejeni (Graham idr., 2010; Plut, 2011). Zaradi človekove dejavnosti in 

prevladujočih vzorcev potrošnje je vodno okolje čedalje bolj obremenjeno s toksičnimi snovmi 

(Kajfež-Bogataj, 2014). Pri zmanjševanju onesnaževanja je ključnega pomena naravoslovno 

pismena množica ljudi, ki ima sposobnost kritičnega razmišljanja in podajanja trajnostnih 

rešitev (Glažar, 2014). Ozaveščanje o okoljskih problemih je ena izmed pomembnih komponent 

vzgojno-izobraževalnega dela predvsem pri naravoslovnih predmetih, kot je kemija. Kemija je 

veda, ki se ukvarja s proučevanjem soodvisnosti zgradbe, lastnosti in uporabe snovi ter naravnih 

procesov. Pouk kemije učencem poleg kemijskega znanja omogoča razvijanje sposobnosti 

odgovornega in aktivnega sodelovanja pri reševanje problemov v smeri trajnostnega razvoja. 

Učitelj mora ustvariti takšno situacijo, da se razvije interes tudi pri tistih učencih, ki ga prvotno 

niso imeli (Juriševič, 2012a). Pri tem velja stremeti k uporabi sodobnih učnih pristopov, kot so 

učenje kemije v kontekstu, eksperimentalno delo, vizualizacijske predstavitve, uporaba IKT in 

drugo. Če učencu postane neka vsebina zanimiva, do nje razvije vrednote in pozitiven odnos 

(Havu-Nuutinen idr., 2017). 

 

Teoretični del magistrskega dela vključuje pet glavnih poglavji. V prvem poglavju je 

opredeljena sestava hidrosfere in njen pomen za življenje na Zemlji. V naslednjem poglavju so 

predstavljeni glavni viri onesnaževanja hidrosfere in možne rešitve za zmanjšanje 

onesnaževanja. Med glavnimi viri onesnaževanja so predstavljeni plastični odpadki, kmetijstvo 

z uporabo pesticidov in gnojil, odpadna voda in izpušni plini industrije, razlitje nafte in drugo. 

V tretjem poglavju so obrazloženi pomen naravoslovne in okoljske pismenosti ter pogosta 

napačna razumevanja učencev o hidrosferskih okoljskih problemih kot posledica pomanjkanja 

obeh pismenosti in kemijskega znanja. V četrtem poglavju je opredeljen pojem učenja in učne 

motivacije. Podrobneje je predstavljena motivacija in njena povezava z učnimi dosežki 

učencev. Kot del motivacije je podrobneje razdelan interes. V zadnjem, petem poglavju je 

opredeljen pouk kemije in izvedba pouka v času epidemije novega koronavirusa. V tem 

poglavju so predstavljeni sodobni učni pristopi pri poučevanju kemije s poudarkom na uporabi 

informacijsko-komunikacijske tehnologije in priprave večpredstavnostnih učnih gradiv. 

 

V empiričnemu delu raziskave se je ugotavljala učinkovitost vključevanja hidrosferskih 

okoljskih problemov v pouk kemije z izvedbo spletne delavnice. Učinkovitost vključevanja je 

bila analizirana s primerjavo odgovorov učencev na vprašalnikih o individualnem in 

situacijskem interesu, vprašalniku o razlogih za učenje kemije, ocenjevalne lestvice vedenjskih 

lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije ter pred-, po- in poznem preizkusu znanja. 

Ugotavljajo se je, ali se pojavljajo razlike v učnih dosežkih učencev pred in po izvedbi spletne 

delavnice glede na spol, identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnega kemijskega 

predmeta, povprečne zaključne ocene pri predmetu kemija, ravni individualnega in 

situacijskega interesa, ravni motivacije in učnih kompetenc ter ravni vedenjskih lastnosti 

nadarjenih učencev za področje kemije. Namen raziskave je bilo ugotoviti, ali se pojavljajo 

razlike v ravni individualnega in situacijskega interesa glede na spol, identifikacijo 

nadarjenosti, obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta, povprečne zaključne ocene pri 

kemiji in ravni motivacije. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1. Sestava hidrosfere in njen pomen za življenje na Zemlji 
 

2.1.1. Opredelitev hidrosfere in njene sestave  

 

Planet Zemljo z drugimi besedami imenujemo modri planet, saj je ta v primerjavi z drugimi 

planeti našega osončja bogat z dragocenim zakladom – tekočo vodo. Izraz hidrosfera 

opredeljuje vso vodo, ki jo najdemo pod in na površju planeta. Sestavljajo jo tako oceani in 

morja kot tudi jezera, reke, ledeniki, podzemne vode, voda v ozračju in navsezadnje tudi tista 

voda, ki je v živih organizmih (Kajfež-Bogata, 2014). Znanstveniki na podlagi geoloških 

dokazov sklepajo, da je voda na planetu Zemlja prisotna že vsaj 3800 milijonov let (Graham 

idr., 2010). Kakšen proces se je zgodil, da je voda prišla na Zemljo, še ni znano. Obstaja namreč 

ogromno teorij in ena izmed teh je, da je bila Zemlja na začetku žareča krogla mešanic magme, 

ki je vsebovala vodo. Žareča krogla se je ohlajala zaradi izhlapevanja vode do določenih 

temperatur, ki dopuščajo obstoj vode v tekočem agregatnem stanju (Kajfež-Bogataj, 2010).  

Voda je edina znana snov, ki je v naravi v vseh treh agregatnih stanjih – tekoče, plinasto in 

trdno. Celotna hidrosfera prekriva kar 1,39 bilijonov kubičnih kilometrov, kar predstavlja tri 

četrtine celotne površine našega planeta. Od tega kar 96,5 % celotne hidrosfere predstavljajo 

oceani, morja in zalivi, 1,7 % ledeniki in polarni sneg, 1,7 % podzemne vode, jezera, reke in 

potoki; zelo majhen delež predstavlja vodna para v atmosferi. Ta pa nima zanemarljivega 

učinka na delovanje našega planeta in klimatske spremembe, saj vodno paro uvrščamo med 

toplogredne pline (Arora, 2017; Graham idr., 2010). Iz omenjenega lahko sklepamo, da 

približno 97 % celotne hidrosfere predstavlja slana voda, bore 3 % pa sladka voda. V večini 

primerov je tako imenovana sladka voda zamrznjena v ledenikih oziroma polarnem ledu (Arora, 

2017; Kajfež- Bogataj, 2014). Za človeško rabo in ekosistem je na voljo manj kot 1 % sladke 

vode oziroma približno 0,1 % vse vode na našem planetu (Plut, 2011).  

2.1.2. Opredelitev fizikalnih in kemijskih lastnosti vode ter njihov pomen za okolje 

 

2.1.2.1. Kemijska struktura molekule vode 

Molekula vode (H2O) je spojina, sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 

Vodikova atoma sta s kisikovim atomom povezana s kovalentno polarno vezjo. Molekule vode 

se neprestano gibljejo in vzpostavljajo vodikove vezi z drugimi molekulami vode (Arora, 2017; 

Kajfež-Bogataj, 2014). Vodikova vez nastane med vodikovim atomom in elektronegativnim 

atomom kisika. Zaradi dveh neveznih elektronskih parov na centralnem kisikovemu atomu je 

kot med vezmi v molekuli vode enak 104,5° (Lazarini in Brenčič, 2014).  

2.1.2.2. Gostota vode 

Voda ima največjo vrednost gostote in najmanjšo vrednost volumna pri temperaturi 4,5 °C. Če 

vodo še naprej ohlajamo, se začne povečevati njena vrednost volumna, vrednost gostote pa 

zniževati (Kajfež-Bogataj, 2014). To pomeni, da ima led pri temperaturi 0 °C za 9 % nižjo 

vrednost gostote (0,920 g/cm3) od tekoče vode pri enaki temperaturi (0,996 g/cm3). Molekule 
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vode v trdnem agregatnem stanju v primerjavi z molekulami vode v tekočem agregatnem stanju 

mirujejo. V kristalu ledu so molekule vode povezane z vodikovimi vezmi v trodimenzionalno 

strukturo. Posebnost je ta, da so na vsak kisikov atom v omenjeni strukturi vezani štirje vodikovi 

atomi – dva sta vezana s kovalentno polarno vezjo in dva z vodikovo vezjo. Glavna posebnost 

kristalne strukture ledu so vmesne praznine zaradi omenjenih povezav med atomi. Pri zvišanju 

temperature postajajo molekule vode vse bolj gibljive; posledično se prekine vse več vezi 

(Lazarini in Brenčič, 2014).  

Če bi imela voda najvišjo vrednost gostote pri temperaturi 0 °C, bi jezero začelo zmrzovati od 

spodaj navzgor. To bi pomenilo smrt vseh organizmov, ki živijo na dnu jezera. Ker pa ima voda 

najvišjo vrednost gostote ravno pri 4,5 °C, v času nizkih temperatur zmrzne samo zgornja plast 

jezer, v spodnjih plasteh pa voda ostaja tekoča, kar živim organizmom omogoča preživetje 

(Kajfež-Bogataj, 2014; Lazarini in Brenčič, 2014).  

2.1.2.3. Specifična toplota vode 

Specifična toplota opredeljuje, koliko toplote je potrebno dovesti 1 kg snovi, da se ta segreje za 

1 K. Vrednost specifične toplote vode je precej visoka z drugimi primerljivimi snovmi; razlog 

so močne vodikove vezi. Za prekinitev teh je potrebno dovesti večjo vrednost toplote. Vrednost 

specifične toplote vode je enaka 4,18 kJ/kg K (Lazarini in Brenčič, 2014). 

Voda se počasi segreva in ohlaja, kar pomeni, da se temperatura v vodnih ekosistemih (jezera, 

oceani, ribniki, reke) med dnevom in nočjo le malo spremeni. Tudi prehodi med letnimi časi so 

postopni. Manj izraziti temperaturni preskoki omogočajo življenje organizmov v vodnih 

ekosistemih (Kajfež-Bogataj, 2014).  

2.1.2.4. Površinska napetost vode 

Molekule vode imajo na površini tekočin neurejene privlačne sile (Lazarini in Brenčič, 2014). 

Vsako molekulo vode v tekočini obdajajo druge molekule vode z določenimi, enako močnimi 

silami. Na molekule vode, ki so na površini tekočine, delujejo molekule vode z notranjosti z 

vodikovimi vezmi. Ta vpliv molekul vode iz notranjosti tekočin na molekule vode s površine 

pa ne morejo izničiti molekule vode iz zraka (Kajfež-Bogataj, 2014). Energijsko je najugodneje, 

da ima tekočina čim manjšo površino. Za povečanje površine je potrebno določeno delo – to 

delo imenujemo površinska napetost. Posledično je oblika kapljice okrogla, saj ima pri enaki 

prostornini v primerjavi z drugimi telesi najmanjšo možno površino (Lazarini in Brenčič, 2014).  

Zaradi visoke površinske napetosti lahko nekatere rastline lebdijo na vodi, nekatere žuželke 

(vodni drsalci) pa se po površini vode tudi premikajo. Če voda ne bi bila ustrezne površinske 

napetosti, se ne bi oblikovale dežne kapljice. Tako bi imeli ogromno sušnih območji, kar bi 

otežilo življenje na Zemlji (Kajfež-Bogataj, 2014).  

2.1.2.5. Barva in motnost vode  

Barva vode pogosto predstavlja indikatorski parameter njene kakovosti. Pogosto se zdi, da je 

specifična barva vode pokazatelj njene onesnaženosti, četudi so lahko parametri določanja 

kakovosti vode v mejah dovoljenega (Arora, 2017). Ljudje so pogosto prepričani, da je pitna 

voda brez barve, vonja in okusa, kar pa ne drži. V naravi voda neprestano kroži; v njej se 

posledično raztapljajo različne snovi (Kajfež-Bogataj, 2014).  
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Mlečno bela barva vode je pogosto posledica raztopljenih plinov iz zraka. Rjavo in rumeno 

barvo vode povzročajo raztopljeni železovi (Fen+) in manganovi (Mn2+) ioni ter prisotne 

organske snovi (šota, humus ali razpadle rastline). Rdečkasta ali temno rumena barva vode je 

posledica prisotnosti alg ali dvoceličnih organizmov iz planktona. Voda z večjo količino 

prisotnega fitoplanktona ali ostalih alg je zeleno obarvana. Modra barva morja je posledica 

sipanja neabsorbiranega dela vidne svetlobe. Motnost vode nakazuje vsebnost glinenih delcev, 

mikroorganizmov, planktona, mulja ali drugih snovi (Kajfež Bogataj, 2014).  

2.1.2.6. pH vrednost vode (koncentracija vodikovih ionov) 

pH vrednost snovi je definirana kot negativni dekadični logaritem koncentracije vodikovih 

ionov (pH = – log [H3O
+]) (Lazarini in Brenčič, 2014). pH vrednost vode je mera za določanje 

kislosti in bazičnosti s pomočjo številčne skale od 0 do 14. pH vrednost vode v naravnih virih 

je najpogosteje 6,5 do 8,0, kar nakazuje šibko kisle, nevtralne in šibko bazične lastnosti (Arora, 

2017). Ta se lahko s povišanjem temperature vode nekoliko zniža (Kajfež-Bogataj, 2014).  

Glavni razlog za znižanje pH vrednosti vode je v raztapljanju plina ogljikovega dioksida ter 

drugih prisotnih onesnaževal. Kisle padavine so najpogosteje posledice izpustov žveplovega 

dioksida in dušikovega oksida pri kurjenju premoga in nafte. Glavni razlog za zvišanje pH 

vrednosti vode je v raztapljanju magnezijevih in kalcijevih ionov, ki med drugimi povzročajo 

tudi trdoto vode (Kajfež-Bogataj, 2014). 

2.1.2.7. Temperatura vode  

Temperatura vode je določena s povprečno kinetično energijo molekul vode. Najpogosteje je 

njena vrednost podana v Celzijevi temperaturni lestvici (°C) ali Kelvinovi temperaturni lestvici 

(K). Povprečna temperatura naravnih vodnih virov se giblje med 10 °C in 21 °C (Arora, 2017). 

Od temperature vode je odvisna topnost snovi. Plini (na primer kisik) so pri nižji temperaturi 

bolj topni, kar predstavlja ključen pomen pri živih organizmih v vodnih ekosistemih – 

koncentracija raztopljenega kisika v vodi, proces fotosinteze, proces metabolizma, stopnja 

reprodukcije, migracije, širjenje bolezni in drugo (Arora, 2017).  

2.1.2.8. Voda kot topilo  

Voda je polarno topilo, zato so v njej dobro topne polarne in ionske snovi, slabo topne pa 

nepolarne snovi. Topnost neke snovi v vodi je odvisna od vrste topljenca, vrste topila in 

temperature (Lazarini in Brenčič, 2014).  

Voda prenaša raztopljena hranila v biosferi, žal pa tudi mnoga onesnaževala antropogenega 

izvora. Voda reagira z določenimi kamninami, zaradi česar oblikuje relief in podzemni sistem. 

Voda je pomembno topilo v človeškem telesu za potek biokemijskih reakcij, prenos hranil in 

kisika do celic ter odstranjevanje odpadnih presnovnih snovi (Kajfež-Bogataj, 2014).  

2.1.2.9. Trdota vode  

Trdoto vode povzročajo kalcijeve in magnezijeve soli, predvsem hidrogenkarbonati, 

sulfati(IV), kloridi in nitrati(V). Trdota vode se razdeli v več kategorij. Glede na vrsto kationa 

(magnezijevi ali kalcijevi ioni) ločimo magnezijevo in kalcijevo trdoto. Nadalje se trdota vode 

loči na karbonatno (prehodno) trdoto in nekarbonatno (stalno) trdoto. Karbonatno (prehodno) 

trdoto vode določajo topni magnezijevi, kalcijevi in hidrogenkarbonatni ioni, ki se zaradi 
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segrevanja izločijo kot netopen kalcijev ali magnezijev karbonat. Nekarbonatno (stalno) trdoto 

določajo topne kalcijeve ali magnezijeve soli (sulfati(IV), nitrati(V) ali kloridi), ki jih s 

segrevanjem ni mogoče izločiti kot netopno snov. Vsoti kalcijeve in magnezijeve trdote ali 

karbonatne in nekarbonatne trdote pravimo totalna trdota vode. Trdota vode se navadno podaja 

v mol/m3 ali v nemških trdotnih stopinjah (°d), pri čemer je ena nemška stopinja določena kot 

vsebnost 10 mg kalcijevega oksida (CaO) na en liter vode (Ahmed idr., 2011; Ibanez idr., 2007). 

2.1.3. Voda v naravi neprestano kroži  

 

Voda v naravi neprestano prehaja med vsemi tremi agregatnimi stanji – plinasto, tekoče in 

trdno. Ravno zaradi teh hitrih in nenehnih sprememb se v okolje sprošča ogromna količina 

energije. Po drugi strani pa bi planet Zemlja brez vsebnosti vode v ozračju bil popolnoma in 

globoko zamrznjen (Kajfež-Bogataj, 2014). Vodni krog omogoča trajno premikanje vode, 

četudi je sistem zemeljskega površja in ozračja snovno zaprt sistem (Plut, 2011).  

2.1.3.1. Atmosferski del cikla kroženja vode  

Cikel kroženja vode poganja sončna energija; posredno vpliva tudi na vremensko dogajanje 

(Kajfež-Bogataj, 2014). Približno 90 % vode, ki jo najdemo v atmosferi v plinastem agregatnem 

stanju, izhlapi iz oceanov; preostalih 10 % vode preide v atmosfero s kopnega preko različnih 

procesov (Graham idr., 2010). Pri procesu evaporacije prehaja voda iz tekočega agregatnega 

stanja (iz oceanov, jezer, morji idr.) v plinasto agregatno stanje (vodni hlapi). Podoben prehod 

med agregatnima stanjema vode velja pri procesu transpiracije, ko voda izhlapeva iz rastlin 

skozi listne reže. Pri procesu sublimacije prehaja voda iz trdnega agregatnega stanja (iz 

zasneženih površin in ledenikov) v plinasto agregatno stanje (vodni hlapi) (Ibanez idr., 2007). 

Proces evaporacije je pospešen v spomladanskih in poletnih mesecih; na njegovo pospešitev 

vplivajo štirje dejavniki – visoke temperature, nizka vlažnost zraka, intenzivno sončno sevanje 

in povečana jakost vetra (Easton in Bock, 2015). Enako pa ne velja za proces transpiracije, saj 

rastline pri visokih temperaturah in intenzivnem sončnem sevanjem zapirajo listne reže zaradi 

preprečitve izgube vode (Kajfež-Bogataj, 2014). Kljub temu sta procesa evaporacije in 

transpiracije tesno povezana in ju s skupnim imenom imenujemo evapotranspiracija. Kar 75 % 

vse tekoče vode, ki pronica pod površje, se zaradi procesa evapotranspiracije v obliki vodnih 

hlapov vrne v atmosfero (Easton in Bock, 2015).  

Vodni hlapi se začnejo dvigovati v atmosferi; zaradi ohlajanja se dogajajo spremembe. Prvotni 

vodni hlapi se zaradi ohlajanja zgostijo okrog kondenzacijskih (higroskopnih) jeder v obliki 

vodnih kapljic (tudi ledenih kristalov). Velikost vodnih kapljic (tudi ledenih kristalov) ne 

presega stotinke milimetra in ostajajo očem nevidne. Ti se med seboj združujejo in tvorijo 

vremenske pojave – oblake (Ibanez idr., 2007). Ko se oblaki dovolj nasičijo z vodnimi 

kapljicami (ali ledenimi kristali) in dosežejo določeno velikost, nastanejo padavine (Graham 

idr., 2010). Velikost vodnih kapljic v oblakih je tri milimetre. V primeru prekoračitve velikosti 

postanejo nestabilne in razpadejo na manjše kapljice. Večje kapljice zaradi svoje teže in 

delovanja gravitacijskih sil padajo hitreje, se zadevajo ob manjše kapljice, dokler ne pride do 

medsebojnega zlitja (Kajfež-Bogataj, 2014). Zaradi delovanja gravitacijskih sil voda v obliki 

padavin v tekočem ali trdnem agregatnem stanju pade na Zemljino površje (dež, sneg, sodra, 

toča in drugo) (Graham idr., 2010). Voda v obliki padavin ostane v trdnem agregatnem stanju 

(ledeni kristali) le v primeru, če je na Zemljinem površju izmerjena temperatura manj kot 4 °C; 
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v nasprotnem primeru pride do procesa taljenja in spremembe agregatnega stanja iz trdnega v 

tekoče (Ibanez idr., 2007). 

2.1.3.2. Kopenski del cikla kroženja vode 

Padavine se lahko ujamejo v vegetacijo (trava, krošnje dreves, grmičevje in drugo), zaradi česar 

nikoli ne dosežejo Zemljine površine, saj evaporirajo v obliki vodnih hlapov nazaj v atmosfero 

(Easton, 2015). Ko padavinska voda doseže površje Zemlje, zaradi delovanja gravitacijskih sil 

steče ali pa se zbira na površju Zemlje kot površinska voda ali pa pronica pod površje Zemlje 

(Ibanez idr., 2007). Površinske vode delimo na celinske vode in morske vode. Celinske vode 

so lahko stoječe (mlake, naravna jezera, ribniki, vodni zbiralniki in mokrišča) ali tekoče (potoki, 

reke, slapovi, izviri, hudourniki in drugo) (Lah, 1998). Celinske stoječe vode predstavljajo 

enega izmed ključnih virov evaporacije vode v atmosfero. Celinske tekoče vode se lahko 

nadalje zlivajo v večje reke, ki pa se zlijejo v morje in oceane (Kajfež-Bogataj, 2014). Voda v 

morjih in oceanih kroži zaradi delovanja vetra, morskih tokov in toplotnih razmer (Lah, 1998).  

Padavinska, rečna in jezerska voda pronica pod površje in se zadržuje nad neprepustnimi 

plastmi kamnin kot podzemna voda (Ibanez idr., 2007). Tudi podzemne vode tako kot celinske 

vode delimo na stoječe in tekoče; povezane so ravno s površinskim vodovjem (Lah, 1998). 

Hitrost pronicanja vode pod površje je odvisna od lastnosti in sestave tal – vlažnost, tekstura, 

organska in anorganska sestava, propustnost in poroznost (Easton, 2015). Podzemna voda 

zapolnjuje prazne prostore med prstjo, kamninami, peskom, prodom, muljem, organskim 

materialom in drugim materialom (Ibanez idr., 2007). Rahla in globoka prst omogočata lažje 

pronicanje vode pod površje. V nasprotju zbita prst (brez praznih zračnih prostorov), tla, pokrita 

z asfaltom, in vlažna prst (že zapolnjeni zračni prostori) ne omogočajo pronicanje vode (Bricelj 

in Vovk Korže, 2004). Voda se pod površjem pretaka zaradi delovanja gravitacijske sile, tlaka 

in sile trenja. Kakšna bo hitrost pretakanja vode, je odvisna od naklona in kamninske sestave; 

hitrost pretoka podzemnih voda je počasnejša v primerjavi s pretokom površinskih voda (Ibanez 

idr., 2007). Voda celinskih vodnih virov zaokroži v dnevih ali mesecih, medtem ko voda v 

podzemnih virih zaokroži šele v 60 do 300 letih. Hitrost toka vode v rekah namreč znaša nekaj 

kilometrov na uro, medtem ko je hitrost toka vode v podzemlju le v nekaj metrov na dan 

(Kajfež-Bogataj, 2014). 

Podzemna voda se pretaka skozi plasti propustnih kamnin in prsti do ponovnega pritoka na 

površje kot umetni iztok ali naravni izvir. Zaradi vsebnosti raztopljenega ogljikovega dioksida 

podzemna voda reagira z določenimi sedimenti, kot je apnenec. Posledično se oblikujejo razne 

votline, kjer voda ostane ujeta v podzemnem vodnem sistemu jezer in potokov (Ibanez idr., 

2007). Zelo pomembna podzemna voda za človeško življenje je podtalnica. Ta se nabira tik nad 

nepropustno plastjo kamnin v tako imenovanih vodonosnikih. Vodonosniki so plasti propustnih 

kamnin, kot so pesek, prod, peščenjak, dolomit in apnenec, ki delujejo kot naravni filtri, skozi 

katere se pretaka podtalnica (Ibanez idr., 2007). 

Tudi živi organizmi na kopnem pripomorejo h kroženju vode v naravi. Živi organizmi vsebujejo 

do 90 % vode v telesu, ki jo izgubljajo bodisi pri procesih respiracije, izločanja, znojenja in pri 

nekaterih rastlinah tudi zaradi izvajanja procesa fotosinteze (Ibanez idr., 2007). Rastline 

nadomestijo izgubljeno vodo s črpanjem te preko koreninskega sistema (Kajfež-Bogataj, 2014).  
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2.1.4. Opredelitev virov vode in njihova kemijska sestava 

 

Vodo v naravi najdemo v vseh osnovnih oblikah; med seboj jih povezuje vodni krog. Najdemo 

jo v ozračju v obliki vodne pare; atmosferska voda je v obliki padavin (dež in sneg); na kopnem 

površju najdemo podzemne in površinske vode (Plut, 2011).  

2.1.4.1. Površinske vode  

Oceani in morja so v neprestani interakciji z litosfero, biosfero in atmosfero, saj so naravni 

sprejemniki površinskih in podzemnih virov voda (Ibanez idr., 2007). Oceani in morja imajo 

izrazito stalnost koncentracije snovi, osvetljenosti, ogretosti, koncentracijo raztopljenega kisika 

in ogljikovega dioksida, hranilnih snovi in drugo. V morju in oceanih najdemo suspendirane 

mineralne delce (karbonate in silikate), tako v plitvejših delih kot tudi v globljih delih (Plut, 

2011). Morska voda ima visok odstotek slanosti zaradi vsebnosti visoke koncentracije 

natrijevega klorida (povprečno 35 g/kg). V morski vodi najdemo raztopljene natrijeve (Na+) 

ione, magnezijeve (Mg2+) ione, kalcijeve (Ca2+) ione, kalijeve (K+) ione, kloridne (Cl–) ione, 

sulfatne (SO4
2–) ione, bromidne (Br–) ione, hidrogenkarbonatne (HCO3

–) ione in fluoridne (F–) 

ione. Morska voda ima bazične lastnosti; njena vrednost pH je od 8,0 do 8,4 (Ibanez idr., 2007).  

Natančna kemijska sestava površinskih voda je odvisna od več dejavnikov. Prvi pomembni 

dejavnik je geološka podlaga. Če prevladujejo karbonatni minerali, bodo površinske vode 

vsebovale pretežno raztopljene kalcijeve (Ca2+) ione, magnezijeve ione (Mg2+), 

hidrogenkarbonatne (HCO3
–) ione in sulfatne (SO4

2–) ione. Poleg omenjenega na drugih 

geoloških podlagah najdemo še anorganske ione, kot so natrijevi (Na+) ioni, kalijevi (K+) ioni, 

železove (Fe3+) ione, amonijeve (NH4
+) ione, nitratne (NO3

–) ione in fosfatne (PO4
3–) ione 

(Ibanez idr., 2007).  

Drugi pomembni dejavnik je izpostavljenost določenega območja močnejšim nalivom. Takšna 

voda vsebuje raztopljene atmosferske pline (dušik, kisik, ozon, manjšo koncentracijo 

ogljikovega dioksida) ter aerosole. Če je izvor aerosolov posledica soli iz morja, najdemo v 

vodi raztopljene natrijeve (Na+) ione, magnezijeve (Mg2+) ione, kloridne (Cl–) ione in sulfatne 

(SO4
2–) ione. V atmosferi so poleg omenjenega tudi antropogena onesnaževala, ki zaradi 

kemijskih reakcij v vodi povzročijo njeno zakisanost (Ibanez idr., 2007). 

Kot tretji dejavnik Ibanez idr. (2007) navajajo odmrlo vegetacijo in živalske izločke, ki se zaradi 

kemijskih reakcij ali delovanja mikroorganizmov razgrajajo. Posledično so v vodah prisotne 

organske spojine, kot so ogljikovi hidrati, proteini in aminokisline. Zaradi razpada rastlinskega 

materiala so v vodi prisotne tudi huminske in fulvinske snovi. Netopen humin daje vodi 

značilno temnorjavo obarvanost. Topne huminske kisline dajejo vodi sivočrno obarvanost in 

topne fulvinske kisline rumenorjavo obarvanost voda. Površinske vode vsebujejo suspendirane 

delce mulja, proda, ilovice in drugega organskega materiala. 

2.1.4.2. Podzemne vode  

Podtalnica je veljala za večinoma neoporečno vodo, saj se je v podzemnih plasteh prečistila. 

Sodobne raziskave nasprotujejo učinkovitosti naravnih filtrov (propustne kamnine), saj 

nekatere strupene snovi še vedno presegajo dovoljeno vrednost v podtalnici (Lah, 1998). 

Najbolj jih ogroža intenzivno kmetijstvo in neurejena kanalizacija, v manjši meri tudi izcedna 

voda odlagališč, obrtnih dejavnosti, prometa in industrije (Kajfež-Bogataj, 2014).  
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Kemijske in fizikalne lastnosti podzemnih voda so odvisne od sestave prsti, vrste kamnin in 

sedimentov, organskega materiala in drugih vplivov pod površjem Zemlje. Podzemne vode 

imajo večjo koncentracijo raztopljenih snovi v primerjavi s površinskimi vodami. Najpogostejši 

ioni, ki jih najdemo raztopljene v podzemni vodi, so natrijevi (Na+) ioni, kalijevi (K+) ioni, 

kalcijevi (Ca2+) ioni, železovi (Fen+) ioni, magnezijevi (Mg2+) ioni, kloridni (Cl–) ioni, sulfatni 

(SO4
2–) ioni in hidrogenkarbonatni (HCO3

–) ioni. Navadno ima podzemna voda nevtralne do 

rahlo bazične lastnosti s pH vrednostjo med 6,0 in 8,5. Če vodonosniki podtalnice vsebujejo 

propustne sedimente peščenjaka, zgrajene iz drobnega peska, zapolnjenega z vezivom iz 

raztopljenih mineralov karbonatov, se pH vrednost vode poviša iz 8,0 na 9,0. V primeru stika 

podzemne vode z drugimi propustnimi sedimenti, kot sta apnenec (CaCO3) in dolomit 

([CaMg(CaCO3)2]), se zaradi raztopljenih ionov poveča njena trdota. Če se podzemna voda 

pretaka skozi prst, bogato z organskim materialom, se v njej raztapljajo huminske snovi in se 

zaradi raztapljanja ionizirajo. Posledično lahko preko različnih povezav (ionske vezi, 

elektrostatski privlaki, hidrofobne interakcije in kovinski mostički) nase vežejo organske 

spojine onesnaževal (na primer pesticidov v prsti) (Ibanez idr., 2007). 

2.1.4.3. Padavinska voda 

Deževnica je padavinska voda, ki vsebuje raztopljene pline in druge trdne delce iz ozračja. 

Posamezen delež plinov naravnega in antropogenega izvora se lahko razlikuje glede na 

posamezno geografsko območje. V deževnici ne najdemo samo raztopljenih atmosferskih 

plinov (dušik, kisik, ogljikov dioksid ...), pač pa so v ozračju prisotni tudi plini antropogenega 

izvora (žveplov dioksid, dušikov oksid, povečana koncentracija ogljikovega dioksida, amonijak 

in drugo), zaradi česar v vodnih kapljicah prihaja do kemijskih reakcij in adsorpcije 

onesnaževal. Ogljikov dioksid se v vodi raztaplja, delno z njo tudi reagira – kot produkt nastane 

šibka ogljikova kislina. Posledica tega je znižanje pH padavinske vode. Žveplov dioksid in 

dušikov oksid se v atmosferi oksidirata do žveplovega trioksida in dušikovega dioksida; v 

vodnih kapljicah se raztapljata in delno reagirata; kot produkta nastaneta žveplova(VI) kislina 

in dušikova(V) kislina (Ibanez idr., 2007; Lah, 1998).  

Poleg plinov najdemo v atmosferi tudi prah in aerosole, ki lahko vplivajo na sestavo deževnice. 

Prah in aerosoli so lahko naravnega izvora (prah vulkanskega izvora, soli iz morja in oceanov, 

minerali s tal in drugo) ter antropogenega (dimni delci). Najpogostejši anorganski ioni v 

deževnici so amonijevi ioni (NH4
+), kalijevi ioni (K+), magnezijevi ioni (Mg2+), kalcijevi ioni 

(Ca2+), kloridni ioni (Cl-), sulfatni ioni (SO4
2-), nitratni ioni (NO3

-) in hidrogenkarbonatni ioni 

(HCO3
-) (Ibanez idr., 2007). 

2.1.5. Pomen vode za življenje na Zemlji  

 

Ljudje so v prazgodovini že poznali, da jim razni viri vode ne omogočajo samo hrane in pijače, 

pač pa lahko po njej tudi potujejo, raziskujejo nova območja in širijo civilizacijo. Poleg 

omenjenega vira hrane in pijače ter možnosti transporta predstavlja voda tudi glavno vodilo za 

razvoj kmetijstva, ribolov, pridobivanje energentov (les, nafta, plin, premog in biogoriva), 

gradbeništvo (priprava malte, betona in mavca) ter enega izmed obnovljivih virov energije 

(hidroenergija) (Kajfež-Bogataj, 2014). Voda ima nenadomestljivo vlogo za človeštvo, zato 

predstavlja eno od osnovnih strateških dobrin v 21. stoletju (Plut, 2011).  
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Voda je glavni vir življenja, ki povezuje živi in neživi del vsakega ekosistema. V naravi ima 

dve glavni funkciji – fiziološko in ekološko. Glavni fiziološki funkciji vode v naravi sta vir za 

ohranjanje življenja vseh živih organizmov in posredovanje za potrebne vodnih življenjskih 

združb po hrani in energiji (Bricelj in Vovk Korže, 2004). Živi organizmi se pojavljajo na tistih 

območjih, ki so oskrbljeni z naravnimi dejavniki za preživetje, fiziološki in ekološki razvoj, 

razmnoževanje in pri rastlinah tudi omogočanje procesa fotosinteze. Med glavne naravne 

dejavnike poleg vode uvrščamo še vlažnost, svetlobo, toploto, pline, podlago, hrano in drugo 

(Lah, 1998). Preostali dve fiziološki funkciji vode sta zagotavljanje vira za vzdrževanje celične 

plazme in posrednik pri transportu snovi po telesu. Glavni ekološki funkciji vode sta 

zagotavljanje življenjskega prostora za organizme in vzdrževanje življenjskih populacij (Bricelj 

in Vovk Korže, 2004).  

Voda predstavlja kar 70 % do 75 % telesne teže človeka (Kukec in Jutraž, 2017).Voda ima pri 

človeku ključno vlogo pri oskrbovanju celic s hranili in kisikom, odstranjevanju neuporabnih 

snovi, varovanju organov, uravnavanju telesne temperature, poleg tega pa se nahaja tudi v 

prebavilih, sklepih in drugih telesnih tekočinah (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015). 

Dnevna potreba vode za človeka je odvisna od posameznikove teže in aktivnosti (Kukec in 

Jutraž, 2017). Zavedati se moramo, da telo izgublja vodo že pri normalnih življenjskih procesih, 

tudi v fazi mirovanja – znojenje, uriniranje, izdihovanje zraka ter pri iztrebljanju. Če smo 

fizično aktivnejši, so te izgube večje. Že pri normalni aktivnosti preko znojenja izgubimo 

približno liter vode dnevno, pri napornejši enourni fizični aktivnosti pa je tolikšna izguba že v 

dobri uri (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015).  

2.2. Viri onesnaževanja hidrosfere 

 
Naravnemu kroženju vode na Zemlji je človeštvo dodalo nov krožni tok – odvzem vode in 

vrnitev onesnažene (Lah, 1998). Zaradi naraščanja števila prebivalcev, razvoja tehnologije, 

spremembe prehrane in uporaba vse več različnih izdelkov se je poraba pitne vode v zadnjih 

stotih letih povečala za šestkrat (Kukec in Jutraž, 2017; Plut, 2011). Viri pitne vode niso 

neomejeni; prostorsko so precej neenakomerno razporejeni (Plut, 2011). Povprečen Evropejec 

dnevno porabi kar 150 L vode, medtem ko mora drugje po svetu 1,5 milijarde ljudi preživeti z 

manj kot 50 litri vode dnevno. Do leta 2030 bo v pomanjkanju vode živelo skoraj štiri milijarde 

ljudi (Kajfež-Bogataj, 2014). V nekaterih državah slabe sanitarne razmere povzročijo 

infekcijske bolezni pri skoraj 1,7 milijardi ljudi (Plut, 2011).  

Človeška vsakodnevna ravnanja imajo v današnjem materialnem svetu skrito nalepko s ceno. 

Ta cena vključuje vpliv na zdravje potrošnikov, planeta in tistih ljudi, ki s svojim delom 

omogočajo proizvod produktov za zadovoljevanje potrošniških potreb. Takšnemu ravnanju 

grozi nevarnost, da se bo okolje hitreje onesnaževalo, kot pa se je sposobno sproti obnavljati. 

Za reševanje je potrebno prizadevanje širše množice ljudi, ki bi poiskala vzroke za nevarnosti 

okolja, jih naredila neškodljive, svoje ideje in razumevanja pa prenesla na mlajše generacije 

(Goleman, 2011). Čeprav Slovenija sodi med države, ki so dobro preskrbljene z dostopnostjo 

in kakovostjo pitne vode, se še vseeno pojavljajo antropogeni in naravni viri onesnaževanja, ki 

predstavljajo ogrožajoč dejavnik (Kukec in Jutraž, 2017). Približno 10 % onesnaženosti rek in 

potokov v Sloveniji predstavljajo komunalne odpadne vode, 60 % prispeva industrija, 

preostalih 30 % pa kmetijstvo, promet in drugo (Kajfež-Bogataj, 2014). 



. 

 
 

10 
 

2.2.2. Plastični odpadki 

 

Plastika je definirana kot skupek več vrst sintetičnih organskih polimerov. Polimeri so 

makromolekule, zgrajene iz ponavljajočih se enakih ali različnih strukturnih enot, imenovanih 

monomeri. Plastika je že na začetku 20. stoletja nadomestila materiale, kot so steklo, kovine in 

papir ravno zaradi njenih prednostnih lastnosti – enostavna obdelava, prožnost, odpornost in 

manjša specifična teža. Proizvodnja plastike se v razvitih in razvijajočih državah letno poveča 

za 8,7 % (Miranda, 2020). Od leta 1950 do leta 2015 se je letna proizvodnja plastike povečala 

za dvestokrat, in sicer iz 1,5 milijonov ton letno na kar 300 milijonov ton letno (Mrowiec, 2017). 

V Združenih državah Amerike vsako leto porabijo kar 88 milijard plastičnih vrečk za 

nakupovalne namene (Goleman, 2011). Letno se reciklira komaj 9 % svetovno proizvedene 

plastike, zato plastični odpadki predstavljajo kar 90 % vseh svetovnih trdnih odpadkov (Kajfež-

Bogataj, 2014; Zaman, Zaman in Sizemore, 2020). Predvsem morja in oceani so izpostavljeni 

onesnaževanju umetno proizvedenih snovi, s katerimi ljudje ne znajo ravnati ali jih reciklirati 

(Kajfež-Bogataj, 2014). Že več kot 100 milijonov ton plastičnih odpadkov se je akumuliralo v 

svetovnih oceanih (Miranda, 2020). Zaradi delovanja morskih tokov ostanejo plastični odpadki 

stisnjeni drug ob drugem in ujeti na površini v obliki ''plastičnega otoka'' (Mrowiec, 2017). 

Največji otok plastike najdemo na severu Pacifiškega oceana, med Hawaii in Kalifornijo, 

velikosti 8 milijonov kvadratnih kilometrov (Zaman, Zaman in Sizemore, 2020). To pomeni, 

da vsebuje kar 750.000 plastičnih delcev na posamezen kvadratni kilometer (Miranda, 2020). 

Podobne primere najdemo še v južnem Tihem oceanu, severnem in južnem Atlantskem oceanu 

in v Indijskem oceanu (Mrowiec, 2017).  

2.2.2.1. Posledice akumulacije plastičnih odpadkov v hidrosferi 

Akumulacija plastičnih odpadkov v hidrosferi povzroča fizične, kemijske in biološke posledice 

(Sandu idr., 2020). Kemijske posledice povzročajo hidrofobne lastnosti plastičnih delcev, ki 

imajo sposobnost adsorpcije toksičnih organskih in anorganskih spojin. Sem uvrščamo motilce 

endokrinega sistema, spojine farmacevtskih produktov, spojine težkih kovin, poliklorirane 

bifenile (PCB), policiklične aromatske ogljikovodike (PAH) in drugo. Ekotoksikološke 

posledice so odvisne od velikosti, oblike in površine plastičnega delca, vrste in deleža vsebnosti 

polimera, spremembe strukture polimera ter raznih drugih kemijskih aditivov (pigmenti, arome, 

stabilizatorji, antioksidanti in drugo). Od vrste in deleža vsebnosti polimera so odvisne fizikalne 

lastnosti plastike (na primer gostota). Če plastični delci lebdijo na površini vode, predstavljajo 

substrat za namnožitev organizmov (bakterije, alge, vitičnjaki, plaščarji in drugi). O bioloških 

posledicah govorimo, kadar plastične delce skupaj z organizmi vodni tok odnese na netipična 

mesta (Mrowiec, 2017). Nekateri organizmi so patogeni in povečajo možnost pojava obolenj 

živali in človeka za 8 % do 89 % (Zaman, Zaman in Sizemore, 2020).  

Glavna težava sintetične plastike je, da se v naravi zelo počasi razgrajuje, navadno od 500 do 

1000 let (Goleman, 2011). Plastična vrečka se razgrajuje 50 let, sintetične ribiške vrvice 600 

let, plastenke iz polietilena 450 let in lončki iz polistirena 50 let (Miranda, 2020). Ob razgradnji 

plastičnih odpadkov nastanejo manjši plastični delci, ki dosegajo velikost do 0,5 milimetrov. 

Takšnim plastičnim produktom pravimo mikroplastika (Mrowiec, 2017). Rezultati raziskave, 

izvedene leta 1973, kažejo, da je od 135 vzorčenih obmorskih ptic kar 90 % vsebovalo 

mikroplastiko v svojih prebavilih (Zaman, Zaman in Sizemore, 2020). Mikroplastika nano ali 

mikro velikosti prehaja skozi biološke membrane, plastični delci nepravilnih oblik pa se ob 
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zaužitju lažje pritrdijo na površine notranjih organov organizmov. Ti plastični delci se prenašajo 

preko trofičnih nivojev prehranjevalnih verig vse do človeka. Fizične posledice zaužitja 

plastičnih delcev se kažejo v blokadah delovanja prebavnega trakta, odrgninah notranjih 

organov, zmotnem občutku sitosti, motnjah delovanja endokrinega, reproduktivnega in 

kardiovaskularnega sistema. V nekaterih primerih so posledice tako hude, da vodi v smrt 

organizma (Mrowiec, 2017). Ujetje živali v večje ribiške mreže in plastične vrečke ogroža vse 

vrste morskih želv, 67 % vrst tjulnov, 31 % vrst kitov in 25 % vrst obmorskih ptic (Miranda, 

2020). Kar milijon vrst obmorskih ptic in več kot 100.000 vrst drugih morskih organizmov 

letno pogine zaradi zaužitja ali ujetja v plastične odpadke (Zaman, Zaman in Sizemore, 2020). 

2.2.2.2. Kako zmanjšati akumulacijo plastičnih odpadkov v hidrosferi? 

Avtorja Thushari in Senevirathna (2020) navajata, da je vodilo ravnanj z odpadki v vsakdanjem 

življenju koncept modela 3R (angl. Reduce-Reuse-Recycle), kar v prevodu pomeni ''zmanjšaj, 

ponovno uporabi in recikliraj''. Za zmanjšanje onesnaževanje okolja s plastiko so potrebne 

spremembe na nacionalni, regionalni in globalni ravni. Problematiko onesnaževanja okolja bi 

bilo potrebno prenesti že v kurikulum šole. Ozaveščanje je potrebno širiti tudi s pogostejšimi 

objavami o negativnih posledicah akumulacije plastičnih odpadkov v hidrosferi in možnih 

rešitvah, s katerimi lahko posamezniki pripomorejo h njihovemu zmanjšanju. Te objave so 

lahko bodisi na socialnih omrežjih, lokalnih novicah, natisnjenih plakatih, javnih prireditvah ali 

znanstvenih festivalih. Tako bi širšo množico ljudi spodbudili h prostovoljni udeležbi raznih 

akcij, ki jih prirejajo neprofitne organizacije, kot je čiščenje in odstranjevanje odpadkov s plaž 

in drugih območij (Sandu idr., 2020; Thushari in Senevirathna, 2020). 

Posameznik se kot potrošnik pri izbiranju na trgu težje izogne nakupu dobrine v plastični 

embalaži. Lahko pa se izogiba uporabi plastičnih pripomočkov za enkratno uporabo ali pa jih 

uporabi večkrat, preden jih zavrže. Da bi se izognili nepotrebnim plastičnim embalažam živil, 

je priporočljivo kupovanje izdelkov na lokalnih kmetijah. Vse plastične odpadke je potrebno 

zavreči v posebno mesto za zbiranje in ločevanje odpadkov. Industrije bi plastične embalaže in 

izdelke morale zamenjati z materialom, ki je biorazgradljiv in se v okolju ne more akumulirati. 

Tako bi potrošniku zagotovili večjo možnost izbire na trgu dobrin (Sandu idr., 2020; Thushari 

in Senevirathna, 2020). 

Alternativno možnost nadomestitve plastike iz sintetičnega materiala predstavlja uporaba 

bioplastike. Bioplastiko glede na vir razdelimo na: 

 bioplastika iz obnovljivih virov, 

 bioplastika iz fosilnih virov, 

 bioplastika iz mešanice obnovljivih in fosilnih virov. 

Četudi je bioplastika izdelana iz obnovljivega vira, ni nujno biorazgradljiva. Bioplastika 

izdelana iz bio-polietena ni biorazgradljiva, medtem ko je bioplastika izdelana iz organskega 

materiala (škrob, polimlečna kislina idr.) biorazgradljiva. Biorazgradljivost je proces 

razgradnje polimernega materiala pod vplivom biotskih dejavnikov, natančneje 

mikroorganizmov, ki polimer prepoznajo kot vir organskega materiala in energije. V aerobnih 

pogojih kot produkti biorazgradnje polimerov nastanejo voda, ogljikov dioksid in biomasa, 

medtem ko v anaerobnih pogojih nastanejo metan, vodik in biomasa. Vsi nastali produkti ne 

predstavljajo nevarnosti ali toksičnosti za okolje. Hitrost biorazgradnje je odvisna od prisotnosti 
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mikroorganizmov, dostopnosti kisika, količine vode, temperature ali drugih kemijskih 

dejavnikov. Predviden čas razgradnje biorazgradljive plastike v industrijskem kompostiranju je 

približno 180 dni. Na podlagi vsega omenjenega lahko zaključimo, da predstavlja z namenom 

doseganja ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanja vplivov na okolje biorazgradljiva plastika 

iz obnovljivega vira najboljšo možnost za nadomestek uporabe ne razgradljive plastike iz 

neobnovljivih virov (Šprajcar idr., 2012).  

2.2.3. Nova onesnaževala  

 

Nova onesnaževala predstavljajo novo odkrite spojine snovi, ki v naravno okolje vstopajo kot 

posledica raznih antropogenih dejavnosti urbanega okolja, kmetijstva, industrije in drugo. Med 

nova onesnaževala uvrščamo med drugimi tudi zdravilne učinkovine za rabo v medicini in 

veterini. Raziskave so pokazale, da so v podzemnih in površinskih vodah v največjih 

koncentracijah prisotni nesteroidni analgetiki, protiepileptična zdravila, kontraceptivi, statini, 

antidepresivna zdravila in anksiolitiki. Glavni razlog za njihov porast v vodnem okolju so 

neustrezna kanalizacijska omrežja, spiranje ostankov zdravilnih učinkovin s kmetijskih površin, 

odlagališča odpadkov in živalske farme. Zanimivo je, da se tudi zaužita hidrofobna zdravila v 

organizmu pretvorijo v vodotopne metabolite (Koroša in Mali, 2012).  

Tabela 1: Primeri spojin novih onesnaževal v vodnih virih (Koroša in Mali, 2012) 

Ibuprofen Karbamazepin Metil salicilat 

 

 

 
 

 
Slika 1: Kemijska formula spojine 

ibubrofena 

 

 
 

Slika 2: Kemijska formula spojine 

karbamazepin 

 

 
 

 

Ibuprofen uvrščamo med 

protivnetne učinkovine, ki se 

uporabljajo kot analgetik za 

lajšanje simptomov artritisa in 

znižanje telesne temperature. 

Topen je v vodi in drugih 

organskih topilih. 

Karbamazepin se uporablja pri 

zdravljenju epilepsije, motenj 

razpoloženja in kot analgetik. V 

organskih topilih je delno 

topen;, najbolj je topen v 

nepolarnih topilih.  

Metil salicilat je aromatski 

ester. Ima antiinflamatorno in 

analgetično delovanje, znižuje 

telesno temperaturo; lahko se 

uporablja kot antirevmatično 

sredstvo.  

 

Poleg farmacevtskih izdelkov uvrščamo med nova onesnaževala tudi spojine, uporabljene v 

kozmetiki (Koroša in Mali, 2012). Zaradi vse pogostejšega pojava kožnega raka je pomembna 

uporaba zaščite proti soncu. Sredstva za zaščito proti soncu razdelimo v dve glavni kategoriji 

glede na njihovo aktivno sestavino – kemijske (organske) in mineralne (anorganske) UV-filtre. 

Kemijski (organski) UV-filtri imajo sposobnost absorpcije delnega spektra UV-sevanja in 

njegove pretvorbe v toplotno energijo. Najpogostejša kemijska (organska) UV-filtra sta 

oksibenzon in oktinoksat. Več kot 25 % sončnih krem s kemijskimi UV-filtri se spere s kože v 

prvih 20 minutah, kar količinsko letno prinese od 4000 do 6000 ton. Največji toksični učinek 

Slika 3: Kemijska formula spojine metil 

salicilat 
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se kaže v propadanju koralnih grebenov, saj spojini povzročita DNA spremembe, zaviranje 

reprodukcije, propad fotosintetskega pigmenta (bledenje) ter zmanjšano zmožnost prilagajanja 

klimatskim spremembam. Pri človeku se posledice kažejo v motnjah endokrinega sistema in 

alergijskih reakcijah, pri morskih organizmih pa se zmanjša stopnja reprodukcije. Mineralni 

(anorganski) UV-filtri imajo sposobnost razpršitve UV-sevanja, preden to doseže kožo. Med 

najpogostejše mineralne UV-filtre uvrščamo titanov dioksid (TiO2) in cinkov oksid (ZnO). 

Spojini titanov dioksid in cinkov oksid nanovelikosti prehajata skozi membrane celic pri 

človeku in drugih organizmih. Pri človeku lahko v skrajnih primerih povzročijo genske 

spremembe, razvoj rakavih obolenj, poškodbe pljučnega tkiva in oksidativni stres v celicah. Pri 

drugih organizmih, predvsem morskih, zavirajo reprodukcijo, povzročajo poškodbe 

respiratornega, prebavnega in živčnega sistema ter zavirajo rast in razvoj. Predvsem nanodelci 

cinkovega oksida imajo toksičen vpliv na delovanje bioloških čistilnih napravah, saj zavirajo 

proces nitrifikacije (Košak idr., 2015; Levine, 2020; Sharifan, 2020; Siller idr., 2018).  

2.2.4. Odpadna voda kmetijsko obdelovalnih površin  

 

V zadnjih desetletjih se je povečalo onesnaževanje vodnih virov zaradi intenzivne uporabe 

pesticidov, mineralnih gnojil, gnojevke in raznih zdravilnih učinkovin (Plut, 2011). Omenjeni 

kmetijski pripomočki vsebujejo dušikove, fosforjeve in kalijeve spojine ter mikroelemente in 

druge hranilne snovi (Lah, 1998; Kajfež-Bogataj, 2014). Takšno onesnaževanje imenujemo 

difuzno ali razpršeno onesnaževanje, saj ni možno geografsko določiti točke vira onesnaževanja 

(Ilić in Panjan, 2008). Onesnaževala, ki se izpirajo v zemljo, lahko šele po več desetletjih 

prispejo do bližnjih rek ali drugih vodnih virov (Kajfež-Bogataj, 2014).  

2.2.4.1. Posledice uporabe pesticidov  

Pesticidi so naravne ali sintetične snovi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zatrjevanje škodljivih 

in neželenih organizmov. Ciljni organizmi za zatiranje so bakterije (baktericidi), glive 

(fungicidi), žuželke (insekticidi), neželene rastline (herbicidi), pršice in pajki (akaricidi), 

glodavci (rodenticidi), polže (moluskicidi) in alge (algicidi). V zadnjem času se je povečala 

uporaba herbicidov (47,5 %); temu sledi uporaba insekticidov (29,5 %) in fungicidov (17,5 %). 

Letno se po svetu razprši v okolje 4,6 milijonov ton pesticidov. Posledice pesticidov v okolju 

so odvisne od kemijske zgradbe spojin pesticidov. Lipofilne spojine imajo nepolarne lastnosti, 

kar pomeni, da v polarnem topilu niso topne in z njimi ne morejo tvoriti vodikovih vezi. Takšne 

spojine pesticidov lažje bioakumulirajo v okolju in hitreje adsorbirajo z delci prsti. Hidrofilne 

spojine imajo polarne lastnosti, kar pomeni, da s polarnimi topili tvorijo vodikove vezi. Zaradi 

topnosti v vodi se te spojine prenašajo na druga območja v okolju s površinskim in podzemnim 

vodnim tokom (Koroša in Mali, 2012; Mateo-Sagasta idr., 2018). 

Jakost posledic vnesenih pesticidov v okolju je odvisna od mikrobiološke aktivnosti, 

temperature, sestave prsti ter količine vnesenega pesticida. Spojine pesticidov so bolj obstojne 

v globljih plasteh prsti in podzemnih vodah. Bioakumulacija spojin pesticidov v okolju zmanjša 

reprodukcijo živali, odpornost do drugih bolezni, v nekaterih primerih privede tudi do smrti. 

Toksične spojine se zaradi bioakumulacije v živalih (na primer ribah) preko prehranjevalnih 

verig prenesejo tudi do človeka. Pri človeku se posledice kažejo v motnjah delovanja živčnega 

sistema, draženju kože in oči, rakava obolenja in motnje delovanja hormonalnega sistema 

(Koroša in Mali, 2012; Mateo-Sagasta idr., 2018).  
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Tabela 2: Primeri najpogosteje uporabljenih pesticidov (Koroša in Mali, 2012). 

Atrazin Propazin DDT 

 

 
 

Slika 4: Kemijska formula spojine atrazin 

 

 

 

 
 

Slika 5: Kemijska formula spojine 
propazin 

 

 

 
 

Slika 6: Kemijska formula spojine DDT 

 

Atrazin je strupen organski 

herbicid za zatiranje plevela. V 

Sloveniji je leta 2003 prišlo do 

prepovedi njegove uporabe. 

Obstaja odporen na zunanje 

razmere, zato se v naravi 

ohranja od treh mesecev do 

enega leta. Pri človeku deluje 

kot endokrini motilec. 

Propazin je herbicid, ki se v 

obliki škropila uporablja ob 

sajenju raznih kulturnih 

rastlin in je najbolj stabilen v 

alkalnih in rahlo kislih 

medijih.  

DDT je sintetični insekticid, ki se 

je po drugi svetovni vojni začel 

uporabljati za zatiranje komarjev 

mrzličarjev (prenašalci malarije) 

in zajedavskih uši (prenašalci 

tifusa). Kljub prepovedi se še 

vedno uporablja v manjših 

količinah kljub posledicam za 

zdravje ljudi in živali. 

 

Za zmanjšanje uporabe pesticidov v kmetijstvu je priporočljivo stalno nadzorovanje in 

identifikacija specifičnih škodljivcev za premišljeno izbiro tehnike njihovega odstranjevanja. 

Zaželena je izbira pesticidov, ki se hitreje razgrajujejo; njihovi razgradnji produkti ne puščajo 

posledic v okolju. Pesticidi se ne smejo uporabljati na poplavnih območjih, v bližini vodnih 

virov ali v času intenzivnih padavin (Koroša in Mali, 2012; Mateo-Sagasta idr., 2018).  

2.2.4.2. Posledice uporabe gnojil  

Gnojila vsebujejo dušikove, kalijeve in fosforjeve spojine, zato so glavni razlog za povečanje 

fosfatnih(V), nitratnih(III), nitratnih(V) in amonijevih ionov v površinskih in podzemnih 

vodnih virih. Omenjene spojine se spirajo s kmetijsko obdelovalnih površin zaradi odtekanja 

vode. Mnoge fosfatne spojine (izjema ionov prve skupine periodnega sistema in amonijevih 

ionov) so v vodi netopne in se lažje adsorbirajo na delce prsti. Povečana koncentracija topnih 

fosfatnih, nitratnih in kalijevih spojin povzroča proces evtrofikacije. Zaradi prisotnih hranil 

prihaja do razmnoževanja alg, povečanega procesa fotosinteze in nasičenosti vodnega okolja s 

kisikom. Povečana koncentracija kisika v vodnem okolju predstavlja enega izmed idealnih 

pogojev razmnoževanja drugih organizmov (herbivorov in karnivorov). Ti začnejo izrabljati 

kisik zaradi procesa respiracije, vse dokler ni izraba kisika večja od njegovega nastanka pri 

procesu fotosinteze. Posledice se kažejo v poginu aerobnih organizmov in razrasti anaerobnih 

mikroorganizmov, ki pa zaradi poteka procesa fermentacije v okolje sproščajo amonijak in 

vodikov sulfid (Ilić in Panjan, 2008; Mateo-Sagasta idr., 2018).  

Nitratni(V) ioni so v okolju stabilni, medtem ko so nitratni(III) ioni reducirajoča oblika 

nitratnih(V) ionov in v okolju niso stabilni. Nitratni(V) ioni so pomemben mineral za rast in 

razvoj kulturnih rastlin; njihova povečana koncentracija v okolju nastane zaradi uporabe 

anorganskih in organskih gnojil, gnojevke ali pa kot razgradni produkt organskega materiala in 
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živalskih iztrebkov. Nitratni(V) ioni so v vodi topni, zato se zaradi spiranja s kmetijskih površin 

pogosto znajdejo v podtalnici. V človeški sistem preidejo z zaužitjem kmetijskih pridelkov ali 

pitne vode. V človeški ustni votlini se zaradi delovanja encimov manjša količina nitratnih(V) 

ionov reducira do nitratnih(III) ionov. Ti povzročijo infekcije prebavnega sistema in pojava 

methemoglobinemije. Methemoglobinemija nastane, kadar nitratni(III) ioni v rdečih krvnih 

celicah (eritrocitih) reagirajo s hemoglobinom do nastanka methemoglobina, kar onemogoča 

normalen prenos kisika po krvi (Ahmed idr., 2011; Mateo-Sagasta idr., 2018). 

Program ukrepov upravljanja voda (2016) navaja ukrepe za zmanjševanje onesnaženosti voda 

z nitratnimi spojinami iz kmetijskih virov. Ukrepi veljajo za celotno območje Republike 

Slovenije, saj je Slovenija že od leta 2001 postala ranljivo območje z onesnaževanjem 

kmetijskih virov nitratnih spojin. Ukrepi so določeni v različnih skupinah; omejujejo oziroma 

prepovedujejo uporabo tekočih organskih gnojil (gnojevka, gnojnica, bioplinska gnojevka) in 

mineralna gnojila v tleh ali na tleh v določenih časovnih obdobjih (zimsko obdobje), omejujejo 

gnojenje na strmih zemljiščih ali zemljiščih nasičenih z vodo (poplavljena ali zamrznjena tla), 

omejevanje gnojenja v bližini rek in drugo. Ahmed idr. (2011) navajajo dva načina 

odstranjevanja nitratnih(V) ionov iz vode, in sicer (1) ionske (obarjalne) reakcije za 

odstranjevanje nitratnih(V) ionov v podzemnih vodah in (2) biološki proces denitrifikacije za 

pretvorbo nitratnih(V) ionov iz površinskih voda do elementarnega dušika. Za oba načina pa 

avtorji izpostavljajo slabosti procesov, in sicer (1) vnos novih reagentov (onesnaževal) v vodne 

vire in (2) možnost mikrobiološkega onesnaževanja.  

2.2.5. Uporaba pralnih sredstev v gospodinjstvu  

 

Pralna sredstva uvrščamo med površinsko aktivne snovi, ki znižujejo površinsko napetost med 

polarno in nepolarno snovjo. Molekule površinsko aktivne snovi so zgrajene iz polarnega 

(hidrofilnega) in nepolarnega (hidrofobnega) dela. Molekule vode se vežejo na polarni del 

molekule spojine površinsko aktivne snovi (na primer karboksilna funkcionalna skupina), 

medtem ko se na nepolarni del (dolga ogljikovodikova veriga) vežejo nepolarne molekule 

(nečistoče). Oblikuje se micel, vodotopna oblika, ki ima zunanji del polaren (vezane molekule 

vode) in notranji del nepolaren (vezane molekule nečistoč) (Ahmed idr., 2011; Chaturvedi in 

Tiwari, 2013; Ibanez idr., 2007; Kundu idr., 2015). 

Mila so zmesi natrijevih ali kalijevih soli višjih maščobnih kislin in nastanejo pri reakciji 

saponifikacije (umiljenja). Saponifikacija (umiljenje) je reakcija hidrolize organske molekule 

ob prisotnosti bazične vodne raztopine (natrijevega ali kalijevega hidroksida); kot produkt 

nastane sol karboksilne kisline. V primeru nastanka mila prihaja do prekinitve estrske vezi v 

molekulah maščobe (trigliceridov) ob prisotnosti bazične vodne raztopine; poleg produkta soli 

višjih maščobnih kislin nastane še stranski produkt glicerol. Negativna lastnost mil je, da v trdi 

vodi tvorijo s kalcijevimi ali magnezijevimi ioni netopne soli karboksilate (na primer kalcijev 

palmitat), ki se nabirajo na umivalnikih in kadeh (Ahmed idr., 2011; Chaturvedi in Tiwari, 

2013; Ibanez idr., 2007; Kundu idr., 2015). 

Detergenti imajo podobno kemijsko zgradbo kot mila, le da gre za sintetične spojine. Sintetični 

detergenti se glede na kemijsko zgradbo polarnega dela razdelijo v štiri glavne skupine – 

anionska, kationska, neionska in amfoterna površinsko aktivna sredstva. Sintetičnim 

detergentom se dodajajo razne snovi, kot so mehčalna sredstva, belilna sredstva, stabilizatorji, 
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dišave, barvila, encime, občasno tudi pesticidi (predvsem fungicidi) (Ahmed idr., 2011; 

Chaturvedi in Tiwari, 2013; Ibanez idr., 2007; Kundu idr., 2015). 

Da bi se izognili onesnaževanju, se morajo pralna sredstva z anionskimi površinsko aktivnimi 

snovmi nadomestiti z biorazgradljivimi pralnimi sredstvi. Kot nadomestilo polifosfatov v 

sintetičnih detergentih Ahmed idr. (2011) navajajo uporabo nitrilotriocetne kisline (NTA), ki 

ima visoko sposobnost razgradljivosti in možnost tvorbe kompleksov s kovinskimi ioni (večja 

odpornost na mikrobiološko razgradljivost). V nasprotnem primeru lahko zaradi povečane 

koncentracije fosfatnih ionov v vodnem okolju prihaja do procesa evtrofikacije (Ibanez idr., 

2007). 

2.2.6. Industrija in promet  

 

Promet in industrija sta med ključnimi onesnaževalci vodnega okolja. Posledice industrije se 

kažejo v neodgovornem skladiščenju kemikalij in njihovemu odstranjevanju pri raznih 

industrijskih in tehnoloških postopkih. Glavna industrijska onesnaževala so težke kovine, 

klorirana topila, etri, alifatski ogljikovodiki (sinteza iz naftne surovine), aromatski in 

poliaromatski ogljikovodiki, smole, ftalate ali razna mehčala (Kajfež Bogataj, 2014; Koroša in 

Mali, 2012).  

Zaradi prometa in industrije prihaja do izpusta antropogenih plinov, kot so žveplov dioksid 

(SO2), dušikov oksid (NO) in ogljikov dioksid (CO2). Največji delež žvepla in žveplovih spojin 

nastane v termoelektrarnah pri zgorevanju fosilnih goriv (črni in rjavi premog, nafta in 

zemeljski plin). Največji delež dušikovih oksidov nastane pri izgorevanju fosilnih goriv v 

termoelektrarnah, kot tudi kot izpusti bencinskih motorjev. Žveplov dioksid in dušikov oksid 

se pri izpustu v atmosfero oksidirata do nastanka žveplovega trioksida (SO3) in dušikovega 

dioksida (NO2). Ogljikov dioksid, žveplov trioksid in dušikov dioksid so v vodi topni in delno 

z njo tudi reagirajo, pri čemer nastanejo ogljikova kislina (H2CO3), dušikova(V) kislina (HNO3) 

in žveplova(VI) kislina (H2SO4). Omenjeni produkti kemijskih reakcij v vodni fazi prispevajo 

h nižji vrednosti pH (zakisanosti) padavin. Posledice se kažejo v zakisanosti jezer in rek, kar 

vodi v odmiranje organizmov ter sproščanju kovinskih ionov iz sedimentov. Prav tako se kažejo 

poškodbe na spomenikih in starih zgodovinskih zgradb iz apnenca (Ibanez idr., 2007).  

Poleg onesnaževanja vode so tudi ogromne porabe vode v pridelavi, izdelavi in predelavi dobrin 

v različnih industrijah. Takšna poraba vode je navadno očem skrita in ji pravimo virtualna voda. 

Nihče se ne zaveda, da je za hrano v razvitem svetu, ki jo posameznik poje v enem dnevu, 

potrebnih kar 3000 litrov vode dnevno. Že za pridelavo kosa kruha v živilski industriji je 

potrebnih 40 litrov, za liter mleka 1000 litrov, za hamburger pa že 2400 litrov vode. Ogromna 

poraba vode je potrebna za izdelavo izdelkov, ki načeloma sploh ne vsebujejo vode. Za en par 

čevljev se v povprečju porabi 8000 litrov vode, za bombažno majico 2000 litrov vode in za en 

list papirja 10 litrov vode. O večjih številkah govorimo pri proizvodnji televizije ali računalnika, 

ki zahtevajo v povprečju kar 30.000 litrov vode, medtem ko proizvodnja avtomobila srednjega 

razreda zahteva okrog pol milijona litrov vode (Kajfež-Bogataj, 2014).  

2.2.6.1. Posledice razlitja nafte v morje in načini njenega odstranjevanja  

Poleg kopenskega prometa hidrosfero onesnažuje tudi pomorski promet. Znanih je več načinov 

onesnaževanja morskega ekosistema, a največje posledice še vedno puščajo razlitja nafte. Nafta 

je gosta, temnorjava ali temnozelena tekočina iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov in 
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drugih primesi (dušikove, žveplove in kisikove spojine). Do razlitja nafte v morje prihaja zaradi 

nesreč naftnih tankerjev ali na ploščadih, nezakonitega čiščenja cistern v morju in izpustov v 

reke (Dave in Ghaly, 2011; Martinč, 2018). Glede na kemijsko sestavo ima nafta hidrofobne 

lastnosti, kar pomeni, da se z vodo ne meša. Zaradi manjše gostote v primerjavi z gostoto vode 

opazimo sloj nafte na površini vode; njena debelina meri od nekaj mikrometrov do nekaj 

centimetrov (Ramšak, 2001; Pečjak, 2010). Leta 2010 se je zgodila največja ekološka katastrofa 

v ameriški zgodovini zaradi eksplozije in zloma tal na naftni ploščadi v Mehiškemu zalivu. 

Znanstveniki so ocenili, da se je razlilo do 1000 milijonov ton nafte (Ramšak, 2001; Pečjak, 

2010).  

Razlitje nafte je potrebno takoj odstraniti, da bi se izognili večje ekonomske in biološke škode. 

Odstranjevanje delimo na mehansko, fizikalno, kemijsko in biološko odstranjevanje. Pri 

biološkem odstranjevanju se dodajajo organizmi (bakterije, kvasovke in nitaste glive), ki so 

sposobni metabolizirati strukturno enostavne ogljikovodike in druge primesi v aerobnih 

pogojih. Spojine z večjo molekulsko maso lahko razgrajujejo tudi več let. Produkti biološke 

razgradnje nafte so voda, ogljikov dioksid in maščobne kisline (Ramšak, 2001). Fizikalno 

odstranjevanje ne spremeni kemijskih lastnosti nafte in je usmerjeno v njeno ponovno uporabo. 

Eden izmed načinov fizikalnega odstranjevanja je uporaba sorbentov, ki jih razdelimo v dve 

kategoriji – absorbenti in adsorbenti. Absorpcija je proces prehajanja delcev snovi v plinastem 

ali tekočem agregatnem stanju skozi praznine (pore) druge snovi v trdem ali tekočem 

agregatnem stanju. Medtem se pri procesu adsorpcije delci snovi v plinastem ali tekočem 

agregatnem stanju prilepijo na površino druge snovi (adsorbenta) v trdem agregatnem stanju. 

Sorbenti morajo imeti hidrofobne lastnosti, mehansko stabilnost in visoko 

absorpcijsko/adsorpcijsko kapaciteto. Ločimo med naravnimi organskimi sorbenti (žagovina, 

slama, šotni mah, rastlinska vlakna idr.), naravnimi anorganskimi sorbenti (glina, steklo, volna, 

pesek, vulkanski pepel idr.) in sintetičnimi sorbenti (polipropilen, poliester in polistiren) (Dave 

in Ghaly, 2011; Idris idr., 2013). Prvi način mehanskega odstranjevanja je uporaba plavajočih 

pregrad ali mrež (angl. Booms), ki delujejo kot bariere za preprečevanje širjenja nafte po 

površini morja. Naslednji način mehanskega odstranjevanja je uporaba posebnih naprav (angl. 

Skimmers), ki omogočajo direktno črpanje nafte ali vakuumsko sesanje. Kemijsko 

odstranjevanje naftnih madežev temelji na uporabi disperzantov, ki vsebujejo topna površinsko 

aktivna sredstva (surfaktante). Glede na to, da imajo naftni madeži hidrofobne lastnosti, voda 

pa hidrofilne lastnosti, se med seboj ne mešajo. Gre za heterogeni sistem dveh tekočin, ki se ne 

mešata. Pri tem je ena tekočina (interna faza) dispergirana v drugi tekočini (interna faza), kar 

vodi v nastanek emulzije. Emulzije so termodinamsko nestabilne, medtem ko z uporabo 

površinsko aktivne snovi (surfaktanta) zmanjšamo površinsko napetost med obema fazama 

zaradi tvorbe zaščitnega sloja okoli kapljic interne faze. Zaščitni sloj preprečuje združitev 

kapljic interne faze, kar bi vodilo do razpada emulzije in fazne separacije (Dave in Ghaly, 2011; 

Idris idr., 2013).  
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Tabela 3: Pregled tehnik za odstranjevanje naftnih madežev (Dave in Ghaly, 2011) 

Tehnike odstranjevanja 

naftnih madežev s primeri 

Prednosti uporabe tehnike Omejitve uporabe tehnike 

Fizikalno 

odstranjevanje 

naftnih 

madežev 

Plavajoče 

pregrade ali 

mreže 

(angl. Booms) 

Uporaba za različne vrste 

razlitij oljnih snovi in možnost 

enostavne ponovne uporabe 

razlite snovi. 

Finančna obremenitev, zahtevno 

fizično delo, časovno zamudno, 

ni primerno za vetrovne 

vremenske pogoje in za končno 

odstranjevanje razlitji potrebne 

še druge tehnike. 

Naprave za 

črpanje  

(angl. 

Skimmer) 

Uporaba za različne vrste 

razlitij oljnih snovi (razen 

vnetljivih) in možnost 

enostavne ponovne uporabe 

razlite snovi. 

Finančna obremenitev, zahtevno 

fizično delo, časovno zamudno, 

ni primerno za vetrovne 

vremenske pogoje, izvedba pred 

nastankom emulzije in možnost 

zamašitve črpalk.  

Sorbenti 

(absorbenti/ 

adsorbenti) 

Uporaba za različne vrste 

razlitij oljnih snovi, efektivnost 

pri končnem čiščenju; naravni 

sorbenti so cenovno ugodni in 

sintetični sorbenti imajo dobre 

hidrofobne lastnosti. 

Finančna obremenitev pri 

sintetičnih sorbentih, zahtevno 

fizično delo, ni primerno za 

vetrovne vremenske pogoje, 

sintetični sorbenti so težje 

biorazgradljivi, medtem ko 

naravni sorbenti lahko potonejo. 

Kemijsko 

odstranjevanje 

naftnih 

madežev 

Disperzanti  Primerno za vse vremenske 

pogoje, ni časovno zamudno, ni 

potrebnega posebnega 

fizičnega napora, efektivno za 

razlitja širšega območja, 

pospešena naravna 

mikrobiološka razgradnja in 

finančno manj obremenjujoče. 

Ni možnosti ponovne uporabe 

razlite snovi, ni primerno za zelo 

viskozne snovi, ni primerno za 

snovi, ki se po površini slabo 

širijo, neustrezna uporaba 

kemikalij povzroči toksične 

posledice za organizme in prav 

tako hitro širjenje manjših kapljic 

razlitih snovi na druga območja. 

Biološko 

odstranjevanje 

naftnih 

madežev 

Bakterije 

(Pseudomonas 

spp., 

Arthrobacter 

spp., idr.) in 

glive 

(Aspergillus, 

Mortierella, 

Candida, idr.) 

Primerno za vse vremenske 

pogoje, ni potrebno posebnega 

fizičnega napora, finančno 

manj obremenjujoče; kot 

produkta mikrobiološke 

razgradnje nafte nastaneta 

ogljikov dioksid in voda. 

Ni možnosti ponovne uporabe 

razlite snovi; primerno samo za 

določene vrste razlitih snovi (z 

nižjo molekulsko maso); odvisno 

od fizikalnih pogojev 

(temperatura, prisotnost kisika in 

nutrientov) in naravno prisotnih 

mikroorganizmov. 

 

Hlapne snovi nafte hitro shlapijo in se vežejo na organske delce v zraku. Te veter prenese na 

druga območja in povzroči onesnaževanje. Negativni učinki razlitja nafte se kažejo v 

spremembah fizikalnih lastnosti habitata (sprememba pH vode, zmanjšanje prepustnosti 

svetlobe, zmanjšana koncentracija raztopljenega kisika idr.). Naftni madeži se oprimejo dlake 

ali perja živali, zaradi česar dlaka ali perje postane nefunkcionalna. Izguba primarne funkcije 

vodi v smrt živali zaradi utopitve ali podhladitve. Zaužitje nafte povzroči draženje prebavnega 

trakta, oslabljen imunski sistem, hormonsko neravnovesje, poškodbo rdečih krvničk, 

zmanjšano reprodukcijo idr. (Dave in Ghaly, 2011; Idris idr., 2013; Ramšak, 2001).  
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2.2.7. Določanje kakovosti vode in tehnike priprave čiste pitne vode  

 

Zaradi pogostejšega onesnaževanja okolja in posledično tudi vodnih virov, je potreben redni 

monitoring kakovosti vodnih virov in poznavanje tehnik za njihovo čiščenje. Redni monitoring 

se izvaja z vzorčenjem in analizo vodnih virov ob upoštevanju treh kategorij parametrov – 

mikrobioloških, kemijskih in fizikalnih parametrov (Drev, 2011).  

2.2.7.1. Parametri določanja kakovosti vode  

Mikrobiološke parametre se določi na podlagi štetja bakterij v kolonijah pri 22 °C in 37 °C. 

Najpogostejše bakterije so Escherichia coli, enterokoki in Pseudomonas aeruginosa. 

Mikrobiološka onesnaženost predstavlja velik problem, saj se mikroorganizmi hitro razmnožijo 

in povzročijo takojšnjo obolelost. Voda, onesnažena s fekalijami, ima povečano število bakterij, 

kot sta Escherichia coli in enterokoki. Mejna vrednost za Escherichia coli in enterokoke v pitni 

vodi je 0/100 mL vode. Bakterije, kot so Pseudomonas aeruginosa, so pokazatelji higienskega 

stanja vodovodnega sistema. Najpogosteje so prisotne v vlažnem okolju in so odporne proti 

raznim dezinfekcijskim sredstvom. Mejna vrednost Pseudomonas aeruginosa v pitni vodi je 

0/250 mL vode (Ahmed idr., 2011; Drev, 2011).  

Kemijski parametri so določeni z masnimi koncentracijami vodnih raztopin ionov. Njihova 

povečana koncentracija predstavlja posledice za zdravje ljudi in okolje. Kemijski parametri 

določajo zgornjo dovoljeno mejno vrednost masnih koncentracij vodnih raztopin ionov (Ahmed 

idr., 2011; Drev, 2011).  

Tabela 4: Dovoljene vrednosti masnih koncentracij ionov v pitni vodi (Ahmed idr., 2011). 

Primer kemijskega parametra (vrsta 

posameznih ionov) 

Dovoljena mejna vrednost masne 

koncentracije ionov (mg/L pitne vode) 

Amonijevi ioni 0,5 

Kloridni ioni 250 

Kromovi(III) ioni 0,05 

Bakrovi(II) ioni 2 

Železovi(III) ioni 2 

Živosrebrovi(II) ioni 0,006 

Nitratni(V) ioni 50 

Nitritni(III) ioni 0,5 

Sulfatni(IV) ioni 250 

 

Fizikalni parametri so prvi pokazatelji kakovosti pitne vode brez uporabe posebnih kemijskih 

analitičnih postopkov. Sem uvrščamo pH vrednost vode, motnost, okus, barvo, vonj, 

temperaturo in električno prevodnost. Barva je odvisna od vrste in količine raztopljenih ali 

suspendiranih snovi. Voda postane temnejše obarvana, kadar gre za prisotnost organskega 

materiala (huminskih snovi) ali anorganskih ionov (na primer železovih(III) ionov). 

Spremembe v vonju in okusu lahko povzroči povečana koncentracija anorganskih ionov 

(kloridni, sulfatni(IV), amonijevi in razni kovinski ioni) ali raztopljeni plini (vodikov sulfid). 

Motnost kaže na prisotnost suspendiranih delcev in nizko koncentracijo trdnih snovi. 

Temperatura vode vpliva pa na koncentracijo raztopljenih anorganskih in organskih snovi ter 

na potek bioloških procesov. Električna prevodnost vode je odvisna od koncentracije, 
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gibljivosti in naboja raztopljenih ionov. Povečana sprememba električne prevodnosti vode kaže 

povečano koncentracijo raztopljenih soli v vodovodni vodi. Mejna vrednost pH pitne vode se 

giblje med 6.5 in 8.5; morebitna odstopanja povzročajo korozijo materialov in posledice za 

zdravje ljudi (draženje oči, kože in sluznice) (Ahmed idr., 2011; Drev, 2011).  

2.2.7.2. Fizikalno-kemijski postopki priprave pitne vode  

Pitna voda mora ustrezati zahtevam, ki jo določa Pravilnik o pitni vodi ne glede na njen izvor. 

V spodnji tabeli je opisanih nekaj primerov postopkov priprave pitne vode (Drev, 2011).  

Tabela 5: Opisi postopkov priprave pitne vode (Drev, 2011). 

Postopek priprave 

pitne vode 

Kratek opis postopka priprave pitne vode Naprava (dodatek) 

pri priprave pitne 

vode 

Usedanje 

(sedimentacija) 

Ločevanje suspendirane snovi od tekoče faze 

zaradi delovanja gravitacijske sile (posedanje 

težjih delcev na dno usedalnika). 

Usedalnik  

Klasična filtracija Odstranjevanje večjih trdnih delcev iz suspenzije 

zaradi združevanja na odprtinah filtrov. 

Peščeni filtri, sita, 

tekstilni filtri idr.  

Adsorpcija Fizikalna vezava nečistoč na filter zaradi 

delovanja molekularnih privlačnih sil 

(disperzijske, indukcijske, vodikove sile …). 

Aktivno oglje, 

diatomejska zemlja, 

glina idr. 

Mikrofiltracija Odstranjevanje delcev, večjih od 0,1 µm, iz 

suspenzije tako, da se ti združujejo na filtru. 

Mikrofiltracijski moduli 

Ultrafiltracija Odstranjevanje delcev večjih od 0,1 – 0,001 µm 

iz suspenzije tako, da se ti združujejo na filtru. 

Ultrafiltracijski 

membranski moduli 

Kloriranje Vpihovanje klora ali dodajanje klorovih spojin z 

namenom dezinfekcije (odstranjevanje 

mikroorganizmov); pri tem nastanejo stranski 

toksični produkti (trihalometani). 

Klor (Cl2), natrijev 

hipoklorit (NaClO) ali 

klorov dioksid (ClO2) 

Ozoniranje Vpihovanje ozona (močan oksidant) z namenom 

dezinfekcije (oksidacijski proces za 

odstranjevanje organskih in anorganskih spojin 

ter mikroorganizmov). 

Ozon na mestu uporabe  

Toplotna obdelava Segrevanje vode do vrelišča (vsaj 70 °C) z 

namenom dezinfekcije (odstranjevanje 

mikroorganizmov) 

Na mestu uporabe 

 

Aktivno oglje se prideluje iz premoga, šote, kokosovih lupin, lesa in drugo. V osnovi se 

pripravljata prašnata in granulirana oblika aktivnega oglja. Aktivno oglje je oglje, ki je 

predhodno obdelano s posebnimi tehnikami aktivacije. Te tehnike aktivacije spremenijo 

njegovo strukturo, kar vodi v povečanje aktivne površine. Ravno zaradi velike aktivne površine 

je odličen trden adsorbent. Deluje tako, da na svojo površino veže topne molekule neke snovi, 

ki imajo večjo molsko maso (na primer organske molekule). Med površino trdega adsorbenta 

in molekulami neke snovi se ustvarijo privlačne sile. Temu procesu pravimo adsorpcija. 

Adsorpcija je fizikalni postopek čiščenja, ki nikoli ne poteka samostojno, pač pa v kombinaciji 

s kemijskim in biološkim postopkom čiščenja odpadnih voda (Drev, 2011).  
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2.2.7.3. Čistilni tehnološki postopki  

Čistilne tehnološke postopke razdelimo glede na mehanizem čiščenja na mehanske, kemijske 

in biološke postopke čiščenja. Glede na namen čiščenja se razdelijo na predhodno ali mehansko 

čiščenje (prva stopnja), biološko čiščenje z izločanjem ogljika (druga stopnja) ter tercialno 

čiščenje z izločanjem dušika in fosforja (tretja stopnja). Tehnološke odpadne vode potrebujejo 

bolj kompleksen postopek predhodnega čiščenja. Ta vključuje reakcije nevtralizacije, reakcije 

obarjanja ali ionske izmenjave (odstranjevanje kovinskih ionov), postopek sedimentacije ali 

filtriranja (odstranjevanje trdnih delcev) in postopek flotacije (odstranjevanje maščob). 

Omenjenim postopkom čiščenja sledi še biološko čiščenje. Tudi komunalne vode potrebujejo 

predhodno čiščenje; najpogosteje gre za odstranjevanje večjih delcev na podlagi sedimentacije, 

grobih delcev s pomočjo mrež ali maščob z oljnimi lovilci (Drev, 2011).  

2.3. Napačna razumevanja učencev o onesnaževanju hidrosfere kot posledica 

pomanjkanja naravoslovne in okoljske pismenosti 
 

Množico ljudi je potrebno ozavestiti o onesnaževanju okolja in jih spodbuditi h sodelovanju 

njihovega reševanja. V šolski kurikulum bi bilo potrebno vključevati več vsebin onesnaževanja 

okolja, a težava se pojavi pri pomanjkanju kompetenc učiteljev kemije in drugih naravoslovnih 

predmetov. S pomočjo ustreznih učnih pristopov bi učence morali navajati na samostojno 

odločanje, kritično razmišljanje, proaktivnega soočanja in iskanja rešitev za zmanjševanje 

okoljskih problemov. Učitelji bi morali dobro poznati aktualne okoljske probleme in jih na 

inovativen in atraktiven način vključiti v pouk. Veliko okoljskih problemov ostaja nerazrešenih, 

a ne zaradi pomanjkanja iskanja rešitev, temveč zaradi pomanjkanja znanja o njihovem obstoju 

(Ben-zvi-Assarf in Orion, 2005; Devetak in Rebolj, 2013; Iliopoulou, 2018). 

2.3.1. Naravoslovna pismenost  

 

Naravoslovna pismenost združuje znanje naravoslovnih področji (biologije, kemije in fizike) 

in je ena izmed pomembnih kompetenc odgovornega posameznika v sodobni družbi. 

Naravoslovna pismenost je zapleten termin in ga ne moremo enoznačno definirati. Hurd je že 

leta 1958 naravoslovno pismenost opredelil kot poznavanje naravoslovnih vsebin za razvoj 

racionalnega razmišljanja o odnosu znanosti in njenega pomena za razvoj človeštva (Glažar, 

2014; Slapničar in Devetak, 2017). Tako je starejše pojmovanje naravoslovne pismenosti 

vključevalo večinoma vsebinsko oziroma konceptualno znanje; v današnjem času se vsaj v 

teoriji uveljavlja tudi proceduralno znanje (Skribe-Dimec, 2011). Naravoslovna pismenost je v 

raziskavi PISA 2018 opredeljena kot »posameznikovo naravoslovno znanje in uporaba tega 

znanja za prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, pridobivanje novega znanja, 

razlaganje naravoslovnih pojavov ter izpeljavo ugotovitev o naravoslovnih problemih, ki 

temeljijo na podatkih in dokazih, nadalje tudi razumevanje značilnosti naravoslovnih znanosti 

kot oblike znanja in raziskovanja, zavedanje o tem, kako naravoslovne znanosti ter tehnologija 

oblikujejo naše snovno, intelektualno in kulturno okolje ter pripravljenost sodelovanja pri 

naslavljanju naravoslovno-znanstvenih vprašanj kot razmišljujoč posameznik.« (Šterman 

Ivančič, 2019, str. 53).  

V raziskavi PISA 2006 so opredelili štiri glavne komponente naravoslovne pismenosti – 

kontekst, kompetence, znanje in odnos. Kontekst opredeljujejo vsakdanje situacije, ki temeljijo 
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na naravoslovnih in tehnoloških vsebinah. Te od posameznika zahtevajo ustrezne kompetence, 

na podlagi katerih posameznik prepozna naravoslovno-znanstvena vprašanja ter na podlagi 

naravoslovno-znanstvenih dokazov razlaga pojave in procese. V kolikšni meri bo posameznik 

razvil kompetence je odvisno od pridobljenega znanja o naravoslovnih znanostih in naravnem 

svetu. Prav tako je odvisno od odnosa do naravoslovja, odgovornega ravnanja ter izkazane 

podpore naravoslovno-znanstvenemu raziskovanju (Repež idr., 2007). 

Izziv sodobnega naravoslovnega izobraževanja in razvijanja naravoslovne pismenosti je premik 

od pomnjenja novih pojmov in definicij k njihovemu razumevanju. Pomembno je, da učenci 

nagrajujejo osnovno znanje naravoslovnih pojmov, še posebej tistih, ki so v rabi v vsakdanjem 

življenju in medijih. Dodana vrednost razvijanja naravoslovne pismenosti učencev je poudarek 

na izkustvenemu učenju in terenskemu delu (Slapničar in Devetak, 2017). Dandanes je 

neposrednega stika z naravo vse manj in vse bolj spoznavanje njenih zakonitosti poteka preko 

literature, posnetkov in drugega. Glavni problem se pojavi, ko se učenci ne učijo naravoslovnih 

procesov kot celostnega sistema, temveč gre za ločeno pomnjenje informacij brez ustreznih 

povezav. Zaradi poenostavljenih, laičnih in neustrezno uporabljenih pojmov pri razlagi 

naravnih procesov se pojavljajo napačna pojmovanja učencev, kar posredno vpliva na njihov 

odnos do narave (Cotič in Medved Udovič, 2011). 

2.3.2. Okoljska pismenost 

 

Sodobna družba bi morala biti usmerjena k trajnostnemu razvoju, da bi se izognili nevarnosti, 

ki jo povzročajo potrošnja, izkoriščanje naravnih virov in onesnaževanje. Takšna družba mora 

imeti ustrezno naravoslovno pismenost, ki jo je potrebno neprestano nadgrajevati z okoljskim 

izobraževanjem, spremljanjem ugotovitev znanosti in tehnološkega razvoja (Šömen Joksić, 

2011). Razvijanje odgovornega odnosa do okolja in njegove občutljivosti je potrebno pričeti že 

v zgodnjih obdobjih otrokovega izobraževanja in ga prilagoditi njihovim kognitivnim 

sposobnostim in v okviru nadaljnjega izobraževanja le še nadgrajevati (Cotič in Medved 

Udovič, 2011).  

Okoljsko pismen posameznik ima sposobnost in motivacijo za reševanje ter preprečevanje 

nastalih okoljskih neravnotežij in nevarnosti; hkrati vzpostavlja pozitiven odnos do okolja in 

razvija odgovornost do potrošniškega ukrepanja (Mcbride idr., 2013; Šömen Joksić, 2011). 

Poleg znanja o okolju ima posameznik razvite tudi socialne in tehnološke kompetence, razume 

povezavo med naravnim, ekonomskim, socialnim in političnim sistemom ter zavestno rešuje 

tudi prihodnje okoljske težave človeštva (Cotič in Medved Udovič, 2011; McBride, 2013).  

 

Tabela 6: Komponente okoljske pismenosti (McBride, 2013). 

Komponenta Opis komponente 

Afektivna komponenta Zavedanje o okoljskem onesnaževanju, sposobnost prizadevanja za 

skrben odnos do okolja, sprejemati odgovornih odločitev v 

vsakdanjem življenju, ki bi zmanjšale stopnjo onesnaževanja. 

Ekološko znanje Znanje o pomembnih naravnih pojavih in procesih (biogeokemični 

cikli, vloga populacije v ekosistemu, sposobnost adaptacije, pretok 

in pretvorba energije, sukcesije, človek spreminja ekosistem …) ter 

razumevanje povezave med naravnim in socialnim okoljem. 
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Nadaljevanje tabele 6 

Socio-politično znanje Razumevanje ekonomske, socialne, politične in ekološke povezave 

v urbanem okolju, zavedanje učinka človeške kulturne aktivnosti v 

naravnem okolju ter primerjava ocene pomembnosti okoljskih 

vrednot glede na različna kulturna in politična prepričanja.  

Znanje o okoljskih 

problemih 

Razumevanje okoljskih problemov, natančneje onesnaževanje 

atmosfere, hidrosfere in pedosfere ter njihove posledice za naravno 

okolje in človeško populacijo.  

Kognitivne sposobnosti Sposobnost prepoznavanja okoljskih problemov v vsakdanjem 

življenju ter analize, sinteze in evalvacije dobljenih informacij 

primarnih in sekundarnih virov. Prav tako v to komponento spada 

sposobnost ustrezne izbire in načrtovanje akcijskih ukrepov za 

zmanjšanje stopnje onesnaževanja. 

Odgovoren odnos do 

okolja 

Aktivno sodelovanje pri iskanju in predlaganju rešitev za 

zmanjšanje stopnje onesnaževanja okolja. 

Dodatna determinanta 

odgovornega odnosa 

do okolja 

Razumevanje posameznikove vloge in doprinosa k izboljšanju 

stanja okolja že s spreminjanjem vsakodnevnih vedenjskih vzorcev. 

 

2.3.3. Identifikacija napačnih razumevanj učencev o procesih hidrosfere in njenega 

onesnaževanja 

 

2.3.3.1. Identifikacija napačnih razumevanj  

Napačna razumevanja učencev se razvijejo zaradi lastne laične interpretacije strokovnih 

pojmov in procesov, ki se vgradijo v njihov mentalni model na napačno mesto. Napačna 

razumevanja se pojavijo zaradi vsakodnevnih osebnih izkušenj, kontradiktornih in 

poenostavljenih razlag strokovnih pojmov v šoli ali uporabe pomanjkljive vizualizacijske 

predstavitve. Učenci svoje pomanjkljivo znanje ne morejo nadgraditi s kompleksnimi in 

abstraktnimi pojmi. Posledično je potrebno napačna razumevanja sproti odkrivati in odpravljati, 

saj otežujejo proces pridobivanja znanja (Devetak, 2012; Koomson in Owusu-Fordjour, 2018).  

Za namen identifikacije napačnih razumevanj se uporabljajo različni diagnostični načini, kot so 

intervju, odprti ali večdelni preizkusi znanja. Vsi našteti diagnostični načini imajo svoje 

prednosti in slabosti. Odgovori, pridobljeni z intervjuji ali nalogami odprtega tipa na preizkusih 

znanja kratkih in jezikovno neustreznih, kar oteži nadaljnjo analizo podatkov. Zato so v uporabi 

večdelni preizkusi znanja z nalogami izbirnega tipa. To omogoča objektivnejši in zanesljivejši 

način pridobivanja podatkov ter njihovo hitrejšo in enostavnejšo analizo. Večdelni preizkusi 

znanja omogočajo, da učenec izbrani odgovor utemelji ter oceni svojo prepričanost v pravilnost 

podanega odgovora. Vseeno ostajajo pomisleki, da ponujeni odgovori niso skladni z učenčevim 

dejanskim pojmovanjem in razumevanjem vsebine (Kaltakci-Gurel idr., 2015). 

Tako dvostopenjski kot tudi tristopenjski preizkus znanja lahko vsebujeta dvodelno nalogo 

izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. V prvem delu naloge učenci odgovorijo na 

zastavljeno vprašanje tako, da izbirajo med vsaj štirimi podanimi alternativnimi trditvami. 

Napačno podane alternativne trditve morajo vsebovati t. i. »distraktorje«, ki učence s 

pomanjkljivim znanjem pritegnejo h njihovi izbiri. Naloga izbirnega tipa z enim pravilnim 
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odgovorom zmanjša možnost ugibanja učencev na 25 %. Drugi del naloge izbirnega tipa z enim 

pravilnim odgovorom od učenca zahteva utemeljitev izbranega odgovora, kar zmanjša možnost 

ugibanja na 6 %. Pri dvostopenjskemu preizkusu znanja se pojavi omejitev razlikovanja med 

razvitimi napačnimi razumevanji učencev in dejanskim pomanjkljivim znanjem. Naslednje se 

lahko ugotovi že z uporabo tristopenjskega preizkusa znanja. Ta vsebuje tretji del naloge, v 

kateri učenec oceni svojo prepričanost v odgovor na podlagi Likertove petstopenjske ali 

šeststopenjske lestvice. V primeru uporabe šeststopenjske lestvice ocene od 1 do 3 nakazujejo 

neprepričanost, ocene od 3 do 6 pa prepričanost v izbrane odgovore. Tabela 7 prikazuje, kako 

poteka analiza nalog tristopenjskega preizkusa znanja z namenom ugotavljanja ravni znanja in 

napačnih razumevanj (Arslan idr., 2012; Kaltakci-Gurel idr.,2015; Kaltakci-Gruel, idr., 2017) 

Tabela 7: Določanje ravni znanja s tristopenjskim preizkusom znanja (Arslan idr., 2012) 

Del naloge tristopenjskega preizkusa znanja  

Raven znanja 1. del 
(odgovor) 

2. del 
(utemeljitev) 

3. del  
(prepričanost v pravilnost 

odgovora) 

Pravilno Pravilno Prepričan Znanje 

Pravilno Nepravilno Prepričan Napačno razumevanje 

(lažno pozitivno) 

Nepravilno Pravilno Prepričan Napačno razumevanje 

(lažno negativno) 

Nepravilno Nepravilno Prepričanost Napačno razumevanje 

Pravilno Pravilno Neprepričanost Ugibanje / pomanjkanje 

samozavesti 

Pravilno Nepravilno Neprepričanost Neznanje 

Nepravilno Pravilno Neprepričanost Neznanje 

Nepravilno Nepravilno Neprepričanost Neznanje 

 

2.3.3.2. Zaznana napačna razumevanja učencev o procesih hidrosfere in njenega onesnaževanja 

Raziskave kažejo, da imajo učenci napačna razumevanja o naravoslovnih procesih, ki se 

dogajajo v hidrosferi. Učenci pri svojih razlagah uporabljajo vsakdanja, poenostavljena in 

laična pojmovanja, kar se kaže v pomanjkanju ustreznega naravoslovnega znanja. Četudi učenci 

iz spomina prikličejo naravoslovne strokovne termine in poznajo njihovo definicijo, jih niso 

zmožni uporabiti na konkretnem primeru. Prav tako je bilo ugotovljeno, da imajo učenci največ 

pomanjkljivega naravoslovnega znanja o tistih procesih, s katerimi se ne soočajo na 

vsakodnevni ravni. Razlog za napačna razumevanja izhajajo iz neustrezne vizualizacije 

naravoslovnih procesov v učbenikih in drugem učnem gradivu, vsakdanjih pogovorih, novicah, 

televiziji, spletu in drugo. Glavni problem vizualizacije naravnih procesov hidrosfere v 

učbeniku ali drugem učnem gradivu je, da vključijo samo naravna okolja (hribe, gore, travnate 

površine …) in ne vključujejo umetno ustvarjenega okolja (naselja, mesta ...). Zato učenci težje 

razumejo vpliv onesnaževanja na njihovo vsakdanje življenje (Ben-zvi-Assarf in Orion, 2005; 

Devetak in Rebolj, 2013; Dickerson in Dawkins, 2004; Havu-Nuutinen idr., 2017; Iliopoulou 

2018; Koomson in Owusu-Fordjour, 2018; Pan in Liu, 2018). 

Ben-zvi-Assarf in Orion (2005), Dickerson in Dawkins (2004), Koomson in Owusu-Fordjour 

(2018) ter Pan in Liu (2018) v svojih raziskavah ugotavljajo, da učenci poznajo procese, ki se 
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dogajajo med hidrosfero in atmosfero; pomanjkljivo znanje se je izkazalo pri poznavanju 

procesov med hidrosfero, biosfero in geosfero. Rezultati raziskav kažejo, da več kot 80 % vseh 

sodelujočih učencev v svoji skici cikla kroženja vode ni vključilo podzemnega vodnega 

sistema. Preostali učenci so podzemni vodni sistem prikazali kot statičen sistem brez pretoka 

vode. Koomson in Owusu-Fordjour (2018) navajata prepričanost učencev o neuporabnosti 

podzemnih vodnih virov za človeško vsakdanjo rabo zaradi prevelike onesnaženosti. Havu-

Nuutinen idr. (2017) ugotavljajo, da se učenci sicer zavedajo neenakomerne razporejenosti 

virov vode po svetu, ne zavedajo pa se stopnje, virov in posledic onesnaževanja voda. 

Ben-zvi-Assarf in Orion (2005) ter Koomsom in Owusu-Fordjour (2018) ugotavljajo, da učenci 

ne prepoznajo vloge biosfere pri ciklu kroženja vode v naravi. Ben-zvi-Assarf in Orion (2005) 

ugotavljata, da je manj kot 10 % učencev izpostavilo vpliv človeka na onesnaževanje 

hidrosfere. Koomson in Owusu-Fordjour (2018) podobno ugotavljata, da je le 28 % učencev 

pri skiciranju cikla kroženja vode vključilo biosfero in z njo povezane procese (transpiracija, 

respiracija in fotosinteza). Havu-Nuutinen idr. (2017) ugotavljajo, da se učenci sicer zavedajo 

bistvenega pomena vode za življenje ljudi, a ta pomen povezujejo zgolj z vsakdanjim 

življenjskih potrebam in opravilom (pitje, čiščenje, kuhanje idr.). Nihče izmed učencev ni 

navedel pomena vode v človeškem telesu ali pomena vode za druge organizme v naravi. 

Učenci so izkazali pomanjkljivo kemijsko znanje pri razumevanju procesov hidrosfere (Ben-

zvi-Assarf in Orion, 2005; Devetak in Rebolj, 2013; Havu-Nuutinen idr., 2017; Koomson in 

Owusu-Fordjour, 2018). Ben-zvi-Assarf in Orion (2005) sta ugotovila, da učenci sicer poznajo 

definicije posameznih fizikalnih sprememb agregatnih stanj vode; tega znanja ne znajo prenesti 

na primere iz vsakdanjega življenja. Tudi Koomson in Owusu-Fordjour (2018) navajata, da 

četrtina učencev opisuje le dve fazni spremembi agregatnega stanja vode v naravi, in sicer 

proces zmrzovanja in proces taljenja. Učenci so prepričani, da voda evaporira samo iz oceanov, 

medtem ko količina vodne pare v atmosferi ostaja vedno konstantna. Havu-Nuutinen idr. (2017) 

ugotavljajo napačna razumevanja učencev o fizikalno-kemijskih lastnosti vode. Učenci so 

prepričani, da je voda v naravi samo v tekočem agregatnem stanju. Večina učencev opisuje 

vodo v naravi kot snov brez barve, vonja in okusa. 

Iliopoulou (2018) v raziskavi ugotavlja, da imajo učenci, stari med 6 in 12 let, različen odnos 

do ravnanja z odpadki. Le 12 % vseh udeležencev v raziskavi navaja, da lahko kot posamezniki 

sodelujejo pri preprečevanju nastajanja ogromnih količin odpadkov. 41 % udeležencev meni, 

da je ena izmed rešitev za zmanjšanje nasičenosti okolja z odpadki ta, da odpadke zavržemo v 

ustrezna smetišča, medtem ko le 15 % vseh udeležencev navaja možnost recikliranja odpadkov. 

Iliopoulou (2018) ugotavlja, da večina učencev navaja kratkotrajne rešitve za zmanjšanje 

onesnaževanja okolja; le manjši delež učencev razmišlja o trajnostnih rešitvah.  

Havu-Nuutinen idr. (2017) ugotavljajo, da so učenci po izvedbi dveh učnih ur, zasnovanih na 

sodobnih učnih pristopih (terensko delo, eksperimentalno delo, delo z gradivi, skupinsko delo 

z diskusijami, uporaba IKT opreme idr.) dosegli boljše učne rezultate. Predvsem visoke učne 

rezultate so izkazali o fizikalno-kemijskih lastnosti vode, pomenu vode za živa bitja in 

poznavanju virov antropogenega onesnaževanja vode. Učenci imajo še vedno težave pri 

razumevanju kemijske strukture vode na simbolni in delčni ravni.  
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2.4. Učenje in učna motivacija v šoli 

 

2.4.1. Opredelitev učenja  

 

Marentič Požarnik (2012) navaja, da do procesa učenja pride ob interakcijah in izkušnjah med 

človekom ter njegovim socialnim in fizikalnim okoljem. Uradna in strokovna definicija učenja 

(UNESCO/ISCED 1993) se glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, 

znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo 

pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« 

Marentič Požarnik (2012) učenje opredeljuje kot proces kopičenja in memoriranja informacij 

za kasnejše reproduciranje, a hkrati tudi kot proces oblikovanja lastne razlage za boljše 

razumevanje sveta okoli sebe. Učenje opredeljuje tudi kot proces spreminjanja lastne osebnosti 

z namenom oblikovanja stališč, presoje in vrednotenja. Lebarič idr. (2002) navajajo dejavnike, 

ki vplivajo na intenziteto želje po učenju. Sem uvrščajo interes za posamezno vsebinsko 

tematiko, željo po uspehu oziroma doseganju zastavljenih ciljev, socialno in lastno dokazovanje 

z doseženim uspehom, stopnjo upoštevanja učitelja, zunanje spodbude s strani učitelja ali 

staršev ter zadovoljstvo z učnim materialom.  

Nižje ali kvantitativno pojmovanje učenja vključuje proces povečanja količine med seboj 

nepovezanih dejstev, pojmov, teorij z namenom takojšnjega obnavljanja, reprodukcije in 

uporabe. Višje pojmovanje učenja vključuje kvalitativno spreminjanje obstoječih informacij in 

ustvarjanja poglobljenega razumevanja, iskanja povezav, smisla in pomena. Na pojmovanje 

učenja vplivajo številni dejavniki, med drugimi sam pristop učenja, učna motivacija, čustven 

odnos in učni rezultati. Tako so nižja ali kvantitativna pojmovanja učenja, vezana na površinski 

pristop z zunanjo motivacijo in negativno čustveno naravnanost, medtem ko so višja ali 

kvalitativna pojmovanja učenja vezana na globinski pristop z notranjo motivacijo in pozitivno 

čustveno naravnanostjo. Kljub temu pouk še vedno temelji na reprodukciji posredovanih 

informacij in premalo na izkušnjah učencev v vsakdanjem življenju. Te posledice so vidne v 

nizkih učnih dosežkih, trajnosti znanja in nizki stopnji motivacije (Marentič Požarnik, 2012).  

Zaradi hitrega in nepredvidljivega razvoja na vseh področjih prihaja do socialnih, osebnih in 

okoljskih problemov. Pri tem pasivno prilagajanje preteklim izkušnjam in učenje iz napak za 

boljšo prihodnost ne zadoščata več; potrebno je razviti inteligentno predvidevanje prihodnjih 

problemov in alternativne predloge za njihovo reševanje. Pri tem je potrebno spodbuditi 

kritično razmišljanje, odgovornost in zavzetost (Marentič Požarnik, 2012). Učinkovito učenje 

je namreč le v primeru, da je učenec v celoti miselno in čustveno aktiviran. Takšno aktivno 

učenje se izzove zaradi samostojnega raziskovanja in razmišljanja, aktivne udeležbe v skupinski 

diskusiji, postavljanjem in preizkušanjem hipotez ter vključevanje primerov iz vsakdanjega 

življenja (Kozel idr., 2019). Pri tem mora učitelj izbirati takšne naloge, ki bodo za učence 

koristne, razumljive in osebno ustrezne; pri tem jim bodo omogočale, da se poistovetijo z 

njihovo vsebino (Juriševič, 2012). Rezultat aktivnega učenja je trajnejše znanja, s pomočjo 

katerega je omogočeno lažje razumevanje sveta okoli sebe in reševanje problemov v novih 

situacijah. V tem primeru se zgodi premik iz transmisije (prenašanje naučenih dejstev brez 

povezave z lastnimi izkušnjami) k transformaciji (spreminjanje osebnosti in lastnega 

pojmovanja o svetu) (Kozel idr., 2019). 
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2.4.2. Učna motivacija  

 

Kot navaja Juriševič (2012a), je motivacija psihološki proces, ki aktivira učenje, ga uravnava 

in spodbuja vse do zaključka naloge ali doseženega učnega cilja. Uspešno učenje, doseganje 

zastavljenih ciljev in rezultatov je odvisno od vrste in stopnje motivacije (Marentič Požarnik, 

2012a). Učna motivacija je povezana s skladiščenjem informacij v dolgotrajni spomin, 

njihovega prepoznavanja in priklica (Juriševič, 2014). Učno motiviranost določa učenčevo 

razmišljanje, ravnanje in čustvovanje (Juriševič, 2012a). Učenca spodbuja h uporabi višjih 

miselnih procesov ter k trajnostnemu in kakovostnemu znanju (Juriševič, 2014). Učna 

motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni strategiji (Marentič Požarnik, 2012). 

Učna motivacija vsebuje različne oblike motivacijskih sestavin, kot so interesi, samopodoba, 

vrednote in zunanje spodbude (Juriševič, 2014). To pomeni, da v motivacijskem procesu 

sodelujejo motivacijski pobudniki, ki neko motivirano vedenje začenjajo ali spodbujajo, ter 

motivacijski ojačevalci, ki to motivirano vedenje v daljšem časovnem obdobju tudi vzdržujejo. 

Učitelj učencu ne more »dati« motivacije, saj ta izvira iz njega samega. Učitelj lahko učenca 

dodatno motivira, spodbuja in ozavešča z uporabo motivacijskih spodbud (Juriševič, 2012a). 

Kakšen vpliv bo imela učna motivacija na učenca je odvisno od (1) obsega in pogostosti 

opravljanja nalog ali drugih učnih aktivnosti, (2) narave učnih nalog in aktivnosti, ki bodo 

učence spodbudile h učenju in doseganju učnih ciljev, (3) ravni psihološkega stanja učenca med 

procesom učenja (Juriševič, 2014). 

Motivacijske spodbude, ki jih učitelj uporablja v šoli za motiviranje učencev pri procesu učenja, 

razdelimo v dve glavni skupini – didaktične motivacijske spodbude in psihološke motivacijske 

spodbude. Didaktične motivacijske spodbude učitelj uporabi že s pripravo in organizacijo 

učnega okolja ter z izbiro učnih oblik in metod dela. Psihološke motivacijske spodbude so 

namenjene vodenju učenca med procesom učenja s povratnimi informacijami o njegovem 

napredku in izboljšavah, usmeritvami ter podporo. Učitelj se postavi v vlogo modela, ki ga 

učenci opazujejo in posnemajo, ne samo v pristopu k učnim nalogam, ampak tudi pri razlagi 

rezultatov svojega učenja (Juriševič, 2012a).  

2.4.2.1. Zunanja (ekstrinistična) in notranja (intrinistična) motivacija  

Učenec je zunanje motiviran za učenje zaradi zunanjih vplivov iz okolja, ki ne izhajajo iz 

dejavnosti procesa učenja. Sem uvrščamo pozitivne posledice, kot so ocene ali pohvale ter 

negativne posledice, kot sta graja ali kazen. V tem primeru govorimo o procesu učenja kot 

sredstvu za doseganje pozitivnih posledic in izogibanje negativnih posledic. Pogosto je zunanja 

motivacija povezana s pritiski, stresom, napetostjo in zaskrbljenostjo. Kadar vir zunanje 

podkrepitve ali posledice izgine, se prekine proces učenja. Na razvoj zunanje motivacije vpliva 

učenčevo socialno okolje, kamor uvrščamo starše, učitelje in vrstnike (Marentič Požarnik, 

2012).  

Notranje motiviran učenec opravi določeno dejanje zaradi želje po pridobivanju novega znanja, 

spretnosti in izzivov. Učenec je lahko notranje motiviran za opravljanje določenih nalog, 

medtem ko za opravljanje drugačnih nalog potrebuje zunanje motivacijske spodbude (Ryan in 

Deci, 2000a). Vir podkrepitve dejavnosti je v učencu samem, pri čemer je že proces zadovoljiv 

in ni odvisen od rezultata. Notranja motivacija je povezana s samopodobo, ustvarjalnostjo, 

spontanostjo ter širjenje interesov za dlje časa trajajoč proces učenja tudi zunaj prisotnosti 

zunanje podkrepitve ali kontrole. Notranja motivacija spodbuja občutek samostojnosti in 
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lastnega nadzora nad učenjem (Marentič Požarnik, 2012). Juriševič (2012a) navaja, da notranjo 

motivacijo določajo trije med seboj prepleteni elementi: (1) reševanje in soočanje z 

zahtevnejšimi nalogami predstavlja za učenca izziv, (2) učenje spodbuja interes oziroma 

radovednost, (3) glavna vrednota je pomembnost učenja, obvladovanje učnih kompetenc in 

obvladovanje učnih nalog. Juriševič (2014) navaja, da se raven notranje motivacije pri učencih 

v času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja znižuje. Razlog za nastali problem 

tiči v uporabi neustreznih oblik in metod poučevanja ter prenasičenosti učnega načrta s 

pomnjenjem podatkov in teoriji brez povezave s primeri iz vsakdanjega življenja. Pri 

naravoslovnih predmetih se pogosto zgodi, da se poudarja pomnjenje informacij brez razvijanja 

višjih miselnih procesov. Ustvariti je potrebno takšno učno okolje, ki bo omogočilo učencem 

razvijanje notranje motivacije, pridobivanje naravoslovnih kompetenc, razvijanje naravoslovne 

pismenosti, kar bo na koncu vplivalo na kakovost lastnega življenja in napredek v sodobni 

družbi  

2.4.2.2. Kontrolirana in avtonomna motivacija  

Teorija samoodločanja ali SDT model (angl. Self Determination Theory) predstavlja motivacijo 

kot kontinuum, pri čemer različne točke predstavljajo različne vrste motivacije in stopnje 

avtonomnosti pri regulacije vedenja. Gre za prehod od nemotivacije (amotivacije) preko 

zunanje motivacije do notranje motivacije. V STD modelu ne gre zgolj za ločevanje med 

zunanjo in notranjo motivacijo, pač pa ločuje tudi med posameznimi vrstami zunanje motivacije 

glede na različne stopnje samoodločanja oziroma stopnje avtonomnosti pri regulaciji vedenja. 

Če je učenec motiviran, ima višjo stopnjo nadzora nad svojim učenjem (Juriševič, 2014; Ryan 

in Deci, 2000a). 

 

Shema 1: Teorija samoodločanja ali STD model (Ryan in Deci, 200a, str. 61) 

Nemotivirani (amotivirani) učenci imajo najnižjo stopnjo avtonomije pri regulaciji vedenja in 

brez razvite motivacije. Amotivirani učenci kljub pobudam iz okolja ne opravijo določenega 

dejanja ali pa ga opravijo brez jasnih ciljev in namenov. Takšni učenci se počutijo 

nekompetentni za opravljanje dejanja, od katerega ne pričakujejo nobenega doprinosa ali 

izkoristka. Učenci lahko postanejo motivirani le v primeru, če prevzamejo in ponotranjijo 

stališča o pomembnosti učenja (Juriševič, 2014; Ryan in Deci, 2000b). 

Vmesne stopnje kontinuuma vključujejo področje zunanje motivacije, kar pomeni, da je učenec 

spodbujen za učenje zaradi zunanjih impulzov oziroma spodbud. O kontrolirani motivaciji 

govorimo, kadar imajo učenci razvito (1) najnižjo ali srednje nizko stopnjo zunanje motivacije, 

(2) nizko stopnjo avtonomije pri popolni zunanji regulaciji ali introjicirani regulaciji vedenja. 

Popolno zunanje regulirano vedenje povzroča, da učenci opravljajo učne naloge zaradi 
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zadovoljevanja zunanjih zahtev zaradi pridobitve nagrade ali izognitve kazni (na primer 

»učenje je naloga učenca«). Introjicirana regulacija vedenja pomeni, da učenci opravljajo učne 

naloge zaradi čustvenega pritiska, kot so pridobitev socialne pohvale v povezavi z ohranjanjem 

samopodobe, dokazovanja sposobnosti, pomembnosti ali izogniti strahu in občutku krive ob 

neuspehu (na primer »učim se, da ne bom kregan«) (Juriševič, 2014; Ryan in Deci, 2000b). 

O avtonomni motivaciji govorimo, kadar imajo učenci razvito (1) srednje visoko ali visoko 

stopnjo zunanje motivacije ali notranjo motivacijo, (2) visoko stopnjo avtonomije pri 

identificirani regulaciji vedenja ali integrirani regulaciji vedenja ter najvišjo stopnjo avtonomije 

pri notranji regulaciji vedenja. Identificirana regulacija vedenja omogoča učencu bolj 

avtonomno vedenje in izoblikovano identifikacijo, zaradi česar se zaveda pomembnosti učenja 

za lastno korist (na primer »znanje naravoslovja bom uporabil pri taborniških aktivnostih«). Z 

integrirano regulacijo vedenja učencu že uspe asimilirati identificirano pomembnost učenja in 

ima pri tem visoko stopnjo avtonomnosti in odločnosti; od notranje motiviranega učenca se 

razlikuje po instrumentalni vrednosti. Učenje je namreč še vedno ožje usmerjeno v dosego 

lastnega cilja in ne zaradi lastnega zadovoljstva (na primer »učenje je pomembno, da postanem 

znanstvenik«) (Juriševič, 2014; Ryan in Deci, 2000b).  

2.4.2.3. Individualni in situacijski interes 

Interes je opredeljen kot psihološko vzburjenje, ki poveča in usmerja pozornost, kognitivno 

delovanje ter čustveno vpletenost. Razlikujemo med dvema vrstama interesov, ki vplivata na 

notranjo motivacijo – individualno in situacijsko. Individualni interes je povezan z različnimi 

motivacijskimi spodbudami; navsezadnje je povezan tudi z željo po uspehu in izognitvi 

neuspeha. Takšna vrsta interesa posamezniku omogoča dlje časa trajajočo usmerjenost in 

predanost nalogi. Individualni interes vsebuje čustveno (na primer »Všeč mi je…«) in miselno 

(na primer »Zanimam se za…«) komponento; obe sta usmerjeni v določeno dejavnost 

(Juriševič, 2012a; Juriševič, 2014; Lebarič idr., 2002; Marentič Požarnik, 2012). 

Situacijski interes je posledica posameznikove pozornosti, ki jo pritegne neka trenutna 

motivirajoča situacija ali dogodek iz okolja. Pri učencu lahko sproži pozitivno ali negativno 

reakcijo. O inicialnem ali »sprožilnem« interesu (angl. triggering interest) govorimo v začetni 

fazi povečevanja interesa po sprožitvi motivirajoče situacije ali dogodka iz okolja. Takšen 

situacijski interes navadno traja krajši čas; če je njegova pozornost dlje časa trajajoča in 

usmerjena v določeno situacijo ali dogodek, govorimo o nastalem »vzdrževalnem interesu« 

(angl. maintained interest). Posameznikovo pozornost za reševanje naloge sprožijo elementi, 

kot so osebna ustreznost, novost, aktivno sodelovanje in razumljivost vsebinskega področja 

naloge. Naloge morajo biti zanimive, izzivalne in ravno prave težavnosti, ki za učence 

predstavljajo miselno in čustveno aktivacijo. Prav tako se morajo naloge povezovati z 

učenčevim vsakdanjim življenjem in z že obstoječimi interesi. Učenci so lahko vpleteni v igro 

vlog pri reševanju problemov ali ugank, ki spodbujajo in zahtevajo izražanje lastnega mnenja 

in kritičnega razmišljanja. Učitelj mora ustvariti takšno situacijo, da interes zbudi tudi pri tistih 

učencih, ki ga prvotno niso imeli. Če učencu postane neka določena vsebina zanimiva, da 

razvije pozitiven odnos in vrednote, ne govorimo več o situacijskem interesu pač pa o 

individualnem interesu. Situacijski interes lahko individualni interes dodatno okrepi (Juriševič, 

2012a; Juriševič, 2014; Lebarič idr., 2002; Marentič Požarnik, 2012).  
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2.4.2.4. Učna motivacija in vedenjske lastnosti nadarjenih učencev v osnovni šoli 

Med nadarjene učence uvrščamo tiste učence, ki imajo nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali 

druge izjemne dosežke na različnih področjih. Na razvoj nadarjenega vedenja ne vplivajo samo 

genetski dejavniki, pač pa tudi raznoliki dejavniki okolja. Med dejavnike okolja uvrščamo učno 

motivacijo in njene komponente (vztrajnost, zastavljeni življenjski cilji, zaupanje v svoje 

zmožnosti), ki posameznika usmerjajo k izbrani dejavnosti in spodbujajo k doseganju izjemnih 

učnih dosežkov. Tuje raziskave kažejo, da se nadarjeni učenci v povprečju razlikujejo od svojih 

nenadarjenih vrstnikov predvsem v stopnji kognitivnih procesov (hitrejše sprejemanje in 

procesiranje informacij, hitrejše reševanje problemov, učinkovitejše pomnjenje, uporaba višjih 

miselnih procesov, učinkovitejše povezovanje znanja z različnih področji idr.). Kljub temu iste 

raziskave opozarjajo na previdnost posplošitve teh ugotovitev, saj so nadarjeni precej 

nehomogena populacija. Zmotno je prepričanje, da so vsi učenci nadarjeni, res pa je, da imajo 

vsi učenci svoja močna področja (Juriševič, 2012a; Juriševič 2012b; Sumida in Ohashi, 2015). 

Nadarjeni učenci niso enako motivirani za šolsko učenje. Pomanjkanje notranje motivacije 

lahko ogrozi razvoj potencialov in učno uspešnost. Nekateri nadarjeni učenci ostajajo aktivni 

le na tistih področjih, ki jih ocenijo kot zanje pomembne. Primanjkljaj notranje motivacije se 

lahko pojavi v povezavi z nizko samopodobo na področju učenja ali neskladnostjo interesov 

učencev in zahtevami učnega načrta. Čeprav sodobna družba omogoča nadarjenim učencem 

možnost individualizacije in raznega udejstvovanja, od njih prehitro zahteva razvoj socialno 

odgovornega vedenja in čustvenega obvladovanja. Zmotno je namreč prepričanje, da bodo 

nadarjeni učenci vedno uspešni in dosegli najboljše učne rezultate. Tako nadarjeni kot tudi 

nenadarjeni učenci potrebujejo za učni razvoj oziroma učno uspešnost kompetentne učitelje in 

ustrezne spodbude za uresničevanje potencialov in doseganje odličnosti. Težava sodobne 

družbe predstavlja uporaba zunanjih spodbud (nagrada, socialno priznanje, dobra ocena idr.), 

zaradi česar posledično nadarjeni učenci razvijajo visoko raven zunanje in ne notranje 

motivacije (Juriševič, 2012a; Juriševič 2012b).  

V Sloveniji je postopek prepoznavanja nadarjenih učencev stopenjski in poteka v časovnem 

zaporedju treh korakov – evidentiranje, identifikacija ter seznanitev in pridobitev mnenja 

staršev (Juriševič 2012b).  

 

Shema 2: Koncept odkrivanja in delo z nadarjenimi učenci v OŠ (Juriševič, 2012b, str. 22) 

Postopek evidentiranja poteka na osnovi različnih kriterijev (učni uspeh, izjemni dosežki na 

tekmovanjih, učiteljevo mnenje o učencu idr.) brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih 

pripomočkov. Evidentirana skupina učencev mora doseči vsaj enega izmed predlaganih 

kriterijev, da se vključi v postopek identifikacije. Če učenci v postopku identifikacije na enem 
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izmed treh merjenj standardiziranih ocenjevalnih lestvic in testov (ocena učitelja, test 

sposobnosti in test ustvarjalnosti) dosežejo nadpovprečen rezultat (zgornjih 10 %), so 

identificirani kot nadarjeni učenci. Sledi seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja. Za 

uspešno delo z nadarjenimi se uveljavi individualiziran program, izvaja obogatitvene 

dejavnosti, dodatno izobražuje učitelje za delo z nadarjenimi učenci in drugo (Juriševič, 2012b). 

Če šolski sistem neke države nudi nadarjenim učencem poseben izobraževalni program, je 

smiselna kompleksna in sistematična identifikacija nadarjenosti. Japonska nima posebnega 

izobraževalnega programa za nadarjene, zato se tudi postopek identifikacije bistveno razlikuje 

od preostalih držav. Na Japonskem imajo naravoslovni program na Univerzi; udeležba učencev 

izhaja iz lastnih želj in priporočil učiteljev. Čeprav Japonska nima posebnega izobraževalnega 

programa za nadarjene, njihovi učenci dosegajo visoke rezultate na nacionalnih 

standardiziranih testih (Sumida in Ohashi, 2015).  

Na Japonskem se je za identifikacijo nadarjenih učencev uveljavil naravni selekcijski model z 

uporabo ocenjevalne lestvice. Ta ocenjevalna lestvica vsebuje trideset trditev o vedenjskih 

lastnostih nadarjenih učencev za področje naravoslovja. Te trditve se ovrednoti na podlagi 

štiristopenjske lestvice od 1 (se zelo ne strinjam) do 4 (se popolnoma strinjam). V raziskavi je 

bilo ugotovljeno, da je skupina učencev, ki se je udeleževala naravoslovnega programa na 

japonski univerzi dosegla povprečno 3,18 točke za posamezno trditev na ocenjevalni lestvici. 

Skupina učencev, ki se ni udeležila naravoslovnega programa na japonski univerzi je dosegla 

povprečno 2,36 točke za posamezno trditev na ocenjevalni lestvici (Sumida in Ohashi, 2015).  

 

Slika 7: Japonska ocenjevalna lestvica vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za naravoslovje 

      (Sumida in Ohashi, 2015, str. 7). 
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2.5. Pouk  
 

Strmčnik (2001) pouk opredeljuje s tremi enakovrednimi dejavnostmi, ki se izvajajo med 

poučujočim (učiteljem) in učečim (učencem): poučevanje, učenje in vzgajanje. Medtem ko 

Kramar (2009) opredeljuje pouk kot strukturno osnovo za načrtno, sistematično in organizirano 

pridobivanje znanja in doseganje drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev (na primer stvarnih, 

osebnostnih, individualnih in socialnih kompetenc). Kramar (2009) nadalje opredeljuje dve 

podstrukturi pouka, in sicer materialno podstrukturo (vsebina, cilji, čas, didaktično okolje in 

sredstva) ter procesno podstrukturo (operativna procesna usmerjenost, organizacija, artikulacija 

in neposredno didaktično delovanje).  

Med dejavnike pouka se uvrščajo vsi subjekti, ki neposredno ali posredno vplivajo na samo 

izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Kramar (2009) razdeli dejavnike pouka na 

subjektivne (učenci, učitelji in starši) in objektivne (učna vsebina, cilji, didaktično okolje in 

sredstva). Cilji so objektivni dejavniki pouka in predstavljajo vodilo vzgojno-izobraževalnega 

procesa od začetka do konca. Cilji so izhodišče za organizacijo pouka, opredeljujejo njegovo 

vsebino, usmerjenost, motivacijo ter delovanje učiteljev in učencev; navsezadnje so tudi kriterij 

za ugotavljanje njegove učinkovite izvedbe in mero učenčeve usvojene učne vsebine (Kozel 

idr., 2019; Kramar, 2009). Drugi objektivni dejavnik je učna vsebina, ki je skladna s cilji in 

predstavlja nosilno komponento pouka ter predmet didaktičnega delovanja učitelja in delovanja 

učencev. Učna vsebina je vnaprej pripravljena v vzgojno-izobraževalnih programih, učnih 

načrtih ali učbenikih in ima tako izobraževalno kot tudi vzgojno vrednost (Kozel idr., 2019; 

Strmčnik, 2001). Tretji objektivni dejavnik pouka sta didaktično okolje (naravni in drugi objekti 

v družbi in naravi) ter didaktično sredstvo (orodja za didaktično oblikovanje, vir in prenos 

informacij), ki predstavljata materialno podporo pouku (Kozel idr., 2019; Kramar, 2009). 

Sčasoma je prihajalo do spreminjanja razmerj in pomembnosti subjektivnih dejavnikov. Pri 

tradicionalnem razmerju dejavnikov pouka gre za podrejenost učencev učitelju in učni snovi; 

med njimi vlada zgolj enosmerna komunikacija. S spreminjanjem družbenih razmer se je 

spremenilo tudi pojmovanje vzgojno-izobraževalnega procesa, kar je bilo nujno za doseganje 

višjih učnih dosežkov učencev. S tem se je začela spreminjati pomembnost vloge učitelja in 

učencev. Učenke in učenci so osrednji in odločilni dejavniki pouka, saj je vzgojno-

izobraževalni proces namenjen njim in njihovim doseganjem zastavljenih ciljev in razvoju 

kompetenc (Kozel idr., 2019; Kramar, 2009). 

Sčasoma je prihajalo do spreminjanja razmerji in pomembnosti subjektivnih dejavnikov. 

Transmisijski (behaviorističen) model pouka je tradicionalni koncept usmerjen v učno snov in 

učiteljevo avtoriteto, njegovo natančno načrtovanje učne ure z jasno definiranimi cilji, 

razčlenjevanje učne vsebine in vzpostavljanje reda in discipline za nemoten potek prenašanja 

informacij in reševanja nalog. Z metodičnega vidika so v ospredju metoda razlage, 

demonstracije in katehetski razgovor, z organizacijskega vidika pa frontalna in individualna 

oblika dela. Učenci tako postanejo zunanje motivirani pasivni sprejemniki informacij, ki so 

osredotočeni zgolj na receptivno poslušanje, reprodukcijo nakopičenih informacij ter 

opravljanje dolžnosti. V današnjem času je v šoli še vedno v uporabi transmisijski model, a v 

povezavi s transformacijskim modelom pouka. Učenci namreč ne morejo priti do nekaterih 

kompleksnejših spoznanj brez verbalne razlage učitelja, ki je značilna za transmisijski model 

pouka. Transformacijski (kognitivno-konstruktivistični) model pouka je sodobni koncept, 
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usmerjen v učence, njihovo čustveno in miselno aktivnost , sprejemanje odgovornosti za učenje, 

doseganje višjih oblik učenja in grajenje partnerskega odnosa med učiteljem in učencem. 

Učiteljeva naloga je vzpostaviti kontakt med učencem in učno vsebino upoštevajoč učenčevo 

predznanje in izkušnje; pri tem jih je treba usmerjati, spodbujati, navajati na samostojno učenje 

ter spremljati napredek učenčevega učenja. Učiteljeva naloga je tudi ugotoviti morebitne 

pomanjkljivosti, napačna razumevanja in predsodke ter jim v takšnih primerih ponuditi 

individualno pomoč in dodatno razlago. Učitelj v pouk vključuje socialno-spoznavne kontekste 

z uporabo sodobnejših in raznovrstnih učnih metod in strategij, ki jih spreminja glede na 

sposobnosti, interese in razvojne značilnosti učencev. Z metodičnega vidika so v ospredju 

metoda razgovora, diskusije, eksperimentiranja, izkustvenega učenja, projektnega dela in 

problemskega pouka, z organizacijskega vidika pa skupinsko učenje, sodelovalno učenje in 

individualizacija. Učenci postanejo notranje motivirani aktivni udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa, usmerjeni k raziskovanju, izkustvenosti, logično-analitičnega 

razmišljanja in reševanja aktualnih problemov. Ko učenci postanejo odgovorni za svoje učenje, 

udeležbo in vedenje, lahko govorimo o predpostavki za v učenca usmerjeno poučevanje (Kozel 

idr., 2019; Strmčnik, 2001; Štefanc, 2005). 

2.5.1. Pedagoški proces v času epidemije novega koronavirusa (SARS-CoV-2)  

 

V šolskem letu 2019/20 je zaradi epidemije novega koronavirusa (SARS-CoV-2) prišlo do 

zaprtja vseh vzgojno-izobraževalnih institucij in s tem pričetek obdobja izvajanja pedagoškega 

procesa na daljavo (Kustec idr., 2020). Pri izobraževanju na daljavo sta učitelj in učenec med 

procesom poučevanja fizično ločena, a ju še vseeno združuje komunikacija ob uporabi ustrezne 

vrste tehnologije. Za uspešno izvedbo izobraževanja na daljavo je potrebno strukturirano 

načrtovanje izvedbe in priprave učne enote, ki je zasnovana na uporabi didaktičnih strategij in 

ohranjanja komunikacije preko elektronskih ali drugih tehnologij (Rupnik Vec idr., 2020). Po 

izvedbi raziskave o učinkovitosti izobraževanja na daljavo v času epidemije v Sloveniji je bilo 

ugotovljeno, da je še vedno potrebno dodatno izobraževanje učiteljev; šolam je potrebno 

zagotoviti boljšo IKT opremo ter vložiti več časa in razmisleka v izvedbo vzgojno-

izobraževalnega procesa, da bo to učinkovito (Kustec idr., 2020).  

Za učinkovito izvajanje izobraževanja na daljavo ne zadostuje zgolj sinhrono poučevanje 

(predavanje v živo za vse učence hkrati), temveč tudi asinhrono (vnaprej posneta razlaga), s 

čimer omogočamo učencem individualizirano učenje. To pomeni, da učenec sam prilagaja čas 

in hitrost usvajanja znanja. Zaradi omenjene prednosti so priporočljive izdelave 

videoposnetkov, v katerih se na interaktiven način predstavljajo bistvene informacije. Na 

skupnem srečanju preko videokonferenc je priporočljivo utrjevanje znanja z reševanjem nalog. 

Učitelj se tako ne osredotoča na razlago, pač pa se osredotoča na preverjanje znanja in iskanje 

morebitnih težav učencev pri usvajanju učnih vsebin. Tako jim bo učitelj ponudil dodatno 

sinhrono ali asinhrono razlago, učbenik ali kakšen drug vir. Tistim učencem, ki učne vsebine 

že obvladajo, učitelj pripravi dodatne izzive za njihovo nadaljnje raziskovanje in poglabljanje. 

Brez usposobljenega učitelja, ki v digitalnem učnem okolju pri svojem delu uporablja sodobne 

učne pristope, si kakovostno izvedbo izobraževanja na daljavo ni mogoče predstavljati (Kustec 

idr., 2020; Rupnik Vec idr., 2020). 

Učencem je pri izobraževanju na daljavo potrebno dajati jasna in kratka navodila in hkrati imeti 

realistična pričakovanja. Učenci se hitro učijo uporabe informacijsko-komunikacije 
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tehnologije, še posebej drug od drugega in s tem se krepi medsebojna pomoč. Zato je 

priporočljivo, da učitelji kljub temu poskušajo organizirati pedagoški proces tako, da bodo 

učence usmerjali h delom v dvojicah ali v skupini. Individualno delo lahko negativno vpliva na 

socialne odnose med učenci in zmanjša možnost medsebojne pomoči. Učitelj naj učence 

usmerja h izvajanju drugih aktivnosti, ki so posredno povezane tudi s šolskim delom – branje 

literarnih del, iskanje informacij na spletu, ogled filma, TV-oddaj in drugo (Kustec idr., 2020). 

Tudi tuji avtorji Mojica (2020), Pilkington in Hanif (2020) ter Shidiq idr. (2020) izpostavljajo 

podobne ugotovitve pri poučevanju kemije in kemijskih predmetov v osnovni šoli, srednji šoli 

ter na fakulteti. Eno izmed težav pri organizaciji pedagoškega procesa preko spleta vidijo v 

slabši digitalni opremi učencev, dijakov in študentov (počasna internetna povezava in slabše 

zmogljive naprave). Mojica (2020) izpostavlja, da so omenjeno težavo reševali s snemanjem 

ZOOM videokonferenc in objavo teh posnetkov v spletno učilnico. Pilkington in Hanif (2020) 

ter Shidiq idr. (2020) poudarjajo pomen asinhronega poučevanja (vnaprej posnete razlage). 

Videokonference so bile namenjene zgolj učenčevim vprašanjem, dodatni sinhroni razlagi in 

diskusiji. Vsi avtorji opozarjajo na slabšo odzivnost učečih med videokonferencami, zato 

poučevanje popestrijo z raznimi kvizi, diskusijskimi vprašanji, videoposnetki, animacijami, 

simulacijami in drugim. Glede na to, da je kemija eksperimentalno-raziskovalna veda, se 

pojavljajo tudi drugi izzivi pri njenem poučevanju. Nekaj prednosti in izzivov pri poučevanju 

kemije je zbranih v spodnji tabeli.  

Tabela 8: Prednosti in izzivi pri poučevanju kemije v času epidemije novega koronavirusa 

        (Shidiq idr., 2020) 

Izzivi pri poučevanju kemije Prednosti pri poučevanju kemije 

Omejen dostop do spleta in naprav. Aktivno in samostojno iskanje informacij. 

Omejitve pri izvedbi eksperimentalno-

raziskovalnega dela. 

Učitelj ni edini vir informacij.  

Omejitve pri vrednotenju kemijskega znanja. Inovativnost pri uporabi informacijsko-

komunikacijske tehnologije. 

Možnost razvoja napačnih razumevanj 

učečih. 

Razvijanje digitalnih kompetenc.  

Manjša interakcija med poučujočim in 

učečim. 

Učenje neodvisno od kraja in časa.  

 

2.5.2. Sodobni učni pristopi pri pouku kemije  

 

Kemija je ena izmed znanstvenih ved s številnimi abstraktnimi in kompleksnimi pojmi, zaradi 

česar imajo učenci težave pri njihovemu razumevanju (Urbančič idr., 2018). Tradicionalni 

način poučevanje kemije in preostalih naravoslovnih predmetov temelji na pomnjenju 

informacij in njihovi reprodukciji o naravoslovnih zakonitostih brez povezave z izkušnjami 

učencev v vsakdanjem življenju. To vodi v upad interesa in motivacije za učenje naravoslovnih 

predmetov, četudi se večina učencev zaveda pomembnosti naravoslovnega znanja za ravnanje 

v vsakdanjem življenju. Učenčeve želje, potrebe in ideje se pogosto izključuje pri organizaciji 

in izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa (Devetak, 2014; Georgiou in Kyza, 2014). 
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Georgiou in Kyza (2014) v svoji raziskavi izpostavljata, kakšno je dojemanje učencev o 

uspešnejšemu poučevanju in učenju kemije. Učenci v raziskavi izpostavljajo pomen 

sodobnejšega poučevalnega pristopa v smeri uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije in učenja kemije v kontekstu. Izpostavljajo željo po pogostejši uporabi interaktivnih 

tabel, tabličnih računalnikov, virtualnih eksperimentov, avdio-vizualnih pripomočkov ter 

samostojnega eksperimentiranja. Prav tako izpostavljajo željo po manjši uporabi tradicionalnih 

učnih pripomočkov, kot so učbeniki in delovni listi. Tudi Urbančič idr. (2020) izpostavljajo, da 

morajo biti učenci pri poučevanju kemije vključeni v delo iskanja in obdelave podatkov ter 

reševanja aktualnih življenjskih problemov z opazovanjem in eksperimentiranjem. Raziskave 

kažejo, da uporaba sodobnih učnih pristopov z uporabo IKT oblikuje pestre in motivirajoče 

dejavnosti za učence.  

2.5.2.1. Učenje kemije v kontekstu življenjskih situacij  

V začetku 80. let prejšnjega stoletja je bil prvič ustanovljen projekt Salters z udeleženci s 

področja naravoslovnega izobraževanja. Njihov cilj je bil ugotoviti, kako naravoslovne vsebine 

čim bolj približati učencem. S tem projektom se je prvič razvila ideja o poučevanju kemije v 

kontekstu življenjskih situacij (Bennett in Lubben, 2006). Majid in Rohaeti (2018) izpostavljata 

rezultate raziskav TIMSS in PISA, ki nakazujejo slabše znanje učencev in pomanjkanje 

njihovega interesa za učenje naravoslovnih vsebin. Večina učencev je še vedno mnenja, da pouk 

kemije vključuje abstraktne pojme, matematične probleme in učenje teorij, katerih doprinos 

ocenjujejo kot nepomemben za njihovo vsakdanje življenje.  

Kontekst življenjskih situacij pri pouku kemije predstavlja nit odkrivanja in raziskovanja 

vsakdanjih situacij, razvoj višjih miselnih procesov in iskanje odgovorov na znanstvena 

vprašanja (Broman in Parchmann, 2014). V ospredju morajo biti aktivne oblike učenja, tako da 

učenec prične razmišljati o vsebinah, ki se jih uči. Potrebno je predstaviti določeno situacijo, v 

kateri se povežejo učenčeve izkušnje iz vsakdanjega življenja in novo usvojeno kemijsko znanje 

(Devetak, 2014; Majid in Rohaeti, 2018). Tako učenci razvijejo učne kompetence, ki 

omogočajo razumeti naravne procese in lasten doprinos pri reševanju problemov, povezanih z 

njihovim vsakdanjim življenjem (Bennet in Lubben, 2006; Devetak, 2014). Zaradi uporabe 

takšnih motivacijskih spodbud postajajo učenci bolj notranje motivirani in pričnejo gojiti 

pozitiven odnos do učenja kemijskih vsebin (Devetak, 2014; Majid in Rohaeti, 2018).  

Pri pouku kemije se lahko uporabijo trije različni konteksti. Prvi je socionaravoslovni kontekst, 

kadar učenci spoznajo naravoslovno situacijo v sodobni družbi (na primer možna nadomestila 

avtomobilov z motorjem z notranjim izgorevanjem derivatov nafte). Drugi je individualno-

naravoslovni kontekst, ki ni povezan z delovanjem sodobne družbe, pač pa se neposredno 

nanaša na učenčevo življenje (na primer spoznavanje kovin v telefonu). Tretji kontekst je 

okoljsko-naravoslovni kontekst in se nanaša na spoznavanje naravnih pojavov v okolju (na 

primer vpliv sončne svetlobe na potek procesov v rastlini). Zelo pomembno je, da učitelj 

posluša učenčeve želje pri snovanju učne ure in izbiri konteksta, ki se direktno nanaša na 

učenčeve izkušnje in učenje (Devetak, 2014). Parchmann idr. (2017) predlagajo zasnovo 

kemijske učne ure v štirih zaporednih stopnjah, in sicer 1) ugotavljanje učenčevih neposrednih 

in posrednih izkušenj in stopnje interesa, povezanih s kontekstom, 2) ugotavljanje učenčevega 

predznanja in zastavljanje vprašanj za nadaljnje raziskovanje glede na predlagan kontekst, 3) 

aktivno vlogo učencev (na primer skupinsko projektno delo) in iskanje odgovorov na 

predhodno zastavljenih vprašanjih in 4) razlago abstraktnih pojmov, povezanih s kontekstom.       
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2.5.2.2. Trojna narava kemijskih pojmov 

Narava kemijskih pojmov je pogosto nepravilno predstavljena, zato se zdi za učečega 

kompleksna in abstraktna. Naravo kemijskih pojmov je mogoče opisati na treh ravneh. Prva 

raven vključuje opazovanje naravnega procesa, ki ga je mogoče zaznati s čutili. Takšno raven 

imenujemo konkretna (dejanska) ali makroskopska (senzorna) raven. Druga raven temelji na 

razlaganju opazovanih naravoslovnih procesih na submikroskopski ravni delcev. Sem 

uvrščamo razlaganje in prikaz zgradbe atomov in molekul, kemijskih reakcij, raztopin, 

kemijske kinetike in ravnotežja, redoks reakcij ter drugo. Za lažjo ponazoritev prehoda med 

makroskopsko in submikroskopsko ravnijo se v zadnjem času uporabljajo tudi mezoravni, kar 

pomeni, da s pomočjo postopnega povečevanja snovi preidemo na raven molekul, atomov ali 

ionov. Tretja raven prevede makroskopska opažanja in submikroskopsko raven v ustrezno vrsto 

simbolov (kemijske enačbe, formule, matematične enačbe, shematske in grafične predstavitve 

idr.) zaradi poenostavljene interpretacije dejanskega stanja in lažje medsebojne komunikacije v 

kemijskemu jeziku (Devetak, 2012; Slapničar idr., 2015; Taber, 2013).  

Johnstone je leta 1982 prvič predstavil model trikotnika trojne narave kemijskih pojmov, pri 

čemer je nakazal soodvisnost makroskopske, submikroskopske in simbolne ravni kemijskih 

pojmov. Devetak (2005) nadgradi Johnstonov model v tako imenovan model soodvisnosti treh 

ravni naravoslovnih pojmov (STRP model), ki ohrani vse elemente prvotnega modela, a doda 

njihove povezave, kar omogoči učenje in razvoj ustreznega mentalnega modela kemijskega 

pojma. Posameznik med kognitivno dejavnostjo oblikuje mentalno predstavitev nekega objekta 

ali pojava; zaradi njegove interakcije jo še nadalje razvija. Ustrezen mentalni model se razvije 

ob ustrezni uporabi vizualizacijskih metod (Devetak, 2012; Slapničar idr., 2015).  

 

Shema 3: Model soodvisnosti treh ravni kemijskih pojmov (Devetak, 2005). 

Učitelj mora v pouk kemije integrirati trojno naravo kemijskih pojmov s pomočjo različnih 

učnih pristopov in učnega materiala, kar učencu olajša oblikovanje mentalnega modela. Model 

poučevanja in učenja kemije, v katerega je vključen tudi STRP model, omogoča učencem 

odpravljanje napačnih razumevanj, ki so najpogostejši razlog za upad interesa in znanja 

učenčev o kemijskih pojavih. Če učitelji hkrati povežejo vse tri ravni kemijskega pojma, večina 

učenčevega razumevanja ostane na makroskopski ravni. Hitro prehajanje med vsemi tremi ravni 

kemijskih pojmov predstavlja izziv učencem, ki se prvič srečujejo s kemijskimi pojmi. Še 

posebej imajo težave pri tistih pojmih, katerih v makroskopskem svetu ne morejo zaznati s čutili 

(molekula, atom, elektron idr.) (Devetak, 2012; Taber, 2013).  
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2.5.2.3. Informacijsko-komunikacijska tehnologija  

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je postala pomemben del delovanja današnje 

informacijske družbe (Ferk Savec, 2015; Poberžnik idr., 2015). Splet v današnjem času ponuja 

različne priložnosti za inovativno in efektivno poučevanje kemije. Ponuja velik nabor virov 

informacij, kemijskih baz podatkov, spletne komunikacije in spletna orodja za uporabo ali 

izdelavo trodimenzionalnih in interaktivnih vizualizacij abstraktnejših kemijskih pojmov in 

procesov (Tuvi-Arad in Blonder, 2018).  

Leta 1986 je Shulman kontekst vsebine in kontekst pedagogike združil v model PCK (angl. 

»Pedagogical Content Knowledge«), kar opredeljuje tako imenovano »znanje za poučevanje«. 

To znanje se nanaša na sposobnost učitelja, da predstavi vsebino v najbolj smiselni pedagoški 

obliki, ki upošteva razlike v sposobnostih in znanju učencev. Leta 2005 sta Koehler in Mishra 

dodala novo komponento tehnologije in nadgradila Shulmanov model PCK v TPCK (angl. 

»Technological Pedagogical Content Knowledge«), kar pomeni »znanje za poučevanje z IKT«. 

Za učinkovito izvajanje sodobnega pedagoškega procesa morajo učitelji vzpostaviti dinamično 

ravnotežje vseh treh komponent – vsebine, tehnologije in pedagogike. Učitelj naravoslovja 

mora imeti zadosti strokovnega znanja, da učencem pomaga razumeti različne naravoslovne 

pojme in procese. Ob ustreznem znanju in razumevanju pedagogike učitelj upošteva potrebe 

učencev, jim pomaga povezovati predznanje z novim znanjem; napačna razumevanja presega 

s smiselno uporabo sodobne tehnologije (Ferk Savec, 2015).  

Devetak in Glažar (2012) navajata, da sodobni učni pristopi temeljijo na vključevanju različnih 

učnih pristopov, podprtih z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Za samostojno učenje 

so za učence poleg že uveljavljenih e-učnih enot na voljo multimedijski elementi 

(videoposnetki, slike, sheme, animacije, zvočni zapisi in drugo) in interaktivni elementi (naloge 

za preverjanje in utrjevanje znanja). Urbančič idr. (2018) opozarjajo, da uporaba tehnologije še 

ne pomeni kakovostno izvajanje pedagoškega procesa, ki se zagotovi s premišljenim 

načrtovanjem in izvajanjem ustreznih didaktičnih strategij in pristopov (Urbančič idr., 2018). 

V učnem načrtu je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije opredeljena med 

splošnimi cilji, naravoslovno-matematičnimi kompetencami, operativnimi učnimi cilji, 

standardi znanja in didaktičnimi priporočili. Učenci namreč razvijajo osnove kemijske vizualne 

pismenosti z uporabo vizualizacijskih sredstvi in sodobno IKT. IKT se uporablja za iskanje, 

zbiranje in shranjevanje informacij iz različnih spletnih virov, njihovo ustrezno uporabo in 

predstavitvijo. Prav tako je uporaba IKT značilna za eksperimentalno-raziskovalni pristop in 

razvijanje prostorskih predstav ob uporabi modelov (Poberžnik idr., 2015).  

Z uporabo tehnologije in priprave e-gradiv se upoštevajo različni učni stili, diferenciacija in 

individualizacija. To pomeni, da je v ospredju možnost prilagajanja posameznim individualnim 

potrebam in sposobnostim učencev. Učenec na podlagi svojih zmožnosti izvaja različne 

aktivnosti, rešuje naloge, razvija kreativno mišljenje in hkrati pridobiva povratne informacije o 

svoji uspešnosti. Učitelj pa je tisti, ki mora poznati učni načrt, ustrezne pristope za vključitev 

IKT v izobraževalni proces, pripravo didaktično ustreznih učnih gradiv, poznati programska 

orodja in storitve za podporo poučevanja ter navsezadnje tudi neprestano preizkušati nove 

možnosti za učinkovito rabo IKT in njihovo kritično vrednotenje (Ferk Savec, 2015; Poberžnik, 

Skvarč in Bačnik, 2015; Urbančič, 2018).  
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2.5.2.3.1. Vizualizacija in razvoj večpredstavnostnih gradiv 

Raziskave kažejo, da je več kot 80 % ljudi na podlagi vizualizacije sposobnih sporočilnost 

informacije sprejeti in obdelati. Vizualizacija vključuje vse od fizičnih modelov do različnih 

multimedijskih in interaktivnih animacij, simulacij in navidezne resničnosti. Različen izbor 

sodobnih vizualizacijskih pripomočkov omogoča napreden razvoj informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Z njihovo uporabo učenci lažje razumejo kompleksne in 

abstraktne naravoslovne pojave in procese, zato postajajo glavno orodje sodobnega pouka 

naravoslovnih predmetov. Pravilna zasnova vizualizacijskega pripomočka je pomembna zato, 

ker se procesiranje informacij začne ravno s senzornim zaznavanjem. Nove informacije se v 

interakciji z že shranjenimi informacijami obdelajo v delovnemu spominu; nastanek 

razumevanja novega pojma ali procesa se nato shrani v dolgotrajni spomin (Devetak, 2012; 

Slapničar idr., 2015; Tuvi-Arad in Blonder, 2018).  

Večpredstavnostna učna gradiva so tista gradiva, ki vsebino predstavljajo z uporabo slikovne 

in besedne predstavne oblike. Besedna predstavna oblika je lahko napisana ali govorjena, 

medtem ko je slikovna oblika lahko statična (fotografije, slike, skice, grafi idr.) ali dinamična 

(simulacije, animacije, videoposnetki idr.). Z uporabo večpredstavnih gradiv učenci oblikujejo 

ustrezni mentalni model vsebine (Hrast idr., 2018; Mayer in Moreno, 2003). Mayer in Moreno 

(2003) navajata kognitivno teorijo učenja z uporabo večpredstavnosti, ki temelji na treh 

predpostavkah: 

(1) predpostavka uporabe dveh kanalov – v vidno/slikovnem kanalu se procesirajo informacije 

vidne oblike (fotografije, slike, skice, grafi, animacije, videoposnetki idr.); v verbalno/slušnem 

kanalu se procesirajo informacije slušne oblike (govor, neverbalni zvoki); zaradi istočasne 

obremenitve obeh omenjenih kanalov se zmanjša kognitivna obremenitev posameznega kanala;  

(2) predpostavka omejitvene kapacitete dvojnega kanala, kar pomeni, da lahko posameznik v 

določenem časovnem obdobju procesira le omejeno količino informacij v verbalno/slušnem in 

vidno/slikovnem kanalu; 

(3) predpostavka aktivnega procesiranja vhodnih informacij, pri čemer postane posameznik 

aktiven pri procesiranju informacij večpredstavnostnega gradiva zaradi treh glavnih kognitivnih 

procesov – izbiranje, organizacija in integriranje informacij obeh kanalov (izbira relevantnih 

besed in slik za nadalje procesiranje informacij v delovnem spominu, organiziranje izbranih 

relevantnih besed in slik v besedni in slikovni model ter integriranje novih besednih in slikovnih 

predstavitev z že obstoječim znanjem iz dolgoročnega spomina).  

Ključne težave pri učenju z uporabo večpredstavnostnih gradiv se pojavijo, kadar obseg 

kognitivnega procesiranja preseže učenčevo spoznavno možnost. Čeprav lahko odpravimo 

nebistveno kognitivno procesiranje, se lahko pojavi težava tudi pri obremenitvi učenčevega 

kognitivnega procesiranja bistvenih informacij. To se zgodi zaradi kompleksnosti in obsežnosti 

snovi brez ustreznega predznanja učencev (Hrast idr., 2018; Mayer in Moreno, 2003; Mayer 

2014).  
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Tabela 9: Reprezentativne tehnike večpredstavnostnega gradiva (Mayer in Moreno, 2003). 

Cilj 

reprezentativne 

tehnike 

Reprezentativna 

tehnika 

Opis reprezentativne tehnike 

 

 
Odstranjevanje 

nebistvenega 

kognitivnega 

procesiranja 

Načelo koherence Odstranjevanje nebistvenega učnega gradiva ali 

pripomočkov (obsežno besedilo, anekdote, 

fotografije, slike, glasba idr.). 

Načelo signalizacije  Poudarek na ključnih podatkih učnega gradiva s 

pomočjo podčrtavanja, označevanja, uporaba krepkih 

črk idr.  

Načelo redundance Izognitev podvajanja količine informacij, animirana 

pripoved ne vsebuje dodatnega zapisanega besedila. 

Načelo prostorskega 

stika  

Pojasnjevalno besedilo (razlaga) ob izbrani 

računalniški grafiki in ne ločeno od nje. 

Načelo časovnega stika  Govorno pojasnjevalno besedilo (razlaga) sočasno z 

animacijo. 

 
Obvladovanje 

bistvenega 

kognitivnega 

procesiranja  

Načelo segmentacije Členitev učnega gradiva na manjše enote, prilagojene 

učenčevim tempom procesiranja informacij.  

Načelo predhodnega 

učenja  

Predhodno usposabljanje za usvajanje imen, 

umestitve in ključnih elementov. 

Načelo modalnosti  Predstavitev učne vsebine oziroma ključnih besed z 

govorjenim namesto zapisanim besedilom.  

 

 
 

Spodbujanje 

generativnega 

kognitivnega 

procesiranja 

Načelo 

večpredstavnosti 

Pri razlagi je učinkovitejše uporabiti poleg besed še 

slikovne prikaze. 

Načelo personalizacije Učinkovitejše je uporaba pogovornega jezika kot 

knjižnega jezika. 

Glasovno načelo  Učinkovitejša uporaba človeškega glasu pri 

govornemu besedilu. 

Načelo poosebljanja Uporaba virtualnih likov s človeškimi lastnostmi.  

Načelo vodenega 

odkrivanja 

Ob reševanju nalog oziroma problemov je potrebno 

učencem dajati namige in povratne informacije. 

Načelo samorazlage Učenci si določene učne vsebine razložijo sami. 

Načelo risanja Skiciranje ob učenju učnih vsebin za lažjo 

vizualizacijo določenih pojmov in procesov. 

 

Videoposnetki  

Kemija je eksperimentalna veda, ki preučuje zgradbo in lastnosti snovi ter njihove procese 

spreminjanja, zato je pri procesu učenja kemije zaželeno eksperimentalno delo. Zgodi se, da so 

eksperimenti časovno zamudno izvedljivi ali pa so za njihovo izvedbo potrebne nevarne ali 

dražje kemikalije. V tem primeru lahko izvedbo eksperimenta nadomestimo z uporabo 

videoposnetkov. Eksperimenti zahtevajo razlago eksperimentalnih opažanj na abstraktnejši 

ravni, zato je priporočljivo kombiniranje videoposnetka z animacijo, ki prikazuje naravoslovni 

pojem ali proces na delčni in simbolni ravni (Poberžnik idr., 2015). Teorije poučevanja sicer 

zavračajo uporabo videoposnetka pri pouku zaradi pasivnosti učencev, a so novodobne 

raziskave potrdile, da videoposnetki pritegnejo pozornost učencev, zvišajo raven interesa in 

kognitivne aktivnosti pri procesiranju informacij (Curse, 2006). 
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Prednost uporabe videoposnetka je v realnem prikazu objektov. Pri tem je pomembno, da so 

poleg realnih predstavitev objektov dodane še usklajene govorne razlage (obremenjen slušni 

kanal) in slikovne ponazoritve (obremenjen vidni kanal). Predstavljena vsebina in kontekst v 

videoposnetku sta ključna elementa in morata biti prilagojena starostni skupini učencev, 

njihovim izkušnjam in kognitivnim sposobnostim (Curse, 2006).  

Pappas (2013) je navedel nekaj koristnih izhodišč za učinkovitejšo uporabo videoposnetka pri 

poučevanju:  

- uporaba krajših videoposnetkov s ključnimi razumljivimi informacijami, 

- prosto dostopna možnost večkratnega ogleda videoposnetka z manj zmogljivim 

računalnikom, 

- izdelava videoposnetkov s kvalitetnim slikovnim in zvočnim materialom, 

- zasnova videoposnetka na podlagi zgodbe, pripovedi ali vsakdanjega problema, 

- vključevanje interaktivnih elementov (vprašanja, hiperpovezave …), 

- vključena možnost zaustavitve in prevrtavanja videoposnetka, 

- vključevanje krajših povzetkov vsebine. 

 

Animacije in simulacije  

Animacije so 2D ali 3D prikazi, ki temeljijo na hitremu premikanju od 12 do 24 sličic na 

sekundo. To ustvari iluzijo gibanja, saj je presežena človeška sposobnost vida za razločevanje 

posameznih sličic. Animacije prikažejo potek kemijskih procesov in pojavov, kar učencem 

olajša razumevanje povezave med makroskopsko, delčno in simbolno ravnjo. Pripomorejo k 

oblikovanju višjih mentalnih modelov učencev in njihovih intelektualnih sposobnosti. Učitelj 

lahko animacije ustvari sam v spletnih programih in računalniških orodjih, kot so ChemSense, 

MolCadj, PowerPoint in eduTools. Hitro se zgodi, da se pri učencih utrdijo napačne predstave 

v dolgotrajni spomin, zato je pomembno konstantno preverjanje učenčeve interpretacije 

animacij (Bregar idr., 2020; Devetak, 2012; Poberžnik idr., 2015). 

Simulacije temeljijo na posnemanju postopkov procesov ali sistemov. V primerjavi z 

animacijami lahko učenci v simulacije posegajo s spreminjanjem posameznih parametrov 

(spremenljivk), kar jim omogoča preučevanje vplivov posameznih parametrov (spremenljivk) 

na sam potek kemijskega procesa v določenem časovnem obdobju. Najpogosteje se pri pouku 

kemije uporabljajo simulacije eksperimentov, prikazanih v virtualnem laboratoriju. Simulacije 

eksperimentalnega dela se lahko uporabijo za predhodno preverjanje in presojanje o ustreznosti 

načrtovanih postopkov izvedbe realnega eksperimenta, ugotavljanje rezultatov eksperimentov 

ob spreminjanju določenih parametrov (spremenljivk), utrjevanje in raziskovanje novega 

eksperimentalnega znanja, saj morebitne napake ali napačne odločitve ne povzročijo nobene 

škode. Najbolj znane uporabe simulacij najdemo v virtualnih laboratorijih na spletni strani The 

Royal Society of Chemistry in PhET; uporabimo lahko tudi računalniška orodja za njihovo 

izdelavo, kot sta Adobe Captivate in SimWriter (Bregar idr., 2020; Poberžnik idr., 2015). 

Računalniško generirani kemijski modeli  

Z računalniškimi programi (ChemSketch, J-mol, Molucad, Raswin in drugi) lahko skiciramo 

generirane molekulske modele v 3D-prostoru. Prednost uporabe takšnih računalniških 

programov je, da lahko hitro prehajamo med različnimi predstavitvami modelov molekul 
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(kalotni, kroglični in žični). Poleg prikazovanja statičnih modelov molekul se lahko simulirajo 

tudi molekulske dinamike – vibracije atomov v molekuli ali prikaz porazdelitve 

elektrostatičnega potenciala na površini modelov molekul. Takšne 3D modele molekul lahko v 

prostoru premikamo, obračamo, približamo ali oddaljimo. Uporaba računalniško generiranih 

kemijskih modelov je priporočljiva pri ponazoritvi novih kemijskih pojmov in procesov, 

predstavitvi zgradbe molekul in kristalov ter njihovo soodvisnost z reaktivnostjo, ponazoritev 

kemijskih in fizikalnih sprememb, ponazoritev poteka kemijskih reakcij in drugih kemijskih 

zakonitosti (Ferk Savec, 2015; Poberžnik idr., 2015). 

Uporaba IKT za zajem, zbiranje in predstavitev podatkov eksperimentalnega dela 

Kemija je eksperimentalno-raziskovalna znanstvena veda, zato predstavlja laboratorijsko delo 

ključno vlogo pri poučevanju in učenju kemije (Urbančič idr., 2020). Pri eksperimentalnemu 

delu lahko uporabimo računalniške vmesnike in senzorje za merjenje temperature, pH, 

električne prevodnosti, tlaka, deleža izbranih plinov in drugo (Poberžnik idr., 2015). Takšne 

naprave omogočajo hiter zajem podatkov in olajšajo njihovo nadaljnjo analizo in predstavitev. 

Grafičen način predstavitve podatkov omogoča razumevanje pojavov, ki jih je mogoče 

opazovati med eksperimentiranjem (Urbančič idr., 2020). Obstajajo tudi drugi načini za zajem, 

zbiranje in predstavitev podatkov, in sicer uporaba raznih mobilnih aplikacij. Ena izmed 

mobilnih aplikacij je ColorGrab (Android) ali ColorAssist (iOS), ki nadomešča uporabo 

klasičnega šolskega spektrometra. Ta aplikacija omogoči, da s pomočjo objektiva kamere 

mobilne naprave odčitamo H-vrednost (°) HSV barvnega modela (H – barvni odtenek, S – 

intenzivnost, V – svetlost) obarvanih vodnih raztopin različne koncentracije. Tako kot pri 

uporabi klasičnega šolskega spektrometra je tudi tukaj potrebno pripraviti serijo vzorcev 

raztopin z znanimi koncentracijami, slepo meritev in vzorec raztopine z neznano koncentracijo. 

Po izmerjenju H-vrednosti (°) HSV barvnega modela vseh omenjenih raztopin je potrebno 

izrisati graf v odvisnosti izmerjenih H-vrednosti (°) raztopin od njihove koncentracije. Grafično 

ali računsko se odčita vrednost koncentracije vzorčne raztopine (Kuntzleman in Jacobson, 

2016; Montangero idr., 2015).  

2.5.2.3.2. Interaktivna komunikacija v šoli in zunaj nje  

Tradicionalni način komuniciranja med učitelji in učenci poteka izključno znotraj razreda med 

izvajanjem pedagoškega procesa; interaktivna komunikacija se lahko ohranja tudi zunaj njega. 

Sem uvrščamo razna spletna orodja, kot so spletne učilnice, glasovalni sistemi in navsezadnje 

tudi socialna omrežja (na primer Facebook). Raziskave v Izraelu kažejo, da je uporaba socialnih 

omrežji pri poučevanju kemije pozitivno vplivala na aktivnost učencev in njihov odnos do 

učenja kemije. Učenci so bili spodbujeni h ustrezni rabi kemijskega jezika med komunikacijo 

na socialnih omrežjih (Tuvi-Arad in Blonder, 2018). 

2.5.2.3.3. Kemijske baze podatkov  

V zadnjih treh desetletjih se je izkazal napredek v dostopnosti in obliki kemijskih baz podatkov, 

kar omogoča uporabniku hitro pridobitev kvalitetnih želenih informacij. Zaradi napredka 

tehnologije in poplave informacij na svetovnem spletu je pomembno, da so v učnem načrtu za 

kemijo vključeni tudi cilji, ki se navezujejo na zmožnost kritičnega iskanja in zbiranja 

verodostojnih informacij. Kemijske baze podatkov se razdelijo v tri glavne sklope: (1) kemijske 

baze podatkov spojin (fizikalne in kemijske lastnosti spojin, 3D vizualizacija strukture 

molekule idr.); (2) kemijske baze podatkov o kemijskih reakcijah (vsebujejo informacije za 
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razumevanje, analizo in načrtovanje sinteznih procesov; zaradi komercialnih namenov niso 

prosto dostopne) ter (3) kemijske baze podatkov besedilnih virov (razlaga strokovnih terminov) 

(Tuvi-Arad in Blonder, 2018).  

Tabela 10: Primeri kemijskih baz podatkov (Tuvi-Arad in Blonder, 2018). 

Sklop kemijskih 

baz podatkov 

Primer kemijske 

baze podatkov 

Opis primera kemijske baze podatkov 

 

 

Kemijske baze 

podatkov spojin 

 

 

PubChem 

 

Prosto dostopna baza podatkov vsebuje informacije o več 

kot 96 milijonov spojin (od preprostih spojin do 

makromolekul, kot so lipidi, peptidi, ogljikovi hidrati 

idr.); le-te pridobimo z iskanjem ključnih besed, kot je 

ime spojine, molekulska formula spojine ali različnih 

fizikalnih in kemijskih lastnosti. Dostopna je na povezavi 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. 

Kemijske baze 

podatkov o 

kemijskih 

reakcijah 

 

SciFinder 

 

Plačljiva baza podatkov vsebuje več kot 40 milijonov 

zbirk člankov iz revij, prispevkov znanstvenih konferenc, 

knjig, poročil, raziskovalnih del in drugih prispevkov s 

področja kemije in drugih naravoslovnih ved. Dostopna 

je na povezavi https://www.cas.org/products/scifinder. 

 

Kemijske baze 

podatkov 

besedilnih virov 

 

The IUPAC Gold 

book 

 

Prosto dostopna baza podatkov vsebuje informacije in 

razlage o strokovnih kemijskih terminih, priporočilih 

IUPAC-ove nomenklature, kemijskih simbolih idr. 

Dostopna je na povezavi 

https://goldbook.iupac.org/index.html. 

 

2.5.2.3.4. Spletno učno okolje  

Spletna učna okolja (na primer Moodle, WebEx in Canvas) so digitalna orodja, ki učiteljem in 

učencem ponujajo možnosti izvajanja izobraževanja zunaj fizične učilnice (e-izobraževanje). 

Omogočajo pripravo, predstavitev in zbiranje učnega gradiva (videoposnetkov, hiperpovezav, 

poročil idr.), različne sisteme komuniciranja (forum), preverjanje in ocenjevanje učnih 

dosežkov učencev (kvizi), spremljanje učnega napredka učencev in drugo. V spletnih učnih 

okoljih se lahko uporabljajo različni mediji (besedila, avdio in video), kar podpira različne 

zaznavne učne stile učencev in omogoča učne izkušnje. Izbira učnih pristopov in metod je 

odvisna od zastavljenih učnih ciljev, učenčevih zmožnostih, interesov in potreb. Učenci si lahko 

večkrat ogledajo pripravljena gradiva; opravljanje obveznosti si časovno prilagodijo sami 

(Bregar idr., 2020; Tuvi-Arad in Blonder, 2019).  

V spletnem učnem okolju učitelj pripravi učne aktivnosti, ki so opredeljene kot interakcija 

udeležencev v učnem procesu, usmerjena k doseganju učnih ciljev. Učenec lahko individualno 

ali skupinsko opravlja določeno delo, ki je povezano z razvijanjem spretnosti, miselnih 

procesov, stališč in vrednot. Učenčevo delo ne vključuje samo pasivnega klikanja določenih 

spletnih učnih gradiv, pač pa vključuje raziskovanje, razmišljanje, presojanje, povzemanje, 

razpravljanje, opisovanje, odločanje in drugo. Učni cilji so že vnaprej jasno in natančno 

določeni; usvojimo jih lahko z absorpcijskimi, storilnostnimi in povezovalnimi aktivnostmi. Pri 

absorpcijskih aktivnostih (branje, opazovanje, poslušanje idr.) posameznik ni fizično aktiven, 

pač pa je aktiven mentalno, saj so te aktivnosti namenjene pridobivanju novega znanja ali pa 

znanje nadgraditi. Pri storilnostnih aktivnostih (praktične vaje, kvizi, igre, simulacije, idr.) 

učenci napravijo nekaj, kar je v povezavi z novimi pridobljenimi informacijami; najpogosteje 
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se s tem spodbudi učence k večji motiviranosti in spoznanju o uporabi znanja. S povezovalnimi 

aktivnostmi (poglobljena vprašanja, pripovedovanje zgodb, uporaba pripomočkov, 

raziskovanje in iskanje virov, priprava dokumentov idr.) učenci povežejo novo znanje s 

predznanjem in izkušnjami iz vsakdanjega življenja, pri čemer dosegajo višje oblike učenja in 

zmožnosti. O pravilnosti opravljenih aktivnosti mora učitelj učencem podati povratno 

informacijo s podajanjem pravilnih odgovorov, dodatno literaturo, nasvetov, spodbud, vzorčnih 

odgovorov in drugo (Bregar idr., 2020). 

V današnjem času se vse bolj uveljavlja samostojno učenje (angl. Self Directed Learning), zato 

so v spletnih učnih okoljih (Moodle) že na voljo orodja, s pomočjo katerih učitelj pripravi razne 

sprotne kvize z objektivnimi vprašanji (vprašanja izbirnega in alternativnega tipa, vprašanja s 

kratkimi odgovori in z dopolnjevanjem) za preverjanje znanja. V sodobnem e-izobraževanju je 

tudi uporaba subjektivnih vprašanj precej pogosta. Sem uvrščamo predvsem esejska vprašanja, 

s katerimi učitelj preveri razumevanje učnih ciljev na višjih kognitivnih ravneh Bloomove 

taksonomije (analiza, sinteza in vrednotenje). Priporočljivejša je uporaba strukturiranega 

esejskega vprašanja z zastavljenimi podvprašanji. Pri vrednotenju odgovorov je potrebna 

priprava kriterija z vzornimi členjenimi odgovori in številom možno doseženih točk. Vse naloge 

morajo biti čim bolj avtentične, kar pomeni, da so povezane z življenjskimi okoliščinami; 

učenci se pri tem srečujejo z življenjskimi vprašanji in izzivi (Bregar idr., 2020).  
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3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Vodno okolje vse bolj postaja obremenjeno z umetno proizvedenimi onesnaževali; hkrati se 

tudi neprestano izkorišča za vsakdanje potrebe človeka. Viri vode niso neomejeni in so 

prostorsko neenakomerno porazdeljeni. Rešitev za zmanjšanje onesnaževanja vodnega okolja 

je v neprestanem izobraževanju množice ljudi. Spremembo posameznikovega ravnanja v 

vsakdanjem življenju dosežemo z razvijanjem naravoslovne in okoljske pismenosti že v 

osnovni šoli. Ugotovitve raziskav, kot so Ben-zvi-Assarf in Orion (2005), Devetak in Rebolj 

(2013), Iliopoulou (2018), Koomson in Owusu-Fordjour (2018), Pan in Liu (2018), kažejo na 

pomanjkljivo kemijsko znanje pri razumevanju onesnaževanja hidrosfere. Učenci pri razlagi 

naravnih procesov in virov onesnaževanja hidrosfere uporabljajo vsakdanja, poenostavljena in 

laična pojmovanja. Zaradi pomanjkljivega poučevanja kemijskih pojmov na primerih 

onesnaževanja okolja v vsakdanjem življenju in neustrezne slikovne vizualizacije kemijskih 

procesov v naravi, učenci težje razumejo vpliva okoljskih problemov na njihovo življenje in 

lastne vloge pri iskanju rešitev za njihovo zmanjševanje. Ugotovljeno je bilo, da le peščica 

učencev navaja trajnostne rešitve za zmanjšanje onesnaževanja hidrosfere. Devetak in Rebolj 

(2013) ter Iliopoulou (2018) opozarjajo, da je potrebno vključevati vsebine o okoljskih 

problemih v pouk naravoslovnih predmetov, saj bodo na ta način učenci postali zmožni 

kritičnega presojanja in ravnanja v vsakdanjem življenju. Georgiou in Kyza (2014) pojasnjujeta 

upad interesa za učenje naravoslovnih vsebin zaradi uporabe tradicionalnega načina 

poučevanja. Juriševič (2012a) ugotavlja, da na razvoj učenčevega interesa vpliva motivirajoča 

situacija iz okolja, ki pri učencu sproži pozitivno reakcijo. Učitelj mora ustvariti takšno 

situacijo, da se interes razvije tudi pri tistih učencih, ki ga prvotno niso imeli. Devetak in Ferk 

Savec (2018) ter Georgiou in Kyza (2014) opozarjajo, da je potrebno stremeti k uporabi čim 

bolj sodobnih pristopov, kot so učenje kemije v kontekstu, izvedba eksperimentalnega dela, 

vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije in drugih vizualizacijskih elementov. 

V učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli ne zasledimo operativnih učnih ciljev, ki bi se 

neposredno nanašali na poučevanje hidrosferskih okoljskih problemov. Splošni učni cilji se 

navezujejo na razumevanje naravnih procesov, razvijanje odgovornega odnosa, ravnanja za 

zdravje in okolje, kritičnega razmišljanja, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije 

in razvijanje naravoslovne pismenosti (Bačnik, Bukovec, Vrtačnik idr., 2011). Namen 

raziskave je bila optimizacija in izvedba spletne delavnice s primeri vključevanja hidrosferskih 

okoljskih problemov v pouk kemije ob upoštevanju učnih ciljev učnega načrta za kemijo v 

osnovni šoli ter evalvirati učinkovitost vključevanja teh vsebin s primerjavo učnih dosežkov 

učencev pred in po izvedbi spletne delavnice. Ugotavljajo se je tudi, ali se pojavljajo razlike v 

učnih dosežkih učencev pred in po izvedbi spletne delavnice glede na spol, identifikacijo 

nadarjenost, obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta, povprečne zaključne ocene pri 

predmetu kemija, ravni individualnega in situacijskega interesa, ravni motivacije in učnih 

kompetenc ter ravni vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije. Namen 

raziskave je bilo tudi ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v ravni individualnega in situacijskega 

interesa glede na spol, identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta, 

povprečne zaključne ocene pri kemiji in ravni motivacije. 
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3.1. Cilji raziskave  
 

Cilji raziskave so:  

(1) optimizacija in izvedba spletne delavnice s primeri vključevanja hidrosferskih okoljskih 

problemov v pouk kemije ob upoštevanju učnih ciljev učnega načrta za kemijo; 

(2) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja 

in poznem preizkusu znanja; 

(3) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na pred-preizkusu znanja glede na spol, 

identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta in povprečno zaključno 

oceno pri kemiji; 

(4) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na po-preizkusu znanja glede na spol, 

identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta in povprečno zaključno 

oceno pri kemiji; 

(5) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na poznem preizkusu znanja glede na spol, 

identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta in povprečno zaključno 

oceno pri kemiji; 

(6) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja 

in poznem preizkusu znanja glede na raven individualnega interesa; 

(7) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na po-preizkusu znanja in poznem preizkusu 

znanja glede na raven situacijskega interesa; 

(8) ugotoviti, ali obstaja povezanost med individualnim in situacijskim interesom; 

(9) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja 

in poznem preizkusu znanja glede na raven avtonomne motivacije, kontrolirane motivacije, 

amotivacije in učnih kompetenc;  

(10) ugotoviti razlike v učnih dosežkih učencev na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja 

in poznem preizkusu znanja glede na raven vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje 

kemije; 

(11) ugotoviti razlike v individualnem interesu učencev glede na raven avtonomne motivacije 

in kontrolirane motivacije; 

(12) ugotoviti razlike v situacijskem interesu učencev glede na raven avtonomne motivacije in 

kontrolirane motivacije; 

(13) ugotoviti najpogostejša napačna razumevanja učencev o onesnaževanju hidrosfere na 

preizkusih znanja. 
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3.2. Raziskovalna vprašanja  
 

1. Ali so učenci na pred-preizkusu, po-preizkusu in poznem preizkusu znanja o hidrosferskih 

okoljskih problemih dosegli vsaj 50 % vseh možnih točk? 

2. Ali se med učenci glede na spol, identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnih kemijskih 

predmetov in povprečno zaključno oceno pri kemiji pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseženih točkah na pred-preizkusu znanja? 

3. Ali se med učenci glede na spol, identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnih kemijskih 

predmetov in povprečno zaključno oceno pri kemiji pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseženih točkah na po-preizkusu znanja? 

4. Ali se med učenci glede na spol, identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnih kemijskih 

predmetov in povprečno zaključno oceno pri kemiji pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseženih točkah na poznem preizkusu znanja? 

5. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah učencev na pred-preizkusu 

znanja in po-preizkusu znanja?  

6. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah učencev na pred-preizkusu 

znanja in poznem preizkusu znanja oziroma trajnosti znanja? 

7. Ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah učencev na po-preizkusu 

znanja in poznem preizkusu znanja oziroma trajnosti znanja? 

8. Ali se med učenci glede na spol, identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnih kemijskih 

predmetov in povprečno zaključno oceno pri kemiji pojavljajo statistično pomembne razlike v 

zbranih točkah na vprašalniku individualnega interesa? 

9. Ali se med učenci glede na spol, identifikacijo nadarjenosti, obiskovanje izbirnih kemijskih 

predmetov in povprečno zaključno oceno pri kemiji pojavljajo statistično pomembne razlike v 

zbranih točkah na vprašalniku situacijskega interesa? 

10. Ali se med učenci z različno ravnjo individualnega interesa pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja in poznem preizkusu 

znanja? 

11. Ali se med učenci z različno ravnjo situacijskega interesa pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseženih točkah na po-preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja? 

12. Ali obstaja statistično pomembna povezanost med zbranimi točkami na vprašalniku 

individualnega interesa in vprašalniku situacijskega interesa učencev? 

13. Ali se med učenci z različno ravnjo avtonomne motivacije pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja in poznem preizkusu 

znanja? 

14. Ali se med učenci z različno ravnjo avtonomne motivacije pojavljajo statistično pomembne 

razlike v zbranih točkah na vprašalniku individualnega interesa in situacijskega interesa? 
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15. Ali se med učenci z različno ravnjo kontrolirane motivacije pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja in poznem preizkusu 

znanja? 

16. Ali se med učenci z različno ravnjo kontrolirane motivacije pojavljajo statistično pomembne 

razlike v zbranih točkah na vprašalniku individualnega interesa in situacijskega interesa? 

17. Ali se med učenci glede na amotiviranost pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseženih točkah na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja? 

18. Ali se med učenci z različno ravnjo učnih kompetenc pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja, po-preizkusu znanja in poznem preizkusu 

znanja? 

19. Ali se med učenci z različno ravnjo vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje 

kemije pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja, 

po-preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja? 

20. Ali imajo učenci razvita napačna razumevanja o hidrosferskih okoljskih problemih in v 

primeru, če jih imajo, kakšna so? 
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4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Uporabljeni sta bili deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega 

pedagoškega raziskovanja s kvantitativnim raziskovalnim pristopom.  

4.1. Vzorec 
 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni; učenci so bili izbrani namensko. V raziskavi je sodelovalo 

145 učencev 9. razreda sedmih različnih osnovnih šol iz osrednjeslovenske in jugovzhodne 

regije. Spodnje tabele prikazujejo sestavo vzorca glede sodelujoče šole, spola, identifikacije 

nadarjenosti in obiskovanja kemijskih izbirnih predmetov. 

Tabela 11: Porazdelitev učencev glede na šolo 

Šola F F % 

1 39 26,9 

2 29 20,0 

3 4 2,8 

4 37 25,5 

5 14 9,7 

6 9 6,2 

7 13 8,9 

Skupaj 145 100 

  

Tabela 12: Porazdelitev učencev glede na spol 

Spol F F % 

Moški 74 51,1 

Ženski 71 48,9 

Skupaj 145 100 

 

Tabela 13: Porazdelitev učencev glede na starost 

Starost F F % 

14 66 45,5 

15 79 54,5 

Skupaj 145 100 

 

Tabela 14: Porazdelitev učencev glede na identifikacijo nadarjenosti 

Identifikacija 

nadarjenosti 

F F % 

Da 38 26,2 

Ne 107 73,8 

Skupaj 145 100 
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Tabela 15: Porazdelitev učencev glede na obiskovanje kemijskega izbirnega predmeta 

Udeležba na kemijskem 

izbirnem predmetu 

F F % 

Da 46 31,7 

Ne 99 68,3 

Skupaj 145 100 

  

Iz zgornjih tabel je razvidno, da je največ učencev sodelovalo iz šole 1 (26,9 %), šole 2 (20,0 %) 

ter šole 3 (25,5 %). V raziskavi je sodelovalo približno enako učencev (51,1 %) kot učenk 

(48,9 %). Učenci so bili v času raziskave stari 14 (45,5 %) ter 15 (54,5 %) let. Raziskave se je 

udeležilo več učencev, ki niso bili identificirani kot nadarjeni (73,8 %) in ki ne obiskujejo 

nobenega izmed kemijskih izbirnih predmetov (68,3 %).  

4.2. Merski pripomočki 
 

Za namen zbiranja podatkov so bili uporabljeni preizkusi znanja in različni vprašalniki. 

4.2.1. Vprašalnik individualnega interesa  

 

Vprašalnik individualnega interesa je povzet po avtorjih Rotgans in Schmidt (2017) vprašalnika 

»Individual Interest Questionnaire«. Z njim se je ugotavljala raven interesa do učenja okoljskih 

vsebin. Prvi del vsebuje seznam petnajstih postavk (npr. »učne vsebine o okoljskih problemih 

Me zanimajo«). Učenci so vsako izmed postavk ovrednotili na podlagi Likertove petstopenjske 

lestvice od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Maksimalno možno število 

pridobljenih točk je 75, minimalno pa 15 točk. Drugi del vključuje dve vprašanji odprtega tipa. 

Učenci so zapisali katere vsebine okoljskih problemov jih še posebej zanimajo in katere jih 

sploh ne zanimajo. Zanesljivost vprašalnika je odlična (vrednost Cronbach alfa koeficienta je 

0,930). Objektivnost je bila zagotovljena z vrsto postavk objektivnega tipa, ki so se ovrednotile 

na petstopenjski lestvici. Vsebinska veljavnost je bila zagotovljena z vsebino postavk; vse se 

nanašajo na interes do učenja okoljskih vsebin. Vprašalnik o individualnem interesu je bil 

uporabljen v prvi fazi magistrske raziskave. Celoten vprašalnik je mogoče dobiti na Oddelku 

za biologijo, kemijo in gospodinjstvo, na Katedri za kemijo in kemijsko izobraževanje. 

4.2.2. Vprašalnik situacijskega interesa  

 

Vprašalnik situacijskega interesa je povzet po avtorjih Chen idr. (2001) vprašalnika 

»Situational Interest Scale«. Z njim se je ugotavljalo, ali je spletna delavnica kot motivirajoča 

situacija oziroma dogodek povečala interes do posredovanih učnih vsebin. Prvi del vsebuje 

seznam desetih postavk (npr. »obravnava učne snovi je bila zahtevna«). Učenci so vsako izmed 

postavk ovrednotili na podlagi Likertove petstopenjske lestvice od 1 (nikakor se ne strinjam) 

do 5 (popolnoma se strinjam). Maksimalno možno število pridobljenih točk je 50, minimalno 

pa 10 točk. Drugi del vključuje eno vprašanje odprtega tipa. Učenci so izpostavili tri stvari, ki 

so jim bile pri izvedeni spletni delavnici najbolj všeč. Zanesljivost vprašalnika je dobra 

(vrednost Cronbach alfa koeficienta je 0,812). Objektivnost je bila zagotovljena z vrsto postavk 

objektivnega tipa na petstopenjski lestvici. Vsebinska veljavnost je bila zagotovljena z vsebino 

postavk; vse se nanašajo na evalvaciji spletne delavnice. Vprašalnik o situacijskem interesu je 
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bil uporabljen v drugi fazi magistrske raziskave. Celoten vprašalnik je mogoče dobiti na 

Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo, na Katedri za kemijo in kemijsko izobraževanje. 

4.2.3. Vprašalnik o razlogih za učenje kemije (VRUK) 

 

Uporabljen je bil vprašalnik o razlogih za učenje kemije (VRUK) avtorjev Devetak in Bunce 

(2012), zasnovan ob upoštevanju motivacijske teorije Ryan in Deci (2000). Prvi del vsebuje 

seznam petindvajsetih postavk, ki se nanašajo na pet različnih vsebinskih sklopov – avtonomna 

motivacija, kontrolirana motivacija, amotivacija, učne kompetence in klima v razredu. V 

magistrski raziskavi se zaradi izvedbe preko spleta vsebinski sklop, ki se nanaša na klimo v 

razredu, ni preverjal. Učenci so vsako izmed postavk ovrednotili na podlagi Likertove 

petstopenjske lestvice od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Drugi del 

vprašalnika vsebuje dve vprašanji odprtega tipa. Učenci so zapisali, kaj jim je bilo všeč pri 

dosedanjem pouku kemije in kaj imajo v spominu kot negativno izkušnjo. Zanesljivost 

vprašalnika je dobra (vrednost Cronbach Alfa znaša 0,825). Objektivnost je bila zagotovljena z 

vrednotenjem postavk objektivnega tipa na petstopenjski lestvici. Vsebinska veljavnost je bila 

zagotovljena z vsebino postavk, upoštevajoč motivacijske teorije avtorjev Ryan in Deci. 

Vprašalnik je bil uporabljen v prvi fazi magistrske raziskave. Celoten vprašalnik je mogoče 

dobiti na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo, na Katedri za kemijo in kemijsko 

izobraževanje. 

Tabela 16: Opis vprašalnika o razlogih za učenje kemije (VRUK) 

Vsebinski sklop 

postavke 

Primer postavke Št. postavk Maksimalno št. 

točk 

Minimalno št. 

točk 

Avtonomna 

motivacija 

Aktivno sodelujem 

pri pouku kemije, ker 

menim, da pripomore 

k mojemu boljšemu 

razumevanju učne 

vsebine. 

5 25 5 

Kontrolirana 

motivacija 

Aktivno sodelujem 

pri pouku kemije, ker 

bi ostali imeli slabo 

mnenje o meni, če ne 

bi sodeloval. 

7 35 7 

Amotivacija Pouka kemije se ne bi 

udeležil, če ne bi bil 

obvezen. 

3 15 3 

Učne 

kompetence 

Zmožen sem doseči 

zadane cilje pri 

pouku kemije. 

4 20 4 

Klima v 

razredu* 

Učitelj kemije me 

razume. 
6 30 6 

*Vsebinski sklop Klima v razredu se zaradi izvedbe preko spleta ni preverjal v magistrski 

raziskavi 

4.2.4. Ocenjevalna lestvica vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije 

 

Ocenjevalna lestvica vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije je bila povzeta 

in prilagojena po japonski ocenjevalni lestvici vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za 
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področje naravoslovja avtorjev Sumida in Ohashi (2015). Izbranih je bilo 15 postavk, ki se 

neposredno povezujejo z vedenjskimi lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije (npr. 

»razvija vztrajnost pri raziskovanju določene teme in naloge«). Te postavke so bile 

predrugačene tako, da so se učenci ocenili sami (npr. »sem vztrajen pri raziskovanju določene 

teme in naloge«). Učenci so izbrane postavke ocenili na podlagi Likertove petstopenjske 

lestvice od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Maksimalno možno število 

doseženih točk je 75, minimalno pa 15 točk. Zanesljivost vprašalnika je dobra (vrednost 

Cronbach alfa koeficienta je 0,881). Objektivnost je bila zagotovljena z vrsto postavk 

objektivnega tipa na petstopenjski lestvici. Vsebinska veljavnost je bila zagotovljena z vsebino 

postavk; vse se nanašajo vedenjske lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije. 

Ocenjevalna lestvica je bila uporabljena v prvi fazi magistrske raziskave.  

Tabela 17: Primerjava prvotne in prilagojene japonske ocenjevalne lestvice vedenjskih lastnosti 

nadarjenih učencev 

 Prvotna japonska ocenjevalna 

lestvica vedenjskih lastnosti 

nadarjenih učencev 

Prilagojena japonska ocenjevalna 

lestvica vedenjskih lastnosti 

nadarjenih učencev 

Št. postavk 30 15 

Področje 

nadarjenosti 

Naravoslovje (splošno) Kemija (specifično) 

Ocenjevalec Opazovalec/učitelj Učenec 

 

4.2.5. Preizkusi znanja 

 

Uporabljeni so bili pred-, po- in pozni preizkus znanja v spletni obliki. Učenci so v prvi fazi 

magistrske raziskave pred izvedbo spletne delavnice rešili pred-preizkus znanja, s katerim se je 

preverjalo njihovo predznanje. Tik po izvedbi spletne delavnice so učenci v drugi fazi 

magistrske raziskave rešili po-preizkus znanja, s katerim se je preverjalo usvojeno znanje 

vsebin spletne delavnice. Novo usvojeno znanje je nadgradnja predznanja, preverjenega s pred-

preizkusom znanja. Tretja faza magistrske raziskave se je izvedla dva tedna po izvedbi spletne 

delavnice. Učenci so rešili pozni preizkus znanja, s katerim se je preverjala trajnost usvojenega 

znanja. Pozni preizkus znanja je bil identičen po-preizkusu znanja. Vsi preizkusi znanja so 

vsebovali enak delež nalog na posameznih kognitivnih ravneh; natančnejšo porazdelitev 

prikazuje Tabela 18.  

Tabela 18: Porazdelitev nalog preizkusov znanja glede na kognitivno raven 

 1. raven 

(poznavanje) 
2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

3. raven 

(sinteza, analiza, 

evalvacija) 

Delež nalog 30 % 50 % 20 % 

 

Preizkusi znanja so tristopenjski. Prva stopnja predstavlja odgovor učenca na nalogo izbirnega 

tipa z enim pravilnim odgovorom. Druga stopnja predstavlja učenčevo utemeljitev odgovora 

prve stopnje. Tudi ta del je sestavljen iz naloge izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. 

Tretja stopnja predstavlja prepričanost učenca v pravilnost podanega odgovora v prvi in drugi 
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stopnji. Učenec svojo prepričanost oceni na podlagi Likertove šeststopenjske lestvice od 1 

(samo ugibam) do 6 (popolnoma prepričan). Na podlagi tristopenjskih preizkusov znanja se bo 

ugotavljalo, ali so slabše reševane naloge posledica pomanjkljivega znanja ali napačnega 

razumevanja.  

Preizkusi znanja morajo biti zasnovani ob upoštevanju merskih karakteristik – veljavnost, 

objektivnost, zanesljivost, ekonomičnost, občutljivost in umerjenost. Vsebinska veljavnost je 

bila zagotovljena z zasnovo nalog, ki preverjajo različne učne cilje in učne vsebine učnega 

načrta za kemijo v 8. in 9. razredu. Objektivnost izvedbe je bila zagotovljena tako, da so učenci 

dobili enaka pisna navodila in imeli na voljo enako časovno omejitev. Objektivnost vrednotenja 

je bila zagotovljena tako, da so se naloge vrednotile po vnaprej zastavljenih kriterijih 

dodeljevanja točk. Občutljivost je bila zagotovljena z največjo izbiro nalog srednje težavnosti. 

Ekonomičnost je bila zagotovljena z izbiro nalog izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. 

Zanesljivost pomeni, da bi ob ponovnem testiranju posameznikov dobili iste rezultate. Mera 

zanesljivosti predstavlja izračun Cronbachovega alfa koeficienta.  

Tabela 19: Vrednosti Cronbachovega alfa koeficienta za posamezen del nalog preizkusov 

znanja 

  Vrednost Cronbach alfa koeficienta  

1. del naloge 

(odgovor) 

2. del naloge 

(utemeljitev) 

3. del naloge 

(strinjanje) 

Pred-preizkus znanja 0,370 0,533 0,907 

Po-preizkus znanja 0,156 0,116 0,838 

Pozni-preizkus znanja 0,187 0,143 0,844 

 

Kako zahtevna je naloga, se lahko ugotovi z izračunom indeksa težavnosti (It). Indeks 

težavnosti (It) odraža uspešnost učencev pri posamezni nalogi. Vrednost indeksa težavnosti se 

izračuna tako, da se povprečno število doseženih točk pri nalogi deli z maksimalnim možnim 

številom doseženih točk. Vrednosti indeksa težavnosti se gibljejo med 0 in 1. Vrednosti bližje 

1 nakazujejo zelo lahko nalogo, vrednosti bližje 0 pa zelo zahtevno nalogo. 

Indeks diskriminativnosti (Id) razločuje uspešne učence od manj uspešnih učencev. Indeks 

diskriminativnosti je zadovoljiv, če so določeno nalogo rešili uspešni učenci. Določimo ga z 

izračunom Pearsonovega korelacijskega koeficienta med številom točk, doseženih na celotnem 

preizkusu znanja in številom točk, doseženih pri posamezni nalogi. Če je indeks bližje 0, 

pomeni, da so nalogo rešili tako uspešni kot tudi manj uspešni učenci. Če je indeks bližje 1, 

pomeni, da so jo rešili uspešni učenci. Vrednost indeksa diskriminativnosti mora biti večja od 

0,4, da naloga dobro razločuje med uspešnimi in manj uspešnimi učenci.  
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Tabela 20: Vrednosti indeksov težavnosti in diskriminativnosti za posamezno nalogo na 

preizkusih znanja 

 Zaporedna št. naloge 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

It 
pred-preizkus znanja 

0,39 0,37 0,56 0,39 0,59 0,73 0,38 0,21 0,50 0,42 

It 
po-preizkus znanja 

0,76 0,31 0,76 0,38 0,45 0,58 0,56 0,41 0,55 0,48 

It 
pozni preizkus znanja 

0,78 0,34 0,82 0,35 0,59 0,70 0,61 0,36 0,46 0,39 

Id 
pred-preizkus znanja 

0,44 0,37 0,54 0,55 0,57 0,50 0,43 0,21 0,42 0,35 

Id 
po-preizkus znanja 

0,25 0,24 0,34 0,03 0,52 0,65 0,45 0,30 0,52 0,12 

Id 
pozni preizkus znanja 

0,25 0,24 0,34 0,03 0,52 0,66 0,45 0,30 0,52 0,12 

 

4.3. Postopek zbiranja podatkov  
 

Pred izvedbo postopka zbiranja podatkov so bile zbrane ugotovitve podobnih znanstvenih 

raziskav in priporočil Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport za izvedbo pouka na 

daljavo. Na podlagi omenjenega so bili pripravljeni gradivo za spletno delavnico in merski 

pripomočki. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu aprilu, maju in juniju 2021. Na osnovne 

šole je bil poslan dopis za ravnatelje in učitelje kemije. V dopisu je bil predstavljen namen, 

ciljni vzorec in postopek izvedbe raziskave. Po odobritvi sodelovanja v raziskavi so šole prejele 

soglasja za starše. V raziskavo so bili vključeni samo tisti učenci, ki so pred izvedbo raziskave 

prinesli izpolnjena in podpisana soglasja. Anonimnost sodelovanja učencev je bila zagotovljena 

z zapisovanjem šifer, ki niso razkrivale učenčeve identitete. Šifre so bile potrebne za 

spremljanje napredkov učencev v različnih fazah raziskave. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja 

okužbe novega koronavirusa (SARS-CoV-2) je zbiranje podatkov potekalo preko spleta. 

Pripravljeni so bili dokumenti z navodili za učence in povezavo do spletne strani. Spletna stran 

je vsebovala še dodatna navodila in dostop do spletne delavnice. Te dokumente so učiteljice 

kemije objavile učencem v spletno učilnico ali na druga komunikacijska sredstva (na primer 

MS Teams). Dnevnik sodelovanja s šolami je podan v prilogi. 

Raziskava je bila razdeljena v tri faze. V prvi fazi so učenci zapisali podatke o rojstvu, spolu, 

identifikaciji nadarjenosti, zaključni oceni predmeta kemije v 8. in 9. razredu ter o udeležbi v 

okviru kemijskih izbirnih predmetov. Nato so rešili predpreizkus znanja, vprašalnik o 

individualnem interesu, vprašalnik o razlogih za učenje kemije in ocenjevalno lestvico o 

vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije. Čas, potreben za reševanje 

predpreizkusa znanja in vprašalnikov je 25 minut. Teden kasneje so učenci dobili navodila za 

dostop do spletne delavnice z interaktivnimi videoposnetki in igro. Takoj po ogledu spletne 

delavnice so učenci rešili po-preizkus znanja in vprašalnik o situacijskem interesu. Čas, 

potreben za ogled spletne delavnice je 45 minut (ena šolska ura); čas potreben za reševanje po-

preizkusa znanja in vprašalnika je 15 minut. V tretjemu delu raziskave, ki se je izvedel dva 

tedna po drugem delu, učenci so rešili pozni preizkus znanja. Čas potreben za reševanje poznega 

preizkusa znanja je 10 minut. 
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Shema 4: Potek izvedbe magistrske raziskave. 

Na spletni strani Arnes splet je bila ustvarjena registracija preko študentskega maila, ki je 

omogočala dostop do lastnega spletišča. Ustvarjeno spletišče za namen izvedbe magistrske 

raziskave ima naslov Onesnaževanje hidrosfere in je dostopno na povezavi 

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/. Vsebuje štiri ločene zavihke – uvod, prva faza, 

druga faza in tretja faza. Vsi štirje deli so podrobneje predstavljeni v prilogi. 

Spletna delavnica je bila pod zavihkom Druga faza. Ta del vsebuje štiri glavne sklope virov 

onesnaževanja hidrosfere – industrija, kmetijstvo, razlitje nafte in plastični odpadki. Sklop 

industrija, razlitje nafte in plastični odpadki vsebujejo po en interaktiven videoposnetek, sklop 

kmetijstvo pa dva interaktivna posnetka. Poleg naloženih videoposnetkov so predstavljeni 

vsebina in cilji, ki jih bodo učenci dosegli. Za utrjevanje znanja je bila izdelana igra spomin.  

Interaktivni videoposnetki so bili izdelani s pomočjo programov MS PowerPoint, Canva, 

Adobe Premiere Pro, ChemSketch in H5P. Ob izdelavi večpredstavnostnih gradiv so bila 

upoštevana priporočila v priročniku za poučevanje na daljavo avtorjev Kustec idr. (2020) s 

strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Uporabljeno je bilo asinhrono poučevanje 

z namenom doseganja učenčevega individualiziranega učenja, neodvisno od kraja in časa. Ob 

upoštevanju ugotovitev tujih raziskav avtorjev Mojica (2020), Pilkington in Hanif (2020) ter 

Shidiq idr. (2020) so večpredstavnostna gradiva vsebovala posnetke eksperimentov, animacije, 

iskanje informacij v bazah podatkov, sprotne naloge in diskusijska vprašanja. Prav tako je bila 

upoštevana kognitivna teorija učenja z uporabo večpredstavnosti avtorjev Mayer in Moreno 

(2003). Večpredstavnostna gradiva so vsebovala govorjeno besedno obliko ter statično 

Analiza strokovnih znanstvenih člankov in priporočil s strani
Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport o izvedbi pouka
na daljavo; snemanje eksperimentov; montaža interaktivnih
videoposnetkov; priprava spletne strani; priprava merskih
pripomočkov.

Priprava dopisa za ravnatelje in učitelje kemije; vzpostavitev
kontakta s šolami in dogovor o sodelovanju v raziskavi;
priprava soglasij za starše; priprava in posredovanje navodil za
učence.

Izvedba prve faze raziskave: reševanje predpreizkusa,
vprašalnika o individualnem interesu, vprašalnika o razlogih
za učenje kemije in ocenjevalne lestvice vedenjskih lastnosti
nadarjenih učencev za področje kemije; izvedba drugega dela
raziskave: ogled spletne delavnice, reševanje po-preizkusa
znanja in vprašalnika o situacijskem interesu; izvedba tretjega
dela raziskave: reševanje poznega preizkusa znanja.

Izvoz zbranih podatkov iz spletnega programa v MS Office
Excel tabelo; urejanje in analiza zbranih podatkov.

Kvantitativna obdelava podatkov v programu SPSS.

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/
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(fotografije, skice in grafi) in dinamično (simulacije, animacije in videoposnetke) slikovno 

obliko. S tem sta bila obremenjena tako vidni kot slušni kanal, kar je zmanjšalo kognitivno 

obremenitev posameznega kanala. V izogib nebistvenega in obvladovanja bistvenega 

kognitivnega procesiranja informacij so bile upoštevane reprezentativne tehnike za razvoj 

večpredstavnostnega učnega gradiva.  

Tabela 21: Prikaz upoštevanja reprezentativnih tehnik pri razvoju večpredstavnostnih učnih 

gradiv v spletni delavnici 

Reprezentativna 

tehnika 

Upoštevana 

(DA/NE) 

Primer upoštevanja reprezentativne tehnike pri 

razvoju večpredstavnostnega gradiva za spletno 

delavnico 

Načelo 

koherence 

DA Za vizualizacijo kemijskih pojmov so bile istočasno 

uporabljene do tri slikovne predstavitve (na primer predstavitev 

spojine pesticida na makroskopski, delčni in simbolni ravni).  

Načelo 

signalizacije 

DA Ključni kemijski pojmi (na primer adsorpcija) so bili označeni 

s krepkimi barvnimi črkami; pri odčitavanju grafičnih vrednosti 

so bile uporabljene puščice in oznake.  

Načelo 

redundance 

DA Da bi se izognili podvajanju informacij, govorjeno besedilo ni 

bilo zapisano; zapisani so bili le ključni pojmi (na primer 

zapisan pojem adsorpcija; razlaga pojma je bila v obliki 

govorjenega besedila).  

Načelo 

prostorskega 

stika 

DA Govorjeno ali zapisano besedilo ob fotografiji, animaciji in 

grafični ponazoritvi in ne ločeno (na primer razlaga kemijskega 

pojma adsorpcije ob poteku animacije). 

Načelo 

časovnega stika 

DA Govorjeno ali zapisano besedilo istočasno ob fotografiji, 

animaciji ali grafični ponazoritvi (na primer razlaga kemijskega 

pojma adsorpcije takoj ob pričetku animacije in se zaključi 

takoj po izteku animacije).  

Načelo 

segmentacije 

DA Interaktivni videoposnetki so bili členjeni na dva dela – 

teoretični del in eksperimentalni del; po vsakemu delu so 

sledile naloge za utrjevanje. 

Načelo 

predhodnega 

učenja 

NE / 

Načelo 

modalnosti 

DA Posneta je bila glasovna razlaga celotne učne vsebine z 

namenom izogiba zapisani besedilni razlagi. 

Načelo 

večpredstavnosti 

DA Poleg besedne razlage kemijske strukture molekule površinsko 

aktivne snovi je bila uporabljena slikovna predstavitev primera 

molekule površinsko aktivne snovi na simbolni in delčni ravni 

z označenim polarnim in nepolarnim delom.  

Načelo 

personalizacije 

NE  / 

Glasovno načelo DA Uporabljeni osebni glasovni posnetki razlage učne snovi. 

Načelo 

poosebljanja 

NE / 

 

 

Načelo vodenega 

odkrivanja 

DA V programu H5P so bile dodane povratne informacije o 

uspešnosti reševanja sprotnih nalog; pri opisovanju in razlagi 

rezultatov eksperimentalnega dela so bile dodane interaktivni 

gumbi z namigi in rešitvami. 
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Nadaljevanje Tabele 21 

Načelo 

samorazlage 

DA Ob koncu eksperimentalnega dela so bila dodana diskusijska 

vprašanja (na primer razmislek o izzivih uporabe izdelkov iz 

biorazgradljive plastike).  

Načelo risanja NE / 

 

Izbrana vsebina interaktivnih videoposnetkov je skladna s splošnimi in operativnimi učnimi 

cilji učnega načrta za kemijo v 8. in 9. razredu. V spodnji tabeli so zbrani cilji in ključni pojmi 

za vsak posamezen sklop interaktivnega videoposnetka v spletni delavnici.
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Tabela 22: Učni cilji in ključni pojmi vsebine interaktivnih videoposnetkov v spletni delavnici (Bačnik idr., 2011). 

Vsebinski 

sklop 

Ključni pojmi Splošni cilji učnega načrta za kemijo v OŠ Operativni cilji učnega načrta za kemijo v OŠ 

  

In
d

u
st

ri
ja

 

Kovalentna vez  

 

(Ne)polarnost 

molekule 

 

Agregatna stanja 

(kroženje vode v 

naravi) 

 

Kisel dež  

 

Aktivno oglje v 

vodnih filtrih  

(1) razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in 

uporabe snovi; 

(2) razumevanje naravnih procesov in načinov 

kemijskega proučevanja narave; 

(3) naravoslovno pismenost in s tem zavedanje o 

soodvisnosti družbenih, družbenoekonomskih in 

naravoslovno-tehniških procesov; 

(4) uporaba osnovne strokovne terminologije pri 

opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti. 

Kemija je svet snovi: 

(1) razumejo pojme snovi in agregatna stanja snovi z razporeditvijo in 

gibanjem gradnikov (delcev); 

(2) razvijajo odnos do kemije s spoznavanjem pomena kemije v življenju. 

 

Povezovanje delcev/gradnikov: 

(1) razumejo nastanek kovalentne vezi in s tem zgradbo preprostih molekul; 

(2) razlikujejo med nepolarnimi in polarnimi molekulami; 

(3) uporabljajo različne modele, animacije in submikroskopske prikaze. 

Elementi v periodnem sistemu: 

(1) spoznajo pomen kemijske industrije pri pridobivanju oziroma predelavi 

najrazličnejših snovi (spojin) in vloge kemije v sodobnih tehnologijah.  

 

Kisline, baze in soli: 

(1) razlikujejo med raztopinami kislin in baz, znajo zapisati kemijske 

formule osnovnih kislin in baz; 

(2) uporabljajo pH lestvico kot merilo za oceno kislosti in bazičnosti 

raztopin. 

  

P
la

st
ič

n
i 

o
d

p
a

d
k

i 

Sintetični in 

naravni polimeri 

 

Polimerizacija 

 

Plastika 

 

Biorazgradljiva 

plastika  

(1) razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in 

uporabe snovi; 

(2) osnove kemijske vizualne pismenosti z 

vizualizacijskimi sredstvi oziroma sodobno IKT; 

(3) naravoslovna pismenost in s tem zavedanje o 

soodvisnosti družbenih, družbenoekonomskih in 

naravoslovno-tehniških procesov; 

(4) sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje 

pri reševanju problemov. 

(5) prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v skrbi 

za zdravje in okolje. 

Družina ogljikovodikov s polimeri: 

(1) spoznajo reakcijo polimerizacije in razlikujejo med pojmoma monomer 

in polimer; 

(2) spoznajo nekaj primerov sinteznih polimerov ogljikovodikov ter njihovih 

lastnosti v povezavi z uporabo in vplivi na okolje; 

 

Kisikova družina organskih spojin: 

(1) opredelijo polisaharide kot naravne polimere.  
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Nadaljevanje tabele 22 

K
m

et
ij

st
v

o
 

  

Pesticidi 

 

Organska in 

mineralna 

gnojila 

 

Bakrov(II) 

sulfat(VI) 

pentahidrat 

 

Masna 

koncentracija  

 

Obarjalne 

reakcije 

(1) razumevanje naravnih procesov in načinov 

kemijskega proučevanja narave; 

(2) odgovoren odnos do uporabe snovi, sposobnost in 

pripravljenost za zavzeto, odgovorno in utemeljeno 

ravnanje za zdravje in v okolju (kemijska varnost); 

(3) spoznajo naravoslovne postopke, spoznavne 

procese, kritično razmišljanje in ustvarjalnost; 

(4) naravoslovna pismenost in s tem zavedanje o 

soodvisnosti družbenih, družbenoekonomskih in 

naravoslovno-tehniških procesov; 

(5) iskanje, obdelava in vrednotenje podatkov iz več 

virov; 

(6) razvijanje eksperimentalno-raziskovalnega 

pristopa (opredelitev dejavnikov poskusov) 

(7) prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti v skrbi 

za zdravje in okolje; 

(8) sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje 

pri reševanju problemov. 

 

Kemija je svet snovi: 

(1) poglabljajo poznavanje nevarnih lastnosti snovi, njihovo označevanje in 

ravnanje z nevarnimi snovmi; 

(2) razvijajo spretnosti pri delu z različnimi viri (svetovni splet); 

(3) poznajo laboratorijske spretnosti in tehnike. 

 

Kemijske reakcije: 

(1) opredelijo reaktante in produkte kemijske reakcije; 

(2) spoznajo kemijske enačbe kot zapise kemijskih reakcij in poznajo pravila 

za urejanje kemijskih enačb (uporabljajo laboratorijske spretnosti pri 

proučevanju kemijskih reakcij in poglabljajo znanja s področja kemijske 

varnosti). 

 

Elementi v periodnem sistemu: 

(1) razumejo vlogo izbranega elementa v sodobnih tehnologijah. 

 

Kisline, baze in soli: 

(1) poznajo masno koncentracijo (obdelujejo podatke iz različnih virov s 

poudarkom na uporabi grafičnih prikazov). 
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Nafta 

 

Mehanično 

čiščenje  

 

Fizikalno 

čiščenje 

 

Kemijsko 

čiščenje 

(1) razumevanje soodvisnosti zgradbe, lastnosti in 

uporabe snovi; 

(2) naravoslovne postopke, spoznavne procese, 

kritično mišljenje in ustvarjalnost; 

(3) prostorske predstave oziroma osnove kemijske 

vizualne pismenosti z vizualizacijskimi sredstvi 

oziroma sodobno informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (IKT); 

(4) razvijanje eksperimentalno-raziskovalnega 

pristopa (navajanje na argumentirano sklepanje pri 

predstavitvi) 

(5) sposobnost za odgovorno in aktivno sodelovanje 

pri reševanju problemov. 

Družina ogljikovodikov s polimeri: 

(1) spoznajo nafto in zemeljski plin kot ključna vira organskih spojin (zlasti 

ogljikovodikov) in neobnovljiva vira energije; 

(2) proučujejo vplive in uporabo ogljikovodikov in njihovih derivatov na 

okolje (razvijajo prostorske predstave z uporabo modelov oziroma raznih 

vizualizacijskih sredstev, razumejo vpliv ogljikovodikov in njihovih 

derivatov na življenje oziroma okolje, razmišljajo o preprečevanju oziroma 

zmanjševanju vplivov ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje). 
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4.4. Postopek obdelave podatkov 
 

Podatki kvantitativne raziskave so bili pridobljeni z uporabo vprašalnikov, ocenjevalne lestvice 

in preizkusov znanja. Z uporabo vprašalnikov se je ugotavljala raven individualnega in 

situacijskega interesa, motivacije in učnih kompetenc. Z ocenjevalno lestvico se je ugotavljala 

raven vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije. S preizkusi znanja se je 

ugotavljalo znanje učencev o onesnaževanju hidrosfere pred in po izvedeni spletni delavnici. 

Trodelni preizkusi znanja so omogočili diagnosticiranje najpogostejših napačnih razumevanj.  

Pridobljeni podatki so bili vneseni v program Microsoft Office Excel in številsko zakodirani, 

kar je omogočilo nadaljnjo analizo. Preizkusi znanja so vsebovali 10 nalog tridelnega tipa. 

Ovrednotena sta bila prvi in drugi del posamezne naloge po vnaprej pripravljenih kriterijih. V 

primeru pravilnega odgovora je učenec prejel po 1 točko za vsak posamezen del naloge. V 

primeru nepravilnega odgovora je učenec prejel 0 točk za vsak posamezen del naloge. Na vseh 

preizkusih znanja je bilo možno doseči 20 točk. Tretji del posamezne naloge je preverjal 

prepričanost učenca v pravilnosti podanih odgovorov na Likertovi šeststopenjski lestvici od 1 

do 6. Prepričanost učenca v pravilnost podanega odgovora je predstavljala ocena od 4 do 6, 

neprepričanost v pravilnost podanega odgovora pa ocena od 1 do 3.  

Napačna razumevanja učencev so bila identificirana z izdelavo tabele po vzoru Arslan idr. 

(2012), Kaltakci-Gruel (2015) in Kaltakci-Gruel idr. (2017) in izračuni kombinacij odgovorov 

učencev v Microsoft Office Excel. Upoštevane so bile tri možne kombinacije odgovorov 

učencev: (1) pravilno rešen prvi del naloge, nepravilno rešen drugi del naloge in prepričanost 

učenca v pravilnost podanega odgovora (lažno pozitivno znanje); (2) nepravilno rešen prvi del 

naloge, pravilno rešen drugi del naloge in prepričanost učenca v pravilnost podanega odgovora 

(lažno negativno znanje); (3) nepravilno rešena oba dela naloge in prepričanost učenca v 

pravilnost podanega odgovora.  

Poleg programa Microsoft Office Excel je bil uporabljen tudi program IBM Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) za obdelavo podatkov na deskriptivni in inferenčni ravni. 

Prikazana je bila frekvenčna porazdelitev posameznih spremenljivk (F, F %) ter osnovna 

deskriptivna statistika numeričnih spremenljivk. Na inferenčni ravni je bil uporabljen 

Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje porazdeljenosti podatkov. Podatki so lahko 

normalno (p > 0,05) ali nenormalno (p < 0,05) porazdeljeni. V primeru normalne porazdelitve 

podatkov so bili uporabljeni parametrični preizkusi (t-test za neodvisne vzorce, ANOVA 

preizkus in Brown-Forsythe preizkus) za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med 

atributivnimi in numeričnimi spremenljivkami. V primeru nenormalne porazdelitve podatkov 

so bili uporabljeni neparametrični preizkusi (Mann-Whitney U test, Wilcoxonov test in 

Kruskal-Wallisov test) za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med atributivnimi in 

numeričnimi spremenljivkami. Po statističnih izračunih so bili podatki predstavljeni grafično, 

tabelarično in opisno.                                                                         

Za namen statistične obdelave podatkov v programu SPSS so bili učenci razdeljeni v različne 

skupine glede na določeno spremenljivko: 

(1) Spol  

Zasnovani sta bili dve skupini, ki sta se ločili na moški in ženski spol. 
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(2) Identifikacijo nadarjenosti  

Zasnovani sta bili dve skupini, ki sta se ločili glede na identifikacijo nadarjenosti. V eno skupino 

so bili vključeni učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, v drugo skupino pa učenci, ki niso 

bili identificirani kot nadarjeni.  

(3) Obiskovanje izbirnega kemijskega predmeta 

Zasnovani sta bili dve skupini, ki sta se ločili glede na obiskovanje izbirnega kemijskega 

predmeta. Učenci so lahko obiskovali tri različne izbirne predmete – Poskusi v kemiji, Kemija 

v življenju ali Kemija v okolju. V eno skupino so bili vključeni učenci, ki so obiskovali vsaj en 

izbirni kemijski predmet, v drugo skupino pa učenci, ki niso obiskovali nobenega izbirnega 

kemijskega predmeta. 

(4) Povprečno zaključeno oceno predmeta kemije v 8. in 9. razredu 

Glede na povprečno zaključno oceno predmeta kemije v 8. in 9. razredu so bile osnovane tri 

različne skupine. Učenci, ki so imeli povprečno zaključno 3 ali manj so bili uvrščeni v prvo 

skupino (učenci s slabšim kemijskim znanjem), učenci s povprečno oceno 3,5 in 4 so bili 

uvrščeni v drugo skupino (učenci s povprečnim kemijskim znanjem) in učenci s povprečno 

oceno 4,5 in 5 v tretjo skupino (učenci z dobrim kemijskim znanjem).  

(5) Raven individualnega interesa 

Učenci so na vprašalniku o individualnem interesu do učenja okoljskih vsebin ovrednotili 15 

postavk s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma 

se strinjam). To pomeni, da so lahko zbrali največ 75 točk in najmanj 15 točk. Kolmogorov-

Smirnov test je pokazal, da so podatki vprašalnika o individualnem interesu (p = 0,200) 

normalno porazdeljeni. Povprečna vrednost (M) zbranih točk na vprašalniku o individualnem 

interesu je 44,8, medtem ko je vrednost standardnega odklona (SD) 11,9. Glede na podatek o 

povprečni vrednosti zbranih točk in standardnega odklona so bili učenci razvrščeni v tri 

skupine. Učenci, ki so na vprašalniku o individualnem interesu zbrali od 15 do 32 točk, so bili 

uvrščeni v prvo skupino z nizko ravnjo individualnega interesa (N = 23; M = 25,7; SD = 5,6). 

Učenci, ki so na vprašalniku zbrali od 33 do 56 točk, so bili uvrščeni v drugo skupino s srednjo 

ravnjo individualnega interesa (N = 99; M = 45,2; SD = 6,4). Učenci, ki so na vprašalniku zbrali 

od 57 do 75 točk, so bili uvrščeni v tretjo skupino z visoko ravnjo individualnega interesa (N = 

23; M = 62,1; SD = 4,5).  

(6) Raven situacijskega interesa 

Učenci so na vprašalniku o situacijskem interesu po izvedeni spletni delavnici ovrednotili 10 

postavk s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 5 – popolnoma 

se strinjam). To pomeni, da so lahko zbrali največ 50 točk in najmanj 10 točk. Kolmogorov-

Smirnov test je pokazal, da so podatki (p = 0,143) normalno porazdeljeni. Povprečna vrednost 

zbranih točk (M) je 35,7; standardni odklon (SD) je 5,1. Glede na podatek o povprečni vrednosti 

in standardnemu odklonu so bili učenci razvrščeni v tri skupine. Učenci, ki so na vprašalniku o 

situacijskem interesu zbrali od 10 do 30 točk, so bili uvrščeni v prvo skupino z nizko ravnjo 

situacijskega interesa (N = 16; M = 27,9; SD = 3,0). Učenci, ki so na vprašalniku zbrali od 31 

do 40 točk, so bili uvrščeni v drugo skupino s srednjo ravnjo situacijskega interesa (N = 16; M 
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= 35,9; SD = 2,4). Učenci, ki so na vprašalniku zbrali od 41 do 50 točk, so bili uvrščeni v tretjo 

skupino z visoko ravnjo situacijskega interesa (N = 14; M = 43,8; SD = 2,9).  

(7) Raven avtonomne motivacije 

Učenci so na vprašalniku o razlogih za učenje kemije (VRUK) ovrednotili 5 postavk, ki se 

nanašajo na avtonomno motivacijo s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice (1 – nikakor se 

ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). To pomeni, da so lahko učenci zbrali največ 25 točk 

in najmanj 5 točk. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki o zbranih točkah na 

vprašalniku o avtonomni motivaciji (p = 0,022) niso normalno porazdeljeni. Srednja vrednost 

zbranih točk (Me) učencev na vprašalniku je 16,0, medtem ko je vrednost interkvartilnega 

razmika 4,0. Glede na podatek o mediani in interkvartilnemu razmiku so bili učenci razvrščeni 

v tri skupine. Učenci, ki so zbrali od 5 do 11 točk, so bili uvrščeni v prvo skupino z nizko ravnjo 

avtonomne motivacije (N = 23; Me = 10,0; IQR = 4,0). Učenci, ki so zbrali od 12 do 20 točk, 

so bili uvrščeni v drugo skupino s srednjo ravnjo avtonomne motivacije (N = 97; Me = 16,0; 

IQR = 3,0). Učenci, ki so zbrali od 21 do 25 točk, so bili uvrščeni v tretjo skupino z visoko 

ravnjo avtonomne motivacije (N = 25; Me = 22,0; IQR= 2,0).  

(8) Raven kontrolirane motivacije 

Učenci so na vprašalniku o razlogih za učenje kemije (VRUK) ovrednotili 7 postavk, ki se 

nanašajo na kontrolirano motivacijo s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice (1 – nikakor se 

ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). To pomeni, da so lahko učenci zbrali največ 35 točk 

in najmanj 7 točk. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki o zbranih točkah na 

vprašalniku o kontrolirani motivaciji (p = 0,004) niso normalno porazdeljeni. Srednja vrednost 

zbranih točk (Me) učencev na vprašalniku je 22,0, medtem ko je vrednost interkvartilnega 

razmika 5,0. Glede na podatek o mediani in interkvartilnem razmiku so bili učenci razvrščeni 

v tri skupine. Učenci, ki so zbrali 7 do 16 točk, so bili uvrščeni v prvo skupino z nizko ravnjo 

kontrolirane motivacije (N = 17; Me = 13,0; IQR = 4,5). Učenci, ki so zbrali od 17 do 27 točk, 

so bili uvrščeni v drugo skupino s srednjo ravnjo kontrolirane motivacije (N = 116; Me = 22,0; 

IQR = 4,0). Učenci, ki so zbrali 28 do 35 točk, so bili uvrščeni v tretjo skupino z visoko ravnjo 

kontrolirane motivacije (N = 12; Me = 29,0; IQR= 2,0).  

(9) Amotiviranost 

Učenci so na vprašalniku o razlogih za učenje kemije (VRUK) ovrednotili 3 postavke, ki se 

nanašajo na amotivacijo s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam). To pomeni, da so lahko učenci zbrali največ 15 točk in najmanj 3 

točke. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki o zbranih točkah na vprašalniku o 

amotivaciji (p = 0,001) niso normalno porazdeljeni. Srednja vrednost zbranih točk (Me) 

učencev na vprašalniku je 8,0, medtem ko je vrednost interkvartilnega razmika 4,0. Glede na 

podatek o mediani in interkvartilnem razmiku so bili učenci razvrščeni v dve skupini. Učenci, 

ki so zbrali od 3 do 7 točk, so bili uvrščeni v skupino učencev, ki so motivirani (N = 67; Me = 

6,0; IQR = 2,0). Učenci, ki so zbrali od 8 do 15 točk, so bili uvrščeni v skupino učencev, ki so 

amotivirani (N = 79; Me = 10,0; IQR = 3,0). 

(10) Raven učnih kompetenc 

Učenci so na vprašalniku o razlogih za učenje kemije (VRUK) ovrednotili 4 postavke, ki se 

nanašajo na učne kompetence s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice (1 – nikakor se ne 
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strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). To pomeni, da so lahko učenci zbrali največ 20 točk in 

najmanj 4 točke. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki o zbranih točkah na 

vprašalniku o učnih kompetencah (p = 0,001) niso normalno porazdeljeni. Srednja vrednost 

zbranih točk (Me) učencev na vprašalniku je 14,0, medtem ko je vrednost interkvartilnega 

razmika 4,0. Glede na podatek o mediani in interkvartilnem razmiku so bili učenci razvrščeni 

v tri skupine. Učenci, ki so zbrali od 4 do 10 točk, so bili uvrščeni v prvo skupino z nizko ravnjo 

učnih kompetenc (N = 25; Me = 9,0; IQR = 3,0). Učenci, ki so zbrali od 11 do 18 točk, so bili 

uvrščeni v drugo skupino s srednjo ravnjo učnih kompetenc (N = 95; Me = 14,0; IQR = 3,0). 

Učenci, ki so zbrali od 19 in 20 točk, so bili uvrščeni v tretjo skupino z visoko ravnjo učnih 

kompetenc (N = 25; Me = 20; IQR = 1,0).  

(11) Raven vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev 

Učenci so na ocenjevalni lestvici vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije 

ovrednotili 15 postavk s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice (1 – nikakor se ne strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam). Učenci so lahko zbrali največ 75 točk in najmanj 15 točk. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so podatki o zbranih točkah na ocenjevalni lestvici 

normalno porazdeljeni (p = 0,200). Povprečna vrednost (M) zbranih točk učencev na 

ocenjevalni lestvici je 44,7, standardni odklon (SD) pa 10,2. Glede na podatek o povprečni 

vrednosti in standardnega odklona so bili učenci razvrščeni v skupine z različno ravnjo 

vedenjskih lastnosti nadarjenih. Učenci, ki so zbrali od 15 do 34 točk, so bili uvrščeni v prvo 

skupino z nizko ravnjo vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev (N = 26; M = 29,4; SD = 4,8). 

Učenci, ki so zbrali od 35 do 54 točk, so bili uvrščeni v drugo skupino s srednjo ravnjo 

vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev (N = 98; M = 45,5; SD = 5,4). Učenci, ki so zbrali od 

55 do 75 točk, so bili uvrščeni v tretjo skupino z visoko ravnjo vedenjskih lastnosti nadarjenih 

učencev (N = 21; M = 60,2; SD = 3,8).  
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5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO  

 

5.1. Analiza uspešnosti reševanja preizkusov znanja  
 

S pred-preizkusom znanja je bilo preverjeno predznanje učencev o hidrosferi in njenemu 

onesnaževanju. S po-preizkusom znanja so bile preverjene vsebine spletne delavnice o 

onesnaževanju hidrosfere. S poznim preizkusom znanja, ki je bil identičen po-preizkusu znanja, 

se je ugotavljala trajnost usvojenega znanja učencev. Pred-preizkus znanja je rešilo 145 učencev 

sedmih osnovnih šol; po-preizkus znanja je rešilo 96 učencev sedmih osnovnih šol, pozni 

preizkus znanja pa 65 učencev šestih osnovnih šol. Na tristopenjskih preizkusih znanja, ki so 

bili sestavljeni iz 10 nalog, je bilo možno doseči 20 točk. Vsaka pravilno rešena naloga je 

točkovana z 2 točkama. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki na pred-preizkusu 

znanja (p = 0,000), po-preizkusu znanja (p = 0,039) in poznem preizkusu znanja (p = 0,000) 

niso normalno porazdeljeni. Tabela 23 prikazuje maksimalno in minimalno število doseženih 

točk, srednjo vrednost doseženih točk in interkvartilni razmik vseh treh preizkusov znanja. 

Tabela 23: Pregled dosežkov učencev na preizkusih znanja 

 Pred-preizkus 

znanja 

Vrednost 

Po-preizkus 

znanja 

Vrednost 

Pozni preizkus 

znanja 

Vrednost 

Maksimalno možno št. doseženih točk 20,0 20,0 20,0 

Maksimalno št. doseženih točk 19,0 17,0 18,0 

Minimalno št. doseženih točk 2,0 5,0 6,0 

Srednja vrednost doseženih točk (Me) 8,0 11,0 10,0 

Interkvartilni razmik (IQR) 4,0 4,0 5,0 

 

 

Slika 8: Porazdelitev učencev glede na število doseženih točk na preizkusih znanja 
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Slika 8 prikazuje odstotno porazdelitev učencev glede na število doseženih točk na vseh treh 

preizkusih znanja. Na pred-preizkusu znanja je največ učencev je doseglo 8 (13,8 %) in 7   

(12,4 %) točk. Najvišje število doseženih točk je bilo 19 (1,4 %), najmanjše pa 2 točki (1,4 %). 

42,1 % učencev je na pred-preizkusu znanja doseglo več kot polovico vseh možnih točk, 

medtem ko je 57,9 % učencev doseglo manj kot polovico vseh možnih točk. Na po-preizkusu 

znanja je največ učencev doseglo 11 (15,6 %) in 12 (12,5 %) točk. Najvišje število doseženih 

točk je bilo 17 (2,1 %), najmanjše pa 5 točk (1,0 %). 61,5 % učencev je na po-preizkusu znanja 

doseglo več kot polovico vseh možnih točk, medtem ko je 38,5 % učencev doseglo manj kot 

polovico vseh možnih točk. Največ učencev je na poznem preizkusu znanja doseglo 10 (16,9 %) 

in 9 (15,4 %) točk. Najvišje število doseženih točk je bilo 18 (1,5 %), najmanjše pa 6 točk 

(6,2 %). 60,0 % učencev je doseglo več kot polovico vseh možnih točk, medtem ko je  40,0 % 

učencev doseglo manj kot polovico vseh možnih točk. Slika 9 prikazuje, ali so učenci na 

preizkusih znanja dosegli več kot 50 % vseh možnih točk ali ne. 

 

Slika 9: Porazdelitev učencev glede na doseženih 50 % možnih točk na preizkusih znanja 

 

Tabela 24: Uspešnost reševanja posameznih nalog na pred-preizkusu znanja. 

Št. naloge na 

pred-

preizkusu 

znanja 

Možni 

odgovori 

Odgovori 

učencev v 1. 

delu naloge 

 (F %) 

Možni 

odgovori 

Odgovori 

učencev v 2. 

delu naloge  

(F %) 

Pravilno 

rešena 

celotna 

naloga (F %) 

 

1. 

A 42,0 A 13,4  

29,7 B 14,2 B 43,1 

C 43,8 C 38,2 

Č 0 Č 5,3 

 

2. 

A 26,4 A 17,7  

23,4 B 17,8 B 26,3 

C 22,9 C 41,1 

Č 32,9 Č 14,9 

42,1

61,5 60,057,9

38,5 40,0

Pred-preizkus znanja Po-preizkus znanja Pozni preizkus znanja

D
el

ež
 u

če
n

ce
v
 (

%
)

Več kot 50 % doseženih točk Manj kot 50 % doseženih točk



. 

 
 

65 
 

Nadaljevanje tabele 24 

 

3. 

A 16,5 A 13,6  

42,8 B 19,3 B 14,3 

C 52,1 C 11,4 

Č 12,1 Č 60,7 

 

4. 

A 45,3 A 16,6  

20,0 B 24,8 B 27,0 

C 14,1 C 22,7 

Č 15,8 Č 33,7 

 

5. 

A 14,3 A 17,1  

51,7 B 59,7 B 12,0 

C 9,5 C 10,9 

Č 16,5 Č 60,0 

 

     6. 

A 2,3 A 11,9  

64,8 B 5,4 B 16,4 

C 13,1 C 4,3 

Č 79,2 Č 67,4 

 

7. 

A 25,3 A 32,5  

24,1 B 42,2 B 26,1 

C 22,7 C 28,1 

Č 9,8 Č 13,3 

8. A 35,6 A 9,5  

4,1 B 23,1 B 19,1 

C 31,5 C 51,8 

Č 9,8 Č 19,6 

 

9. 

A 8,4 A 18,2  

36,5 B 57,2 B 23,4 

C 20,4 C 16,5 

Č 14,0 Č 41,9 

 

10. 

A 6,3 A 30,3  

31,1 B 20,7 B 45,1 

C 35,8 C 15,9 

Č 37,2 Č 8,7 

*Opomba: V sivem območju tabele so označeni pravilni odgovori. 

Tabela 24 predstavlja primerjavo uspešnosti reševanja posameznih delov naloge na pred-

preizkusu znanja. Na pred-preizkusu znanja je bila najbolje reševana 6. naloga, saj jo je v celoti 

pravilno rešilo kar 64,8 % učencev. Naloga je preverjala razumevanje piktograma, ki nakazuje 

nevarnost za vodne organizme. Boljše reševana je bila tudi 5. naloga, saj jo je v celoti pravilno 

rešilo 51,7 % učencev. Naloga je temeljila na prepoznavanju zmanjšane uporabe pesticidov in 

gnojil v kmetijstvu kot enega izmed najbolj učinkovitih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja 

podtalnice. Na pred-preizkusu znanja je bila najslabše reševana 8. naloga, saj jo je v celoti 

pravilno rešilo le 4,1 % učencev. Naloga je preverjala razumevanje postopkov čiščenja odpadne 

vode v čistilni napravi. Le 23,1 % vseh učencev je v prvem delu naloge na skici čistilne naprave 

pravilno prepoznalo prvo fazo čiščenja in le 19,6 % učencev je pravilno utemeljilo prvi del 

naloge. Med slabše reševane naloge spadata tudi 2. in 4. naloga, ki od učencev zahtevata 

poznavanje kemijske zgradbe snovi. 2. naloga se nanaša na prepoznavanje kemijske strukture 
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površinsko aktivne snovi. 2. nalogo je v celoti pravilno rešilo 23,4 % učencev. 4. naloga 

preverja razumevanje kemijske zgradbe škroba. Le 20,0 % učencev prepozna škrob kot primer 

polisaharida in razume, da je njegova kemijska struktura sestavljena iz molekule amiloze in 

amilopektina. 

Tabela 25: Uspešnost reševanja posameznih nalog na po-preizkusu znanja 

Št. naloge na 

pred-

preizkusu 

znanja 

Možni 

odgovori 

Odgovori 

učencev v 1. 

delu naloge  

(F %) 

Možni 

odgovori 

Odgovori 

učencev v 2. 

delu naloge 

(F %) 

Pravilno 

rešena 

celotna 

naloga (F %) 

 

1. 

A 4,2 A 76,1  

67,7 B 75,0 B 6,1 

C 18,7 C 7,3 

Č 2,1 Č 10,5 

 

2. 

A 13,5 A 24,0  

13,5 B 28,1 B 24,0 

C 43,8 C 35,3 

Č 14,6 Č 16,7 

 

3. 

A 6,3 A 72,9  

70,8 B 14,6 B 20,8 

C 3,1 C 4,2 

Č 76,0 Č 2,1 

 

4. 

A 31,2 A 21,9  

18,9 B 24,8 B 24,0 

C 14,6 C 25,0 

Č 9,4 Č 29,1 

 

5. 

A 44,8 A 30,1  

33,3 B 7,3 B 42,7 

C 44,8 C 18,9 

Č 3,2 Č 8,3 

 

     6. 

A 9,4 A 6,3  

44,8 B 18,8 B 22,9 

C 59,4 C 15,6 

Č 12,5 Č 55,2 

 

7. 

A 56,3 A 5,2  

37,5 B 27,1 B 55,2 

C 12,5 C 25,0 

Č 4,1 Č 14,6 

8. A 14,6 A 14,6  

24,0 B 24,0 B 19,8 

C 44,8 C 29,2 

Č 16,6 Č 36,4 

 

9. 

A 16,7 A 55,2  

45,8 B 17,7 B 14,6 

C 11,5 C 14,6 

Č 54,1 Č 15,6 
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Nadaljevanje tabele 25 

 

10. 

A 11,5 A 42,7  

30,2 B 52,1 B 17,7 

C 16,7 C 34,4 

Č 19,8 Č 5,2 

*Opomba: V sivem območju tabele so označeni pravilni odgovori. 

Tabela 25 predstavlja primerjavo uspešnosti reševanja posameznih delov naloge na po-

preizkusu znanja. Na po-preizkusu znanja je bila najbolje reševana 3. naloga, saj jo je v celoti 

pravilno rešilo kar 70,8 % učencev. Naloga preverja razumevanje ločevanja biorazgradljivih 

odpadkov v ustrezen zabojnik. Boljše reševana je tudi 1. naloga, saj jo je v celoti pravilno rešilo 

67,7 % učencev. Naloga je preverjala znanje učencev o posledicah razlitja nafte v morje. Na 

po-preizkusu znanja sta bili najslabše reševani 2. in 4. naloga, ki od učencev zahtevata 

razumevanje kemijskih procesov. 2. nalogo je v celoti pravilno rešilo le 13,5 % učencev. Skoraj 

polovica učencev (43,8 %) je v prvem delu 2. naloge pravilno prepoznala uporabo površinsko 

aktivne snovi za pospešitev naravne mikrobiološke razgradnje naftnih madežev. Le 16,7 % 

učencev je pravilno utemeljilo svojo izbiro odgovora iz prvega dela naloge. Največji delež 

učencev (35,3 %) je napačno utemeljijo svojo izbiro odgovora iz prvega dela naloge, in sicer 

da naravna mikrobiološka razgradnja ne poteče v primeru razlitja nafte. 4. nalogo je v celoti 

pravilno rešilo je 18,9 % učencev. Učenci so imeli težave pri razumevanju spremembe kemijske 

strukture škroba zaradi povišanja temperature med postopkom izdelave biorazgradljive 

plastike. Največji delež učencev (31,2 %) je v prvem delu 4. naloge napačno izbralo odgovor, 

da zaradi povišanja temperature poteče reakcija polimerizacije molekul škroba. 

 

Tabela 26: Uspešnost reševanja posameznih nalog na poznem preizkusu znanja. 

Št. naloge na 

pred-

preizkusu 

znanja 

Možni 

odgovori 

Odgovori 

učencev v 1. 

delu naloge  

(F %) 

Možni 

odgovori 

Odgovori 

učencev v 2. 

delu naloge 

(F %) 

Pravilno 

rešena 

celotna 

naloga (F %) 

 

1. 

A 9,2 A 75,4  

67,7 B 81,5 B 13,8 

C 6,2 C 4,6 

Č 3,1 Č 6,2 

 

2. 

A 23,1 A 24,6  

18,5 B 27,7 B 30,8 

C 38,5 C 15,4 

Č 10,7 Č 29,2 

 

3. 

A 1,5 A 80,0  

78,5 B 13,8 B 15,4 

C 0,0 C 3,1 

Č 84,7 Č 1,5 

 

4. 

A 35,4 A 15,4  

38,5 B 35,4 B 27,7 

C 13,8 C 21,5 

Č 15,4 Č 35,4 
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Nadaljevanje tabele 26 

 

5. 

A 60,0 A 24,6  

47,7 B 1,5 B 56,9 

C 35,4 C 13,8 

Č 3,1 Č 4,7 

 

     6. 

A 4,6 A 6,2  

58,5 B 12,3 B 21,5 

C 75,4 C 9,2 

Č 7,7 Č 63,1 

 

7. 

A 56,9 A 7,7  

43,1 B 23,1 B 64,6 

C 20,0 C 23,1 

Č 0,0 Č 4,6 

8. A 15,4 A 20,0  

23,1 B 27,7 B 23,1 

C 38,5 C 24,6 

Č 18,4 Č 32,3 

 

9. 

A 16,9 A 49,2  

33,8 B 21,5 B 26,2 

C 18,5 C 12,3 

Č 43,1 Č 12,3 

 

10. 

A 12,3 A 36,9  

24,6 B 40,0 B 20,0 

C 29,2 C 36,9 

Č 18,5 Č 6,2 

 

Tabela 26 predstavlja primerjavo uspešnosti reševanja posameznih delov naloge na poznem 

preizkusu znanja. Na poznem preizkusu znanja sta bili tako kot na po-preizkusu znanja najbolje 

reševani 1. in 3. naloga. Na poznem preizkusu znanja je 1. nalogo v celoti pravilno rešilo 67,7 % 

učencev, 3. nalogo pa kar 78,5 % učencev. V primerjavi s po-preizkusom znanja sta bili na 

poznem preizkusu znanja najslabše reševani 8. in 10. naloga. Obe nalogi temeljita na 

preverjanju razumevanja kemijskega pojma adsorpcija. 8. naloga preverja poznavanje 

adsorpcije kot fizikalne tehnike čiščenja odpadnih voda. To nalogo je v celoti pravilno rešilo le 

23,1 % učencev. 10. naloga preverja prepoznavanje aktivnega oglja kot adsorbenta za vezavo 

organskih molekul onesnaževala iz odpadne vode. To nalogo je v celoti pravilno rešilo 24,6 % 

učencev.  

5.1.2. Razlike med učenci in učenkami v uspehu reševanja pred-, po- in poznega preizkusa 

znanja 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se na pred-, po- in poznem preizkusu znanja med 

učenci in učenkami pojavljajo statistično pomembne razlike pri številu doseženih točk na 

posameznih preizkusih znanja. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev 

podatkov. Vrednost Mann-Whitney U testa med učenci in učenkami ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja (U = 2140,000; p = 0,053), po-

preizkusu znanja (U = 1042,500; p = 0,438) in poznem preizkusu znanja (U = 507,500; p = 
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0,941). Za vzorec lahko ugotovimo, da je srednja vrednost doseženih točk učenk (Me = 10,0; 

IQR = 5,00) na pred-preizkusu znanja višja v primerjavi s srednjo vrednostjo doseženih točk 

učencev (Me = 8,0; IQR = 5,00). Učenke imajo tudi na po-preizkusu znanja višjo srednjo 

vrednost doseženih točk (Me = 11,0; IQR = 3,00) v primerjavi z učenci (Me = 10,0; IQR = 5,00). 

Na poznem preizkusu znanja je srednja vrednost doseženih točk učenk (Me = 10,0; IQR = 5,00) 

enaka učenčevim (Me = 10,0; IQR = 4,25).  

5.1.3. Razlika med nadarjenimi in nenadarjenimi učenci v uspehu reševanja pred-, po- in 

poznega preizkusa znanja 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno ali se na pred-, po- in poznem preizkusu znanja med 

učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, in učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni, 

pojavljajo statistično pomembne razlike pri številu doseženih točk na posameznih preizkusih 

znanja. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev podatkov. Vrednost 

Mann-Whitney U testa je med učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, in učenci, ki niso 

bili identificirani kot nadarjeni, pokazala statistično pomembne razlike v doseženih točkah na 

pred-preizkusu znanja (U = 1325,000; p = 0,001) in po-preizkusu znanja (U = 533,500; p = 

0,014). S tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so bili identificirani 

kot nadarjeni, dosegli višjo srednjo vrednost točk na pred-preizkusu znanja (Me = 10,0; IQR = 

4,25) v primerjavi z učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni (Me = 8,0; IQR = 5,00). S 

tveganjem 1,4 % trdimo, da bi učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, dosegli višjo srednjo 

vrednost točk na po-preizkusu znanja (Me = 11,0; IQR = 2,50) v primerjavi z učenci, ki niso 

bili identificirani kot nadarjeni (Me = 10,0; IQR = 4,00). Vrednost Mann-Whitney U testa ni 

pokazala statistično pomembnih razlik v doseženih točkah na poznem preizkusu znanja med 

omejenima skupinama učencev (U = 303,500; p = 0,175). Za vzorec lahko ugotovimo, da so 

učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, dosegli višjo srednjo vrednost točk na poznem 

preizkusu znanja (Me = 11,0; IQR = 5,00) v primerjavi z učenci, ki niso bili identificirani kot 

nadarjeni (Me = 10,0; IQR = 5,00).  

5.1.4. Razlike med učenci, ki so obiskovali izbirni kemijski predmet, in učenci, ki niso 

obiskovali izbirnega kemijskega predmeta v uspehu reševanja pred-, po- in poznega 

preizkusa znanja 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se na pred-, po- in poznem preizkusu znanja med 

učenci, ki so obiskovali vsaj en kemijski izbirni predmet, in učenci, ki niso obiskovali nobenega 

kemijskega izbirnega predmeta, pojavljajo statistično pomembne razlike pri številu doseženih 

točk na posameznih preizkusih znanja. Učenci so lahko obiskovali tri različne kemijske izbirne 

predmete, in sicer Poskusi v kemiji, Kemija v okolju in Kemija v življenju. Kolmogorov-

Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev podatkov. Vrednost Mann-Whitney U testa 

je pokazala, da se med učenci, ki so obiskovali vsaj en kemijski izbirni predmet, in učenci, ki 

niso obiskovali nobenega kemijskega izbirnega predmeta, pojavljajo statistično pomembne 

razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja (U = 1714,500; p = 0,016), po-preizkusu 

znanja (U = 619,000; p = 0,002) ter poznem preizkusu znanja (U = 339,500; p = 0,029). S 

tveganjem 1,6 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so obiskovali vsaj en izbirni 

kemijski predmet, dosegli višjo srednjo vrednost točk na pred-preizkusu znanja (Me = 10,0; 

IQR = 6,25) v primerjavi z učenci, ki niso obiskovali nobenega izbirnega predmeta (Me = 8,0; 

IQR = 5,00). S tveganjem 0,2 % trdimo, da so učenci, ki so obiskovali izbirni kemijski predmet 
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tudi na po-preizkusu znanja dosegli višjo srednjo vrednost točk (Me = 12,0; IQR = 3,00) v 

primerjavi z učenci, ki niso obiskovali izbirnega kemijskega predmeta (Me = 10,0; IQR = 4,75). 

Ravno tako s tveganjem 2,9 % trdimo, da so učenci, ki so obiskovali izbirni kemijski predmet 

dosegli višjo srednjo vrednost točk na poznem preizkusu znanja (Me = 12,0; IQR = 6,00) v 

primerjavi z učenci, ki niso obiskovali izbirnega kemijskega predmeta (Me = 10,0; IQR = 4,00).  

5.1.5. Razlike med učenci glede na povprečno oceno pri predmetu kemija v uspehu reševanja 

pred-, po- in poznega preizkusa znanja  

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se na pred-, po- in poznem preizkusu znanja med 

učenci z različno povprečno oceno pri kemiji pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseženih točkah na posameznih preizkusih znanja. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine glede 

na povprečno oceno pri kemiji v 8. in 9. razredu. Podrobnejša predstavitev skupin je v poglavju 

Postopki obdelave podatkov. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev 

podatkov. 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je pokazala, da se med učenci z različno povprečno zaključno 

oceno pri kemiji pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu 

znanja (χ² = 18,579; g = 2; p = 0,000) in po-preizkusu znanja (χ² = 14,167; g = 2; p = 0,001). 

Vrednost Kruskal-Wallis testa ni pokazala statistično pomembnih razlik med učenci v 

doseženih točkah učencev na poznem preizkusu znanja (χ² = 4,831; g = 2; p = 0,089).  

Natančnejša analiza statistično pomembnih razlik med vsemi tremi skupinami učencev je bila 

določena z uporabo Games-Howell Post Hoc testa. Games-Howell Post Hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja med učenci s 

povprečno oceno 3,0 ali manj in učenci s povprečno oceno 4,5 in 5,0 (p = 0,000) ter učenci s 

povprečno oceno 3,5 ali 4,0 in učenci s povprečno oceno 4,5 ali 5,0 (p = 0,002). Med učenci s 

povprečno oceno 3,0 ali manj in učenci s povprečno oceno 3,5 ali 4,0 ni statistično pomembnih 

razlik v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja (p = 0,565). S tveganjem, manjšim od 0,1 % 

trdimo, da so učenci z najvišjo povprečno oceno pri kemiji dosegli višjo srednjo vrednost točk 

na pred-preizkusu znanja (Me = 10,0; IQR = 5,75) v primerjavi z učenci s srednjo (Me = 8,0; 

IQR = 5,00) in nižjo (Me = 7,0; IQR = 4,00) povprečno oceno. 

Games-Howell Post Hoc test je prav tako pokazal statistično pomembne razlike v doseženih 

točkah na po-preizkusu znanja med učenci s povprečno oceno 3,0 ali manj in učenci s 

povprečno oceno 4,5 in 5,0 (p = 0,001) ter učenci s povprečno oceno 3,5 ali 4,0 in učenci s 

povprečno oceno 4,5 ali 5,0 (p = 0,020). Razlike med učenci s povprečno oceno 3,0 ali manj in 

učenci s povprečno oceno 3,5 in 4,0 (p = 0,755) v doseženih točkah niso statistično pomembne. 

S tveganjem 0,1 % trdimo, da so učenci z najvišjo povprečno oceno dosegli višjo srednjo 

vrednost točk na po-preizkusu znanja (Me = 11,0; IQR = 3,75) v primerjavi z učenci s srednjo 

(Me = 9,0; IQR = 5,00) in nižjo (Me = 9,0; IQR = 3,75) povprečno oceno.  

Games-Howell Post Hoc test je pokazal tudi statistično pomembne razlike v doseženih točkah 

na poznem preizkusu znanja med učenci s povprečno oceno 3,0 ali manj in učenci s povprečno 

oceno 4,5 in 5,0 (p = 0,007). Razlike v doseženih točkah na poznem preizkusu znanja med 

učenci z nižjo in srednjo povprečno oceno (p = 0,317) ter učenci s srednjo in višjo (p = 0,610) 

povprečno oceno niso statistično pomembne. Za vzorec lahko ugotovimo, da so učenci z 
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najvišjo povprečno oceno dosegli enako srednjo vrednost točk (Me = 10,0; IQR = 6,00) na 

poznem preizkusu znanja kot učenci s srednjo povprečno oceno (Me = 10,0; IQR = 5,00).  

5.1.6. Razlike v uspehu učencev na pred-, po- in poznem preizkusu znanja 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v učnih 

dosežkih učencev med posameznimi preizkusi znanja. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal 

nenormalno porazdelitev podatkov. Vrednost Wilcoxonovega testa je pokazala statistično 

pomembne razlike med učnimi dosežki učencev na pred-preizkusu znanja in učnimi dosežki 

učencev na po-preizkusu znanja (Z = -4,422; p = 0,000). Tudi razlika v številu točk učencev na 

pred-preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja je statistično pomembna (Z = -3,438; p = 

0,001). Podatke posplošimo na osnovno množico. Učenci so na po-preizkusu znanja in poznem 

preizkusu znanja dosegli boljši rezultat kot na pred-preizkusu znanja. 68,8 % učencev je na po-

preizkusu znanja doseglo višje število točk v primerjavi z njihovimi doseženimi točkami na 

pred-preizkusu znanja. 69,2 % učencev je na poznem preizkusu znanja doseglo višje število 

točk v primerjavi z njihovimi doseženimi točkami na pred-preizkusu znanja. Vrednost 

Wilcoxonovega testa ni pokazala statistično pomembnih razlik med učnimi dosežki učencev na 

po-preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja (Z= -0,696; p = 0,486). Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Usvojeno znanje v spletni delavnici je trajno.  

5.2. Interes učencev do hidrosferskih okoljskih problemov 
 

Interes je definiran kot psihološko vzburjenje in predstavlja eno izmed ključnih komponent 

motivacije. Razlikujemo med dvema vrstama interesov, in sicer individualni in situacijski. 

Individualni interes vsebuje čustveno in miselno komponento, ki posamezniku omogoča dlje 

časa trajajočo usmerjenost v določeno nalogo ali aktivnost. Situacijski interes se razvije kot 

posledica posameznikove pozornosti, ki jo je izzvala trenutna motivirajoča situacija iz okolja. 

Če učenec do določene vsebine razvije pozitiven odnos in vrednote, se iz situacijskega interesa 

razvije trajnostni individualni interes.  

5.2.1. Individualni interes učencev do učenja okoljskih vsebin 

 

Učenci so na vprašalniku o individualnem interesu na Likertovi petstopenjski lestvici 

ovrednotili 15 postavk o interesu do učenja okoljskih vsebin. Kolmogorov-Smirnov test je 

pokazal, da so podatki vprašalnika o individualnem interesu normalno porazdeljeni (p = 0,200). 

Tabela 27 prikazuje izračunane povprečne vrednosti učenčevih ocen in standardnega odklona 

za vsako posamezno postavko, Tabela 28 pa prikazuje minimalno in maksimalno število 

zbranih točk, povprečno vrednost zbranih točk in standardni odklon.  

Tabela 27: Povprečne vrednosti učenčevih ocen in standardnega odklona za vsako posamezno 

postavko na vprašalniku o individualnem interesu 

Št. Postavka M SD 

1. Učne vsebine o okoljskih problemih me zanimajo. 3,1 1,2 

2. Učne vsebine o okoljskih problemih zame niso pretežke. 3,2 1,1 

3. Rad se poglobim v probleme, povezane z okoljskimi vsebinami. 2,9 1,1 

4. Veselim se ur, ko obravnavamo učne vsebine o okolju. 2,8 1,1 

5. Med učenjem okoljskih vsebin sem zbran/a. 3,1 1,2 
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Nadaljevanje Tabele 27 

6. Iz okoljskih učnih vsebin dobim dobre ocene. 3,5 1,2 

7. Z okoljskimi učnimi vsebinami se ukvarjam več, kot to zahtevajo v šoli. 2,4 1,1 

8. Učne vsebine o okoljskih problemih se kar hitro naučim. 3,2 1,0 
Nadaljevanje tabele 27 
9. Všeč so mi eksperimenti, povezani z okoljskimi vsebinami. 3,2 1,2 

10. Učna snov pri okoljskih vsebinah me zanima. 3,1 1,2 

11. Z okoljskimi problemi se ukvarjam tudi v prostem času. 2,4 1,1 

12. Pri okoljskih učnih vsebinah sem dober/a. 3,2 1,0 

13. Vse, kar je povezano z okoljskimi vsebinami, pritegne mojo pozornost. 2,7 1,1 

14. Ko obravnavamo okoljske vsebine, pri pouku rad/a sodelujem. 2,9 1,1 

15. Ko rešujem naloge, povezane z okoljskimi vsebinami, vztrajam, dokler jih 

natančno ne razumem. 
2,8 1,1 

 

Tabela 28: Analiza zbranih točk na vprašalniku individualnega interesa. 

 Vprašalnik individualnega 

interesa 

Maksimalno možno število zbranih točk 75,0 

Maksimalno število zbranih točk 74,0 

Minimalno število zbranih točk 15,0 

Povprečno število zbranih točk (M) 44,8 

Standardni odklon (SD) 11,9 

 

Vprašalnik o individualnem interesu učencev do učenja okoljskih vsebin je vseboval še dve 

vprašanji odprtega tipa. Pri prvem vprašanju so učenci zapisali, katere vsebine o okoljskih 

problemih jih še posebej zanimajo. Pri drugem vprašanju so učenci zapisali, zakaj jih učenje o 

okoljskih vsebinah ne zanima.  

 

Slika 10: Najpogostejši učenčevi odgovori na prvo vprašanje vprašalnika individualnega 

interesa 

75,0 %

18,7 %

0,7 %
1,4 % 2,1 %

2,1 %

Kaj te še posebej zanima pri spoznavanju okoljskih problemov?

Brez odgovora Nič me ne zanima

Posledice za ljudi in živali Podnebne spremembe/taljenje ledu

Onesnaževanje vode Rešitve za zmanjšanje okoljskih problemov
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75,0 % učencev ni podalo odgovora na zastavljeno vprašanje. 18,7 % učencev je še posebej 

izpostavilo, da jih vsebine o okoljskih problemih sploh ne zanimajo. Le 6,3 % učencev je 

izpostavilo, da jih zanima, kakšne posledice pustijo okoljski problemi na ljudeh in živalih, 

kakšne so morebitne rešitve za zmanjšanje okoljskih problemov. Izpostavili so tudi, da jih 

zanimajo vsebine o podnebnih spremembah, taljenju ledu in onesnaževanju vode. 

 

Slika 11: Najpogostejši učenčevi odgovori na drugo vprašanje vprašalnika individualnega 

interesa 

81,4 % učencev ni podalo odgovora na zastavljeno vprašanje. 15,8 % učencev je še posebej 

izpostavilo, da vsebine o okoljskih problemih niso zanimive oziroma jih zanimajo druge stvari. 

Preostalih 2,7 % učencev meni, da okoljski problemi nimajo povezave in vpliva na njihovo 

vsakdanje življenje, zato ni potrebno posvečanje pozornosti in skrbi. 

5.2.1.1. Razlike med učenci in učenkami v individualnem interesu do učenja okoljskih vsebin 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci in učenkami pojavljajo statistično 

pomembne razlike v številu zbranih točk na vprašalniku o individualnem interesu do učenja 

okoljskih vsebin. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob 

upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 10,818; p = 0,001) aproksimativni t-test 

za neodvisne vzorce med učenci (M = 44,6; SD = 9,9) in učenkami (M = 44,9; SD = 13,8) ni 

pokazal statistično pomembnih razlik v zbranih točkah na vprašalniku o individualnem interesu 

(t = -0,154; g = 126,284; p = 0,878). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

5.2.1.2. Razlike med nadarjenimi in nenadarjenimi učenci v individualnem interesu do učenja okoljskih 

vsebin 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, 

in učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni, pojavljajo statistično pomembne razlike v 

številu zbranih točk na vprašalniku o individualnem interesu do učenja okoljskih vsebin. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,576; p = 0,449) t-test za neodvisne vzorce med 

81,4 %

15,8 %

1,4 %

0,7 %
0,7 %

Zakaj te vsebine o okoljskih problemih ne zanimajo, če to zate seveda drži?

Brez odgovora Ker ni zanimivo/ zanimajo me druge stvari

Ker ne morem nič spremeniti/to ne vpliva name Briga me za kemijo in okolje

Ker so druge bolj pomembne stvari v življenju
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učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni (M = 47,2; SD = 10,5), in učenci, ki niso bili 

identificirani kot nadarjeni (M = 43,9; SD = 12,3), ni pokazal statistično pomembnih razlik v 

zbranih točkah na vprašalniku o individualnem interesu (t = 1,481; g = 143; p = 0,141). 

Podatkov iz vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

5.2.1.3. Razlike med učenci, ki so obiskovali izbirni kemijski predmet, in učenci, ki niso obiskovali izbirni 

kemijski predmet v individualnem interesu do učenja okoljskih vsebin 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci, ki so obiskovali vsaj en izbirni 

kemijski predmet, in učenci, ki niso obiskovali nobenega izbirnega kemijskega predmeta, 

pojavljajo statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na vprašalniku o individualnem 

interesu do učenja okoljskih vsebin. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno 

porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,101; p = 

0,752) je t-test za neodvisne vzorce med učenci, ki so obiskovali vsaj en izbirni kemijski 

predmet, in učenci, ki niso obiskovali nobenega izbirnega kemijskega predmeta, pokazal 

statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na vprašalniku o individualnem interesu (t 

= 2,917; g = 143; p = 0,004). S tveganjem 0,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, 

ki so obiskovali izbirni kemijski predmet (M = 48,9; SD = 11,7), v povprečju zbrali več točk na 

vprašalniku o individualnem interesu v primerjavi z učenci, ki niso obiskovali nobenega 

izbirnega kemijskega predmeta (M = 42,8; SD = 11,6). 

5.2.1.4. Razlike med učenci glede na povprečno oceno pri predmetu kemija v individualnem interesu do 

učenja okoljskih vsebin 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci z različno povprečno zaključno oceno 

predmeta kemije v 8. in 9. razredu pojavljajo statistično pomembne razlike v zbranih točkah na 

vprašalniku individualnega interesa do učenja okoljskih vsebin. Kolmogorov-Smirnov test je 

pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc 

(F = 0,278; g1 = 2; g2 = 142; p = 0,758) je enosmerna analiza variance ANOVA pokazala 

statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na vprašalniku o individualnem interesu 

med učenci z različno povprečno oceno pri kemiji (F = 7,977; p = 0,001). Tukey HSD Post Hoc 

test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci s povprečno oceno 3,0 ali manj in 

učenci s povprečno oceno 3,5 ali 4,0 (p = 0,036) ter med učenci s povprečno oceno 3,0 ali manj 

in učenci s povprečno oceno 4,5 in 5,0 (p = 0,000) v zbranih točkah na vprašalniku 

individualnega interesa. Med učenci s povprečno oceno 3,5 ali 4,0 in učenci s povprečno oceno 

4,5 ali 5,0 ni statistično pomembnih razlik (p = 0,276). S tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci z najvišjo povprečno oceno pri kemiji (M = 47,9; SD = 10,7) v 

povprečju zbrali več točk na vprašalniku o individualnem interesu kot učenci s srednjo (M = 

44,6; SD = 12,0) in učenci z nizko (M = 37,9; SD = 11,9) povprečno oceno.  

5.2.1.5. Razlike v uspehu reševanja pred-, po- in poznega preizkusa znanja glede na individualni 

interes učencev 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

doseženih točk na pred-, po- in poznem preizkusu znanja glede na različno raven individualnega 

interesa do učenja okoljskih vsebin. Učenci so bili glede na povprečno vrednost zbranih točk in 

standardnega odklona razvrščeni v tri skupine ravni individualnega interesa. Razdelitev 
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učencev v skupine je predstavljena v poglavju Postopek obdelave podatkov. Kolmogorov-

Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev podatkov. 

Vrednost Kruskal-Walls testa je pokazala statistično pomembne razlike med učenci z različno 

ravnjo individualnega interesa v številu doseženih točk na pred-preizkusu znanja (χ² = 29,131; 

g = 2; p = 0,000), po-preizkusu znanja (χ² = 21,607; g = 2; p = 0,000) ter poznem preizkusu 

znanja (χ² = 14,968; g = 2; p = 0,001). Za natančnejšo analizo statistično pomembnih razlik 

med učenci z nizko, srednjo in visoko ravnjo individualnega interesa je bil uporabljen Games-

Howell Post Hoc test. 

V številu doseženih točk na pred-preizkusu znanja je Games-Howell Post Hoc test pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci z nizko ravnjo individualnega interesa in učenci s 

srednjo ravnjo individualnega interesa (p = 0,000), med učenci z nizko ravnjo individualnega 

interesa in učenci z visoko ravnjo individualnega interesa (p = 0,000) ter med učenci s srednjo 

ravnjo individualnega interesa in učenci z visoko ravnjo individualnega interesa (p = 0,007). S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci z visoko ravnjo 

individualnega interesa (Me = 12,0; IQR = 3,00) na pred-preizkusu znanja dosegli najvišjo 

srednjo vrednost točk v primerjavi z učenci s srednjo ravnjo (Me = 9,0; IQR = 4,00) in nizko 

ravnjo individualnega interesa (Me = 6,0; IQR = 3,00). 

V številu doseženih točk na po-preizkusu znanja je Games-Howell Post Hoc test pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci z nizko ravnjo individualnega interesa in učenci s 

srednjo ravnjo individualnega interesa (p = 0,000), med učenci z nizko ravnjo individualnega 

interesa in učenci z visoko ravnjo individualnega interesa (p = 0,000) ter med učenci s srednjo 

ravnjo individualnega interesa in učenci z visoko ravnjo individualnega interesa (p = 0,012). S 

tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci z visoko ravnjo individualnega 

interesa (Me = 12,5; IQR = 4,00) na po-preizkusu znanja dosegli najvišjo srednjo vrednost točk 

v primerjavi z učenci s srednjo ravnjo (Me = 11,0; IQR = 3,00) in nizko ravnjo individualnega 

interesa (Me = 8,0; IQR = 2,75). 

V številu doseženih točk na poznem preizkusu znanja je Games-Howell Post Hoc test pokazal 

statistično pomembne razlike med učenci z nizko ravnjo individualnega interesa in učenci s 

srednjo ravnjo individualnega interesa (p = 0,000) ter med učenci z nizko ravnjo individualnega 

interesa in učenci z visoko ravnjo individualnega interesa (p = 0,000). Med učenci s srednjo 

ravnjo individualnega interesa in učenci z visoko ravnjo individualnega interesa ni statistično 

pomembnih razlik (p = 0,088). S tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 

z visoko ravnjo individualnega interesa (Me = 12,5; IQR = 6,00) na poznem preizkusu znanja 

dosegli najvišjo srednjo vrednost točk v primerjavi z učenci s srednjo ravnjo (Me = 10,0; IQR 

= 3,00) in nizko ravnjo individualnega interesa (Me = 8,0; IQR = 3,00). 

5.2.2. Situacijski interes učencev po izvedbi spletne delavnice 

 

Učenci so na vprašalniku o situacijskem interesu na Likertovi petstopenjski lestvici ovrednotili 

10 postavk o izvedeni spletni delavnici. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so podatki 

vprašalnika o individualnem interesu normalno porazdeljeni (p = 0,143). Tabela 29 prikazuje 

izračunane povprečne vrednosti učenčevih ocen in standardnega odklona za vsako posamezno 

postavko, Tabela 30 pa prikazuje minimalno in maksimalno število zbranih točk, povprečno 

vrednost zbranih točk in standardni odklon.  
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Tabela 29: Povprečne vrednosti učenčevih ocen in standardnega odklona za vsako posamezno 

postavko na vprašalniku o situacijskem interesu. 

Št. Postavka M SD 

1. Spletna delavnica je bila zanimiva. 4,0 0,8 

2. Obravnava učne snovi je bila danes zahtevna. 3,5 0,9 

3. Pri ogledu spletne delavnice sem bil/a zbran/a. 3,6 0,8 

4. Spletna delavnica mi je bila danes prijetna. 3,8 0,8 

5. Danes sem dobro razumel/a, kar je bilo obravnavano v spletni delavnici. 3,5 0,8 

6. Takšna spletna delavnica se mi zdi zabavna. 3,6 0,7 

7. Pri spletni delavnici se je veliko dogajalo, bilo je pestro. 3,5 0,8 

8. Danes sem bil/a pri ogledu spletne delavnice pozoren/na od začetka do konca. 3,5 0,9 

9. Obravnava snovi pri spletni delavnici me je pritegnila k reševanju nalog. 3,5 0,9 

10. Želim se poglobiti v podrobnosti snovi, ki jo je zajemala spletna delavnica. 3,3 0,8 

 

Tabela 30: Analiza zbranih točk na vprašalniku o situacijskem interesu. 

 Vprašalnik situacijskega interesa 

Maksimalno možno število zbranih točk 50,0 

Maksimalno število zbranih točk 50,0 

Minimalno število zbranih točk 21,0 

Povprečno število zbranih točk (M) 35,7 

Standardni odklon (SD) 5,1 

 

Vprašalnik o situacijskem interesu učencev je vseboval eno vprašanje odprtega tipa. Pri tem 

vprašanju so učenci zapisali tri zanimivosti spletne delavnice, kar prikazuje Slika 12. 

 

 

Slika 12: Najpogostejši učenčevi odgovori na vprašanju vprašalnika situacijskega interesa 

73,1 %
3,1 %

1,0 % 

2,1 % 8,2 %

3,1 %

6,3 % 3,1 %

Po lastni izbiri napiši, kaj ti je bilo pri današnji spletni delavnici najbolj zanimivo?

Brez odgovora Rešitve onesnaževanja

Aktivno oglje Eksperimenti

Vprašanja / interaktivne naloge / uganke Razlitje nafte / kako očistiti razlite naftne madeže

Izdelava bioplastike / onesnaževanje s plastiko Modeli / Ilustracije / Slike
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73,1 % učencev ni podalo odgovora na odprto vprašanje vprašalnika o situacijskem interesu. 

Največ učencev (8,2 %) je odgovorilo, da jim najbolj bile zanimive naloge, vprašanja in uganke 

v interaktivnih videoposnetkih. 6,2 % učencev je odgovorilo, da jim je najbolj zanimiv bil 

interaktivni videoposnetek o onesnaževanju hidrosfere s plastiko in eksperiment izdelovanja 

bioplastike. Preostali učenci so kot zanimivost še navedli aktivno oglje, eksperimente, razlitje 

nafte in njeno čiščenje, vizualizacijske gradnike (modeli, ilustracije, slike) ter obravnavane 

rešitve onesnaževanja.  

5.2.2.1. Razlike med učenci in učenkami v situacijskem interesu  

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci in učenkami pojavljajo statistično 

pomembne razlike v številu zbranih točk na vprašalniku o situacijskem interesu. Kolmogorov-

Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju predpostavke o 

homogenosti varianc (F = 2,795; p = 0,098) t-test za neodvisne vzorce med učenci (M = 36,0; 

SD = 4,4) in učenkami (M = 35,4; SD = 5,9) ni pokazal statistično pomembnih razlik v zbranih 

točkah na vprašalniku o situacijskem interesu (t = 0,630; g = 94; p = 0,530). Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno množico.  

5.2.2.2. Razlike med nadarjenimi in nenadarjenimi učenci v situacijskem interesu  

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, 

in učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni, pojavljajo statistično pomembne razlike v 

številu zbranih točk na vprašalniku situacijskega interesa. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal 

normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 

1,480; p = 0,227) t-test za neodvisne vzorce med učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni, 

in učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni, pokazal statistično pomembne razlike v 

zbranih točkah na vprašalniku o situacijskem interesu (t = 2,240; g = 94; p = 0,027). S tveganjem 

2,7 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni (M = 

37,8; SD = 4,0), v povprečju zbrali več točk na vprašalniku o situacijskem interesu kot učenci, 

ki niso bili identificirani kot nadarjeni (M = 35,1; SD = 5,2). 

5.2.2.3. Razlike med učenci, ki so obiskovali izbirni kemijski predmet in učenci, ki niso obiskovali 

kemijskega izbirnega predmeta v situacijskem interesu  

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci, ki so obiskovali vsaj en izbirni 

kemijski predmet, in učenci, ki niso obiskovali nobenega izbirnega kemijskega predmeta, 

pojavljajo statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na vprašalniku o situacijskem 

interesu. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob 

upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,917; p = 0,341) t-test za neodvisne 

vzorce med učenci, ki so obiskovali izbirni kemijski predmet (M = 36,5; SD = 4,1), in učenci, 

ki niso obiskovali nobenega kemijskega izbirnega predmeta (M = 35,3; SD = 5,5), ni pokazal 

statistično pomembnih razlik v zbranih točkah na vprašalniku o situacijskem interesu (t = 1,068; 

g = 94; p = 0,288). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

5.2.2.4. Razlike med učenci glede na povprečno oceno pri predmetu kemija v situacijskem interesu  

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se med učenci z različno povprečno zaključno oceno 

predmeta kemije v 8. in 9. razredu pojavljajo statistično pomembne razlike v zbranih točkah na 
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vprašalniku situacijskega interesa. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev 

podatkov. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,273; g1 = 2; g2 = 93; p 

= 0,109) je enosmerna analiza variance ANOVA pokazala statistično pomembne razlike v 

številu zbranih točk na vprašalniku o situacijskem interesu med učenci z različno povprečno 

oceno pri kemiji (F = 6,006; p = 0,004). Tukey HSD Post Hoc test je pokazal statistično 

pomembne med učenci s povprečno oceno 3,0 ali manj in učenci s povprečno oceno 4,5 ali 5,0 

(p = 0,006). Med učenci s povprečno oceno 3,0 ali manj in učenci s povprečno oceno 3,5 ali 4,0 

(p = 0,498) in med učenci s povprečno oceno 3,5 ali 4,0 in učenci s povprečno oceno 4,5 ali 5,0 

(p = 0,067) ni statistično pomembnih razlik. S tveganjem 0,4 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci z najvišjo povprečno oceno pri kemiji (M = 37,2; SD = 4,8) v povprečju zbrali 

več točk na vprašalniku o situacijskem interesu kot učenci s srednjo (M = 34,6; SD = 3,9) in 

učenci z nizko (M = 32,9; SD = 6,5) povprečno oceno. 

5.2.2.5. Razlike v uspehu reševanja pred-, po- in poznega preizkusa znanja glede na situacijski interes 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

doseženih točk na po- in poznem preizkusu znanja glede na različno raven situacijskega 

interesa. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine ravni situacijskega interesa glede na povprečno 

vrednost zbranih točk in standardnega odklona. Skupine so predstavljene v poglavju Postopek 

obdelave podatkov. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev podatkov. 

Vrednost Kruskal-Walls testa je pokazala statistično pomembne razlike med učenci z različno 

ravnjo situacijskega interesa v številu doseženih točk na po-preizkusu znanja (χ² = 9,410; g = 

2; p = 0,009) ter poznem preizkusu znanja (χ² = 7,844; g = 2; p = 0,020). Podatke lahko 

posplošimo na osnovno množico. 

Games-Howell Post Hoc test je med učenci z nizko in srednjo ravnjo situacijskega interesa (p 

= 0,001) pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na po-preizkusu znanja. 

Medtem med učenci s srednjo in visoko ravnjo situacijskega interesa (p = 0,983) ter med učenci 

z nizko in visoko ravnjo situacijskega interesa (p = 0,063) ni pokazal statistično pomembnih 

razlik v doseženih točkah na po-preizkusu znanja. S tveganjem 0,9 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci s srednjo ravnjo situacijskega interesa (Me = 11,0; IQR = 4,00) dosegli 

višjo srednjo vrednost točk na po-preizkusu znanja v primerjavi z učenci z visoko ravnjo 

situacijskega interesa (Me = 10,0; IQR = 4,00) in učenci z nizko ravnjo situacijskega interesa 

(Me = 8,0; IQR = 2,75). 

Games-Howell Post Hoc test je med učenci z nizko in srednjo ravnjo situacijskega interesa (p 

= 0,003) ter med učenci z nizko in visoko ravnjo situacijskega interesa (p = 0,026) pokazal 

statistično pomembne razlike v doseženih točkah na poznem preizkusu znanja. Med učenci s 

srednjo ravnjo in visoko ravnjo situacijskega interesa (p = 0,433) ni pokazal statistično 

pomembnih razlik v doseženih točkah na poznem preizkusu znanja. S tveganjem 2,0 % trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici učenci z visoko ravnjo situacijskega interesa (Me = 11,5; IQR = 

6,00) dosegli višjo srednjo vrednost točk na poznem preizkusu znanja v primerjavi z učenci s 

srednjo ravnjo situacijskega interesa (Me = 10,0; IQR = 4,00) in učenci z nizko ravnjo 

situacijskega interesa (Me = 8,5; IQR = 3,00). 
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5.2.2.6. Povezanost med zbranimi točkami na vprašalniku o individualnega interesa in zbranimi točkami 

na vprašalniku o situacijskem interesu  

 

Podatki o zbranih točkah učencev na vprašalnikih individualnega in situacijskega interesa so 

normalno porazdeljeni. Za ugotavljanje povezave med zbranimi točkami na vprašalniku o 

individualnem interesu in zbranimi točkami na vprašalniku o situacijskem interesu je bil izbran 

parametrični Pearsonov koeficient korelacije. Rezultat Pearsonovega koeficienta korelacije 

kaže, da je povezava pozitivna in šibka (r = 0,356). Povezava je statistično pomembna 

(p = 0,000). Učenci, ki so na vprašalniku o individualnem interesu zbrali več točk, so zbrali tudi 

več točk na vprašalniku o situacijskem interesu. 

 

5.3. Vpliv ravni motivacije in učnih kompetenc na učne dosežke preizkusov 

znanja in interes 
 

Motivacija je psihološki proces, ki aktivira učenje, ga uravnava in spodbuja vse do doseženega 

učnega cilja. Uspešno učenje in doseganje zastavljenih ciljev je odvisno od vrste in stopnje 

motivacije. Amotivirani učenci imajo najnižjo stopnjo avtonomije pri regulaciji vedenja in 

kljub pobudam iz okolja ne opravijo določene naloge. Učenci z visoko ravnjo kontrolirane 

motivacije imajo nizko stopnjo avtonomije pri regulaciji vedenja, zato določeno nalogo 

opravijo zaradi zunanjih spodbud (pridobitev nagrade ali izogib kazni). Učenci z visoko ravnjo 

avtonomne motivacije imajo visoko stopnjo avtonomije pri regulaciji vedenja in se zavedajo 

pomembnosti učenja za doseganje lastnih ciljev.  

Na vprašalniku o razlogih za učenje kemije (VRUK) so učenci na petstopenjski Likertovi 

lestvici ovrednotili postavke. Pet postavk vprašalnika se je nanašalo na avtonomno motivacijo, 

sedem postavk na kontrolirano motivacijo, tri postavke na amotivacijo in štiri postavke na učne 

kompetence. Tabela 31 prikazuje zbrane točke učencev pri vrednotenju postavk na vprašalniku, 

ki se nanašajo na avtonomno in kontrolirano motivacijo, amotivacijo in učne kompetence. 

Tabela 32 prikazuje vrednosti median in interkvartilnih razmikov za postavke vprašalnika o 

razlogih za učenje kemije. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da podatki o zbranih točkah 

na vprašalniku o avtonomni motivaciji (p = 0,022), kontrolirani motivaciji (p = 0,004), 

amotivaciji (p = 0,001) in učnih kompetencah (p = 0,001) niso normalno porazdeljeni. Na 

podlagi rezultatov so bile oblikovane po tri skupine učencev z različno ravnjo posamezne 

motivacije in učnih kompetenc na podlagi zbranih točk na vprašalniku. Posamezne skupine so 

predstavljene pod poglavjem Postopek obdelave podatkov.  

Tabela 31: Analiza zbranih točk posameznega sklopa vprašalnika o razlogih za učenje kemije  

 Avtonomna 

motivacija 

Kontrolirana 

motivacija 

Amotivacija Učne 

kompetence 

Možno št. zbranih točk 25,0 35,0 15,0 20,0 
Maksimalno št. zbranih točk 25,0 32,0 15,0 20,0 
Minimalno št. doseženih točk 5,0 7,0 3,0 4,0 
Mediana (Me) 16,0 22,0 8,0 14,0 
Interkvartilni razmik (IQR) 4,0 5,0 4,0 4,0 
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Tabela 32: Vrednosti median in interkvartilnih razmikov posameznih postavk na vprašalniku 

o razlogih za učenje kemije 

Št. Opis postavke Me IQR 

1. 

A
v

to
n

o
m

n
a

 m
o
ti

v
a

ci
ja

 Aktivno sodelujem pri pouku kemije, ker menim, da pripomore k mojemu 

boljšemu razumevanju učne vsebine. 
4,0 1,00 

4. Aktivno sodelujem pri pouku kemije, ker je dobro razumevanje kemije 

pomembno za mojo splošno razgledanost. 
3,0 1,00 

8. Učiteljeve nasvete za učenje kemije upoštevam, ker ima dovolj izkušenj, 

kako najlažje usvojiti učne vsebine. 
3,0 1,00 

9. Razlog, zaradi katerega želim razširiti svoje znanje kemije, je, da želim 

izvedeti več o kemiji kot znanosti. 
3,0 2,00 

10. Razlog, zaradi katerega želim razširiti svoje znanje kemije, je, ker mi je v 

izziv, kako pravilno odgovoriti na čim več vprašanj, povezanih s kemijo. 
3,0 2,00 

2. 

K
o
n

tr
o
li

ra
n

a
 m

o
ti

v
a

ci
ja

 

Aktivno sodelujem pri pouku kemije, ker bi ostali imeli slabo mnenje o 

meni, če ne bi sodeloval. 
2,0 1,00 

3. Aktivno sodelujem pri pouku kemije, ker bom ponosen nase, če bom 

uspešen pri pouku kemije. 
3,0 1,00 

5. Učiteljeve nasvete za učenje kemije upoštevam, saj bi v nasprotnem 

primeru dobil slabšo oceno. 
4,0 1,00 

6. Učiteljeve nasvete za učenje kemije upoštevam, ker se bojim, da se v 

nasprotnem primeru pri pouku ne bom dobro odrezal. 
3,0 2,00 

7. Učiteljeve nasvete za učenje kemije upoštevam, ker je lažje slediti 

napotkom kot izoblikovati svoj način učenja. 
3,0 1,50 

11. Razlog, zaradi katerega želim razširiti svoje znanje kemije, je, ker dobra 

zaključena ocena pri kemiji na koncu šolskega leta izgleda dobro. 
3,0 1,00 

12. Razlog, zaradi katerega želim razširiti svoje znanje kemije, je, ker želim, 

da bi izgledal pameten, kadar teče pogovor o kemijskih vsebinah. 
3,0 1,00 

13. 

A
m

o
ti

v
a

ci
ja

 Pouka kemije se ne bi udeležil, če ne bi bil obvezen. 3,0 2,00 

14. Ne vidim razloga, da bi mi znanje kemije prišlo prav v nadaljnjem 

življenju. 
3,0 1,00 

15. Ne vidim razloga, da bi se učil kemijo, saj mi ne bo prišla prav v poklicu, 

ki ga bom opravljal. 
3,0 2,00 

16. 

U
čn

e 

k
o

m
p

et
en

ce
 Počutim se samozavestno, ker vem, da sem se zmožen naučiti kemijo. 4,0 1,00 

17. Sposoben sem se učiti učne vsebine pri pouku kemije. 4,0 1,50 

18. Zmožen sem doseči zadane cilje pri pouku kemije. 4,0 2,00 

19. Zmožen sem se spopasti z izzivi, da se bom pri pouku kemije dobro odrezal. 4,0 1,00 

 

5.3.1. Razlike v uspehu reševanja pred-, po- in poznega preizkusa znanja glede na raven 

avtonomne motivacije  

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

doseženih točk na pred-, po- in poznem preizkusu znanja glede na različno raven avtonomne 

motivacije. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine glede na raven avtonomne motivacije. Opis 

posameznih skupin je pod poglavjem Postopek obdelave podatkov. Kolmogorov-Smirnov test 

je pokazal nenormalno porazdelitev podatkov. 

Vrednost Kruskal-Wallis testa je pokazala, da se med učenci z različno ravnjo avtonomne 

motivacije pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu 



. 

 
 

81 
 

znanja (χ² = 15,227; g = 2; p = 0,000), po-preizkusu znanja (χ² = 17,617; g = 2; p = 0,000) in 

poznem preizkusu znanja (χ² = 13,447; g = 2; p = 0,001). Podatke lahko posplošimo na osnovno 

množico. Natančnejša analiza statistično pomembnih razlik med vsemi tremi skupinami 

učencev je bila določena z uporabo Games-Howell Post Hoc testa.  

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na 

pred-preizkusu znanja med učenci z nizko in srednjo ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,003) 

ter učenci z nizko in visoko ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,001). Med učenci s srednjo in 

visoko ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,156) ni statistično pomembnih razlik v doseženih 

točkah na pred-preizkusu znanja S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da so učenci z visoko 

ravnjo avtonomne motivacije dosegli višjo srednjo vrednost točk na pred-preizkusu znanja (Me 

= 11,0; IQR = 6,50) v primerjavi z učenci s srednjo ravnjo (Me = 9,0; IQR = 4,00) in nizko 

ravnjo avtonomne motivacije (Me = 7,0; IQR = 3,00). 

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na 

po-preizkusu znanja med učenci z nizko in srednjo ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,000) 

ter učenci z nizko in visoko ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,000). Med učenci s srednjo in 

visoko ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,553) ni statistično pomembnih razlik v doseženih 

točkah na po-preizkusu znanja S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da so učenci z visoko 

ravnjo avtonomne motivacije (Me = 11,0; IQR = 3,25) dosegli enako srednjo vrednost točk na 

po-preizkusu znanja kot učenci s srednjo ravnjo avtonomne motivacije (Me = 11,0; IQR = 3,00). 

Učenci z nizko ravnjo avtonomne motivacije (Me = 7,0; IQR = 2,00) so dosegli manjše število 

točk na po-preizkusu znanja. 

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na 

poznem preizkusu znanja med učenci z nizko in srednjo ravnjo avtonomne motivacije 

(p = 0,000) ter učenci z nizko in visoko ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,001). Med učenci 

s srednjo in visoko ravnjo avtonomne motivacije (p = 0,380) ni statistično pomembnih razlik v 

doseženih točkah na poznem preizkusu znanja. S tveganjem 0,1 % trdimo, da so učenci z visoko 

ravnjo avtonomne motivacije (Me = 12,0; IQR = 4,00) dosegli višjo srednjo vrednost točk na 

poznem preizkusu znanja v primerjavi z učenci s srednjo ravnjo (Me = 10,5; IQR = 4,00) in 

učenci z nizko ravnjo avtonomne motivacije (Me = 8,0; IQR = 2,00). 

5.3.2. Razlika v zbranih točkah na vprašalniku o individualnem interesu glede na raven 

avtonomne motivacije 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

zbranih točk na vprašalniku individualnega interesa glede na raven avtonomne motivacije. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,038; g1 = 2; g2 = 142; p = 0,357) je enosmerna 

analiza variance ANOVA pokazala statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na 

vprašalniku o individualnem interesu med učenci z različno ravnjo avtonomne motivacije 

(F = 28,280; p = 0,000). Tukey HSD Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike 

med učenci z nizko in srednjo ravnjo (p = 0,000), med učenci z nizko in visoko ravnjo 

(p = 0,000) ter med učenci s srednjo in visoko ravnjo (p = 0,001) avtonomne motivacije. S 

tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci z najvišjo ravnjo 

avtonomne motivacije (M = 53,8; SD = 11,1) v povprečju zbrali več točk na vprašalniku o 
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individualnem interesu kot učenci s srednjo (M = 45,5; SD = 9,4) in učenci z nizko (M = 32,0; 

SD = 12,0) ravnjo avtonomne motivacije. 

5.3.3. Razlike v zbranih točkah na vprašalniku o situacijskem interesu glede na raven 

avtonomne motivacije 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

zbranih točk na vprašalniku situacijskega interesa glede na raven avtonomne motivacije. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,267; g1 = 2; g2 = 93; p = 0,766) je enosmerna 

analiza variance ANOVA pokazala statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na 

vprašalniku o situacijskem interesu med učenci z različno ravnjo avtonomne motivacije (F = 

7,801; p = 0,001). Tukey HSD Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med 

učenci z nizko in srednjo ravnjo (p = 0,045), med učenci z nizko in visoko ravnjo (p = 0,000) 

ter med učenci s srednjo in visoko ravnjo (p = 0,033) avtonomne motivacije. S tveganjem 0,1 % 

trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci z najvišjo ravnjo avtonomne motivacije (M = 38,9; 

SD = 5,1) v povprečju zbrali več točk na vprašalniku o situacijskem interesu kot učenci s srednjo 

(M = 35,6; SD = 4,9) in učenci z nizko (M = 32,3; SD = 3,7) ravnjo avtonomne motivacije. 

5.3.4. Razlike v uspehu reševanja pred-, po- in poznega preizkusa znanja glede na raven 

kontrolirane motivacije  

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

doseženih točk na pred-, po- in poznem preizkusu znanja glede na različno raven kontrolirane 

motivacije. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine glede na raven kontrolirane motivacije. Opis 

posameznih skupin je pod poglavjem Postopek obdelave podatkov. Kolmogorov-Smirnov test 

je pokazal nenormalno porazdelitev podatkov.  

Vrednost Kruskal-Wallis testa je pokazala, da se med učenci z različno ravnjo kontrolirane 

motivacije pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu 

znanja (χ² = 7,933; g = 2; p = 0,019), po-preizkusu znanja (χ² = 13,321; g = 2; p = 0,001) in 

poznem preizkusu znanja (χ² = 6,234; g = 2; p = 0,044). Podatke lahko posplošimo na osnovno 

množico. Natančnejša analiza statistično pomembnih razlik med vsemi tremi skupinami 

učencev je bila določena z uporabo Games-Howell Post Hoc testa.  

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na 

pred-preizkusu znanja med učenci s srednjo in visoko ravnjo kontrolirane motivacije (p = 

0,035). Med učenci z nizko in visoko ravnjo kontrolirane motivacije (p = 0,999) in med učenci 

z nizko in srednjo ravnjo kontrolirane motivacije (p = 0,112) ni statistično pomembnih razlik v 

doseženih točkah na pred-preizkusu znanja S tveganjem 1,9 % trdimo, da so učenci s srednjo 

ravnjo kontrolirane motivacije dosegli višjo srednjo vrednost točk na pred-preizkusu znanja 

(Me = 9,0; IQR = 5,00) v primerjavi z učenci z visoko ravnjo (Me = 8,0; IQR = 4,25) in nizko 

ravnjo kontrolirane motivacije (Me = 7,0; IQR = 4,00). 

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na 

po-preizkusu znanja med učenci z nizko in srednjo ravnjo kontrolirane motivacije (p = 0,001). 

Med učenci z nizko in visoko ravnjo kontrolirane motivacije (p = 0,051) ter med učenci z nizko 

in srednjo ravnjo kontrolirane motivacije (p = 0,431) ni statistično pomembnih razlik v 
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doseženih točkah na po-preizkusu znanja S tveganjem 0,1 % trdimo, da so učenci s srednjo 

ravnjo kontrolirane motivacije (Me = 11,0; IQR = 4,00) dosegli višjo srednjo vrednost točk na 

po-preizkusu znanja kot učenci z visoko ravnjo (Me = 10,0; IQR = 1,00) in učenci z nizko ravnjo 

kontrolirane motivacije (Me = 7,0; IQR = 3,50). 

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na 

poznem preizkusu znanja med učenci z nizko in srednjo ravnjo kontrolirane motivacije 

(p = 0,029). Med učenci z nizko in visoko ravnjo (p = 0,185) in učenci s srednjo in visoko 

ravnjo kontrolirane motivacije (p = 0,330) ni statistično pomembnih razlik v doseženih točkah 

na poznem preizkusu znanja. S tveganjem 4,4 % trdimo, da so učenci s srednjo ravnjo 

kontrolirane motivacije (Me = 10,5; IQR = 4,00) dosegli višjo srednjo vrednost točk na poznem 

preizkusu znanja v primerjavi z učenci z visoko ravnjo (Me = 10,0; IQR = 2,00) in učenci z 

nizko ravnjo kontrolirane motivacije (Me = 8,0; IQR = 4,00). 

5.3.5. Razlike v zbranih točkah na vprašalniku o individualnem interesu glede na raven 

kontrolirane motivacije učencev 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

zbranih točk na vprašalniku individualnega interesa glede na raven kontrolirane motivacije. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,301; g1 = 2; g2 = 142; p = 0,040) je Brown-Forsythe 

preizkus pokazal statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na vprašalniku o 

individualnem interesu med učenci z različno ravnjo kontrolirane motivacije (F = 6,288; g1 = 

2; g2 = 30,624; p= 0,005). Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike 

med učenci z nizko in srednjo ravnjo (p = 0,009) kontrolirane motivacije. Med učenci z nizko 

in visoko ravnjo (p = 0,186) ter med učenci s srednjo in visoko ravnjo (p = 0,712) kontrolirane 

motivacije ni statistično pomembnih razlik. S tveganjem 0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci s srednjo ravnjo kontrolirane motivacije (M = 46,4; SD = 10,7) v povprečju 

zbrali več točk na vprašalniku o individualnem interesu kot učenci z visoko (M = 43,4; SD = 

12,7) in učenci z nizko (M = 34,2; SD = 14,4) ravnjo kontrolirane motivacije. 

 

5.3.6. Razlike v zbranih točkah na vprašalniku o situacijskem interesu glede na raven 

kontrolirane motivacije učencev 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

zbranih točk na vprašalniku situacijskega interesa glede na raven kontrolirane motivacije. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,421; g1 = 2; g2 = 93; p = 0,658) je enosmerna 

analiza variance ANOVA pokazala statistično pomembne razlike v številu zbranih točk na 

vprašalniku o situacijskem interesu med učenci z različno ravnjo kontrolirane motivacije 

(F = 3,587; p = 0,032). Tukey HSD Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med 

učenci z nizko in visoko ravnjo (p = 0,045) kontrolirane motivacije. Med učenci z nizko in 

srednjo ravnjo (p = 0,059) ter med učenci s srednjo in visoko ravnjo (p = 0,537) kontrolirane 

motivacije ni statistično pomembnih razlik. S tveganjem 3,2 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci z visoko ravnjo kontrolirane motivacije (M = 38,0; SD = 6,1) v povprečju zbrali 
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več točk na vprašalniku o situacijskem interesu kot učenci s srednjo (M = 36,0; SD = 4,9) in 

učenci z nizko (M = 32,5; SD = 4,9) ravnjo kontrolirane motivacije. 

5.3.7. Razlike v uspehu reševanja pred-, po- in poznega preizkusa znanja glede na 

amotiviranost učencev 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

doseženih točk na pred-, po- in poznem preizkusu znanja glede na amotiviranost učencev. 

Učenci so bili razdeljeni v dve skupini glede na to, ali so učenci amotivirani ali motivirani. Opis 

skupin je pod poglavjem Postopek obdelave podatkov. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal 

nenormalno porazdelitev podatkov. 

Mann-Whitney U test je pokazal, da se med učenci, ki so amotivirani, in učenci, ki so 

motivirani, pojavljajo statistično pomembne razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu 

znanja (p = 0,001), po-preizkusu znanja (p = 0,001) in poznem preizkusu znanja (p = 0,005). S 

tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so motivirani, dosegli višjo 

srednjo vrednost točk (Me = 10,0; IQR = 4,00) na pred-preizkusu znanja v primerjavi z učenci, 

ki so amotivirani (Me = 8,0; IQR = 4,25). S tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici učenci, ki so motivirani, dosegli višjo srednjo vrednost točk (Me = 11,5; IQR = 3,00) 

na po-preizkusu znanja v primerjavi z učenci, ki so amotivirani (Me = 9,0; IQR = 4,00). S 

tveganjem 0,5 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so motivirani, dosegli višjo 

srednjo vrednost točk (Me = 12,0; IQR = 3,00) na poznem preizkusu znanja v primerjavi z 

učenci, ki so amotivirani (Me = 9,0; IQR = 3,00). 

5.3.8. Razlike v zbranih točkah na vprašalniku o individualnem interesu glede na 

amotiviranost učencev 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

zbranih točk na vprašalniku o individualnem interesu glede na amotiviranost učencev. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,170; p = 0,680) je t-test za neodvisne vzorce med 

učenci, ki so motivirani, in učenci, ki so amotivirani, pokazal statistično pomembne razlike v 

številu zbranih točk na vprašalniku o individualnem interesu (t = 2,609; g = 143; p = 0,010). S 

tveganjem 1,0 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so motivirani (M = 47,5; 

SD = 11,4) v povprečju zbrali več točk na vprašalniku o individualnem interesu v primerjavi z 

učenci, ki so amotivirani (M = 43,4; SD = 11,9).  

5.3.9. Razlike v zbranih točkah na vprašalniku o situacijskem interesu glede na amotiviranost 

učencev 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

zbranih točk na vprašalniku o situacijskem interesu glede na amotiviranost učencev. 

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal normalno porazdelitev podatkov. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,321; p = 0,131) je t-test za neodvisne vzorce med 

učenci, ki so motivirani, in učenci, ki so amotivirani, pokazal statistično pomembne razlike v 

številu zbranih točk na vprašalniku o situacijskem interesu (t = 3,227; g = 94; p = 0,002). S 

tveganjem 0,2 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, ki so motivirani (M = 37,4; 
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SD = 4,0) v povprečju zbrali več točk na vprašalniku o situacijskem interesu v primerjavi z 

učenci, ki so amotivirani (M = 34,2; SD = 5,6).  

5.3.10. Razlike v uspehu reševanja pred-, po- in poznega preizkusa znanja glede na raven 

učnih kompetenc učencev 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

doseženih točk na pred-, po- in poznem preizkusu znanja glede na raven učnih kompetenc 

učencev. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine ravni učnih kompetenc; natančnejša predstavitev 

skupin je pod poglavjem Postopek obdelave podatkov. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal 

nenormalno porazdelitev podatkov. 

Vrednost Kruskal-Walls testa je pokazala statistično pomembne razlike med učenci z različno 

ravnjo učnih kompetenc v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja (p = 0,000), po-preizkusu 

znanja (p = 0,000) in poznem preizkusu znanja (p = 0,001). Podatke lahko posplošimo na 

osnovno množico. Za nadaljnjo analizo statistično pomembnih razlik v doseženih točkah med 

učenci z različno ravnjo učnih kompetenc je bil uporabljen Games-Howell Post Hoc test.  

Games-Howell Post Hoc test je med učenci z nizko in srednjo ravnjo (p = 0,001), učenci s 

srednjo in visoko ravnjo (p = 0,004) ter med učenci z nizko in visoko ravnjo (p = 0,000) učnih 

kompetenc pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na pred-preizkusu znanja. 

S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi učenci z visoko ravnjo učnih kompetenc 

(Me = 11,0; IQR = 5,00) dosegli višjo srednjo vrednost točk na pred-preizkusu znanja v 

primerjavi z učenci s srednjo ravnjo učnih kompetenc (Me = 9,0; IQR = 4,00) in učenci z nizko 

ravnjo učnih kompetenc (Me = 6,0; IQR = 3,50).  

Games-Howell Post Hoc test je med učenci z nizko in srednjo ravnjo (p = 0,000), učenci s 

srednjo in visoko ravnjo (p = 0,002) ter med učenci z nizko in visoko ravnjo (p = 0,000) učnih 

kompetenc pokazal statistično pomembne razlike v doseženih točkah na po-preizkusu znanja. 

S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi učenci z visoko ravnjo učnih kompetenc 

(Me = 12,0; IQR = 2,25) dosegli višjo srednjo vrednost točk na pred-preizkusu znanja v 

primerjavi z učenci s srednjo ravnjo učnih kompetenc (Me = 10,0; IQR = 3,50) in učenci z nizko 

ravnjo učnih kompetenc (Me = 7,0; IQR = 2,00).  

Games-Howell Post Hoc test je med učenci z nizko in srednjo ravnjo (p = 0,001) ter med učenci 

z nizko in visoko ravnjo (p = 0,000) učnih kompetenc pokazal statistično pomembne razlike v 

doseženih točkah na poznem preizkusu znanja. Med učenci s srednjo in visoko ravnjo 

(p = 0,070) učnih kompetenc ni statistično pomembnih razlik v doseženih točkah na poznem 

preizkusu znanja. S tveganjem 0,1 % trdimo, da bi učenci z visoko ravnjo učnih kompetenc 

(Me = 12,0; IQR = 4,00) dosegli višjo srednjo vrednost točk na poznem preizkusu znanja v 

primerjavi z učenci s srednjo ravnjo učnih kompetenc (Me = 10,0; IQR = 4,00) in učenci z nizko 

ravnjo učnih kompetenc (Me = 8,0; IQR = 3,00).  

5.4. Vpliv ravni vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije 

na učne dosežke preizkusov znanja in interes 
 

Ocenjevalna lestvica je prilagojena po japonski ocenjevalni lestvici za ugotavljanje nadarjenih 

učencev za področje naravoslovja. Prilagojena ocenjevalna lestvica vedenjskih lastnosti 
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nadarjenih učencev za področje kemije vsebuje 15 postavk, ki so jih učenci ovrednotili s 

pomočjo Likertove petstopenjske lestvice. Slika 13 prikazuje primerjavo vrednotenja postavk 

dveh skupin učencev glede na identifikacijo nadarjenosti.  

Kolmogorov-Smirnov test je pokazal, da so podatki normalno porazdeljeni (p = 0,200). Tabela 

33 prikazuje izračunane povprečne vrednosti učenčevih ocen in standardnega odklona za vsako 

posamezno postavko, Tabela 34 pa prikazuje minimalno in maksimalno število zbranih točk, 

povprečno vrednost zbranih točk in standardni odklon.  

Tabela 33: Povprečne vrednosti učenčevih ocen in standardnega odklona za vsako posamezno 

postavko na ocenjevalni lestvici. 

Št. Opis postavke M SD 

1. Zbiram stvari iz narave in jih razvrščam po njihovih lastnostih v zbirke. 2,0 1,1 

2. Podrobno opazujem naravne dogodke in pojave. 2,8 1,1 

3. Sem vztrajen pri raziskovanju določene teme in naloge. 3,3 1,1 

4. Sem nezadovoljen s preprostimi razlagami, ki pa vseeno zadovoljijo 

moje sošolce. 
2,7 1,1 

5. Razumem povezavo med raznimi naravnimi dogodki in pojavi. 3,5 1,0 

6. Znam jasno izraziti svoje ideje in ugotovitve. 3,5 1,0 

7. Naučeno snov razložim z uporabo lastnih besed.  3,6 1,0 

8. Hitro razumem nove kemijske pojme in procese. 3,0 1,1 

9. Zaupam v lastno znanje in razumevanje na področju kemije. 3,3 1,2 

10. Sposoben sem povezovati več različnih tematik s področja kemije. 3,2 1,0 

11. Včasih izrazim željo, da sam eksperimentiram brez navodil učitelja. 2,5 1,2 

12. Moji interesi se razlikujejo od interesov, ki jih imajo sošolci. 3,1 1,2 

13. Natančno se poglobim v nalogo, da bi jo opravil v predvidenem času. 3,1 1,2 

14. Nove izzive si zastavljam sam. 2,7 1,2 

15. Težje naloge so mi ljubše, saj mi predstavljajo izziv. 2,4 1,1 

 

 

Tabela 34: Analiza zbranih točk na ocenjevalni lestvici vedenjskih lastnosti nadarjenih 

učencev za kemijo. 

 Ocenjevalna lestvica 

Maksimalno možno število zbranih točk 75,0 

Maksimalno število zbranih točk 68,0 

Minimalno število zbranih točk 15,0 

Povprečno število zbranih točk (M) 44,7 

Standardni odklon (SD) 10,2 
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Slika 13: Primerjava vrednotenja postavk na ocenjevalni lestvici med nadarjenimi in 

nenadarjenimi učenci. 

Učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni, so pri vrednotenju postavk na ocenjevalni 

lestvici dosegli višjo povprečno vrednost ocene pri prvi in drugi postavki. Učenci, ki so bili 

identificirani kot nadarjeni, so pri vrednotenju postavk na ocenjevalni lestvici dosegli višjo 

povprečno vrednost ocene posameznih postavk (M = 3,3; SD = 0,6 ), medtem ko so nenadarjeni 

učenci dosegli nižjo povprečno vrednost ocene posameznih postavk (M = 2,9; SD = 0,4).  

5.4.1. Razlike v uspehu reševanja na pred-, po- in poznem preizkusu znanja o onesnaževanju 

hidrosfere glede na raven vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za kemijo 

 

S statistično analizo je bilo preverjeno, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v številu 

doseženih točk na pred-, po- in poznem preizkusu znanja glede na raven vedenjskih lastnosti 

nadarjenih učencev za kemijo. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine ravni omenjenih 

vedenjskih lastnosti; natančnejša predstavitev skupin je pod poglavjem Postopek obdelave 

podatkov. Kolmogorov-Smirnov test je pokazal nenormalno porazdelitev podatkov. 

Vrednost Kruskal-Walls testa je pokazala statistično pomembne razlike med učenci z različno 

ravnjo vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije v doseženih točkah na pred-

preizkusu znanja (χ² = 37,376; g = 2; p = 0,000), po-preizkusu znanja (χ² = 20,551; g = 2; 

p = 0,000) in poznem preizkusu znanja (χ² = 16,460; g = 2; p = 0,000). Podatke posplošimo na 

osnovno množico. 

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci z nizko in 

srednjo ravnjo (p = 0,000), učenci s srednjo in visoko ravnjo (p = 0,000) ter med učenci z nizko 

in visoko ravnjo (p = 0,000) vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije v 

doseženih točkah na pred-preizkusu znanja. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi 

v osnovni množici učenci z visoko ravnjo vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev (Me = 13,0; 

IQR = 4,0) dosegli višjo srednjo vrednost točk na pred-preizkusu znanja v primerjavi z učenci 
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s srednjo (Me = 9,0; IQR = 4,00) in nizko ravnjo (Me = 6,5; IQR = 2,00) vedenjskih lastnosti 

nadarjenih učencev.  

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci z nizko in 

srednjo ravnjo (p = 0,001), učenci s srednjo in visoko ravnjo (p = 0,018) ter med učenci z nizko 

in visoko ravnjo (p = 0,000) vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije v 

doseženih točkah na po-preizkusu znanja. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci z visoko ravnjo vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev (Me = 12,0; 

IQR = 4,0) dosegli višjo srednjo vrednost točk na po-preizkusu znanja v primerjavi z učenci s 

srednjo (Me = 11,0; IQR = 4,00) in nizko ravnjo (Me = 8,0; IQR = 3,75) vedenjskih lastnosti 

nadarjenih učencev.  

Games-Howell Post Hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci z nizko in 

srednjo ravnjo (p = 0,017), učenci s srednjo in visoko ravnjo (p = 0,014) ter med učenci z nizko 

in visoko ravnjo (p = 0,000) vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije v 

doseženih točkah na poznem preizkusu znanja. S tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi 

tudi v osnovni množici učenci z visoko ravnjo vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev (Me = 

13,0; IQR = 4,0) dosegli višjo srednjo vrednost točk na po-preizkusu znanja v primerjavi z 

učenci s srednjo (Me = 10,0; IQR = 4,00) in nizko ravnjo (Me = 8,0; IQR = 2,00) vedenjskih 

lastnosti nadarjenih učencev.  

5.5. Ugotovljena napačna razumevanja učencev na preizkusih znanja 
 

Napačna razumevanja učencev so se ugotavljala z uporabo tristopenjskega preizkusa znanja. 

Prvi del je predstavljala naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, zaradi česar se je 

možnost ugibanja učencev zmanjšala na 25 %. Drugi del je prav tako predstavljala naloga 

izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom in je zahtevala utemeljitev izbranega odgovora v 

prvem delu. Možnost ugibanja učencev se je zmanjšala na 6 %. Na podlagi predstavljenih 

podatkov v Tabeli 35, Tabeli 36 in Tabeli 37 je razvidno, da je delež učencev, ki so pravilno 

odgovorili na oba dela naloge, bistveno manjši v primerjavi z deležem učencev, ki so pravilno 

odgovorili samo na prvi del naloge. Tretji del naloge je preverjal prepričanost učenca v 

pravilnost podanega odgovora z uporabo šeststopenjske Likertove lestvice. Ocene od 1 do 3 

nakazujejo neprepričanost učenca v pravilnost podanega odgovora, ocene od 4 do 6 pa 

prepričanost učenca v pravilnost podanega odgovora. Z uporabo tristopenjskega preizkusa 

znanja se je ugotovila raven znanja učencev o vsebinah onesnaževanja hidrosfere. 
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Tabela 35: Ugotovljena raven znanja učencev na pred-preizkusu znanja. 

Del tristopenjskega preizkusa  

znanja 

 

Opredelitev ravni 

znanja učencev 

Zaporedna št. naloge na pred-preizkusu znanja 

 

1. del 

 

2. del 

 

3. del 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Pravilen Pravilen Prepričan Znanje 15,9 2,8 24,8 14,5 36,6 53,1 7,6 1,4 18,6 13,1 

Pravilen Nepravilen Prepričan Napačno razumevanje 

(lažno pozitivno) 
3,4 1,4 2,1 6,9 2,1 9,7 4,1 3,4 5,5 1,4 

Nepravilen Pravilen Prepričan Napačno razumevanje 

(lažno negativno) 
2,8 0,7 6,2 3,4 4,1 2,8 1,4 2,1 1,4 5,5 

Nepravilen Nepravilen Prepričan Napačno razumevanje 13,1 8,9 8,9 9,7 9,7 9,0 9,0 22,8 9,7 16,6 

Pravilen Pravilen Neprepričan Ugibanje ali pomanjkanje 

samozavesti 
13,1 20,7 17,9 5,5 15,2 11,7 17,2 2,7 17,9 17,9 

Pravilen Nepravilen Neprepričan Neznanje 6,2 7,6 6,9 17,2 5,5 4,1 13,1 15,2 14,5 4,8 

Nepravilen Pravilen Neprepričan Neznanje 6,9 17,2 11,7 10,3 4,1 0,7 7,6 12,4 4,8 9,7 

Nepravilen Nepravilen Neprepričan Neznanje 38,6 40,7 21,5 32,5 22,7 8,9 40,0 40,0 27,6 31,0 

 

Na pred-preizkusu znanja je več kot polovica učencev (53,1 %) pri 6. nalogi pokazala znanje pri prepoznavanju piktograma o nevarnosti za vodno 

okolje in tako pravilno odgovorila na prvo in drugo vprašanje ter bila hkrati prepričana v pravilnost podanih odgovorov. Najmanjši delež učencev 

(1,4 %) je pokazalo znanje pri 8. nalogi o primarni fazi čiščenja odpadne vode v čistilni napravi. Pri isti nalogi so bila zaznana napačna razumevanja 

pri 28,3 % učencev, saj so napačno odgovorili na vsaj eno izmed obeh vprašanj, čeprav so bili prepričani v pravilnost podanih odgovorov. Napačna 

razumevanja so bila zaznana tudi pri 1. nalogi (19,3 %) ter 10. nalogi (23,5 %). Prva naloga se je nanašala na prepoznavanje polarnosti molekul, 

deseta naloga pa na kemijsko razlago uporabe aktivnega oglja v medicinske namene. Pri 8. nalogi se je pri 67,6 % učencev pokazalo neznanje, saj 

so napačno odgovorili na vsaj eno izmed obeh vprašanj in hkrati bili neprepričani v pravilnost podanega odgovora. Tudi pri 2. nalogi se je pri 

65,5 % učencev pokazalo neznanje pri prepoznavanju kemijske strukture molekule površinsko aktivne snovi. Natančnejša analiza in identifikacija 

napačnih razumevanj je predstavljena v Tabeli 38.  
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Tabela 36: Ugotovljena raven znanja na po-preizkusu znanja. 

Del tristopenjskega preizkusa  

znanja 

 

Opredelitev ravni 

znanja učencev 

Zaporedna št. naloge na po-preizkusu znanja 

 

1. del 

 

2. del 

 

3. del 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Pravilen Pravilen Prepričan Znanje 48,9 0,0 44,8 7,3 20,8 35,4 14,6 10,4 26,0 7,3 

Pravilen Nepravilen Prepričan Lažno pozitivno znanje 

(napačno razumevanje) 
3,2 7,3 

4,2 5,2 4,2 8,3 5,2 5,2 4,2 4,1 

Nepravilen Pravilen Prepričan Lažno negativno znanje 

(napačno razumevanje) 
5,2 2,1 

1,0 2,1 2,1 7,3 5,2 3,1 3,1 6,3 

Nepravilen Nepravilen Prepričan Napačno razumevanje 2,1 15,7 12,5 13,5 22,9 7,3 6,3 11,5 7,3 9,4 

Pravilen Pravilen Neprepričan Ugibanje ali pomanjkanje 

samozavesti 
18,7 12,5 

26,0 10,4 12,5 9,4 21,9 13,5 19,8 21,9 

Pravilen Nepravilen Neprepričan Neznanje 4,2 24,0 4,2 21,9 8,3 7,3 13,5 15,6 4,2 18,8 

Nepravilen Pravilen Neprepričan Neznanje 3,1 2,1 1,0 9,4 7,3 3,1 12,5 9,4 6,2 7,3 

Nepravilen Nepravilen Neprepričan Neznanje 14,6 36,5 6,3 30,2 21,9 21,9 20,8 31,3 29,2 25,0 

 

Na po-preizkusu znanja je skoraj polovica učencev (48,9 %) pri 1. nalogi pokazala znanje pri razumevanju nepolarnih lastnosti nafte in posledic 

razlitja nafte za vodno okolje. Prav tako je nekaj manj kot polovico učencev (44,8 %) pri 3. nalogi pokazalo znanje pri razumevanju ločevanja 

biorazgradljivih izdelkov v zabojnik za organske odpadke. To pomeni, da so učenci pravilno odgovorili na prvo in drugo vprašanje ter bili hkrati 

prepričani v pravilnost podanih odgovorov. Nihče izmed učencev ni pokazal znanja pri 2. nalogi, ki se je nanašala na razumevanje povezave med 

uporabo površinsko aktivne snovi in naravno mikrobiološko razgradnjo razlitih naftnih madežev. Pri isti nalogi so bila zaznana napačna 

razumevanja pri 25,1 % učencev, saj so napačno odgovorili na vsaj eno izmed obeh vprašanj; kljub temu so bili prepričani v pravilnost podanih 

odgovorov. Največji delež ugotovljenih napačnih razumevanj učencev (29,2 %) se je pojavilo pri 5. nalogi, ki je preverjala razumevanje vzrokov 

za pojav evtrofikacije v vodnih virih. Kar 62,6 % učencev je pri 2. nalogi pokazalo neznanje. Podoben delež učencev (61,5 %) je neznanje pokazalo 

pri 4. nalogi, ki je preverjala razumevanje spremembe kemijske strukture škroba pri postopku izdelovanja biorazgradljive plastike. Natančnejša 

analiza in identifikacija napačnih razumevanj je predstavljena v Tabeli 39. 
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Tabela 37: Ugotovljena raven znanja na poznem preizkusu znanja. 

Del tristopenjskega preizkusa  

znanja 

 

Opredelitev ravni 

znanja učencev 

Zaporedna št. naloge na poznem preizkusu znanja 

 

1. del 

 

2. del 

 

3. del 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Pravilen Pravilen Prepričan Znanje 43,1 4,6 52,4 6,2 27,7 36,9 17,0 10,8 20,0 3,1 

Pravilen Nepravilen Prepričan Lažno pozitivno znanje 

(napačno razumevanje) 3,1 4,6 3,1 1,5 4,6 12,3 0,0 1,5 1,5 7,7 

Nepravilen Pravilen Prepričan Lažno negativno znanje 

(napačno razumevanje) 1,5 1,5 1,5 6,2 3,1 1,5 4,6 1,5 1,5 4,6 

Nepravilen Nepravilen Prepričan Napačno razumevanje 1,5 12,3 1,5 9,2 10,8 7,7 4,6 10,8 13,9 7,7 

Pravilen Pravilen Neprepričan Ugibanje ali pomanjkanje 

samozavesti 24,6 13,8 26,2 9,2 20,0 21,5 26,2 12,3 13,9 21,5 

Pravilen Nepravilen Neprepričan Neznanje 10,8 15,4 3,1 16,9 7,6 4,6 13,9 13,9 7,7 7,7 

Nepravilen Pravilen Neprepričan Neznanje 6,2 9,2 0,0 13,9 6,2 3,1 16,9 7,7 13,9 7,7 

Nepravilen Nepravilen Neprepričan Neznanje 9,2 38,6 12,3 36,9 20,0 12,4 16,9 41,5 27,6 40,0 

 

Čeprav so bile naloge na poznem preizkusu znanja identične nalogam na po-preizkusu znanja, se je pozni preizkus reševal 14 dni po izvedeni 

spletni delavnici in reševanju po-preizkusa znanja. Posledično se pojavljajo razlike v opredelitvi ravni znanja učencev. Tako kot na po-preizkusu 

znanja so tudi na poznem preizkusu znanja učenci pri 1. (43,1 %) ter 3. (52,4 %) nalogi pokazali visoko raven znanja, saj so odgovorili na obe 

vprašanji pravilno in bili hkrati prepričani v pravilnost podanih odgovorov. Najmanj učencev (3,1 %) je znanje pokazalo pri 10. nalogi, ki je 

preverjala razumevanje uporabe aktivnega oglja kot adsorbenta pri postopku čiščenja odpadnih voda. Zelo malo učencev (4,6 %) je tako na po-

preizkusu znanja kot tudi na poznem preizkusu znanja pokazalo znanje pri 2. nalogi. Napačna razumevanja učencev so tako kot na po-preizkusu 

znanja tudi na poznem preizkusu znanja najbolj razvita pri vsebinah 2. (18,4 %) in 5. (18,5 %) naloge. 63,2 % učencev je pokazalo neznanje o 

vsebini 2. naloge, 67,7 % učencev o vsebini 4. naloge in 63,1 % učencev o vsebini 8. naloge. Natančnejša analiza in identifikacija napačnih 

razumevanj je predstavljena v Tabeli 40.
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Tabela 38, Tabela 39 in Tabela 40 prikazujejo kombinacijo podanih učenčevih odgovorov na 

prvi in drugi del posamezne naloge na pred-, po- in poznem preizkusu znanja. Vključen je bil 

le tisti delež učencev, ki so bili prepričani v svoje odgovore ne glede na njihovo pravilnost. 

Tabele so omogočile natančnejšo analizo in identifikacijo napačnega razumevanja učencev o 

vsebinah onesnaževanja hidrosfere. Z zeleno barvo je označena pravilna kombinacija 

odgovorov na prvi in drugi del posamezne naloge. Napačne kombinacije odgovorov, ki jih je 

več kot 10 % celotnega vzorca, predstavljajo napačna razumevanja učencev. Takšne napačne 

kombinacije so označene s sivo barvo.  

Tabela 38: Kombinacija odgovorov učencev prvega in drugega dela na pred-preizkusu znanja, 

ki so hkrati prepričani v pravilnost svojega odgovora. 

Št. 

naloge 
1.1. 1.2. F % 2.1. 2.2. F 

% 
3.1. 3.2. F % 4.1. 4.2. F % 5.1. 5.2. F % 

K
o
m

b
in

ac
ij

a 
m

o
žn

ih
 o

d
g

o
v
o

ro
v

 

A A 2,1 A A 0,0 A A 1,4 A A 2,1 A A 0,0 

 B 0,7  B 0,7  B 2,1  B 2,8  B 1,4 

 C 15,9  C 0,0  C 0,7  C 2,1  C 0,0 

 Č 0,7  Č 2,8  Č 3,4  Č 14,5  Č 1,4 

B A 1,4 B A 0,0 B A 3,4 B A 0,7 B A 0,0 

 B 1,4  B 3,4  B 0,7  B 0,7  B 0,7 

 C 1,4  C 0,0  C 0,7  C 3,4  C 1,4 

 Č 0  Č 0,0  Č 0,7  Č 1,4  Č 36,7 

C A 0,7 C A 0,0 C A 0,7 C A 0,0 C A 0,0 

 B 10,3  B 2,1  B 0,0  B 0,0  B 0,7 

 C 0,7  C 0,7  C 1,4  C 1,4  C 1,4 

 Č 0  Č 0,0  Č 24,8  Č 0,0  Č 2,1 

Č A 0 Č A 0,7 Č A 0,0 Č A 0,7 Č A 4,1 

 B 0  B 0,7  B 0,0  B 2,1  B 0,7 

 C 0  C 2,8  C 0,0  C 0,7  C 1,4 

 Č 0  Č 0,0  Č 2,2  Č 2,1  Č 0,7 

Št. 

naloge 
6.1. 6.2. F % 7.1. 7.2. F 

% 
8.1. 8.2. F % 9.1. 9.2. F % 10.1. 10.2. F % 

K
o
m

b
in

ac
ij

a 
m

o
žn

ih
 o

d
g

o
v
o
ro

v
 

A A 1,4 A A 0,0 A A 0,7 A A 0,0 A A 0,7 

 B 0,0  B 1,4  B 0,7  B 0,7  B 0,7 

 C 0,0  C 2,1  C 11,7  C 0,0  C 0,0 

 Č 0,0  Č 1,4  Č 0,7  Č 0,0  Č 0,7 

B A 0,0 B A 6,9 B A 0,7 B A 0,0 B A 0,7 

 B 0,7  B 2,1  B 2,1  B 4,1  B 2,8 

 C 1,4  C 2,1  C 0,7  C 1,4  C 1,4 

 Č 1,4  Č 0,7  Č 1,4  Č 18,6  Č 0,0 

C A 1,4 C A 1,4 C A 0,7 C A 2,8 C A 10,3 

 B 3,4  B 0,7  B 2,1  B 0,0  B 2,1 

 C 0,7  C 1,4  C 4,8  C 1,4  C 2,8 

 Č 1,4  Č 0,0  Č 0,0  Č 0,7  Č 0,0 

Č A 6,3 Č A 0,0 Č A 0,0 Č A 2,1 Č A 0,0 

 B 3,4  B 0,0  B 1,4  B 0,0  B 13,1 

 C 0,0  C 1,4  C 0,7  C 2,8  C 0,0 

 Č 53,1  Č 0,7  Č 1,4  Č 0,7  Č 1,4 

*Opomba: Učenci, ki niso bili prepričani v svoje odgovore, niso bili upoštevani v tabeli. 
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Tabela 39: Kombinacija odgovor učencev prvega in drugega dela na po-preizkusu znanja, ki so 

hkrati prepričani v pravilnost svojega odgovora. 

Št. 

naloge 
1.1. 1.2. F % 2.1. 2.2. F % 3.1. 3.2. F % 4.1. 4.2. F % 5.1. 5.2. F % 

K
o
m

b
in

ac
ij

a 
m

o
žn

ih
 o

d
g

o
v
o
ro

v
 

A A 0,0 A A 1,0 A A 2,1 A A 2,1 A A 1,0 

 B 0,0  B 1,0  B 1,0  B 1,0  B 19,8 

 C 0,0  C 1,0  C 0,0  C 4,2  C 2,1 

 Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 1,0 

B A 49,0 B A 6,4 B A 1,0 B A 2,1 B A 0,0 

 B 1,0  B 1,0  B 8,3  B 1,0  B 0,0 

 C 2,1  C 2,1  C 1,0  C 2,1  C 0,0 

 Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 7,3  Č 0,0 

C A 4,2 C A 3,1 C A 0,0 C A 3,1 C A 17,7 

 B 1,0  B 2,1  B 2,1  B 2,1  B 2,1 

 C 0,0  C 2,1  C 0,0  C 1,0  C 4,2 

 Č 1,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 1,0  Č 1,0 

Č A 1,0 Č A 0,0 Č A 42,7 Č A 0,0 Č A 0,0 

 B 0,0  B 1,0  B 2,1  B 0,0  B 1,0 

 C 0,0  C 2,1  C 0,0  C 0,0  C 0,0 

 Č 0,0  Č 2,1  Č 2,1  Č 1,0  Č 0,0 

Št. 

naloge 
6.1. 6.2. F % 7.1. 7.2. F % 8.1. 8.2. F % 9.1. 9.2. F % 10.1. 10.2. F % 

K
o
m

b
in

ac
ij

a 
m

o
žn

ih
 o

d
g

o
v
o
ro

v
 

A A 0,0 A A 1,0 A A 0,0 A A 2,1 A A 1,0 

 B 2,1  B 13,5  B 0,0  B 1,0  B 1,0 

 C 1,0  C 2,1  C 1,0  C 0,0  C 1,0 

 Č 0,0  Č 2,1  Č 0,0  Č 2,1  Č 0,0 

B A 0,0 B A 0,0 B A 1,0 B A 0,0 B A 7,3 

 B 0,0  B 5,2  B 2,1  B 0,0  B 0,0 

 C 2,1  C 2,1  C 2,1  C 1,0  C 3,1 

 Č 1,0  Č 1,0  Č 3,1  Č 0,0  Č 1,0 

C A 0,0 C A 0,0 C A 0,0 C A 1,0 C A 1,0 

 B 6,3  B 0,0  B 1,0  B 2,1  B 1,0 

 C 2,1  C 0,0  C 4,2  C 1,0  C 5,2 

 Č 35,4  Č 1,0  Č 10,4  Č 0,0  Č 0,0 

Č A 1,0 Č A 0,0 Č A 1,0 Č A 26,0 Č A 4,2 

 B 1,0  B 1,0  B 4,2  B 3,1  B 0,0 

 C 0,0  C 1,0  C 0,0  C 1,0  C 1,0 

 Č 6,3  Č 1,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0 

*Opomba: Učenci, ki niso bili prepričani v svoje odgovore, niso bili upoštevani v tabeli. 
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Tabela 40: Kombinacija odgovor učencev prvega in drugega dela na poznem preizkusu znanja, 

ki so hkrati prepričani v pravilnost svojega odgovora. 

Št. 

naloga 
1.1. 1.2. F % 2.1. 2.2. F % 3.1. 3.2. F % 4.1. 4.2. F % 5.1. 5.2. F % 

K
o
m

b
in

ac
ij

a 
m

o
žn

ih
 o

d
g

o
v
o
ro

v
 

A A 1,5 A A 0,0 A A 0,0 A A 0,0 A A 3,1 

 B 0,0  B 1,5  B 0,0  B 4,6  B 27,7 

 C 0,0  C 0,0  C 0,0  C 0,0  C 0,0 

 Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 1,5 

B A 43,1 B A 6,2 B A 1,5 B A 3,1 B A 0,0 

 B 1,5  B 1,5  B 1,5  B 0,0  B 0,0 

 C 0,0  C 1,5  C 0,0  C 0,0  C 0,0 

 Č 1,5  Č 1,5  Č 0,0  Č 6,2  Č 0,0 

C A 0,0 C A 3,1 C A 0,0 C A 0,0 C A 7,7 

 B 0,0  B 0,0  B 0,0  B 0,0  B 3,1 

 C 0,0  C 1,5  C 0,0  C 0,0  C 3,1 

 Č 1,5  Č 4,7  Č 0,0  Č 4,6  Č 0,0 

Č A 0,0 Č A 0,0 Č A 52,4 Č A 1,5 Č A 0,0 

 B 0,0  B 0,0  B 3,1  B 0,0  B 0,0 

 C 0,0  C 1,5  C 0,0  C 1,5  C 0,0 

 Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 1,5  Č 0,0 

Št. 

naloga 
6.1. 6.2. F % 7.1. 7.2. F % 8.1. 8.2. F % 9.1. 9.2. F % 10.1. 10.2. F % 

K
o
m

b
in

ac
ij

a 
m

o
žn

ih
 o

d
g

o
v
o
ro

v
 

A A 0,0 A A 0,0 A A 0,0 A A 0,0 A A 0,0 

 B 0,0  B 16,9  B 0,0  B 3,1  B 0,0 

 C 0,0  C 0,0  C 0,0  C 0,0  C 0,0 

 Č 1,5  Č 0,0  Č 0,0  Č 3,1  Č 0,0 

B A 1,5 B A 0,0 B A 1,5 B A 0,0 B A 3,1 

 B 3,1  B 4,7  B 1,5  B 1,5  B 0,0 

 C 1,5  C 3,1  C 4,6  C 3,1  C 7,7 

 Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0  Č 0,0 

C A 0,0 C A 0,0 C A 1,5 C A 1,5 C A 3,1 

 B 12,4  B 0,0  B 0,0  B 3,1  B 3,1 

 C 0,0  C 1,5  C 0,0  C 0,0  C 3,1 

 Č 36,9  Č 0,0  Č 10,8  Č 0,0  Č 0,0 

Č A 0,0 Č A 0,0 Č A 0,0 Č A 20,0 Č A 1,5 

 B 1,5  B 0,0  B 0,0  B 1,5  B 0,0 

 C 0,0  C 0,0  C 3,1  C 0,0  C 1,5 

 Č 0,0  Č 0,0  Č 1,5  Č 0,0  Č 0,0 

*Opomba: Učenci, ki niso bili prepričani v svoje odgovore, niso bili upoštevani v tabeli. 

Podatki, zbrani v Tabeli 38, Tabeli 39 in Tabeli 40, kažejo, da so bila napačna razumevanja 

učencev na pred-preizkusu znanja identificirana pri 1., 8. in 10. nalogi, na po-preizkusu znanja 

pri 5. nalogi in na poznem preizkusu znanja pri 6. nalogi. Tabela 41 prikazuje najpogostejša 

napačna razumevanja učencev, ki so bila identificirana na preizkusih znanja. 
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Tabela 41: Najpogostejša napačna razumevanja učencev na preizkusih znanja. 

 Št. naloge in 

kombinacija 

odgovorov 

 

Napačno razumevanje 

F % 

učencev 

 

 

 

 

 

Pred-preizkus 

znanja 

 

 

1. C, B 

 

Molekula kisika je tako kot molekula vode 

nepolarna, saj je v obeh molekulah električni 

naboj neenakomerno porazdeljen. 

 

 

 

10,3 

 

8. A, C 

Primarno čiščenje je prva faza čiščenja odpadnih 

voda v čistilni napravi; pri tem postopku je 

uporabljeno mehanično pregradno sito, ki zadrži 

večje trdne delce. 

 

 

 

11,7 

 

 

10. C, A 

Tablete iz aktivnega oglja se v medicini 

uporabljajo v primerih povečanega izločanja 

želodčne kisline, saj aktivno oglje zaradi bazičnih 

lastnosti nevtralizira odvečno želodčno kislino. 

 

 

 

10,3 

 

 

Po-preizkus 

znanja 

  

 

5. C, A 

 
Pojav evtrofikacije jezer je posledica pretirane 

uporabe pesticidov v kmetijstvu, saj strupeni 

produkti razgradnje pesticidov povzročijo 

odmiranje alg in višjih rastlin.  

 

 

  

17,7 

 

 

Pozni preizkus 

znanja 

 

 

6. C, B 

 

Piktogrami na embalaži pesticida atrazina 

prikazujejo poginulo ribo in s klicajem opozarjajo 

človeka na previdnost uporabe.  

 

 

 

12,4 

 

Pri 1. nalogi na pred-preizkusu znanja je bilo identificirano napačno razumevanje pri 10,3 % 

celotnega vzorca učencev. Učenci so prepričani, da ima molekula vode neenakomerno 

porazdeljen električni naboj, zaradi česar je navzven nepolarna. Identificirano napačno 

razumevanje je presenetljivo, saj molekula vode predstavlja tipičen primer v kemijskih 

učbenikih, preko katerega učenci spoznavajo kemijsko vez, (ne)polarnost vezi in (ne)polarnost 

molekule. Pri 8. nalogi na pred-preizkusu znanja je bilo identificirano napačno razumevanje pri 

11,7 % celotnega vzorca učencev. Razlog za pojavitev napačnega razumevanja je lahko v 

napačni interpretaciji skice postopkov čiščenja čistilne naprave ali v pomanjkanju znanja o 

postopku predčiščenja. Mehanično pregradno sito za odstranjevanje večjih trdnih delcev se 

namreč uporablja pri postopku predčiščenja in ne pri postopku primarnega čiščenja, kot so v to 

prepričani učenci. Pri zadnji, 10. nalogi na pred-preizkusu znanja je bilo identificirano napačno 

razumevanje pri 10,3 % celotnega vzorca učencev. Učenci so prepričani, da ima aktivno oglje 

bazične lastnosti, zato se v medicini uporablja v primerih povečanega izločanja želodčne 

kisline. Identifikacija omenjenega napačnega razumevanja je pričakovana, saj učbeniki 

navadno ne omenjajo aktivnega oglja in njegove uporabe v vsakdanjem življenju.  

Pri 5. nalogi na po-preizkusu znanja je bilo identificirano napačno razumevanje pri 17,7 % 

celotnega vzorca učencev. Učenci so prepričani, da je pojav evtrofikacije jezer povezan z 
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odmiranjem alg zaradi prisotnih strupenih razgradnih produktov pesticidov. Tudi ta 

identifikacija napačnega razumevanja je dokaj presenetljiva, saj kemijski učbeniki pri 

obravnavi pomembnih elementov periodnega sistema pogosto povezujejo fosforjeve, dušikove 

in kalijeve spojine z umetnimi gnojili in prikažejo posledice spiranja ostankov gnojil s 

kmetijsko obdelovalnih površin v bližnje vodne vire (na primer pojav evtrofikacije).  

Pri 6. nalogi na poznem preizkusu znanja je bilo identificirano napačno razumevanje pri 12,4 % 

celotnega vzorca učencev. Napačnega razumevanja pri 6. nalogi na po-preizkusu znanja ni bilo 

mogoče identificirati. Razlog za pojav napačnega razumevanja je lahko v površni interpretaciji 

prikazanih piktogramov ali zaradi pomanjkanja znanja o pomenu posameznih piktogramov. 

Učenci so prepričani, da piktogram s skico klicaja samo opozarja ljudi na previdnost uporabe 

snovi. Ne prepoznajo, da takšen piktogram opozarja na različne poškodbe in draženja organov. 

Prav tako učenci ne prepoznajo piktograma za nevarnost vodnega okolja. Učenci so prepričani, 

da je snov, ki ima na embalaži takšno oznako, nevarna samo za ribe in ne druge vodne 

organizme.  
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6. RAZPRAVA  
 

Za namen raziskave je bila optimizirana in izvedena spletna delavnica s primeri vključevanja 

hidrosferskih okoljskih problemov v pouk kemije ob upoštevanju učnih ciljev učnega načrta za 

kemijo v osnovni šoli. Spletna delavnica je vsebovala štiri glavne sklope virov onesnaževanja 

hidrosfere – industrijo, kmetijstvo, razlitje nafte in plastične odpadke. Izdelanih je bilo pet 

interaktivnih videoposnetkov za samostojno učenje in raziskovanje ter igra spomin za 

utrjevanje usvojenega znanja. Večpredstavnostna učna gradiva so bila izdelana ob upoštevanju 

priporočil v priročniku za poučevanje na daljavo avtorjev Kustec idr. (2020) s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. Prav tako so bile upoštevane ugotovitve tujih raziskav o 

poučevanju kemije in drugih naravoslovnih predmetov na daljavo (Mojica, 2020; Pilkington in 

Hanif, 2020; Shidiq idr., 2020) ter kognitivna teorija učenja z uporabo večpredstavnosti (Mayer 

in Moreno, 2003). Uporabljeno je bilo asinhrono poučevanje z namenom doseganja učenčevega 

individualiziranega učenja neodvisno od kraja in časa. Učinkovitost vključevanja vsebin 

onesnaževanja hidrosfere v pouk kemije je bila evalvirana s primerjavo učnih dosežkov učencev 

na preizkusih znanja in ravni interesa.  

Raziskava je bila izvedena v treh fazah na vzorcu učencev 9. razreda osrednjeslovenske in 

jugozahodne regije. V prvo fazo raziskave je bilo vključenih 145 učencev, v drugo fazo 96 

učencev in v tretjo fazo 65 učencev. Razlogov za upad odzivnosti učencev po posameznih faza 

je najverjetneje več: (1) dlje časa trajajoča raziskava z različnimi merskimi inštrumenti in 

spletno delavnico, (2) zbiranje podatkov je potekalo preko spleta brez strogega nadzora učitelja, 

(3) preobremenjenost učencev zaradi zaključevanja ocen, nacionalnega preverjanja znanja, 

valete in drugih aktivnosti ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja, (4) upad interesa za 

dodatne aktivnosti in izobraževanje preko spleta. 

Učni dosežki učencev na pred-preizkusu znanja in po-preizkusu znanja ter učni dosežki na pred-

preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja se statistično pomembno razlikujejo. Učenci so 

na pred-preizkusu znanja pred izvedbo spletne delavnice dosegli bistveno slabše rezultate v 

primerjavi z rezultati na po-preizkusu in poznem preizkusu znanja po izvedbi spletne delavnice. 

Na pred-preizkusu znanja je 42,1 % učencev doseglo več kot polovico vseh možnih točk, kar 

nakazuje pomanjkljivo kemijsko znanje pri razumevanju procesov in virov onesnaževanja 

hidrosfere. Predvsem pomanjkljivo kemijsko znanje se je izkazalo pri reševanju 2., 4. in 8. 

naloge. 2. nalogo je v celoti pravilno rešilo 23,4 % učencev in je preverjala prepoznavanje 

kemijske strukture površinsko aktivne snovi. 4. nalogo je v celoti pravilno rešilo 20,0 % 

učencev in je preverjala prepoznavanje kemijske strukture škroba. Največ težav se je izkazalo 

pri reševanju 8. naloge, saj je v celoti pravilno rešilo le 4,1 % učencev. Naloga je preverjala 

razumevanje postopkov čiščenja odpadne vode v čistilni napravi. Vse tri naloge so bile 

zasnovane na drugi kognitivni stopnji. Na po-preizkusu znanja je 61,5 % učencev doseglo več 

kot polovico vseh možnih točk. Na po-preizkusu znanja so učenci imeli težave pri reševanju 2. 

in 4. naloge, ki so preverjale iste vsebine kot nalogi na pred-preizkusu znanja, le da so bile 

povezane z onesnaževanja hidrosfere in zasnovane na tretji kognitivni ravni. Le 13,5 % učencev 

je pri 2. nalogi pravilno prepoznala uporabo površinsko aktivne snovi za pospešitev naravne 

mikrobiološke razgradnje naftnih madežev. Pri 4. nalogi je le 18,9 % učencev pravilno 

prepoznalo spremembo kemijske strukture škroba pri kemijskem postopku izdelave 

biorazgradljive plastike. Na poznem preizkusu znanja je 60,0 % učencev doseglo več kot 
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polovico vseh možnih točk. Na poznem preizkusu znanja so učenci dosegli slabše rezultate pri 

reševanju 8. in 10. naloge. Obe nalogi sta preverjali razumevanje kemijskega pojma adsorpcije 

kot fizikalne tehnike čiščenja odpadnih voda. 8. nalogo je pravilno rešilo 23,1 % učencev, 10. 

nalogo pa 24,6 % učencev. Učni dosežki na po-preizkusu znanja in poznem preizkusu znanja 

se med seboj statistično ne razlikujejo, kar lahko povežemo s trajnostjo usvojenega kemijskega 

znanja o virih onesnaževanja hidrosfere. Tudi ugotovitve tujih raziskav, kot so na primer Ben-

zvi-Assarf in Orion (2005), Havu-Nuutinen idr. (2017) in Koomson in Owusu-Fordjour (2018), 

kažejo, da imajo učenci in dijaki zaradi pomanjkljivega kemijskega znanja težave pri 

razumevanju onesnaževanja hidrosfere, zato pri opisovanju uporabljajo laična pojmovanja. 

Podobno kot naša raziskava je tudi raziskava Havu-Nuutinen idr. (2017) temeljila na primerjavi 

učnih dosežkov učencev o virih onesnaževanja hidrosfere pred in po izvedbi dveh učnih ur, 

zasnovanih na sodobnejših učnih pristopih (terensko delo, uporaba IKT opreme, 

eksperimentalno delo, skupinsko delo idr.). Ugotovljeno je bilo, da so bili učni dosežki učencev 

po izvedeni učni enoti bistveno boljši v primerjavi z učnimi dosežki pred izvedbo. Učenci so 

dosegli boljše učne dosežke pri poznavanju virov onesnaževanja hidrosfere, še vedno pa je bilo 

zaznano pomanjkanje razumevanja kemijske strukture snovi na delčni in simbolni ravni. Te 

ugotovitve so skladne z ugotovitvami naše raziskave. 

S trodelnimi preizkusi znanja se je ugotavljala raven znanja, ki se po avtorjih Arslan idr. (2012), 

Kaltakci-Gruel, idr. (2015) in Kaltakci-Gruel, idr. (2017) deli na neznanje, napačna 

razumevanja, ugibanje (pomanjkanje samozavesti) in dejansko znanje. Napačno razumevanje 

je identificirano takrat, kadar je vsaj 10 % vseh učencev podalo isto kombinacijo odgovorov. 

To pomeni, da so na vsaj en del naloge odgovorili napačno, a kljub temu bili prepričani v 

pravilnost podanih odgovorov. Na pred-preizkusu znanja so bila identificirana tri napačna 

razumevanja pri 1., 8. in 10. nalogi. 10,3 % učencev je pri prvi nalogi napačno izbralo 

kombinacijo odgovorov na vprašanje o polarnosti molekul. Učenci so prepričani, da je molekula 

kisika tako kot molekula vode nepolarna zaradi neenakomerno porazdeljenega električnega 

naboja. Identificirano napačno razumevanje je presenetljivo, saj molekula vode predstavlja 

tipičen primer v kemijskih učbenikih, preko katerega učenci spoznavajo kemijsko vez, 

(ne)polarnost vezi in (ne)polarnost molekule. Avtorji tujih raziskav, kot so Ben-zvi-Assarf in 

Orion (2005), Dickerson in Dawkins (2004), Pan in Liu (2018) ugotavljajo, da so napačna 

razumevanja najpogostejša zaradi neustrezne vizualizacije kemijskih pojmov v učbenikih. 

Havu-Nuutinen idr. (2017) so prav tako identificirali napačna razumevanja kemijske strukture 

molekule vode in s tem povezanih fizikalno-kemijskih lastnosti vode. 11,7 % učencev je pri 

reševanju 8. naloge prepričanih, da se pri postopku primarnega čiščenja odpadnih voda 

uporablja mehanično pregradno sito, ki zadrži večje trdne delce. Identificirano napačno 

razumevanje je pričakovano, saj so učenci postopek delovanja čistilne naprave spoznali pri 

predmetu Naravoslovje v 7. razredu, pri čemer ni bilo poudarka na poglobljenem kemijskem 

razumevanju postopkov. 10,3 % učencev je pri 10. nalogi napačno izbralo kombinacijo na 

vprašanje o uporabi in delovanju tablet iz aktivnega oglja. Učenci so prepričani, da se tablete iz 

aktivnega oglja v medicini uporabljajo v primerih povečanega izločanja želodčne kisline. Tudi 

ta identifikacija napačnega razumevanja je nekoliko presenetljiva, saj se zadnjih nekaj let vse 

bolj oglašujejo izdelki (predvsem kozmetika) iz aktivnega oglja. Čeprav sta bila po-preizkus 

znanja in pozni preizkus znanja identična, sta bili identificirani dve različni napačni 

razumevanji. Razlog je najverjetneje v časovnem razmiku reševanja obeh preizkusov znanja. 

Na po-preizkusu znanja je bilo 17,7 % učencev prepričanih, da je pojav evtrofikacije jezer 
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posledica strupenih razgradnih produktov pesticidov, ki povzročijo odmiranje alg in višjih 

rastlin. Na poznem preizkusu znanja je 12,4 % učencev napačno sklepalo o uporabi pesticida 

atrazina glede na tri predstavljene piktograme na njegovi embalaži.  

Med učenci in učenkami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v učnih dosežkih na 

pred-preizkusu, po-preizkusu in poznem preizkusu. Tudi avtorji Brotman in Moore (2008) ter 

Devetak idr. (2009) ugotavljajo, da je pri poučevanju kemije potrebno izbirati takšne kontekste 

in didaktične pristope, ki bodo prilagojeni izkušnjam, interesu in učnim stilom obema spoloma. 

Rezultati raziskave pa so pokazali statistično pomembne razlike med učenci, ki so bili 

identificirani kot nadarjeni in učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni v učnih dosežkih 

na pred-preizkusu in po-preizkusu znanja. Statistično pomembnih razlik v učnih dosežkih 

učencev na poznem preizkusu znanja ni bilo zaznati, kar pomeni, da se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v trajnosti znanja. Juriševič (2012a) omenja, da se nadarjeni učenci od 

nenadarjenih vrstnikov razlikujejo v stopnji kognitivnih procesov, kar pomeni, da imajo 

sposobnost hitrejšega sprejemanja in procesiranja informacij, reševanja problemov, 

učinkovitega pomnjenja, povezovanja znanja z različnih področji in drugo. Nikakor pa se te 

sposobnosti ne morejo posploševati na celotno populacijo nadarjenih učencev, saj je ta precej 

nehomogena. A kljub temu smo v naši raziskavi dokazali, da so nadarjeni učenci dosegli boljše 

učne rezultate na vseh treh preizkusih znanja v primerjavi z učenci, ki niso bili identificirani 

kot nadarjeni. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se med učenci, ki so obiskovali vsaj en 

kemijski izbirni predmet, in učenci, ki niso obiskovali nobenega kemijskega izbirnega 

predmeta, pojavljajo statistično pomembne razlike v učnih dosežkih na vseh treh preizkusih 

znanja. Učenci, ki so obiskovali vsaj en kemijski izbirni predmet, so dosegli boljše učne 

rezultate v primerjavi z učenci, ki niso obiskovali izbirnih predmetov. Tudi med učenci z 

različno povprečno zaključno oceno pri kemiji se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

učnih dosežkih na pred-preizkusu znanja in po-preizkusu znanja. Statistično pomembnih razlik 

v učnih dosežkih učencev na poznem preizkusu znanja ni bilo zaznati, kar pomeni, da se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v trajnosti znanja. Učenci z najvišjo povprečno oceno 

pri kemiji so dosegli boljše učne rezultate na pred-preizkusu znanja in po- preizkusu znanja v 

primerjavi z učenci s slabšo povprečno oceno. Učenci z najvišjo in učenci s srednjo povprečno 

oceno so dosegli enak učni rezultat na poznem preizkusu znanja, učenci z nizko povprečno 

oceno pri kemiji pa slabši rezultat. 

Glede na avtorje Juriševič (2012a), Juriševič (2014) in Marentič Požarnik (2012) je interes ena 

izmed ključnih komponent motivacije, ki vpliva na učne dosežke učencev. Individualni interes 

posamezniku omogoča dlje časa trajajočo usmerjenost v določeno nalogo, medtem ko se 

situacijski interes razvije kot posledica posameznikove pozornosti, ki jo je v danem trenutku 

izzvala trenutna motivirajoča situacija iz okolja. Učenci so na vprašalniku o individualnem 

interesu v povprečju zbrali 44,8 točk (SD = 11,9) od maksimalnih 75 točk, medtem ko so učenci 

na vprašalniku o situacijskem interesu zbrali 35,7 točk (SD = 5,1) od maksimalnih 50 točk. 

Učenci so na vprašalniku o individualnem interesu še posebej izpostavili, da jih vsebine o 

okoljskih problemih sploh ne zanimajo in da ne prepoznajo svoje vloge v izboljšanju le-teh. 

Tudi raziskavi Ben-zvi-Assarf in Orion (2005) ter Iliopoulou (2018) izpostavljata, da imajo 

učenci nizko raven interesa za učenje okoljskih vsebin zaradi uporabe tradicionalnih učnih 

pristopov. Razlaga kemijskih pojmov in procesov v učbenikih pogosto ni povezana s 

človekovim vsakdanjim življenjem; predvsem pomanjkljive so omembe okoljskih problemov. 

Učenci se posledično ne zavedajo vpliva okoljskih problemov na njihovo življenje in lastne 
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vloge pri iskanju trajnostnih rešitev za izboljšave. Učenci so na vprašalniku o situacijskem 

interesu še posebej izpostavili, da so jim pri spletni delavnici bile zanimive interaktivne naloge, 

uganke, modeli molekul, eksperiment izdelave biorazgradljive plastike in eksperiment čiščenja 

razlitih naftnih madežev. Tudi učenci v raziskavi Ben-zvi-Assarf in Orion (2005) so izpostavili 

željo po uporabi informacijsko-komunikacije tehnologije in pogostejši izvedbi eksperimentov. 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učenci 

in učenkami v ravni individualnega interesa. Prav tako se ne pojavljajo razlike med učenci, ki 

so bili identificirani kot nadarjeni in učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni. Učenec, ki 

je bil identificiran kot nadarjen, ni nujno, da bo imel razvito visoko raven individualnega 

interesa do okoljskih vsebin. Statistično pomembne razlike v ravni individualnega interesa pa 

so se pojavile med učenci glede na povprečno zaključno oceno pri kemiji in glede na 

obiskovanje kemijskega izbirnega predmeta. Tisti učenci, ki imajo najvišjo povprečno oceno 

pri kemiji ali so obiskovali vsaj en kemijski izbirni predmet, imajo tudi višjo raven 

individualnega interesa. Med učenci z različno ravnjo individualnega interesa se pojavljajo 

statistično pomembne razlike v doseženih točkah na vseh treh preizkusih znanja. Učenci, ki 

imajo visoko raven individualnega interesa, so dosegli tudi največ točk na preizkusih znanja. 

Glede na dosežene točke na preizkusih znanja sledijo učenci s srednjo ravnjo individualnega 

interesa; najmanj točk so dosegli učenci z nizko ravnjo individualnega interesa. Nadalje je bilo 

v raziskavi ugotovljeno, da se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v ravni situacijskega 

interesa med učenci in učenkami. To pomeni, da je bila ustvarjena takšna motivirajoča situacija 

(spletna delavnica), ki je pritegnila interes tako učencev kot tudi učenk. Prav tako se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v ravni situacijskega interesa med učenci glede na 

obiskovanje kemijskega izbirnega predmeta. Čeprav smo ugotovili, da imajo učenci, ki niso 

obiskovali nobenega kemijskega izbirnega predmeta statistično pomembno nižjo raven 

individualnega interesa, so ti učenci po pogledu spletne delavnice dosegli približno enako raven 

situacijskega interesa kot učenci, ki so obiskovali kemijski izbirni predmet. To pomeni, da se 

je tudi v tem primeru spodbudil interes pri tistih učencih, ki ga prvotno niso imeli. Statistično 

pomembne razlike med skupinami učencev v ravni situacijskega interesa pa so bile ugotovljene 

glede na identifikacijo nadarjenosti in povprečni zaključni oceni pri predmetu kemija. Učenci, 

ki so bili identificirani kot nadarjeni in učenci z najvišjo povprečno oceno pri kemiji, so dosegli 

pomembno višjo raven situacijskega interesa. Ugotovljene so bile tudi statistično pomembne 

razlike v učnih dosežkih učencev na po-preizkusu in poznem preizkusu znanja med učenci z 

različno ravnjo situacijskega interesa. Učenci, ki imajo srednjo raven situacijskega interesa, so 

dosegli boljše rezultate na po-preizkusu znanja v primerjavi z učenci, ki imajo visoko in nizko 

raven. V nasprotnem primeru pa so učenci, ki imajo visoko raven situacijskega interesa dosegli 

boljše rezultate na poznem preizkusu znanja, kar pomeni, da je njihovo znanje trajnejše. 

Ugotovljena je bila tudi pozitivna in šibka povezava med zbranimi točkami na vprašalnikih 

individualnega in situacijskega interesa. Učenci, ki so na vprašalniku o individualnem interesu 

zbrali več točk, so zbrali tudi več točk na vprašalniku o situacijskem interesu. 

Juriševič (2012a) navaja, da motivacija aktivira učenje, ga uravnava in spodbuja vse do 

doseženega cilja. Uspešno učenje in doseganje ciljev je odvisno od vrste in stopnje motivacije. 

Tudi raziskava avtoric Vrtačnik idr. (2010) ugotavlja pozitivno povezanost med učnimi dosežki 

in motivacijo. Naše ugotovitve kažejo, da se med učenci z različno ravnjo avtonomne 

motivacije pojavljajo statistično pomembne razlike v učnih dosežkih na vseh treh preizkusih 

znanja ter ravni individualnega in situacijskega interesa. Učenci, ki imajo visoko raven 
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avtonomne motivacije, so dosegli boljše rezultate na vseh treh preizkusih znanja in dosegli višjo 

raven individualnega in situacijskega interesa v primerjavi z učenci s srednjo in nizko ravnjo 

avtonomne motivacije. Kot navaja Juriševič (2012a), se avtonomno motivirani učenci tudi bolj 

zavedajo pomembnosti učenja in ga povezujejo z lastnimi cilji. Enako velja tudi pri 

razumevanje pomembnosti učenja o okolju in z njimi povezanimi problemi onesnaževanja. 

Nadalje ugotavljamo, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med učenci z različno 

ravnjo kontrolirane motivacije v učnih dosežkih na vseh treh preizkusih znanja, ravni 

individualnega in situacijskega interesa. Juriševič (2012a) navaja, da kontrolirano motivirani 

učenci opravijo določeno nalogo zaradi zunanjih vplivov, kot sta pridobitev pohvale ali 

izogibanje kazni. To pomeni, da imajo nizko stopnjo avtonomije pri regulaciji učenja. Učenci, 

ki imajo srednjo raven kontrolirane motivacije so dosegli boljše rezultate na vseh preizkusih 

znanja in višjo raven individualnega interesa v primerjavi z učenci z visoko in nizko ravnjo 

kontrolirane motivacije. Učenci, ki imajo visoko raven kontrolirane motivacije, so dosegli višjo 

raven situacijskega interesa v primerjavi z učenci s srednjo in nizko ravnjo kontrolirane 

motivacije. Juriševič (2012a) še omenja amotivirane učence, ki kljub zunanjim spodbudam ne 

opravijo naloge. Tudi v naši raziskavi so učenci, ki so amotivirani, dosegli statistično 

pomembno slabše rezultate na preizkusih znanja v primerjavi z učenci, ki so motivirani. 

Amotivirani učenci so prav tako dosegli pomembno nižjo raven individualnega in situacijskega 

interesa.  

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se med učenci z različno ravnjo učnih kompetenc pojavljajo 

statistično pomembne razlike v dosežkih na vseh treh preizkusih znanja. Učenci, ki imajo 

visoko raven učnih kompetenc so dosegli boljše rezultate na preizkusih znanja v primerjavi z 

učenci, ki imajo srednjo in nizko raven učnih kompetenc. Tudi Juriševič (2012a) omenja, da 

imajo učenci z višjo ravnjo učnih kompetenc večjo sposobnost organizacije učenja, 

samoregulacije mišljenja, čustev in motivacije.  

V raziskavi je bila uporabljena ocenjevalna lestvica vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za 

področje kemije, prilagojena po prvotni japonski ocenjevalni lestvici za identifikacijo 

nadarjenih učencev za naravoslovje. Avtorja Sumida in Ohashi (2015) sta ugotovila, da so tisti 

učenci, ki so bili identificirani kot nadarjeni za področje naravoslovja z uporabo ocenjevalne 

lestvice, dosegli vidne dosežke na področju naravoslovja v času šolanja in kasneje na poklicni 

poti. Tudi v naši raziskavi je bilo ugotovljeno, da se med učenci z različno ravnjo vedenjskih 

lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije pojavljajo statistično pomembne razlike v 

učnih dosežkih na vseh treh preizkusih znanja. Učenci, ki imajo visoko raven vedenjskih 

lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije, so dosegli boljše rezultate na preizkusih znanja 

in v primerjavi s preostalimi učenci. 
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7. ZAKLJUČEK 

 

Zaradi vse večjega izkoriščanja in obremenjevanja vodnega okolja z umetno proizvedenimi 

onesnaževali so nujno potrebne spremembe v posameznikovemu razmišljanju in ravnanju v 

vsakdanjem življenju. Okoljsko ozaveščanje je pomembna komponenta vzgojno-

izobraževalnega dela, pri katerem imajo ključno vlogo učitelji, da z uporabo sodobnih učnih 

pristopov spodbudijo interes učencev za učenje okoljskih vsebin. S tem namenom je bila 

optimizirana in uspešno izvedena spletna delavnica s primeri vključevanja hidrosferskih 

okoljskih problemov v pouk kemije ob upoštevanju učnih ciljev učnega načrta za kemijo v 

osnovni šoli. Učenci so dosegli statistično pomembno boljše rezultate na po- in poznem 

preizkusu znanja po izvedeni spletni delavnici. Učni dosežki na po- in poznem preizkusu znanja 

niso statistično pomembni, kar pomeni, da je usvojeno znanje trajno. Število identificiranih 

napačnih razumevanj učencev o hidrosferskih okoljskih problemih se je po izvedeni spletni 

delavnici zmanjšalo. Še vedno pa so imeli razvito napačno razumevanje o vzrokih za pojav 

procesa evtrofikacije v jezeru in pri prepoznavanju oznak za nevarne snovi na embalaži 

pesticida in s tem povezano varno uporabo za kmetijske namene. Učni dosežki na preizkusih 

znanja se med učenci in učenkami statistično pomembno ne razlikujejo. Učenci, ki so bili 

identificirani kot nadarjeni, so dosegli statistično pomembno boljši rezultat na preizkusih znanja 

v primerjavi z učenci, ki niso bili identificirani kot nadarjeni. Učenci, ki so obiskovali vsaj en 

izbirni kemijski predmet, so dosegli statistično pomembno boljše rezultate na preizkusih znanja 

v primerjavi z učenci, ki niso obiskovali nobenega izbirnega kemijskega predmeta. Prav tako 

so učenci z visoko povprečno zaključno oceno pri kemiji dosegli statistično pomembno boljši 

rezultat v primerjavi z učenci s slabšo povprečno oceno. 

Ugotovitve kažejo, da se med učenci in učenkami ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

doseženi ravni individualnega in situacijskega interesa. Učenci, ki so bili identificirani kot 

nadarjeni, so dosegli statistično pomembno višjo raven individualnega interesa, medtem ko v 

ravni situacijskega interesa razlik med skupinama učenci ni bilo zaznati. Učenci, ki so 

obiskovali vsaj en izbirni kemijski predmet, so dosegli statistično pomembno višjo raven 

individualnega interesa, medtem ko v ravni situacijskega interesa razlik med skupinama 

učencev ni bilo zaznati. Učenci z visoko povprečno zaključno oceno pri kemiji so dosegli 

pomembno višjo raven individualnega in situacijskega interesa. Učenci, ki imajo visoko raven 

individualnega in situacijskega interesa so dosegli pomembno boljši rezultat na preizkusih 

znanja. To pomeni, da je bila izvedba spletne delavnice učinkovita pri spodbuditvi situacijskega 

interesa in s tem povezanimi boljšimi učnimi dosežki. 

Pozitivna povezanost obstaja tudi med ravnjo motivacije in učnimi dosežki. Učenci, ki imajo 

visoko raven avtonomne motivacije so dosegli statistično pomembno boljše rezultate na 

preizkusih znanja in statistično pomembno višjo raven individualnega in situacijskega interesa. 

Avtonomno motivirani učenci se tudi bolj zavedajo pomembnosti učenja za doseganje lastnih 

ciljev. Učenci, ki imajo srednjo raven kontrolirane motivacije, so dosegli statistično pomembno 

boljše rezultate na preizkusih znanja in statistično pomembno višjo raven individualnega 

interesa. Učenci, ki imajo visoko raven kontrolirane motivacije namreč opravljajo določene 

naloge zaradi zunanjih vplivov. Posledično je pričakovano, da so takšni učenci v raziskavi 

dosegli slabše rezultate. Kljub temu pa so učenci z visoko ravnjo kontrolirane motivacije 

dosegli statistično pomembno višjo raven situacijskega interesa. Četudi z raziskavo niso imeli 
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posebne koristi (na primer ocena) ali negativnih posledic (na primer kazen), se je pri učencih 

spodbudil interes. Za amotivirane učence je značilno, da ne opravijo naloge kljub zunanjim 

spodbudam. Ti učenci so dosegli statistično pomembno slabši rezultat na preizkusih znanja in 

nižjo raven individualnega in situacijskega interesa v primerjavi z motiviranimi učenci. 

Učenci, ki imajo visoko raven učnih kompetenc so dosegli statistično pomembno boljši rezultat 

na preizkusih znanja v primerjavi z učenci s srednjo in nizko ravnjo učnih kompetenc. Slednji 

imajo tudi manjšo sposobnost lastne organizacije učenja, kar pa je bilo ključno pri udeležbi 

spletne delavnice. Zadnja ugotovitev je bila, da so učenci, ki imajo visoko raven vedenjskih 

lastnosti nadarjenih za področje kemije dosegli statistično pomembno boljše rezultate na 

preizkusih znanja v primerjavi z ostalimi učenci.  

7.1. Uporaba rezultatov v izobraževalne namene 
 

Izsledki raziskave imajo uporabno vrednost za učitelje kemije v osnovni šoli. Z raziskavo so 

bile nakazane smernice vključitve hidrosferskih okoljskih problemov v pouk kemije ob 

upoštevanju splošnih in operativnih učnih ciljev za kemijo v 8. in 9. razredu. Obravnavane 

vsebine spletne delavnice so bile skladne z vsebinskim sklopom kemija je svet snovi, 

povezovanje delcev/gradnikov, elementi v periodnem sistemu, kemijske reakcije, družina 

ogljikovodikov s polimeri, kisikova družina organskih spojin ter kisline, baze in soli. Tudi v 

času normalne izvedbe pouka zunaj časa epidemije lahko učitelj kemije v spletni učilnici 

pripravi interaktivne videoposnetke ali druga večpredstavnostna gradiva z vsebinami okoljskih 

problemov kot dodano vrednost učenja kemije v kontekstu. Eksperimenti, kot so simulacija 

čiščenja vode z aktivnim ogljem, simulacija čiščenja razlitih naftnih madežev in izdelava 

biorazgradljive plastike, so preprosti, časovno niso zamudni in ne zahtevajo nevarnih ali težje 

dostopnih kemikalij, zato so primerni za samostojno eksperimentiranje pri pouku. Če učitelj pri 

poučevanju kemije uporablja sodobne učne pristope (informacijsko-komunikacijska 

tehnologija, eksperimentalno-raziskovalno delo, učenje kemije v kontekstu in drugo) pri 

učencih poveča in usmerja pozornost, kognitivno delovanje in čustveno vpletenost. Učenci z 

visoko ravnjo interesa bodo dosegli kakovostnejše in trajnejše kemijsko znanje, ki jim bo 

omogočilo spremembo ravnanja v vsakdanjem življenju v smeri varovanja okolja. 

7.2. Pomanjkljivosti izvedene raziskave 
 

Glede na izvedbo raziskave so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti; (1) upad odzivnosti 

učencev po posameznih fazah raziskave zaradi pomanjkljivega nadzora, (2) slabša odzivnost 

šol za sodelovanje v raziskavi; (3) celotno zbiranje podatkov je zaradi pandemije virusa SARS-

CoV-2 potekalo preko spleta. Pomanjkljivosti raziskave bi bile odpravljene tako, da bi se 

izvedla v času sproščanja ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja virusa. Tako 

bi bil omogočen fizičen dostop do učencev in olajšano nadzorovanje pri njihovemu delu in 

zbiranju podatkov. Raziskava bi se lahko izvedla tudi na začetku drugega ocenjevalnega 

obdobja, ko učenci ne bi bili pod pritiskom zaključevanja ocen, nacionalnih preverjanj znanja 

in drugih aktivnosti ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja. 
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7.3. Smernice za nadaljnje raziskovanje 
 

Pri nadaljnjih raziskavah bi bilo priporočljivo pridobiti večji vzorec učencev, saj se odzivnost 

učencev po posameznih fazah bistveno zmanjšuje. Zanimiva bi bila primerjava uspešnosti 

reševanja pred-, po- in poznega preizkusa znanja učencev, ki bi sodelovali v spletni delavnici, 

in učencev, ki bi delavnico izvedli v živo. Pri tem bi dodali vprašalnik s postavkami, ki opisujejo 

zadovoljstvo učencev s poukom kemije na daljavo in v živo. Optimizirala bi se izvedba in 

razgibanost spletne delavnice. Spletna delavnica bi lahko poleg ogledov videoposnetkov 

vsebovala še navodila za izvedbo preprostega eksperimenta doma (na primer ugotavljanje pH 

deževnice z indikatorjem rdečega zelja) in poročanje svojih rezultatov v forum spletne učilnice. 

Za optimizacijo spletne delavnice in delavnice v živo bi bilo potrebno evalvirati splošno 

okoljsko pismenosti odrasle populacije Slovencev. Nadaljnje raziskovanje bi lahko temeljilo 

tudi na vzorcu učiteljev kemije, pri čemer bi se ugotavljalo, kako pogosto učitelji kemije v pouk 

vključujejo hidrosferske okoljske probleme, kakšne didaktične pristope pri tem izberejo in ali 

imajo tudi učitelji razvita napačna razumevanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 
 

105 
 

8. LITERATURA 
 

Ahmed, F., Chorus, I., Cotruvo, J., Cunliffe, D., de Roda Husman, A. M., Endo, T., … Sobsey, 

M. (2011). Guidelines for Drinking-water Quality (Fourth Edition). World Health 

Organization Geneva.  

Arora, P. (2017). Physical, Chemical and Biological Characteristics of Water (e Content  

    Module). e-PG Pathshala, 26(5), 1–17.   

Arslan, H. O., Cigdemoglu, C., Moseley, C. (2012). A Three-Tier Diagnostic Test to Assess 

Pre-Service Teachers’ Misconceptions about Global Warming, Greenhouse Effect, Ozone 

Layer Depletion, and Acid Rain. International Journal of Science Education, 34(11), 

1667–1686. https://doi.org/10.1080/09500693.2012.680618 

Bačnik, A., Bukovec, N., Pobrežnik, A., Vrtačnik, M., Križaj, M., Stefanovnik, V.,…Preskar, 

S. (2011). Učni načrt kemija. Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.  

Bennett, J., Lubben, F. (2006). Context-based Chemistry: The Salters approach. International  

    Journal of Science Education, 28(9), 999–1015.  

    https://doi.org/10.1080/09500690600702496 

Ben-zvi-Assarf, O., Orion, N. (2005). A study of junior high students’ perceptions of the water 

cycle. Journal of Geoscience Education, 53(4), 366–373. 

https://doi.org/10.5408/1089-9995-53.4.366 

Bregar, L., Zagmajster, M., Radovan, M. (2020). E-izobraževanje za digitalno družbo. 

Andragoški center Slovenije. https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-

digitalno-druzbo/ 

Bricelj, M., Vovk Korže, A. (2004). Vodni svet Slovenije: priročnik za interdisciplinarno 

poučevanje voda. Zveza geografskih društev Slovenije. 

Broman, K., Parchmann, I. (2014). Students' application of chemical concepts when solving  

   chemistry problems in different contexts. Chemistry Education Research and Practice,  

   15(4), 516–529. https://doi.org/10.1039/C4RP00051J 

Brotman, J. S. in Moore, F. M. (2008). Girls and science: A review of four themes in the science  

   education literature. Journal of Research in Science Teaching : The Official Journal of the 

   National Association for Research in Science Teaching, 45(9), 971–1002. 

   https://doi.org/10.1002/tea.20241 

Chaturvedi D. A., Tiwari, K.L. (2013). Effect of Household detergents (Surfactants) Degraded 

through aquatic fungi. Recent Research in Science and Technology, 5(5), 12–16.  

Cotič, M., Medved Udovič, V. (2011). Učenje in poučevanje različnih vrst pismenosti. V M.  

   Cotič, V. Medved Udovič in S. Starc (ur.), Razvijanje različnih pismenosti (str. 11-18).  

    Univerzitetna založba Annales. 

Curse, E. (2006). Using Educational Video in the Classroom: Theory, Research and Practice. 
https://www.safarimontage.com/pdfs/training/UsingEducationalVideoInTheClassroom.pdf 

 

 

https://doi.org/10.1080/09500693.2012.680618
https://doi.org/10.1080/09500690600702496
https://doi.org/10.5408/1089-9995-53.4.366
https://doi.org/10.1039/C4RP00051J
https://doi.org/10.1002/tea.20241


. 

 
 

106 
 

Dave, D., Ghaly, A. E. (2011). Remediation technologies for marine oil spills: A critical review 

and comparative analysis. American Journal of Environmental Sciences, 7(5), 424–440. 

https://doi.org/10.3844/ajessp.2011.424.440 

Devetak, I. (2005). Pojasnjevanje latentnega prostora razumevanja submikroprezentacij v 

naravoslovju (Doktorska disertacija). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  

Devetak, I., Drofenik Lorber, E., Juriševič, M. in Glažar S. A. (2009). Comparing Slovenian 

year 8 and year 9 elementary school students' knowledge of electrolyte chemistry and their 

intrinsic motivation. Chemistry education research and practice, 10(4), 281–290. 

https://doi.org/10.1039/B920833J 

Devetak, I. (2012). Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo 

submikroreprezentacij. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Devetak, I., Glažar S. A. (2012). Aktivna vloga učencev pri pouku kemije. Vzgoja in 

izobraževanje, 42/43(6/1), 25–29.  

Devetak, I., Rebolj, N. (2013). 15 and 16 Years-Old Students’ Understanding of Factors That 

Influence Water Pollution. Energy and Environment Research, 3(1). 

https://doi.org/10.5539/eer.v3n1p106 

Devetak, I. (2014). Pristop PROFILES: inovacija poučevanja pri pouku naravoslovnih  

   predmetov v osnovni in srednji šoli v Sloveniji. V I. Devetak in M. Metljak (ur.), Inovativno  

   poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli  

   (str. 7-14). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Devetak, I., Ferk Savec, V. (2018). Chemical education in Slovenia: Past experiences and future  

    challenges. ACS Symposium Series, 1293(12), 205–219. https://doi.org/10.1021/bk-2018-  

    1293.ch013 

Dickerson, D. L., Dawkins, K. R. (2004). Eighth grade students' understandings of  

     groundwater. Journal of Geoscience Education, 52(1), 178-181.  

      https://doi.org/10.5408/1089-9995-52.2.178 

Drev, D. (2011). Osnove zdravstvene hidrotehnike in sanitarnega inženirstva. Zavod IRC.  

Easton, M.Z., Bock, E. (2015). Hydrology Basics and the Hydrologic Cycle. Virginia 

Cooperative Extension, BSE-191P, 1-9. http://hdl.handle.net/10919/101601 

Ferk Savec, V. (2015). Priložnosti in izzivi za učitelje kemije v informacijski dobi. V M. Orel 

(ur.), Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja 

prihajajočih generacij (str. 833-847). Eduvision, Polhov Gradec.  

Georgiou, Y., Kyza, A. E. (2014). ,,Can You Listen to My Voice?” Including a student voice 

in the design of a chemistry module aiming to increase students’ learning and motivation. 

V C. Bolte, J., Holbrook, R. Mamlok-Naaman in F. Rauch (ur.), Science teachers' 

continuous professional development in Europe. Case Studies on Profiles Modules 

(Learnng Environment), 94–102. Berlin: Freie Universität Berlin.  

Glažar, S. A. (2014). Naravoslovna pismenost in psevdoznanost v kontekstu projekta 

PROFILES. V I. Devetak in M. Metljak (ur.), Inovativno poučevanje naravoslovja in 

spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli (str. 15-22). Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

https://doi.org/10.1039/B920833J
https://doi.org/10.5539/eer.v3n1p106
https://doi.org/10.5408/1089-9995-52.2.178
http://hdl.handle.net/10919/101601


. 

 
 

107 
 

Goleman, D. (2011). Ekološka inteligenca: kako lahko zavedanje o skritih učinkih nakupov vse 

spremeni. Mladinska knjiga Založba. 

Grahm, S., Parkinson, C. in Chahine M. (1.10.2010). The Water Cycle. Earth observatory. 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Water 

Havu-Nuutinen, S., Kärkkäinen S., Keinonen, T. (2017). Changes in primary school students' 

coneptions of water in the context of Science, Technology, and Society (STS) instruction. 

International Research in Geographical and Environmental Education, 27(2), 118–134. 

https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1320897 

Hossain, M. Z. (2015). Water: The Most Precious Resource of Our Life. Global Journal of  

    Advanced Research, 2(9), 1436–1445.  

    https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.tb15495.x 
  

Hrast, Š., Rode, Ž., Torkar, G. (2018). Analiza učbeniškega gradiva s pomočjo uporabe 

   tehnologije očesnih sledilcev (prvo poročilo). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

   https://www.kauc.si/files/2018/11/Slovenski_ucbeniski_trg_2014-2017.pdf 

Ibanez, J.G., Hernandez-Esparza, M., Doria-Serrano, C., Fregoso-Infante, A., Mohan Singh, 

M. (2007). Environmental Chemistry: Fundamentals. Springer. 

Idris, J., Debi-Eye, G., Ahmad, Z., Sunday-Chukwuekezie, C. (2013). Oil Spills and 

Sustainable Cleanup Approach. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(14), 

272–280. 

Ilić, D., Panjan, J. (2008). Ocena vpliva fosforja iz kmetijstva na evtrofikacijo površinskih 

voda v krajinskem parku Goričko. Gradbeni vestnik, 57(11), 310-316.  

Iliopoulou, I. (2018). Children’s thinking about environmental issues. Educational Research, 

60(2), 241–254. https://doi.org/10.1080/00131881.2018.1453753 

Juriševič, M. (2012a). Motiviranje učencev v šoli. Univerza v Ljubljani, Pedagoška  

    fakulteta. 

Juriševič, M. (2012b). Nadarjeni učenci v slovenski šoli. Univerza v Ljubljani, Pedagoška  

   fakulteta.  

Juriševič, M. (2014). Učni izzivi PROFILES: motivacija učencev za učenje naravoslovja. V I. 

Devetak in M. Metljak (ur.), Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje 

naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli (str. 23-36). Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

Kajfež-Bogataj, L. (2015). Planet voda. Cankarjeva založba.  

Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A., McDermott, L. C. (2015). A review and comparison of 

diagnostic instruments to identify students’ misconceptions in science. Eurasia Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education, 11(5), 989–1008.  

https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1369a 

Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A., McDermott, L. C. (2017). Development and application of  

   a four-tier test to assess pre-service physics teachers’ misconceptions about geometrical  

   optics. Research in Science and Technological Education, 35(2), 238–260.  

    https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1310094 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Water
https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.tb15495.x
https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1369a
https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1310094


. 

 
 

108 
 

Kiryak, Z., Çalik, M. (2018). Improving Grade 7 Students’ Conceptual Understanding of Water 

Pollution via Common Knowledge Construction Model. International Journal of Science 

and Mathematics Education, 16(6), 1025–1046.  

https://doi.org/10.1007/s10763-017-9820-8. 

Koomson, C.K., Owusu–Fordjour, C. (2018). Misconceptions of senior high school science 

students on evaporation and water cycle. European Journal of Research and Reflection in 

Educational Science, 6(5), 13–28.  

Koroša, A., Mali, N. (2012). Review of emerging organic pollutants in groundwater in Slovenia. 

Geologija, 55(2), 243–262. https://doi.org/10.5474/geologija.2012.015 

Košak, A., Lakić, M., Lobnik, A. (2015). Vplivi in tveganja nanotehnologij in nanomaterialov 

na okolje in zdravje ljudi. Tekstilec, 58(1), 4–22. 

https://doi.org/10.14502/Tekstilec2015.58.4-22 

Kozel, L., Cotič, M., Žakelj, A. (2019). Kognitivno-konstruktivistični model pouka 

matematike v 1. triletju osnovne šole. Založba Univerze na Primorskem. 

https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-59-7.pdf 

Kramar, M. (2009). Pouk. Educa. 

Kukec, A., Jutraž, A. (2017). Voda skozi prizmo različnih dimenzij zdravja. V: A. Stemberger  

    (ur.). Zbornik prispevkov mednarodnega velnes kongresa 2017 (str. 15-19). Višja  

    strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana.  

Kundu, S., Vassanda Coumar, M., Rajendiran, S., Ajay, Subba Rao, A. (2015). Phosphates 

from detergents and eutrophication of surface water ecosystem in India. Current Science, 

108(7), 1320–1325. https://doi.org/10.18520/cs/v108/i7/1320-1325 

Kuntzleman, S. T., Jacobson, C. E. (2016). Teaching Beer's Law and Absorption 

    Spectrophotometry with a Smart Phone: A Substantially Simplified Protocol. Journal of 

    Chemical Education, 93(7), 1249-12522. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5b00844 

Kustec, S., Logaj, V., Krek, M., Flogie A., Drobin Truden P., Ivanuš Grmek M. (2020). Vzgoja 

in izobraževanje v Republiki Slovenije v razmerah, povezanih s covid-19: Modeli in 

priporočila. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

https://www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf 

Lah, A. (1998). Voda-vodovje: poglavitni življenjski vir narave in gospodarstva. Svet za varstvo 

okolja Republike Slovenije. 

Lazarini, F., Brenčič, J. (2014). Splošna in anorganska kemija. Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za kemijo in kemijsko tehnologijo. 

Lebarič, N., Kobal, D., Kolenc, J. (2002). Motivacija za učenje in samopodoba. Psihološka 

obzorja, 3(11), 23-38.  

Levine, A. (2020). Sunscreen use and awareness of chemical toxicity among beach goers in 

Hawaii prior to a ban on the sale of sunscreens containing ingredients found to be toxic 

to coral reef ecosystems. Marine Policy, 117(103875), 1-7. 

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103875 

 

 

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5b00844


. 

 
 

109 
 

Majid, A. N., Rohaeti, E. (2018). The Effect of Context-Based Chemistry Learning on Student  

   Achievement and Attitude. American Journal of Educational Research, 6(6), 836-839. 

   https://doi.org/10.12691/education-6-6-37 

Marentič Požarnik, B. (2012). Psihologija učenja in pouka: temeljna spoznanja in primeri iz 

prakse. DZS. 

Martinič, S. (2018). Onesnaževanje morja in obale ob razlitju nafte. UJMA, 32, 147-157.  

 

Mayer, R. E. (2014). Incorporating motivation into multimedia learning. Learning and 

Instruction, 29, 171–173. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.04.003 

Mayer, R. E., Moreno, R. (2003). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia  

    Learning. Educational Psychologist, 38(1), 42-52.  

    https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6 

McBride, B. B., Brewer, C. A., Berkowitz, A. R., Borrie, W. T. (2013). Environmental literacy, 

ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here. Ecosphere, 

4(5). https://doi.org/10.1890/ES13-00075.1 

Mateo-Sagasta, J., Marjani-Zadeh, S., Turral, H. (ur.). (2018). More poeple, more food, worse 

water? A global review of water pollution from agriculture. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. http://www.fao.org/3/CA0146EN/ca0146en.pdf 

Miranda, M. A. (2020). Plastic Pollution in the Ocean. University of Applied Sciences Rhine 

Waal. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16237.61929 

Mojica, E. R., (2020). A personal account of teaching chemistry courses in the epicenter of the 

COVID-19 pandemic. KIMIKA, 31(2),1-10. https://doi.org/10.26534/kimika.v31i2.1-10 

Montangero, M., Bengtsson, D., Gajdosné; Marta, Szabó, M. L., Jónás, L. (2015). 

Smartphones in the lab: how deep is your blue? Science in School, 33(33), 38–41. 

Mrowiec, B. (2017). Plastic pollutants in water environment. Environmental Protection 

Natural Resources, 28(4), 51–55. https://doi.org/10.1515/oszn-2017-0030 

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2.12.2015). Človeško telo in voda.  

   https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/clovesko_telo_in_voda_30112015.pdf 

Pan, Y. -T., Liu, S. -C. (2018). Students’ understanding of a groundwater system and attitudes 

towards groundwater use and conservation. International Journal of Science Education, 

40(5), 564–578. https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1435922 

Pappas, C. (12.9.2013). 10 Tips to Effectively Use Videos In eLearning. eLearning Industry. 

https://elearningindustry.com/10-tips-to-effectively-use-videos-in-elearning 

Parchmann, I., Blonder, R., Broman, K. (2017). Context-Based Chemistry Learning: The 

Relevance of Chemistry for Citizenship and Responsible Research and Innovation. V L. 

Leite (ur.), Contextualizing Teaching to Improve Learning: The Case of Science and 

Geography (str. 25-40). Nova Science Publisher. 

Parsons, P., Dixon, G. (2014). Periodni sistem: terenski vodnik po elementih. Modrijan založba. 

Pečjak, V. (2010). Človek in ekološka kriza: Kaj lahko prispevam k izboljšanju. Celjska 

Mohorjeva družba.  

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6
http://www.fao.org/3/CA0146EN/ca0146en.pdf
https://doi.org/10.26534/kimika.v31i2.1-10


. 

 
 

110 
 

Pilkington, L. I., Hanif, M. (2021). An account of strategies and innovations for teaching 

chemistry during the COVID-19 pandemic. Biochemistry and Molecular Biology 

Education, 49, 320–322. https://doi.org/10.1002/bmb.21511 

Poberžnik, A., Skvarč, M., Bačnik, A. (2015). Uporaba IKT pri pouku kemije. Vzgoja in 

izobraževanje, 46(2/3), 88-96.  

Plut, D. (2011). Geografija okoljskih virov. Univerza v Ljubljani, Znanstvena založba 

Filozofske fakultete. 

Program ukrepov upravljanja voda (2016). Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04-

ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/13ce67fe7a/program

_ukrepov_upravljanja_voda.pdf 

Ramšak, A. (2001). Onesnaževanje morja z nafto. Društva za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije, 7(2), 16-19.  

Repež, M., Bačni A., Štraus, M. (ur.). (2007). Izhodišča merjenja naravoslovne pismenosti v 

raziskavi PISA 2006: program mednarodne primerjave dosežkov učencev. Nacionalni 

center PISA, Pedagoški inštitut.  

Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and 

new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. 

https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020 

Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000b). Self - Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 

Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 

https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68 

Rupnik Vec, T., Preskar, S., Slivar B., Zupanc Gom, R., Kregar S., Brunauer Holcar A., Bevc, 

V., Mithans, M., Grmek, M., Lešnik Musek, K. (2020). Analiza izobraževanja na daljavo 

v čašu epidemije covid-19 v Sloveniji. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/IzobrazevanjeNaDaljavo/ 

Sandu, C., Takacs, E., Suaria, G., Borgogno, F., Laforsch, C., Löder, M. M. G. J., 

Tweehuysen, G., Florea, L. (2020). Society Role in the Reduction of Plastic Pollution. V 

F. Stock, G. Reifferscheid, N. Brennholt in E. Kostianaia (ur.), The Handbook of 

Environmental Chemistry. Springer Nature Switzerland. 

https://doi.org/10.1007/698_2020_483 

Sharifan, H. (2020). Alarming the impacts of the organic and inorganic UV blockers on  

   endangered coral’s species in the Persian Gulf: A scientific concern for coral protection. 

   Sustainable Futures, 2(100017). https://doi.org/10.1016/j.sftr.2020.100017 

Shidiq, A. S., Permanasari, A., Hendayana, S. (2021). Chemistry teacher responses to learning 

in the COVID-19 outbreak : Challenges and opportunities to create innovative lab-work 

activities. Journal of Physics: Conference Series, 1806, 1-8.  

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1806/1/012195 

Siller, A., Blaszak, S. C., Lazar, M., & Olasz Harken, E. (2018). Update about the effects of the 

sunscreen ingredients oxybenzone and octinoxate on humans and the environment. Plastic 

Surgical Nursing, 38(4), 158–161. https://doi.org/10.1097/PSN.0000000000000244 

 

https://www.scienceopen.com/search#%7B%22order%22%3A0%2C%22context%22%3A%7B%22journal%22%3A%7B%22id%22%3A%22Biochemistry%20and%20Molecular%20Biology%20Education%22%2C%22kind%22%3A59%7D%2C%22kind%22%3A12%7D%2C%22orderLowestFirst%22%3Afalse%2C%22kind%22%3A77%7D
https://www.scienceopen.com/search#%7B%22order%22%3A0%2C%22context%22%3A%7B%22journal%22%3A%7B%22id%22%3A%22Biochemistry%20and%20Molecular%20Biology%20Education%22%2C%22kind%22%3A59%7D%2C%22kind%22%3A12%7D%2C%22orderLowestFirst%22%3Afalse%2C%22kind%22%3A77%7D
https://doi.org/10.1002/bmb.21511
https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
https://doi.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.1.68


. 

 
 

111 
 

Skribe-Dimec, D. (2011). Naravoslovna pismenost: Kako jo razumejo študentje razrednega 

pouka. V M. Cotič, V. Medved Udovič in S. Starc (ur.), Razvijanje različnih pismenosti 

(str. 11-18). Univerza na Primorskem, Univerzitetna založba Annales. 

Slapničar, M., Devetak, I. (2017). Mnenja različnih deležnikov o naravoslovnem izobraževanju 

v Sloveniji. V V. Ferk Savec in I. Devetak (ur.), Učitelj raziskovalec na področju 

poučevanja kemijskih vsebin (str. 9-43). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Slapničar, M., Svetičič, Š., Torkar G., Devetak, I., Glažar, A. S. (2015). Spremljanje reševanja 

avtentičnih naravoslovnih problemov. V M. Orel (ur.), Mednarodna konferenca EDU 

vision 2015, Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij (str. 404-414). EDU 

vision. 

Strmčnik, F. (2001). Didaktika: osrednje teoretične teme. Znanstveni inštitut Filozofske 

fakultete Ljubljana.  

Šömen Joksić, A. (2011). Nekateri vidiki naravoslovne in okoljske pismenosti in izobraževanja 

za trajnostni razvoj. V M. Cotič, V. Medved Udovič in S. Starc (ur.), Razvijanje različnih 

pismenosti (str. 11-18). Univerza na Primorskem, Univerzitetna založba Annales. 

Šprajcar M., Horvat, P. Kržan, A. (2012). Biopolimeri in bioplastika: informacijsko-

izobraževalno gradivo za profesorje in laborante kemije na osnovnih in srednjih šolah. 

Kemijski inštitut v Ljubljani. https://www.konopko.si/files/file/Bioplastika-skladna-z-

naravo_gradivo-za-sole.pdf 

Štefanc, D. (2005). Pouk, učenje in aktivnost učencev: razgradnja pedagoških fantazem. 

Sodobna pedagogika, 56(1), 34-57.  

Šterman Ivančič, K. (ur.). (2019). Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk 

- PISA 2018: nacionalno poročilo s primeri nalog iz branja. Nacionalni center PISA, 

Pedagoški inštitut.  

Sumida, M., Ohashi, A. (2015). Chemistry education for gifted learners. V J. Garcia-Martinez, 

E. Serrano-Torregrosa (ur.), Chemistry Education: Best Practices, Opportunities and 

Trends (str. 469-487). Weinheim:Wiley.https://doi.org/10.1002/9783527679300.ch19 

Taber, S. K. (2013). Revisiting the chemistry triplet: drawing upon the nature of chemical 

   knowledge and the psychology of learning to inform chemistry education. Chemistry  

   Education Research and Practice, 14(2), 156-168. https://doi.org/10.1039/C3RP00012E 

Thushari, G. G. N., Senevirathna, J. D. M. (2020). Plastic pollution in the marine environment.  

   Heliyon, 6(8), e04709. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04709 

Uhan, J., Andjelov, M. (2018). Primerjava rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod 

    koreninskim območjem tal v lokalnem in regionalnem merilu. Geologija, 61(2), 215–228.  

    https://doi.org/10.5474/geologija.2018.015 

Urbančič, M., Radovan, M., Bevčič, M., Drožđek, S., Jerdinović, S., Luštek, A., Rugelj, J., 

Selan, J., Rotar-Pance, B. (2018). Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT v 

izobraževalnem procesu za področje umetnosti. Univerza v Ljubljani. https://www.uni-

lj.si/mma/strokovne_podlage_za_didakticno_uporabo_ikt_v_izobrazevanem_procesu_za

_podrocje_umetnost/2018103012423532/ 

 

https://doi.org/10.1002/9783527679300.ch19
https://doi.org/10.1039/C3RP00012E
https://www.uni-lj.si/mma/strokovne_podlage_za_didakticno_uporabo_ikt_v_izobrazevanem_procesu_za_podrocje_umetnost/2018103012423532/
https://www.uni-lj.si/mma/strokovne_podlage_za_didakticno_uporabo_ikt_v_izobrazevanem_procesu_za_podrocje_umetnost/2018103012423532/
https://www.uni-lj.si/mma/strokovne_podlage_za_didakticno_uporabo_ikt_v_izobrazevanem_procesu_za_podrocje_umetnost/2018103012423532/


. 

 
 

112 
 

Vrtačnik, M., Juriševič, M., Ferk Savec, V. (2010). Motivational Profiles of Slovenian High 

School Students and Their Academic performance autcomes. Acta Chimica Slovenica, 

57(3), 733–740. 

Zaman, M. S., Zaman, R., Sizemore, R. (2019). Plastic Pollution of the Oceans: A Review of  

       Marine Plastic Pollution and Its Environmental Impacts. Advances in Science and  

       Technology, 13(1), 1–8. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0080466 

 

 

 

 

 



. 

 
 

113 
 

9. PRILOGE 

9.1. Dopis za ravnatelje in učitelje kemije za sodelovanje v magistrski 

raziskavi 

 

Spoštovani ravnatelji/ravnateljice in učitelji/učiteljice kemije! 

 

Sem Taja Klemen, študentka magistrskega študijskega programa predmetnega poučevanja na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Devetaka opravljam magistrsko 

raziskavo z naslovom »Vpeljava hidrosferskih okoljskih problemov z uporabo sodobnejših učnih 

pristopov v pouk kemije v osnovni šoli«. Obračam se na Vas s prošnjo za vključitev v magistrsko 

raziskavo. 

Ciljni vzorec raziskave so učenci in učenke 9. razreda. Zaradi trenutnih razmer bo zbiranje podatkov 

potekalo preko spleta. Zbiranje podatkov bo razdeljeno v tri faze. V prvi fazi bodo učenci in učenke 

rešili pred-preizkus znanja, vprašalnik o individualnem interesu, vprašalnik o razlogih za učenje kemije 

in ocenjevalno lestvico vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev. Potreben čas za reševanje je 20 minut.  

Druga faza zbiranja podatkov temelji na izvedbi spletne delavnice. Spletna delavnica je zasnovana za 

eno šolsko uro in zajema štiri krajše interaktivne videoposnetke z animacijami, simulacijami, kvizi, 

eksperimenti ter kratko igro. Učenci in učenke bodo preko spletne delavnice spoznali štiri vire 

onesnaževanja hidrosfere – industrija, kmetijstvo, plastični odpadki in naftna razlitja. Te vsebine so 

skladne z učnim načrtom za kemijo in pokrivajo naslednje vsebinske sklope: kemija je svet snovi;  

povezovanje delcev/gradnikov; kemijske reakcije; elementi v periodnem sistemu; kisline, baze in soli; 

družina ogljikovodikov s polimeri ter kisikova družina organskih spojin. Po ogledu spletne delavnice bo 

sledilo reševanje po-preizkusa znanja in vprašalnika o situacijskemu interesu. Čas potreben za reševanje 

po-preizkusa znanja in vprašalnika o situacijskemu interesu je 15 minut.  

Zadnja, tretja faza se bo izvedla dva tedna po drugi fazi. V tej fazi bodo učenci in učenke rešili pozni 

preizkus znanja. Potreben čas za reševanja je 10 minut. Raziskava bo trajala 4-5 tednov, potreben 

časovni prispevek vsakega učenca ali učenke je 90 minut.  

Vse to bo objavljeno na spletni strani https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/. Sodelovanje v 

magistrski raziskavi je anonimno.  

Za morebitno sodelovanje v raziskavi se Vam iskreno zahvaljujem. 

Lepo Vas pozdravljam. 

 

 

Taja Klemen, 

študentka magistrskega študijskega programa predmetno poučevanje 

 

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/
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9.2. Informativno gradivo za učence in starše s soglasjem   
 

Spoštovani starši in učenci! 

Vodno okolje vse bolj postaja obremenjeno z umetno proizvedenimi onesnaževali, hkrati pa se tudi 

neprestano izkorišča za vsakdanje potrebe človeka. Viri vode niso neomejeni in so prostorsko 

neenakomerno porazdeljeni. Le vsak sedmi Zemljan živi na območju bogatem z viri pitne vode. Rešitev 

za zmanjšanje onesnaževanja vodnega okolja je v neprestanem izobraževanju množice ljudi. 

Raziskovanje na področju izobraževanja in učenja naravoslovja se vse bolj osredotoča na razvijanju 

naravoslovne in okoljske pismenosti pri učencih.  

Pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Devetaka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani opravljam magistrsko 

nalogo z naslovom »Vpeljava hidrosferskih okoljskih problemov z uporabo sodobnejših učnih pristopov 

v pouk kemije v osnovni šoli«. Zaradi trenutnih razmer bo zbiranje podatkov potekalo preko spleta. V 

prvi fazi bodo učenci in učenke rešili pred-preizkus znanja in anketne vprašalnike, čas potreben za 

reševanje je 20 minut. Sledi druga faza zbiranja podatkov in sicer izvedba spletne delavnice. Spletna 

delavnica je zasnovana za eno šolsko uro in zajema štiri krajše interaktivne videoposnetke ter kratko 

igro. Po ogledu spletne delavnice bo sledilo reševanje po-preizkusa znanja in anketnega vprašalnika, čas 

potreben za reševanje je 15 minut. Tretja faza se bo izvedla dva tedna po drugi fazi. V tej fazi bodo 

učenci in učenke rešili pozni preizkus znanja, čas potreben za reševanje je 10 minut.  

Vse to bo objavljeno na spletni strani https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/. Sodelovanje v 

magistrski raziskavi je anonimno, rezultati bodo uporabljeni zgolj v znanstvene namene. Z rezultati 

raziskave se bodo nakazale smernice vključevanja hidrosferskih okoljskih problemov v pouk kemije in 

kako s sodobnimi učnimi pristopi izboljšamo interes in učno motivacijo do učenja okoljskih vsebin.  

Starši, ki se strinjate s sodelovanjem vaših otrok v raziskavi, morate podpisati spodnje soglasje. Vsak 

morebiten prispevek je pomemben in pomaga doseči zastavljene cilje, s tem pa prispeva h izboljšanju 

načrtovanja pedagoških procesov pri naravoslovnih predmetih. 

Že v naprej se zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

 

 

Taja Klemen, študentka magistrskega študijskega programa predmetnega poučevanja 

 

SOGLASJE STARŠEV O SODELOVANJU OTROKA V RAZISKAVI 

 

Ime in priimek učenca / učenke: _____________________________________________________ 

Spodaj podpisani/a __________________________________ DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM 

(obkrožite) sodelovanje mojega otroka v magistrski raziskavi z naslovom »Vpeljava hidrosferskih 

okoljskih problemov z uporabo sodobnejših učnih pristopov v pouk kemije v osnovni šoli«, ki jo izvaja 

študentka Taja Klemen.  

 

Podpis starša / skrbnika: ___________________________    Datum: _________________________ 

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/
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9.3. Kronološki dnevnik sodelovanja s šolami in potek magistrske raziskave  
Tabela 42: Dnevnik sodelovanja s šolo 1 

Datum  Opis postopka izvedbe magistrske raziskave s šolo 1 

28.4.2021 Kontaktiranje ravnateljice in učiteljice kemije s prošnjo za izvedbo magistrske raziskave (v prilogi poslan dopis); prejetje 

odgovora s strani učiteljice kemije za sodelovanje v magistrski raziskavi. 

2.5.2021 Dogovor z učiteljico kemijo o pričetku izvedbe magistrske raziskave, posredovanje soglasij za starše oziroma skrbnike.  

5.5.2021 Posredovanje navodil 1 (prva faza magistrske raziskave) za učence in povezavo do spletne strani. Opozorilo s strani učiteljice 

kemije na morebitno slabšo odzivnost učencev zaradi izvajanja NPZ, zaključevanje ocen in priprav na valeto. 

10.5.2021 – 16.5.2021 Izpolnjevanje vprašalnikov in pred-preizkusa znanja prve faze magistrske raziskave; v prvi fazi magistrske raziskave je sodelovalo 

39 učencev. 

19.5.2021 Posredovanje navodil 2 (druga faza magistrske raziskave) za učence. 

21.5.2021 – 28.5.2021 Ogled spletne delavnice in izpolnjevanje vprašalnika in po-preizkusa znanja druge faze magistrske raziskave; v drugi fazi 

magistrske raziskave je sodelovalo 37 učencev. 

7.6.2021 Posredovanje navodil 3 (tretja faza magistrske raziskave) za učence. 

9.6.2021 – 12.6.2021 Reševanje poznega preizkusa znanja tretje faze magistrske raziskave; v tretji fazi je sodelovalo 16 učencev.  

3.7.2021 Zahvala za sodelovanje v magistrski raziskavi, povratna informacija o uspešnosti sodelovanja učencev v magistrski raziskavi. 
 

Tabela 43: Dnevnik sodelovanja s šolo 2 

Datum  Opis postopka izvedbe magistrske raziskave s šolo 2 

28.4.2021 Kontaktiranje ravnateljice in učiteljice kemije s prošnjo za izvedbo magistrske raziskave (v prilogi poslan dopis). 

2.5.2021 Prejetje odgovora s strani učiteljice kemije za sodelovanje v magistrski raziskavi; dogovor z učiteljico kemijo o pričetku izvedbe 

magistrske raziskave, posredovanje soglasij za starše oziroma skrbnike.  

6.5.2021 Posredovanje navodil 1 (prva faza magistrske raziskave) za učence in povezavo do spletne strani.  

14.5.2021 – 18.5.2021 Izpolnjevanje vprašalnikov in pred-preizkusa znanja prve faze magistrske raziskave; v prvi fazi magistrske raziskave je sodelovalo 

29 učencev. 

19.5.2021 Posredovanje navodil 2 (druga faza magistrske raziskave) za učence. Opozorilo učiteljice kemije na odsotnost učencev zaradi 

udeležbe na taboru. 

24.5.2021 – 3.6.2021 Ogled spletne delavnice in izpolnjevanje vprašalnika in po-preizkusa znanja druge faze magistrske raziskave; v drugi fazi 

magistrske raziskave je sodelovalo 12 učencev. 

7.6.2021 Posredovanje navodil 3 (tretja faza magistrske raziskave) za učence. 

9.6.2021 – 13.6.2021 Reševanje poznega preizkusa znanja tretje faze magistrske raziskave; v tretji fazi je sodelovalo 8 učencev.  

3.7.2021 Zahvala za sodelovanje v magistrski raziskavi, povratna informacija o uspešnosti sodelovanja učencev v magistrski raziskavi. 
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Tabela 44: Dnevnik sodelovanja s šolo 3 

Datum  Opis postopka izvedbe magistrske raziskave s šolo 3 

26.4.2021 Kontaktiranje podravnateljice in učiteljice kemije s prošnjo za izvedbo magistrske raziskave (v prilogi poslan dopis). 

2.5.2021 Prejetje odgovora s strani podravnateljice za sodelovanje v magistrski raziskavi; posredovanje soglasij za starše oziroma skrbnike.  

14.5.2021 Kontaktiranje učiteljice kemije; posredovanje navodil 1 (prva faza magistrske raziskave) za učence in povezavo do spletne strani.  

15.5.2021 – 18.5.2021 Izpolnjevanje vprašalnikov in pred-preizkusa znanja prve faze magistrske raziskave; v prvi fazi magistrske raziskave je sodelovalo 

4 učencev. 

19.5.2021 Posredovanje navodil 2 (druga faza magistrske raziskave) za učence. 

20.5.2021 – 27.5.2021 Ogled spletne delavnice in izpolnjevanje vprašalnika in po-preizkusa znanja druge faze magistrske raziskave; v drugi fazi 

magistrske raziskave je sodelovalo 3 učencev. 

7.6.2021 Posredovanje navodil 3 (tretja faza magistrske raziskave) za učence. Ni bilo odziva s strani učencev. 

3.7.2021 Zahvala za sodelovanje v magistrski raziskavi, povratna informacija o uspešnosti sodelovanja učencev v magistrski raziskavi. 

 

Tabela 45: Dnevnik sodelovanja s šolo 4 

Datum  Opis postopka izvedbe magistrske raziskave s šolo 4 

26.4.2021 Kontaktiranje ravnateljice in učiteljice kemije s prošnjo za izvedbo magistrske raziskave (v prilogi poslan dopis). 

27.4.2021 Prejetje odgovora s strani učiteljice kemije za sodelovanje v magistrski raziskavi; dogovor z učiteljico kemijo o pričetku izvedbe 

magistrske raziskave, posredovanje soglasij za starše oziroma skrbnike.  

6.5.2021 Posredovanje navodil 1 (prva faza magistrske raziskave) za učence in povezavo do spletne strani. Opozorilo učiteljice kemije o 

morebitni slabši odzivnosti zaradi izvajanja NPZ.  

14.5.2021 Ponovni kontakt z učiteljico kemijo o izvedbi prvega dela raziskave; dogovor o ponovnem opozorilu učencev za pričetek izvajanja 

prvega dela raziskave.  

21.5.2021 – 28.5.2021 Izpolnjevanje vprašalnikov in pred-preizkusa znanja prve faze magistrske raziskave; v prvi fazi magistrske raziskave je sodelovalo 

37 učencev. 

23.5.2021 Posredovanje navodil 2 (druga faza magistrske raziskave) za učence. Opozorilo učiteljice kemije, da je učence težko pripraviti h 

sodelovanju v magistrski raziskavi, ker ne sledijo niti pri rednem pouku. Meni, da bo odziv učencev slabši.  

26.5.2021 – 4.6.2021 Ogled spletne delavnice in izpolnjevanje vprašalnika in po-preizkusa znanja druge faze magistrske raziskave; v drugi fazi 

magistrske raziskave je sodelovalo 10 učencev. 

7.6.2021 Posredovanje navodil 3 (tretja faza magistrske raziskave) za učence. 

9.6.2021 – 12.6.2021 Reševanje poznega preizkusa znanja tretje faze magistrske raziskave; v tretji fazi je sodelovalo 8 učencev.  

3.7.2021 Zahvala za sodelovanje v magistrski raziskavi, povratna informacija o uspešnosti sodelovanja učencev v magistrski raziskavi. 
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Tabela 46: Dnevnik sodelovanja s šolo 5 

Datum  Opis postopka izvedbe magistrske raziskave s šolo 5 

5.5.2021 Kontaktiranje ravnatelja in učiteljice kemije s prošnjo za izvedbo magistrske raziskave (v prilogi poslan dopis). 

6.5.2021 Prejetje odgovora s strani učiteljice kemije za sodelovanje v magistrski raziskavi; dogovor in dodatna pojasnila izvedbe 

magistrske raziskave; učiteljica bo govorila še z ravnateljem o izvedbi.  

12.5.2021 Dovoljenje ravnatelja za izvedbo magistrske raziskave. Posredovanje soglasij za starše oziroma skrbnike. 

17.5.2021 Dogovor z učiteljico kemije o časovni izvedbi magistrske raziskave; posredovanje navodil 1 (prva faza magistrske raziskave) za 

učence in povezavo do spletne strani.  

19.5.2021 – 24.5.2021 Izpolnjevanje vprašalnikov in pred-preizkusa znanja prve faze magistrske raziskave; v prvi fazi magistrske raziskave je sodelovalo 

14 učencev. 

25.5.2021 Posredovanje navodil 2 (druga faza magistrske raziskave) za učence in navodil 3 (tretja faza magistrske raziskave).  

26.5.2021 – 2.6.2021 Ogled spletne delavnice in izpolnjevanje vprašalnika in po-preizkusa znanja druge faze magistrske raziskave; v drugi fazi 

magistrske raziskave je sodelovalo 14 učencev. 

7.6.2021 – 11.6.2021 Reševanje poznega preizkusa znanja tretje faze magistrske raziskave; v tretji fazi je sodelovalo 14 učencev.  

3.7.2021 Zahvala za sodelovanje v magistrski raziskavi, povratna informacija o uspešnosti sodelovanja učencev v magistrski raziskavi. 

 

Tabela 47: Dnevnik sodelovanja s šolo 6 

Datum  Opis postopka izvedbe magistrske raziskave s šolo 6 

5.5.2021 Kontaktiranje ravnatelja in učiteljice kemije s prošnjo za izvedbo magistrske raziskave (v prilogi poslan dopis). 

6.5.2021 Prejetje odgovora s strani učiteljice kemije za sodelovanje v magistrski raziskavi; dodatna pojasnila o izvedbi raziskave.  

12.5.2021 Posredovanje soglasij za starše oziroma skrbnike. 

17.5.2021 Dogovor z učiteljico kemije o časovni izvedbi magistrske raziskave; posredovanje navodil 1 (prva faza magistrske raziskave) za 

učence in povezavo do spletne strani.  

20.5.2021 – 26.5.2021 Izpolnjevanje vprašalnikov in pred-preizkusa znanja prve faze magistrske raziskave; v prvi fazi magistrske raziskave je sodelovalo 

9 učencev. 

25.5.2021 Posredovanje navodil 2 (druga faza magistrske raziskave) za učence in navodil 3 (tretja faza magistrske raziskave).  

26.5.2021 – 1.6.2021 Ogled spletne delavnice in izpolnjevanje vprašalnika in po-preizkusa znanja druge faze magistrske raziskave; v drugi fazi 

magistrske raziskave je sodelovalo 8 učencev. 

7.6.2021 – 11.6.2021 Reševanje poznega preizkusa znanja tretje faze magistrske raziskave; v tretji fazi je sodelovalo 8 učencev. Učiteljica kemije je 

podala povratno informacijo učencev  – učenci so bili slabše motivirani, nekaterim učencem se je zdela vsebina pretežka, učenci 

so bili že obremenjeni z zaključevanjem ocen in pripravami na valeto.  

3.7.2021 Zahvala za sodelovanje v magistrski raziskavi, povratna informacija o uspešnosti sodelovanja učencev v magistrski raziskavi. 
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Tabela 48: Dnevnik sodelovanja s šolo 7 

Datum  Opis postopka izvedbe magistrske raziskave s šolo 7 

5.5.2021 Kontaktiranje ravnatelja in učiteljice kemije s prošnjo za izvedbo magistrske raziskave (v prilogi poslan dopis). 

8.5.2021 Prejetje odgovora s strani učiteljice kemije za sodelovanje v magistrski raziskavi; dodatna pojasnila o izvedbi raziskave.  

12.5.2021 Posredovanje soglasij za starše oziroma skrbnike. 

17.5.2021 Dogovor z učiteljico kemije o časovni izvedbi magistrske raziskave; posredovanje navodil 1 (prva faza magistrske raziskave) za 

učence in povezavo do spletne strani.  

19.5.2021 – 25.5.2021 Izpolnjevanje vprašalnikov in pred-preizkusa znanja prve faze magistrske raziskave; v prvi fazi magistrske raziskave je sodelovalo 

13 učencev. 

25.5.2021 Posredovanje navodil 2 (druga faza magistrske raziskave) za učence in navodil 3 (tretja faza magistrske raziskave).  

26.5.2021 – 1.6.2021 Ogled spletne delavnice in izpolnjevanje vprašalnika in po-preizkusa znanja druge faze magistrske raziskave; v drugi fazi 

magistrske raziskave je sodelovalo 13 učencev. 

8.6.2021 – 11.6.2021 Reševanje poznega preizkusa znanja tretje faze magistrske raziskave; v tretji fazi je sodelovalo 13 učencev.  

3.7.2021 Zahvala za sodelovanje v magistrski raziskavi, povratna informacija o uspešnosti sodelovanja učencev v magistrski raziskavi. 
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9.4. Uvod in navodila za učence za izvedbo magistrske raziskave 

9.4.1. Uvodni del – predstavitev poteka magistrske raziskave  

 

Slika 14: Uvodna predstavitev magistrske raziskave 
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9.4.2. Navodila za izvedbo prve faze magistrske raziskave 

 

Pozdravljeni učenci in učenke! 

 

V prvi fazi raziskave bi vas prosila, da rešite spletni vprašalnik, ki se nahaja na spletni strani: 

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/kaksno-je-tvoje-znanje-o-hidrosferi/. Vseeno prilagam 

povezavo do spletnega vprašalnika: https://1ka.arnes.si/a/21682. 

Sodelovanje v magistrski raziskavi je anonimno. Na začetku spletnega vprašalnika je potrebno 

zapisati šifro. Ta šifra sestoji iz: 

 

- prva črka ulice, na kateri stanuješ (na primer S) 

- hišna številka (na primer 21) 

- prva črka meseca rojstva (na primer M) 

- dan rojstva (na primer 6) 

Vzamemo en primer. Učenec, ki stanuje na naslovu Saveljska cesta 21 in je rojen 6. maja 2002, bo 

njegova šifra S21M6. 

Vprašanja v spletnem vprašalniku pozorno preberi, razmisli in odgovori po lastni presoji! 

Pomembno je, da so tvoji odgovori iskreni, tudi če na kakšno vprašanje ne boš znal/a odgovoriti. 

Čas potreben za reševanje je 20 minut. Spletni vprašalnik zajema 5 strani. Za nadaljevanje reševanja 

spletnega vprašalnika izberi funkcijo NASLEDNJA STRAN. Reševanje se zaključi takrat, ko izbereš 

funkcijo ZADNJA STRAN in se izpiše besedilo o zaključku spletnega vprašalnika. 

Prosila bi te, da spletni vprašalnik rešiš do vključno 24.5.2021. V primeru vprašanj mi piši na 

tk7187@student.uni-lj.si. Vsak tvoj prispevek je pomemben! Že v naprej se ti iskreno zahvaljujem 

za sodelovanje. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

Taja Klemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/kaksno-je-tvoje-znanje-o-hidrosferi/
https://1ka.arnes.si/a/21682
mailto:tk7187@student.uni-lj.si
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9.4.3. Navodila za izvedbo druge faze magistrske raziskave 

 

Pozdravljeni učenci in učenke! 

 

V drugi fazi magistrske raziskave sledi ogled spletne delavnice na povezavi: 

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/druga-faza/. Pri tem si oglejte 4 sklope interaktivnih 

videoposnetkov o onesnaževanju vode. Svoje znanje utrdite z igro spomin. Po ogledu teh posnetkov 

boste znali odgovoriti na spodnja vprašanja: 

1. Kako lahko s pomočjo mobilne aplikacije na pametnemu telefonu določiš masno koncentracijo vodne 

raztopine v vzorcu? 

2. Kako doma izdelati biorazgradljivo plastiko, ki se vse bolj uporablja pri izdelovanju vrečk in drugih 

izdelkov? 

3. Katero sredstvo bi izbral za čiščenje razlitih naftnih madežev v morju? 

4. Kako lahko odstranimo v vodi topna barvila iz odpadne vode tekstilne industrije? 

 

Na koncu spletne strani vas čaka povezava do spletnega preizkusa znanja in anketnega vprašalnika 

(https://1ka.arnes.si/a/24285). Čas potreben za reševanje je 15 minut. Sodelovanje v magistrski raziskavi 

je anonimno, zato ne pozabi zapisati svojo šifro.  

Vprašanja pozorno preberi, razmisli in odgovori po lastni presoji! Pomembno je, da so tvoji 

odgovori iskreni, tudi če na kakšno vprašanje ne boš znal/a odgovoriti. Reševanje se zaključi takrat, 

ko izbereš funkcijo ZADNJA STRAN  in se izpiše besedilo o zaključku spletnega vprašalnika. V primeru 

vprašanj mi piši na tk7187@student.uni-lj.si. 

 

Prosila bi te, da spletni vprašalnik rešiš do vključno 2.6.2021. Vsak tvoj prispevek je pomemben! 

Že v naprej se ti iskreno zahvaljujem za sodelovanje. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

Taja Klemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onesnazevanjehidrosfere.splet.arnes.si/druga-faza/
https://1ka.arnes.si/a/24285
mailto:tk7187@student.uni-lj.si
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9.4.4. Navodila za izvedbo tretje faze magistrske raziskave 

 

Pozdravljeni učenci in učenke! 

Smo v zadnji fazi magistrske raziskave. Prosila bi vas, da rešite spletni preizkus znanja na spodnji 

povezavi: https://1ka.arnes.si/a/25613.  

Čas potreben za reševanje je 10 minut. Sodelovanje v magistrski raziskavi je anonimno, zato ne pozabi 

zapisati svojo šifro.  

Naloge v spletnem preizkusu znanja pozorno preberi, razmisli in odgovori po lastni presoji! 

Pomembno je, da so tvoji odgovori iskreni, tudi če na kakšno vprašanje ne boš znal/a odgovoriti. 

Reševanje se zaključi takrat, ko izbereš funkcijo ZADNJA STRAN  in se izpiše besedilo o zaključku 

spletnega preizkusa znanja. V primeru vprašanj mi piši na tk7187@student.uni-lj.si. 

Prosila bi te, da preizkus znanja rešiš do vključno 13.6.2021. Vsak tvoj prispevek je pomemben! 

Že v naprej se ti iskreno zahvaljujem za sodelovanje v magistrski raziskavi. 

Lepo vas pozdravljam, 

Taja Klemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ka.arnes.si/a/25613
mailto:tk7187@student.uni-lj.si
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9.5. Merski pripomočki 
 

9.5.1. Ocenjevalna lestvica vedenjskih lastnosti nadarjenih učencev za področje kemije  

 

Št. Trditev 

P
o

p
o

ln
o

m
a

 

se
 s

tr
in

ja
m

 

S
tr

in
ja

m
 s

e
 

S
re

d
n

je
 s

e 

st
ri

n
ja

m
  

S
e 

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

N
ik

a
k

o
r 

se
  

n
e 

st
ri

n
ja

m
 

1.  Zbiram stvari iz narave in jih razvrščam po njihovih lastnostih v zbirke. 5 4 3 2 1 

2. Podrobno opazujem naravne dogodke in pojave. 5 4 3 2 1 

3. Sem vztrajen pri raziskovanju določene teme in naloge. 5 4 3 2 1 

4. Sem nezadovoljen s preprostimi razlagami, ki pa vseeno zadovoljijo moje sošolce. 5 4 3 2 1 

5. Razumem povezavo med raznimi naravnimi dogodki in pojavi. 5 4 3 2 1 

6. Znam jasno izraziti svoje ideje in ugotovitve. 5 4 3 2 1 

7. Naučeno snov razložim z uporabo lastnih besed.  5 4 3 2 1 

8. Hitro razumem nove kemijske pojme in procese. 5 4 3 2 1 

9. Zaupam v lastno znanje in razumevanje na področju kemije. 5 4 3 2 1 

10. Sposoben sem povezovati več različnih tematik s področja kemije. 5 4 3 2 1 

11. Včasih izrazim željo, da sam eksperimentiram brez navodil učitelja. 5 4 3 2 1 

12. Moji interesi se razlikujejo od interesov, ki jih imajo sošolci. 5 4 3 2 1 

13. Natančno se poglobim v nalogo, da bi jo opravil v predvidenem času. 5 4 3 2 1 

14. Nove izzive si zastavljam sam. 5 4 3 2 1 

15. Težje naloge so mi ljubše, saj mi predstavljajo izziv. 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 



. 
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9.5.2.  Specifikacijska tabela pred-preizkusa znanja 
Š

t.
 v

p
ra

ša
n

ja
  

Preverjena vsebina 

P
re

v
er

je
n

i 
p

o
jm

i 

T
ip

 n
a
lo

g
e 

Kognitivna stopnja po 

Bloomu 

Delež (%) v preizkusu 

znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga na preizkusu znanja 

R
eš

it
ev

 

T
o
čk

o
v
n

ik
 

Učni  

dosežek 

1
. 

ra
v
en

 

(p
o
zn

a
v
a
n

je
) 

2
. 

ra
v
en

 

(r
a
zu

m
ev

a
n

je
, 

u
p

o
ra

b
a
) 

3
. 

ra
v
en

 

(s
in

te
za

, 
a
n

a
li

za
, 

ev
a
lv

a
ci

ja
) 

1. Povezovanje 

delcev/gradnikov 

 

 

 

 

 

Polarnost 

molekule 

 

Neenakomerno 

porazdeljen 

električni naboj 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p

  10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Katera formula predstavlja molekulo, ki ima podobne lastnosti kot 

molekula vode? 

 

   A      NH3. 

   B      CH4. 

   C      O2. 

   Č      N2. 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci razlikujejo med 

(ne)polarnostjo vezi in 

(ne)polarnostjo molekule. 

 

 

 

 

1.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A   Zaradi neenakomerno porazdeljenega električnega naboja v molekuli  

metana, je ta, tako kot molekula vode, polarna. 

B Molekula kisika je tako kot molekula vode nepolarna, saj je v obeh  

molekulah električni naboj enakomerno porazdeljen.  

C Zaradi neenakomerno porazdeljenega električnega naboja v molekuli  

amonijaka, je ta, tako kot molekula vode, polarna. 

Č Molekula dušika je tako kot molekula vode nepolarna, saj je v obeh 

molekulah električni naboj enakomerno porazdeljen. 
 

 

C 1t 



. 
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2.  Kisikova družina 

organskih spojin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Površinsko 

aktivna sredstva  

 

Površinska 

napetost  

 

Molekule z 

nepolarnim in 

polarnim delom 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 O

b
je

k
ti

v
n

i 

ti
p

 

 10 %  2. Prikazani so kroglični modeli molekul spojin. Katero izmed njih 

uvrščamo med površinsko aktivna sredstva, ki zmanjšujejo površinsko 

napetost med dvema snovema? 

 

 

                 

 

Č 

 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

 

Učenci spoznajo zgradbo 

in delovanje mil (in 

detergentov) – površinsko 

aktivna sredstva. 

2.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 
A     Med površinsko aktivna sredstva uvrščamo nerazvejane nepolarne   

        organske molekule. 

B     Med površinsko aktivna sredstva uvrščamo razvejane nepolarne  

        organske molekule. 

C     Med površinsko aktivna sredstva uvrščamo organske molekule, ki imajo 

        polarni in nepolarni del. 

Č     Med površinsko aktivna sredstva uvrščamo polarne anorganske 

        molekule. 

C 1t 

3. Družina ogljikovodikov s 

polimeri 

Sintetični 

polimeri 

 

Razgradnja  

 

Kopičenje v 

naravi  

 

Vsebnost 

strupenih snovi 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

O
b

je
k

ti
v
n

i 
ti

p
  10 %   3. Izdelke iz sintetičnih polimerov pogosto uporabljamo, a hkrati 

onesnažujejo okolje. Katera izmed spodnjih trditev je napačna? 

 

A     Odpadki iz sintetičnih polimerov se v naravi ne razgradijo. 

B     Odpadki iz sintetičnih polimerov v okolje sproščajo strupene snovi.  

C Odpadke iz sintetičnih polimerov lahko v naravi razgradijo 

       mikroorganizmi. 

Č    Odpadki iz sintetičnih polimerov se kopičijo v morjih in oceanih.  

 

C 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

Učenci spoznajo vplive 

sinteznih polimerov na 

okolje. 

3.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 
A     Odpadki iz sintetičnih polimerov so čiste snovi in ne vsebujejo nobenih  

        strupenih primesi. 

B     Odpadki iz sintetičnih polimerov se v naravi razgradijo v manj kot enem  

        letu. 

C     Če je odpadek zavržen v bližnjo reko, ta ne more doseči morja ali  

        oceanov. 

Č     Mikroorganizmi lahko v naravi razgradijo le naravne organske snovi.  

Č  1t 



. 
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4. Kisikova družina 

organskih spojin  

 

 

Škrob 

 

Polisaharid 

 

Amiloza 

 

Amilopektin 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 O

b
je

k
ti

v
n

i 
ti

p
   10 %  4. V katero skupino snovi, glede na kemijsko zgradbo, uvrščamo škrob? 

 

   A      Med polisaharide. 

   B      Med ogljikovodike. 

   C      Med lipide. 

   Č      Med beljakovine. 

 

 

A 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

Učenci opredelijo 

polisaharide kot naravne 

polimere. 

4.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Molekulo škroba sestavlja več tisoč aminokislin, ki so med seboj  

povezane s peptidno vezjo.  

B Molekula škroba je ester višjih maščobnih kislin in alkohola glicerola.   

C Molekula škroba  je sestavljena iz dolgih razvejanih verig ogljikovih 

atomov 

Č Škrob sestavljata molekuli amiloze in amilopektina, ki sta zgrajeni iz 

velikega števila  glukoznih enot. 
 

 

Č 1t 

5. Elementi v PSE 

 

Družina ogljikovodikov s 

polimeri  

 

Kisikova družina 

organskih spojin  

Pesticidi in 

gnojila  

 

Spiranje snovi s 

kmetijsko 

obdelovalnih 

površin v 

podtalnico  

 

Sintetični in 

biorazgradljivi 

odpadki 

(polimeri) 

 

Netopna čistilna 

sredstva 

 

 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
O

b
je

k
ti

v
n

i 
ti

p
   10 %  5. Kaj je najučinkovitejši ukrep, ki zmanjšuje onesnaževanje podtalnice, 

ki je pitna voda? 

 

 A     Uporaba čistilnih sredstev, ki so v vodi netopna. 

 B     Zmanjšana uporaba pesticidov in gnojil v kmetijstvu.   

 C  Uporaba lesne biomase namesto uporabe kurilnega olja za kurjenje 

         pozimi. 

 Č  Odlaganje biorazgradljivih odpadkov v naravo namesto sintetičnih 

        odpadkov. 

 

B 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

Učenci spoznajo vpliv 

elementov (na primer 

agronomiji) na okolje; 

spoznajo vplive sinteznih 

polimerov na okolje; 

spoznajo zgradbo in 

delovanje mil. 

5.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Biorazgradljive odpadke lahko zaradi hitre razgradnje in neškodljivih  

snovi odlagamo v naravo.  

B Čistila, ki so netopna v vodi so lažje razgradljiva, čeprav so za  

organizme lahko strupena. 

C Pri gorenju lesa nastane manj trdnih delcev, ki se spirajo v podtalnico,  

kot če bi kurili s kurilnim oljem. 

Č Zmanjšana uporaba pesticidov in gnojil pomeni manj spiranja teh  

snovi s padavinami v podtalnico. 

 
 

Č 1t 



. 
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6.  Kemija je svet snovi 

 

Piktogram 

 

Nevarnost za 

vodne organizme 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p
  10 %  6. Rok je v odtok zlil detergent. Embalaža detergenta je vsebovala 

piktogram kot ga prikazuje slika. Kakšen vpliv ima ta detergent vodni 

ekosistem? 

 
 

   A      Detergent je škodljiv samo ribam. 

   B      Detergent pomaga očistiti onesnaženo vodo.   

   C      Detergent je škodljiv samo za zdravje ljudi.  

   Č      Detergent je škodljiv za vse vodne organizme. 

 

Č 

 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

 

Učenci poglabljajo 

poznavanje nevarnih 

lastnosti snovi, njihovo 

označevanje in ravnanje z 

nevarnimi snovmi.  

6.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Ker piktogram prikazuje samo poginulo ribo v vodnem okolju.  

B Če bi tak detergent zaužil, bi prišlo do zastrupitve. 

C Sestavine detergenta nase vežejo nečistoče in tako očistijo vodo. 

Č Detergent vsebuje za vse vodne organizme strupene snovi. 
 

Č 1t 

7. Elementi v PSE Gnojila v 

kmetijstvu 

 

Fosfatni(V) ioni 

 

Nitratni(V) ioni 

 

Masna 

koncentracija 

vodnih raztopin  

 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p

   10 % 7. Tabela prikazuje izmerjene vrednosti masne koncentracije onesnaževal in 

njihove maksimalne dovoljenje vrednosti. Glede na rezultate meritev razmisli, kje 

je bil najverjetneje odvzet vzorec vode? 

 

 

   A      Voda je bila vzorčena na industrijskem območju. 

   B      Voda je bila vzorčena v bližini kmetijsko obdelovalne površine. 

   C      Voda je bila vzorčena iz gospodinjskih odplak. 

   Č      Voda je bila vzorčena v bližini odlagališč odpadkov. 

 

B 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 



. 
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Učenci spoznajo elemente 

v sodobni tehnologiji 

(agronomija) in vpliv na 

okolje. 

7.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Povečana masna koncentracija fosfatnih(V) in nitratnih(V) ionov  

je posledica uporabe gnojil v kmetijstvu. 

B Masna koncentracija fosfatnih(V) ionov je najbolj presežena, razlog  

je v povečani rabi gospodinjskih pralnih sredstev. 

C V vzorčni vodi so prisotni vsi ioni, kar kaže na spiranje vode s površine 

odlagališč odpadkov v bližnje vodne vire. 

Č Nizka masna koncentracija železovih(II) in živosrebrovih(II) ionov  

kaže na uspešnost čiščenja industrijske odpadne vode. 
 

 

A 1t 

8. Kemija je svet snovi Čiščenje vode z 

različnimi 

postopki  

 

Usedanje večjih 

delcev 

 

 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p
  10 %  8. Slika prikazuje postopek čiščenja odpadnih voda 

v čistilni napravi. S katerim številom je označeno 

primarno čiščenje? 

 

A       S številom 1.  

B      S številom 2.   

C      S številom 3.  

Č      S številom 4. 

 

  

B 

 

 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

 

 

Učenci spoznajo 

laboratorijske spretnosti in 

tehnike; spoznajo pomen 

kemije v življenju in 

nekaterih kemijskih 

poklicih. 

8.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Pri postopku primarnega čiščenja odpadnih voda poteče biološka 

razgradnja organskih snovi. 

B Pri postopku primarnega čiščenja se odpadna voda dezinficira s  

pomočjo uvajanja klora. 

C Pri postopku primarnega čiščenja je uporabljeno mehanično pregradno 

sito, ki zadrži večje trdne delce. 

Č Pri postopku primarnega čiščenja voda teče skozi primarni usedalnik, 

prav tako pa se vodi dodajajo reagenti.   

 
 

Č 1t 



. 
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9.  Kisline, baze in soli  Deževnica 

 

Šibka kislina 

 

Reakcija 

nevtralizacije 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p
   10 % 9. Kaj bi se zgodilo, če bi v deževnico dodali razredčeno šibko bazo? 

 

   A      Nastala bi bela oborina. 

   B      Potekla bi reakcija nevtralizacije.   

   C      Nastali bi dve ločeni plasti. 

   Č      Kemijska reakcija ne bi potekla.  

 

B 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

Učenci razlikujejo med 

raztopinami kislin in baz 

ter spoznajo reakcijo 

nevtralizacije na 

preprostih primerih. 

9.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Deževnica in bazična vodna raztopina se ne mešata, zaradi razlike v  

gostoti nastaneta dve plasti. 

B Kot produkt kemijske reakcije nastane netopna snov, ki se kot trdnina  

izloči iz raztopine.  

C Kemijska reakcija v tem primeru ne poteče, saj je tudi deževnica šibka 

bazična vodna raztopina. 

Č Deževnica ima šibke kisle lastnosti, zato po dodatku šibke bazične  

vodne raztopine poteče reakcija nevtralizacije. 

 
 

Č 1t 

10. Elementi v PSE Aktivno oglje  

 

Aktivna površina 

 

Vezava molekul 

na površino 

aktivnega oglja 

 

 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p
 10 %   10. Aktivno oglje ima širok spekter uporabe. Uporablja se tudi za 

medicinske namene, v lekarnah je dostopen brez recepta v obliki tablet. 

Kakšen je medicinski namen uporabe tablet iz aktivnega oglja? 
 

   A      V primeru glavobolov. 

   B      V primeru pika ose. 

   C      V primeru povečanja izločanja želodčne kisline. 

   Č      V primeru zastrupitev.  

  

Č 

 

 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

 

 

Učenci razumejo vlogo 

izbranega elementa v 

sodobnih tehnologijah; 

učenci spoznajo pomen 

kemijske industrije pri 

pridobivanju oziroma 

predelavi najrazličnejših 

snovi in vloge kemije v 

sodobnih tehnologijah. 

10.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Aktivno oglje ima bazične lastnosti, zaradi česar se nevtralizira  

odvečna želodčna kislina. 

B Aktivno oglje ima veliko aktivno površino, kar omogoča vezavo 

 molekul neke strupene snovi. 

C Aktivno oglje ima kisle lastnosti, zaradi česar se nevtralizira izločena  

bazična snov ob piku ose. 

Č Aktivno oglje je analgetik, ki ima ob zaužitju tablete protibolečinski 

učinek in lajša glavobole. 
 

B 1t 

 Σ 30% Σ 50% Σ 20%  



. 
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9.5.3.  Specifikacijska tabela po-preizkusa in poznega preizkusa znanja 

Š
t.

 v
p

ra
ša

n
ja

  

Preverjena vsebina 

P
re

v
er

je
n

i 
p

o
jm

i 

T
ip

 n
a
lo

g
e 

Kognitivna stopnja po 

Bloomu 

Delež (%) v preizkusu 

znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga na preizkusu znanja 

R
eš

it
ev

 

T
o
čk

o
v
n

ik
 

Učni  

dosežek 

1
. 

ra
v
en

 

(p
o
zn

a
v
a
n

je
) 

2
. 

ra
v
en

 

(r
a
zu

m
ev

a
n

je
, 

u
p

o
ra

b
a
) 

3
. 

ra
v
en

 

(s
in

te
za

, 
a
n

a
li

za
, 

ev
a
lv

a
ci

ja
) 

1. Družina ogljikovodikov s 

polimeri  

 

Nafta  

 

Razlitje nafte 

 

Okoljske težave  

 

Nepolarne in polarne 

snovi 

 

 

  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
O

b
je

k
ti

v
n

i 
ti

p
 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zaradi eksplozije na naftni ploščadi se je v morje izlilo deset 

tisoč ton nafte. Katera trditev o posledicah razlitja nafte je 

napačna?  

 

A    Hlapne spojine razlite nafte se razširijo na druga območja. 

B    Nafta je v vodi dobro topna.  

C    Naftni madeži se oprimejo perja ali dlake živali.  

Č    Spremenijo se fizikalne lastnosti vodnega habitata (prepustnost  

      svetlobe). 

 

B 

 

 

 

 

 

1t 

 

 

 

 

 

Učenci proučujejo vplive 

uporabe ogljikovodikov in  

njihovih derivatov na okolje; 

razumejo pomen oziroma 

vpliv ogljikovodikov in 

njihovih derivatov na življenje 

oziroma okolje. 

 

1.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A    Nafta ima nepolarne lastnosti, zato v vodi in drugih polarnih  

       topilih  ni topna. 

B    Spojine nafte zaradi velike molske mase niso hlapne. 

C    Nafta je prosojna tekočina, kar omogoča dobro prepustnost  

       svetlobe. 

Č    Površina perja ali dlake živali vsebuje voske, kar onemogoča  

      oprijem naftnih madežev. 

 

A 1t 



. 
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2. Družina ogljikovodikov s 

polimeri  

 

 

Kisikova družina organskih 

spojin 

 

Nafta 

 

Razlitje nafte 

 

Okoljske težave 

 

Površinsko aktivne 

snovi 

 

Mikrobiološka 

razgradnja 

 

Naravni in sintetični 

polimeri 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
O

b
je

k
ti

v
n

i 
ti

p
  10 %  2. S katerim izmed spodaj naštetih sredstev bi lahko pospešili 

naravno mikrobiološko razgradnjo naftnih madežev (organske 

snovi)? 

  

A     Z uporabo sanitetne vate. 

B     Z uporabo žagovine. 

C     Z uporabo površinsko aktivnega sredstva. 

Č     Nič od naštetega.  

 

C 1t 

Učenci proučujejo vplive 

uporabe ogljikovodikov in 

njihovih derivatov na okolje; 

razmišljajo o preprečevanju 

oziroma zmanjševanju vplivov 

ogljikovodikov in njihovih 

derivatov na okolje in se 

zavedajo pomena recikliranja 

odpadkov. Učenci opredelijo 

polisaharide kot naravne 

polimere.  

 

2.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A     Mikroorganizmi najlažje razgradijo naravne polimere z vezanimi  

        molekulami organske snovi. 

B     Mikroorganizmi najlažje razgradijo sintetične polimere z vezanimi 

        molekulami organske snovi. 

C     Naravna mikrobiološka razgradnja ne poteče v primeru razlitih  

        naftnih madežev. 

Č     Ker nastanejo manjše nezdružljive kapljice organske snovi, ki jih  

        mikroorganizmi lažje razgradijo. 

 

Č 1t 

3.  Družina ogljikovodikov s 

polimeri  

 

Kisikova družina organskih 

spojin 

 

Ločevanje odpadkov 

 

Vpliv odpadkov na 

okolje  

 

Organske snovi 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

O
b

je
k

ti
v
n

i 
ti

p
 

10 %   3.  V trgovini si kupil vrečko za smeti, ki ima poseben certifikat o 

biorazgradljivosti. Kam jo lahko po prenehani uporabi zavržeš? 

 

A     V bližnjo reko. 

B      V zabojnik za plastiko in plastično embalažo. 

C      V gozd. 

Č      V zabojnik za organske odpadke. 

Č 1t 

Učenci razmišljajo o 

preprečevanju oziroma 

zmanjševanju vplivov 

ogljikovodikov in njihovih 

derivatov na okolje in se 

zavedajo pomena recikliranja 

odpadkov.Učenci razumejo 

pomen oziroma vpliv 

organskih kisikovih spojin na 

življenje oziroma okolje. 

 

3.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A     Vrečka je narejena iz naravnega organskega materiala. 

B     Vrečka je narejena iz sintetičnega plastičnega materiala. 

C     Na gozdnih tleh so prisotni aerobni mikroorganizmi, ki bodo  

        vrečko razgradili. 

Č     V reki so prisotni anaerobni mikroorganizmi, ki bodo vrečko  

        razgradili. 

 

A 1t 
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4.  Kisikova družina organskih 

spojin  

 

Biorazgradljiva  

plastika 

 

Škrob – polisaharid 

 

Kemijska sestava 

škroba 
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ti
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  10 %  4. Biorazgradljivo plastiko izdelamo iz naravnega materiala. Zakaj 

moramo pri postopku izdelave biorazgradljive plastike zmes iz 

vode, škroba, glicerola in kisa segrevati na zmerni temperaturi? 

 

A     Zato, da poteče kemijska reakcija polimerizacije. 

B     Zato, da se spremeni kemijska struktura molekule škroba. 

C     Zato, da povečamo topnost škroba v vodi. 

Č     Zato, da razpade molekula škroba na molekule glukoze.  

 

B 1t 

Učenci na podlagi zgradbe 

prepoznajo ogljikove hidrate 

kot polifunkcionalne spojine 

in se seznanijo z njihovim 

pomenom za življenje in 

gospodarstvo; 

opredelijo polisaharide kot 

naravne polimere. 

4.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A     Škrob je pri sobni temperaturi v vodi netopen, po segrevanju pa se  

        popolnoma raztopi. 

B     Molekule škroba so monomerne enote, ki se med seboj povežejo v 

        biorazgradljiv polimer. 

C     Glukozne monomerne enote se skupaj z molekulami glicerola  

        povežejo v biorazgradljiv polimer. 

Č     Manj razvejana struktura molekule škroba omogoča mehčanje in  

        lažje oblikovanje. 

 

Č 1t 

5.  Periodni sistem elementov  

 

Mineralna in organska 

gnojila  

 

Evtrofikacija jezera  

 

Fosforjeve in dušikove 

spojine  

 

 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p
  10 %  5. Slika prikazuje pojav evtrofikacije v jezeru. Katero 

onesnaževalo povzroči takšen pojav?  
 

A     Mineralna in organska gnojila. 

B     Odlaganje plastičnih odpadkov. 

C     Pesticidi. 

Č     Izpušni plini avtomobilov in industrije. 

 

A 1t 

Učenci poznajo osnovne 

značilne lastnosti in uporabo 

alkalijskih kovin, zemeljsko 

alkalijskih kovin, izbranih 

prehodnih elementov, 

halogenov in žlahtnih plinov; 

razumejo vlogo izbranega 

elementa v sodobnih 

tehnologijah; spoznajo pomen 

kemijske industrije pri 

pridobivanju oziroma 

predelavi najrazličnejših 

5.1. Zakaj si izbral ta odgovor?  

 

A      Pri razgradnji pesticidov nastanejo strupeni produkti, ki  

        povzročijo odmiranje alg in višjih rastlin.  

B      Fosforjeve in dušikove spojine v gnojilih pospešijo  

        razmnoževanje alg in s tem proces fotosinteze.  

C      Povečana koncentracija ogljikovega dioksida pospeši  

        razmnoževanje alg in s tem proces fotosinteze. 

Č      Plastični odpadki vsebujejo poliklorirane bifenile, ki  

        povzročijo odmiranje alg in višjih rastlin. 

 

B 1t 
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snovi (spojin) in vloge kemije 

v sodobnih tehnologijah. 

6.  Kemija je svet snovi 

 

Atrazin  

 

Pesticid 

 

Piktogrami  

 

Ravnanje z nevarnimi 

snovmi 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p

  10 %  6. Atrazin je ena izmed spojin  v pesticidih za zatiranje plevela. 

Spodaj so prikazane slike piktogramov, ki so značilni za takšen 

pesticid. Katera trditev  je pravilna? 

 
 

A       Pesticid povzroča smrtno nevarnost za ribe, za človeka ne  

          predstavlja nobene nevarnosti. 

B       Pesticid se uporablja na kmetijsko obdelovalni površini, saj ne  

          more priti v stik z vodnim okoljem. 

C       Pesticid ni primeren za uporabo v kmetijstvu, saj vpliva na  

          zdravje ljudi in na vodno okolje.  

Č       Pesticid povzroči draženje dihal pri človeku, za vodno okolje ne  

          predstavlja nevarnosti.  

C 1t 

Učenci poglabljajo 

poznavanje nevarnih lastnosti 

snovi, njihovo označevanje in 

ravnanje z nevarnimi snovmi. 

6.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 
 

A      Piktogrami nakazujejo samo na draženje dihal človeka, ne 

         omejujejo pa uporabe pesticida v okolju. 

B      Piktogrami nakazujejo poginulo ribo, človeka pa s skico klicaja  

         opozorijo na previdnost pri uporabi snovi. 

C      Piktogrami nakazujejo nevarnost za vse vodne organizme, ne pa  

         tudi za kopenske organizme in človeka. 

Č      Piktogrami nakazujejo strupenost in poškodbe organov pri  

         človeku, prav tako na nevarnost za vodno okolje. 

 

Č 1t 
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7.  Kisline, baze in soli  

 

Bakrov(II) sulfat(VI) 

pentahidrat  

 

Masna koncentracija  

 

Grafično odčitanje 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p
   10 % 7.  Bakrov(II) sulfat(VI) pentahidrat se uporablja v kmetijstvu 

za zatiranje plesni. Dovoljena masna koncentracija vodne 

raztopine bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata  znaša 10-15 

g/L. Na podlagi grafa lahko odčitate masno koncentracijo 

vodne raztopine bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata v 

vzorcu A (rdeča oznaka) in vzorcu B (zelena oznaka). Katera 

trditev je pravilna? 

 

 
A      Masna koncentracija vodne raztopine vzorca A znaša točno  

        10 g/L.  

B      Oba vzorca lahko uporabimo v kmetijstvu za zatiranje plesni.  

C      Masna koncentracija vodne raztopine vzorca A znaša točno 

        15 g/L.  

Č     Nobenega izmed vzorcev ne smemo uporabiti v kmetijstvu za  

       zatiranje plesni. 

 

A 1t 

Učenci poznajo masno 

koncentracijo; obdelujejo in 

uporabljajo podatke iz 

različnih virov s poudarkom 

na uporabi različnih grafičnih 

prikazov. 

7.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A      Masni koncentraciji vodnih raztopin vzorcev A in B ne presegata 

         dovoljene vrednosti. 

B      Masna koncentracija vodne raztopine vzorca A dosega spodnjo  

         mejo dovoljene vrednosti. 

C      Masni koncentraciji vodnih raztopin vzorcev A in B presegata  

        dovoljene vrednosti. 

Č     Masna koncentracija vodne raztopine vzorca A dosega zgornjo  

        mejo dovoljene vrednosti. 

 

B 1t 



. 

 
 

135 
 

8.  Kemija je svet snovi  

 

Atom in periodni sistem 

elementov 

 

Kemijske reakcije 

Tehnike čiščenja vode 

 

Laboratorijski 

postopki ločevanja 

snovi  

 

Adsorpcija  

 

 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p
   10 % 8. Katero tehniko čiščenja vode bi uporabili za odstranjevanje v 

vodi topnih barvil iz odpadne vode tekstilne industrije? 

 

A     Obarjalne reakcije. 

B      Filtracija. 

C     Adsorpcija. 

Č     Destilacija. 

 

C 1t 

Učenci poznajo laboratorijske 

spretnosti in tehnike; razvijajo 

odnos do kemije s 

spoznavanjem pomena kemije 

v življenju in nekaterih 

kemijskih poklicih. 

 

Učenci se zavedajo pomena 

razvoja naravoslovnih 

znanosti in tehnologije za 

življenje, družbo in okolje. 

 

Učenci razumejo kemijske 

reakcije kot snovne in 

energijske spremembe.  

 

8.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A     Molekule barvila zaradi velike molske mase ostanejo na površini  

        filtrirnega papirja. 

B     Zmes barvila in vode se loči na posamezni sestavini zaradi razlik v  

        temperaturi vrelišča. 

C     Ob uporabi ustreznega reagenta se molekule barvila iz vodne  

        raztopine izločijo kot trdna snov. 

Č     Molekule barvila se zaradi delovanja privlačnih sil vežejo na  

        aktivno površino trdne snovi. 

 

Č 1t 

9.  Kemijske reakcije 

 

Kisline, baze in soli 

Kisle padavine  

 

Kemijska reakcija 

nastanka kisline  

 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p

  10 %  9. Kateri izmed naštetih vzrokov povzroči nastanek kislih padavin? 

 

A     Razpršitev pesticidov v okolje. 

B     Spuščanje jedkih kislin v okolje.  

C     Izpusti metana zaradi živinoreje. 

Č     Produkti gorenja fosilnih goriv v industriji. 

 

Č 1t 

Učenci znajo prepoznati 

kemijske spremembe; 

razumejo kemijske reakcije 

kot energijsko in snovno 

spremembo. 

 

Učenci razlikujejo med 

kislimi, bazičnimi in 

nevtralnimi snovmi iz svojega 

okolja; poznajo pomen, 

9.1. Zakaj si izbral ta odgovor? 

 

A     Žveplov dioksid v atmosferi reagira s kisikom, nato produkt  

        reagira z vodo do nastanka žveplove(VI) kisline. 

B     Metan v atmosferi reagira s kisikom, nato produkt reagira z vodo  

        do nastanka ogljikove(IV) kisline. 

C     Klorovodikova kislina je jedka kislina, ki iz okolja hlapi v obliki  

        plina vodikov klorid. 

Č     Stranski produkt razgradnje pesticidov je klor, ki z vodo reagira  

        do nastanka klorovodikove kisline. 

A 1t 
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uporabo in vpliv kislin, baz in 

soli v življenju in okolju. 

 

 

10. Elementi v periodnem sistemu Aktivno oglje 

 

Postopek čiščenja 

odpadnih voda 

 

Adsorbent  

 

 

O
b

je
k

ti
v

n
i 

ti
p

 10 %   10. Kakšna je funkcija aktivnega oglja pri postopku čiščenja 

odpadnih voda? 

 

A      Je adsorbent za anorganske molekule onesnaževala. 

B      Je adsorbent za organske molekule onesnaževala. 

C      Je absorbent za anorganske molekule onesnaževala. 

Č      Je absorbent za organske molekule onesnaževala. 

 

B 1t 

Učenci razumejo vlogo 

izbranega elementa v 

sodobnih tehnologijah;  

spoznajo pomen kemijske 

industrije pri pridobivanju 

oziroma predelavi 

najrazličnejših snovi (spojin) 

in vloge kemije v sodobnih 

tehnologijah. 

 

10.1. Zakaj si izbral takšen odgovor? 

 

A      Na aktivno površino aktivnega oglja se zaradi delovanja  

         privlačnih sil vežejo organske molekule.  

B      Na aktivno površino aktivnega oglja se zaradi delovanja  

         privlačnih sil vežejo anorganske molekule. 

C      Aktivno oglje ima na površini pore (praznine), skozi katere  

         prehajajo organske molekule. 

Č      Aktivno oglje ima na površini pore (praznine), skozi katere 

         prehajajo anorganske molekule. 

 

A 1t 

 Σ 30% Σ 50% Σ 20%  
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9.6.  Primerjava kemijskega znanja na preizkusih znanja pred in po izvedbi spletne delavnice 
 

Zaporedna št. 

naloge  

Preverjena raven kemijskega znanja na pred-preizkusu znanja 

Pred udeležbo spletne delavnice 

 

Preverjena nadgradnja kemijskega znanja v povezavi z 

onesnaževanjem hidrosfere na po- in poznim preizkusom znanja 

Po udeležbi spletne delavnice 

1. Učenci poznajo razliko med polarnimi in nepolarnimi molekulami, med 

naštetimi primeri (katere navadno obravnavajo šolski učbeniki) 

prepoznajo polarno in nepolarno molekulo.  

 

Učenci s pomočjo znanja o polarnih in nepolarnih molekulah ocenijo, kaj se zgodi 

ob razlitju naftnih madežev, kako razlika v polarnosti med dvema snovema 

(vodo in nafto) vpliva na posledice za okolje in kakšni so izzivi pri čiščenju 

naftnih madežev. 

 

2. Učenci na podlagi kemijske zgradbe molekule snovi prepoznajo 

površinsko aktivno sredstvo. Učenci vedo, da površinsko aktivno 

sredstvo zmanjša površinsko napetost med dvema snovema. 

 

Učenci spoznajo uporabo površinsko aktivnega sredstva pri kemijskem 

čiščenju razlitih naftnih madežev. Razumejo, zakaj takšen način pospeši 

mikrobiološko razgradnjo naftnih madežev. Kritično ocenijo prednosti in izzive 

kemijskega načina čiščenja razlitih naftnih madežev. 

 

3. Učenci prepoznajo posledice neustreznega odstranjevanja odpadkov iz 

sintetičnih polimerov. 

 

Učenci spoznajo eno izmed alternativnih rešitev onesnaževanja okolja s 

plastičnimi odpadki. Razumejo ločevanje odpadkov (biorazgradljiv odpadek po 

prenehani uporabi zavržemo v zabojnik za organske odpadke). 

 

4. Učenci opredelijo škrob kot primer naravnega polimera (polisaharida). 

Poznajo osnovno kemijsko strukturo škroba. 

 

Učenci prepoznajo uporabo škroba pri izdelavi biorazgradljive plastike. 

Spoznajo, kako sprememba kemijske strukture škroba vpliva na njegove 

fizikalne lastnosti in uporabo.  

 

5. Učenci med naštetimi primeri prepoznajo uporabo pesticidov in gnojil v 

kmetijstvu kot enega izmed najbolj ogrožajočih vplivov na vodno 

okolje. 

 

Učenci razumejo, da je proces evtrofikacije posledica spiranja mineralnih in 

organskih gnojil s kmetijsko obdelovalnih površin v bližnje vodne vire.  

 

6. Učenci poznajo piktogram, ki nakazuje nevarnost za vodno okolje. 

 

Učenci na konkretnem primeru pesticida in piktogramov presodijo ali je ta 

primeren za uporabo v kmetijske namene brez posledic za okolje in zdravje ljudi. 

 

7. Učenci poznajo masno koncentracijo, znajo odčitati vrednosti masne 

koncentracije ionov v tabeli ter na podlagi presežene vrednosti masne 

koncentracije ionov sklepajo na območje odvzetega vzorca vode.  

 

Učenci spoznajo uporabo bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata v 

kmetijstvu, iz grafičnega prikaza znajo odčitati vrednost masne 

koncentracije vodne raztopine bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata v 

vzorcu in na podlagi odčitane vrednosti sklepajo o dovoljeni uporabi takšnega 

vzorca v kmetijske namene. 
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8. Učenci poznajo faze čiščenja odpadne vode v čistilni napravi – 

predčiščenje, primarno čiščenje, sekundarno čiščenje in terciarno čiščenje. 

 

Učenci spoznajo konkreten postopek čiščenja odpadne vode. Spoznajo postopek 

adsorpcije kot fizikalni postopek čiščenja odpadne vode tekstilne industrije 

(voda onesnažena z vodotopnimi barvili). 

 

9. Učenci razumejo, da ima deževnica zaradi onesnaževanja šibke kisle 

lastnosti. Razumejo kemijsko reakcijo nevtralizacije. 

 

Učenci spoznajo žveplov dioksid kot stranski produkt gorenja fosilnih goriv v 

industriji. Razumejo, da se žveplov dioksid  v atmosferi oksidira do žveplovega 

trioksida. Učenci razumejo reakcijo žveplovega trioksida z vodnimi kapljicami 

koz vzrok za nastanek zakisanosti padavin.  

 

10. Učenci poznajo uporabo aktivnega oglja za medicinske namene. 

Razumejo, da ima aktivno oglje sposobnost vezave molekul neke snovi 

na svojo površino. 

 

Učenci spoznajo pojma adsorpcija in adsorbent. Spoznajo pomen uporabe 

aktivnega oglja pri čiščenju odpadnih voda. 
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9.7. Opis spletne strani za zbiranje podatkov in spletno delavnico 
 

9.7.1. Zavihek Uvod  

 

V uvodnem delu je bila predstavljena problematika onesnaževanja hidrosfere z izdelano 

informacijsko grafiko (infografiko) v programu Canva (https://www.canva.com/). 

Informacijska grafika omogoča, da s pomočjo grafičnih elementov na zanimiv in atraktiven 

način predstavimo ključne informacije.  

 

Slika 15: Predstavitev problema onesnaževanja hidrosfere z infografiko (osebni arhiv). 

S pomočjo programov MS PowerPoint, Canva in Adobe Premiere Pro je bil ustvarjen 

videoposnetek z glasovno razlago namena in faz magistrske raziskave. Za vsako fazo so bili na 

poenostavljen način opisani preizkusi znanja in vprašalniki, navodila za njihovo izpolnjevanje, 

časovno razporeditev in pomen pridobitve podatkov.  

9.7.2. Zavihek Prva faza 

 

V tem zavihku so na kratko predstavljena navodila za izpolnjevanje vprašalnikov, ocenjevalne 

lestvice in preizkusa znanja. Spodaj je priložena povezava do omenjenih instrumentov za 

zbiranje podatkov.  

 

Slika 16: Posnetek zaslona spletne strani zavihka prve faze (osebni arhiv). 

https://www.canva.com/
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9.7.3. Zavihek Druga faza 

 

Ta del vsebuje štiri glavne sklope virov onesnaževanja hidrosfere – industrija, kmetijstvo, 

razlitje nafte in plastični odpadki. Sklop industrija, razlitje nafte in plastični odpadki vsebujejo 

po en interaktiven videoposnetek, sklop kmetijstvo pa dva interaktivna posnetka. Poleg 

naloženih videoposnetkov je predstavljena vsebina in cilji, ki jih bodo učenci dosegli. Za 

utrjevanje znanja je bila izdelana igra spomin.  

 Sklop 1: Industrija - zakaj so lahko reke rožnato obarvane? 

V teoretičnemu delu prvega sklopa je razložen pojem hidrosfera in njena sestava. Sledi 

ponovitev kemijske zgradbe molekule vode, kovalentne vezi, agregatnih stanj, faznih prehodov 

med agregatnimi stanji, kroženje vode v naravi in topnost snovi v vodi. Agregatna stanja vode 

so prikazana na makroskopski, submikroskopski in delčni ravni. Delčna raven je predstavljena 

s hiperpovezavo do simulacije gibanja delcev vode v programu PhET. Učenci fazne prehodne 

med agregatnimi stanji ponovijo tako, da izpolnijo shemo, ki vsebuje interaktivne naloge 

dopolnjevanja povedi. Pri izdelani animaciji cikla kroženja vode je bila vključena tudi biosfera 

in antropogeni vplivi človeka na kroženje vode. Izpostavljena je bila industrija z izpušnimi plini 

in nenadzorovanimi izpusti odpadnih voda. Prikazan je bil primer izpušnega plina žveplovega 

dioksida, kemijske reakcije z vodnimi kapljicami in posledice zakisanosti padavin. Prav tako je 

bil prikazan primer izpusta odpadnih voda tekstilne industrije, ki vsebujejo razna onesnaževala. 

Za utrjevanje teoretičnega dela je bilo pripravljenih pet nalog različnega tipa. 

 

Slika 17: Predstavitev agregatnih stanj vode na makroskopski, submikroskopski in simbolni 

ravni (osebni arhiv). 
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Slika 18: Ponovitev faznih prehodov med agregatnimi stanji z interaktivnimi nalogami 

(osebni arhiv). 

Eksperimentalni del temelji na ugotavljanju pomena aktivnega oglja pri čiščenju odpadne vode 

tekstilne industrije. Potek izvedbe eksperimenta je predstavljen spodaj. Eksperimentalni del je 

sestavljen iz zaporednih sklopov – uvod, cilji eksperimentalnega dela, laboratorijska varnost, 

potrebščine in kemikalije, izvedba eksperimentalnega dela, rezultati eksperimentalnega dela, 

diskusija, ključna sporočila in naloge različnih tipov za utrjevanje znanja. Rezultati 

eksperimentalnega dela so bili zbrani v obliki tabele opažanj (makroskopska raven) in sklepov 

(delčna in simbolna raven). V tabeli so bile vstavljene interaktivne ikone z namigi in rešitvami. 

Diskusija je temeljila na kritičnem ovrednotenju učinkovitosti čiščenja odpadne vode tekstilne 

industrije z aktivnim ogljem. Tudi v tem primeru so bile vstavljene interaktivne ikone z namigi, 

ki so usmerjali učenčev razmislek. Za utrjevanje znanja so bile pripravljene štiri interaktivne 

naloge različnih tipov. 

 

Slika 19: Prikaz rezultatov eksperimentalnega dela v obliki tabele opažanj in sklepov 

 (osebni arhiv). 
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 Eksperiment 1: Uporaba aktivnega oglja za čiščenje onesnažene vode  

 

Potrebščine 

- Šest 100 mL čaš 

- Kapalka 

- Steklena palčka 

- Tehtnica 

- Aparatura za filtracijo  

- Alkoholni flomaster  

 

Kemikalije 

- Granulirano aktivno oglje 

- Barvilo za živila 

- Vodovodna voda 

 

Potek izvedbe eksperimenta po stopnjah 

1. V štiri 100 mL čaše odmerimo 80 mL vodovodne vode in jih označimo s števili 1,2,3 in 4.  

2. V čaše označene s števili 1,2 in 3 s kapalko odmerimo po 7 kapljic barvila za živila. Čaša z oznako    

    4 predstavlja slepi vzorec. 

3. S pomočjo tehtnice stehtamo dvakrat po 0,5 g granuliranega aktivnega oglja. 

4. V čaši 2 in 3 dodamo po 0,5 g granuliranega aktivnega oglja in opazujemo spremembe. Čaša z  

    oznako 1 predstavlja kontrolo. 

5. Vsebino v čaši 2 prefiltriramo po 1 uri, vsebino v čaši 3 pa po 24 urah.  

6. Vsebini v čaši 2 in čaši 3 primerjamo z vsebino v čaši 1 (kontrola) in 4 (slepi vzorec) ter si  

    zapišemo opažanja. Dobljene rezultate tudi fotografiramo.  

 

Fotografije rezultatov eksperimenta 

 

 
Slika 20: Rezultati eksperimenta čiščenja vode z aktivnim ogljem (osebni arhiv). 
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 Sklop 2: Kmetijstvo – vir hrane ali vir onesnaževanja? 

Teoretični del je temeljil na razlagi uporabe mineralnih in organskih gnojil ter pesticidov v 

kmetijstvu. Učenci so spoznali kemijsko sestavo mineralnih in organskih gnojil ter posledice 

njihove pretirane uporabe (pojav evtrofikacije v vodnih virih). Na simbolni in delčni ravni so 

spoznali molekulo atrazina kot primer spojine v herbicidu. V bazi podatkov PubChem so si 

ogledali oznake za nevarne snovi za spojino atrazin in sklepali o posledicah njegove uporabe 

za vodno okolje in človeka. Za utrjevanje teoretičnega dela so bile pripravljene štiri naloge 

različnega tipa. 

 

Slika 21: Predstavitev modela molekule atrazina s hiperpovezavo do  baze podatkov 

PubChem (osebni arhiv). 

Eksperimentalni del je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je temeljil na merjenju masne 

koncentracije vodne raztopine bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata v vzorcu s pomočjo 

mobilne aplikacije ColorGrab. Drugi del je temeljil na spoznavanju obarjalne reakcije kot 

kemijskega postopka odstranjevanja kovinskih ionov iz omenjenega vzorca vodne raztopine. 

Potek izvedbe eksperimenta je predstavljena spodaj. Oba eksperimentalna dela sta sestavljena 

iz zaporednih sklopov – uvod, cilji eksperimentalnega dela, laboratorijska varnost, potrebščine 

in kemikalije, izvedba eksperimentalnega dela, rezultati eksperimentalnega dela, diskusija, 

ključna sporočila in naloge različnih tipov za utrjevanje znanja. Rezultati merjenja H-vrednosti 

(barvnega odtenka) vodnih raztopin bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata z znanimi masnimi 

koncentracijami so bili zbrani v tabeli. V programu MS Office Excel je bil izrisan graf 

(umeritvena krivulja) v odvisnosti H-vrednosti (°) od znanih masnih koncentracij vodnih 

raztopin bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata. Masna koncentracija vodne raztopine 

bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata v vzorcu je bila odčitana grafično in določena računsko 

glede na podano linearno enačbo. Rezultati drugega dela eksperimentalnega dela so bili zbrani 

v obliki tabele opažanj (makroskopska raven) in sklepov (delčna in simbolna raven). V tabeli 

so bile vstavljene interaktivne ikone z namigi in rešitvami. Diskusija prvega dela 

eksperimentalnega dela je temeljila na razmisleku o uporabi vzorčne vodne raztopine 

bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata za zatiranje organizmov v kmetijstvu ob upoštevanju 

dovoljenje masne koncentracije na embalaži omenjene snovi. Diskusija drugega dela 

eksperimentalnega dela je temeljila na razmisleku o učinkovitosti obarjalnih reakcij pri 

odstranjevanju kovinskih ionov iz vodne raztopine. V obeh delih diskusije so bile vstavljene 



. 

 
 

144 
 

interaktivne ikone z namigi, ki so usmerjali učenčev razmislek. Za utrjevanje znanja je bilo 

pripravljenih pet interaktivnih nalog različnih tipov. 

 

Slika 22: Prikaz grafične in računske določitve masne koncentracije vodne raztopine 

                   bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata v vzorcu (osebni arhiv). 

 

 

Slika 23: Interaktivna naloga za usmerjanje učenčevega razmisleka o diskusijskem vprašanju 

(osebni arhiv). 
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 Eksperiment 2.1. : Določanje masne koncentracije  vodne raztopine bakrovega(II) 

sulfata(VI) pentahidrata v vzorcu  z mobilno aplikacijo ColorGrab 

 

Potrebščine 

- Kartonasta škatla 

- Kartonasta podlaga 

- Bel papir (velikost vsaj A4) 

- Škarje 

- Lepilni trak 

- Ravnilo 

- Alkoholni flomaster 

- Šest epruvet  

- Zamaški za epruvete 

- Stojalo za epruvete 

- Pametni telefon 

- Prenosni računalnik 

 

Kemikalije 

- Destilirana voda  

- Bakrov(II) sulfat(VI) pentahidrat, CuSO4●H2O(s) 

  
 

Potek izvedbe eksperimenta po stopnjah 

1. Pripravimo serijo epruvet z znanimi masnimi koncentracijami vodnih raztopin bakrovega(II)   

     sulfata(VI) pentahidrata (0 g/L, 10 g/L, 20 g/L, 30 g/L in 40 g/L).  

2.  V epruvete odmerimo po 10 mL pripravljenih vodnih raztopin z znanimi masnimi koncentracijami.  

      Epruvete označimo s števili 0, 1, 2, 3 in 4. Epruveta z oznako 0 je slepi vzorec. 

2. Učitelj že predhodno pripravi vzorec vodne raztopine bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata.   

     Vrednost masne koncentracije vodne raztopine v vzorcu naj bo med 30 g/L in 40 g/L. Učenci  

     vrednosti masne koncentracije vodne raztopine v vzorcu ne poznajo in morajo ugotoviti skozi  

     eksperimentalno delo.  

3.   V epruveto odmerimo 10 mL vzorca vodne raztopine in jo označimo z oznako V.   

4. Pripravimo belo komoro iz kartonaste škatle. Notranjost kartonaste škatle polepimo z belim  

      papirjem. Iz kartonaste podlage naredimo stojalo za vpenjanje epruvete.  
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Slika 24: Bela komora iz kartonaste škatle z vpeto epruveto in pametnim telefonom za zajem podatkov  

(osebni arhiv). 

 

5.  Na mobilni telefon naložimo mobilno aplikacijo ColorGrab (Android) ali ColorAssist Free Edition  

     (iOS). Mobilni telefon postavimo na razdaljo 15 cm od epruvete v komori (kartonasti škatli) in 

     odčitamo v zgornjem desnem kotu zaslona izmerjeno H-vrednost (°) HSV modela za vsebino v  

     posameznih epruvetah. Oznaka H v HSV modelu opredeljuje barvni odtenek.  

 

 
 

Slika 25: Posnetek zaslona aplikacije ColorGrab za odčitanje H-vrednosti (°) (osebni arhiv). 

 

6.  Za vsako posamezno epruveto opravimo po tri meritve (tri paralelke) H-vrednosti (°) in izračunamo 

     povprečno vrednost. Razdalja med mobilnim telefonom in epruveto mora biti ves čas konstantna. 
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7. V programu Microsoft Excel izrišemo graf v odvisnosti H-vrednosti (°) od masne koncentracije  

     vodnih raztopin bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata. Na ordinatno os vnesemo izmerjene  

     H-vrednosti (°), na abscisno os pa znane masne koncentracije vodnih raztopin bakrovega(II)  

    sulfata(VI) pentahidrata. Masno koncentracijo vodne raztopine v vzorcu odčitamo grafično.  

 

Fotografije rezultatov eksperimenta 

 

 
 

Slika 26: Grafični prikaz odčitanja masne koncentracije vodne raztopine v epruveti z oznako V  

(osebni arhiv). 
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 Eksperiment 2.2. : Obarjalne reakcije kot kemijski postopek odstranjevanja kovinskih 

ionov iz vzorca odpadne vode  

 

Potrebščine 

- Bela komora iz kartonaste škatle (glej Eksperiment 2.1.) 

- Tri 400 mL čaše  

- 250 mL merilni valj  

- 30 mL merilni valj 

- Steklena palčka 

- Epruveta 

- Zamašek za epruveto 

- Stojalo za epruvete 

- Alkoholni flomaster 

- Ravnilo 

- Aparatura za filtracijo  

- Pametni telefon 

- Prenosni računalnik  

 

Kemikalije  

- Destilirana voda 

- Vzorec vodne raztopine bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata (glej Eksperiment 2.1.)  

 
- 1M vodna raztopina natrijevega hidroksida 

       
 

Potek izvedbe eksperimenta po stopnjah 

1. V 400 mL čašo z merilnim valjem odmerimo 120 mL pripravljenega vzorca vodne raztopine  

    bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata. Vzorec vodne raztopine je bil pripravljen v prvem  

    delu eksperimenta (glej Eksperiment 2.1.).  

2. Z merilnim valjem odmerimo 80 mL 1M vodne raztopine natrijevega hidroksida in počasi prelijemo 

    v čašo. Opazujemo spremembe.  

3. Sestavimo aparaturo za filtracijo in vsebino v čaši prefiltriramo.  

4. Z merilnim valjem odmerimo 10 mL filtrata v epruveto in jo označimo z oznako Vo.  

5. Epruveto z oznako Vo vpnemo v belo komoro. Mobilni telefon postavimo na razdaljo 15 cm od  

     epruvete v beli komori in odčitamo izmerjeno H-vrednost (°) HSV modela. Izmerimo tri paralelke 

     in izračunamo povprečno H-vrednost (°).  

6. V Microsoft Excel smo že predhodno izrisali umeritveni graf (graf odvisnosti H-vrednosti od znanih  

    masnih koncentracij vodnih raztopin bakrovega(II) sulfata(VI) pentahidrata. Sedaj vnesemo novo  

    izmerjeno povprečno H-vrednost vodne raztopine epruvete z oznako Vo, masno koncentracijo vodne  

    raztopine pa odčitamo grafično.  
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Fotografije rezultatov eksperimenta 

 

 
 

Slika 27: Nastala oborina bakrovega(II) hidroksida po obarjalni reakciji  (osebni arhiv) 

 

 
 

Slika 28: Grafični prikaz odčitanja masne koncentracije vodne raztopine v epruveti z oznako Vo  

(osebni arhiv). 
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 Sklop 3: Biorazgradljiva plastika – rešitev ali dodaten izziv? 

Teoretični del se je pričel s predvajanjem oglasa o plastični embalirani vodi in razmislekom o 

potrošniškemu zavajanju. Sledila je razlaga pojma plastike kot skupek enakih ali različnih 

polimerov. Učenci so ob animaciji spoznali kemijsko reakcijo polimerizacije in se naučili 

razlikovati med kemijskima pojmoma monomer in polimer. Učenci so spoznali polieten kot 

najpogosteje uporabljen polimer za izdelavo plastičnih izdelkov. Kemijska struktura dela 

polietena je bila predstavljena na simbolni in delčni ravni. Predvajani so bili videoposnetki 

onesnaženosti morja s plastičnimi odpadki in njihovih posledic za živali in ljudi. Izpostavljeno 

je bilo, da se sintetični plastični odpadki v naravi zelo počasi razgrajujejo. V tabeli je bilo 

predstavljenih nekaj primerov plastičnih odpadkov, v interaktivnih ikonah pa čas potreben za 

njihovo razgradnjo. Izpostavljene so bile toksične snovi v sintetičnih plastičnih odpadkih kot 

so poliklorirani bifenili (PCB). Primer takšne spojine je bil predstavljen na makroskopski, 

submikroskopski in simbolni ravni s hiperpovezavo do kemijske baze podatkov PubChem. 

Učenci so raziskali, kakšne oznake za nevarne snovi vsebuje izbran primer spojine 

polikloriranega bifenila. Za utrjevanje teoretičnega dela so bile pripravljene štiri naloge 

različnega tipa.  

 

Slika 29: Predstavitev primera polikloriranega bifenila s hiperpovezavo do baze podatkov 

PubChem (osebni arhiv). 

 

Slika 30: Potreben čas razgradnje sintetičnih plastičnih odpadkov (osebni arhiv). 
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Eksperimentalni del je temeljil na izdelavi biorazgradljive plastike iz koruznega škroba. Potek 

izvedbe eksperimenta je predstavljena spodaj. Eksperimentalni del je sestavljen iz zaporednih 

sklopov – uvod, cilji eksperimentalnega dela, laboratorijska varnost, potrebščine in kemikalije, 

izvedba eksperimentalnega dela, rezultati eksperimentalnega dela, diskusija, ključna sporočila 

in naloge različnih tipov za utrjevanje znanja. Rezultati eksperimentalnega dela so bili zbrani v 

obliki tabele opažanj (makroskopska raven) in sklepov (delčna in simbolna raven). V tabeli so 

bile vstavljene interaktivne ikone z namigi in rešitvami. Diskusija je temeljila na primerjavi 

lastnosti sintetične in biorazgradljive plastike ter na razmisleku o morebitnih izzivih pri izdelavi 

in uporabi biorazgradljivih plastičnih izdelkov. Tudi v tem primeru so bile vstavljene 

interaktivne ikone z namigi, ki so usmerjali učenčev razmislek. Za utrjevanje znanja so bile 

pripravljene štiri interaktivne naloge različnih tipov. 

 

Slika 31: Diskusijsko vprašanje o sintetični in biorazgradljivi plastiki (osebni arhiv). 
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 Eksperiment 3: Izdelava biorazgradljive plastike  

  

Potrebščine 

- 400 mL čaša 

- 100 mL merilni valj  

- Dva 10 mL merilna valja 

- Tehtnica 

- Steklena plačka 

- Žlica 

- Grelna plošča 

- Aluminijasta folija  

 

Kemikalije 

- Koruzni škrob 

- Vodovodna voda 

- Glicerol 

- Alkoholni kis (kis za vlaganje) 

 

Potek izvedbe eksperimenta po stopnjah  

1. V čašo zatehtamo 15 g koruznega škroba. 

2. V čašo odmerimo 60 mL vodovodne vode in vsebino dobro premešamo. 

3. V čašo odmerimo 5 mL glicerola in vsebino dobro premešamo. 

4. V čašo odmerimo 5 mL alkoholnega kisa in vsebino dobro premešamo. 

5. Čašo postavimo na grelno ploščo in pripravljeno zmes segrevano na zmerni temperaturi približno 4  

    minute, dokler ne postane lepljiva. 

6. Zmes iz čaše razmažemo po površini aluminijaste folije in pustimo 1-2 dni, da se posuši. 

Fotografije rezultatov eksperimenta 

 

Slika 32: Lepljiva zmes tik po končanem segrevanju (osebni arhiv). 

 

Slika 33: Izdelana biorazgradljiva plastika iz koruznega škroba (osebni arhiv). 
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 Sklop 4: Kako očistiti razlite naftne madeže? 

Teoretični del se je pričel s hiperpovezavo do članka o razlitju nafte v Rusiji. Članek je bil 

objavljen junija 2020 na spletni strani Dnevnik. Sledila je predstavitev uporabe nafte, njene 

kemijske sestave in fizikalnih lastnosti. Zbrani so bili trije modeli molekul ogljikovodikov, ki 

jih najdemo v zmesi nafte. Učenci so v interaktivni nalogi zapisali molekulsko formulo izbranih 

primerov ogljikovodikov. Glede na predstavljene fizikalne lastnosti nafte so sklepali o njeni 

topnosti v vodi. Za utrjevanje teoretičnega dela so bile pripravljene tri naloge različnega tipa. 

 

Slika 34: Hiperpovezava do članka o razlitju nafte na spletni strani Delo (osebni arhiv). 

 

Slika 35: Predstavitev fizikalnih lastnosti nafte z interaktivno nalogo (osebni arhiv). 

Eksperimentalni del je temeljil na simulaciji mehanskega, fizikalnega in kemijskega čiščenja 

naftnih madežev. Potek izvedbe eksperimenta je predstavljena spodaj. Eksperimentalni del je 

sestavljen iz zaporednih sklopov – uvod, cilji eksperimentalnega dela, laboratorijska varnost, 

potrebščine in kemikalije, izvedba eksperimentalnega dela, rezultati eksperimentalnega dela, 

diskusija, ključna sporočila in naloge različnih tipov za utrjevanje znanja. Rezultati 

eksperimentalnega dela so bili zbrani v obliki tabele opažanj (makroskopska raven) in sklepov 

(delčna in simbolna raven). V tabeli so bile vstavljene interaktivne ikone z namigi in rešitvami. 

Dodatno sta bila razložena kemijska pojma adsorpcija in površinsko aktivna snov. Kemijski 

pojem adsorpcija je bil razložen ob izdelani animaciji vezave molekul organske snovi na 
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površino trdega adsorbenta. Kemijski pojem površinsko aktivna snov je bil razložen na primeru 

spojine natrijevega dodecilsulfata. Diskusija je temeljila na kritičnem ovrednotenju prednosti 

in izzivov pri uporabi omenjenih načinov čiščenja naftnih madežev. Za usmerjanje učenčevega 

razmisleka so bile vstavljene interaktivne ikone z namigi. Za utrjevanje znanja so bile 

pripravljene štiri interaktivne naloge različnih tipov.  

 

Slika 36: Posnetek zaslona animacije vezave molekule snovi na površino adsorbenta   

(osebni arhiv). 
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 Eksperiment 4: Čiščenje razlitih naftnih madežev 

 

Potrebščine  

- 1000 mL čaša 

- Sedem 100 mL čaš 

- 10 mL merilni valj 

- Cedilo 

- Plastelin 

- Vrvica 

- Plastične slamice 

- Kapalka 

- Sanitetna vata 

- Steklena palčka 

- Škarje 

- Smrekova žagovina 

 

Kemikalije 

- Aktivno oglje 

- Bučno olje 

- Detergent  

- Vodovodna voda  

 

Potek izvedbe eksperimenta po stopnjah 

(1) Mehanski način čiščenja naftnih madežev  

1. V 1000 mL čašo nalijemo 800 mL vode in 5 mL bučnega olja. Bučno olje predstavlja simulacijo  

     razlitega naftnega madeža.  

2. Izdelamo pregrado iz razrezanih koščkov slamic, jih nataknemo na vrvico in zatesnimo s  

    plastelinom.  

3. S pomočjo izdelanih pregrad poskušamo omejiti madež, da se ne širi po gladini vode. 

4. Tehniko izčrpavanja nakažemo s pomočjo kapalke. S pomočjo kapalke poskušamo razliti madež  

     prenesti v drugo čašo.   

5. Ocenimo učinkovitost mehanskega načina čiščenja naftnih madežev. 

 

(2) Fizikalni način čiščenja naftnih madežev 

1. V štiri 100 mL čaše nalijemo 80 mL vodovodne vode in 5 mL bučnega olja. Čaše označimo z   

    oznakami K, 1, 2 in 3. Bučno olje predstavlja simulacijo razlitega naftnega madeža.  

2. V čaše z oznakami 1, 2 in 3 dodamo približno enako količino sredstva za čiščenje madežev tako, da  

    pokrijemo celotno površino madeža. V čašo 1 dodamo smrekovo žagovino, v čašo 2 aktivno oglje  

    in v čašo 3 sanitetno vato. Čaša z oznako K služi kot kontrola. 

3. Čez nekaj minut vsebine v čašah (označenih s števili 1, 2 in 3) prelijemo čez cedilo.  

4. Ocenimo učinkovitost fizikalnega čiščenja naftnih madežev.  

 

(3) Kemijski način čiščenja naftnih madežev 

1. V 1000 mL čašo nalijemo 5 mL bučnega olja. Bučno olje predstavlja simulacijo razlitega naftnega  

    madeža. 

2. Čez madež poškropimo nekaj kapljic detergenta. 

3. S stekleno palčko vsebino v čaši dobro premešamo.   

4. Ocenimo učinkovitost kemijskega čiščenja naftnih madežev.  
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Fotografije rezultatov eksperimenta 

 

Slika 37: Simulacija mehanskega čiščenja razlitih naftnih madežev (osebni arhiv). 

 

Slika 38: Simulacija  fizikalnega čiščenja razlitih naftnih madežev pred prelitjem izbranih sredstev čez 

cedilo (zgoraj) in po prelitju izbranih sredstev čez cedilo (spodaj) (osebni arhiv). 
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Slika 39: Simulacija kemijskega čiščenja razlitih naftnih madežev pred dodatkom detergenta (levo) in 

po dodatku detergenta (desno) 

 

9.7.4. Zavihek Tretja faza 

 

V tem zavihku so bila na kratko predstavljena navodila za reševanje preizkusa znanja. Spodaj 

je bila priložena povezava do spletnega preizkusa znanja.  

 

Slika 40: Posnetek zaslona spletne strani pod zavihkom tretja faza  (osebni arhiv). 

 

 


