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POVZETEK 

Vsak učitelj je pri organizaciji pouka v veliki meri avtonomen. Čeprav so možnosti za 
izvedbo pouka neštete, še vedno prevladujeta individualna učna oblika in frontalna 
razlaga, kar pogosto pojmujemo kot tradicionalni pouk. Če smo s takim poukom morda 
pred desetletji lahko razvijali spretnosti, potrebne za življenje, danes ni več tako. V 
današnjem času so cenjene ideje, zamisli, različne zmožnosti in spretnosti ter 
drugačni, divergentni načini razmišljanja. Za doseganje takih ciljev je potreben tudi 
celovit učni pristop. Eden izmed možnih pristopov je pouk na prostem, ki učencem 
zagotavlja aktivno udejstvovanje, preizkušanje in konkreten stik z materiali ter 
sodelovalno učenje v skupinah. 

Z raziskavo v okviru magistrskega dela smo želeli učencem izbranega razreda 
zagotoviti izkušenjsko in aktivno učenje z uporabo pripomočkov in materialov v šolski 
okolici. Zanimalo nas je, katere napačne predstave o vodi, pretakanju ter silah in 
gibanju so prisotne pri učencih izbranega razreda. Želeli smo izvedeti tudi, kako 
priljubljena sta predmeta naravoslovje (v nadaljevanju NIT) in tehnika ter šport (v 
nadaljevanju ŠPO), pa tudi kako všeč jim je izvedba pouka na prostem. Po izvedbi 
učnih ur smo želeli raziskati, kakšen je napredek v znanju pri posameznih učencih in 
ali je napredek enak tudi po enem mesecu od izvedbe. Zanimalo nas je tudi, ali se 
pojavljajo razlike v predznanju, napredku v znanju in trajnejši zapomnitvi med učenci 
različnih skupin, ki smo jih oblikovali glede na spol, priljubljenosti predmetov NIT in 
ŠPO ter njihovega odnosa do pouka na prostem pri učencih izbranega razreda. Z 
informacijami, pridobljeni z intervjuji posameznih učencev, smo želeli dobiti tudi boljši 
vpogled v njihov odnos do predmetov NIT in ŠPO ter pouka na prostem, hkrati pa 
raziskati tudi njihove učne navade in njihov pogled na lastno znanje. 

V šolskem letu 2021/22 smo 23 učencem izbranega četrtega razreda omogočili 
izkušnjo pouka na prostem. Vsa srečanja so bila izvedena na prostem v okolici šole. 
Na vsakem srečanju je bilo delo organizirano v skupinah, vsak posameznik je imel 
svojo zadolžitev. Prvo srečanje je bilo namenjeno raziskovanju sil in gibanja, drugo 
vode in tretje pretakanju. Pred srečanji so učenci rešili predtest, s katerim smo preverili 
njihovo predznanje. Potest so učenci rešili po vsakem srečanju in po enem mesecu od 
izvedbe. Z g-faktorjem smo ovrednotili napredek in trajnost njihovega znanja. S tremi 
učenci smo izvedli tudi intervju z namenom pridobitve poglobljenega vpogleda v njihov 
odnos do učnih predmetov, način in oblike poučevanja ter pouka na prostem. Tudi vsi 
ostali učenci so izpolnili vprašalnike, v katerih so ocenili njihov odnos do pouka na 
prostem, gibanja oz. ŠPO ter NIT. Učence smo na podlagi njihovih odgovorov razdelili 
v skupine. Rezultate učencev različnih skupin smo nato primerjali med seboj, ker smo 
želeli izvedeti, ali se med učenci pojavljajo razlike v njihovem predznanju, napredku v 
znanju in zmožnosti trajnejše zapomnitve.  

Rezultati magistrskega dela so pokazali, da je učencem pouk na prostem všeč. Po 
izvedbi se počutijo bolje, hkrati pa menijo, da tak način izvedbe vpliva na njihovo boljšo 
in trajnejšo zapomnitev. Tudi izračuni g-faktorja so pokazali, da učenci, ne glede na 
njihov spol ali odnos do ŠPO, NIT ali pouka na prostem, pri vseh učnih vsebinah 
povprečno dosegajo srednji oziroma visok napredek v znanju. V znanju po enem 
mesecu od izvedbe sicer nazadujejo, a še vedno dosegajo srednji napredek glede na 
njihovo predznanje. Analiza odgovorov na vprašanja je pokazala, da je večina učencev 
uspešno odpravila svoje napačne predstave in s tem potrdila, da je pouk na prostem 
učinkovit učni pristop za odpravljanje napačnih predstav.  
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V danem magistrskem delu so predstavljene in z rezultati podkrepljene prednosti 
pouka na prostem. Zapisane so konkretne učne priprave in opisane ostale možnosti 
za izvedbo pouka na prostem. Ostalim učiteljem nudijo zgled, kako lahko samostojno 
oblikujejo in izvedejo pouk na prostem, ki ni nujno povezan s predstavljenimi učnimi 
vsebinami. Učiteljem razrednega pouka in drugim pedagoškim delavcem izsledki 
raziskave nudijo vpogled v odzive učencev, njihov napredek v znanju ter možnosti 
preoblikovanja napačnih predstav o vodi, pretakanju ter silah in gibanju pri izvedbi 
pouka na prostem. 

Ključne besede: pouk na prostem, naravoslovje in tehnika, napačne predstave, sile 
in gibanje, voda, pretakanje. 
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ABSTRACT 

In planning their lessons, all teachers have a considerable measure of autonomy. 
Although there are countless ways in which lessons can be delivered, the predominant 
teaching approaches are still individual teaching and teacher-centred delivery, which 
is often referred to as traditional instruction. While decades ago we may still have been 
able to develop life skills through such instruction, today that is no longer the case. 
Nowadays, what is valued are ideas, concepts, different abilities and skills, and 
alternative, divergent ways of thinking. Achieving these objectives, however, also 
requires a comprehensive learning approach. One possible approach is outdoor 
learning, which encourages learners to actively engage, experiment and interact with 
materials in a hands-on experience, as well as collaborative learning in groups. 

The research for this Master's thesis aimed to provide an experiential and participatory 
learning experience for pupils in a selected class, using equipment and resources in 
the school environment. Our main focus was to identify the misconceptions that 
learners in our selected class had about water, flow, forces and motion. Another 
question we sought to answer was how popular the subjects of science and technology 
and physical education were among the learners, as well as how fond they were of 
outdoor learning. After the lessons, we investigated the progress in individual learners' 
knowledge and whether the progress remained consistent a month following the 
lessons. We also investigated whether there were differences in background 
knowledge, knowledge progression and long-term retention between the different 
groups of learners, which were formed based on gender, learners' attitude towards the 
subjects of science and technology and physical education, as well as the attitudes 
towards outdoor learning among the learners in the selected class. The information 
obtained through interviews with individual students was also used to gain a better 
insight into their attitudes towards the subjects of science and technology and physical 
education and outdoor learning, while also exploring their study habits and their 
perceptions of their own knowledge. 

In the school year 2021/22, 23 selected 4th grade pupils were given the opportunity to 
experience outdoor learning. All the sessions were held outdoors in the school 
surroundings. In each session, the work was organised in groups, with each individual 
having a specific task. The first session was devoted to the exploration of forces and 
motion, the second to water and the third to flow. Before starting the sessions, learners 
took a preliminary test to assess their knowledge. The learners took post-tests after 
each session and a month following the sessions. The g-factor was used to assess the 
progress and sustainability of their knowledge. Three learners were further interviewed 
to gain an in-depth insight into their attitudes towards the subjects, teaching formats 
and approaches, and outdoor learning. All other learners also completed 
questionnaires assessing their own attitudes towards outdoor education, movement or 
PE and science and technology. Based on their answers, the learners were divided 
into groups. The results of the learners in the different groups were then compared to 
see if there were differences between the learners in terms of their background 
knowledge, their knowledge progression, and their ability to retain information more 
efficiently.  

The findings of the master's thesis show that pupils enjoy outdoor learning. They feel 
better after the session, and believe that such a method of delivery results in better 
and more lasting retention. Similarly, the g-factor calculations also show that learners' 
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knowledge progression, regardless of their gender or their attitude towards the 
subjects of physical education and science and technology or outdoor learning, is 
average to high. A month after the sessions, they do tend to be regressing in their 
knowledge, but the knowledge progression remains average in relation to their 
background knowledge. Analysis of the responses to the questions reveals that most 
learners successfully rectified their misconceptions, thus confirming that outdoor 
learning is an effective learning approach to do so.  

In the present master's thesis, the benefits of outdoor education are demonstrated and 
supported by research results. Concrete lesson plans and other options for outdoor 
learning are described. They provide other teachers with an example of how they can 
independently plan and deliver outdoor lessons that are not necessarily linked to the 
content of the content being taught. For homeroom teachers and other educational 
practitioners, the research findings provide insights into learners' responses, their 
knowledge progression, and how misconceptions about water, flow, forces and motion 
can be transformed when taught in outdoor settings.    

Keywords: outdoor education, science and technology, misconceptions, forces and 
motion, water, flow. 
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1 UVOD 

Hiter življenjski slog, razvoj tehnologije ter pretežno sedentaren način življenja so 
dandanašnja stalnica. To vpliva tudi na otroke in mladostnike, ki vedno manj časa 
preživljajo v naravnem okolju, hkrati pa izgubljajo motivacijo za učenje, saj prevladuje 
mišljenje, da so vsi podatki dostopni na spletu. Kljub spremembam okoli nas in potrebi 
po novem, drugačnem poučevanju pa se oblike in metode poučevanja v šoli počasi 
spreminjajo. Pri izbiri načina poučevanja je v ospredju avtonomnost vsakega učitelja. 
Njegove odločitve so odraz njegovega dojemanja in soočanja z raznoraznimi dejavniki, 
saj »zaradi izredne pestrosti in kompleksnosti dejavnikov, ki vplivajo na pouk, učitelji 
sprejemajo odločitve, ki pogosto niso najučinkovitejše, ampak tiste, ki od učitelja 
zahtevajo najmanj časa in truda, učinki pa so najhitreje vidni« (Strmčnik, 2001, str. 
213).  

Vsak učitelj je pri organizaciji pouka avtonomen, pri svojem vodenju pa se lahko opre 
na učni načrt, priporočila in smernice, pa tudi na kolektiv, učbeniško gradivo in 
pripadajoče priročnike. Veliko učiteljev svoj trud in čas vloži v organizacijo celostnih 
pristopov poučevanja, pri katerih so učenci (bolj) aktivno vključeni v potek ure in pri 
tem razvijajo ne le kognitivne, ampak tudi socialne spretnosti. Eden izmed celostnih 
pristopov je tudi pouk na prostem. V raziskavah (Cankar, 2015; Volčič, 2020) je bilo 
ugotovljeno, da učitelji pouk na prostem najpogosteje, če izločimo predmet ŠPO, 
uporabijo prav pri poučevanju predmetov spoznavanje okolja (v nadaljevanju SPO) ter 
NIT. Cankar (2015) je v svoji raziskavi odkrila, da učitelji pri pouku na prostem 
najpogosteje medpredmetno povezujejo ŠPO in SPO ter se za izvedbo pouka odločajo 
zaradi realnih in pozitivnih izkušenj učencev (prav tam, 2015). Pouka na prostem pri 
ostalih predmetih ne izvajajo zaradi različnih razlogov, med katerimi je najpogostejši 
nenaklonjenost staršev, najmanj na to vpliva porabljen čas (Volčič, 2020). Pri 
naravoslovju se v ospredje postavlja aktivna vloga učenca, saj je »učenje naravoslovja 
dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in tvorjenja novih konceptov in pojmov« 
(Krnel, 1993, str. 17), kar lahko dosežemo pri izvedbi pouka na prostem. Pri 
organizaciji takega načina pouka se pojavlja mnogo omejitev, kot so npr. vreme, 
spremstvo, časovna potratnost ipd., in prav te so lahko glavni razlog, zakaj se učitelji 
le redko odločajo za to izvedbo. 

Kljub oviram smo se odločili učencem izbranega 4. razreda omogočiti izkušnjo pouka 
na prostem. Učenci so spoznavali učne vsebine voda, pretakanje ter sile in gibanje. 
Želeli smo ugotoviti, katere napačne predstave se pri učencih pojavljajo od zgoraj 
naštetih učnih vsebinah. Zanimalo nas je, ali učenci napačne predstave odpravijo po 
tem, ko po skupinah pri pouku na prostem samostojno gradijo, spreminjajo, oblikujejo 
oz. konkretno preizkušajo. Želeli smo ugotoviti, ali je njihovo znanje podobno tudi čez 
mesec dni. Zanimalo nas je tudi, ali tak način izvedbe ustreza učencem, ki: (1) 
predmeta NIT ne marajo in so manj učno uspešni, (2) ne marajo predmeta ŠPO oz. se 
ne radi gibajo ali (3) so med učno uspešnejšimi. Ugotoviti smo želeli, kakšen odnos 
imajo učenci do predmeta NIT, do predmeta ŠPO oz. gibanja in do pouka na prostem 
ter ali se med posameznimi skupinami učencev z različnim odnosom do teh predmetov 
in načina izvedbe pojavljajo razlike v znanju. 

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in empiričnega. V 
teoretičnem delu (poglavje 2) je natančneje predstavljen pojem pouka na prostem 
(podpoglavje 2.1), možnosti za njegovo izvedbo, njegove prednosti in slabosti. 
Predstavljena je struktura učnega načrta za NIT in priporočila, ki jih najdemo v njem 
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(podpoglavje 2.2). Predstavljeni so tudi pojmi in učne vsebine, ki smo jih obravnavali, 
ter napačne predstave – njihov nastanek in konkretni primeri (podpoglavje 2.3). 
Empirični del (poglavje 3) se deli na opredelitev raziskovalnega problema (podpoglavje 
3.1), raziskovalna vprašanja (podpoglavje 3.2) ter metodo in raziskovalni pristop 
(podpoglavje 3.3). V tem poglavju je predstavljen vzorec, postopek zbiranja podatkov, 
instrumentov, predstavitev poteka dela na prostem in postopki obdelave podatkov. 
Sledi podpoglavje 3.4, v katerem so predstavljeni rezultati. Poglavje zajema dosežke 
učencev na preizkusu znanja in analizo odgovorov pri posameznih učnih vsebinah. 
Strnjeni in analizirani so dosežki in napredek posameznih skupin učencev ter zapisane 
analize intervjujev posameznih učencev. Sledita sklep in diskusija (podpoglavje 3.5). 
Ključne ugotovitve, omejitve raziskave, ideje za nadaljnje raziskovanje ter 
implementacija spoznanj v pedagoško delo so strnjene v zaključku (poglavje 4). Na 
koncu dela so viri in literatura (poglavje 5) ter priloge (poglavje 6). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V tem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča, ki se nanašajo na empirični del 
raziskave. Podrobno je opredeljen pouk na prostem, njegove lokacije, trajanje, tipi in 
možnost izvedbe pri nas ter njegove prednosti in slabosti. Predstavljen je učni načrt za 
naravoslovje in tehniko, s poudarkom na pouku na prostem in učnih vsebinah sile ter 
gibanje, voda ter pretakanje. Opisane so napačne predstave, navedeni pa so tudi 
konkretni primeri. 

2.1 Pouk na prostem 

Samo poimenovanje Pouk na prostem nam pove, da gre za pouk, ki poteka izven 
učilnice. Čeprav pristop ni nov, enoznačna definicija, kaj pouk na prostem zajema in 
je, ne obstaja (Novljan in Pavlin, 2021). V najširšem pomenu je pouk na prostem 
»organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb« Skribe Dimec (2014, str. 79). To 
pa nakazuje, da je nabor možnosti, načinov in dejavnosti, ki jih lahko izvajamo pri 
pouku na prostem, prevelik, da bi zanj veljala enoznačna definicija.  

Od ostalih načinov pouka se razlikuje predvsem glede na učno okolje, v katerem 
poučujemo. Le-to je pogosto zapostavljeno, saj velikokrat in veliko lažje kot učno okolje 
pri izvedbi pouka spremenimo obliko ali metodo dela. Zavedanje, da je »okolje, v 
katerem poučujemo in se učimo, vsaj tako pomembno kot metode in oblike dela, ki jih 
uporabljamo kot pomoč pri poučevanju in toliko kot vsebina, ki jo obravnavamo« 
(Štemberger, 2012, str. 84), se sicer pospešeno razvija (Beams idr., 2012; Lonka, 
2020). Prav zato je pomembno, da razmišljamo o netradicionalnem učnem okolju in si 
upamo v njem tudi poučevati. Zavedanje, da je zunanje okolje še kako primerno za 
poučevanje, pa ni novo. Že Margaret McMillan (1925, v Ouvry in Furtado, 2019) je na 
primer zapisala, da je najboljša učilnica pokrita zgolj z nebom. 

Pouk na prostem naj bi izhajal iz želje zagotoviti mestnim otrokom možnost stika z 
naravo in izboljšanja zdravja (Straker, 2014). Med prvimi sta definicijo zanj zapisala 
George W. Donaldson in Louise E. Donaldson (1958). Pouk na prostem sta opredelila 
kot pouk v naravi, o naravi in za naravo. S to definicijo sta izpostavila naravo kot učno 
okolje, njene pojave in živa bitja kot učno temo ter razvijanje pozitivnega odnosa do 
narave kot enega temeljnih ciljev pouka na prostem. Leto kasneje jo je kot 
najprimernejšo definicijo imenoval in obrazložil tudi P. Ford (1956). Trideset let kasneje 
pa je širšo definicijo zapisal Priest (1986). Zanj je pouk na prostem predstavljal prostor 
(v naravi), predmet in razlog za učenje, pa tudi (eksperimentalno) metodo, (senzorični) 
proces in temo učenja ter poučevanja. Priest (1990, v Gilbertson idr., 2006) v svojem 
modelu izpostavi uporabo vseh čutil in celosten razvoj človeka. Za učenje na prostem 
je po mnenju Priesta (1990, v Gilbertson, 2006) značilen proces izkustvenega učenja, 
ki temelji na interdisciplinarnem učnem načrtu. Priest (1986) našteje šest ključnih 
vidikov izobraževanja na prostem: (1) metoda aktivnega učenja; (2) izkustveno učenje; 
(3) pristno zunanje okolje; (4) uporaba vseh čutov; (5) zanašanje na integriran učni 
načrt; (6) vključitev odnosov med ljudmi in naravo. Pri učenju na prostem so odnosi 
pomembni prav toliko kot okolje (prav tam, 1986). V sodobnejših definicijah pa pouk 
na prostem predstavlja tudi strategijo (Sugiarti, 2013, v Arizandi, 2018) in učni proces 
(Husamah, 2013, v Arizandi, 2018).   

Gilbertson idr. (2006) so med vsemi karakteristikami, ki pouk na prostem dela ločujejo 
od ostalih, izpostavili prav zunanji svet, svet izven učilnice ter vključitev multisenzornih 
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dražljajev. Tudi v Learning Outside the Classroom MANIFESTO (2006) je zapisano, 
da pouk na prostem predstavlja uporaba različnih prostorov, ki niso učilnica za 
poučevanje in učenje. Enako je v svoji definiciji izpostavila tudi Skribe Dimec (2014). 
Pouk na prostem je opredelila kot organizirano učenje, ki poteka zunaj štirih sten 
šolskega prostora.  

V splošnem so si opredelitve dokaj podobne, če pa se posvetimo razlagam in podanim 
primerom avtorjev, ugotovimo, da si strokovnjaki niso popolnoma enotni. Nekateri 
(Skribe Dimec, 2014; Van Busell, 1992) zagovarjajo, da je v okviru pouka na prostem 
mogoč obisk ustanov, kot so npr. muzeji, galerije ipd., drugi (Rickinson idr., 2004) teh 
možnosti ne dopuščajo. Nekateri poudarjajo pomen razvijanja pozitivnega odnosa do 
narave oz. trajnostnega razvoja (Brookes, 2002; Fägerstam, 2012; Kavčič, 2016), 
drugi (Brookes, 2002; Skribe Dimec, 2014) se osredinijo na povezavo pouka na 
prostem z učnim načrtom oz. na dejstvo, da je pouk na prostem organizirana 
dejavnost, spet tretji dopuščajo tudi možnost neformalnega učenja (Ballantyne in 
Packer, 2008; Dyment, 2008). Gyorek (2013) izpostavi, da naj bi izobraževanje na 
prostem potekalo (le) v lokalnem okolju, pri čemer je treba vključiti vse predmete in 
zagotoviti kontinuiranost izvedbe. Mnoge definicije zgoraj omenjenih postavk ne 
omenjajo (Gilbertson idr., 2006; High Quality Outdoor Education, 2018; Yıldırım in 
Akamca, 2017), dodajajo pa svoje predpostavke, npr. da so dejavnosti, ki jih zajema 
pouk na prostem, lahko celo avanturistične (English Outdoor Council, 2015; High 
Quality Outdoor Education, 2018). Brookes (2002) zapiše, da je pouk na prostem poleg 
lokacije (geografskega okolja) povezan tudi s socialnim in kulturnim okoljem. Veliko 
strokovnjakov se strinja, da so pri pouku na prostem ključne aktivna udeleženost 
učencev in neposredne multisenzorne izkušnje (Boyle idr., 2007; Gilbertson idr., 2006; 
Skribe Dimec, 2014; Yıldırım in Akamca, 2017). Izvedba je priporočljiva, po mnenju 
nekaterih celo nujna (Bento in Dias, 2017), že v predšolskem obdobju (Lundy in 
Trawick Smith, 2021). Vplivala naj bi na učne spretnosti, predvsem na kognitivne 
spretnosti in razvoj govora, in bila uvod v kasnejše šolske dejavnosti, usmerjene h 
kognitivnim rezultatom (prav tam, 2021). 

2.1.1 Lokacija pouka na prostem 

Najširše definicije za lokacijo pouka na prostem zajemajo vse, kar ni šolska učilnica 
(Skok, 2002). Večina učiteljev učenje na prostem dojema kot širši pojem. Nekateri 
pouk na prostem štejejo kot pouk izven šole, drugi pa kot pouk izven katerekoli 
ustanove – na odprtem, pa naj bo to blizu ali daleč šole, učencem bolj ali manj poznan 
kraj (Pečar idr., 2020). Pomembno je, da si učitelji upajo pouk izvajati tudi na bolj 
oddaljenih lokacijah in ne zgolj na zunanjih šolskih površinah (Sjöblom in Sven, 2019). 
To so lokacije, ki jih dnevno uporabimo za gibanje, zabavo, druženje, ustvarjanje, 
pridelavo hrane ipd. (Kavčič, 2016) ali lokacije, ki ji obiščemo redkeje in so za štirimi 
stenami, npr. muzeji in galerije (Skribe Dimec, 2014). Primeri dobrih praks v Sloveniji 
nakazujejo raznolikost lokacij, na katerih se pouk na prostem izvaja (Pečar idr., 2020). 
Lokacije in načini izvedbe pouka na prostem pri nas so podrobneje predstavljeni v 
podpoglavju 2.1.4 Izvedba pouka na prostem v Sloveniji. 

Beames idr. (2012) so kraje, primerne za pouk na prostem, razdelili v štiri območja, ki 
so oblikovana kot koncentrični krogi. Avtorji izpostavijo smiselnost postopnega 
organiziranja pouka na prostem, kar pomeni, da naj bi učitelji najprej pouk izvajali na 
šolskih površinah in v lokalnem okolju, šele kasneje tudi drugje. Središče krogov tako 
predstavljajo šolske površine, ki so obdane z območjem lokalnega okolja (drugo 
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območje), ki ga lahko raziskujemo peš ali z uporabo javnega prevoza. Sledijo dnevne 
ekskurzije, ki po navadi potekajo v malce bolj oddaljene kraje in zahtevajo uporabo 
skupinskega prevoznega sredstva (tretje območje). Četrto območje pa zajema 
večdnevna bivanja in odprave. Pri slednjih se pojavi tudi največ logističnih izzivov – 
prevoz, nastanitev, oprema, hrana in splošna navodila. Avtorji območij ne želijo strogo 
ločiti in dopuščajo možnost prehajanja in kombiniranja dveh ali več območij. Prav tako 
se zavedajo, da je obisk bolj oddaljenih krajev nujen v primeru, da je tam nekaj, česar 
v domačem okolju ni mogoče videti, npr. drugačen ekosistem ali kultura. 

Lokacije, ki jih učitelji izberejo za izvedbo pouka na prostem, se razlikujejo tudi glede 
na to, kje je šola. Učitelji mestnih šol pouk na prostem pogosteje izvajajo na šolskih 
površinah (Higgins in Nicol, 2002), torej na vseh zunanjih površinah, ki »pripadajo šoli 
ter obsegajo funkcionalno zemljišče šole z vsemi tlakovanimi in zasajenimi, 
opremljenimi ali neopremljenimi zunanjimi površinami (športna in otroška igrišča, 
prireditveni prostor, šolsko dvorišče, šolski vrt, učilnice na prostem, zelenice ipd.) kot 
tudi vse dostope, dovoze in parkirišča« (Šuklje Erjavec, str. 159). Učitelji podeželskih 
šol pa izkoristijo tudi neurejene naravne prostore, npr. gozd, travnik, njivo (van Dijk-
Wesselius idr., 2020; Higgins in Nicol, 2002), bližino reke ali mlake (Simmons, 1998) 
in običajno pouk na prostem izvajajo pogosteje kot učitelji v mestnih šolah (Novljan in 
Pavlin, 2021). Pri izbiri lokacije naj bi bil učitelj pozoren na to, da izbere prostor, kjer 
so distrakcije majhne ali jih sploh ni (Council for Learning Outside the Classroom, 
2021), da je prostor varen in primerno »opremljen« (Guardino idr., 2019). S tem 
mislimo predvsem na opremo, ki jo otroci potrebujejo pri izvedbi poskusov, zapisu, 
dolgotrajnejšem spremljanju – klopi, podlage za sedenje, pisala, dovolj svetlobe, 
prostor za shranjevanje stvari ipd. Pomembno je tudi, da so vsi – učenci, spremljevalci 
in morebitni zunanji sodelavci – na izvedbo primerno pripravljeni (Waite in 
Goodenough, 2018). Zunanje sodelavce, npr. vodiče v galerijah in muzejih, je treba 
seznaniti s predznanjem učencev, učence pa pripraviti na neznano učno okolje (prav 
tam, 2018). 

Kljub velikemu potencialu zelenih površin kot prostora za pouk na prostem te pogosto 
ostajajo neizrabljene (van Dijk-Wesselius idr., 2020). Še več, sodobna gradnja šolskih 
prostorov naj bi bila celo bolj usmerjena v arhitekturne novosti kot v gradnjo, ki v 
ospredje postavlja prednosti zelenih površin v bližini (Lackney, 2005, v Ferguson idr., 
2013), dostop do le-teh pa se z leti zmanjšuje (Ferguson idr., 2013). To je skrb 
vzbujajoče, zato svetovna zdravstvena organizacija WHO (2017) izvaja programe za 
oblikovanje zelenih površin v mestih in posledično tudi v okolici šol. Šolske zelene 
površine naj bi bile čim bolj bogate z drevesi, rožami, peskom, vodo, travo, griči in 
grmovjem (Dyment in Bell, 2008). Tega se zavedajo Finci, ki so po prenovi kurikuluma 
uvedli tudi spremembe v opremljanju in oblikovanju v šoli in njeni okolici. Pri tem 
sodelujejo učitelji, učenci in tudi predstavniki krajevne skupnosti (Lonka, 2020). 
Prizadevajo si oblikovati čim več različnih in interaktivnih učnih okolij, ki bodo postala 
pomemben del vsakodnevnega učenja (Sjöblom in Svne, 2019). Take spremembe so 
seveda dobrodošle, a Higgins in Nicol (2002) izpostavita, da pri pouku na prostem ne 
gre zato, da bi bil vedno in zagotovo boljši od pouka v učilnici, ampak zato, da je 
nekatere učne vsebine lažje in primernejše izvajati izven učilnice. 

2.1.2 Trajanje pouka na prostem 

Koliko časa bo trajal pouk na prostem, je odvisno od tega, kaj je cilj dejavnosti na 
prostem. Iskanje drevesa tako lahko poteka le nekaj minut, za daljše dejavnosti pa 
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lahko namenimo nekaj šolskih ur ali celo dopoldne. V primeru ekskurzij, taborov in šol 
v naravi pa pouk na prostem poteka cel dan ali celo več dni (Skribe Dimec, 2014). 
Raziskave vpliva pouka na prostem na kognitivne in socialne sposobnosti učencev pa 
so pokazale, da je boljše zagotoviti daljša in ponavljajoča se izkustva (English Outdoor 
Council, 2015; Festeu in Humberstone, 2006). Zavedati se je treba dejstva, da dalj 
časa, kot aktivnost traja, zahtevnejše jo je organizirati (Nicole idr., 2007). Skribe Dimec 
(2014) poudari, da je z vidika uravnoteženosti med učinki in organizacijsko 
zahtevnostjo najprimernejši 1- ali 2-urni pouk na prostem v okolici šole. Glede na 
raziskave o upadu gibanja in preživljanja časa na prostem med otroki (Anđelić in 
Mezak., 2020; Pate idr., 2011; Tammelin idr., 2015) pa je dobrodošla vsaka, tudi 
nekajminutna prekinitev sedečega učenja (Mayer idr., 2009; Weinstein idr., 2009). 

Pouk na prostem otrokom omogoča tudi fizično aktivnost, ki je za otroke še kako 
pomembna. Zadostno količino gibanja naj bi dosegala zgolj ⅓ mladostnikov po vsem 
svetu (Ekelund idr., 2011). V zadnjih letih pa trend preživljanja časa zunaj pri otrocih 
in mladostnih še upada (Outdoor foundation, 2020). Raziskave so dokazale, da otroci 
in mladostniki preživijo v sedečem položaju od 4 do 8 ur (Pate idr., 2011; Tammelin 
idr., 2015) dnevno, 47 % od tega v šoli. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da ne 
gre zgolj za problem družinskega načina življenja, ampak tudi za način poučevanja in 
izvajanja pouka (Anđić in Mezak, 2020; Louv, 2015; Skribe Dimec, 2015). Z rednim 
izvajanjem pouka na prostem lahko vplivamo na izboljšanje gibanja otrok. To pa od 
učiteljev in šole pričakujejo tudi starši, ki se v 92 % strinjajo, da je za otroke pomembno, 
da čas preživljajo na prostem in v 82 %, da bi morale šole te izkušnje vsem otrokom 
tudi zagotavljati (The Royal Society for the Protection of Birds, 2012). 

2.1.3 Tipi pouka na prostem 

Iz literature so bili razvidni trije najpogostejši tipi izvedbe pouka na prostem, in sicer: 
(1) terensko delo in izleti, (2) pustolovske/avanturistične dejavnosti in (3) dejavnosti v 
okolici šole ali projekti lokalnih skupnosti. Tako Rickinson idr. (2004) kot tudi Festeu in 
Humberstone (2006) izpostavijo raziskavo, ki je zajela 150 del v povezavi s poukom 
na prostem v Angliji med leti 1993 in 2003. 

Terensko delo in izleti so pri učencih pogosto najpriljubljenejši (Thomas in Munge, 
2016) in se učencem vtisnejo v dolgoročni spomin, kar pomeni, da se jih spominjajo 
še dolgo po izvedbi (Rickinson idr., 2004). Da bi to dosegli, moramo pouk na prostem, 
ne glede na tip izvedbe, pravilno zasnovati in ustrezno načrtovati. Pred pripravo 
moramo učence o poteku podučiti in jih med izvedbo spremljati. V nasprotnem primeru 
slaba izvedba vodi v slabo učenje. Učenci hitro pozabijo informacije, ki so bile 
neprimerno predstavljene (Rickinson idr., 2004). 

Tudi pustolovske aktivnosti imajo na učence tako kratkotrajne kot dolgotrajne pozitivne 
vplive (Rickinson idr., 2004). Vplivale naj bi na odnose, prepričanja in samopodobo, 
konkretneje na samostojnost in samozavest, pa tudi na osebne in medosebne odnose, 
na primer na komunikacijske zmožnosti, skupinsko povezanost in skupinski duh 
(Nisbet idr., 2009; Rickinson idr., 2004). 

Pri organiziranju pouka na prostem moramo imeti, tako kot pri izvedbi vseh ostalih ur, 
za svoje vodilo učne cilje. S tega vidika je izvedba v bližini šole ali v povezavi z lokalno 
skupnostjo najlažja, saj omogočajo povezovanje z največ predmetnimi področji 
(Rickinson idr., 2004). Kot predlaga Van Busell (1992), lahko raziskujemo in/ali 
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skrbimo za okolico šole, obiščemo varstvene in druge ustanove v okolici ali vrtnarimo 
na šolskem vrtu. Taka organizacija naj bi vplivala na učenčevo samozavest, ponos, 
večji občutek pripadnosti skupnosti ter odgovornosti zanjo in motivacijo za učenje 
(Rickinson idr., 2004). Prav slednja je izredno pomembna, saj ne vpliva le na čustva, 
ampak tudi na kognitivno koncentracijo in osredotočenost (Lonka, 2020), njen 
izostanek pa se izraža v slabših učnih dosežkih (Chow in Yong, 2013). 

Z didaktičnega vidika ločimo manj vodene in bolj vodene dejavnosti. Prve imajo večji 
učinek na zdravje in odnos do okolja, druge pa na izobraževalne dosežke (Gill, 2011). 
Rezultati raziskav, ki so predstavljeni v članku, pa nakazujejo, da bo najboljše rezultate 
omogočila kombinacija dejavnosti. 

2.1.4 Izvedba pouka na prostem v praksi v Sloveniji 

V mnogih državah si pedagogi in oblikovalci učnih načrtov prizadevajo najti tesnejše 
povezave med formalnim izobraževanjem in šolanjem izven šolskih prostorov. S tem 
želijo ustvariti inkluziven šolski sistem, ki združuje poučevanje naravoslovnih vsebin in 
življenje izven šole (Rennie in Dolan, 2010). Šolski sistemi in prakse pa se po svetu 
zelo razlikujejo, zato je težko primerjati izvedbe tako tradicionalnega pouka v učilnici 
kot tudi pouka na prostem (Sjöblom in Svens, 2019).  

Skribe Dimec (2019) izpostavi, da je Slovenija ena izmed vodilnih držav pri 
vključevanju pouka na prostem v javno šolstvo. Veliko k temu pripomorejo naravne 
danosti, ki se razlikujejo glede na pokrajine, pedagoški delavci pa to že več let smiselno 
vključujejo v svoje programe. Rezultati tega se kažejo tudi na mednarodni ravni, saj 
slovenski učenci, stari 15 let, dosegajo visoke rezultate v raziskavi PISE na področju 
naravoslovne pismenosti (Pečar idr., 2020). Na organizacijski ravni se običajno odraža 
kot dnevi dejavnosti (15 dni) ali kot šola v naravi (Skribe Dimec, 2019). Pomembno 
vlogo imajo tudi šole, ki se lahko odločijo za postavitev učilnice na prostem ali šolskega 
vrta, in učitelji, ki se zavedajo svoje avtonomnosti in fleksibilnosti, ter pouk, vsaj 
občasno, izvajajo izven učilnice. V Sloveniji je vzpostavljena tudi mreža gozdnih vrtcev 
in šol. 

Dnevi dejavnosti 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno 
povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 
Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa 
njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo (Zakon o osnovni šoli, 2006). V vsakem 
razredu se izvede 15 dni dejavnosti letno. V četrtem razredu so predpisani trije 
naravoslovni in kulturni, štirje tehnični in pet športnih dni. Poznamo kulturne, 
naravoslovne, športne in tehniške dneve, vsem pa je skupno, da spodbujajo 
vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev. Dnevi dejavnosti so 
vsebinsko pestri, si smiselno sledijo in se nadgrajujejo iz leta v leto oz. iz triletja v triletje 
(CŠOD, b. d.). 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2011) najdemo naravoslovne in tehniške 
vsebine, ki jih zajamemo, ko organiziramo naravoslovne ali tehniške dneve. V četrtem 
razredu je skupno sedem dni. Vsak dan dejavnosti mora obsegati 5 pedagoških ur.  
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Šola v naravi 

Ta oblika pedagoškega procesa je od leta 1996 vključena v Zakon o osnovni šoli 
(2006). Definirana je kot »nadgradnja učnega načrta za različne predmete, ki poteka 
več dni hkrati izven šolskih prostorov«. V tem večdnevnem procesu vzgajanja in 
izobraževanja, ki »temelji na medsebojnem povezovanju in prepletanju vsebinskih in 
organizacijskih delov v celoto« (Gros, 2005, str. 1), učenci spoznavajo okolico in 
razvijajo stike, družbene spretnosti in delovne navade (MZZS, 2020). Po navadi se 
izvaja v centrih za šolske in obšolske dejavnosti – CŠOD (Šebjanič in Skribe Dimec, 
2019). Na njihovi strani navajajo več vrst šol v naravi: naravoslovno, družboslovno, 
športno (smučarsko, tek na smučeh, plavalna in jahalna). Vsebinsko se šola v naravi 
lahko izvaja projektno, tematsko ali tudi v obliki programa za nadarjene (CŠOD, b. d.).  

Gros (2005) največjo prednost v primerjavi s klasičnim poukom vidi v sproščenem in 
spodbudnem vzdušju, pozitivnem socialnem in psihološkem učinku skupine, večji 
motiviranosti in ekonomizaciji pouka.  

Šolski vrt in učilnica na prostem 

Pouk v učilnici na prostem in šolskem vrtu lahko poteka, če je le dovolj navdušenja 
med učitelji (Skribe Dimec, 2014). Šolski vrt naj bi predstavljal sestavni del vsake šole, 
okras in ogledalo šole ter osebno izkaznico vodstva šole (Škof, 2013). Šolski vrtovi in 
učenje v njihovi okolici imajo sicer v Sloveniji bogato tradicijo, v zadnjih letih pa je viden 
tudi porast zanimanja zanje (Ribarič, 2014). Strokovno in informacijsko podporo pri 
ureditvi in nadaljnji obdelavi vrta šolam nudijo vodilni v projektu Šolski ekovrt, v 
katerega so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole ter ostali zavodi (Šolski ekovrt, 
b. d.) in Šolska vrtilnica, ki je del projekta Ekošola (b. d.). 

Tudi učilnice na prostem v Sloveniji niso več redkost, njihov videz in opremljenost pa 
sta lahko zelo različna. Učilnica na prostem lahko zajema le osnovne pripomočke – 
mize, stole in zabojčke za shranjevanje pripomočkov – tak primer je učilnica Osnovne 
šole Karla Destovnika – Kajuha v Ljubljani (Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha, 
2021). Učilnica na prostem je lahko ograjena in pokrita s streho, kot je na primer 
učilnica na prostem Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž (Osnovna šola Milana 
Majcna Šentjanž, 2021), ali pa je sama na strehi, kot je na primer učilnica na strehi 
Osnovne šole Staneta Žagarja v Kranju (Ekosklad, 2020). Učilnica na prostem lahko 
zajema tudi visoke grede, kompostnike in druge pripomočke, tak primer je v Radencih 
(Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, 2017). Ena izmed najbolj izstopajočih je 
zagotovo Osnovna šola Puconci, ki ima v lasti EKO učilnico, permakulturni vrt, visoke 
grede, čutno pot, učilnice na prostem, sadovnjak, njivo in celo čebelnjak (Osnovna šola 
Puconci, 2021). 

Mreža gozdnih vrtcev in šol 

Pouk na prostem vsakodnevno preko gozdne pedagogike izvajajo vrtci in šole, ki so 
vključeni v mrežo gozdnih vrtcev in šol. Njihovo poučevanje temelji na metodi 
»okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanja gozda 
oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj 
tako otrok kot odraslih« (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.). 
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V Sloveniji je bil leta 2010 ustanovljen Inštitut za gozdno pedagogiko, dve leti kasneje 

pa je bila vzpostavljena Mreža gozdnih vrtcev in šol, v katero je sedaj vključenih 138 

izobraževalnih ustanov (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.). Gozdna pedagogika je 

v Slovenijo prišla relativno pozno, saj se je v tujini začela razvijati že v petdesetih letih 

prejšnjega stoletja (Györek, 201). Gozdna pedagogika se vedno bolj povezuje in 

prepleta s pedagogiko v gozdu in poukom na prostem. Razlog za to je predvsem 

nujnost pedagoškega in didaktičnega znanja pri podajanju znanja o in v gozdu 

(Györek, 2013). Največja razlika med tradicionalnim poukom in poučevanjem po 

principu gozdne pedagogike je ta, da je »celotna vsebina snovi pri tradicionalnem 

poučevanju učečemu ponujena in oblikovana v program načrtovanih aktivnosti. Pri 

odprtem učnem okolju pa je učenec tisti, ki določa vsebino in aktivnost« (Györek, 2013, 

str. 226). 

2.1.5 Prednosti pouka na prostem 

Do nedavnega so trditve o prednostih pouka na prostem presegale dejanske dokaze 
(Kuo idr., 2019). S pospešenim razvojem področja pa ni prišlo zgolj do overitve 
prejšnjih trditev, še več, prišlo je celo do razširjanja in poglabljanja pozitivnih posledic. 
Na stotine raziskav sedaj dokazuje, da izkušnje in učenje v naravi spodbuja 
akademske dosežke, osebni razvoj in zavednost za skrb za okolje (prav tam, 2019).  

Ene izmed najpogostejših težav 21. stoletja so debelost, sedentaren življenjski slog in 
pomanjkanje gibanja, prevelika uporaba elektronskih naprav, mentalne bolezni, stres 
in okoljevarstvene težave. Težko si je zamisliti, da lahko pouk na prostem, glede na 
izsledke raziskav, vpliva na vse naštete probleme in jih pri posameznikih lahko vsaj 
omili, če ne že razreši. Rickinson idr. (2004) pozitivne učinke pouka umestijo v štiri 
področja: (1) kognitivno, (2) afektivno, (3) socialno in (4) fizično. Po mnenju Gilchrista 
idr. (2016) pa so učitelji prepogosto osredinjeni zgolj na kognitivne sposobnosti in 
rezultate. 

Fägerstam in Bloom (2012) sta raziskala, kako pouk na prostem vpliva na (trajnejše) 
znanje in zapomnitev. Rezultati niso pokazali boljšega razumevanje splošnih 
naravoslovnih tem, so pa učenci izboljšali razumevanje konkretnih dejstev, besedišča, 
hkrati pa so si izkušnje, ki so jih pridobili na prostem, dolgotrajneje zapomnili. To naj bi 
bila posledica notranje motivacije, ki se pri učencih pojavi pri pouku na prostem (Kuo 
idr., 2019). Da naravno okolje vpliva na dolgotrajni spomin, so v svoji raziskavi ugotovili 
tudi Berman idr. (2008). Avtorji štejejo naravo kot sredstvo za izboljšanje kognitivnega 
delovanja. Tudi primerjave s tradicionalnim poukom kažejo, da naj bi bili učenci, ki so 
deležni pouka na prostem, učno uspešnejši od tistih, ki so vključeni v tradicionalni pouk 
(Louv, 2015).  

Gill (2011) je analiziral 61 različnih raziskav, ki jim je skupno raziskovanje vpliva časa, 
ki ga otroci preživijo v naravi, na njihov fizični in psihični razvoj. Kot najbolj možne 
posledice (glede na zanesljivost in dokazljivost) je zapisal: fizična pripravljenost, skrb 
za okolje, mentalno zdravje, povezanost z naravo, naravoslovno znanje, občutek za 
prostor, zdravo prehranjevanje, znanje o okolju in motorični razvoj. Z drugimi 
raziskavami so bile dokazane prednosti, in sicer: realne, pozitivne izkušnje učencev, 
povečanje samozavesti in ponos, povečanje motivacije, izboljšanje učnih dosežkov, 
omogočanje socialnega razvoja ter možnost medpredmetnega sodelovanja 
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(Gilbertson idr., 2006; High Quality Education, 2015; Rickinson idr., 2006; Skribe 
Dimec, 2014; Stern idr. 2013; Waite in Goodenough, 2018). Slovenski učitelji pa 
največje prednosti vidijo v višji ravni motivacije, učenju z gibanjem, konkretnih primerih 
iz narave, boljšem zraku in pomnjenju, izkustvenem, raziskovalnem učenju in pristnem 
pouku, večjem zanimanju učencev, vseživljenjskem učenju, krepitvi socialnih vezi in 
aktivni udeležbi vseh učencev (Volčič, 2020). 

Pouk na prostem je odlična priložnost za medpredmetno povezovanje (Skribe Dimec, 
2014), saj mnoge vsebine in cilji iz učnega načrta »kar kličejo k izvedbi pouka v 
drugačnem učnem okolju, kot ga predstavlja učilnica« (Štemberger 2012, str. 2). 
Lieberman in Hoody (1998) sta svet izven učilnice prepoznala kot primernega za 
učenje jezika, matematike, naravoslovja, družboslovja, razmišljanja, izboljšanje 
medosebnih odnosov in obnavljanje znanja. Štemberger (2012) pa kot primerne 
predmete za poučevanje na prostem predlaga še likovno umetnost, glasbeno 
umetnost in športno vzgojo. Čeprav lahko pouk aktivno oblikujemo pri vseh predmetih 
(Skribe Dimec, 2014; Štemberger, 2012), je poučevanje predmeta NIT za to še 
posebno primerno. Powers (2004) predlaga medpredmetno povezovanje kot rešitev 
za premagovanje težave časovne potratnosti priprave pouka na prostem. Učitelj naj 
svoj čas vloži v izvedbo pouka na prostem, a naj bo pri tem pozoren na cilje, ki jih lahko 
doseže pri več predmetih hkrati. Dobrodošlo je tudi povezovanje z lokalno skupnostjo 
in dogodki zunaj šolskega okoliša. Na razredni stopnji je izvedba organizacijsko lažja, 
ker vse predmete poučuje en učitelj (Beames idr., 2012).   

Raziskave v sklopu različnih magistrskih del (Cankar, 2015; Novljan, 2018; Volčič, 
2020) so pokazale, da učitelji na prostem sicer najpogosteje, poleg predmeta šport, 
poučujejo prav SPO in NIT. Eden izmed glavnih razlogov so zagotovo učne vsebine, 
ki so tesno povezane z našim vsakdanjim življenjem ter namenjene konkretnim 
poskusom, opazovanjem in preizkušanjem. Prav zato »učenje naravoslovja ne bi 
smelo biti osnovano na učenju iz učbenikov« (Holbrook in Rannikmae 2013, str. 53), 
saj je kot tako abstraktno ter za učence nezanimivo in zato tudi nepomembno (Osborne 
idr., 2003, v Holbrook in Rannikmae, 2013). Kljub temu je bilo v zgornjih raziskavah 
ugotovljeno, da je izvedeno število ur na prostem majhno, saj učitelji na prostem 
izvajajo manj kot 20 % ur SPO in NIT, po nekaterih podatkih celo manj kot 10 % 
(Novljan in Pavlin, 2021). To je občutno manj kot v nekaterih drugih državah. Na 
Škotskem so v raziskavi Superground (2009, v Šuklje Erjavec, 2012) odkrili, da je delež 
časa poučevanja na prostem precej višji, saj kar 88 % pouka naravoslovja izvajajo na 
prostem. Veliko ne zaostajajo niti pri izvedbi ostalih predmetov. Da bi morali povečati 
število učnih ur, ki se izvajajo na prostem pri vseh predmetih, potrjujejo tudi izsledki 
raziskave, ki je zajemala 11 šol v Kaliforniji. Tam so pouk organizirali tako, da se je 
učni načrt osredinil na okolje in naravo. Ti učenci so imeli 72 % boljše učne dosežke, 
in sicer na področjih: branja, naravoslovja, matematike, prisotnosti in povprečja ocen, 
od svojih sovrstnikov na šolah z normalnim učni načrtom (Rickinson idr., 2006). 

Ko je govora o pouku na prostem, se pogosto pojavi strah pred nezgodo, nesrečo ali 
poškodbo. Večina ljudi to šteje kot slabost, nekateri (Gill, 2010; Hu idr., 2015) pa 
izpostavljenost tveganju štejejo kot prednost pouka na prostem. Čeprav se to sliši zelo 
nenavadno, je razlaga Gilla (2010) smiselna. Avtor trdi, da »miselnost, ki je osredinjena 
zgolj na varnost, otrokom in mladim ne dela uslug. Če jih že od daleč ščitimo pred 
nevarnostmi, to pripelje do pomanjkanja izkušenj, ki bi jim pomagale pri spopadanju z 
izzivi« (Gill, 2010, str. 1). Preveč varen prostor ali pretirana varnost pri izvedbi 
aktivnosti naj bi celo vplivala na izgubo interesa pri učencih (Hu idr., 2015). Gill (2010) 



 

11 

izpostavi štiri argumente, zakaj je tveganje nekaj, kar je zaželeno. Prvi argument je, da 
izpostavljenost tveganju učencem pomaga pri spopadanju s tveganji in težavami, s 
katerimi se bodo soočili kasneje v življenju. Drugič, učenci imajo potrebo po tveganju, 
ki mora biti zadovoljena. V nasprotnem primeru lahko učence privlačijo še veliko bolj 
tvegane in nevarne stvari. Tretjič, učenci imajo zaradi večje fizične aktivnosti boljše 
razvojne in zdravstvene rezultate. Zadnja prednost pa zajema odpornost, ki jo otroci 
pridobijo ob srečevanju z neugodnimi okoliščinami (Gill, 2007). 

Vsi udeleženci pouka na prostem – učenci, učitelji in širša skupnost – so ob njegovi 
implementaciji deležnih pozitivnih rezultatov, saj narava predstavlja miren in varen učni 
kontekst, ki nudi veliko opore, hkrati pa zmanjšuje stres (Kuo idr., 2019). Učenci 
pokažejo velik napredek v kreativnem in kritičnem razmišljanju. Seveda moramo imeti 
v mislih, da je ocenjevanje sposobnosti, kot je npr. kreativnost, zelo subjektivno in zato 
težko trdimo, da jo s tem izboljšamo (Louv, 2015). Učitelji so bolj entuziastični, 
skupnost pa pridobi učence, ki so oz. bodo aktivni in prizadevni državljani (Ballantyne 
in Packer, 2002; Lieberman in Hoody, 1998; Rickinson idr., 2004). 

Sprememba učnega okolja vpliva na učence, ki učne vsebine lažje prepoznajo kot 
pomembne, saj se učenje odvija v smiselnem okolju (Dyment, 2005), hkrati pa so pri 
pouku aktivneje prisotni in pripravljeni sodelovati (Louv, 2015). Prav to naj bi pomagalo 
učencem, ki se v razredu težje učijo, da lažje usvojijo učno vsebino (prav tam, 2015). 
Bolj zadržani učenci v takem okolju lažje prevzamejo vlogo vodje in sodelujejo bolje 
kot običajno (Kuo idr., 2019).  

Učencem z ADHD naravno okolje pomaga pri uravnavanju impulzov in ima na splošno 
na njih pozitiven vpliv (Faber Taylor in Kuo, 2011). Mnogi starši, samostojno in brez 
dodatnih dokazov, poročajo o spremembah ravni stresa in hiperaktivnosti pri njihovih 
otrocih (Louv, 2015). Podobno opažajo tudi učitelji, ki trdijo, da so učenci bolj vedenjsko 
angažirani v učilnici na prostem kot v običajni učilnici ter da so učni rezultati pri njih še 
posebej opazni (Guardino idr., 2019). Hkrati pa uspešnejši učenci v takem okolju 
postanejo še bolj učinkoviti pri svojem učenju (English Outdoor Council, b. d.). 
Pozitivne posledice pouk na prostem prinese vsem učencem, ne glede na njihove 
kognitivne zmožnosti in vedenjske vzorce.  

2.1.6 Slabosti pouka na prostem 

Čeprav se učitelji zavedajo pozitivnih učinkov pouka na prostem, le-tega pogosto ne 
izvajajo zaradi raznoraznih strahov in težav, ki jih pri organizaciji in/ali izvedbi pestijo 
(Tuuling idr., 2019). Takšen pouk je dovzetnejši za motnje, saj je glede na 
organizacijsko strukturo in cilje veliko bolj celovit (Jank in Meyer, 2006). Van Bussel 
(1992) je pri načrtovanju pouka na prostem prepoznal organizacijske, vsebinske in 
disciplinske probleme. V izvedbo pouka na prostem je treba vložiti več časa in napora, 
potrebno je tudi strokovno znanje o naravi in njenih pojavih, kar primanjkuje mnogim 
učiteljem. Pouk izven učilnice se odvija na večjih površinah od učilnice, zato je naš 
nadzor nad dogajanjem manjši (prav tam, 1992).  

Rickinson idr. (2004) so po pregledu literature poudarili pet ključnih problemov pri 
poučevanju na prostem: 

• varnost in zdravje otrok (strah glede prevzemanja odgovornosti); 

• učiteljeva samozavest in izkušnje pri izvedbi pouka na prostem; 

• omejujoči učni načrti; 
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• pomanjkanje časa, virov in podpore; 

• širše spremembe v in izven šolskega sistema. 

Iz rezultatov raziskav je razvidno, da podobno opažajo tudi učitelji v slovenskih šolah 
(Novljan in Pavlin, 2021). Volčič (2020) je izzive, omejitve in pomanjkljivosti 
poučevanje razdelila na tri kategorije: notranje pogoje (npr. oprema učencev za 
različne vremenske spremembe, razpršena pozornost, vedenjske težave …), zunanje 
pogoje (čas, lokacija, urnik …) in osebne izzive (organizacija, vzdrževanje 
koncentracije, nadzor otrok). Tako v tujini kot pri nas bi bilo za razrešitev problemov 
treba v sistem vnesti opaznejše spremembe, ki pa se sprejemajo na višjih ravneh. 
Tako posamezen učitelj ali šola glede njih ne morejo narediti kaj dosti. Spremembe, 
kot sta posodobitev zakonodaje in predpisov in posodabljanje učnih načrtov, zahtevajo 
veliko strokovnjakov, čas in denar, kar pa pripelje do novih ovir (Rickinson idr., 2004).  

Štemberger (2012) prav tako zapiše pet ovir, ki so z zgornjimi tesno povezane ali pa 
celo enake. Tudi zanjo prenatrpan učni načrt in časovne omejitve urnika predstavljajo 
oviro. Izpostavi tudi nezadostno možnost spremstva, kar predstavlja problem pri 
prevzemanju odgovornosti, in materialne omejitve, kar lahko enačimo s pomanjkanjem 
virov in podpore. Slednje izpostavijo tudi nekatere tuje raziskave (Banilowe idr., 2013; 
Beames idr., 2012; Ernest, 2007; Hu idr., 2015; Reese, 2018). Štemberger (2012) kot 
slabost našteje še vreme, ki je lahko zaradi megle ali nalivov neprimerno. Vreme je 
ena izmed glavnih fizičnih ovir tudi po mnenju Gilbertsona idr. (2006). Skribe Dimec 
(2012) poudari, da je to tradicionalno razmišljanje. Če so otroci primerno oblečeni, 
padavine ne morejo in ne smejo biti ovira za izvedbo pouka zunaj. Tudi sicer padavine 
otrok ne motijo, problem predstavljajo predvsem učiteljem in staršem (Skribe Dimec, 
2012). 

Otroci imajo glede pouka na prostem drugačne strahove. Beyer idr. (2015) so odkrili, 
da se otroci bojijo tega, da bi se zunaj poškodovali, da bi se izgubili, in neznancev, ki 
bi jih lahko srečali. Nadaljnja raziskava pa je pokazala, da so otroci, ki so kljub 
strahovom odšli ven, in bili deležni pouka na prostem, pogosto premagali svoj strah in 
se tudi v prostem času kasneje pogosteje odpravili ven (prav tam, 2015). 

Waters in Maynard (2010) sta v svojo raziskavo, v kateri sta raziskovala, kaj ovira 
učenje na prostem, vključila učitelje in ravnatelje. Medtem ko so učitelji kot 
najpogostejši razlog za neizvajanje navedli slabo usposobljenost in naporne priprave, 
so ravnatelji, poleg slabe usposobljenosti učiteljev, kot veliko oviro videli pomanjkanje 
želje po takem načinu izvedbe pri učiteljih. Enaka miselnost učiteljev se je pokazala 
tudi v primerjavi učnih praks na prostem v ZDA, na Norveškem in v Angliji. Učitelji so 
poudarili, da je njihova usposobljenost za poučevanje zunaj komaj zadostna ali 
nezadostna (Allison idr., 2012).  

Kljub oviram in preprekam se v Sloveniji za pouk na prostem odloči marsikateri učitelj. 
Primere dobre prakse pri nas sta raziskovali Šebjanič in Skribe Dimec (2019). V 
pogovorih z intervjuvankami sta ugotovili, da lahko učitelji zaradi strahu pred 
nedisciplino, neugodnih vremenskih razmer, nenaklonjenostjo sodelavcev in vodstva, 
finančnih sredstev in strahu pred poškodbami učencev pouk raje izvajajo na 
tradicionalen način. Intervjuvanke, ki uporabljajo poučevanje na prostem, pa so 
izpostavile, »da jim dodatnega časa, ki so ga vložile v pouk na prostem, nikakor ni bilo 
žal, saj so jim zadovoljstvo učencev in boljši rezultati v obliki znanja učencev dali nov 
zagon in dodatno motivacijo za organiziranje pouka na prostem« (prav tam, 2019, str. 
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82). Predstavljeni primeri dobre prakse dokazujejo, da se pouk na prostem lahko 
uspešno izvaja kljub nekaterim težavam in preprekam, na katere lahko naletimo pri 
načrtovanju. Ernst (2014) poudari, da bi se morali učitelji bolj potruditi pri odpravljanju 
preprek in zmanjševanju motečih dejavnikov. Sklepamo lahko, da je to lažje, če smo 
pri svojem delu suvereni in samozavesti, kar je posledica daljše delovne dobe. 
Rezultati raziskave (Pavlin in Novljan, 2021) nakazujejo, da učitelji z naraščanjem 
delovne dobe tudi pogosteje izvajajo pouk na prostem.  

Seveda ne smemo pozabiti, da so si učenci med seboj različni. Rickinson idr. (2006) 
izpostavijo lastnosti in karakteristike učencev, ki vplivajo na njihovo učenje in počutje 
pri pouku na prostem:  

• starost – mlajši učenci naj bi bili tako pred kot po izvedbi bolj zagreti za učenje 
na prostem (Ballantyne in Packer, 2002); 

• predhodno znanje in izkušnje – na učence vpliva izvedba pouka v učilnici. Če 
se ta v veliki meri razlikuje od bolj sproščene izvedbe na prostem, imajo lahko 
pri tem težave (Openshaw in Whittle, 1993). Učence je treba na pouk na 
prostem pripraviti in se poskušati izogniti temu, da jim novosti v učnem okolju 
ne predstavljajo prevelikih motenj (Rickinson idr., 2004); 

• strahovi in fobije – Bixler idr. (1994) in Wals (1994) navajajo izsledke raziskav, 
v katerih so prepoznali strahove pred naravnimi nesrečami, grožnjami drugih 
ljudi, fizičnim neudobjem, srečanjem s kačami ali strupenimi rastlinami; 

• učni stil in zanimanja – Rickinson idr. (2006) opomnijo na dejstvo, da so nekateri 
učenci raje vodeni, drugi pa bolj svobodni pri raziskovanju; 

• gibalna oviranost in učne težave – šole svoje prostore prilagodijo tako, da so 
dostopni vsem učencem. Pri izbirah lokacije izven šole moramo kot učitelji misliti 
tudi na dostopnost prostora in možnost uporabe vsem učencem. Podoben izziv 
nam lahko predstavlja že obdelava šolske gredice ali vrta (Marsden, 2003 v 
Rickinson, 2006); 

• etnična in kulturna identiteta – predpostavka izvira iz avstralske raziskave, ki naj 
bi pokazala, da so učenci, ki so se definirali kot pravi Avstralci, imeli boljše 
rezultate od drugih (Purdie idr., 2002).  

Rickinson idr. (2006) kot zadnji dejavnik dodajo še lokacijo izvedbe. Do bolj oddaljenih 
lokacij je treba zagotoviti prevoz, kar predstavlja dodaten strošek. Če nam lahko pri 
izvedbi v okolici šole pomagajo učitelji podaljšanega bivanja ali predmetni učitelji 
(Štemberger, 2012), je za dlje časa trajajočo dejavnost, ki zahteva tudi transport, 
spremljevalce veliko težje dobiti. V Sloveniji lahko en učitelj spremlja 15 učencev 
(Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007, čl. 35), 
povprečno število učencev v oddelku v šolskem letu 2020/21 po informacijah 
Statističnega urada Republike Slovenije (2021) je bilo 19,2. Pri čemer povprečje 
močno znižujejo podružnične šole s povprečno 11 učenci na razred. Podatki povedo, 
da se pri izvedbi pouka na prostem zelo pogosto pojavi potreba po dodatnem 
spremljevalcu. Ta se lažje zagotovi, če se priprave na izvedbo začno pravočasno in je 
dodaten spremljevalec o tem dovolj zgodaj obveščen. Zavedati se je treba, da priprava 
ne zajema zgolj zapisa učnih ciljev in poteka izvedbe, ampak tudi ostale organizacijske 
komponente.  

Gilbertson idr. (2006) kot temelj dobre ure na prostem izpostavijo kakovostno zapisano 
pripravo, saj le-ta ogromno pripomore k napredku v učiteljevi razlagi, hkrati pa učitelju 
omogoči boljši vpogled v potek ure. S tem se lahko z večjo gotovostjo izognemo zgoraj 
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navedenim problemom ter si povečamo samozaupanje vase in v usposobljenost 
(Gilberston idr., 2006; Van Bussel, 1997). S tem bomo postali tudi bolj fleksibilni in se 
bomo lažje soočali z disciplinskimi problemi, do katerih lahko pride pri pouku na 
prostem (Van Bussel, 1992). Hkrati bomo učence tudi lažje motivirali in spodbujali pri 
usvajanju novih znanj (Lonka, 2020). Da je ključ do uspeha dobra priprava, pa se 
strinjajo tudi preostali avtorji (Rickinson idr., 2006; Skribe Dimec, 2014; Štemberger, 
2012). Mnogi učitelji si sprememb ne želijo, ker se v težave in načine obnašanja 
učencev ne poglobijo, rešitve iščejo zelo sistemsko, pogosto pa pretirano posplošujejo 
vzroke za nastanek težav (Lonka, 2020). Še več, to lahko vodi do tega, da tudi če 
učitelji učni stil ali način izvedbe spremenijo, zaradi svojega prepričanja, da to na 
njihove učence ne bo imelo vpliva, rezultatov in sprememb sploh ne opazijo (prav tam). 
Poudarjeno je, da se učitelji pogosto znajdejo v precepu med kognitivnimi problemi 
(učenci v razredu so si v znanju in hitrosti reševanja zelo različni, zato je motiviranost 
vseh težko ohranjati) in praktičnimi problemi (ne želijo iskati, podajati zgolj dejstev, 
ampak želijo učencem omogočiti spoznavanje procesov, postopkov in spretnosti ter 
jim zadati miselne izzive). Probleme je treba povezati in reševati kot celoto, saj se 
drugače »menja samo jezik učenja in ne praksa učenja in poučevanja« (Lonka, 2020). 

2.2 Učni načrt za naravoslovje in tehniko 

Učni načrt NIT nakazuje na številne možnosti za preživljanje časa pouka na prostem. 
To prispeva h krepitvi povezanosti z naravo, ta pa poveča zanimanje in motivacijo 
učencev za naravoslovje in naravoslovno pismenost. K temu pripomorejo tudi 
smernice kurikuluma, pri katerih je upoštevan učenec kot celostna osebnost (Pečar 
idr., 2020). 

V učnem načrtu za NIT je pet poglavij: opredelitev predmeta, splošni cilji, operativni 
cilji in vsebine, standardi znanja in didaktična priporočila. V prvem poglavju avtorji 
zapišejo, da je predmet naravoslovje in tehnika nadgradnja predmeta spoznavanje 
okolja iz prvega triletja. Tako je predmet tudi usmerjen v razvoj in nadgradnjo znanja, 
spretnosti in stališč, ki so jih učenci s področja naravoslovja in tehnike že pridobili med 
prvimi tremi razredi. Učenci so vključeni v različne situacije in reševanje raznolikih 
problemov, pri katerih naj bi uporabili to znanje, hkrati pa ga uporabijo tudi za 
razumevanje, razlago in odgovarjanje na vprašanja (Učni načrt za naravoslovje in 
tehniko, 2011). 

Iz splošnih ciljev je razvidno, da je uporaba pouka na prostem dobrodošla. Učenci naj 
bi namreč imeli možnost »naravo in tehniko izkustveno doživljati« (Učni načrt za 
naravoslovje in tehniko, 2011, str. 5). Pri tem naj bi neposredno opazovali naravne in 
umetne sisteme, ob praktičnem delu spoznavali, kako skrbeti za svojo varnost in 
varnost drugih, oblikovali pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen odnos do 
posegov v naravo, pa tudi razvili zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja in odkrivali, 
da so naravni pojavi temelj za številne poklice. Seveda pa lahko s poukom na prostem 
dosežemo tudi druge splošne cilje, saj le-ta omogoča vse od zastavljanja vprašanj in 
oblikovanja domnev pa do urjenja v rabi različnih sistemov in tehnologije za delo s 
podatki (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011).  

Zgolj zapisi in predlogi v učnem načrtu pa še ne pomenijo, da se bodo učitelji za tako 
izvedbo odločili. Raziskave (Tuuling idr., 2019;) so pokazale, da je bolj kot to, kako so 
aktivnosti za pouk zunaj učilnice vključene in predstavljene v učnem načrtu, 
pomembno to, kako učitelji dojemajo pouk na prostem in v kolikšni meri so ga 
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pripravljeni vključiti v svojo izvedbo glede na svoje prioritete. Raziskava na Kitajskem 
je na primer pokazala, da učitelji v ospredje postavljajo učne dosežke in kognitivne 
cilje, zaradi česar se, poleg drugih ovir, pogosteje odločajo za tradicionalen pouk 
znotraj učilnice (Hu idr., 2015). Raziskave so dokazale, da hierarhija obstaja tudi pri 
poučevanju predmetov (Reese, 2018). Pogosto med učitelji prevladuje mišljenje, da 
so nekateri predmeti pomembnejši od drugih, tako se na prvem mestu po navadi 
znajdeta jezik in matematika (prav tam, 2018). Doseganje ciljev pri teh predmetih je 
najlažje znotraj učilnice, kar je dodaten razlog, zakaj se učitelji ne odločajo za izvedbo 
NIT na prostem in raje celoten pouk izvedejo v učilnici.  

Operativni cilji in vsebine predmeta NIT so razdeljeni na pet področij/tem: snovi, sile in 
gibanje, pojavi, človek in živa bitja. Področja so razdeljena na dva dela, in sicer v enem 
stolpcu so zapisani cilji in vsebine za 4., v drugem pa za 5. razred. Črtkana črta med 
stolpcema ponazarja prenosljivost ciljev. To pomeni, da lahko učne cilje iz 4. razreda 
dosežemo tudi v 5. in obratno (Učni načrt za naravoslovje in tehniko, 2011). V 
magistrskem delu se bomo osredinili na učne vsebine iz področij sile in gibanje, snovi 
ter pojavi. 

V poglavju standardi znanja so pri vsakem področju zapisani standardi in minimalni 
standardi. Didaktičnih priporočila pa vsebujejo napotke, kako uresničevati cilje 
predmeta, kako naloge in dejavnosti individualizirati ali diferencirati, kako učne vsebine 
medpredmetno povezovati ter kako preverjati in ocenjevati znanje. V zadnjem poglavju 
so omenjene tudi napačne predstave. Učencem s tem, ko oblikujemo potek ure tako, 
da sami aktivno usvajajo znanje, »omogočimo, da opustijo napačne predstave ali 
pojmovanja in jih nadomestijo z novimi, takimi, ki so bliže znanstvenim resnicam« (Učni 
načrt za naravoslovje, 2011, str. 24).  

2.3 Napačne predstave 

Napačne in nepopolne predstave so pogost predmet raziskovanja v naravoslovju. Že 
večkrat so bile definirane, samo poimenovanje pa med raziskovalci ni enotno. V 
Sloveniji najpogosteje zasledimo izraz napačne in nepopolne predstave (Devetak, 
2006; Dolenc Orbanić in Battelli, 2011; Marentič Požarnik, 2010), ponekod tudi izraze 
alternativna pojmovanja (Dolenc Orbanić in Battelli, 2015) in intuitivna ter naivna 
poimenovanja (Batelli, 2014). V tujini se poleg zgornjih prevodov pojavijo tudi izrazi 
prescientific conceptions – predznanstvena pojmovanja (Sen'ko, 1973) in students' 
intuitive theory – intuitivna teorija učencev (Henitz, 2012).  

Torkar (2020) pojme deli na intuitivne (spontane, naivne), ki nastanejo na podlagi 
osebnih razlag izkušenj; napačne, ki v procesu vzgoje in izobraževanja niso bili 
popolnoma usvojeni in se pojavljajo kot napačni odgovori in znanstvene, ki so pravilne 
razlage pojmov. Njihovo oblikovanje spodbuja izobraževalni proces. Avtor omeni tudi 
izraz predpojmi, ki so »znanilci« prihodnjih konceptov in ki jih je še posebej pomembno 
razvijati na razredni stopnji. 

Da je razvoj konceptov kot tudi učenje na sploh kumulativen proces, pri katerem se 
novo gradi na prejšnjem, po Gagneju v svojem delu povzame tudi Marentič Požarnik 
(2010). V tem dinamičnem procesu se je nemogoče izogniti napačnim predstavam, ki 
jih imajo učenci. Le-te nastanejo spontano med odraščanjem, njihov izvor pa je po 
navadi neznan. Izvirajo lahko iz različnih osebnih izkušenj ali neustreznih razlag, ki jih 
neposredno poda učitelj, posredno oblikovalci ali prevajalci učnih gradiv (Dolenc 
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Orbanić in Batelli, 2015; Torkar, 2020), pravljic in slikanic (Roblek in Torkar, 2014) ali 
neusposobljeni odrasli (Yangin idr., 2014). Z digitalizacijo pa narašča možnost, da so 
pridobljene tudi preko medijev (Yangin idr., 2014). Posameznik pa lahko pojem odkrije 
in samostojno oblikuje tudi sam, o čemer govori konstruktivizem (Torkar, 2020). 

Bolj sistematično izvor napačnih predstav razdeli Glažar (1988), ki navede tri možnosti, 
in sicer: (1) napake, ki izvirajo iz delnega ali površnega pristopa pri učenju pojmov, (2) 
napake, ki so posledica napačnega razumevanja pojmov in (3) slučajne napake. Te se 
ne pojavljajo zgolj pri učencih, ampak so pogosto prisotne tudi pri odraslih, tudi učiteljih. 

Pardhan in Bano (2001) izvor alternativnih oziroma napačnih predstav pri učiteljih 
razdelita v pet skupin: (1) način poučevanja, ki so ga bili deležni, (2) pomanjkanje 
praktičnih in intelektualnih izkušenj, (3) napake v gradivih, (4) vsakodnevne izkušnje in 
(5) uporaba terminologije v vsakdanjem življenju.  

Ne glede na njihov izvor pouku ne smemo pasivno čakati, da se bodo pokazale same 
od sebe, ampak jih moramo aktivno iskati (Allen, 2010). Pomembno je torej, da učitelj 
izbere tak učni pristop, ki napačna ali nepopolna pojmovanja pomaga preoblikovati 
(Devetak, 2006). To najučinkoviteje naredimo z načinom dela, ki zahteva od učenca 
aktivno udeležbo v procesu. Preko dejavnosti namreč učenec aktivno konstruira 
znanje ter s tem doseže konceptualno spremembo (Dolenc Orbanić in Batelli, 2015). 
Poleg tega mora učenje učencem omogočati raziskovanje in jim vzbujati vedoželjnost, 
hkrati pa pokazati, kako lahko znanje uporabijo v vsakodnevnih situacijah (Lonka, 
2020). To bo pomagalo odpraviti napačne predstave, ki se pojavljajo tako v 
konceptualnem kot tudi procesnem razumevanju (Prinz idr., 2018). 

Za premostitev napačnih predstav mora biti nov koncept: (1) razumljiv – mora imeti 
očiten smisel za učenca, (2) verjeten – novo zasnovo je treba razumeti kot resnično, 
razumno in (3) ploden – učencu se mora koncept zdeti potencialno produktiven za 
reševanje trenutnih problemov. Stremeti moramo k temu, da ustvarimo kognitivni 
konflikt, pri katerem učenec postane nezadovoljen s svojim obstoječim pojmovanjem 
(Posner idr., 1982).  

Torkar (2020) premostitev napačnih predstav vidi v teoriji konceptualnih sprememb. V 
prvem koraku je treba prekiniti intuitivno teorija učenca, pri čemer mora učenec 
zamenjati svoje ideje in odkriti, zakaj so napačne. To najlažje naredi z neposrednim 
izkustvenim učenjem ali metodo razgovora. Sledi grajenje ustrezne (znanstvene) 
teorije. Učenec mora prevzeti novo teorijo in graditi svoje znanje ob podpori in vodenju 
učitelja. V zadnji fazi se učenec nauči uporabljati teorijo v različnih, konkretnih 
situacijah.  

Konkretni primeri napačnih predstav, ki jih imajo učenci o vodi in pretakanju ter silah 
in gibanju, so predstavljeni v poglavjih 2.3.1 in 2.3.2. 

2.3.1 Napačne predstave – voda in pretakanje 

Kljub temu da je voda povsod okoli nas in se z njo otroci srečujejo vsakodnevno, se 
na to učno vsebino nanaša veliko napačnih predstav (Henriques, 2000). Otroci razne 
snovi, med njimi tudi vodo, raziskujejo že v vrtcu. Dejavnosti, kjer se otrok igra oziroma 
upravlja različne snovi (voda, mivka, pesek itn.), omogočajo gibanje z rokami, dlanmi, 
prsti, nogami in stopali (npr. pretakanje) (Kurikulum za vrtce, 1999). Dejavnost je 
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primerna tako za prvo kot tudi za drugo starostno skupino.  

Henriques (2000) kot najpogostejše napačne predstave o vodi navede: 

• vodni krog zajema zgolj zmrzovanje in taljenje, 

• voda izhlapeva le iz oceanov in jezer, 

• mehurčki pri vretju vode so zračni, 

• bela snov, ki jo vidimo ob vretju vode, je dim, 

• para je vroči zrak, 

• vodik in kisik se med vretjem ločita in ponovno združita v zraku, 

• odprta posoda absorbira vodo, 

• voda v odprti posodi se spremeni v zrak in izgine, 

• kondenzacija na zunanji strani posode je voda, ki je pronicala na drugo stran, 

• kondenzacija se zgodi, ko se zrak spremeni v tekočino. 

Naštete napačne predstave se navezujejo bolj na učno vsebino 5. razreda (snovi v 
naravi – voda) in višjih razredov osnovne šole. Podobne napačne predstave so 
raziskovali tudi v drugi raziskavi (Bošnjak Stepanović idr., 2020), ki je potekala v Srbiji. 
Ugotovili so, da otroci mislijo, da voda v odprti posodi v nekaj dneh izgine, jo nekdo 
popije ali ostane nespremenjena. Ugotovili so tudi, da imajo otroci težave z 
razumevanjem vremenskih pojavov in z njimi povezanih sprememb agregatnih stanj 
vode. Vedeli so, da so ceste pozimi poledenele in da jih posipamo, niso pa vedeli, kaj 
se zgodi z ledom po tem. Prav tako so za razloge deževanja naštevali razlage: ker 
oblaki prekrijejo sonce, ker oblaki jočejo, ker Bog joče ipd. 

Brophy in Alleman (2003) sta raziskovala, kako dobro učenci razumejo potek vode od 
zajetja do naših bivališč. V raziskavi je sodelovalo 216 učencev, starih 8 in 9 let. Dobra 
polovica sodelujočih je imenovala vsaj en vir, od koder lahko črpamo vodo. 15 % 
učencev je za primer naštelo vir slane vode in nihče izmed njih ni omenjal postopka 
filtracije. Veliko učencev si je predstavljalo »začetni« potek vode tako, da voda iz 
oceanov priteče po rekah do jezer, od koder jo lahko potem črpamo, ne da bi upoštevali 
razliko med slano in sladko vodo. 17 % učencev ni znalo odgovoriti, da voda pride do 
naših domov po podzemnih ceveh. 22 % učencev (48) je omenilo, da vodo pred tem 
prečistimo, a je večina omenila ločevanje soli in vode, nihče pa tudi odstranjevanja 
kemikalij ali nevarnih snovi. Manj kot 7 % (15 učencev) je vedelo, da jo moramo, 
preden pride v hišo, preusmeriti v vodno zajetje/stolp. Pojavljale so se tudi druge 
zanimive in unikatne ideje, kot je na primer, da voda pride do hiš po gumijastih ceveh 
oz. ceveh za zalivanje (ang. hoses) ali da priteče po kanalizaciji. Navedeni so še ostali 
primeri napačnih predstav: vodo dobimo v steklenicah v trgovini; vodo nam nekdo vlije 
v cevi; drobne kapljice, ki jih ne vidimo in ne občutimo, se spustijo v naše pipe; vodo 
pridobimo s kraja, kjer jo pridobivajo (uporabijo sestavine in velik rezervoar za 
shranjevanje); dobimo jo iz čiste kanalizacije; pipe vodo prečiščujejo, in da odpadna 
voda po kanalizaciji odteče v oceane, nato v reke in zopet nazaj v naša bivališča 
(Brophy in Alleman, 2003). 

Pretakanje vode in konstrukcijo vodnih sistemov je raziskovala Levy (2013). Svoje 
ugotovitve je strnila v tri glavne napačne predstave: (1) voda lahko teče po strugi/poti 
ne glede na višinsko razliko; (2) voda lahko teče le navzdol in (3) dojemanje gravitacije 
in ravnotežje posod v konstrukcijah. Raziskava je zajela kontrolno skupino, ki ni aktivno 
sodelovala v eksperimentalnem sestavljanju in preizkušanju modelov pretakanja, in 
eksperimentalno skupino, ki se je učila preko sestavljanja in preizkušanja. Po koncu 
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so se pokazale izjemne razlike v razumevanju in dojemanju nekaterih pojavov pri 
učencih eksperimentalne skupine.  

Voda se pretaka tudi v radiatorjih in je pomemben del centralnega ogrevanja. Ko sta 
avtorja (Brophy in Alleman, 2003) 216 učencev vprašala, od kod prihaja toplota v naših 
hišah, je večina (147) učencev vedela, da prihaja iz grelca ali peči. Od tega jih 78 ni 
znalo pojasniti nadaljnjega poteka. Tisti učenci, ki niso kot razlog navedli grelca ali 
peči, so navajali ogenj oz. kamin, sonce in podjetje za ogrevanje oz. elektriko, nekaj 
učencev je podalo druge odgovore ali pa na to vprašanje ni znalo odgovoriti. Nekaj 
učencev si je predstavljalo določeno osebo, ki pošlje toploto (topel zrak) s pritiskom na 
gumb, ko dobi poziv z domačega termostata, nekateri najmlajši sodelujoči pa so si 
predstavljali, da toploto »ujamemo in shranimo« iz toplih poletnih dni (razlaga se ni 
nadaljevala) ali jo dovajamo s toplejših lokacij (prav tam, 2003). 

2.3.2 Napačne predstave – sile in gibanje 

Wilardjo (2009, v Mufit, 2018) je v svoji raziskavi ugotovil, da se napačne predstave 
glede sil in gibanja pojavljajo na vseh ravneh šolanja, njihova pojavnost pa se z leti 
zmanjšuje. Učna tema gibanje je del učnega načrta za SPO že v 1. razredu, zato je 
dvom, ki ga navedeta Osborne in Wittrock (1983), da se učenci z določenimi pojmi in 
situacijami srečajo prepozno oz. o tem premalo vedo, odveč. Še več, Palmer in 
Flanagan (1997) sta odkrila, da so 15- in 16-letniki veliko lažje odpravili napačne 
predstave kot mlajši učenci. Prav izkušnje iz začetnega naravoslovja pa naj bi imele 
velik pomen na kasnejša pojmovanja in napačne predstave (Hestene idr., 1992). 
Napačne predstave se pojavijo tudi pri nekaterih prihodnjih učiteljih fizike, saj je z 
izdelanih plakatov razvidno, da sta dve skupini študentov predpostavili, da tovornjak z 
večjo obtežitvijo prevozi daljšo pot kot manj obteženi (Klodič, 2015). Napačne 
predstave glede sil in gibanja pa niso redkost niti pri učiteljih (Summers in Kruger, 
1993). 

Sari idr. (2019) napačne predstave umestijo v tri skupine, in sicer (1) gravitacija – 
padanje objekta, (2) sila na predmet v mirovanju in (3) trenje. Tako je na primer v 
raziskavi Larka (2007) manj kot polovica sodelujočih učencev četrtega razreda vedela, 
kaj trenje sploh je. Tudi tisti, ki so ga znali definirati, pa so ga v razlagah pogosto 
izpustili, ker so sklepali, da se predmet ustavi zaradi sebe samega. Tudi drugi avtorji 
(Carruthers idr., 2010; Driver idr., 1994) so pri udeležencih odkrili prav te napačne 
predstave. V svojih raziskavah omenjajo tudi nekatere druge: teža vpliva na velikost 
sile, sile so odsotne, ko telo miruje, spreminja smer, pospešuje ali upočasnjuje. Sile 
povzročijo le žive stvari, sile onemogočajo naravno gibanje objektov. Sile učenci 
povezujejo (le) s pojmoma premikanje in mirovanje.  

Napačne predstave pri uporabi magnetov sta raziskovala Smolleck in Hershberger 
(2011). Odkrila sta, da se učenci (4–8 let) zavedajo, da so magneti lahko vizualno zelo 
različni, da imajo vsi severni in južni pol, a se v jakosti razlikujejo. Pogosto učenci v 
svojih razlagah pojave pretirano posplošujejo (magnete privlači vsak hladilnik, 
magnete privlačijo vse kovine) ali pa magnetom pripisujejo lastnosti na podlagi 
njihovega videza (večji kot je magnet, bolj močan je; magneti se ne bodo privlačili skozi 
predmete, ki so večji, trši …, kot so sami). Razumevanje magnetizma pri četrtošolcih 
sta v svojih magistrskih delih raziskovali tudi Nahtigal (2016) in Čampa (2017). V prvi 
raziskavi sta bili, poleg že omenjenih, odkriti napačni predstavi, da je magnet magičen 
in da se železo prilepi na magnet. Avtorica druge raziskave v empiričnem delu 
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predstavi tudi odgovore na vprašanje o magnetnih polih, med katerimi so učenci menili, 
da ima magnet spodnji in zgornji pol ter vzhodni in zahodni pol. Pavlin in Čampa (2021) 
sta izpostavili tudi prepričanje učencev, da magnet privlači zlato ter nepoznavanje 
delovanja kompasa, ko mu približamo magnet. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V 2. poglavju so bila predstavljena teoretična izhodišča, ki so bila vodilo za izvedbo 
empiričnega dela. V empiričnem delu so podrobneje predstavljeni raziskovalni 
problem, cilji raziskave, raziskovalna vprašanja, metode in raziskovalni pristop ter 
rezultati. 

3.1 Raziskovalni problem  

Današnji način življenja nas sili, da večino dneva presedimo. Sedentarni način življenja 
je močno prisoten tudi v šolah. Glede na priporočila naj bi bili otroci in mladi fizično 
aktivni vsaj 60 minut dnevno, to pa naj bi močno vplivalo na njihove kognitivne funkcije 
(Donnelly idr., 2016). Večina šoloobveznih otrok ne doseže te priporočene aktivnosti, 
saj v nasprotju s tem otroci danes preživljajo veliko manj časa v svojem okolišu, še 
posebej v naravi in svežem zraku (Bento in Dias, 2017; Ekelund idr., 2011). Razlog za 
to je, da se v prostem času udeležujejo organiziranih športov v notranjih prostorih in 
raznih drugih prostočasnih aktivnostih (Gundersen idr., 2016) ter veliko časa posvetijo 
video igricam, socialnim omrežjem, pametnim telefonom idr. (Wang idr., 2020). 
Medtem ko otroci vedno manj časa preživijo v naravi, strokovnjaki vse bolj poudarjajo 
pomen igre in učenja na prostem (Bento in Dias, 2017). Ta neposredno vpliva in 
zmanjšuje negativne učinke, ki jih povzroča tehnologija (Lauricella idr., 2017). Ker pa 
otroci veliko časa preživijo tudi v šoli, ima le-ta veliko vlogo pri zagotavljanju njihove 
fizične aktivnosti. Čeprav lahko pouk aktivno oblikujemo pri vseh predmetih (Skribe 
Dimec, 2014; Štemberger, 2012), je poučevanje predmeta NIT za to še posebno 
primerno. To lahko pripomore tudi k povečanju motivacije, ki pri učencih, predvsem za 
učenje naravoslovnih predmetov, z leti upada (Juriševič, 2014). Poleg tega naj bi bil 
»cilj sodobne šole oblikovati naravoslovno pismene posameznike, ki bodo kos 
zahtevam sodobne družbe« (Dolenc Orbanić in Furlan, 2015, str. 343), pri tem pa naj 
bi si učitelji prizadevali za aktivnost učencev ter doseganje znanja z razumevanjem 
(prav tam, 2015).  

Eden izmed načinov, kako povečati gibanje, izboljšati učno motivacijo ter doseči cilje 
sodobne šole, je izvajanje pouka na prostem. Ta se v zadnjih letih vedno pogosteje 
pojavlja tudi v slovenskih šolah, kar potrjujejo številni primeri dobrih praks (Kavčič, 
2019; Šebanjič in Skribe Dimec, 2019). Raziskave v sklopu različnih magistrskih del 
(Cankar, 2015; Novljan, 2018; Volčič, 2020) so pokazale, da učitelji na prostem 
najpogosteje, poleg predmeta ŠPO, poučujejo prav SPO in NIT. Kljub temu je bilo v 
istih raziskavah ugotovljeno, da je izvedeno število ur na prostem majhno, saj učitelji 
na prostem izvajajo manj kot 20 % ur SPO in NIT. Tisti učitelji, ki pouk na prostem 
uporabljajo, poročajo o pozitivnih rezultatih z različnih področij. Učenci naj bi bili po 
mnenju učiteljev pri pouku na prostem bolj motivirani, povečala naj bi se jim 
samozavest, hkrati pa naj bi uspešno razvijali raznolike spretnosti (Novljan, 2018; 
Šebjanič in Skribe Dimec, 2019). Davies idr. (2013) so z raziskavami potrdili še 
pozitiven vpliv na navdušenje, koncentracijo in pozornost. Našteti pozitivni učinki so 
tesno povezani z učenčevim aktivnim vključevanjem v pouk, ki je hkrati glavni razlog 
za lažjo in učinkovitejšo odpravo napačnih predstav. Učenec v procesu učenja 
konstruira lastno znanje in je deležen pozitivnih učinkov tudi na kognitivni ravni (Çibik 
in Diken, 2008). 

Z magistrskim delom smo želeli raziskati, kako se na pouk na prostem odzivajo učenci, 
kakšen je njihov odnos do NIT in ŠPO, koliko se pri izvedbi naučijo in ali znanje tudi 
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ohranijo. Z raziskavo v empiričnem delu smo želeli prepoznati napačne predstave 
učencev, ki se navezujejo na učne vsebine voda, pretakanje ter sile in gibanja ter jih s 
tem pristopom tudi odpraviti. Z izvedbo učnih ur na prostem smo želeli učencem, 
vključenim v raziskavo, omogočiti aktivno učenje na prostem, ki ga sicer niso pogosto 
deležni. Želeli smo ugotoviti, ali njihovo aktivno učenje na prostem prispeva k odpravi 
napačnih predstav ter ali usvojeno znanje ohranijo tudi po mesecu dni. Zanimalo nas 
je tudi, kako pouk na prostem pri predmetu NIT doživljajo tisti posamezniki, pri katerih 
ta predmet ni priljubljen, ne marajo predmeta šport oz. niso naklonjeni gibanju ali pa 
imajo specifične učne težave. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 
RV 1:  Katere napačne predstave pri izbranih učnih vsebinah (voda, pretakanje ter sile 

in gibanje) identificiramo pri učencih 4. razreda osnovne šole?  
RV 2:  Ali uporaba poučevanja na prostem vpliva na odpravo napačnih predstav pri 

izbranih učnih vsebinah (voda, pretakanje ter sile in gibanje) pri učencih 4. 
razreda?  

RV 3:  Ali je znanje učencev 4. razreda, ki so ga pridobili preko poučevanja na prostem, 
enako po enem mesecu?  

RV 4:  Kako pouk na prostem doživlja posamezen učenec, ki ne mara predmeta 
naravoslovje in tehnika?  

RV 5:  Kako pouk na prostem doživlja posamezen učenec s specifičnim odnosom do 
gibalne aktivnosti?  

RV 6:  Kako pouk doživlja posamezen učenec, ki je socialno zadržan?  

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in tehnike 
kvalitativnega ter kvantitativnega raziskovalnega pristopa, ki so se prepletale (Vogrinc, 
2020). To nam je pomagalo zmanjšati pomanjkljivosti in izpostaviti prednosti 
posameznega pristopa ter hkrati omogočilo temeljitejše rezultate, ki so medsebojno 
podkrepljeni (Košmerl, 2021).  

3.3.1 Vzorec 

Način vzorčenja je neslučajnostni, priložnostni. Vzorec predstavljala 23 učencev, starih 
od 8 do 10 let. To so učenci 4. razreda na osnovni šoli v osrednjeslovenski regiji. Pri 
intervjujih so sodelovali trije učenci. Izbrani so bili, ker jim predmet NIT ni blizu, se ne 
radi gibajo oz. so učno uspešni, a socialno zadržani. Učenci v raziskavi niso imenovani, 
ampak označeni s števkami od 1 do 23, s čimer je zagotovljena anonimnost in 
omogočena sledljivost. Izbrane učence, ki so bili intervjuvani, smo označili z U1, U2 in 
U3, pri čemer U predstavlja besedo učenec, številka pa kodo, ki omogoča sledljivost. 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v začetku šolskega leta 2021/22 in je trajalo mesec dni. 
Pred začetkom empiričnega dela smo stopili v stik z ravnateljem izbrane šole, mu 
predstavili načrt raziskave in ga prosili za odobritev izvedbe v izbranem razredu. Že 
pred tem smo učiteljici, ki je v tekočem šolskem letu poučevala v 4. razredu, predstavili 
potek in namen raziskave in ji predlagali sodelovanje. Po strinjanju učiteljice in 
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odobritvi ravnatelja smo od staršev/skrbnikov pridobili soglasja za sodelovanje otrok v 
raziskavi. Sodelovanje učencev je bilo anonimno in prostovoljno.   

Podatki o napačnih predstavah učencev in usvojenem znanju so bili zbrani z avtorskim 
preizkusom znanja, ki so ga učenci izpolnili trikrat (pred izvedbo, neposredno po 
zaključku izvedbe in en mesec po izvedbi). Pred prvim reševanjem so preizkus izpolnili 
izbrani učenci iz sosednjega razreda za namen optimizacije instrumenta. Opravljena 
je bila evalvacija sestavljenega preizkusa in preizkus je bil pred izvedbo optimiziran.  

Z učenci so bila izvedena štiri srečanja. Na prvem srečanju so bili učenci seznanjeni z 
vsebino in potekom raziskave. Izpolnili so preizkuse znanja (predtest) za vse tri 
vsebine, ki so bile kasneje poučevane. Ostala tri srečanja so bila vsebinska, prvo je 
bilo izvedeno čez 2 dni. Učenci so po njem zopet rešili preizkus znanja za obravnavano 
vsebino (potest 1). Čez teden dni je sledila izvedba druge ure ter ponovno reševanje 
preizkusa znanja za učno snov te ure (potest 2). Nekaj dni kasneje pa je bilo izvedeno 
zadnje vsebinsko srečanje ter rešen preizkus (potest 3), ki se je navezoval na učno 
vsebino te ure. Po mesecu dni so učenci preizkuse (poteste) ponovno izpolnili. Izpolnili 
so tudi dodatni vprašalnik, s katerim smo zbirali njihova mnenja glede predmeta NIT in 
ŠPO ter pouka na prostem. 

Vpliv pouka na prostem na motivacijo in odnos do predmeta NIT smo raziskovali z 
intervjuji posameznih učencev. Intervjuvani so bili trije učenci, ki v raziskavi poimensko 
niso izpostavljeni. Učenci so bili izbrani na podlagi njihovega specifičnega odnosa do 
predmeta NIT, športa oz. so učno uspešni, a socialno zadržani. Vsem so bila 
zastavljena ista vprašanja, ki so se nanašala na njihovo mnenje o predmetu NIT, 
samooceno znanja pri NIT, njihov način učenja (kako in koliko se učijo), mnenje o 
pouku na prostem ter o drugih metodah in oblikah dela, ki so jih običajno deležni, 
njihove občutke ob izvedbi pouka na prostem v primerjavi z občutki pri običajni izvedbi 
ure NIT ter katere učne vsebine so jim najbolj oz. najmanj zanimive.  

3.3.3 Opis instrumentov 

Podatke, pridobljene v raziskavi, smo zbrali s polstrukturiranimi intervjuji, predtestom 
in potestom. Intervjuvani so bili trije učenci, predtest in potesta so reševali vsi učenci. 
Predtest se je od potestov razlikoval zgolj v tem, da je predtest pri odgovorih zaprtega 
tipa vseboval tudi možnost odgovora ne vem, potesta pa te možnosti nista imela. Pozni 
potest je vseboval tudi vprašalnik, s katerim smo izvedeli, kako je učencem všeč pouk 
na prostem, predmet ŠPO in predmet NIT. Vsi instrumenti so avtorski in namenjeni 
zgolj za namene te raziskave. Zagotovljene so bile zanesljivost, veljavnost, 
objektivnost in občutljivost.  

Preizkus znanja (predtest in potest) 

Nestandardizirani pisni preizkus znanja so učenci rešili trikrat. Prvič v celoti (priloga 
6.2), nato so po vsaki učni uri rešili delni preizkus oz. naloge, ki so se navezovale na 
obravnavano učno vsebino, in zadnjič zopet v celoti po enem mesecu od izvedbe. S 
predtestom smo ugotovili, kakšno predznanje imajo učenci in katere so njihove 
napačne predstave. Z reševanjem pred- in potesta smo dobili odgovore na prvo, drugo 
in tretje raziskovalno vprašanje.  

V pisni preizkus znanja smo vključili učne vsebine, ki se navezujejo na sile in gibanje, 
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vodo ter pretakanje. Vseboval je 10 nalog, ki so bile razdeljene na več delov, skupaj 
15. Naloge so bile zaprtega in odprtega tipa. Prve štiri naloge so zajemale učno 
vsebino sile in gibanje, ostalih šest pa so se navezovale na vodo, pretakanje ali na 
vodo in pretakanje. Pri oblikovanju nalog smo upoštevali minimalne standarde, učne 
cilje in bili pozorni na Bloomovo taksonomijo.  

Intervju 

Polstrukturiran intervju je bil oblikovan z namenom pridobitve mnenja o pouku na 
prostem od učencev, ki jim predmet NIT ni blizu (U1), se ne radi gibajo (U2) ali imajo 
specifične učne težave (U3). Vprašanja so bila sestavljena vnaprej, pri njihovem 
oblikovanju smo se opirali na raziskovalna vprašanja in cilje magistrskega dela. Med 
intervjujem smo po potrebi (za dodatna pojasnila, za bolj specifične primere) zastavljali 
tudi podvprašanja. Imena učencev, ki so sodelovali, so anonimna. Preko intervjujev 
smo dobili odgovore na četrto, peto in šesto raziskovalno vprašanje. Pogovor smo 
snemali in ga kasneje prepisali ter kvalitativno analizirali. 

Vprašalnik 

Vprašalnik je vseboval možnost obkroževanja spola in tri 5-stopenjske lestvice 
Likertovega tipa. Učenci so obkrožili številke od 1 (sploh mi ni všeč) do 5 (zelo mi je 
všeč). Spraševali smo jih, kako všeč jim je pouk na prostem; kako všeč jim je predmet 
šport oz. gibanje in kako všeč jim je predmet naravoslovje in tehnika.  

3.3.4 Potek dela na prostem 

V ponedeljek, 20. 9. 2021, smo učencem na kratko predstavili potek učnih ur. Učenci 
so rešili predtest in izvedeli, katere dni bomo pouk na prostem izvajali. V sredo, 22. 9. 
2021, smo izvedli prvo srečanje, ki je trajalo dve šolski uri. Pouk smo začeli v učilnici, 
kjer smo naredili kratek uvod in se organizacijsko pripravili na izvedbo. Po tem smo 
odšli ven in si ogledali lokacije postaj. Naslednje pol ure so skupine menjavale postaje 
in reševale naloge na njih. Kasneje smo se vrnili v razred, kjer so učenci dopolnili svoje 
odgovore, ki smo jih kasneje tudi pregledali. Ob koncu so učenci rešili še (delni) 
preizkus znanja. Podobno je potekalo tudi srečanje v ponedeljek 27. 9. 2021. 
Spremenil se je le način dela po postajah. Sedaj učenci niso menjali postaj, saj so imeli 
na svojih »otokih« vse štiri postaje, ki so jih menjavali v svojem tempu. Zopet so rešili 
(delni) preizkus znanja. Zadnje srečanje je potekalo v ponedeljek, 4. 10. 2021. Učenci 
so izdelovali in preizkušali mlinčke, odgovorili vprašanja, preverili odgovore in zopet 
rešili (delni) preizkus znanja. Z izbranimi učenci smo po izvedbi zadnjega srečanja 
izvedli individualne intervjuje. V četrtek, 4. 11. 2021, mesec po izvedbi zadnjega 
srečanja, so učenci ponovno rešili celoten preizkus znanja. Dodana so bila tri 
vprašanja, ki so se nanašala na njihov odnos do NIT, ŠPO oz. gibanja ter pouka na 
prostem, na njih so odgovorili z obkroževanjem 5-stopenjske lestvice.  

3.3.5 Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo zbrali in obdelali v skladu s kvalitativno in kvantitativno analizo (Vogrinc, 
2008).  

Posamezne rezultate predtesta, potesta in poznega potesta smo vnesli v MS Office 
Excel. Tam smo jih uredili in obdelali. Podatke smo predstavili grafično. V interpretaciji 
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grafov smo nekatere podatke strnili, druge razčlenili in na koncu izpostavili glavne 
ugotovitve.  

Intervjuje smo prepisali v MS Office Word. Vsakemu intervjuju smo določili smiselne 
kodirne enote. Na podlagi le-teh smo določili kode oz. ključne besede, iz katerih smo 
oblikovali kategorije. Podobnosti in razlike med intervjuji smo izpostavili v strnjenem 
zapisu oz. analizi intervjujev. 

Napredek pri posameznih učencih smo izračunali z g-faktorjem (normaliziran 
dosežek), ki je neodvisen od začetnega znanja in meri le napredek. G-faktor 
predstavlja razmerje med prirastkom učenčevega znanja v učnem procesu in 
učenčevim znanjem pred izvedbo učnega procesa. Za izračun uporabimo enačbo, ki 
je ekvivalentna izračunu g-faktorja s pomočjo deležev za dano učno uro (Gok, 2014): 

𝑔 =
Y − X

100 − X
 

Neznanka Y predstavlja delež pravilnih odgovorov na potestu, X pa delež pravilnih 
odgovorov na predtestu. Če je testov več in g-faktor računamo večkrat in v različnih 
kombinacijah, lahko Y predstavlja delež pravilnih odgovorov na poznem potestu, X pa 
delež pravilnih odgovorov na potestu.  

Če formulo povzamemo z besedami: deležu pravilnih odgovorov na potestu odštejemo 
delež pravilnih odgovorov na predtestu. Od stoodstotnega deleža odštejemo delež 
pravilnih odgovorov na predtestu. Nato rezultata delimo in dobimo g-faktor. 

Vrednosti med 0 in 0,3 predstavljajo nizek prirastek znanja, vrednosti med 0,3 in 0,7 
srednji prirastek znanja ter vrednosti, višje od 0,7, visok prirastek v znanju (Bao, 2006).  

Pridobljene podatke smo nato vnesli v program IBM SPSS 22. S pomočjo programa 
smo naredili statistično analizo. Glede na potrebe posameznih spremenljivk smo 
uporabili različne statistične pristope. Zaradi nenormalne porazdelitve odgovorov smo 
uporabili neparametrični Wilcoxon test, s katerim smo iskali statistično pomembne 
razlike v dosežkih na predtestu in potestu, predtestu in poznem potestu ter potestu in 
poznem potestu. 

Z uporabo Kruskal-Wallis testa smo iskali statistično pomembne razlike v g-faktorjih 
glede na mnenje o NIT/mnenje o ŠPO in mnenje o pouku na prostem. Mann-Whitney 
test pa smo uporabili za izračun statistično pomembnih razlik med deklicami in dečki v 
g-faktorjih med posameznimi testi. 

3.4 Rezultati  

V poglavju so podrobneje predstavljeni in interpretirani rezultati izvedene raziskave. V 
prvem delu so predstavljeni in interpretirani dosežki učencev na vseh preizkusih 
znanja, nato še na preizkusih iz posameznih učnih vsebin. V drugem delu je 
predstavljena analiza rezultatov in napredka v znanju za učence posameznih skupin. 

V tabeli 1 so podani podatki o doseženih točkah učenca na posameznem preizkusu 
znanja pri vseh učnih vsebinah. S sivo barvo so označeni manjkajoči učenci. Vsak 
učenec je označen s svojo kodo, ki je bila enaka ves čas naše raziskave. Koda nam 
omogoča sledljivost podatkov in napredka. 
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Tabela 1: Prikaz doseženega števila točk (od skupno 28 možnih) posameznega 
učenca na preizkusih znanja za vse tri učne vsebine 

Iz tabele 1 lahko razberemo, koliko točk je posameznik zbral na posameznem 
preizkusu z učno vsebino sile in gibanje. Vrednost g-faktorja pove, kakšen je bil 
napredek v znanju posameznega učenca takoj po izvedbi učnih ur ter po enem mesecu 
od izvedbe. Z uporabo WIlcoxon testa smo preverili, ali se med predtestom in 
potestom, predtestom in poznim potestom ter potestom in poznim potem pojavljajo 
statistično pomembne razlike v dosežkih učencev. 

Wilcoxon test je med dosežki učencev na predtestu in potestu pokazal statistično 
pomembne razlike (Z= –4,017, α = 0,000). Podatke lahko posplošimo na osnovno 
množico in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci 
na poznem potestu (M = 6,71) dosegli boljši rezultat kot na predtestu (M = 3,70). 

Wilcoxon test je med dosežki učencev na predtestu in poznem potestu pokazal 
statistično pomembne razlike (Z= –4,016, α = 0,000). Podatke lahko posplošimo na 
osnovno množico in s tveganjem, manjšim od 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni 
množici učenci na potestu (M = 5,81) dosegli boljši rezultat kot na predtestu  
(M = 3,70). 

Wilcoxon test je med dosežki učencev na potestu in poznem potestu pokazal 
statistično pomembne razlike (Z = –3,062, α = 0,000). Podatke lahko posplošimo na 
osnovno množico in s tveganjem, manjšim od 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

 Sile in gibanje (16 T) Voda (11,5 T) Pretakanje (1,5 T) 
koda 
uč. 

predtest 
 

potest pozni 
potest 

predtest potest pozni 
potest 

predtest potest pozni 
potest 

1 3 13 7,5 0 10,5 5 0 1 1 

2 4,5 12 11,5 3 4,5 5,5 0 0,5 1,5 

3 6 12 11,5 3 9,5 8,5 0 1,5 1,5 

4 5,5   2 11,5  0 1,5  

5 5 14 9,5 2,5 8 5,5 0 1,5 1 

6 8,5 13,5 9,5 4 8,5 5,5 0,5 1,5 1,5 

7 8 14 13 3,5 8 8 0 1,5 1,5 

8 7 13 15 3 9,5 8 0 1,5 1,5 

9 8 12 11 4 10 7,5 0 0 1,5 

10 9,5 11,5 10 1,5 9,5 8 0 1,5 1 

11 8 10 11,5 3,5 9,5 7,5 0,5 1 1 

12 9,5 15 11,5 3,5 8 7,5 0,5 1,5 1,5 

13 5,5 9,5 8,5 2 9,5 6,5 1,5 0 1,5 

14 5 11,5 11 0 9 8,5 0,5 1,5 1,5 

15 5,5 9,5  3 9  0,5 1,5  

16 8 12 11 1,5 8,5 3,5 0,5 1,5 1,5 

17 7,5 9,5 10 4 9,5 7 1,5 1 1,5 

18 7,5 11,5 13 1,5 7,5 7,5 0,5 1,5 1,5 

19 9 14 14 3 7,5 9,5 1,5 1 1,5 

20 7 6,5 4,5 1,5 8 8 0,5 1,5 1,5 

21 6,5 11,5 7 1,5 9 4,5 0 1,5 0,5 

22 8 12,5 10 2,5 8,5 4,5 0 1,5 1,5 

23 8 13 12 3 9,5 7,5 0,5 0 1,5 
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množici učenci na potestu (M = 6,71) dosegli boljši rezultat kot na predtestu  (M = 
3,70). 

Tabela 2: Prikaz doseženih točk in deleža pri posameznem preizkusu znanja za 
posamezne učence pri sklopu sile in gibanje ter izračun g-faktorja za predtest (PT) in 
potest (POT), predtest (PT) in pozni potest (PPOT) ter potest (POT) in pozni potest 
(PPOT) 

Sile in gibanje 
koda 
uč. 

predtest (PT) potest (POT) pozni potest 
(PPOT) 

g-faktor 
PT-POT 

g-faktor 
PT-PPOT 

g-faktor 
POT-PPOT 

št. 
točk 

delež št. 
točk 

delež št. 
točk 

delež 

1 3 18,75 13 81,25 7,5 46,88 0,77 0,33 -1,83 

2 4,5 28,13 12 75,00 11,5 71,88 0,65 0,61 -0,12 

3 6 37,50 12 75,00 11,5 71,88 0,60 0,55 -0,12 

4 5,5 34,38        

5 5 31,25 14 87,50 9,5 59,38 0,82 0,41 -2,25 

6 8,5 53,13 13,5 84,38 9,5 59,38 0,67 0,13 -2,25 

7 8 50,00 14 87,50 13 81,25 0,75 0,63 -0,50 

8 7 43,75 13 81,25 15 93,75 0,67 0,89 0,67 

9 8 50,00 12 75,00 11 68,75 0,50 0,38 -0,25 

10 9,5 59,38 11,5 71,88 10 78,13 0,31 0,46 0,22 

11 8 50,00 10 62,50 11,5 71,88 0,25 0,44 0,25 

12 9,5 59,38 15 93,75 11,5 71,88 0,85 0,31 -3,50 

13 5,5 34,38 9,5 59,38 8,5 53,13 0,38 0,29 -0,15 

14 5 31,25 11,5 71,88 11 68,75 0,59 0,54 -0,11 

15 5,5 34,38 9,5 59,38   0,38   

16 8 50,00 12 75,00 11 68,75 0,50 0,38 -0,25 

17 7,5 46,88 9,5 59,38 10 78,13 0,24 0,59 0,46 

18 7,5 46,88 11,5 71,88 13 81,25 0,47 0,65 0,33 

19 9 56,25 14 87,50 14 87,50 0,71 0,71 0 

20 7 43,75 6,5 40,63 4,5 28,13 -0,06 -0,28 -0,21 

21 6,5 40,63 11,5 71,88 7 43,75 0,53 0,05 -1,00 

22 8 50,00 12,5 78,13 10 78,13 0,74 0,56 0 

23 8 50,00 13 81,25 12 75 0,63 0,50 -0,33 

M 6,96 43,48 11,86 74,15 10,60 68,46 0,54 0,43 -0,52 

Iz tabele 2 razvidno, da so nekateri učenci napredovali, drugi nazadovali, nekateri med 
njimi so znanje ohranili, drugi spet ne. Iz tega je mogoče sklepati, da je posploševanje 
o napredku znanja ali trajnosti znanja nemogoče, ker vsak učenec napreduje (in tudi 
nazaduje) na individualen način.  

Izračun g-faktorja med predtestom in potestom je pokazal, da je večina učencev 
napredovala v svojem znanju. Povprečna vrednost g-faktorja je bila 0,54, kar 
predstavlja srednji napredek. Najnižja vrednost g-faktorja je bial –0,06 (U20), najvišja 
pa 0,85 (U12). En učenec je nazadoval v znanju (U20), dva učenca sta dosegla nizek 
napredek, štirinajst učencev srednji napredek in pet učencev visok napredek. Najvišje 
število doseženih točk na predtestu je bilo 9,5, dosegla sta jih dva učenca (U10, U12). 
Na potestu so najvišje število točk (U14) dosegli trije učenci (U5, U7, U19).  
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Trajnost znanja smo preverili z izračunom g-faktorja med predtestom in poznim 
potestom. Izračun g-faktorja med predtestom in poznim potestom je pokazal, da je 
večina učencev napredovala v svojem znanju. Povprečni g-faktor je bil 0,43, kar 
predstavlja srednji napredek. Najnižja vrednost g-faktorja je bila –0,28, najvišja pa 
0,71.  

En učenec je nazadoval v znanju, trije učenci so dosegli nizek napredek, petnajst 
učencev srednjega in dva učenca visokega. Eden izmed njiju (U8) je dosegel tudi 
najvišje število točk (15) na poznem potestu. Najnižje število točk (7) je na potestu 
dosegel učenec z oznako U2.  

Iz tabele 3 lahko razberemo podatke o rezultatih in napredku posameznih učencev pri 
učni vsebini voda. Sivo označena polja predstavljajo manjkajoče podatke (učenec 
testa ni reševal). 

Tabela 3: Prikaz doseženih točk (od 11,5 možnih) in deleža pri posameznem preizkusu 
znanja za posamezne učence pri sklopu voda ter izračun g-faktorja za predtest (PT) in 
potest (POT), predtest (PT) in pozni potest (PPOT) ter potest (POT) in pozni potest 
(PPOT) 

Voda 
koda 
uč. 

predtest (PT) potest (POT) pozni potest 
(PPOT) 

g-faktor 
PT-POT 

g-faktor 
PT-

PPOT 

g-faktor 
POT-
PPOT št. 

točk 
delež št. 

točk 
delež št. 

točk 
delež 

1 1 8,70 10,5 91,30 5 43,48 0,90 0,38 -5,50 

2 3 26,09 4,5 39,13 5,5 47,83 0,18 0,29 0,14 

3 3 26,09 9,5 82,61 8,5 73,91 0,76 0,65 -0,50 

4 2 17,39 11,5 100,00   1,00   

5 2,5 21,74 8 69,57 5,5 47,83 0,61 0,33 -0,71 

6 4 34,78 8,5 73,91 5,5 47,83 0,60 0,20 -1 

7 3,5 30,43 8 69,57 8 69,57 0,56 0,56 0 

8 3 26,09 9,5 82,61 8 69,57 0,76 0,59 -0,75 

9 4 34,78 10 86,96 7,5 65,22 0,80 0,47 -1,67 

10 1,5 13,04 9,5 82,61 8 69,57 0,80 0,65 -0,75 

11 3,5 30,43 9,5 82,61 7,5 65,22 0,75 0,50 -1 

12 3,5 30,43 8 69,57 7,5 65,22 0,56 0,50 -0,14 

13 2 17,39 9,5 82,61 6,5 56,52 0,79 0,47 -1,50 

14 1 8,70 9 78,26 8,5 73,91 0,76 0,71 -0,20 

15 3 26,09 9 78,26   0,71   

16 1,5 13,04 8,5 73,91 3,5 30,43 0,70 0,20 -1,67 

17 4 34,78 9,5 82,61 7 60,88 0,73 0,40 -1,25 

18 1,5 13,04 7,5 65,22 7,5 65,22 0,60 0,60 0 

19 3 26,09 7,5 65,22 9,5 65,22 0,54 0,53 0 

20 1,5 13,04 8 69,57 8 69,57 0,65 0,65 0 

21 1,5 13,04 9 78,26 4,5 39,13 0,75 0,30 -1,79 

22 2,5 21,74 8,5 73,91 4,5 39,13 0,67 0,22 -1,33 

23 3 26,09 9,5 82,61 7,5 65,22 0,76 0,53 -1 

M 2,26 24,16 8,96 73,52 6,83 58,60 0,69 0,46 -0,98 

Vrednost g-faktorja med predtestom in potestom je pokazala, da so vsi učenci 
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napredovali v znanju. Povprečna vrednost g-faktorja je bila 0,69. To predstavlja srednji 
napredek v znanju. Najvišja vrednost g-faktorja je bila 1,00 (U4), ta učenec je dosegel 
tudi vse točke (11,5). Najnižja vrednost g-faktorja je bila 0,18 (U2). Ta učenec (U2) je 
tudi edini, ki je dosegel nizek napredek v znanju. 8 učencev je doseglo srednji 
napredek v znanju, 14 učencev je v znanju visoko napredovalo. 

Vrednost g-faktorja med predtestom in poznim potestom je pokazala trajnost 
doseženega znanja. Povprečna vrednost g-faktorja je bila 0,46, kar je več kot vrednost 
g-faktorja med potestom in poznim potestom, a manj kot vrednost g-faktorja med 
predtestom in potestom. Vsi učenci so napredovali v znanju. Vrednost najvišjega 
napredka je bila 0,71 (U14). Najnižji napredek sta dosegla U6 in U16, in sicer v 
vrednosti 0,20. Štirje učenci so dosegli nizek napredek. 16 učencev je srednje, en 
učenec pa visoko napredoval. Najvišje število točk (9,5) je dosegel U19, ki je sicer 
srednje napredoval.  

Povprečna vrednost g-faktorja med potestoma je bila –0,98. To nam pove, da so 
učenci v povprečju v znanju nazadovali glede na usvojeno znanje tik po izvedenih 
urah. Najnižja vrednost g-faktorja je bila –5,50 (U1), najvišja pa 0,14 (U2). Večina 
učencev (16) je v znanju, glede na znanje tik po izvedenih urah, nazadovala, štirje 
učenci so znanje ohranili, niso pa napredovali, en učenec je dosegel nizek napredek v 
znanju. Učenci po izvedbi naših srečanj znanja niso utrjevali ali se o učnih vsebinah 
pogovarjali, zato je upad znanja pričakovan. Kljub temu rezultati kažejo, da so učenci 
na poznem potestu v povprečju dosegli 3-krat boljši rezultat kot na predtestu, kar 
pomeni, da so nekaj znanja ohranili. 

V tabeli 4 so prikazani rezultati (število točk in delež) za vsakega učenca na predtestu, 
potestu in poznem potestu. S sivimi kvadrati smo označili manjkajoče podatke (učenci 
testa niso reševali). Zaradi nizkega števila možnih točk so rezultati manj pestri kot pri 
ostalih učnih sklopih. 

Tabela 4: Prikaz doseženih točk in deleža pri posameznem preizkusu znanja za 
posamezne učence pri sklopu pretakanje ter izračun g-faktorja za predtest (PT) in 
potest (POT), predtest (PT) in pozni potest (PPOT) ter potest (POT in pozni potest 
(PPOT) 

Pretakanje 

koda 
uč. 

predtest (PT) potest (POT) pozni potest 
(PPOT) 

g-
faktor 

PT-
POT 

g-
faktor 

PT-
PPOT 

g-faktor 
POT-
PPOT št. 

točk 
delež št. 

točk 
delež št. točk delež 

1 0 00,00 1 66,67 1 66,67 0,67 0,67 0 

2 0 00,00 0,5 33,33 1,5 100,00 0,33 1 1 

3 0 00,00 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

4 0 00,00 1,5 100,00   1,00   

5 0 00,00 1,5 100,00 1 66,67 1,00 1  

6 0,5 33,33 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

7 0 00,00 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

8 0 00,00 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

9 0 00,00 0 00,00 1,5 100,00 0,00 1 1 

10 0 00,00 1,5 100,00 1 66,67 1,00 1  

11 0,5 33,33 1 66,67 1 66,67 0,50 0,50 0 

12 0,5 33,33 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

13 1,5 100,00 0 00,00 1,5 100,00 -1,00 0 1 

14 0,5 33,33 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 



 

29 

Pretakanje 

koda 
uč. 

predtest (PT) potest (POT) pozni potest 
(PPOT) 

g-
faktor 

PT-
POT 

g-
faktor 

PT-
PPOT 

g-faktor 
POT-
PPOT št. 

točk 
delež št. 

točk 
delež št. točk delež 

15 0,5 33,33 1,5 100,00   1,00   

16 0,5 33,33 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

17 1,5 100,00 1 66,67 1,5 100,00 0,00 0 1 

18 0,5 33,33 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

19 1,5 100,00 1 66,67 1,5 100,00 0,00 0 1 

20 0,5 33,33 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

21 0 00,00 1,5 100,00 0,5 33,33 1,00 0,33  

22 0 00,00 1,5 100,00 1,5 100,00 1,00 1 0 

23 0,5 33,33 0 00,00 1,5 100,00 -0,50 1 1 

M 0,48 26,09 1,18 78,26 1,36 90,48 0,51 0,79 0,33 

V ta sklop spada 10. naloga na preizkusu znanja. Treba je vedeti, da je bilo vseh 
možnih točk 1,5. Pri tem so učenci za vsak pravilno obkrožen odgovor dobili 0,5 točke.  

Povprečne vrednosti g-faktorja med predtestom in potestom, predtestom in poznim 
potestom ter potestom in poznim potestom nakazujejo, da so učenci ves čas 
napredovali. Za razliko od drugih dveh učnih sklopov so učenci pri tem sklopu 
napredovali tudi po enem mesecu od izvedbe učnih ur. Povprečna vrednost g-faktorja 
je bila 0,33, kar predstavlja srednji napredek v znanju. Učenci so srednje napredovali 
tudi med predtestom in potestom. Med predtestom in potestom je bila povprečna 
vrednost g-faktorja 0,79, kar predstavlja visok napredek v znanju. Vrednosti g-faktorja 
med predtestom in potestom nam povedo, da je večina učencev (19) napredovala, dva 
učenca sta v znanju stagnirala, dva pa nazadovala. Vrednosti g-faktorja med 
predtestom in potestom pri posameznih učencih nam povedo, da je večina učencev 
napredovala (18), trije učenci so v znanju stagnirali. Med potestom in poznim potestom 
12 učencev od 23 ni niti napredovalo niti nazadovalo v znanju, šest učencev pa je 
doseglo visok napredek v znanju. 

3.4.1 Dosežki učencev na preizkusu znanja  

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori učencev na preizkusih znanja. Naloge so 
razdeljene na tri sklope: sile in gibanje, voda ter pretakanje. Posamezne naloge so 
predstavljene na sivi podlagi. Sledi grafični prikaz in analiza posameznih odgovorov. 

Analiza odgovorov pri učni vsebini sile in gibanje 

Predstavljeni so rezultati reševanja nalog, ki preverjajo znanje o učni vsebini sile in 
gibanje. Združeni so odgovori vseh sodelujočih učencev. Pravilni odgovori so označeni 
s krepko pisavo, obkroževanje in povezovanje pa z rdečo barvo. 
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PRVA NALOGA 

a) Poveži pike pred dejavnostmi s pikami pred oblikami gibanja. 

VLEČENJE                    POTISKANJE                        NOŠENJE 

 

 

 

 

b) Poveži dejanja z ustreznimi silami. 

 

 

 

 

 

 

                 SILE NA DOTIK                                       SILE NA DALJAVO 

 

 

Pri prvi nalogi je bilo možnih pet točk, tri pri delu a) in dve pri delu b). Za vsako pravilno 

povezavo je učenec dobil 0,5 točke. 

 
Graf 1: Povprečno število doseženih točk pri prvi nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 5 možnih, pri čemer v grafu modra barva predstavlja odgovore pri 
delu a) in oranžna barva odgovore pri delu b) 
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Pri predtestu so učenci pri tej nalogi dosegli povprečno 4,3 točke. Iz grafa 1 lahko 
razberemo, da so povprečno pri delu a) dosegli 2,65 točke, pri delu b) pa 1,65. Na 
potestu so povprečno dosegli 0,4 točke več oziroma bili za 8 % boljši. Tudi na poznem 
potestu so bili učenci uspešnejši kot na predtestu, povprečno so dosegli 4,6 točke, kar 
je le malo manj kot na potestu (4,7 točke).  

Z učno vsebino sile in gibanje so se učenci že srečali pri predmetu spoznavanje okolja, 
zato nas ni presenetilo, da učenci o tem že nekaj vedo. To nakazuje tudi podatek, da 
je kar 9 učencev že na predtestu pri tej nalogi doseglo vse točke. Učenci so pri nalogi 
izgubili točke zaradi napačnih odgovorov, med katerimi nekoliko izstopata 3. in 4. 
sličica pri b) nalogi. Sličico nogometaša, ki se pripravlja na brcanje žoge, in deklico, ki 
piše na list s svinčnikom, so povezali s silo na daljavo. Sklepamo lahko, da je šlo pri 
reševanju morda za razmišljanje, da sila deluje na daljavo, ker se deklica ne dotika 
lista, ampak se sila »prenaša« preko svinčnika, pri dečku pa se niso odločili za silo na 
dotik, ker se deček z nogo žoge (še) ne dotika. 

DRUGA NALOGA 
a) Na kratko razloži, kaj je trenje. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
b) Kuharicam se je v šolski jedilnici po tleh razlilo olje. Učenci se previdno premikajo, 
 ker jim zelo drsi. Kaj lahko trdiš o trenju? 
A) Trenje je večje kot na čistih tleh. 
B) Trenje je manjše kot na čistih tleh. 
C) Trenja na drsečih tleh ni. 

Druga naloga je bila sestavljena iz dveh delov. Pri 2 a) nalogi je bilo vprašanje odprtega 
tipa. Za smiseln in pravilen odgovor so učenci dobili dve točki, za pomanjkljivega eno, 
za nepravilnega, nesmiselnega ali nerazumljivega pa nič točk. Pri 2 b) nalogi je bila 
možna ena točka, ki jo je učenec prejel, če je obkrožil pravilen odgovor. Rezultati 
učencev na posameznem preizkusu znanja so prikazani z grafom 2. 

 
Graf 2: Povprečno število doseženih točk pri drugi nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 3 možnih, pri čemer v grafu modra barva predstavlja odgovore pri 
delu a), oranžna pa pri delu b) 
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Na predtestu nihče izmed učencev ni dobil treh točk. Pri 2 a) nalogi so po eno točko 
dobili štirje učenci, pri 2 b) pa sta pravilen odgovor izbrala zgolj 2 učenca. 

V prvem delu večina učencev na predtestu kljub spodbudam ni zapisala odgovorov.  

Odgovori, ki smo jih vrednotili kot delno pravilne na predtestu, so bili:  

• Trenje je sila.  

• Trenje je, ko se dva predmeta drsata. 

• Trenje je dotik med telesoma, ko se premikata. 

• Trenje se zgodi, ko nekaj po nečem drsi. 

Ostali odgovori so vsebovali razlage, ki niso bile smiselne, (npr. da je trenje dejavnost, 
ko nekaj treniraš, kar nakazuje pomensko enačenje z besedo treniranje ali pa, da je 
trenje čiščenje, kar se najverjetneje navezuje na vsebino naslednjega dela naloge).  

Na potestu je 9 učencev pri 2 a) nalogi odgovorilo delno pravilno, 11 jih je pri odprtem 
tipu odgovora dobilo vse točke. Zgolj dva učenca nista prejela točk, a sta odgovor kljub 
temu podala. Trenje sta enačila z dejanji, pri katerih se trenje pojavi – Trenje so drseča 
tla in Trenje je spuščanje po toboganu. Na poznem potestu je 10 učencev zapisalo 
delno pravilen odgovor, 7 pa popolnoma pravilnega. Pet učencev na vprašanje ni 
podalo odgovora ali pa je bil le-ta napačen.  

Odgovori, ki smo jih vrednotili kot pravilne, čeprav je še zaznati vrzeli v opredelitvi: 

• Trenje je sila na dotik med telesom in podlago, ko se gibamo. 

• Trenje je drsenje ali premikanje po podlagi. Je sila, ki takrat nastopi. 

• Trenje je sila, ko potiskaš ali premikaš nekaj po podlagi. 

• Sila, ko se eno telo premika po drugemu. 

Pri 2 b) nalogi je na predtestu kar 11 učencev, torej slaba polovica, obkrožilo možnost 
ne vem, 6 učencev je izbralo možnost, da je trenje večje kot na čistih tleh, 4 učenci pa 
so mislili, da trenja na drsečih tleh ni. Na potestu je 16 učencev (73 %) obkrožilo 
pravilen odgovor. Samo en učenec je menil, da trenja na drsečih tleh ni, ostalih pet 
učencev je ohranilo prepričanje, da je trenje na drsečih tleh večje kot na čistih tleh. Na 
poznem potestu je 12 učencev (57 %) obkrožilo pravilen odgovor, 4 učenci so obkrožili 
odgovor C), 5 učencev pa odgovor A). Pet učencev, ki so na predtestu obkrožili 
možnost ne vem, so na poznem potestu obkrožili pravilen odgovor, pet učencev je 
obkrožilo napačen odgovor, 1 učenec poznega potesta ni pisal. 
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TRETJA NALOGA 
 
Tri enake avtomobilčke spustimo po deskah, naslonjenih na lestev. Deske so 
naslonjene na različne letvice, zato so klanci različno strmi. Kateri avtomobilček 
se pripelje najdlje? 
 
 
 
 
 
 
 

A) Prvi. 
B) Drugi. 
C) Tretji. 
D) Vsi so pripeljali enako daleč. 
Zakaj tako misliš? 
__________________________________________________________________ 
 

b) Vse klančine enako strme, tovornjaki pa so različno obteženi. Kateri 
tovornjak je prevozil najdaljšo razdaljo? 
 
 
 
 
 
 
 

A) Najtežji. 
B) Srednje težek. 
C) Najlažji. 
D) Vsi so prevozili enako. 
Zakaj si se tako odločil/-a? 
__________________________________________________________________ 
 

Tudi tretja naloga je bila razdeljena na dva dela. Pri vsakem delu je učenec lahko dobil 
2 točki, eno za pravilno obkrožen odgovor in drugo za utemeljitev, skupno 4 točke. 
Rezultati učencev na posameznem preizkusu znanja so predstavljeni v grafu 3.  
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Graf 3: Povprečno število doseženih točk pri četrti nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 4 možnih, pri čemer modra barva predstavlja odgovore pri delu a), 
oranžna pa odgovore pri delu b) 

Pri prvem reševanju je vse točke dosegel zgolj en učenec, medtem ko je na potestu 
nalogo v celoti pravilno rešilo 41 % učencev, na poznem potestu pa 19 %. Učenci so 
pri prvem reševanju v povprečju dosegli 1,6 točke, pri drugem 3,2 točke, pri tretjem pa 
2,3. To pomeni, da so bili pri drugem reševanju za 40 %, pri tretje pa za 17,5 % 
uspešnejši kot prvič. Napačni odgovori so prevladovali predvsem pri drugem delu 
naloge. Na predtestu se je pri 3 b) nalogi 8 učencev odločilo za odgovor A), 8 pa za 
odgovor C), drugi so odgovorili pravilno ali pa obkrožili možnost ne vem. Iz tega lahko 
sklepamo, da je večina učencev (72 %) imela napačno predstavo glede tega, kako 
teža vpliva na prevoženo pot tovornjaka.  

Na predtestu 5 učencev (21 %) ni prejelo nobene točke, 3 učenci (13 %) so dobili 1 
točko, 13 učencev, dobra polovica (57 %), je dobilo 2 točki, 2 učenca (9 %) pa 4 točke. 
Večina učencev (15) je pri 3 a) nalogi izbrala pravilen odgovor in zapisala ustrezno 
utemeljitev. Na potestu je večina učencev (19) je pravilno odgovorila na obe vprašanji 
zaprtega tipa. Učenci so imeli več težav z utemeljitvami, ki so bile nepopolne ali v 
neskladju z obkroženim odgovorom. Pomanjkljive in nepravilne utemeljitve so se 
pojavljale tudi na poznem potestu. Na poznem potestu je pet učencev doseglo 4 točke, 
en učenec 3 točke, trinajst učencev 2 točki, dva učenca pa pri nalogi nista dobila 
nobene točke. Nalogo je v celoti na poznem potestu pravilno rešilo 19 %, delno pravilno 
pa 62 % učencev. Izmed štirinajstih učencev, ki so dobili 2 ali 3 točke, so štirje učenci 
izbrali pravilna odgovora zaprtega tipa, svoje izbire pa niso znali utemeljiti. Ostalih 10 
učencev je izbralo pravilen odgovor pri 3 a) nalogi in svojo izbiro tudi smiselno in 
ustrezno utemeljilo. Pri 3 b) nalogi so učenci še vedno ohranjali zmotno prepričanje, 
da teža vpliva na prevoženo pot. Osem učencev je trdilo, da najdaljšo pot prevozi 
najtežji tovornjak, dva pa, da najdaljšo pot prevozi najlažji tovornjak. 

Nekateri odgovori (utemeljitve), ki smo jih vrednotili kot pravilne pri 3 b) nalogi: 

• Ker je naklon enak in je čisto vseeno, koliko je tovornjak (op. a) težek. Teža ne 
vpliva na dolžino poti. 

• Zato ker je sila pri vseh ista. Teža ni pomembna. 

• Ker teža tovornjaka ne vpliva na dolžino poti. 
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ČETRTA NALOGA 
 
Med hojo do šole ti iz žepa pade ključ ravno v špranjo za odtok. Odprtina je 
preozka, da bi ga dosegel z roko ali drugim predmetom. Prijatelj se spomni, da 
bi lahko uporabil magnet. 
a) Zakaj si lahko pomagaš z magnetom? 
______________________________________________________________ 
 
b) Magnet, ki si ga dobil, je videti takole. Kaj predstavljata obarvani polovici in 
kako ju označujemo? 
 
 
______________________________________________________________ 
 
c) Preden smo uporabili magnet, je ključ ležal na ravnih tleh v jašku in se ni 
premikal. Ali je takrat nanj delovala kakšna sila? Pojasni. 
DA NE  
______________________________________________________________ 

Četrta naloga je bila razdeljena na tri dele. Za smiseln in pravilen odgovor so učenci 
lahko dobili 1 točko pri delu a). Eno točko so lahko dobili pri delu b), če so pravilno 
poimenovali severni in južni pol. Pri zadnjem delu so lahko dobili 2 točki, eno za 
pravilno obkrožen odgovor in drugo za ustrezno in smiselno utemeljitev. Koliko točk so 
učenci v povprečju prejeli na posameznem preizkusu znanja pri četrti nalogi, je 
prikazano v grafu 4. 

 
Graf 4: Povprečno število doseženih točk pri četrti nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 4 možnih, pri čemer modra barva označuje odgovore pri delu a), 
oranžna pri delu b) in siva pri delu c) 

Na predtestu so učenci v povprečju dosegli 0,83 točke, na potestu 1,05 in na poznem 
potestu 1,15. Večina učencev (74 %) je že na predtestu pravilno odgovorila na 4 a) 
vprašanje, podoben delež učencev je pravilno odgovoril tudi na potestu (82 %) in 
poznem potestu (76 %). Na predtestu nihče ni prejel točk za pravilno poimenovanje 
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severnega in južnega pola magneta. Nekateri nepravilni odgovori so bili: modra 
potiska, rdeča vleče; ena polovica je držalo, druga je magnet; eno je +, drugo je –. Na 
potestu je en učenec prejel 2 točki, 11 učencev 1 točko, štirje učenci 0,5 točke in pet 
učencev 0 točk. Na potestu je tako popolnoma ali deloma pravilen odgovor imelo 74 % 
učencev. Na potestu je bilo takih učencev 62 %, vsi so prejeli po 1 točko. Pri 4 c) nalogi 
so morali učenci obkrožiti odgovor DA in pojasniti, zakaj sila deluje tudi na predmet v 
mirovanju. Na predtestu so pravilen odgovor obkrožili štirje učenci (17 %). Na potestu 
je bilo takih učencev 7 (30 %), od tega je eden svojo izbiro tudi pravilno utemeljil. Na 
poznem potestu je bilo na naše presenečenje takih učencev kar 13 (57 %), med 
katerimi so trije podali tudi ustrezno utemeljitev. O učni vsebini se z učiteljico po izvedbi 
pouka na prostem niso pogovarjali, niti jih niso obravnavali pri drugih predmetih, 
dejavnostih. 

Analiza odgovorov pri učni vsebini voda 

Predstavljeni so rezultati reševanja nalog, ki preverjajo znanje o učni vsebini voda. 
Združeni so odgovori vseh sodelujočih učencev. Pravilni odgovori so označeni s 
krepko pisavo, obkroževanje in povezovanje pa z rdečo barvo. 

PETA NALOGA 

Pred seboj imaš: vodo v steklenici, v kozarcu in v vrču. Ali lahko na podlagi videza 

določiš, ali je voda pitna ali ne? Pojasni. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Peta naloga je bila naloga odprtega tipa. Vredna je bila 2 točki. Vse točke je učenec 
dobil, če je pravilno in ustrezno utemeljil, zakaj pitnosti vode ne moremo presojati glede 
na videz. Eno točko je učenec dobil, če je odgovoril pravilno, a svojega odgovora ni 
utemeljil oz. ga je utemeljil neustrezno. Število točk, ki so jih učenci povprečno prejeli 
pri peti nalogi, je za vsak preizkus posebej prikazano v grafu 5. 

Na predtestu je obe možni točki za svoj odgovor prejel en učenec, trije so prejeli eno 
točko za pravilen, a nepopoln odgovor. Drugi odgovora niso podali oz. so odgovorili 
napačno. Kot smo pričakovali, so učenci odgovarjali, da je voda pitna, če je čista; če 
skoznjo vidimo; če je v steklenici ali vrču, ker iz njiju (po navadi) natakamo pitno vodo. 
Nasprotno stališče je zagovarjala učenka, ki je kot utemeljitev zapisala, da imajo doma 
vodo za zalivanje rož, ki ni pitna, pogosto v steklenicah ali vrčih in zato ne moremo 
vedeti, ali je voda na fotografijah pitna. Na potestu je 11 učencev (47,9 %) doseglo obe 
točki, 4 učenci (17,4 %) pa so vedeli, da na podlagi videza ne moremo določiti, ali je 
vodna pitna, a tega niso znali utemeljiti. Sedem učencev je ohranilo napačno 
predstavo, da lahko presojamo o pitnosti vode na podlagi njenega videza. Na poznem 
potestu je bilo takih učencev 9 (42,9 %). Ostalih 12 učencev (57,1 %) je na poznem 
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potestu podalo popolnoma ali delno pravilen odgovor. 

 
Graf 5: Povprečno število doseženih točk pri peti nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 2 možnih 
 

ŠESTA NALOGA 

a) V 1. kvadratek nariši cev, v 2. kvadratek pa (rečno) korito. 

 

 

 

 

 

 

b) Kako ločimo cev od korita? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Šesta naloga je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu je od učencev zahtevala, 

da narišejo cev in korito. Za vsako ustrezno risbo, iz katere je bilo razvidna razlika med 

zaprto cevjo in polzaprtim koritom, so učenci dobili po eno točko. Če so znali razliko 

med njima tudi ubesediti, so dobili točko pri delu b). 

Na predtestu je 65 % učencev (15) pravilno narisalo cev, od tega so trije ustrezno 
narisali tudi korito. Samo en učenec je znal razliko tudi ubesediti. Na potestu je večina 
učencev (91,3 %) ustrezno narisala cev in korito. Med vsemi jih je 74 % znalo razliko 
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tudi ubesediti. Na poznem potestu so vsi učenci razen enega pravilno narisali cev. 
81 % učencev (17) je pravilno narisalo tudi korito. 66,7 % učencev (14) je razliko med 
koritom in cevjo tudi ustrezno ubesedilo. Rezultati (povprečno število točk) šeste 
naloge so predstavljeni v grafu 6. 

 

Graf 6: Povprečno število doseženih točk pri šesti nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 3 možnih, pri čemer modra barva predstavlja odgovore dela a) in 
oranžna odgovore dela b) 

Nekaj primerov pravilne obrazložitve: 

• Cev je zaprta, korito pa odprto. 

• Cev je zaprta, korito je pol cevi in je zato odprto. 

• Cev ima obe polovici, strehico, korito je iz ene polovice in nima strehice. 

Nekatere pravilne risbe: 

  
Slika 1: Primer pravilnega odgovora I Slika 2: Primer pravilnega odgovora II 

 
Slika 3: Primer pravilnega odgovora III 

Nekatere nepravilne obrazložitve so bile: V koritu voda stoji, v cevi je pod pritiskom; 
Cev je daljša kot korito; Cev je »šlauf«, korito pa je umivalnik ipd. Predvsem na 
predtestu je prevladovalo enačenje korita z umivalniškim koritom s pripadajočo 
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omarico in posledično razlago, da voda v koritu »stoji« – učenci so dobivali asociacije 
na pomivanje posode v koritu z vodo, ki ne odteka, ter niso imeli v mislih rečnih korit. 

SEDMA NALOGA 

V okenca vpiši št. od 1 do 4, kot misliš, da si sledijo deli vodovodnega omrežja 

od začetka do konca. 

 

 

 

1 – vodovodna napeljava v hiši 
2 – črpališče podtalnic 
3 – čistilna naprava 
4 – vodni zbiralnik 

Sedma naloga je od učencev zahtevala, da uredijo dele vodovodnega omrežja v 
pravilno zapovrstje. Za vsak pravilen vpis številke v kvadratek so dobili 0,5 točke. 
Povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli, je predstavljeno v grafu 7. 

 
Graf 7: Povprečno število doseženih točk pri sedmi nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 2 možnih 

Na predtestu so trije učenci na prvo mesto postavili črpališče podtalnice in prejeli pol 
točke. En učenec je vedel, da drugo mesto pripada vodnemu zbiralniku, še en učenec 
pa je pravilno vnesel prvo in drugo možnost. Skupno so tako štirje učenci prejeli 0,5 
točke, en učenec pa 1 točko. Na potestu je večina učencev (16) pravilno uredila vse 
dele vodovodnega omrežja. Štirje učenci so vodovodno omrežje delno pravilno uredili, 
nič točk pa sta prejela dva učenca. Na potestu je vse točke prejelo 19,1 % učencev, 
eno točko 23,9 % učencev, pol točke 19 %, nobene točke ni prejelo 38 % učencev 
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OSMA NALOGA 

Na fotografiji je radiator. S puščicami označi, kako voda priteka in odteka iz 

radiatorja ter kako se pretaka v radiatorju. Z rdečo barvo označi mesta z vročo 

vodo, z modro pa mesta s hladno vodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Osma naloga je bila vredna 1,5 točke. Pred točkovanjem smo določili kriterij, in sicer: 
pol točke za pravilno označen dotok vroče vode, pol točke za pravilno kroženje vode 
in pol točke za pravilno označen odtok hladne vode. Nepravilne označbe niso vplivale 
na točkovanje pravilnih delov. 

Učenci so na predtestu povprečno dosegli 0,5 točke. 11 učencev (47,8 %) je pravilno 
označilo dotok tople vode, od tega jih je 7 (30 %) ustrezno označilo tudi odtok hladne 
vode. En učenec je ustrezno označil samo odtok. Drugi označb niso narisali ali pa so 
označbe narisali s svinčnikom, česar ni bilo mogoče vrednotiti kot pravilno. Učenci so 
pretakanje vode po radiatorju v večini narisali napačno. Na potestu so učenci 
povprečno dosegli 1,1 točke. Dobra polovica učencev (52,2 %) je pravilno označila 
pritok, odtok in pretakanje vode v radiatorju, na poznem potestu pa je to ustrezno 
označilo 47,6 % učencev. Na poznem potestu so učenci v povprečju dosegli 1 točko. 
Rezultati so prikazani v grafu 8. 

 
Graf 8: Povprečno število doseženih točk pri osmi nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 1,5 možnih 
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Primer pravilne označitve pritoka, odtoka in pretakanja vode v radiatorju je prikazan na 
sliki 4: 

 
Slika 4: Primer pravilne označitve pritoka, odtoka in pretakanja vode v radiatorju 

Primer zmotne predstave, kako se pretaka voda v radiatorju, je razviden na sliki 5: 

 
Slika 5: Primer napačne predstave pretakanja vode v radiatorju 

DEVETA NALOGA   

Obkroži DA ali NE.   

Vodovodno omrežje je sklenjeno.     DA NE 

Podtalnica je po navadi primerna za pitje.    DA NE 

Vodne zbiralnike po navadi gradijo na hribu.    DA NE 

Voda teče le navzdol.       DA NE 

Voda ima pomembno vlogo pri centralnem ogrevanju.  DA NE 

Voda teče z mesta, kjer je nižji tlak k mestu z višjim tlakom. DA NE 

 



 

42 

Deveta naloga je bila naloga zaprtega tipa. Pri predtestu so učenci lahko obkrožili 
možnosti DA, NE ali NE VEM, na potestih pa zgolj DA ali NE. Vsak pravilni odgovor je 
bil vreden 0,5 točke. Naloga je bila vredna 3 točke. Povprečno število doseženih točk 
pri deveti nalogi na posameznem preizkusu znanja je prikazano v grafu 9. 

Na predtestu so učenci v povprečju dosegli 0,8 točke. Večina (82,6 %) učencev je 
obkrožila vsaj en pravilen odgovor. Najpogosteje obkrožen pravilen odgovor je bil 
odgovor pri četrti trditvi – Voda teče le navzdol. Največkrat so učenci napačno obkrožili 
odgovor pri trditvi – Podtalnica je po navadi primerna za pitje. Več kot polovica učencev 
(12) je pri prvi, drugi in tretji trditvi obkrožila možnost ne vem. Največkrat so učenci 
odgovor ne vem obkrožili pri peti trditvi – Voda ima pomembno vlogo pri centralnem 
ogrevanju. Na potestu je posamezen učenec v povprečju dosegel 2,4 točke, kar je za 
dvakrat več kot na predtestu. Vsi učenci so obkrožili ustrezen odgovor pri trditvah Voda 
teče le navzdol in Voda ima pomembno vlogo pri centralnem ogrevanju. Večina 
učencev je pravilno obkrožila tudi odgovore pri prvih treh trditvah. Največ nepravilnih 
odgovorov (12) je bilo pri zadnji trditvi – Voda teče z mesta, kjer je nižji tlak k mestu z 
višjim tlakom. Na poznem potestu je učenec v povprečju dosegel 1,9 točke. Tudi na 
potestu je bilo največ pravilnih odgovorov pri trditvah 3, 4 in 5. Presenetljivo je 2/3 
učencev izbralo pravilen odgovor pri zadnji trditvi, kar 76 % učencev (16) pa je 
obkrožilo napačen odgovor (DA) pri prvi trditvi – Vodovodno omrežje je sklenjeno. 

 
Graf 9: Povprečno število doseženih točk pri deveti nalogi na predtestu, potestu in 
poznem potestu od 3 možnih 

Analiza odgovorov pri učni vsebini pretakanje 

DESETA NALOGA 

Izdelal si vodni mlinček, postaviš ga v kuhinjsko korito in ga preizkušaš. OBKROŽI, 
kaj vpliva na hitrost njegovega vrtenja (možnih je več odgovorov): 

 

A) število lopatic 

B) temperatura vode 

C) hitrost vodnega toka 

Č) onesnaženost vod 

D) oddaljenost mlinčka od vode (potopljenost lopatic) 
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Deseta naloga je bila naloga zaprtega tipa, pri kateri je bilo možnih več odgovorov. 
Vsak pravilni odgovor je prinesel učencu 0,5 točke. Vsak nepravilen odgovor je bil 
vrednoten z –0,5 točke. Naloga je bila vredna 1,5 točke. Rezultati učencev pri deseti 
nalogi so prikazani v grafu 10.  

Na predtestu je posamezen učenec v povprečju dosegel 0,4 točke, kar predstavlja 
manj kot en pravilen odgovor. Na potestu je bilo povprečno dosežene 1,2 točke, na 
poznem potestu pa še več, 1,3 točke. Na predtestu so trije učenci (13 %) obkrožili vse 
pravilne odgovore (A, C in E), devet učencev je obkrožilo en pravilen odgovor. Med 
pravilnimi odgovori je prevladoval odgovor C) hitrost vodnega toka. Na potestu je 
večina učencev (15) dosegla vse možne točke, štirje so prejeli 1 točko za dva pravilno 
obkrožena odgovora, med katerima sta prevladovala odgovora število lopatic in hitrost 
vodnega toka. En učenec je prejel 0,5 točke za pravilno izbiro odgovora A). Na poznem 
potestu je 16 učencev (76, 2 %) obkrožilo vse pravilne odgovore, pet učencev dva in 
en učenec en pravilen odgovor. Vsi učenci so obkrožili vsaj odgovor c) hitrost vodnega 
toka. 

 
Graf 10: Povprečno število točk pri deseti nalogi na predtestu, potestu in poznem 
potestu od 1,5 možnih 

3.4.2 Dosežki in napredek posameznih skupin učencev 

V nadaljevanju so učenci razdeljeni po skupinah glede na njihovo mnenje o predmetu 
NIT, glede na njihovo mnenje o predmetu ŠPO oz. gibanju in glede priljubljenosti pouka 
na prostem. Učence smo razdelili tudi glede na spol. Za vse skupine so predstavljeni 
dosežki in njihov napredek. Zanimalo nas je, ali se med posameznimi skupinami 
pojavljajo razlike v količini, napredku ali trajnosti znanja.  

Učence smo glede na njihovo mnenje o predmetu naravoslovje in tehnika razdelili na 
tri skupine (graf 11). V prvi skupini so učenci, ki jim je predmet NIZ zelo všeč, takih 
učencev je bilo 9 oz. 42,9 %. V drugi skupini so učenci, ki jim je predmet NIT všeč, v 
tej skupini je 8 učencev (38,1 %). V tretji skupini so 4 neopredeljeni učenci (19 %), ki 
so obkrožili možnost ne morem se odločiti. 

0

0,5

1

1,5

predtest potest pozni potest

š
te

v
ilo

 t
o

č
k



 

44 

 
Graf 11: Število učencev v posamezni skupini, oblikovani glede priljubljenosti predmeta 
NIT 

Na enak način kot zgoraj smo razdelili učence v tri skupine glede na njihovo mnenje o 
gibanju oz. predmetu šport (graf 12). V prvi skupini je 13 učencev (61,9 %), ki jim je 
šport oz. gibanje zelo všeč, v drugi skupini je 5 učencev (23,8 %), ki jim je šport oz. 
gibanje všeč, v tretji pa učenci, ki so neodločeni. Taki učenci so bili trije (14,3 %).  

 
Graf 12: Število učencev v posamezni skupini, oblikovani glede na priljubljenost 
predmeta šport oz. gibanja 

Učence smo razdelili v tri skupine tudi glede na priljubljenost pouka na prostem. V prvi 
skupini so učenci, ki jim je pouk na prostem zelo všeč, v drugi skupini so učenci, ki jim 
je pouk na prostem všeč, v tretji pa neopredeljeni učenci. Pouk na prostem je 11 
učencem (52,4 %) zelo všeč, 8 učencem (38,1 %) pa všeč. 2 učenca (9,5 %) sta 
obkrožila možnost ne morem se odločiti (graf 13). 

0

3

6

9

12

15

18

21

Zelo všeč Všeč Neopredeljeni

š
t.
 u

č
e

n
c
e

v

0

3

6

9

12

15

18

21

Zelo všeč Všeč Neopredeljeni

š
te

v
ilo

 u
č
e

n
c
e

v



 

45 

 
Graf 13: Število učencev v posamezni skupini, oblikovani glede na priljubljenost pouka 
na prostem 

Učence smo razdelili tudi glede na spol. Potest z vprašalnikom je rešilo 9 deklet 
(42,9 %) in 12 fantov (57,1 %), kar je prikazno v grafu 14. 

 
Graf 14: Število deklic in dečkov v razredu 

Za vsako skupino smo izračunali povprečno število doseženih točk in povprečni delež 
na predpreizkusu, preizkusu in poznem preizkusu znanja. Izračunali smo tudi 
povprečno vrednost g-faktorja med predtestom in potestom, predtestom in poznim 
potestom ter potestom in poznim potestom. Rezultati so predstavljeni v tabeli 5. 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da so učenci, ki jim je NIT zelo všeč, na predtestu dosegli 
največ točk (M = 10,83; SD = 1,86) od 32 možnih. Na potestu in poznem potestu pa 
so bili najbolj uspešni učenci, ki jim je NIT všeč, dosegli so 22,2 oz. 19,2 točki od 32 
možnih. Ti učenci so dosegli tudi največji napredek v znanju med predtestom in 
potestom (g = 0,56), a so v znanju tudi najbolj nazadovali med potestom in poznim 
potestom (g = –0,32). Vse skupine so sicer dosegle srednji napredek v znanju med 
predtestom in potestom ter med predtestom in poznim potestom ter rahlo nazadovale 
v znanju po enem mesecu od izvedbe (g = –0,23; g = –0,32; g = –0,20). Razlike v g-
faktorju med predtestom in potestom med učenci, ki jim je NIT zelo všeč, všeč in tistimi, 
ki so neopredeljeni, niso statistično pomembne. To je pokazal Kruskal-Wallis test (χ² = 
0,739, g = 2; α = 0,691). Razlike v g-faktorju prav tako niso statistično pomembne med 
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predtestom in poznim potestom (χ² = 0,144, g = 2; α = 0,931) ter potestom in poznim 
potestom (χ² = 0,196, g = 2; α = 0,907) med učenci, ki jim je NIT zelo všeč, všeč 
oziroma so neopredeljeni. 

Učenci, ki se glede gibanja niso opredelili, so bili na predtestu uspešnejši od učencev, 
ki jim je gibanje zelo všeč oz. všeč, na potestu in poznem potestu pa občutno slabši 
od ostalih. Najbolj so v znanju med predtestom in potestom napredovali učenci, ki jim 
je gibanje oz. ŠPO zelo všeč (g = 0,55), malo manj so napredovali učenci, ki jim je 
gibanje oz. ŠPO všeč (g = 0,54), najmanj pa neopredeljeni učenci (g = 0,40). Učenci, 
ki jim je gibanje zelo všeč, so v znanju nazadovali manj (g = –0,20) kot učenci, ki jim 
je gibanje všeč (g = –0,38) in neopredeljeni učenci (g = –0,31). Razlike v g-faktorju 
med predtestom in potestom med učenci, ki jim je ŠPO zelo všeč, všeč in tistimi, ki so 
neopredeljeni, niso statistično pomembne. To je pokazal Kruskal-Wallis test (χ² = 
3,372, g = 2; α = 0,185). Razlike v g-faktorju prav tako niso statistično pomembne med 
predtestom in poznim potestom (χ² = 3,200, g = 2; α = 0,202) ter potestom in poznim 
potestom (χ² = 0,897, g = 2; α = 0,639). 

Čeprav so bili neopredeljeni učenci glede pouka na prostem na predtestu 
najuspešnejši s povprečno doseženimi 11,3 točkami (M = 11, 30 SD = 2,48), so bili 
učenci, ki jim je pouk na prostem zelo všeč, najuspešnejši tako na potestu, pri katerem 
so povprečno dosegli 22,4 točke (M = 22,41, SD = 1,58), kot tudi na poznem potestu, 
pri katerem so dosegli 20,1 točke (M = 20, 14, SD = 3,06) . Med predtestom in potestom 
so največji napredek dosegli učenci, ki jim je pouk na prostem všeč (g = 0,56), med 
potestom in poznim potestom pa so najbolj napredovali učenci, ki jim je ta način dela 
zelo všeč (g = 0,43). Največ znanja po enem mesecu so ohranili neopredeljeni učenci 
(g = –0,13), nekoliko manj učenci, ki jim je pouk na prostem zelo všeč (g = –0,16), 
učenci, ki jim je pouk na prostem všeč, pa so v znanju najbolj nazadovali (g = –0,43). 
Kruskal-Wallis test sicer ni pokazal statistično pomembnih razlik v g-faktorjih med 
učenci, ki jim je pouk na prostem zelo všeč, všeč ali so neopredeljeni. Med omenjenimi 
skupinami učencev se torej ne pojavljajo statistično pomembne razlike v napredku 
znanja, identificiranim s predtestom in potestom (χ² = 5,221, g = 2; α = 0,73), 
predtestom in poznim potestom (χ² = 3,023, g = 2; α = 0,221) niti med potestom in 
poznim potestom (χ² = 1,700, g = 2; α = 0,427). 

Deklice so bile na predtestu uspešnejše od dečkov, saj so v povprečju dosegle 2 točki 
več. Na potestu pa so bili dečki v povprečju za 2 točki uspešnejši od deklic. Na poznem 
potestu so bile deklice zopet nekoliko uspešnejše od dečkov. Tako dečki kot deklice 
so v povprečju dosegli srednji napredek v znanju med predtestom in potestom 
(g = 0,55; g = 0,51) ter predtestom in poznim potestom (g = 0,35; g = 0,40). En mesec 
po izvedbi so v znanju bolj nazadovali dečki (g = –0,36) kot deklice (g = –0,18). Med 
deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega 
napredka v znanju med predtestom in potestom. Vrednost Mann-Whitney testa ni 
statistično pomembna (U = 40,000, α = 0,320). Prav tako je Mann-Whitney test (U = 
40,000, α = 0,320) pokazal, da se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med 
deklicami in dečki v napredku znanja med predtestom in poznim potestom ter potestom 
in poznim potestom (U = 38,000, α = 0,256). 
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Tabela 5: Povprečno število doseženih točk na pred-, po- in poznem potestu ter 
povprečna vrednost g-faktorja za posamezne skupine učencev 

 PREDTES
T 

POTEST POZNI 
POTEST 

POVPREČNA 
VREDNOST 

pov. 
št. 

Točk 

delež pov. št. 
točk 

delež Pov. 
št. 

Točk 

delež g- 
faktor 
PT-
POT 

g- 
faktor 
PT- 

PPOT 

g- 
faktor 
POT-
PPOT 

MNENJE O 
NIT 

Zelo všeč 10,8 33,8 21,7 67,8 18,5 57,8 0,52 0,37 -0,23 

Všeč 9,1 28,4 22,2 68,8 19,2 60,0 0,56 0,39 -0,32 

Neopredeljeni 9,9 30,9 20,5 64,1 18,6 58,1 0,48 0,39 -0,20 

MNENJE O 
GIBANJU/PR
EDMETU ŠPO 

Zelo všeč 9,5 29,7 22,0 68,8 19,6 61,3 0,55 0,42 -0,20 

Všeč 10,6 33,1 22,1 69,1 18,3 57,2 0,54 0,37 -0,38 

Neopredeljeni 11 34,3 19,5 60,9 16,2 50,6 0,40 0,25 -0,31 

MNENJE O 
POUKU NA 
PROSTEM 

Zelo všeč 11 34,4 22,4 70,0 20,1 62,8 0,54 0,43 -0,16 

Všeč 8,3 25,9 21,6 67,5 17,6 55,0 0,56 0,343 -0,43 

Neopredeljeni 11,3 35,3 18,0 56,3 16,3 50,9 0,37 0,25 -0,13 

SPOL 
Deklica 11,0 34,4 20,6 64,4 19,1 59,7 0,55 0,35 -0,36 

Deček 9,0 28,1 22,6 69,7 18,3 57,2 0,51 0,40 -0,18 

3.4.3 Analiza intervjujev posameznih učencev 

V pogovoru so sodelovali trije učenci. Prvi učenec v prvem triletju ni maral predmeta 
SPO, ki je predhodnik naravoslovja in tehnike; drugi učenec ne mara predmeta šport 
in se ne rad giblje, tretji učenec spada med učno najuspešnejše učence v razredu, a 
je socialno bolj zadržan in čustveno bolj občutljiv. Intervju je zajemal deset vnaprej 
pripravljenih vprašanj, dodatna podvprašanja smo zastavili, ko je bilo potrebno 
dodatno pojasnilo ali utemeljitev. Vsak intervju je trajal približno štiri minute. Prepisani 
in kodirani intervjuji so v prilogi (6.8). Kvalitativna analiza odgovorov je pokazala 
nekatere podobnosti in razlike v odgovarjanju posameznih učencev. 

Prvi dve vprašanji sta bili: Kakšno oceno 1–5 bi dodelil predmetu naravoslovje in 
tehnika glede na to, kako všeč ti je? (1 pomeni, da ti ni zelo všeč, 5 pa pomeni, da ti je 
zelo všeč.) Kakšno oceno 1–5 bi dodelil predmetu šport glede na to, kako ljub ti je? 
(zopet je 5 najboljša ocena). Prvi intervjuvanec je predmet NIT ocenil z oceno 3, ostala 
intervjuvanca sta predmetu dodelila najvišjo oceno. Vsi učenci so ŠPO ocenili z visoko 
oceno. Tretji intervjuvanec je najvišjo oceno dodelil tudi predmetu šport, prvi dve 
učenki sta šport ocenili z oceno 4. Prvi intervjuvanec je nižjo oceno podal predvsem 
zaradi vodenih vadb in gibanja po navodilih, drugi pa je omenil tudi splošno 
nezanimanje za gibanje. Tretje in četrto vprašanje sta se navezovala na učne vsebine, 
ki so jih učenci že obravnavali pri NIT oz. v prejšnjih letih tudi pri SPO. Omeniti je treba, 
da je bila raziskava izvedena v začetku šolskega leta in učenci niso predelali še veliko 
vsebin. Nihče izmed učencev ni izpostavil učne vsebine, ki mu ne bi bila všeč. V prvem 
in tretjem intervjuju sta intervjuvanca izpostavila biološko učno vsebino – človeško telo, 
ki je bila tudi edina v tistem šolskem letu, tretjemu intervjuvancu je bila ta vsebina všeč 
tudi prejšnje leto. Odgovori na peto vprašanje so bili podobni, skoraj enaki. Vsi učenci 
so za najljubšo obliko dela izbrali skupinsko. Izpostavili so, da tako dobijo več idej in 
da jim je tak način dela prijetnejši. Kljub temu sta učenca izpostavila tudi pomanjkljivosti 
tega načina dela. Prvi učenec je ocenil, da se pri skupinskem delu nauči manj, saj je 
veliko informacij in zlahka kaj pozabi, drugemu učencu pa je skupinsko delo všeč zgolj, 
če lahko v skupini sodeluje s prijatelji, sicer raje dela sam. Pri odgovoru na 6. vprašanje 
so učenci ocenili svoje znanje NIT, pri naslednjih dveh pa opisali način priprave na 
ocenjevanje pri NIT ter ocenili, koliko časa jim to vzame. Prva dva učenca sta 
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izpostavila branje vsebin, tretji učenec pa tudi izpisovanje in podčrtovanje. Vsi učenci 
učne vsebine redno ponavljajo in za učenje pri tem predmetu porabijo enako časa kot 
pri ostalih predmetih. Naslednje vprašanje se je glasilo: Kako si se počutil med 
poukom, če primerjaš s svojimi občutki pri običajnem pouku? Kdaj se pri pouku najbolje 
počutiš? Vsi učenci so povedali, da so se počutili bolje kot običajno. V tretjem intervjuju 
je učenec izpostavil, da mu je tudi drugače najbolj prijetno, ko je fizično aktiven oz. ko 
je zunaj, prvi učenec pa je izpostavil, da mu je bila všeč celotna izkušnja in delo s 
konkretnimi materiali. Na zadnje vprašanje, Ali misliš, da si se pri pouku na prostem 
naučil več, enako ali manj kot bi se učilnici?, so vsi učenci odgovorili, da so se naučili 
več. Njihove utemeljitve so bile: »… ker sem probala, kako je in imam približno ta 
občutek, kako je, pa kako deluje«, »… ker sem sama preizkusla pa vidla.« in »… zato 
si boljš zapomnim, ker sem zunaj. Na svežem zraku se boljš počutm.«  

Iz odgovorov sklepamo, da je učencem predmet NIT zanimiv. Zaradi učnih vsebin, ki 
so nekoliko abstraktnejše in njim še neznane ter tudi zahtevnejše od drugih, pa je 
predmet pri nekaterih manj priljubljen. Vsi intervjuvanci se radi gibljejo, eden sicer zgolj 
v prostem času, ostala pa tudi, kadar je vadba vodena. Vsem učencem je bil pouk na 
prostem všeč. Največ poudarka so namenili delu po skupinah in konkretnim izkušnjam, 
ki so vplivale na njihovo zapomnitev. To nas veseli, a tudi preseneča, saj so bili nekateri 
od intervjuvancev med samo izvedbo tudi nezadovoljni zaradi nesodelujočih članov 
njihovih skupin. Skupine so bile pri vsakem srečanju drugačne, saj smo želeli vsem 
učencem zagotoviti pozitivno izkušnjo, ki je morda v preteklih srečanjih zaradi 
neresnosti in nesodelovalnosti sošolcev niso imeli. To je očitno vplivalo na njihovo 
končno počutje. Učenci so odgovarjali kratko in jedrnato, a kljub temu korektno in 
premišljeno, kar je razvidno iz njihovih utemeljitev in obrazložitev. Najpomembnejše se 
nam zdi, da so učenci delo v naravi oz. zunaj povezali s pozitivnimi čustvi in boljšimi 
kognitivnimi rezultati, kar se tudi ujema z izsledki raziskav, navedenih v teoretičnem 
delu.  

3.5 Sklep in diskusija 

V poglavju 3.4 smo predstavili rezultate predtesta, potesta in poznega potesta, 
rezultate vprašalnika in intervjujev posameznih učencev. Predstavljeni rezultati 
omogočajo odgovore (O) na raziskovalna vprašanja (RV), ki so zapisana v 
nadaljevanju. 

RV 1: Katere napačne predstave pri izbranih učnih vsebinah (voda, pretakanje ter sile 
in gibanje) identificiramo pri učencih 4. razreda osnovne šole?  

O1: Pri učencih, ki so sodelovali v naši raziskavi, smo odkrili napačne predstave: 
Magnet ima pozitivni in negativni del. Na telo, ki miruje, ne deluje nobena sila. Teža 
tovornjaka je premo sorazmerna z dolžino prevožene poti. Pitnost vode je mogoče 
določiti glede na njen videz. Voda teče le navzdol. 

Pri petih učencih (21,7 %) smo identificirali napačno predstavo, da ima magnet 
pozitivni in negativni del oz., da en del magneta označujemo s + (plusom), drugega pa 
z – (minusom).  

Približno četrtina učencev (26,1 %) je menila, da na telo sila deluje le, kadar se 
premika. Če je telo na miru, naj nanj ne bi delovala nobena sila. Svojo razlago sta 
podala dva izmed učencev, ki sta zapisala, da sila ni prisotna, ker se magnet ne more 
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premikati. To nakazuje na še eno napačno predstavo, ki je zapisana v literaturi 
(Carruthers idr., 2010; Driver idr., 1994), in sicer, da silo lahko povzročijo le živa bitja, 
ki so hkrati sile lahko tudi deležne. Magnet za učenca ni predstavljal živega bitja, zato 
po njunem mnenju sila ni mogla delovati. Hkrati to potrjuje izsledke predhodne 
raziskave (Gok, 2011), v kateri je bilo ugotovljeno, da je oblikovanje argumentov oz. 
pojasnitev delovanja sil izjemno zahtevna tudi za učno najuspešnejše učence. Ta učna 
vsebina zahteva tudi razmišljanje na višjih ravneh in ravno zaradi tega je treba nameniti 
posebno pozornost sami izvedbi in predstavitvi, ki morata biti celostni in razumljivi 
(Pavlin in Čampa, 2021).  

Več kot tretjina učencev (34,7 %) je menila, da težji, kot je tovornjak, daljšo pot bo 
prepeljal. To napačno predstavo v sklopu svojega magistrskega dela med študenti 
navaja tudi Klodič (2015). V naši raziskavi pa je le nekaj manj učencev kot zgoraj (30, 
4 %) menilo, da bo najdaljšo pot prevozil najlažji tovornjak.  

Kar 65,2 % učencev je menilo, da lahko pitnost vode presojamo glede na njen videz. 
40 % teh učencev je za pitno vodo imelo tisto, ki je v steklenici, čeprav je bila namensko 
na fotografiji steklenica, ki ni imela zamaška, torej zanjo ni bilo mogoče trditi, da je bila 
kupljena v trgovini in še ne odprta.   

7 učencev (30,4 %) je menilo, da voda lahko teče le navzdol, kar je v svoji raziskavi 
kot eno glavnih napačnih predstav izpostavila tudi Levy (2013).  

RV 2: Ali uporaba poučevanja na prostem vpliva na odpravo napačnih predstav pri 
izbranih učnih vsebinah (voda, pretakanje ter sile in gibanje) pri učencih 4. razreda?  

O2: Rezultati raziskave nakazujejo na to, da pouk na prostem vpliva na odpravo 
napačnih predstav pri večini učencev. Težko, če ne nemogoče je posploševati in trditi, 
kako in v kolikšni meri pouk na prostem vpliva na odpravo napačnih predstav, saj je 
vsak učenec individuum, ki pouk na prostem doživlja drugače in hkrati različno usvaja 
znanje in spreminja svoje predstave. Iz rezultatov pa lahko razberemo, da ima pouk 
na prostem zagotovo vpliv na nekatere učence in vpliva na odpravo njihovih napačnih 
predstav. 

Pet učencev je na predtestu menilo, da ima magnet pozitiven in negativen pol. Štirje 
so svojo napačno predstavo odpravili (pravilno so odgovorili na potestu in poznem 
potestu). En učenec potesta ni reševal, na poznem potestu na vprašanje ni odgovoril. 
Štirje od petih učencev so z odgovori dokazali, da so odpravili svojo napačno 
predstavo.  

Šest učencev je trdilo, da na mirujoče telo ne deluje nobena sila. Izmed šestih učencev 
je le en učenec spremenil svoje prepričanje in na potestu ter poznem potestu odgovoril 
drugače. Napačno predstavo je odpravilo 16,7 % učencev. 

Osem učencev je trdilo, da bo najdaljšo pot prevozil najtežji tovornjak. Štirje učenci so 
odpravili napačno predstavo in na obeh potestih na vprašanje odgovorili pravilno. Dva 
učenca sta pravilno odgovorila na potestu, a na poznem potestu zopet odgovorila 
napačno, dva učenca pa napačne predstave nista odpravila in sta vedno odgovorila 
enako. Napačno predstavo je odpravilo 50 % učencev. Temu je najverjetneje botrovala 
tudi izvedba poskusa, pri kateri so nekateri učenci tovornjake potiskali, namesto da bi 
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jih po klančini zgolj spustili. Tako je v nekaterih primerih prišlo do napačnih rezultatov 
pri poskusu. O enaki težavi je pri svoji raziskavi poročala tudi Klodič (2015). 

15 učencev od 23 je na začetnem predtestu v odgovoru odprtega tipa zapisalo, da 
pitnost vode lahko presojamo (zgolj) na podlagi njenega videza. Na kasnejših potestih 
je pravilen odgovor zapisalo 8 učencev. 7 učencev odgovora ni zapisalo ali pa je 
zapisalo napačen odgovor. Skupno je napačno predstavo odpravilo 53,3 % učencev. 

Pri deveti nalogi je na začetnem preizkusu znanja (predtestu) 7 učencev obkrožilo 
možnost, da voda teče le navzdol. Na potestu in poznem potestu je svoj odgovor 
spremenilo 6 učencev, kar predstavlja 85,7 % učencev. 

Glede na zgornje rezultate lahko sklepamo, da je večina učencev napačno predstavo 
odpravila. Od petih napačnih predstav je pri štirih napako odpravila polovica oz. več 
kot polovica učencev. V obzir je treba vzeti tudi to, da so otroci konkretno preizkušali 
in videli, kako lahko voda teče navzgor in navzdol, da sila deluje na mirujoč predmet, 
pa niso »videli«.  

RV 3: Ali je znanje učencev 4. razreda, ki so ga pridobili preko poučevanja na prostem, 
enako po enem mesecu?  

O3: Znanje, ki so ga učenci izbranega 4. razreda pridobili preko poučevanja na 
prostem po enem mesecu, ni enako. 

Rezultati posameznih reševanj so predstavljeni v tabelah 1, 2, 3 in 4. G-faktorji, ki smo 
jih izračunali za posamezne sklope med potestom in poznim potestom, so imeli 
povprečne vrednosti –0,52; –0,98 in 0,33. Iz tega lahko sklenemo, da je znanje 
učencev iz sklopov sile in gibanje ter voda rahlo nazadovalo. Učenci pa so v znanju iz 
sklopa pretakanje po enem mesecu celo napredovali v znanju (0,33). Čeprav znanje 
učencev po enem mesecu od izvedbe ni bilo enako kot na potestu takoj po izvedbi, so 
učenci v primerjavi s predtestom v znanju napredovali oz. nekaj znanja ohranili. 
Povprečne vrednosti g-faktorjev med predtestom in poznim potestom za posamezne 
sklope so bile 0,43; 0,46 in 0,76. Vrednosti iz sklopa sile in gibanje (0,43) ter iz sklopa 
voda (0,46) predstavljata srednji napredek v znanju. Vrednost g-faktorja iz sklopa 
pretakanje (0,76) pa predstavlja visok napredek v znanju.  

Trajnost znanja je pri nas zelo neraziskana, zato podatkov o trajnosti znanja pri 
slovenskih šolarjih skoraj ni (Strgar in Vrščaj, 2011). Po mnenju Rutar Ilc (2002) je 
znanje trajnejše, če je pridobljeno na aktiven način, kot če je le privzeto. To so s svojimi 
raziskavami potrdili avtorji v okviru raznih projektov ali zaključnih del (Gostinčar 
Blagotinšek, 2013; Likovič; 2018; Resnik, 2021; Šebjanič, 2018). Trajnost znanja je 
tudi sicer ovrednotena kot ena izmed največjih prednosti pouka na prostem (Volčič, 
2020; Šebjanič, 2018). V drugi raziskavi pa je bilo dokazano, da sta frontalni pouk in 
individualno reševanje nalog tista, ki učencem omogočata trajnejše znanje v primerjavi 
s skupinskim delom oz. delom v dvojicah (Jarc, 2021; Markič, 2020). Tomažič (2009) 
je v svoji doktorski disertaciji odkril, da je znanje učencev trajnejše, če so imeli z učno 
vsebino že predhodne izkušnje. Na le-te pa vplivajo številni dejavniki, ki so povezani 
tudi s prehodnim znanjem, npr. kraj bivanja (Razinger, 2020). Pri srednješolcih je 
znanje po maturi upadlo, a ohranilo se je temeljno znanje (Strgar in Vrščaj, 2011).  
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RV 4: Kako pouk na prostem doživlja posamezen učenec, ki mu predmet naravoslovje 
in tehnika ni všeč?  

O4: Učencu (U1), ki nima rad predmeta NIT, je pouk na prostem všeč. Učenec je v 
intervjuju (INTERVJU 1) izrazil navdušenje in naklonjenost pouku na prostem. Ta način 
dela mu je bil ljubši od tradicionalnega pouka zaradi možnosti aktivnega sodelovanja 
in izvajanja eksperimentov. Pouk na prostem omogoča skupinsko delo, ki je hkrati 
najljubša oblika dela izbranega učenca, in mu omogoča »doživetje«, ki po njegovem 
mnenju vpliva na njegovo boljšo in trajnejšo zapomnitev. 

Ravno to, kar učenec poimenuje »doživetje«, ima velik vpliv na razvoj notranje 
motivacije, ki je tesno povezana z boljšim pomnjenjem (Kuo idr., 2019). Sprememba 
učnega okolja vpliva na učence, ki učne vsebine lažje prepoznajo kot pomembne, saj 
se učenje odvija v smiselnem okolju (Dyment, 2005), hkrati pa so pri pouku aktivneje 
prisotni in pripravljeni sodelovati (Louv, 2015). Prav to naj bi pomagalo učencem, ki se 
v razredu težje učijo, da lažje usvojijo učno vsebino (prav tam, 2015).  

Nekatere predhodne raziskave vpliva pouka na prostem na trajnejšo zapomnitev 
(Fägerstam in Bloom, 2012) so dokazale, da so učenci izboljšali razumevanje 
konkretnih dejstev in besedišča, hkrati pa so si izkušnje, ki so jih pridobili na prostem, 
dolgotrajneje zapomnili. Da naravno okolje vpliva na dolgotrajni spomin, so v svoji 
raziskavi ugotovili tudi Berman idr. (2008).  

RV 5: Kako pouk na prostem doživlja posamezen učenec s specifičnim odnosom do 
gibalne aktivnosti?  

O5: Učenec (U2) s specifičnim odnosom do gibanja je v intervjuju povedal, da mu je 
bila izvedba pouka na prostem zelo všeč. Zaradi možnosti konkretnega preizkušanja 
in opazovanja učenec, enako kot intervjuvanec 1, meni, da si je zapomnil več kot pri 
tradicionalni obliki pouka. Čeprav gre na sprehod le redko in mu predmet ŠPO, sicer 
predvsem zaradi usmerjene aktivnosti, ni všeč, mu je bilo gibanje pri pouku na prostem 
všeč in se je po izvedbi počutil bolje kot sicer.  

Na enake občutke pri učencih opomnijo tudi Rickinson idr. (2006). V svojem zapisu 
izpostavijo, da so nekateri učenci raje vodeni, drugi pa bolj svobodni pri raziskovanju. 
Z didaktičnega vidika ločimo manj vodene in bolj vodene dejavnosti. Prve imajo večji 
učinek na zdravje in odnos do okolja, druge pa na izobraževalne dosežke (Gill, 2011). 
Ključni dejavnik, ne glede na stopnjo vodenosti, je narava, ki predstavlja sredstvo za 
izboljšanje kognitivnega delovanja (Berman idr., 2008). 

RV 6: Kako pouk doživlja posamezen učenec, ki je učno uspešen, a socialno zadržan?  

O6: Učenec (U3) pouk na prostem doživlja kot pozitivno spremembo, saj se je po 
izvedbi pouka na prostem počutil bolje kot sicer. Intervjuvanec 3 je pri sebi pazil enake 
spremembe razpoloženja kot intervjuvanec 2. Presenetljivo mu je bilo všeč tudi delo 
po skupinah, česar sicer ne mara pri tradicionalni izvedbi. Učenec je menil, da si je pri 
uri zapomnil več in izpostavil, da se na svežem zraku počuti bolje, kar je skladno z 
odgovori prejšnjih intervjuvancev.  

Občutja učenca so skladna z izsledki predhodnih raziskav, v katerih je bilo ugotovljeno, 
da bolj zadržani učenci v takem okolju lažje prevzamejo vlogo vodje in sodelujejo bolje 
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kot običajno (Kuo idr., 2019). Poleg tega so učno uspešnejši učenci v takem okolju še 
uspešnejši (English Outdoor Council, b. d.). Tudi slovenski učitelji učenje na svežem 
zraku povezujejo z boljšim pomnjenjem in večjim zanimanjem učencev ter krepitvijo 
socialnih vezi (Volčič, 2020).  
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4 ZAKLJUČEK 

Magistrsko delo se osredinja na preučevanje poučevanja naravoslovnih vsebin voda, 
pretakanje ter sile in gibanje na prostem ter z njimi povezane napačne predstave. V 
teoretičnem delu smo opredelili pouk na prostem, podrobneje predstavili njegove 
možnosti za izvedbo, izpostavili prednosti in slabosti izvedbe in možnosti ter podporo, 
ki nam jo nudi učni načrt za naravoslovje in tehniko. Iz literature smo izpisali že znane 
napačne predstave, ki smo jih želeli odkriti v empiričnem delu.  

Na osnovi teoretičnih izhodišč smo načrtovali raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, 
kakšno mnenje imajo učenci o pouku na prostem in o gibanju, katere napačne 
predstave o izbranih učnih vsebinah imajo, v kolikšni meri bodo predstave odpravili in 
koliko znanja bodo ohranili po enem mesecu od izvedbe učnih ur. 

Zato smo v izbranem četrtem razredu preverili predznanje učencev in izvedli tri 
srečanja v okolici šole. Učenci so po skupinah na postajah reševali naloge, preizkušali 
in opazovali ter po vsakem srečanju rešili preizkus znanja (potest). Po enem mesecu 
so učenci znova rešili preizkus znanja (pozni potest). Tako smo lahko sledili njihovemu 
napredku in preverili, ali je njihovo znanje trajnejše. Z izbranimi tremi učenci smo izvedli 
tudi intervjuje, na poznem potestu pa se je vsak izmed učencev opredelil do pouka na 
prostem, predmeta NIT in predmeta ŠPO. To je omogočilo primerjavo rezultatov, 
napredek in trajnost znanja glede na njihov odnos do omenjenih postavk.  

Z raziskavo smo ugotovili: 

• da se je znanje učencev pri izvedbi pouka na prostem povečalo pri vseh treh 
učnih vsebinah (g = 0,54; 0,69; 051); 

• da so učenci en mesec po izvedbi pouka na prostem v znanju večinoma 
nazadovali (g = –0,52; –0,98). Kljub temu so imeli en mesec po izvedbi več 
znanja kot pred izvedbo (g = 0,43; 0,46 in 0,76); 

• da je večini učencev (90,5 %) pouk na prostem všeč oz. zelo všeč. Enako tudi 
NIT ter ŠPO; 

• da se med posameznimi skupinami, ustvarjenimi na podlagi priljubljenosti 
pouka na prostem, gibanja/predmeta ŠPO, predmeta NIT in spola ne pojavljajo 
statistično pomembne razlike v predznanju, napredku ali trajnosti znanja, kar je 
razvidno v tabeli 5. Vsi so dosegli največji napredek v znanju med predtestom 
in potestom ter kljub nazadovanju po enem mesecu nekaj znanja ohranili; 

• da imajo učenci napačne predstave: Magnet ima pozitivni in negativni del. Na 
telo, ki miruje, ne deluje nobena sila. Teža tovornjaka je premo sorazmerna z 
dolžino prevožene poti. Pitnost vode je mogoče določiti glede na njen videz. 
Voda teče le navzdol; 

• da so tudi izbrani učenci s specifičnim odnosom do predmeta NIT, gibanja ali 
socialno bolj zadržani učenci izrazili pozitivno naklonjenost pouku na prostem 
in poročali o boljšem počutju in uspešnejši zapomnitvi; 

• iz rezultatov raziskave lahko izpeljemo sklep, da je pouk na prostem primeren 
za izvedbo izbranih učnih vsebin in odpravo napačnih predstav. 

4.1 Omejitve raziskave 

Izsledkov raziskave ni mogoče posplošiti na osnovno množico, ker je v raziskavi 
sodeloval zgolj en razred. Ob tako majhnem številu učencev (23) je do izraza prišla 
odsotnost vsakega učenca. Zaradi epidemioloških razmer in daljših odsotnosti 
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nekaterih učencev so poteste rešili zgolj nekateri učenci. Zaradi časovne omejenosti 
smo se pri raziskavi osredinili na zgolj nekatere učne vsebine. Na prostem bi lahko 
obravnavali tudi mnoge druge učne vsebine iz učnega načrta, ki niso zgolj fizikalne, 
ampak tudi kemijske ter predvsem biološke. Menimo, da je na potek dela in raziskave 
vplivala nepoznanost učitelja, ki je pouk na prostem izvajal, in nepoznavanje učencev. 
Zavedamo se, da kratek obseg in zaprti tipi vprašanj v uporabljenih inštrumentih ne 
omogočajo poglobitve odgovorov, s katerimi bi lahko bolj temeljito analizirali vzroke in 
načine razmišljanja sodelujočih učencev. Če bi intervjuvali vse učence, in ne zgolj 
izbranih treh, bi nam to omogočilo celostnejši vpogled ter posledično poglobljeno 
obsežnejšo analizo. 

4.2 Ideje za nadaljnje raziskovanje 

V prihodnje bi bilo smiselno opraviti raziskavo, ki bi zajela večji vzorec učencev (v 
raziskavo bi vključili več četrtih razredov). To bi nam omogočilo posplošitev rezultatov 
na osnovno množico. Za raziskavo bi bilo bolje in primerneje pouk na prostem izvajati 
v daljšem časovnem obdobju oz. poučevati več učnih vsebin ter hkrati spremljati 
kognitivne in psihosocialne posledice na različne učence. Poleg doseganja učnih ciljev 
bi se osredinili tudi na počutje in čustva učencev pri izvedbi pouka na prostem. V svoji 
raziskavi smo intervjuvali zgolj tri učence. Odgovori nakazujejo občutja in mišljenja 
učencev, ki jih sicer nismo pričakovali, zato bi bilo smiselno intervjuje izvesti z več 
učenci ter odgovore med seboj primerjati. V raziskavo bi lahko vključili enako stare 
učence in raziskovali, kakšna je razlika v napredku in trajnosti znanja med razredom, 
ki je bil deležen tradicionalne izvedbe, in razredom, ki je bil deležen pouka na prostem. 
Prav tako bi lahko vključili učence višjih in nižjih razredov in primerjali njihov odnos do 
pouka na prostem, NIT/SPO/NAR in gibanja v primerjavi z odnosom učencev iz 
izbranega razreda. V raziskavo bi lahko vključili tudi različne oblike dela, poleg 
skupinskega tudi individualno in delo v parih ali pa pouk na prostem izvajali z in brez 
učnih listov ter primerjali učne dosežke učencev različnih skupin. V raziskavi bi lahko 
zajeli tudi evalvacijo razvitosti kompetenc sodelovanja v skupini.  

4.3 Implementacija spoznanj v pedagoško delo 

Magistrsko delo zajema konkretne ideje za izvedbo v šolskem okolišu. Skupinsko delo 
učitelju, ob ustreznem in kakovostnem načrtovanju, omogoča lažjo pripravo na delo, 
ker je potrebnih manj pripomočkov. Pregled literature podkrepi pozitivne strani izvedbe 
pouka na prostem in je lahko spodbuda za vse pedagoške delavce, da se ne glede na 
njihovo področje odločijo izvajati pouk na prostem. Pouk na prostem prav tako ponuja 
odlično priložnost za medpredmetno povezovanje, ki pomeni tudi povezovanje med 
učitelji. 

Spoznanja, do katerih smo prišli med raziskavo, se zdijo še kako pomembna za 
vsakega učitelja. Med samo izvedbo smo izkusili tako prednosti kot tudi slabosti pouka 
na prostem. Zavedamo se, da je izvedba v razredu, ki ga poznamo, veliko lažja kot v 
naključnem razredu in da je za učence taka izvedba sprva neobičajna, zanimiva in 
pogosto videna kot igra. Skupinsko delo na prostem je zagotovo težje nadzirati, 
priprava postaj pa zavzame več časa kot priprava na tradicionalno izvedbo. Po nekaj 
izvedbah se odnos učencev spremeni in s tem se razbremeni tudi učiteljeva 
organizacijska naloga, rezultati pa učitelja motivirajo za nadaljnjo izvedbo. V času, ko 
je še posebej pomembno preživljanje časa na prostem, povezovanje in cenjenje 
narave in njenih dobrin ter hkrati spodbujanje avtonomnih, samostojnih odraslih, ki 
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odkrivajo in preizkušajo stvari namesto zgolj učenja dejstev, je pouk na prostem nekaj, 
kar bi moral, pa čeprav redko, izvajati vsak učitelj.  
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6 PRILOGE 

6.1 Izjava za sodelovanje 

Spoštovani starši/skrbniki! 

Sem Tina Češek Grmek, magistrska študentka smeri poučevanje na razredni stopnji z 
angleščino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Po dogovoru z ravnateljem 
Osnovne šole Škofljica Romanom Brunškom in učiteljico Alenko Meglič Myint vam 
posredujem informacije o načrtovani raziskavi. 

V septembru in/ali oktobru 2021 bo v 4.C pri predmetu naravoslovje in tehnika potekala 
raziskava. Namen izvedbe je pridobitev podatkov za oblikovanje magistrskega dela z 
naslovom Poučevanje učnih vsebin voda, pretakanje ter sile in gibanje na prostem pri 
predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole. Pouk bo deloma ali v 
celoti potekal zunaj. Vse obravnavane učne vsebine so del učnega načrta predmeta in 
bi bile tudi drugače obravnavane pri rednem pouku, spremenjen bo zgolj pristop 
poučevanja. 

Učenci bodo izpolnili preizkus znanja pred obravnavo učne snovi, takoj po obravnavani 
in po enem mesecu od obravnave. Preizkusi ne bodo nikakor vplivali na učenčevo 
oceno in bodo služili zgolj za namen raziskave. Sodelovanje v raziskavi bo anonimno, 
učencem bodo pred izpolnjevanjem dodeljene kode.  

Nekateri učenci bodo vključeni v kratek intervju. V nobeni fazi raziskave ne bo zapisana 
njihova identiteta. 

Pridobljeni podatki predstavljajo pomemben del pri oblikovanju magistrskega dela. Z 
njimi bom ugotovila, kako učinkovit je lahko netradicionalen pouk izven učilnice ter 
kako vpliva na učenčevo znanje ter na njegov čustven odnos do predmeta. Osebni 
podatki sodelujočih učencev bodo skrbno varovani v skladu s predpisi in bodo po 
zaključku magistrskega dela uničeni. Ime sodelujoče osnovne šole prav tako ne bo 
objavljeno. 

Za vse informacije sem Vam na voljo na elektronskem naslovu: 
tina.cesekgrmek@gmail.com 

V kolikor je Vaš otrok pripravljen na sodelovanje v raziskavi, Vas prosim, da to potrdite 
s podpisom spodnje izjave. Podpisano izjavo učenci vrnejo učiteljici do dogovorjenega 
datuma. 

Za sodelovanje Vaših otrok in pomoč se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem in Vas 
lepo pozdravljam. 

Tina Češek Grmek 
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IZJAVA 

Spodaj podpisana/-i ______________________________________________ 

SOGLAŠAM    NE SOGLAŠAM 

(obkrožite) 

z uporabo rezultatov mojega otroka v raziskavi za magistrsko delo Poučevanje učnih 
vsebin voda, pretakanje ter sile in gibanje na prostem pri predmetu naravoslovje in 
tehnika v 4. razredu osnovne šole 

PODPIS:_______________________ 

6.2 Predtest 

1.  

a) Poveži pike pred dejavnostmi s pikami pred oblikami gibanja.  

VLEČENJE          POTISKANJE    NOŠENJE 

 

 

 

b) Poveži dejanja z ustreznimi silami.  

  

 

 

 

 

 

SILE NA DOTIK      SILE NA DALJAVO 

2.  

a) Na kratko razloži, kaj je trenje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Kuharicam se je v šolski jedilnici po tleh razlilo olje. Učenci se previdno premikajo, 

ker jim zelo drsi. Kaj lahko trdiš o trenju? 
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A) Trenje je večje kot na čistih tleh. 

B) Trenje je manjše kot na čistih tleh. 

C) Trenja na drsečih tleh ni. 

3.  

a) Tri enake avtomobilčke spustimo po deskah, naslonjenih na lestev. Deske so 

naslonjene na različne letvice, zato so klanci različno strmi. Kateri avtomobilček se 

pripelje najdlje? 

 

 

 

 

 

 

A) Prvi.  

B) Drugi. 

C) Tretji. 

D) Vsi so pripeljali enako daleč. 

E) Ne vem 

Zakaj tako misliš? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Vse klančine enako strme. Tovornjaki pa so različno obteženi. Kateri tovornjak 

je prevozil najdaljšo razdaljo? 

 

 

 

 

 

 

A) Najtežji. 

B) Srednje težek. 
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C) Najlažji. 

D) Vsi so prevozili enako. 

E) Ne vem 

Zakaj si se tako odločil/-a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.  

Med hojo do šole ti iz žepa pade ključ od domače hiše ravno v špranjo za odtok. 

Odprtina je preozka, da bi ga dosegel z roko ali drugim predmetom. Prijatelj se spomni, 

da bi lahko uporabil magnet. 

a) Zakaj si lahko pomagaš z magnetom? 

___________________________________________________________________ 

b) Magnet, ki si ga dobil, je videti takole. Kaj predstavljata obarvani polovici in kako ju 

označujemo?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Preden smo uporabili magnet, je ključ ležal na ravnih tleh v jašku in se ni premikal. 

Ali je takrat nanj delovala kakšna sila? Pojasni.  

 

DA   NE  NE VEM 

  

 

5.  Pred seboj imaš: vodo v steklenici, v kozarcu in v vrču. Ali lahko na podlagi 

videza določiš, ali je voda pitna ali ne? Pojasni.  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.  

a) V 1. kvadratek nariši cev, v 2. kvadratek pa korito. 

 

 

 

 

 

b) Kako ločimo cev od korita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. 

V okenca vpiši št. od 1 do 4, kot misliš, da si sledijo deli vodovodnega omrežja od 

začetka do konca. 

 

 

 

1 - vodovodna napeljava v hiši 

2 -  črpališče podtalnice 

3 - čistilna naprava  

4 - vodni zbiralnik 
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8. 

Na fotografiji je radiator. S puščicami označi, kako voda priteka in odteka iz radiatorja 

ter kako se pretaka v radiatorju. Z rdečo barvo označi mesta z vročo vodo, z modro 

pa mesta s hladno vodo. 

 

 

9.  

 

Obkroži    DA, NE ali NE VEM 

Vodovodno omrežje je sklenjeno.     DA NE   NE VEM  

Podtalnica je ponavadi primerna za pitje.   DA NE  NE VEM 

Vodne zbiralnike ponavadi gradijo na hribu.   DA NE  NE VEM 

Voda teče le navzdol.      DA NE  NE VEM 

Voda ima pomembno vlogo pri centralnem ogrevanju. DA NE  NE VEM 

Voda teče z mesta, kjer je nižji tlak k mestu z višjim tlakom.  DA NE NE VEM 

 

10.  

Izdelal si vodni mlinček, postaviš ga v kuhinjsko korito in ga preizkušaš. OBKROŽI, kaj 

vpliva na hitrost njegovega vrtenja (možnih je več odgovorov): 
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A) število lopatic  

B) temperatura vode  

C) hitrost vodnega toka 

D) onesnaženost vode  

E) oddaljenost mlinčka od vode (potopljenost lopatic) 

 

 

6.3 Potest 

1.  

a) Poveži pike pred dejavnostmi s pikami pred oblikami gibanja.  

VLEČENJE          POTISKANJE    NOŠENJE 

 

 

 

 

b) Poveži dejanja z ustreznimi silami.  

  

 

 

 

 

 

SILE NA DOTIK      SILE NA DALJAVO 
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2.  

b) Na kratko razloži, kaj je trenje? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Kuharicam se je v šolski jedilnici po tleh razlilo olje. Učenci se previdno premikajo, 

ker jim zelo drsi. Kaj lahko trdiš o trenju? 

A) Trenje je večje kot na čistih tleh. 

B) Trenje je manjše kot na čistih tleh. 

C) Trenja na drsečih tleh ni. 

3.  

c) Tri enake avtomobilčke spustimo po deskah, naslonjenih na lestev. Deske so 

naslonjene na različne letvice, zato so klanci različno strmi. Kateri avtomobilček 

se pripelje najdlje? 

 

 

 

 

 

 

A) Prvi 

B) Drugi 

C) Tretji 

Č) Vsi so pripeljali enako daleč. 

 

Zakaj tako misliš? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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d) Vse klančine enako strme. Tovornjaki pa so različno obteženi. Kateri tovornjak je 

prevozil najdaljšo razdaljo? 

 

 

 

 

 

 

A) Najtežji. 

B) Srednje težek. 

C) Najlažji. 

D) Vsi so prevozili enako. 

 

Zakaj si se tako odločil/-a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.  

Med hojo do šole ti iz žepa pade ključ od domače hiše ravno v špranjo za odtok. 

Odprtina je preozka, da bi ga dosegel z roko ali drugim predmetom. Prijatelj se spomni, 

da bi lahko uporabil magnet. 

a) Zakaj si lahko pomagaš z magnetom? 

________________________________________________ 

 

b) Magnet, ki si ga dobil, je videti takole. Kaj predstavljata obarvani polovici in kako ju 

označujemo?  

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c) Preden smo uporabili magnet, je ključ ležal na ravnih tleh v jašku in se ni premikal. 

Ali je takrat nanj delovala kakšna sila? Pojasni.  

DA   NE   

 

5.  Pred seboj imaš: vodo v steklenici, v kozarcu in v vrču. Ali lahko na podlagi 

videza določiš, ali je voda pitna ali ne? Pojasni.  

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.  

a) V 1. kvadratek nariši cev, v 2. kvadratek pa korito. 

 

 

 

 

 

b) Kako ločimo cev od korita? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 7. 

V okenca vpiši št. od 1 do 4, kot misliš, da si sledijo deli vodovodnega omrežja od 

začetka do konca. 

 

 

 

5 - vodovodna napeljava v hiši 
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6 -  črpališče podtalnice 

7 - čistilna naprava  

8 - vodni zbiralnik 

 

8. 

Na fotografiji je radiator. S puščicami označi, kako voda priteka in odteka iz radiatorja 

ter kako se pretaka v radiatorju. Z rdečo barvo označi mesta z vročo vodo, z modro 

pa mesta s hladno vodo. 

 

9.  

 

Obkroži    DA ali NE  

Vodovodno omrežje je sklenjeno.     DA NE     

Podtalnica je ponavadi primerna za pitje.   DA NE   

Vodne zbiralnike ponavadi gradijo na hribu.   DA NE   

Voda teče le navzdol.      DA NE   

Voda ima pomembno vlogo pri centralnem ogrevanju. DA NE   

Voda teče z mesta, kjer je nižji tlak k mestu z višjim tlakom.  DA NE  

 

10.  

Izdelal si vodni mlinček, postaviš ga v kuhinjsko korito in ga preizkušaš. OBKROŽI, kaj 

vpliva na hitrost njegovega vrtenja (možnih je več odgovorov): 
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F) število lopatic  

G) temperatura vode  

H) hitrost vodnega toka 

I) onesnaženost vode  

J) oddaljenost mlinčka od vode (potopljenost lopatic) 
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6.4 Učna priprava (1. srečanje) 

Razred: 4. Datum: 22. 9. 2021 Učni predmet: Naravoslovje in 
tehnika 

Učiteljica: Tina Č. 
Grmek 

Prostor: okolica šole Zaporedna učna ura: 1., 2. 

Učna enota: Prenašanje in prevažanje 

Učna tema: Sile in gibanje 

Učne metode: razlaga, demonstracija, diskusija, metoda praktičnih del 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji:  
Učenci:  

1. prikažejo, da se telesa premikajo navzdol zaradi teže (sile). 
2. razlikujejo, prikažejo in primerjajo različne načine premikanja teles (nošenje, 

vlečenje, potiskanje). 
3. primerjajo velikosti sile trenja na toboganu z uporabo podlog iz različnih 

materialov (plastika – guma; plastika – blago; plastika – plastika). 
4. znajo opisati magnet in ga smiselno uporabiti. 
5. znajo praktično prikazati, kako naklon klanca vpliva na dolžino prevožene poti 

tovornjaka. 

Predznanje:  
Učenci:  

• naštejejo načine, kako lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost idr.),  

• prikažejo, da gibanje povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem in da se gibanje 
lahko prenaša,  

• primerjajo načine gibanja teles po različnih trdnih površinah, 

• opišejo, kaj vpliva na gibanje.  

Morebitne napačne predstave učencev: 

• Na mirujoča telesa ne deluje nobena sila. 

• Težji predmeti prepotujejo daljšo razdaljo. 

Naravoslovni postopki in spretnosti: zaznavanje, opazovanje, primerjanje, 
sklepanje, napovedovanje 

Učna sredstva in pripomočki: škatla, uteži (knjige), gumijasta podloga, platnena 
podloga, plastična podloga, tobogan, tovornjak (3x), pesek za posip, krede, uteži za 
tovornjak, magneti, surovine, pisala, učni listi, piščalka, metla, pokrovček, lesena 
figurica, kovanec, PPT, projektor 

Viri in literatura:  
Demšar, I., Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in tehnika 4. 
Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne 
šole. Mladinska knjiga. 
Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2020). Radovednih pet Samostojni delovni 
zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Založba Rokus Klett, 
d. o. o.  
Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2020). Radovednih pet Učbenik za naravoslovje 
in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Založba Rokus Klett, d. o. o.  
Pavlin, J., Demšar, I., Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in 
tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 
Mladinska knjiga. 
Program osnovna šola naravoslovje in tehnika. Učni načrt. (2011). Ministrstvo za 
šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/ 
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MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf   
Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni načrt. (2011). Ministrstvo za šolstvo 
in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/ 
Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf   

POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL URE (5 min) 

Z učenci uro pričnemo v učilnici.  
Seznanim jih, da bomo danes raziskovali, kako delujejo sile in opazovali gibanje ter 
se tudi sami gibali. Povabim jih, da vstanejo in se razporedijo tako, da imajo dovolj 
prostora. Sama si čevlje, ki niso primerni za športno vadbo sezujem. Učence 
povabim, da demonstrirajo, kako vse se lahko gibamo. Posamezen učenec 
demonstrira, ostali ponavljamo (skakanje, hoja, plazenje, »drsanje« …). Brez čevljev 
meni občutno bolj drsi kot učencem. Učenci sedejo na svoja mesta in pogovorimo 
se, zakaj meni zelo drsi, učencem pa ne. 

OSREDNJI DEL (50 min) 

Na tablo zapišem naslov miselnega vzorca Sile in gibanje. (priloga 1) 
V miselni vzorec dopišem načine gibanja, ki smo jih pokazali in dodam morebitne 
manjkajoče oblike. Učenci mi ves čas narekujejo in sodelujejo pri ustvarjanju 
miselnega vzorca. Zapišemo tudi oblike gibanja (učencem pokažem škatlo in s 
pomočjo le-te naštejejo možne načine gibanja). Učence vzpodbudim, da povedo 
predloge, kaj lahko miselnemu vzorcu še dodamo. Če trenja ne omenijo, besedo 
sama zapišem v miselni vzorec. Učenci predlagajo svoje definicije trenja. Če ni 
predlogov, sama zapišem nepopolno definicijo. (Trenje je sila, ki nastane med 
telesom in površino.) Učence vprašam, kdo predstavlja v mojem primeru telo, kaj 
predstavlja površino in kakšna je (hrapava, gladka). Vodim jih z dodatnimi vprašanji 
(Kaj sem počela, ko mi je drselo? Ali mi drsi tudi, če stojim na mestu?). Definicijo 
dopolnimo (Trenje je sila, ki nastane med telesom in površino, ko se telo premika.) 
Pogovorimo se o silah na daljavo in na dotik. Pozovem jih, naj povedo primer 
posameznih sil. Za primer sile na dotik zapišemo trenje. Pri silah na daljavo omenimo 
silo teže in magnetno silo. Poimenujemo severni in južni pol magneta ter odbojne in 
privlačne sile. Povem, da sile potrebujemo zato, da telesa spravimo v gibanje. 
Predstavim, kako nam bo pri raziskovanju sil in gibanja pomagala uporaba 
tovornjakov. Razložim, kako tovornjake namestijo na klančino, kako jih spuščajo ter 
kako zapišejo rezultat (sistem obarvanih con). 
 
Opomnim jih na naloge, ki so jih reševali prejšnjo uro ter jih vzpodbudim, da sedaj 
tudi praktično preverijo, ali je bilo njihovo sklepanje pravilno. Učence (23) razdelim v 
skupine. Opozorim jih na  aktivno sodelovanje vseh članov skupine. To bomo 
zagotovili tako, da bo imel vsak član skupine posebno nalogo. V skupini bo:  

- vodja (Skrbi, da skupina pravilno menja postaje; v primeru težav poišče 
učiteljico; na koncu ure odda liste.) 

- bralec (Na vsaki postaji prebere navodila.) 
- zapisnikar (Zapisuje rezultate na učne liste in skrbi, da so listi dobro 

ohranjeni.) 
- informator (V razredu poroča o ugotovitvah – sodeluje z zapisnikarjem, ker 

bo njegov zapis moral predstaviti.) 



 

80 

- koordinator (Pred odhodom v razred usmerja pospravljanje, prešteje 
pripomočke. Skrbi za material (surovine). V skupini s 4 učenci, njegovo vlogo 
prevzame informator) 

 
Pojasnim še, da bodo z delom na postajah pridobivali surovine, ki jih bodo 
potrebovali pri naslednjem srečanju. Surovine so spravljene v posebnih škatlah. Na 
vsaki postaji učenci po končani izvedbi vzamejo material (surovino).  
 
Razložim tudi načine menjavanja skupin po postajah. (Vsaka skupina je na postaji 6 
minut. Ko slišijo 1. pisk (dolg), postajo pospravijo, ko zaslišijo 3 kratke piske, pa 
postajo zamenjajo). 
 

POSTAJA 1. 2. 3. 4. 5. 

1. krog Rdeči rumeni zeleni modri oranžni 

2. krog Oranžni rdeči rumeni zeleni modri 

3. krog Modri oranžni rdeči rumeni zeleni 

4. krog Zeleni modri oranžni rdeči Rumeni 

5. krog  Rumeni zeleni modri oranžni rdeči 

 
Učencem razložim, da je pripravljenih 5 postaj. Lokacije postaj jim pokažem oz. jim 
natančno opišem lokacijo, na kateri se nahajajo. Sprehodimo se do ene od postaj, 
na kateri obnovim, kaj mora narediti kateri izmed učencev.  
 
Učenci delajo po postajah, na katerih dobijo navodila in rešujejo učne liste (priloga 
3). 
 

1. POSTAJA — NAČINI GIBANJA   (CILJ: 2) 
 
Učenci preizkusijo načine gibanja. Prenašajo, vlečejo in potiskajo polno/prazno 
škatlo. Ugotavljajo, kateri način premikanja je najlažji, kateri najtežji ter kako je teža 
tovora povezana s silo, ki jo moramo uporabiti, da tovor premaknemo.  
 
V dodatni nalogi se (lahko) preizkusijo v ugibanju in oponašanju gibanja živali. 
 
Po opravljeni nalogi učenci vedo, da: 
 

• je najlažje škatlo potiskati, najtežje pa prenašati, 

• je za premik škatle (predmeta) potrebna sila, 

• težja kot je škatla (predmet), več sile moramo uporabiti, da jo 
premaknemo, 

• se živali v njihovi okolici premikajo na različne načine. 
 

2. POSTAJA – TRENJE (CILJ: 3) 
 
Učenci se po toboganu vozijo z različnimi podlogami in tako preizkušajo, kako velika 
je sila trenja med posameznimi materiali. Razmislijo, kdaj je dobro, da je trenje čim 
manjše in kdaj, da je trenje čim večje. 
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Po opravljeni nalogi učenci vedo, da: 

• je sila trenja največja, ko uporabijo gumijasto podlago, 

• je sila trenja najmanjša, ko uporabijo platneno podlago, 

• obstajajo dejavnosti, pri katerih želimo imeti čim manjše in dejavnosti, pri 
katerih želimo imeti čim večje trenje. 

 
3. POSTAJA – TEKMOVANJE TOVORNJAKOV (NAKLON) (CILJ: 1,5) 

 
Učenci raziskujejo, kako naklon klanca vpliva na prevoženo razdaljo tovornjakov. Na 
tleh so narisana polja (rdeče, modro, zeleno). Po spustu posameznega tovornjaka 
zapišejo, v katerem polju se je ustavil. 
 
Pri dodatni nalogi preizkusijo, kako na prevoženo razdaljo vpliva sprememba 
podlage (nasutje peska). 
 
Po opravljeni nalogi učenci vedo, da: 

• Čim večji kot je naklon klanca, tem dlje bo peljal tovornjak. 

• sila trenja vpliva na prevoženo pot tovornjaka. 
 

4. POSTAJA – TEKMOVANJE TOVORNJAKOV (TEŽA) (CILJ: 1 ) 
 
Učenci opazujejo prevoženo razdaljo tovornjaka, ki ga spuščajo po istem klancu, a 
ga vsakič obtežijo drugače. Spuščajo neobtežen tovornjak, tovornjak z eno utežjo in 
tovornjak s tremi utežmi. Na tleh so z barvami označena polja, v katera pripeljejo 
tovornjaki (rdeče, modro, zeleno). 
Učenci praktično preizkusijo, da teža tovornjaka ne vpliva na dolžino prevožene poti. 
 
Pri dodatni nalogi namesto tovora v tovornjak naložijo magnet. Z drugim magnetom 
se tovornjaku približujejo na različne načine in opazujejo, kako se premaka 
tovornjak. 
 
Po opravljeni nalogi učenci vedo, da: 

• teža tovornjaka ne vpliva na dolžino prevožene poti. 

• se magneti privlačijo in odbijajo. 

• magnetna sila lahko premika tovornjake. 
 
5. POSTAJA – SILE NA DALJAVO (CILJ: 4) 
 
Za ograjo se nahajata ključa. Učenci ju morajo dobiti z uporabo palice in z uporabo 
magneta. Raziskujejo delovanje sil na daljavo in na dotik.  
 
V dodatni nalogi preverijo, kako hitro najdejo železne sponke v travi z uporabo 
magneta in brez njega. 
 
Po opravljeni nalogi, učenci vedo, da: 
 

• predmet lahko premaknemo, če uporabimo silo na daljavo ali silo na dotik. 

• nam magnet lahko pomaga pri iskanju železnih predmetov.  
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ZAKLJUČNI DEL (25 min) 

Učenci, ki so zadolženi za pospravljanje, pospravijo postaje in se z ostalimi odpravijo 
nazaj v učilnico. Z učenci se pogovorimo o tem, ali so bili rezultati praktičnih 
aktivnosti v skladu z njihovimi pričakovanji, jih je kaj presenetilo, ipd. Naloge, ki so 
jih reševali na postajah skupaj preverimo ter morebitne napake popravimo. Učenci 
rešijo potest (priloga 6).  
 
Učencem rešitev nalog s postaj skopiram, le-te do naslednje ure prilepijo v zvezek. 

 

Priloga 1: miselni vzorec 

 

Priloga 2: Kartonček z opisom vlog v skupini 

VODJA: 

Skrbi, da skupina pravilno menja postaje; v primeru težav poišče učiteljico; na koncu 

ure odda liste. 

BRALEC: 

Na vsaki postaji prebere navodila. 

ZAPISNIKAR: 

Zapisuje rezultate na učne liste in skrbi, da so listi dobro ohranjeni. 

INFORMATOR: 

V razredu poroča o ugotovitvah – sodeluje z zapisnikarjem, ker bo njegov zapis moral 

predstaviti. V skupini s 4 učenci opravlja tudi vloge koordinatorja. 

KOORDINATOR: 

Pred odhodom v razred usmerja pospravljanje, prešteje pripomočke. Skrbi za material 

(surovine).  
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Priloga 3: navodila na postajah 

1. POSTAJA 

Pripomočki: škatla, štiri oznake 

Vodja in pomočnik se postavita k 1. oznaki. Primeta škatlo in jo odneseta do 2. oznake. 

Od 2. do 3. oznake škatlo vlečeta, od 3. do 4. pa potiskata.  

V skupini se pogovorite in zapišite odgovore. 

1.1 Kateri od načinov gibanja je bil najlažji? _______________ 

1.2 Kateri od načinov gibanja je bil najtežji? _______________ 

1.3 Kaj je potrebno za premik predmeta?  

 

Za premik predmeta je potrebna ___________________.  

 

Čim težja je škatla, tem  VEČJA  / MANJŠA ___________  je potrebna.  

 

DODATNA NALOGA:  

S pantomimo izbrani učenec pokaže žival, ki jo izžreba. Naloga ostalih je, da ugotovite 

žival in način/-e gibanja, ki ga uporablja. 

Svoje rešitve zapišite: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: oglje 

 

2. POSTAJA 

Pripomočki: tobogan, gumijasta podloga, plastična vreča, platnena vreča. 

Delo na postaji bo potekalo tako, da boste vsi preizkusili vožnjo po toboganu s 

sedenjem na različnih podlogah.  

Vsak se lahko spusti šele, ko je sošolec pred njim že zapustil tobogan. 

Spustite se štirikrat: 

1.4 V škatlo naloži knjige in postopek premikanja ponovi. Nato obkroži pravilen 

odgovor. 
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1. brez pripomočkov. 

2. z gumijasto podlogo. 

3. s platneno vrečo. 

4. s plastično vrečo. 

 

2.1 Kdaj ste se po toboganu spustili najhitreje? 

__________________________________. 

2.2 Kdaj ste se po toboganu spustili najpočasneje? 

__________________________________. 

2.3 Kdaj je bilo trenje največje in kdaj najmanjše? 

___________________________________________________________________ 

2.4 Ali je bilo trenje prisotno, ko ste na vrhu tobogana sedeli in se še niste spuščali? 

___________________________________________________________ 

 

Trenje je sila, ki se pojavi med _____________ in 

______________. Trenje se pojavi, ko telo MIRUJE  /  SE 

PREMIKA. Če sta površina in podlaga gladki, je trenje 

_______________, če sta hrapavi pa je trenje _______________. 

 

 

DODATNA NALOGA: 

Zamislite si dejavnost, pri kateri je pomembno, da je sila trenja velika in dejavnost, pri 

kateri je pomembno, da je sila trenja zelo majhna. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: mivka 

 

 

 3. POSTAJA 

Pripomočki: 3 tovornjaki, 3 klančine 
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Po vsaki klančini spustite tovornjak. Vsak spust ponovite trikrat. Po vsakem spustu si 

oglejte dolžino poti, ki jo prevozi tovornjak. V okvirček zapišite barvo polja, v katerem 

se je tovornjak ustavil. 

 1. DOLŽINA 2. DOLŽINA 3. DOŽINA 

1. klanec     

2. klanec    

3. klanec    

 

Naklon klanca  VPLIVA  /  NE VPLIVA na prevoženo pot tovornjaka.  

 

 

DODATNA NALOGA: Na označenem delu na klancu enakomerno posujte pesek (ne 

naredite kupa!). Preizkusite, do kam se tovornjak pripelje sedaj.  Kaj ugotovite? 

Pojasnite vzrok.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: droben pese 

 

 

4. POSTAJA 

Pripomočki: tovornjak, uteži, talne oznake 

Tovornjak najprej trikrat spustite brez obtežitve. V preglednico zapišite, v kateri barvni 

coni se je ustavil. Tovornjak nato trikrat spustite z eno utežjo, nato pa še trikrat s tremi 

utežmi. Ugotovitve zapišite v preglednico. 

 NEOBTEŽEN 

TOVORNJAK 

TOVORNJAK Z 1 

UTEŽJO 

TOVORNJAK S 3 

UTEŽMI 

1. SPUST    

2. SPUST    

3. SPUST    
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Teža  tovornjaka VPLIVA  /  NE VPLIVA na dolžino prepotovane poti. 

 

DODATNA NALOGA: Tovornjake položite na ravnino. Namesto tovora v tovornjak 

naložite magnet, kot je prikazano na fotografiji. Z drugim magnetom se tovornjaku 

približajte na prikazane načine in dorišite puščice, ki predstavljajo smer premikanja 

tovornjaka. 

 

1.  

SMER GIBANJA: 

 

2.  

 

SMER GIBANJA: 

 

3.   

 

SMER GIBANJA:      

Katere sile povzročijo premikanje tovornjaka? _____________________ 

Katere sile so vplivale na premikanje tovornjaka na klancu? _______________ 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: debelejši pesek 

 

  5. POSTAJA 

Pripomočki: magnet, palica, ključ, rešetka 

Poskušajte dobiti ključa, ki sta za ograjo. Na voljo imate palico in magnet. Poskusite 1. 

ključ potegniti ven s palico, drugega pa z magnetom. 

5.1 Kateri način je bil lažji? ___________________ 

5.2 Katere sile so delovale na ključ, ko ste uporabili palico? ___________ 

5.3 Zapišite, katere predmete bi lahko uporabili namesto palice. 
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___________________________________________________________________ 

 

5.4 Katere sile so delovale na ključ, ko ste uporabili magnet? ___________ 

Poskusite z magnetom in palico izza ograje pridobiti še: 

Pokrovček (plastika) 

Figurico (les) 

Kovanec (železo) 

5.6 Razmislite, iz katerega materiala morajo biti stvari, da jih magnet privlači?  

_____________________________________________________ 

 

Sile lahko delujejo na ______________ ali na _______________. 

Magnetna sila spada med sile na ________________. Magneti 

privlačijo ________________ predmete. Vsak magnet ima 

__________ in __________  pol. 

 

 

Dodatna naloga: Na travo stresite dvajset železnih sponk. Dva prostovoljca iz skupine 

tekmujeta, kdo bo nabral več sponk. Z žrebom (ali kako drugače) določite, kateri lahko 

uporablja magnet (drugi je brez pripomočkov). Tekmovanje lahko ponovite večkrat. 

Kdo je zmagal večkrat, tisti z magnetom ali brez? _____________________ 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: manjši kamni 

 

Priloga 4: dodatna naloga na 1. postaji (pantomima) 

RIBA PTIČ 

ZAJEC PES 

POLŽ ŽABA 

 

  



 

88 

Priloga 5: Rešitve postaj 

1. POSTAJA  

Pripomočki: škatla, štiri oznake 

Vodja in pomočnik se postavita k 1. oznaki. Primeta škatlo in jo odneseta do 2. oznake. 

Od 2. do 3. oznake škatlo vlečeta, od 3. do 4. pa potiskata.  

V skupini se pogovorite in zapišite odgovore. 

1.1 Kateri od načinov gibanja je bil najlažji? Potiskanje. 

1.2 Kateri od načinov gibanja je bil najtežji? Vlečenje. 

1.3 Kaj je potrebno za premik predmeta?  

   Za premik predmeta je potrebna SILA.  

 

  

Čim težja je škatla, tem  VEČJA  / MANJŠA SILA  je potrebna.  

 

 

DODATNA NALOGA:  

S pantomimo izbrani učenec pokaže žival, ki jo izžreba. Naloga ostalih je, da ugotovite 

žival in način/-e gibanja, ki ga uporablja. 

Svoje rešitve zapišite: PTIČ – LETENJE, POLŽ – PLAZENJE, RIBA – PLAVANJE, 

ZAJEC – SKAKANJE, PES - HOJA 

 

 2. POSTAJA 

Pripomočki: tobogan, gumijasta podloga, plastična vreča, platnena vreča. 

Delo na postaji bo potekalo tako, da boste vsi preizkusili vožnjo po toboganu s 

sedenjem na različnih podlogah.  

Vsak se lahko spusti šele, ko je sošolec pred njim že zapustil tobogan. 

Spustite se štirikrat: 

1. brez pripomočkov. 

2. z gumijasto podlogo. 

V škatlo naloži knjige in postopek premikanja ponovi. Nato obkroži pravilen odgovor 
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3. s platneno vrečo. 

4. s plastično vrečo. 

2.1 Kdaj ste se po toboganu spustili najhitreje? PRI SPUSTU S PLATNENO VREČO. 

2.2 Kdaj ste se po toboganu spustili najpočasneje? PRI SPUSTU Z GUMIJASTO 

PODLOGO. 

2.3 Kdaj je bilo trenje največje in kdaj najmanjše? NAJVEČJE JE BILO PRI SPUSTU 

Z GUMIJASTO PODLOGO, NAJMANJŠE PA PRI SPUSTU S PLATNENO VREČO. 

2.4 Ali je bilo trenje prisotno, ko ste na vrhu tobogana sedeli in se še niste spuščali? 

NE. 

 

Trenje je sila, ki se pojavi med TELESOM in PODLAGO. Trenje se 

pojavi, ko telo MIRUJE /  SE PREMIKA.  Če sta površina in podlaga 

gladki, je trenje MANJŠE,  če sta hrapavi pa je trenje VEČJE. 

 

 

DODATNA NALOGA: 

1. Zamislite si dejavnost, pri kateri je pomembno, da je sila trenja velika in dejavnost, 

pri kateri je pomembno, da je sila trenja zelo majhna. 

Po smislu, npr. DEJAVNOST Z MAJHNIM TRENJEM: DRSANJE, ROLANJE, 

SMUČANJE 

DEJAVNOST Z VELIKIM TRENJEM: VOŽNJA AVTOMOBILA, HOJA V GORE 

 

  3. POSTAJA 

Pripomočki: 3 avtomobilčki, 3 klančine 

Po vsaki klančini spustite avtomobilček. Vsak spust ponovite trikrat. Po vsakem spustu 

si oglejte dolžino poti, ki jo prevozi avtomobilček. V okvirček zapišite barvo polja, v 

katerem se je avtomobilček ustavil. 

 1. DOLŽINA 2. DOLŽINA 3. DOŽINA 

1. klanec 

(najstrmejši) 

ZELENA ZELENA ZELENA 

2. klanec MODRA MODRA MODRA 

3. klanec 

(najpoložnejši) 

RDEČA RDEČA RDEČA 
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Naklon klanca  VPLIVA  /  NE VPLIVA na prevoženo pot tovornjaka.  

 

 

DODATNA NALOGA: Na označenem delu na klancu enakomerno posujte pesek (ne 

naredite kupa!). Preizkusite, do kam se avtomobilčki pripeljejo sedaj.  Kaj ugotovite? 

Pojasnite vzrok. 

KAMION JE PREVOZIL KRAJŠO POT. KER SMO NASULI PESEK, JE BILA 

PODLAGA BOLJ GROBA. SILA TRENJA SE JE POVEČALA. 

  4. POSTAJA 

Pripomočki: tovornjak, pripomočki za obtežitev, talne oznake 

Tovornjak najprej trikrat spustite brez obtežitve. V preglednico zapišite, v kateri barvni 

coni se je ustavil. Tovornjak nato trikrat spustite z eno utežjo, nato pa še trikrat s tremi 

utežmi. Ugotovitve zapišite v preglednico. 

 NEOBTEŽEN 

TOVORNJAK 

TOVORNJAK Z 1 

UTEŽJO 

TOVORNJAK S 3 

UTEŽMI 

1. SPUST MODRA MODRA MODRA 

2. SPUST MODRA MODRA MODRA 

3. SPUST MODRA MODRA MODRA 

 

Teža  tovornjaka VPLIVA  /  NE VPLIVA na dolžino prepotovane poti. 

 

 

DODATNA NALOGA: Tovornjake položite na ravnino. Namesto tovora v tovornjak 

naložite magnet, kot je prikazano na fotografiji. Z drugim magnetom se tovornjaku 

približajte na prikazane načine in dorišite puščice, ki predstavljajo smer premikanja 

tovornjaka. 

 

1.  

 

SMER GIBANJA: 
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2.  

 

SMER GIBANJA:  

 

3.   

 

SMER GIBANJA:      

Katere sile povzročijo premikanje tovornjaka? SILE NA DALJAVO. 

Katere sile so vplivale na premikanje tovornjaka na klancu? SILE NA DALJAVO IN 

SILE NA DOTIK. 

 

  5.  POSTAJA 

Pripomočki: magnet, palica, ključ, rešetka 

Poskušajte dobiti ključa, ki sta za ograjo. Na voljo imate palico in magnet. Poskusite 1. 

ključ potegniti ven s palico, drugega pa z magnetom. 

5.1 Kateri način je bil lažji? Z MAGNETOM. 

5.2 Katere sile so delovale na ključ, ko ste uporabili palico? SILE NA DOTIK. 

5.3 Zapišite, katere predmete bi lahko uporabili namesto palice. 

Po smislu, npr. METLO, DEŽNIK, VEJO …. 

 

5.4 Katere sile so delovale na ključ, ko ste uporabili magnet? SILE NA DALJAVO. 

Poskusite z magnetom in palico izza ograje pridobiti še: 

Pokrovček (plastika) 

Figurico (les) 

Kovanec (železo) 

5.5 Razmislite, iz katerega materiala morajo biti stvari, da jih magnet privlači?  

IZ ŽELEZA. 

Sile lahko delujejo na DALJAVO ali na DOTIK. Magnetna sila spada 

med sile na DALJAVO. Magneti privlačijo ŽELEZNE predmete.  Vsak 

magnet ima SEVERNI in JUŽNI  pol. 
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Dodatna naloga: Na travo stresite dvajset železnih sponk. Dva prostovoljca iz skupine 

tekmujeta, kdo bo nabral več sponk. Z žrebom (ali kako drugače) določite, kateri lahko 

uporablja magnet (drugi je brez pripomočkov). Tekmovanje lahko ponovite večkrat. 

Kdo je zmagal večkrat, tisti z magnetom ali brez? VEČKRAT JE ZMAGAL UČENEC, 

KI JE IMEL MAGNET. 

6.5 Učna priprava (2. srečanje) 

Razred: 4. C Datum: 29. 9. 2021 Učni predmet: Naravoslovje in 
tehnika 

Učiteljica: Tina Č. 
Grmek 

Prostor: okolica 
šole 

Zaporedna učna ura: 3.,4. 

Učna enota: PRETAKANJE SNOVI 

Učna tema: POJAVI 

Učne metode: razlaga, demonstracija, diskusija, metoda praktičnih del 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji:  
Učenci znajo:  

1. opisati pot vode od zajetja do pipe in poimenovati sestavne dele vodovodne 
poti (zajetje, vodni zbiralnik/hram, po ceveh v hišo, čistilna naprava, narava), 

2. prikazati kroženje vode v centralnem sistemu oz. radiatorju s puščicami, 
3. navesti razlike med pretakanjem tekočin po koritih in ceveh (oblika in 

pretakanje vode navzgor), 
4. izdelati filter po navodilih, z njim vodo filtrirati ter kritično presoditi zadostnost 

postopka pri pridobivanju pitne vode. 
5. praktično prikazati, da tekočine tečejo zaradi višinske ali tlačne razlike. 

Predznanje:  
Učenci:  

• vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi, 

• se znajo za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti, 

• poznajo glavne posledice onesnaženja vode, 

• znajo pripraviti zmesi in uporabiti postopke za ločevanje zmesi 

Morebitne napačne predstave: 

• Voda lahko teče le navzdol. 

• Vodo v hiši uporabljamo le v vodovodnem sistemu. 

Naravoslovni postopki in spretnosti:  zaznavanje, sklepanje, primerjanje, 
uvrščanje, oblikovanje domnev, napovedovanje, sporočanje 

Učna sredstva in učni pripomočki: Prerezane plastenke (5x), sprano oglje, mivka, 
droben pesek, debelejši pesek, voda, cevi (21), korita (21), radiator, oznake za 
radiator, ročna črpalka s cevjo (5x), kadica (5x), zemlja 

Viri in literatura:  
Demšar, I., Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in tehnika 4. 
Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne 
šole. Mladinska knjiga. 
Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2020). Radovednih pet Samostojni delovni 
zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Založba Rokus Klett, 
d. o. o.  
Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2020). Radovednih pet Učbenik za naravoslovje 
in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Založba Rokus Klett, d. o. o.  
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Pavlin, J., Demšar, I., Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in 
tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 
Mladinska knjiga. 
Program osnovna šola naravoslovje in tehnika. Učni načrt. (2011). Ministrstvo za 
šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/ 
MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf   
Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni načrt. (2011). Ministrstvo za šolstvo 
in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/ 
MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf   

 

UVODNI DEL (10 min) 

Z učenci uro začnemo v učilnici. Vsak član v skupin dobi kartico z napisom (črpališče 

podtalnice, vodni zbiralnik, bivališče, čistilna naprava). V skupini s petimi člani, 5. 

član uredi ostale člane v pravilno zaporedje, v ostalih skupinah se učenci uredijo 

sami. Predstavim shemo potovanja vode (priloga 1) v vodovodnem sistemu, učenci 

ugotovijo, ali so se uredili v pravilno zaporedje. Učence vzpodbudim, da razmislijo, 

kje v naših hišah je voda še prisotna (centralno ogrevanje). Predstavim še potovanje 

vode v centralnem ogrevanju (priloga 1). 

Učencem razložim, da bo današnji potek ure drugačen od prejšnjega. Skupine se 

na posameznih postajah ne bodo menjavale, ampak bo vsaka v svojem tempu 

reševala naloge. Vsaka skupina bo individualno prišla k meni in z menoj naredila del 

naloge (postaja št. 3), potem pa samostojno nadaljevala z delom. Naloge se bodo 

navezovale na potovanje vode od zajetja do naših hiš in naprej ter na centralno 

ogrevanje. Tudi danes bodo učenci na postajah pridobivali surovine. Skupaj 

obnovimo razporeditev v skupine. Članom dodelim nove nazive. 

− vodja (skrbi, da skupina pravilno menja postaje; v primeru težav poišče 

učiteljico; na koncu ure odda liste) 

− bralec (Na vsaki postaji prebere navodila in naloge) 

− zapisnikar (Zapisuje rezultate na učne liste in skrbi, da so listi dobro 

ohranjeni) 

− informator (V razredu poroča o ugotovitvah – sodeluje z zapisnikarjem, ker 

bo njegov zapis moral predstaviti) 

− skrbnik 1(Skrbi za surovine, ki jih skupina pridobi na posamezni postaji. Skrbi, 

da so v skupini vsi aktivni in vestno opravljajo svoje zadolžitve). 

Skupine seznanim s pridobivanjem surovin na posamezni postaji. Skupine nato 

pričnejo z delom. 

 
1 V skupinah s štirimi člani je skrbnik in informator ista oseba. 
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OSREDNJI DEL (50 min) 

Z učenci se odpravimo ven. Pokažem jim, kje se nahajajo posamezne točke. 

1. POSTAJA (CILJ: 4, 1) 

Učenci izdelajo vodni filter po navodilih (priloženih na učnem listu). Uporabijo 

“surovine”, ki so jih prislužili pri prejšnji uri. Skupine imajo vode iz različnih virov (iz 

pipe, ustekleničeno, iz potoka). Po filtriranju svoje vode primerjajo (videz, vonj) in jih 

poskušajo ločiti. Razmislijo, ali je tako filtriranje vode zadosten kriterij za določitev 

pitnosti/neonesnaženosti.  

Učenci po končani nalogi znajo: 

• izdelati vodni filter in ga uporabiti, 

• sklepati o pitnosti podtalnice, 

• kritično presojati postopke čiščenja vode. 

2. POSTAJA (CILJ: 3,1) 

Učenci preizkušajo, kako voda teče po ceveh in koritih, ugotavljajo razlike ter 

poiščejo primere cevi in korit v bližnji okolici. 

Učenci po končani nalogi znajo: 

• ločevati med koriti in cevmi, 

• sklepati o uporabnosti cevi in korit na posameznih delih sistemov (npr. 

odtekanje vode s strehe) 

• prepoznati korita in cevi, ki jih uporabljamo v drugačne namene (npr. na 

otroškem igrišču - tobogan, plezalna lestev) 

3. POSTAJA (CILJ: 2,1) 

Na postaji učencem predstavim model centralnega ogrevanja. Preko modela 

centralnega ogrevanja, si učenci ogledajo, kako se pretakata hladna in topla voda. 

Na modelu radiatorja označijo sestavne dele (ventil, cev, iztekanje/odtekanje 

tople/hladne vode). Ozavestijo razliko med nesklenjenim vodovodnim sistemom in 

sklenjenim sistemom centralnega ogrevanja.  

Učenci po končani nalogi znajo: 

• opisati kroženje vode v centralnem ogrevanju in radiatorju, 

• razlikovati med zaprtim sistemom centralnega ogrevanja in oprtim 

vodovodnim sistemom. 
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4. POSTAJA (CILJ: 6, 1) 

Učenci z uporabo ročne črpalke prikažejo, da lahko voda po ceveh teče tudi navzgor. 

Primer povežejo z realnim življenjem - vodni zbiralnik/hram. Otroci opazujejo in 

sklepajo, da voda zaradi tlačne razlike lahko teče tudi navzgor, zaradi višinske pa 

navzdol. 

Učenci po končani nalogi znajo: 

• z modelom prikazati pretakanje vode v delu vodovodnega sistema. 

• našteti razloge, zakaj se voda pretaka in to tudi praktično prikazati. 

ZAKLJUČNI DEL (15 min) 

Učenci pospravijo postaje, surovine, ki so jih pridobili pa odnesejo s seboj v učilnico. 

V učilnici se pogovorimo o novih spoznanjih ter ugotovitvah, do katerih so prišli. 

Skupaj pregledamo vode, ki so jih filtrirali. Pozovem jih, naj jih ločijo med seboj ter 

jih pozovem k razmisleku, ali je tak način filtriranja zadosten kriterij za določitev 

“čiste” vode.  

Rešijo tudi potest. Liste, ki so jih reševali, učencem skopiram, oni pa si jih prilepijo v 

zvezek. 

 

PRILOGE: 

Priloga 1: Skica vodovodnega sistema  in centralnega ogrevanja  
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Priloga 2: KARTONČEK Z OPISOM VLOG V SKUPINI 

VODJA: 

Skrbi, da skupina pravilno menja postaje; v primeru težav poišče učiteljico; na koncu 

ure odda liste. 

BRALEC: 

Na vsaki postaji prebere navodila. 

ZAPISNIKAR: 

Zapisuje rezultate na učne liste in skrbi, da so listi dobro ohranjeni. 

INFORMATOR: 

V razredu poroča o ugotovitvah – sodeluje z zapisnikarjem, ker bo njegov zapis moral 

predstaviti. V skupini s 4 učenci opravlja tudi vloge koordinatorja. 

KOORDINATOR: 

Pred odhodom v razred usmerja pospravljanje, prešteje pripomočke. Skrbi za material 

(surovine).  
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Priloga 3: Delovni listi skupin 

1. OD ČRPALIŠČA DO ZBIRALNIKA IN V HIŠE 

 

Vodovodni zbiralnik ali hram se vedno nahaja višje kot vodno zajetje in hiše. Sledi 

navodilom in preveri, kako se pretaka voda od zajetja do vodnega zbiralnika in kako 

naprej do hiš. 

Uporabili boste pripomoček, ki ga bomo imenovali ročna črpalka. V vodovodnem 

sistemu s stiskanjem črpalke ustvarimo podtlak  in s tem povzročimo razlike v tlaku. 

Tudi ročno črpalko boste stiskali in ustvarili model (dela) vodovodnega sistema. 

1. Ročno črpalko stisnite, ko je njen spodnji del še nad “vodnim zajetjem”.  

 

2. Stisnjeno potisnite v vodo.  
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3. Ročno črpalko prenehajte stiskati.  

 

 

1.1 Kaj se je zgodilo? _________________________________________________. 

1.2 To je posledica tlačne razlike, ki smo jo povzročili s stiskom ročne črpalke. Ali ste 

s stiskom tlak v ročni črpalki zmanjšali ali povečali? ____________________ 

1.3 Zakaj črpalke ni bilo potrebno uporabiti na poti od hrama (ročne črpalke) do hiše 

(posodice)? 

___________________________________________________________________

__________ 

1.4 Prečrpajte vso vodo iz črpališča v hišo. 

 

Vodni zbiralnik črpa vodo iz vodnega zajetja. Voda iz njega v hiše 

teče zaradi ________ razlike. Vanj pa prihaja s pomočjo črpalke, 

ki ustvarja ___________  razliko in poganja vodni tok. 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: plastelin 
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Dodatna naloga: 

Posodico, v katero se izteka voda iz vodnega zbiralnika, postavite tako, da bo višje 

kot vodni zbiralnik. Vodo s črpalko izčrpajte iz zajetja. Kaj se zgodi z vodo? 

___________________________________________________________________ 

Kaj bi morali dodati in kam? 

___________________________________________________________________ 

 

2. KORITA IN CEVI 

Vodo iz vodnega zbiralnika v hišo usmerjamo po ceveh. 

     INDIVIDUALNO DELO: 

VSAK UČENEC IMA SVOJE PRIPOMOČKE. TUJIH PRIPOMOČKOV 

SE NE DOTIKAJ IN JIH NE UPORABLJAJ. PO UPORABI SVOJE 

PRIPOMOČKE ODVRZI V  ZA TO PRIPRAVLJEN KOŠ. 

Vzemite vsak svojo cev, korito in posodico z vodo.  

 

Najprej v posodico potopi del cevi, z usti poskusi posesati vodo (ne pij je!). 

Vzemi še korito in ponovi postopek. 

Sedaj vodo nalij v korito vodo (korito lahko potopiš v vodo in jo zajameš). Korito 

nagibaj in preveri ali voda po njem lahko teče navzdol. 

Sedaj vodo natoči ali zajemi še v cev in preveri, ali po cevi voda teče navzdol. 

SKUPINSKO DELO: 

2.1 Kaj ste ugotovili, ko ste poskusili vodo posesati s cevjo in s koritom?  

___________________________________________________________________ 

2.2 Kaj ste ugotovili, ko ste nagibali korita in cevi? 

___________________________________________________________________ 

 

Čeprav voda do hiš pride po ceveh, korita vseeno uporabljamo okoli hiše – dežni 

žlebovi.  

Oglejte si, kako so napeljani žlebovi okoli šole. Ali so uporabljeni samo žlebovi (korita) 

ali tudi cevi? 

2.3 Razmislite, zakaj je potrebna taka postavitev. Ugotovitve zapišite.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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SEDAJ VEM (X) 

 

 KORITO CEV 

VODA SE PRETAKA  

NAVZGOR 

  

VODA SE PRETAKA 

NAVZDOL 

  

 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: žličke 

 

Dodatna naloga:  

Na šolskem igrišču in pri igralih najdite predmete, ki so po obliki enaki kor korita ali 

cevi. Kateri predmeti so to? Zapišite. 

CEVI: 

KORITA: 

 

3. CENTRALNO OGREVANJE 

 

3.1 Katera voda se dviguje topla ali mrzla? ___________________ 

3.2 Ali je sistem centralnega ogrevanja odprt (voda v sistem priteka in iz njega izteka) 

ali zaprt (po sistemu stalno kroži ista voda)? _______________________ 

3.3 Kako se razlikuje centralno ogrevanje od vodovodnega omrežja? 

___________________________________________________________________ 
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3.4 Razmislite, kje v šoli se nahaja peč, ki ogreva vodo. Zakaj se nahaja prav tam? Če 

ne veste, kje se nahaja, razmislite, kje bi jo bilo najbolje postaviti. 

___________________________________________________________________ 

3.5 V radiatorju nahaja voda. Označite smer gibanja tople in hladne vode v radiatorju, 

pritok vode in odtok vode ter  ventil.  

 

SEDAJ VEM 

V radiator priteka TOPLA / HLADNA voda iz _____________. 

Topla voda se _________________, mrzla pa _____________. Iz 

radiatorjev se voda vrne nazaj v ________. Centralno ogrevanje je 

NESKLENJEN  /  SKLENJEN sistem. 

 

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: nabodala 

 

 

4. VODNI FILTER 

 

Voda, ki jo v naši hiši uporabimo, postane odpadna.  

4.1 Napišite vsaj tri dejavnosti, pri katerih v hiši uporabljamo vodo in ta postane 

odpadna. 

___________________________________________________________________

__________ 

Odpadna voda se ne sme iztekati v naravo (reke, jezera ipd.), ampak jo moramo pred 

tem prečistiti. 

S surovinami, ki ste si jih prislužili pri prejšnji uri, boste izdelali vodni filter. 
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POTREBUJETE:  

- prerezano plastenko 

- vato 

- oglje 

- mivka 

- droben pesek 

- debelejši pesek 

- manjši kamni 

- prst (zemljo) 

- manjšo posodico 

- žlico za mešanje 

 

1. Plastenko postavite, kot prikazuje fotografija.  

 

 

 

 

2. Njeno dno prekrite z vato.  

 

 

 

 

 

 

3. Nato nasujte vanjo materiale, kot so napisani zgoraj. Pazite, vrstni red je 

pomemben! Vsujte: oglje, mivko, droben pesek, debelejši pesek in manjše 

kamne. 
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4. Pod izdelan filter podstavitev odrezan del plastenke. 

5. V vodo, ki jo imate v posodici, dodajte nekaj zemlje in ju zmešajte.  

6. To zmes nato vlijte v filter. 

 

 

 

 

 

 

7. Preverite, kakšna voda priteče v spodnjo posodico. 

 

Filter, ki ste ga ustvarili je zelo podoben prerezu prsti, skozi katero pronica vodo v 

podtalnico. 

2. Kaj lahko sklepate o čistoči podtalnice - podtalne vode? 

___________________________________________________________________ 

 

Dodatna naloga:  

Vaš filter je učinkovito ločil vodo od umazanih delcev zemlje. Kaj pa se zgodi, če se 

voda (dež) pomeša z brezbarvnimi snovmi (npr. gnojili), bo filtriranje še vedno 

učinkovito? Pojasni.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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SEDAJ VEM 

Prst sestavlja več plasti. Plasti delujejo kot ___________, ker vodo 

očistijo. Voda, ki skozi plasti pronica in se nahaja pod površjem, se 

imenuje ________________.  

 

PRIDOBLJENA SUROVINA: prst, žlica in posodica 

 

 

Priloga 4: lističi za označevanje radiatorja 

 

 

 

VENTIL 

ODTOK 

PRITOK  
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Priloga 5: Rešeni delovni listi 

 

1. OD ČRPALIŠČA DO ZBIRALNIKA IN V HIŠE 

 

Vodovodni zbiralnik ali hram se vedno nahaja višje kot vodno zajetje in hiše. Sledi 

navodilom in preveri, kako se pretaka voda od zajetja do vodnega zbiralnika in kako 

naprej do hiš. 

Uporabili boste pripomoček, ki ga bomo imenovali ročna črpalka. V vodovodnem 

sistemu s stiskanjem črpalke ustvarimo podtlak  in s tem povzročimo razlike v tlaku.  

Tudi ročno črpalko boste stiskali in ustvarili model (dela) vodovodnega sistema. 

1. Ročno črpalko stisnite, ko je njen spodnji del še nad “vodnim zajetjem”.  
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2. Stisnjeno potisnite v vodo.  

 

3. Ročno črpalko prenehajte stiskati.  

 

1.1 Kaj se je zgodilo? VODA SE JE STEKLA NAVZGOR . 

1.2 To je posledica tlačne razlike, ki smo jo povzročili s stiskom ročne črpalke. Ali ste 

s stiskom tlak v pipeti zmanjšali ali povečali? POVEČAL. 

1.3 Zakaj črpalke ni bilo potrebno uporabiti na poti od hrama (ročne črpalke) do hiše 

(posodice)? KER JE HIŠA POSTAVLJENA NIŽJE OD HRAMA IN VODA TEČE 

ZARADI VIŠINSKE RAZLIKE. 

1.4 Prečrpajte vso vodo iz črpališča do hiše. 

   SEDAJ VEM: 

Vodni zbiralnik črpa vodo iz vodnega zajetja. Voda iz njega v hiše 

teče zaradi VIŠINSKE razlike. Vanj pa prihaja s pomočjo črpalke, 

ki ustvarja TLAČNO razliko in poganja vodni tok. 

 

Dodatna naloga: 

»Hišo« postavite tako, da bo višje kot vodni zbiralnik. Vodo s črpalko izčrpajte iz zajetja. 

Kaj se zgodi z vodo? VODA NE PRITEČE DO HIŠE. 

Kaj bi morali dodati in kam? ČRPALKO BI MORALI DODATI MED VODNI ZBIRALNIK 

IN HIŠO. 
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  2. KORITA IN CEVI 

Vodo iz vodnega zbiralnika v hišo usmerjamo po ceveh. 

     INDIVIDUALNO DELO: 

VSAK UČENEC IMA SVOJE PRIPOMOČKE. TUJIH PRIPOMOČKOV 

SE NE DOTIKAJ IN JIH NE UPORABLJAJ. PO UPORABI SVOJE 

PRIPOMOČKE ODVRZI V  ZA TO PRIPRAVLJEN KOŠ. 

Vzemite vsak svojo cev, korito in posodico z vodo.  

 

Najprej v posodico potopi del cevi, z usti poskusi posesati vodo (ne pij je!). 

Vzemi še korito in ponovi postopek. 

Sedaj vodo nalij v korito vodo (korito lahko potopiš v vodo in jo zajameš). Korito 

nagibaj in preveri ali voda po njem lahko teče navzdol. 

Sedaj vodo natoči ali zajemi še v cev in preveri, ali po cevi voda teče navzdol. 

SKUPINSKO DELO: 

2.1 Kaj ste ugotovili, ko ste poskusili vodo posesati s koritom?  

NISMO JE MOGLI POSESATI. 

2.2 Kaj ste ugotovili, ko ste nagibali korita in cevi? PO KORITIH LAHKO VODA TEČE 

LE NAVZDOL, PO CEVEH PA TUDI NAVZGOR. 

Čeprav voda do hiš pride po ceveh, korita vseeno uporabljamo okoli hiše – dežni 

žlebovi.  

Oglejte si, kako so napeljani žlebovi okoli šole. Ali so uporabljeni samo žlebovi (korita) 

ali tudi cevi? TUDI CEVI. 

2.3 Razmislite, zakaj je potrebna taka postavitev. Ugotovitve zapišite.  

CEVI NE BI MOGLE NADOMESTITI KORIT, KER DEŽ NE BI MOGEL PRITI VANJE. 

PO KORITIH BI VODA TEKLA NAVZDOL TAKO, DA BI ŠKROPILA NAOKOLI. 

 

SEDAJ VEM (x) 

 

 KORITO CEV 

VODA SE PRETAKA  NAVZGOR  x 

VODA SE PRETAKA NAVZDOL   
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Dodatna naloga:  

Na šolskem igrišču in pri igralih najdite predmete, ki so po obliki enaki kor korita ali 

cevi. Kateri predmeti so to? Zapišite. 

CEVI: PLEZALNI DROG, PLEZALNA LESTEV 

KORITA: TOBOGAN, SEDIŠČE GUGALNICE 

 

  3. CENTRALNO OGREVANJE 

 

3.1 Katera voda se dviguje topla ali mrzla? TOPLA. 

3.2 Ali je sistem centralnega ogrevanja odprt (voda v sistem priteka in iz njega izteka) 

ali zaprt (po sistemu stalno kroži ista voda)? ODPRT. 

3.3 Kako se razlikuje centralno ogrevanje od vodovodnega omrežja? V CENTRALNEM 

OGREVANJU VES ČAS KROŽI ISTA VODA, V VODOVODNO OMREŽJE PA VODA 

PRITEKA IN ODTEKA IN SE MENJA. 

3.4 Razmislite, kje v šoli se nahaja peč, ki ogreva vodo. Kako pride voda do radiatorjev 

in nazaj? Če ne veste, kje se nahaja, razmislite, kje bi jo bilo najbolje postaviti. PEČ 

SE NAHAJA V KLETI. TAM JE VELIKO PROSTORA. ČRPALKA TOPLO VODO 

POTISKA NAVZGOR, MRZLA PA PRITEČE NAZAJ DO PEČI. 

3.5 V radiatorju nahaja voda. Označite smer gibanja tople in hladne vode v radiatorju, 

pritok vode in odtok vode ter  ventil.  

 

SEDAJ VEM 

V radiator priteka TOPLA / HLADNA voda iz PEČI. Topla voda se 

DVIGUJE, mrzla pa SPUŠČA. Iz radiatorjev se voda vrne nazaj v 

PEČ. Centralno ogrevanje je NESKLENJEN  /  SKLENJEN sistem. 
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  4. VODNI FILTER 

 

Voda, ki jo v naši hiši uporabimo, postane odpadna.  

4.1 Napišite vsaj tri dejavnosti, pri katerih v hiši uporabljamo vodo in ta postane 

odpadna. 

UPORABA WC-JA, TUŠIRANJE, UMIVANJE POSODE, PRANJE PERILA, 

POMIVANJE TAL … 

Odpadna voda se ne sme iztekati v naravo (reke, jezera ipd.), ampak jo moramo pred 

tem prečistiti. 

S surovinami, ki ste si jih prislužili pri prejšnji uri, boste izdelali vodni filter. 

POTREBUJETE: 

- prerezano plastenko 

- vato 

- oglje 

- mivka 

- droben pesek 

- debelejši pesek 

- manjši kamni 

- prst (zemljo) 

- manjšo posodico 

- žlico za mešanje 

 

1. Plastenko postavite, kot prikazuje fotografija.  
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2. Njeno dno prekrite z vato.  

 

 

 

 

3. Nato nasujte vanjo materiale, kot so napisani zgoraj.  

Pazite, vrstni red je pomemben! Vsujte: oglje, mivko, 

droben pesek, debelejši pesek in manjše kamne. 

 

 

 

 

 

 

4. Pod izdelan filter podstavitev odrezan del plastenke. 

5. V vodo, ki jo imate v posodici, dodajte nekaj zemlje in ju zmešajte.  

6. To zmes nato vlijte v filter.  

 

 

 

 

 

 

7. Preverite, kakšna voda priteče v spodnjo posodico. 

Filter, ki ste ga ustvarili je zelo podoben prerezu prsti, skozi katero pronica vodo v 

podtalnico. 

2. Kaj lahko sklepate o čistoči podtalnice - podtalne vode? SKLEPAMO LAHKO, DA 

JE ČISTA. (Z učenci se pogovorimo o tem, ali je čista voda tudi nujno pitna ali ne. 

(mikrobiološka neoporečnost) 

 

 



 

111 

Dodatna naloga:  

Vaš filter je učinkovito ločil vodo od umazanih delcev zemlje. Kaj pa se zgodi, če se 

voda (dež) pomeša z brezbarvnimi snovmi (npr. gnojili), bo filtriranje še vedno 

učinkovito? Pojasni.  

NE. S FILTRIRANJEM LAHKO LOČUJEMO MANJŠE NETOPNE DELCE IN VODO, 

NE PA DVEH TEKOČIH SNOVI. 

 

SEDAJ VEM 

Prst sestavlja več plasti. Plasti delujejo kot FILTER, ker vodo 

očistijo. Voda, ki skozi plasti pronica in se nahaja pod površjem, 

se imenuje PODTALNICA.   

 

 

6.6 Učna priprava (3. srečanje) 

 

Razred: 4. C Datum: 4. 10. 2021 Učni predmet: Naravoslovje in 
tehnika 

Učiteljica: Tina Č. 
Grmek 

Prostor: okolica 
šole 

Zaporedna učna ura: 3.,4. 

Učna enota: PRETAKANJE SNOVI 

Učna tema: POJAVI 

Učne metode: razlaga, demonstracija, diskusija 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji:  
Učenci znajo:  

• izdelati model mlinčka (vodnega kolesa) iz različnih gradiv po navodilu, 

• brati načrt za izdelavo vodnega mlinčka in ga udejanjiti, 

• presojati ustreznost končnega izdelka (vodnega mlinčka), 

• dokazati, da tekoča voda lahko kaj poganja (vodni mlinček). 

Predznanje:  
Učenci:  

• usmerjeno opazujejo, opazovano narišejo ali napišejo. 

• Voda se pretaka zaradi višinske razlike. 

Morebitne napačne predstave: Čim manj kot ima mlinček lopatic, tem hitreje se 
vrti mlinček. 

Naravoslovni postopki in spretnosti: zaznavanje, primerjanje, uvrščanje, 
napovedovanje, sklepanje 

Učna sredstva in učni pripomočki: žličke (60), nabodala (15), plastelin (15), listi s 
fotografijo mlinčka, učni listi, prst, žlice za mešanje (5 x), posodica (5 x), palice za 
postavitev mlinčka (10) 

Viri in literatura: 
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Demšar, I., Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in tehnika 4. 
Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne 
šole. Mladinska knjiga. 
Ferry, R. in Monoian, E. (2019). A field guide to renewable energy technologies 
second edition. Land Art Generator Initiative, LAGI 2020 Fly Ranch design challenge 
in Burning Man Project. http://www.landartgenerator.org/LAGI-
FieldGuideRenewableEnergy-ed2.pdf  
Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2020). Radovednih pet Samostojni delovni 
zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Založba Rokus Klett, 
d. o. o.  
Mežnar, P., Slevec, M. in Štucin, A. (2020). Radovednih pet Učbenik za naravoslovje 
in tehniko v 4. razredu osnovne šole. Založba Rokus Klett, d. o. o.  
Pavlin, J., Demšar, I., Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in 
tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 
Mladinska knjiga. 
Program osnovna šola naravoslovje in tehnika. Učni načrt. (2011). Ministrstvo za 
šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/ 
MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_naravoslovje_in_tehnika.pdf   
Program osnovna šola spoznavanje okolja. Učni načrt. (2011). Ministrstvo za šolstvo 
in šport: Zavod RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/ 
MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-
nacrti/obvezni/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf  

 

UVODNI DEL (5 min) 

Z učenci uro pričnemo v učilnici. Sledi kratka ponovitev ugotovitev prejšnjega 
srečanja (Zakaj se voda pretaka; Kako smo vodo filtrirali in ali lahko po videzu 
sodimo, ali je voda pitna; Kako se razlikujejo cevi od korit in kako vodovodno omrežje 
od centralnega ogrevanja). 
Učence izzovem z vprašanjem, ali lahko voda tudi kaj poganja? (Predvidevam, da 
bodo omenili hidroelektrarne in mline). Predstavim slikovno gradivo, ki prikazuje, 
kako izgledajo hidroelektrarne in ostali objekti danes ter kako naj bi izgledali v 
prihodnosti. (Priloga 1) 
Pozovem jih, naj razmislijo, kaj lahko sestavijo iz pripomočkov (t. i. surovin2), ki so 
jih pridobili v prejšnji uri. 
Po kratki diskusiji predstavim potek ure. Vsaka skupina dobi navodila za izdelavo 
mlinčkov. 
Članom dodelim nove nazive. 

− vodja (Vodi izdelavo mlinčkov – kdo dela kaj, kakšno je zaporedje …;V 
primeru težav poišče učiteljico; na koncu ure odda liste) 

− bralec (Prebere navodila in naloge) 

− zapisnikar (Zapisuje rezultate na učne liste in skrbi, da so listi dobro 
ohranjeni) 

− informator (V razredu poroča o ugotovitvah – sodeluje z zapisnikarjem, ker 
bo njegov zapis moral predstaviti) 

 
2 Skupine so v prejšnji uri na postajah reševale različne naloge. Na vsaki postaji je skupina dobila 
surovino (žličke, špila, plastelin, prst, žlica in posodica). 
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− skrbnik 3(Skrbi, da so v skupini vsi aktivni in vestno opravljajo svoje 
zadolžitve). 

OSREDNJI DEL (50 min) 

Z učenci se odpravimo ven. Učenci se na podloge usedejo po skupinah. V skupinah 
preberejo navodila in začnejo z izdelavo mlinčkov. 
Vsaka skupina dobi navodila za izdelavo treh mlinčkov z 2, 4 in 6 lopaticami. Ko 
mlinčke izdelajo, na list napišejo svoja predvidevanja glede njihovega delovanja. 
Mlinčke preizkusijo v bližnjem potoku  in zapišejo svoje ugotovitve. (Priloga 1)  
Predvidevajo tudi o predpostavkah, ki so bile navedene na predtestu (temperatura 
vode, onesnaženost vode). 

ZAKLJUČNI DEL (15 min) 

Učenci pospravijo mlinčke (materiale ustrezno sortirajo) in odidejo v učilnico. V 
učilnici se pogovorimo o novih spoznanjih in ugotovitvah, do katerih so prišli.  
Rešijo tudi potest. Liste, ki so jih reševali, učencem skopiram, da si jih prilepijo v 
zvezek. 

 

PRILOGE:  

Priloga 1: Fotografije zanimivih načinov izrabe vodne energije 

 

  

 
3 V skupinah s štirimi člani je skrbnik in informator ista oseba. 
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Priloga 2: Navodila za izdelavo mlinčkov 

Izdelati morate 3 mlinčke, ki se razlikujejo v številu lopatic 

(žličk). 

 

POTREBUJETE: 

• plastelin 

• žličke 

• nabodalo 

 

 

    IZDELAVA: 

 

Izdelajte 3 mlinčke, ki se razlikujejo v številu lopatic (imajo naj 2, 4 in 6 lopatic). 

V pomoč naj vam bo spodnja fotografija (barve sestavnih delov so lahko drugačne). 

 

 

 

 

 

 

 

   NAPOVED: 

 

V skupini se pogovorite in zapišite svoja predvidevanja. Z 1 označite, kateri mlinček se 

bo vrtel najhitreje in s 3, kateri najpočasneje. Če mislite, da število lopatic ne vpliva 

na hitrost vrtenja, povsod zapišite 0. 

mlinček z 2 

lopaticama 

Mlinček s 4 

lopaticami 

Mlinček s 6 

lopaticami 
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S X označite, kateri mlinček se bo hitreje vrtel. Če mislite, da sprememba ne vpliva na 

hitrost, to s X označite v zadnjem okencu. 

MLINČEK  V ONESNAŽENI 

REKI 

MLINČEK V ČISTI REKI SPREMEMBA NE 

VPLIVA NA HITROST 

   

 

MLINČEK V REKI Z 

VEČJIM PRETOKOM 

MLINČEK V REKI Z 

MANJŠIM PRETOKOM 

SPREMEMBA NE 

VPLIVA NA HITROST 

   

 

MLINČEK NA VIŠJEM 

STOJALU (MANJ 

POTOPLJENE 

LOPATICE) 

MLINČEK NA NIŽJEM 

STOJALU (BOLJ 

POTOPLJENE 

LOPATICE) 

SPREMEMBA NE 

VPLIVA NA HITROST 

   

 

   PREIZKUS: 

 

Mlinček boste preizkusili na označenem mestu, kjer vas bo čakala učiteljica. Mlinček 

bo v vodo postavil en član. Ostali opazujete delovanje mlinčka na varni razdalji. 

a) Mlinček z 2 lopaticama položite na pripravljeno mesto v potoku in opazujte hitrost 

vrtenja. 

b) Mlinček s 4 lopaticami položite na pripravljeno mesto v potoku in opazujte hitrost 

vrtenja. 

c) Mlinček z 2 lopaticama položite na pripravljeno mesto v potoku in opazujte hitrost 

vrtenja. 

Vpišite št. 1—3, pri čemer 1 predstavlja najpočasnejše vrtenje, 3 pa najhitrejše 

vrtenje oz.  v okvirčke zapišite število 0, če je hitrost pri vseh mlinčkih enaka. 

mlinček z 2 lopaticama Mlinček s 4 lopaticami Mlinček s 6 lopaticami 
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č) Eden izmed članov skupine naj zmeša vodo in zemljo ter zmes vliva tako, da pride 

do mlinčka. Opazujte hitrost vrtenja mlinčka.  

Iz tega sklepajte, kako onesnaženost vode vpliva na spremembo hitrosti vrtenja 

mlinčka. 

___________________________________________________________________ 

d) Mlinček položite še na višje stojalo. Lopatice bodo sedaj manj potopljene v vodo. 

Sklepajte, kako potopljenost lopatic v vodo vpliva na spremembo hitrosti mlinčka. 

___________________________________________________________________

___________ 

e) Preizkusite, ali lahko smer vrtenja mlinčka spremenimo. 

Nato se odmaknite od vode in vse nadaljnje odgovore zapisujte na podlogi vaše 

skupine. 

Ali je ali ni mogoče spremeniti smer vrtenja mlinčka? Če ste uspeli spremeniti smer, 

zapišite kako ali razložite, zakaj to ni mogoče. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 

     RAZMISLEK: 

 

1.  Ali bi se hitrost vrtenja mlinčka razlikovala, če bi ga postavili v reko po daljšem 

deževnem obdobju ali v najbolj sušnem mesecu? Razložite. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

2. Ali bi na hitrost mlinčka vplivala sprememba v temperaturi vode? Razložite. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Mlinček ste postavili na rob rečne struge in opazovali hitrost vrtenja. Sklepajte, ali bi 

prišlo do spremembe v hitrosti vrtenja, če bi mlinček postavili na sredino struge ter svoj 

odgovor pojasnite. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Rešitve delovnih listov 

 

  2. NAPOVED: 

V skupini se pogovorite in zapišite svoja predvidevanja. Z 1 označite, kateri mlinček se 

bo vrtel najpočasneje in s 3, kateri najhitreje. Če mislite, da število lopatic ne vpliva 

na hitrost vrtenja, povsod zapišite 0. 

mlinček z 2 

lopaticama 

Mlinček s 4 

lopaticami 

Mlinček s 6 

lopaticami 

1 2 3 

 

S X označite, kateri mlinček se bo hitreje vrtel. Če mislite, da sprememba ne vpliva na 

hitrost, to s X označite v zadnjem okencu. 

MLINČEK  V ONESNAŽENI 

REKI 

MLINČEK V ČISTI REKI SPREMEMBA NE 

VPLIVA NA HITROST 

  X 

 

MLINČEK V REKI Z 

VEČJIM PRETOKOM 

MLINČEK V REKI Z 

MANJŠIM PRETOKOM 

SPREMEMBA NE 

VPLIVA NA HITROST 

X   

 

MLINČEK NA VIŠJEM 

STOJALU (MANJ 

POTOPLJENE LOPATICE) 

MLINČEK NA NIŽJEM 

STOJALU (BOLJ 

POTOPLJENE LOPATICE) 

SPREMEMBA NE VPLIVA 

NA HITROST 

   

 

  3. PREIZKUS 

Mlinček boste preizkusili na označenem mestu, kjer vas bo čakala učiteljica. Mlinček 

bo v vodo postavil en član. Ostali opazujete delovanje mlinčka na varni razdalji. 

a) Mlinček z 2 lopaticama položite na pripravljeno mesto v potoku in opazujte hitrost 

vrtenja. 
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b) Mlinček s 4 lopaticami položite na pripravljeno mesto v potoku in opazujte hitrost 

vrtenja. 

c) Mlinček z 2 lopaticama položite na pripravljeno mesto v potoku in opazujte hitrost 

vrtenja. 

Vpišite št. 1—3, pri čemer 1 predstavlja najpočasnejše vrtenje, 3 pa najhitrejše 

vrtenje oz.  v okvirčke zapišite število 0, če je hitrost pri vseh mlinčkih enaka. 

mlinček z 2 lopaticama Mlinček s 4 lopaticami Mlinček s 6 lopaticami 

1 2 3 

 

č) Eden izmed članov skupine naj zmeša vodo in zemljo ter zmes vliva tako, da pride 

do mlinčka. Opazujte hitrost vrtenja mlinčka.  

Iz tega sklepajte, kako onesnaženost vode vpliva na spremembo hitrosti vrtenja 

mlinčka. 

ONESNAŽENOST VODE NE VPLIVA NA HITROST VRTENJA MLINČKA. 

d) Mlinček položite še na višje stojalo. Lopatice bodo sedaj manj potopljene v vodo. 

Sklepajte, kako potopljenost lopatic v vodo vpliva na spremembo hitrosti mlinčka. 

___________________________________________________________________ 

e) Preizkusite, ali lahko smer vrtenja mlinčka spremenimo. 

Nato se odmaknite od vode in vse nadaljnje odgovore zapisujte na podlogi vaše 

skupine. 

Ali je ali ni mogoče spremeniti smer vrtenja mlinčka? Če ste uspeli spremeniti smer, 

zapišite kako ali razložite, zakaj to ni mogoče. 

MLINČKU SMER VRTENJA LAHKO SPREMENIMO TAKO, DA GA NA STOJALO 

NAMESTIMO V OBRATNI SMERI. 

  4. RAZMISLEK 

1.  Ali bi se hitrost vrtenja mlinčka razlikovala, če bi ga postavili v reko po daljšem 

deževnem obdobju ali v najbolj sušnem mesecu? Razložite. 

PO DALJŠEM DEŽEVNEM OBDOBJU BI BIL PRETOK REKE VEČJI. MLINČEK BI 

SE HITREJE VRTEL.  

2. Ali bi na hitrost mlinčka vplivala sprememba v temperaturi vode?  
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SPREMEMBA TEMPERATURE VODE NE BI VPLIVALA NA HITROST VRTENJA. 

3. Mlinček ste postavili na rob rečne struge in opazovali hitrost vrtenja. Sklepajte, ali bi 

prišlo do spremembe v hitrosti vrtenja, če bi mlinček postavili na sredino struge ter svoj 

odgovor pojasnite. 

MLINČEK BI SE VRTEL ENAKO HITRO, KER JE TOK REKE POVSOD ENAK. / 

MLINČEK BI SE NA SREDINI HITREJE VRTEL, KER JE TAM HITROST VODNEGA 

TOKA VEČJA. 

 
6.7 Intervju (vprašanja) 

 
1. Kakšno oceno 1—5 (pri tem 5 pomeni, da ti je najbolj všeč, 1 pa da ti je najmanj 

všeč) bi dodelil predmetu naravoslovje in tehnika glede na to, kako všeč ti je? 

2. Kakšno oceno 1—5 (pri tem 5 pomeni, da ti je najbolj všeč, 1 pa da ti je najmanj 

všeč) bi dodelil predmetu šport glede na to, kako všeč ti je? 

3. Ali se spomniš kakšne učne vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti je bila posebno 

všeč? (Morda: letos ste obravnavali učne vsebine: o kraljestvih živali, rastlin, gliv; 

o človeku; o snoveh. Katera ti je bila najbolj všeč, zakaj?) 

4. Ali se spomniš kakšne učne vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti posebno ni 

bila všeč? 

5. Kakšna oblika dela pri NIT ti je najmanj oz. najbolj všeč? (samostojno, v dvojicah, 

v skupinah) Zakaj? 

6. Kako bi ocenil svoje znanje (1—5) pri predmetu NIT? 

7. Kako se najpogosteje pripravljaš na ocenjevanje pri NIT? (Si podatke izpisuješ, 

podčrtuješ, samo bereš …) Koliko časa se pripravljaš? 

8. Ali se na ocenjevanje pri tem predmetu pripravljaš bolj, manj ali enako kot za 

ocenjevanja pri ostalih predmetih? 

9. Kdaj si se pri pouku NIT najbolje počutil? 

10. Pretekle ure smo imeli pouk zunaj. Kako si se počutil med poukom, če primerjaš 

s svojimi občutki pri običajnem pouku? 

11. Ali misliš, da si se pri pouku na prostem naučil več, enako ali manj kot bi se 

učilnici? Razloži. 

12. Pouk na prostem je le eden od načinov (metod) dela. Kateri načini so ti še všeč? 

Kateri pa ti niso všeč? (ogled videa, branje, pogovor, praktično delo …) 
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6.8 Prepisani in kodirani intervjuji 

INTERVJU 1  
 
 
SPRAŠEVALEC: Kakšno oceno 1—5 bi dodelil 
predmetu naravoslovje in tehnika glede na to, kako 
všeč ti je? (1 pomeni, da ti sploh ni všeč, 5 pa 
pomeni, da ti je zelo všeč)   
U1: Js bi dala 3, ker mi je ful zanimiv pa, am pa 
prvič ga mamo, ker v prvem, drugem, pa tretje 
nismo mel nč od tega. Sam mi je tko res težko za 
razumet, k nisem še slišala teh imen pa si težko 
predstavljam. 
 
SPRAŠEVALEC: Kakšno oceno 1—5 bi dodelil 
predmetu šport glede na to, kako všeč ti je? (5 
zopet predstavlja najboljšo oceno) 
U1: Štiri. Tko ene vaje so mi dost težke, drgač pa 
mi ni všeč k se tok gibaš. Rada mam drgač 
odbojko, …., včasih pa v prostem času tut tečem. 
 
 
SPRAŠEVALEC: Ali se spomniš kakšne učne 
vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti posebno ni 
bila všeč? 
I1: Ne. 
 
SPRAŠEVALEC: Ali se spomniš kakšne učne 
vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti je bila 
posebno všeč?  
U1: Ja doma mamo tut velik knjig o človeškem 
telesu. Ker ful rada berem in sem jih že veliko 
prebrala in všeč mi je blo ko se učimo o tem. 
 
SPRAŠEVALEC: Kakšna oblika dela pri NIT ti je 
najmanj oz. najbolj všeč? (samostojno, v dvojicah, 
v skupinah) Zakaj? 
 
U1: Men je najbolj všeč, amm… delo v 
skupinah. Pač bolj mi je všeč kot če si sam, ker 
če si sam maš recimo par idej, če si pa v skupini 
pa vsak doda nekaj idej in  pride ful idej in je 
velik stvari. 
Men se zdi, da če ti učiteljica govori ali pa če si 
pišeš si ful zapomniš, am sam v skupini si ne 
zapomniš tok, ker je tako vleiko stvari, da hitro 
lahko pozabiš. 
 

KODIRNE ENOTE: 
 

- Zanimivo 
- abstraktno 
- všečno 
- skupinsko delo 
- ideje 
- zapomnitev 
- učenje 
- konkretne izkušnje 

 
KODE: 
 

- SKUPINSKO DELO 
- ZAPOMNITEV 
- DOBRO POČUTJE 
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SPRAŠEVALEC:  Kako bi ocenil svoje znanje (1—
5) pri predmetu NIT? 
 
U1: Pomoje bi si dala 4. 
 
SPRAŠEVALEC (podvprašanje): Aha, znaš 
povedati zakaj si se odločila za 4? 
U1: ker ene snovi še zmeraj ne razumem. 
 
SPRAŠEVALEC: Kako se najpogosteje 
pripravljaš na ocenjevanje pri NIT? (Si podatke 
izpisuješ, podčrtuješ, samo bereš …) Koliko časa 
se pripravljaš? 
U1: Ponavadi … preberem večkrat in si izpišem 
kakšne podatke. Preberem tudi še kakšno knjigo 
o tem, k jo imamo doma. 
 
SPRAŠEVALEC: Ali se na ocenjevanje pri tem 
predmetu pripravljaš bolj, manj ali enako kot za 
ocenjevanja pri ostalih predmetih? 
U1: Za NIT se pripravljam bolj malo časa, ker 
večino razumem. 
 
SPRAŠEVALEC:  Pretekle ure smo imeli pouk 
zunaj. Kako si se počutil med poukom, če 
primerjaš s svojimi občutki pri običajnem pouku? 
Kdaj se pri pouku najbolje počutiš? 
U1: Men je ful bolš, pač men se zdi, da ful bolj 
delaš, ker si na svežem zraku, pa ful bolj zanimiv 
je, ker delaš kšne eksperimente in je bolj 
doživeto, bolj tako doživetje, 
 
SPRAŠEVALEC:  Ali misliš, da si se pri pouku na 
prostem naučil več, enako ali manj kot bi se 
učilnici? Utemelji.  
U1: Pomoje sem se več (naučila, op. a.), ker sem 
probala, kako je in imam približno ta občutek, 
kako je pa kako deluje. 

 

INTERVJU 2 
 
SPRAŠEVALEC: Kakšno oceno 1—5 bi dodelil 
predmetu NIT glede na to, kako rada ga imaš? (1 
pomeni, da ti sploh ni všeč, 5 pa pomeni, da ti je 
zelo všeč)   
U2: 5. Ker je zanimivo … tišina 
 

KODIRNE ENOTE: 
 

- Zanimivo 
- Všečno 
- Skupine 
- Zabavno 
- Učenje 
- Dobro počutje 
- Konkretne izkušnje 
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SPRAŠEVALEC: Kakšno oceno 1—5 bi dodelil 
predmetu šport glede na to, kako rada ga imaš? 
(Zopet je 5 najboljša ocena) 
U2: Štiri. Ker nisem športnica tok. 
 
SPRAŠEVALEC (Podvprašanje): Ali te je potem 
to, da ste šli ven, se gibali in hodili okoli motilo? 
U2: Vseen mi je blo zlo všeč. Bl mi ni všeč to 
vodeno vaje pa z žogo. Js bolj berem, no, sej kdaj 
grem tudi na sprehod. 
 
SPRAŠEVALEC: Ali se spomniš kakšne učne 
vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti je bila 
posebno všeč? 
U2: Tišina (odkimavanje) 
 
SPRAŠEVALEC: Ali se spomniš kakšne učne 
vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti posebno ni 
bila všeč? 
U2: Se ne spomnim. 
 
SPRAŠEVALEC: Kakšna oblika dela pri NIT ti je 
najmanj oz. najbolj všeč? (samostojno, v dvojicah, 
v skupinah) Zakaj? 
U2: Da delamo v skupinah. Ker mi je zabavno, 
da z nekom delam. Razen če sem v skupini s 
sošolcem, ki mi ni všeč, potem rajši sama. 
 
SPRAŠEVALEC:  Kako bi ocenil svoje znanje (1—
5) pri predmetu NIT? 
U2: Štiri ali pa pet. 
 
SPRAŠEVALEC: Kako se najpogosteje 
pripravljaš na ocenjevanje pri NIT? (Si podatke 
izpisuješ, podčrtuješ, samo bereš …) Koliko časa 
se pripravljaš? 
U2: Enako. Da ponovim. Preberem si, pa tko si 
pomagam s tem, kar imam zapisano. Vsak dan 
mal ponovim. 
 
 
SPRAŠEVALEC:  Pretekle ure smo imeli pouk 
zunaj. Kako si se počutil med poukom, če 
primerjaš s svojimi občutki pri običajnem pouku? 
Kdaj se pri pouku najbolje počutiš? 
U2: Boljš sem se počutla. 
 
 

KODE: 
 

- SKUPINSKO DELO 
- DOBRO POČUTJE 
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SPRAŠEVALEC:  Ali misliš, da si se pri pouku na 
prostem naučil več, enako ali manj kot bi se 
učilnici? Utemelji. 
U2: Več, ker sem sama preizkusla pa vidla. 
 

 

INTERVJU 3 
 
SPRAŠEVALEC: Kakšno oceno 1—5 bi dodelil 
predmetu naravoslovje in tehnika glede na to, kako 
všeč ti je? (1 pomeni, da ti sploh ni všeč, 5 pa 
pomeni, da ti je zelo všeč)   
U3: Amm, 5. Zato k se pogovarjamo in je 
zabavno, pa … drugače mi je najboljš 
matematika, ne maram pa slovenščine.  
 
SPRAŠEVALEC: Kakšno oceno 1—5 bi dodelil 
predmetu šport glede na to, kako rad ga imaš?  (5 
je zopet najboljša ocena) 
U3: Ja, šport mam tut rad, 5. Hodim na rokomet. 
 
 
SPRAŠEVALEC: Ali se spomniš kakšne učne 
vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti je bila 
posebno všeč? 
U3: Ja, am … tišina 
 
SPRAŠEVALEC (podvprašanje): Kaj pa če 
pomisliš na SPO, se morda spomniš kakšne učne 
snovi? 
U3: Ja, am. No, če se to šteje tudi SPO, mi je bilo 
najboljš notranji organi k sem si hitro zapomnil, pa 
tko zdej mi je najbolj všeč k smo se pogovarjal o 
koži, pa čutilih. Tko to človeško telo. 
 
 
SPRAŠEVALEC: Ali se spomniš kakšne učne 
vsebine, ure ali dejavnosti pri NIT, ki ti posebno ni 
bila všeč? 
U3: Am, ne. 
 
SPRAŠEVALEC:  Kako bi ocenil svoje znanje (1—
5) pri predmetu NIT? 
U3: Tri pa pol, mislim, da ne znam še tok, ampak 
razumem k učitlca razlaga. 
 
SPRAŠEVALEC: Kako se najpogosteje 
pripravljaš na ocenjevanje pri NIT? (Si podatke 

KODIRNE ENOTE: 
 

- Zabavno 
- Način učenja 
- Zanimivo 
- Skupinsko delo 
- Zapomnitev 

 
KODE: 
 

- DOBRO POČUTJE 
- POMNENJE 
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izpisuješ, podčrtuješ, samo bereš …) Koliko časa 
se pripravljaš? 
U3: Izpisujem, podčrtujem, vsak dan velikrat 
ponovim. Enako se učim. 
 
SPRAŠEVALEC:  Pretekle ure smo imeli pouk 
zunaj. Kako si se počutil med poukom, če 
primerjaš s svojimi občutki pri običajnem pouku? 
Kdaj se pri pouku najbolje počutiš? 
U3: Boljš sem se počutu k smo bli zunaj. Najboljš 
se počutm pr športu al pa takrt k gremo tko vn. 
 
SPRAŠEVALEC: Kakšna oblika dela pri NIT ti je 
najmanj oz. najbolj všeč? (samostojno, v dvojicah, 
v skupinah) Zakaj? 
U3: Ja, všeč mi je k smo v skupinah. Bl mi je 
prijetn k nas je več, pa si pomagamo in je več 
idej. 
 
SPRAŠEVALEC:  Ali misliš, da si se pri pouku na 
prostem naučil več, enako ali manj kot bi se 
učilnici? Utemelji. 
U3: Amm, ne vem lih.  
 
SPRAŠEVALEC (podvprašanje): Razumem, to je 
težko določiti. Kaj pa če pomisliš, da bi ti izbiral, 
kje in kako bi se lahko najlažje učil. Kaj bi izbral? 
U3:Se mi zdi, da si boljš zapomnim. Pa tut zato 
si boljš zapomnim, ker sem zunaj. Na svežem 
zraku se boljš počutm. 

 
6.9 Vprašalnik 

SPOL (obkroži):       MOŠKI      ŽENSKA 

1. Kako všeč ti je predmet naravoslovje in tehnika? (obkroži) 

         
ZELO       VŠEČ          SREDNJE    NI MI VŠEČ     SPLOH MI NI VŠEČ 

 

2. Kako všeč ti je predmet šport oziroma gibanje? 

         
ZELO       VŠEČ          SREDNJE    NI MI VŠEČ     SPLOH MI NI VŠEČ 

 

3. Kako všeč ti je pouk na prostem? 

         
ZELO       VŠEČ          SREDNJE    NI MI VŠEČ    SPLOH MI NI VŠEČ 


