
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje – predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

Aleš Pršin 

ZANIMANJE UČENCEV ZA FIZIKALNE TEME IZVEN 
ŠOLSKIH OKVIROV 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje – predmetno poučevanje 

 

 

 

 

 

Aleš Pršin 

ZANIMANJE UČENCEV ZA FIZIKALNE TEME IZVEN 
ŠOLSKIH OKVIROV 

Magistrsko delo 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Jerneja Pavlin 

 

 

 

Ljubljana, 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskreno se zahvaljujem mentorici izr. prof. dr. Jerneji Pavlin za vse nasvete, vodenje in 
pomoč pri pisanju magistrskega dela. 

 

Hvala prijateljem Borutu, Luki, Žigi, Juretu, Sandiju in Davidu za spodbudo. 

 

Hvala bratu Luku in sestri Tjaši ter punci Niki. 

 

Največja zahvala pa je namenjena očetu Branetu za podporo in spodbudo v vseh letih 
šolanja. 



II 

 

POVZETEK 

Fizika v slovenskih osnovnih šola velja za nepriljubljen predmet. Iz literature je 
razvidno, da se učencem zdi nezanimiva in neuporabna. Menijo, da na priljubljenost 
fizike močno vpliva izbira učne snovi. Želijo si, da bi se pri rednem pouku fizike učili 
tudi o sodobnih fizikalnih spoznanjih. Z vidika vseživljenjskega učenja in aktualnosti je 
vpeljava tem o sodobnih fizikalnih spoznanjih v pouk fizike smiselna. Z našo raziskavo 
smo želeli natančneje raziskati tematiko in ugotoviti: (1) katere fizikalne teme, ki jih 
učenci ne srečujejo pri pouku fizike, se jim zdijo zanimive, (2) ali si želijo 
implementacije izbirnih vsebin v pouk fizike, (3) ali si želijo obiskovati izbirni predmet 
na temo sodobnih fizikalnih spoznanj, (4) ali so razlike v učnih temah, ki zanimajo 
dečke in deklice, (5) ali nivo interesa za naravoslovje vpliva na izbiro tem, ki se 
učencem zdijo zanimive in (6) kakšni so odzivi učencev na izvedene učne ure na temo 
radioaktivnosti z vidika interesa in napredka v znanju fizike. Za namene raziskave smo 
oblikovali in izvedli dve učni uri na temo radioaktivnosti, oblikovali dva anketna 
vprašalnika in preverjanje znanja. V raziskavi je sodelovalo 136 učencev 8. in 9. 
razreda slovenske mestne šole, pri izvedbi učnih uri in pri reševanju preverjanja znanja 
pa je sodelovalo skupaj 16 učencev. Pridobljene podatke smo statistično analizirali in 
zbrali v obliki tabel. Učenci so izmed sedmih vsebin na temo sodobnih fizikalnih 
pojavov kot najbolj zanimivo izbrali radioaktivnost. Večina učencev si želi 
implementacije sodobnih fizikalnih vsebin v pouk fizike, medtem ko bi vsak tretji izbral 
izbirni predmet na temo sodobnih fizikalnih spoznanj. Ugotovili smo, da so statistično 
značilne razlike v temah, ki bolj zanimajo učence kot učenke, razlike pa so tudi v 
temah, ki zanimajo učence z različno ravnjo interesa za naravoslovje. Učni uri na temo 
radioaktivnosti sta bili učencem všeč, pozitivno sta vplivali na njihovo znanje in interes 
za pouku fizike. 

 

KLJUČNE BESEDE: fizika, interes, osnovna šola, pouk, sodobna fizikalna spoznanja. 
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ABSTRACT 

Physics in Slovenian primary schools is considered an unpopular subject. Pupils find 
it uninteresting and useless. They believe that the popularity of physics is strongly 
influenced by the choice of topic, covered in class. They wish to learn about modern 
physics findings in regular physics classes. In the prospect of lifelong learning and 
actuality implementing modern physics findings in physics lessons makes sense. The 
goal of our research was to (1) find out, which topics that are not mentioned at lessons  
concerning physics pupils find interesting, (2) do pupils wish to learn about modern 
physics findings, (3) would they like to learn about modern physics findings as a part 
of optional subject, (4) do gender or (5) interest in natural science influences the choice 
of topics, which pupils find interesting and (6) what are pupils' responses on school 
lessons about radioactivity regarding interest and new knowledge about physics. In 
order to carry out our research we have designed and implemented two lessons, 
developed two questionnaires and a test of knowledge. 136 pupils of 8th and 9th grade 
pupils of a particular primary school in Slovenia took part in our survey. 16 of them 
participated in knowledge testing. Gathered data was statistically analyzed. Out of 
seven proposed topics, covering various modern physics findings radioactivity was 
found the most interesting. Most pupils wish to learn about modern physics findings, 
whereas one of three wish to partake in an optional subject regarding modern physics 
findings. There are differences in which topics female or male pupils find interesting. 
In addition, there are differences in how interesting pupils with different level of interest 
in natural science find topics regarding modern physics findings. Pupils found school 
lessons on radioactivity interesting. They made physics more interesting and improved 
pupils' interest in physics. 

 

KEY WORDS: interest, lesson, modern physics findings, physics, primary school.  
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1. UVOD 
 

Predmet fizika je del obveznega programa v slovenskih osnovnih šolah, s katerim se 
učenci srečajo v 8. in 9. razredu osnovne šole (Repnik, 2012). Fizika velja za 
nepriljubljen predmet. Izmed vseh naravoslovnih predmetov (matematika, kemija, 
biologija) je prav fizika učencem najmanj zanimiva. Učenci menijo, da na zanimivost 
fizike vpliva izbira učnih vsebin, o katerih se učijo (Cvetko idr., 2010). Izbira učnih 
vsebin je tudi pomembna sestavina motivacije za učenje (Juriševič, 2012). Vpeljava 
učnih vsebin na temo sodobnih fizikalnih spoznanj lahko vpliva na povečanje 
motivacije učencev za učenje fizike (Čepič, 2017). Vpeljava sodobnih fizikalnih 
spoznanj v pouk fizike ni ustrezna le z vidika motivacije. Z razumevanjem osnovnih 
konceptov sodobnih fizikalnih spoznanj z vidika vseživljenjskega učenja učencem 
olajšamo pridobivanje novega znanja tudi po formalno zaključenem šolanju. Pouk 
fizike hkrati postane bolj aktualen (Shabajee in Postlehwaite, 2000). Pregled razvoja 
slovenskih učnih načrtov kaže, da se je število vsebinsko razporejenih ur skozi leta 
zmanjšalo. To lahko razumemo kot ustvarjanje boljših pogojev za vnašanje izbirnih 
vsebin v pouk fizike (Repnik, 2012). Šele v zadnjih letih pa so se raziskovalci začeli 
ukvarjati z vpeljavo sodobnih fizikalnih spoznanj v pouk fizike. Po pregledu literature 
smo ugotovili, da je na voljo le en članek (Čepič, 2017), v katerem avtorica predstavi 
splošne korake o vpeljavi učne teme o sodobnih fizikalnih spoznanjih. Vpeljava takih 
tem je zahteven proces (Pavlin idr., 2020). Pri tem naj sodelujejo pedagogi, učitelji in 
raziskovalci (Pavlin idr., 2021). Sodobna fizikalna spoznanja so po definiciji moderna, 
zato jih večina učiteljev fizike v času študija ni spoznala. Prav tako učitelji fizike niso v 
stiku z modernimi spoznanji, saj se ukvarjajo s poučevanjem učencev in s temami, ki 
so že zapisane v učnem načrtu (Pavlin idr., 2019). Na voljo je le nekaj primerov 
vpeljave sodobnih fizikalnih spoznanj v pouk fizike. Predvsem izstopata temi hidrogeli 
in tekoči kristali. Raziskovalci so ugotovili, da so sodelujoči v raziskavi povečali svoje 
znanje o obeh temah, prav tako je pozitivno oceno o obeh učnih temah podalo večina 
sodelujočih (Pavlin idr., 2021). V pričujočem magistrskem delu se osredinimo na 
proučevanje učnih vsebin izven šolskih okvirov, ki so učencem zanimive. 

 

2. TEORETIČNI DEL 
 

Teoretična izhodišča so razdeljena na tri dele: učna motivacija, pouk fizike in sodobna 
znanstvena spoznanja v pouku fizike. V prvem delu opišemo učno motivacijo, nato 
opišemo, kakšna je učna motivacija za učenje naravoslovja med učenci, nato pa 
nadaljujemo z razlikami o učni motivaciji učenja naravoslovnih vsebin med dečki in 
deklicami.  

V drugem delu opišemo pouk fizike. Najprej naštejemo, kdaj v osnovnošolskem pouku 
se učenci srečajo z naravoslovnimi vsebinami, nato opišemo Učni načrt za fiziko v OŠ, 
nadaljujemo z učnimi metodami, ki se uporabljajo v pouku fizike, končamo pa s 
pregledom literature o tem, kako priljubljena je fizika med učenci v osnovni šoli. 

Tretji del govori o sodobnih fizikalnih spoznanjih fizike in o njihovi implementaciji v 
osnovni šoli. Najprej povemo, zakaj je teme o sodobnih fizikalnih spoznanjih vredno 
vključiti v pouk fizike, nadaljujemo s tem, kako take teme vključiti v pouk fizike, 
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zaključimo pa z dvema  konkretnima primeroma vključitve sodobnih fizikalnih 
spoznanj. 

 

2.1 Učna motivacija 
 

Motivacija predstavlja glavni dejavnik učnega procesa. Če učenci niso motivirani, od 
njih težko pričakujemo sodelovanje in pomnjenje (spraševanje, sodelovanje, branje, 
razmišljanje, ustvarjanje …). Raziskave z vsega sveta poudarjajo pomen učiteljeva 
prepoznavanja  in upoštevanja motivacijskih dejavnikov za uspešno poučevanje v šoli. 
Le motivirani učenci vodijo h kakovostnemu pouku in učenju. Glavna razlika med 
učenjem v šoli in učenjem nasploh je prav v nivoju motivacije. Če učenca ne 
motiviramo za pouk, od njega ne moremo pričakovati, da bo na šolskem področju tako 
učno uspešen, kot je na področjih, kjer je učenec motiviran (Juriševič, 2006). 

Motivacija je psihološki proces, sestavljen iz več sestavin. Te obsegajo interese, 
atribucije, samopodobo, spodbujanje, vrednotenje. Učitelj učencu motivacije ne more 
»dati«, saj je motivacija nekaj, kar se nahaja v učencu samem. Lahko pa učitelj z 
motivacijskimi spodbudami pripomore k dvigu motivacije za učenje. Motivacijske 
spodbude Juriševič (2012) razdeli na dve skupini: didaktične motivacijske spodbude in 
psihološke motivacijske spodbude. Prva skupina spodbud obsega organizacijo učnega 
okolja, izdelava oziroma izbira didaktičnega materiala, uporaba različnih metod 
poučevanja. Kot psihološke motivacijske spodbude pa avtorica predstavi vodenje 
učenca s povratnimi informacijami, omogočanje učne podpore in ustvarjanje vzora. 
Učitelja kot vzornika učenci spoštujejo in posnemajo (Juriševič, 2012). 

 

2.1.1 Značilnosti učne motivacije 
 

Juriševič (2012) pravi, da v motivacijskem procesu sodelujejo različne motivacijske 
sestavine. Avtorica jih razdeli na dva dela: motivacijske pobudnike in motivacijske 
ojačevalce. Motivacijske pobudnike razume kot sestavine, ki spodbujajo začetek 
učenja, motivacijske ojačevalce pa sestavine, ki vzdržujejo proces učenja. 

Motivacijski pobudniki vsebujejo učenčev interes za učenje in cilje, ki jih učenec 
oblikuje o učenju oziroma znanju.. Na interes učitelj lahko vpliva z uporabo različnih 
vsebin in/ali metod, s katerimi pritegne radovednost in zanimanje. Pomembno je tudi, 
kako pomembno je učencu znotraj svojega vrednotnega sistema učenje (v smislu 
vrednote) in kako visoko ceni ocene oziroma druge oblike nagrajevanja in statusa, ki 
ga ocene prinašajo. Pomembno je omeniti tudi, kako zahtevno je učencu učenje. Če 
učenec presodi, da učenju ne ni kos, bo najverjetneje brez zunanjih spodbud pri učenje 
neuspešen. Naloge naj bodo tako učencu v izziv (Juriševič, 2012). 

Motivacijski ojačevalci so razlogi, ki jih učenec pripisuje svojemu (ne)uspehu pri 
učenju. Juriševič (2012) poudarja pomen občutka kompetentnosti. Če učenec med 
procesom učenja dobi občutek kompetentnosti (»dobro mi gre«, »ne bom odnehal…«), 
bo učenec ohranjal motiviranost za učenje. Če pa mu med učenjem porajajo 
nekompetentne misli (»pretežko je, nikoli ne bom razumel«) bo zaradi občutka lastne 
nemoči razvil različne oblike obrambnega vedenja, povezanega z učenjem (npr. 
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pozabljanje nalog, zanikanje pomembnosti učenja, obtoževanje drugih za lasten 
neuspeh …) (Juriševič, 2012). 

 

2.1.2 Motivacija za učenje naravoslovja 
 

V času osnovnošolskega šolanja učenci razvijajo zanimanje za naravoslovje. V kolikor 
učenci ne postanejo motivirani za učenje naravoslovja, je to v naslednjih letih šolanja 
težko spremeniti. Güvercin idr. (2010) so v raziskavi o motivaciji osnovnošolskih otrok 
za učenje naravoslovja vključili 2231 učencev in učenk. Ugotovili so, da v višjem 
razredu kot so učenci, nižja je njihova  motivacija za učenje naravoslovja (Güvercin idr. 
2010). Podobno so ugotovili Güngören (2009) in Senler in Sungur (2009).  

Z motivacijo o naravoslovnem učenju sta se ukvarjala tudi Fortus in Vedder-Weiss 
(2014). Podobno kot ostali avtorji sta ugotovila, da motivacija za učenje naravoslovja 
pada z naraščajočim razredom, v katerem so učenci. Preiskovala sta zanimanje za 
naravoslovje med učenci demokratične šole in učenci tradicionalne šole. V grobem 
lahko demokratično šolo opredelimo kot šolo, ki temelji na ideji, da bi se morali učenci 
samoodločati o učenju. Učenci imajo možnost, da spodbujajo lastne interese in se učijo 
o stvareh, ki jih zanimajo. To jim tudi omogoča, da lažje izberejo kariero (Carnie, 2003) 

Fortus in Vedder-Weisssta sta ugotovila, da so učenci obeh vrst šol v povprečju enako 
motivirani za učenje naravoslovja. Avtorja pa dodajata, da je zanimanje za 
naravoslovje v višjih razredih  tradicionalne šole pada, medtem ko je v demokratični 
šoli v povprečju v vseh razredih enak (Fortus in Veder-Weiss, 2014). 

 

2.1.3 Razlike v zanimanju o naravoslovnih temah med dečki in deklicami 
 

Leta 2010 so avtorji zbrali podatke projekta ROSE, v katerem je sodelovalo 40 držav. 
Projekt ROSE (The Relavance of Science Education) se je ukvarjal z zanimanjem 
učencev, starih 15 let o znanosti in tehnologiji. V splošnem poudarjajo tri sklepe: 

1. Odnos do znanosti in tehnologije med mladimi je večinoma pozitiven. 
2. V bogatejših državah (Severna Evropa in Japonska) so mladi bolj skeptični o 

znanosti kot odrasli. 
3. Veča se razlika med spoloma. Še posebej v bogatejših državah deklice znanost 

manj zanima kot dečke. 

V splošnem so raziskovalci opazili, da nekatere teme bolj zanimajo deklice, druge pa 
dečke. Teme, ki se deklicam zdijo bolj zanimive, so zdravje in medicina, lepota in 
človeško telo, estetika. Dečkom so se bolj zanimive zdele teme o tehniki, mehaniki, 
nasilju, eksplozivnosti. Obema spoloma se je najbolj zanimiva tema zdela možnost 
izvenzemeljskega življenja (Sjøberg in Schreiner, 2010). 
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2.2 Pouk fizike 
 

2.2.1 O poučevanju fizike 
 

Biti dober fizik še ne pomeni biti dober učitelj fizike. Poučevanje fizike Strnad (2006) 
opiše kot »stično območje med fiziko, znanostjo o naravi, in psihologijo, sociologijo, 
pedagogiko, torej znanostmi o človeku in družbi. Na eni strani je poučevanje fizike 
neločljivo povezano s fiziko, na drugi pa ima, sodeč po ustanovah, številu zastopnikov, 
poteh do akademskih naslovov, znanstvenih sestankih, revijah značilnosti samostojne 
znanstvene veje.« (Strnad, 2006, str. 38). 

Strnad (2006) primerja delo fizika kot raziskovalca in fizika kot učitelja. Če mora fizik 
kot raziskovalec zelo podrobno poznati svoje ožje delovno območje, se učitelj ukvarja 
s širšim. Poleg tega mora usvojiti nekaj, česar ne more usvojiti kot običajno znanje. Le 
s poučevanjem lahko učitelj pridobi potrebne izkušnje, modrost in širok pregled nad 
poučevanjem.  Manko ozaveščenosti je po mnenju Strnada (2006) lahko bolj škodljiv 
kot manko znanja. Če učenci usvojijo napačno znanje, lahko to kasneje v procesu 
šolanja popravijo ali nadgradijo, če pa učenci fiziko zasovražijo, je ta škoda skoraj 
nepopravljiva. Dobrega učitelja fizike lahko opišemo kot učitelja, ki  

»mora imeti živahno in radovedno glavo, dobro mora znati fiziko do najnovejšega 
razvoja in biti navdušen zanjo, imeti mora sposobnost za načrtovanje, organiziranje in 
ocenjevanje, zmožnost, da uporabi širok obseg različnih poučevalskih slogov, skupaj 
z novo tehniko, zmožnost, da svoje misli sporoča živahno in zanimivo učencem obeh 
spolov in vseh nadarjenosti, privlačiti ga morajo mladi ljudje, prizadevati si mora za 
osebni razvoj in blagor učencev in predvsem mora imeti smisel za humor.« (Howarth, 
1989, v Strnad, 2006). 

De Winter in Airey (2019) sta raziskovala, katere lastnosti ima dober učitelj fizike. Z 
anketnim vprašalnikom sta pridobili mnenja 324 oseb, ki so bile aktivno vpete v 
poučevanje fizike. Sodelovali so učenci (stari med 11 in 18 let), aktivni učitelji fizike, 
študenti (bodoči učitelji fizike), vodje šol in zaposleni  v organizacijah, ki podpirajo 
izobraževanje učiteljev. Ugotovila sta, da lastnosti dobrega učitelja fizika niso 
specifična za poučevanje tega predmeta, temveč veljajo za vse predmete. 
Najpomembnejši atributi, ki opišejo dobrega učitelja, so strokovno znanje, jasna 
komunikacija in navdušenje nad predmetom, ki ga poučuje (de Winter in Airey, 2019) 

 

2.2.2 Naravoslovne in fizikalne vsebine v osnovni šoli 
 

Učenci se z obveznim  predmetom fizika srečajo v 8. in 9. razredu osnovne šole. 
Naravoslovne vsebine, med katerimi so tudi fizikalne, pa so prisotne že v prejšnjih  
razredih. V prvem triletju so fizikalne vsebine del predmeta »Spoznavanje okolja«, v 4. 
in 5. razredu pa imajo učenci predmet »Naravoslovje in tehnika«. V 6. in v 7. razredu 
so fizikalne vsebine del predmeta »Naravoslovje«. Dve tretjini snovi je sicer v tem 
predmetu namenjenih biološkim vsebinam (Repnik, 2012). 

Repnik (2012) primerja vsebino učnih načrtov za fiziko iz let 1998, 2003, 2009 in 2011 
(še vedno aktualen) z vidika vnašanja sodobnih fizikalnih spoznanj v osnovnošolski 
pouk fizike. Če je število ur fizike od začetka pa do sedaj ostalo enako, lahko opazimo 
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spremembo v številu vsebinsko razporejenih ur (iz prvotnih 96 na sedanjih  86,), 
medtem ko se je število vsebinsko nerazporejenih ur narastlo iz prvotnih 38 na sedanjih 
48 ur (Repnik, 2012). 

Podobno se zmanjšalo tudi število obveznih operativnih ciljev (iz prvotnih 8,4 % do 
sedanjih 19,4 %). Isti avtor dodaja, da je učencem nekaj možnosti o dodatnem učenju 
o fizikalnih vsebinah ponujenih izven formalno definiranih predmetov. Tu navaja 
obiskovanje interesnih dejavnosti, ekskurzij in šole v naravi, naravoslovne dneve in 
raziskovalne naloge (Repnik, 2012). 

Učenci, ki jih fizikalne vsebine bolj zanimajo, lahko obiskujejo dodatni pouk ali izberejo 
izbirne predmete, vezane na fiziko. Prav tako se dodatni pouk organizira za učence, ki 
pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja (Zakon o osnovni šoli, 
1996, čl. 11). Gerlič (1984) pravi, da je pomembno, da to možnost imajo, saj so ravno 
ti učenci izrednega pomena za razvoj družbe. Obiskovanje dodatnega pouka je 
prostovoljno. Učenci v okviru dodatnega pouka poglabljajo znanje in se srečujejo z 
zahtevnejšimi primeri fizikalnih problemov. Glavni namen dodatnega pouka je povečati 
zanimanje učencev za fiziko, jih opogumiti in motivirati za poglobljen študij, odkrivati 
talentirane učence … 
 
Šola naj učencem ponudi primeren del izbirnosti, torej predmetov, ki bi jih lahko izbrali 
glede na svoje interese.  Seznam izbirnih predmetov, ki jih šole morajo ponuditi 
učencem, je določen z zakonom o osnovni šoli (Plevnik, 2008). Izbirni predmeti se v 
Sloveniji poučujejo v tretjem triletju in so razdeljeni v dva sklopa, to sta družboslovno-
humanistični in naravoslovno-tehnični. Šola mora učencem ponuditi minimalno tri 
predmete iz obeh sklopov, ki so lahko enoletni in triletni ali krajši (Krek in Metljak, 
2011). Med obvezne izbirne predmete, ki so povezani s poučevanjem fizike, lahko 
umestimo naslednje predmete: Astronomija – Sonce, Luna in Zemlja, Astronomija – 
Zvezde in vesolje, Astronomija – Daljnogledi in planeti, Elektrotehnika, Elektrotehnika 
– spremembe, Elektronika z robotiko, Projekti iz fizike in tehnike (Programi in učni 
načrti v osnovni šoli, 2020). 
 

2.2.3 Didaktične metode poučevanja fizike 
 

V splošnem je metoda oblika načrtnega, premišljenega delovanja, ravnanja oziroma 
mišljenja, v smislu dosega nekega cilja. V okviru didaktike metode poučevanja 
razumemo kot »didaktično premišljen in optimalno urejen sistem aktivnosti poučevanja 
in učenja (algoritem), ki mu je primarni cilj doseči določena znanja in spretnosti, razviti 
določene sposobnosti in druge relevantne lastnosti osebnosti.« (Jelavić, 1998, str. 44). 

V metodah poučevanja se med seboj prepletajo in dopolnjujejo različne aktivnosti 
poučevanja in učenja. Te aktivnosti vsebujejo različne načine komunikacije in 
interakcije med učenci in učitelji. Tako poučevanje razumemo kot osrednji didaktični 
pojav, ki poleg neposrednega posredovanja znanja obsega tudi druge dejavnosti 
(Kramar, 2009). 

Kramar (2009) v splošnem našteje naslednje vrste metod poučevanja: 

• metoda razlage; 

• predavanje; 

• metoda razgovora; 
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• metode, vezane na uporabo besedila; 

• metode prikazovanja; 

• problemska metoda; 

• metoda primera. 
 

Pri tem avtor poudarja, da mora izbira o uporabi metode temeljiti na dobrem širokem 
teoretičnem didaktičnem, predvsem pa na metodičnem znanju. Učitelj tako mora 
poznati in razumeti metode ter jih smiselno in ustrezno uporabiti v različnih didaktičnih 
razmerah. Doda, da izbira metode ni bistvo učiteljevega odločanja, temveč v 
oblikovanju pouka na način, kjer se posamezne metode med seboj prepletajo in 
dopolnjujejo. 

Repnik (2012) pravi, da konkretno pri pouku fizike uporabljamo 6 tradicionalnih 
didaktičnih metod: 

• metoda ustnega razlaganja; 

• metoda razgovora; 

• metoda demonstriranja; 

• metoda dela s tekstom; 

• metoda pisnih in grafičnih del; 

• metoda praktičnih del. 

Razlik med obema navedbama učnih metod praktično ni, razlikujejo se le v 
poimenovanju. Ker je osrednja nit magistrskega dela poučevanje fizike, se bomo v 
nadaljevanju osredotočil na učne metode, kot jih razvrsti in poimenuje Repnik (2012). 

Gerlič (1984) dodaja, da vsaka izmed naštetih učno metod vsebuje tudi nasprotnost v 
smislu intenzivnosti in ekstenzivnosti. Intenzivnost avtor razume kot poglobljeno 
obdelavo gradiva, ki je časovno bolj zamudna (laboratorijsko delo in delo z besedilom), 
ekstenzivnost pa kot površinsko obdelavo gradiva, ki pa je časovno manj zamudna 
(ustna razlaga). Meni, da se z vsako učno metodo doseže nekaj, kar se z drugo ne 
more. Strinja se s Kramarjem (2006), da je nujna uporaba prepletajočih se metod, saj 
se med seboj dopolnjujejo po vsebini in namenu. V nadaljevanju bomo na kratko 
predstavili metode, značilne za poučevanje fizike. 

 

Metoda ustnega razlaganja 

Pri metodi ustnega razlaganja so glavne tri vprašalnice, in sicer: kaj, kako in zakaj. 
Lahko jo razčlenimo na pet podvrst. Te so pripovedovanje (ustno razlaganje dogodkov, 
doživljajev o fizikalnem pojmu…), opisovanje (verbalno slikanje resničnosti), 
obrazložitev (navajanje vzrokov in pravil s primeri ali postopki), pojasnitev (razlaga 
abstrakcij, pravil, zakonov, dokazov …) in premišljanje (glasno razmišljanje, npr. pri 
postavitvi hipotez) (Repnik, 2012). 

 

Metoda razgovora 

Metoda razgovora je dialoška metoda med učiteljem in učencem ali pa med učenci. 
Gre za dvosmerno komunikacijo, kjer imajo neposredno vlogo pri poučevanju tudi 
učenci. Pri tej metodi je ključnega pomena učenčevo predznanje, zato Kramar (2006) 
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uporabo te metode pri obravnavi nove učne snovi odsvetuje. Poudarja tudi, da v kolikor 
se učitelj odloči za uporabo te metodo, mora razgovor biti vsebinsko jasno razčlenjen 
in usmerjen, jezikovno strokoven, estetski in dovolj glasen ter komunikacijsko 
ustrezen. Poudari, da so bistvenega pomena vprašanja in so tudi temeljni del te 
metode. Vprašanja, ki jih učitelj postavlja, morajo izražati potrebo po odgovoru in tudi 
željo, da odgovor oziroma rešitev najdemo. Dobremu vprašanju sledi dober odgovor, 
ki je natančen, logično oblikovan in dosleden ter jezikovno in strokovno pravilen. 

 

Metoda demonstriranja 

Še posebej pri pouku fizike ima demonstracijsko eksperimentiranje pomembno vlogo. 
Učenci ob njem spoznajo značilnosti znanstveno-raziskovalnega dela v fiziki in 
naravoslovju nasploh (Gerlič, 1991). 

»Pri pouku se mora veliko tega, kar se morajo učenci naučiti, demonstrirati. 
Demonstriramo določene predmete in procese, dejavnosti. Cilj demonstriranja ni, da 
bi učenci objekte in procese gledali, ampak da jih opazujejo, da pri opazovanju zaznajo 
to, kar je bistveno na objektu ali procesu. Zato je naloga učitelja, da usmerja (z navodili) 
učenčevo opazovanje. Učenje je učinkovito, če novosti spoznamo s čim več čutili. Da 
bi učencem zagotovili popolno spoznavanje objektov in procesov, ki jih demonstriramo, 
moramo zagotoviti oz. zaposliti lim več učenčevih čutov.« (Tomić, 1997). 

Uporaba demonstracijske metode ni smiselna, če učencem demonstriramo nekaj, kar 
že poznajo. Tako le povečujemo monotonijo ter zaviramo njihovo učenje na empirični 
ravni. Smiselno je torej to metodo uporabiti le, kadar znanje učencev o določenem 
procesu oziroma pojavu ni popolno. Prav tako te metode ne uporabimo le zato, da jo 
uporabimo. Demonstriranje moramo uporabiti pred posploševanjem, saj prav 
demonstriranje omogoča, da učenci ob pomoči učitelja opravijo posplošitev nekega 
pojava. Če je možno, demonstriramo naravne pojave v naravnem okolju. Če to ni 
mogoče, pa uporabimo modele, skice, videoposnetke itd. Demonstriranje mora vedno 
biti podkrepljeno z navodili (Tomić, 1997). 

Pomembnost metode demonstracije je tudi v tem, da učenci pridobijo neposredne 
čutne izkušnje. Če teh izkušenj učenci ne pridobijo, verbalno-tekstualne metode vodijo 
v verbalizem (Tomić, 1997). 

Gerlič (1991) vidi metodo demonstracijo kot neposredno povezano z demonstracijskim 
eksperiment, S tem je povezano kazanje vsega tistega, kar je možno zaznati. Ta 
metoda je tesno povezana z materialno-tehnično platjo pouka. Demonstracijski 
eksperiment je lahko posredovalec znanja, lahko pa ga učitelj uporabi kot metodo za 
reprodukcijo znanja. Demonstracijski eksperiment avtor razdeli na 5 vrst, in sicer: 
uvodni eksperiment (vzbujanje interesa učencev), raziskovalni eksperiment 
(pridobivanje novega znanja), ilustrativni eksperiment (demonstracija določenega 
fizikalnega zakona), kvalitativni eksperiment (sprememba določene fizikalne količine) 
in kvantitativni eksperiment (velikost določene fizikalne količine).  

Z uporabo demonstracijskega eksperimenta prav tako lažje držimo pozornost učencev 
in jih pritegnemo k delu. Avtor dodaja, da je opravičljivo kdaj izbrati eksperiment samo 
za zabavo. Veliko je vredno, če učitelju uspe iz zabave razviti radovednost in željo po 
pojasnitvi (Gerlič, 1991). 
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Metoda dela s tekstom 

Z uporabe metode dela s tekstom učitelj učence navaja, da s poglobljeno analizo sami 
poiščejo novo znanje oziroma utrdijo obstoječe. Učenci se naučijo besedilo logično 
brati, odkrivati bistvo, pojasniti nove pojme in simbole. Prav tako se naučijo oblikovati 
izpiske (npr. miselne vzorce), analizirati, razložiti in obnoviti besedilo (Kramar, 2006). 

Največja prednost te metode je, da njena uporaba omogoča razvoj samostojnosti 
učencev. Učencu omogoča pogled nazaj na dele besedila, ki jih ni razumel in 
zagotavlja pregled nad znanjem. Z uporabo te metode si učenci bogatijo besedni 
zaklad (Tomić, 1997). 

 

Metoda pisnih in grafičnih del 

Metoda pisnih in grafičnih del se pri pouku fizike uporablja kot risba z opisom ali kot 
računska naloga. Zajema vse, kar učenci pišejo in rišejo – tabelske slike, risbe modelov 
in aparatov, enačbe z enotami, noti termini, pojmi, številčni podatki ipd. 

Pri uporabi te metode je izrednega pomena fizikalna risba. Omogoča boljšo razlago, 
hitro opisovanje pojava s simboli, medsebojno odvisnost fizikalnih količin in razvoj 
abstraktnega mišljenja. 

V smislu pisnih del se da metoda pri poku fizike v glavnem uporablja v kontekstu 
računskih nalog. Z uporabo računskih nalog med drugim želimo doseči boljše 
razumevanje učne snovi, razvijanje natančnosti, uporabo in poglobitev matematičnega 
znanja in možnost za preverjanje znanja (Gerlič, 1984). 

 

Metoda praktičnih del 

Metodo praktičnih del lahko razdelimo na tri dele. To so opazovanje, merjenje in 
eksperimentiranje. Gerlič (2014) še posebej poudari na pomembnost merjenja, saj je 
to proces, ki ga bodo učenci največkrat uporabljali tudi zunaj šole. Vaje iz merjenja 
urijo učenčevo natančnost, prav tako pa pri merjenju učenec dobi občutek za velikostni 
red fizikalnih količin, kar je po avtorjevem mnenju osnova za ustrezno kvalitativno 
razlago pojavov. Praktične izkušnje z merjenjem fizikalnih količin so nujne. Poudarek 
naj bo na pestrosti – učenci naj merijo intenzivne in ekstenzivne fizikalne količine 
(Gerlič, 2014). 

Eksperimentiranje lahko poteka na dva načina: izvaja ga lahko učitelj ali pa učenec. 
Nameni eksperimentalnega dela učencev so pridobivanje motoričnih veščin, 
odkrivanje fizikalnih dejstev, sinteza poznavanja vsebine učne snovi. V fizikalni 
eksperiment morajo biti vključene naslednje etape: 

• opazovanje, 

• kontrola spremenljivk, 

• izvedba eksperimenta, 

• merjenje, 

• zapis podatkov, 

• analiza podatkov (računi, grafi, oblikovanje sklepov) (Gerlič, 2014). 
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2.2.4 Priljubljenost fizike v OŠ 
 

Kolikšna je priljubljenost fizike v slovenskih osnovnih šolah, so podrobneje preverili 
Cvetko, Gerlič in Repnik. Anketiranje je potekal v letih 2002, 2004, 2006 in 2008. 
Najprej so preverili, kako je s priljubljenostjo fizike glede na ostale naravoslovne 
predmete  (kemija, biologija, matematika). Gledano skozi vsa leta poteka raziskave so 
raziskovalci ugotovili, da je izmed vseh naravoslovnih predmetov najbolj priljubljena 
biologija (32 %), sledi ji matematika (27 %), nato kemija (21 %), kot najmanj priljubljena 
pa se je izkazala fizika (18 %) 

Mnenje o fiziki si bomo pogledali na dveh časovnih skalah: najprej si oglejmo odgovore 
učencev leta 2008 (najbolj aktualni iz raziskave), nato pa še skozi vsa leta raziskave 
(2002–2008). Leta 2008 so o priljubljenosti fizike povprašali 364 osnovnošolcev in 
srednješolcev, tekom celotne raziskave (med leti 2002 in 2008) pa 2023 
osnovnošolcev in srednješolcev. 

Na vprašanje: Kako bi splošno ocenil(a) fiziko kot šolski predmet in učno snov, ki jo 
spoznavate pri pouku fizike? je leta 2008  izmed vseh anketiranih osnovnošolcev 36 % 
odgovorilo, da je fizika uporabna, a nezanimiva. S 31 % so jim sledili tisti, ki menijo, da 
je fizika zelo zanimiva, poučna in uporabna, dobri petini se zdi fizika neuporabna in 
nezanimiva, 12 % pa zanimiva, a neuporabna snov.  

45 % osnovnošolcev je na isto vprašanje v časovnem obdobju od leta 2002 do 2008 
odgovorili, da je fizika zelo zanimiva, poučna in uporabna. 35 % jih je odgovorilo, da 
fizika uporabna, vendar nezanimiva. 12 % jih je odgovorilo, da je fizika zanimiva, a 
neuporabna. 9 % anketirancev pa fiziko vidi kot neuporaben in nezanimiv predmet. 

Z naslednjim vprašanjem so avtorji leta 2008 želeli raziskati, kako različni faktorji 
vplivajo na priljubljenost fizike med njimi. Učenci so se morali opredeliti glede 
naslednjih faktorjev: 

• učitelj in njegova osebnost; 

• izbira učne snovi, ki jo učenci spoznavajo pri pouku; 

• povezava učne snovi z drugimi predmeti (kemija, tehnika, matematika …); 

• povezava učne snovi z vsakdanjim življenjem; 

• uporaba različnih metod pouka (eksperimentalno delo …); 

• matematična zahtevnost učne snovi; 

• kvalitetna in zanimiva učbenik in delovni zvezek. 
 

Učenci so označili, kako močno se strinjajo, da posamezna trditev vpliva na 
priljubljenost fizike. Nas najbolj zanima, kako so anketiranci označili moč strinjanja z 
drugo trditvijo (Izbira snovi, ki jo učenci spoznavajo pri pouku). 48 % oz. 27 % od 362 
anketiranih učencev je mnenja, da izbrana snov v precejšnji mezi oz. zelo, slaba 
petina, da malo, 6 % pa, da nobena od trditev ne vpliva na samo priljubljenost fizike. 

Rezultati so podobni, če namesto odgovor, zbranih leta 2008, analiziramo odgovore 
zbrane skozi vsa leta poteka raziskave (2002 – 2008).  40 % oz. 37 % od 2010 učencev 
je mnenja, da izbrana snov zelo oz. v precejšnji meri, slaba petina, da malo, 4 % pa, 
da nič ne vpliva na samo priljubljenost fizike (Cvetko idr., 2010). 

Podobno so ugotavljali tudi drugi avtorji. V seminarski nalogi je Slana (2007)  z 
anketiranjem 167 učencev in učenk  ugotovila, da je fizika najmanj priljubljen predmet 
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v 8. in 9. razredu osnovne šole. Avtorica ugotavlja, da je priljubljenost fizike moč 
izboljšati  z uporabo sodobnih metod poučevanja. S priljubljenostjo fizike v 
osnovnošolskem pouku se je v svojem seminarju ukvarjal tudi Wirth (2014). Z 
anketiranjem 119 učencev dveh osnovnih šol je prav tako ugotovil, da je izmed vseh 
predmetov fizika najmanj priljubljena. V neuradnem pogovoru z ravnateljema obeh šol 
je ugotovil, da eden izmed učiteljev fizike po izobrazbi ni profesor fizike. Na tej šoli je 
bila fizika manj priljubljena kot na drugi šoli. Meni torej, da bi učitelj fizike moral biti 
izobražen didaktik. Dodaja, da je učencem najbolj všeč metoda dela 
eksperimentiranje, kar naj bo narejeno na zanimiv način. 

V šolskem letu 2007/2008 so Cvetko idr. (2010) primerjali priljubljenost fizike z drugimi 
naravoslovnimi predmeti (biologija, kemija in matematika). Kot ključno vprašanje so 
opredelili tistega, kjer so učenci iz nabora 12 predmetov morali izbrati 5 najljubših po 
vrsti. Ker jih je zanimala le priljubljenost naravoslovnih predmetov, so za nadaljnjo 
analizo izbrali le odgovore učencev, ki so med 5 najbolj priljubljenih uvrstili vsaj enega 
izmed naravoslovnih predmetov. Skoraj polovica učencev (49,3 %) se je odločila (tudi) 
za matematiko, sledijo fizika (46,9 %), biologija (41,2 %) in kemija (33,3 %). Potrebno 
je omeniti, da so učenci lahko izbrali več naravoslovnih predmetov, zato je seštevek 
odstotkov več kot 100 %. 

Avtorje je zanimalo tudi, katere naravoslovne krožke učenci obiskujejo oziroma si želijo 
obiskovati. Okrog desetina učencev je obiskovala računalniški oziroma matematični 
krožek, drugi krožki pa so bili zastopani z 2 – 5 odstotno udeležbo. Med krožke, ki bi 
jih učenci obiskovali, a jih na njihovi šoli niso izvajali, izstopajo astronomski, fotografski 
in računalniški krožek (Cvetko idr., 2010). 

Raziskav o zanimanju fizike v osnovni šoli, ki so objavljene po letu 2014, nismo 
zasledili. 

 

2.3 Sodobna znanstvena spoznanja in pouk fizike 
 

Fizika in znanost nasploh se razvijata z vse večjo hitrostjo (Repnik, 2012). Področja 
fizike, kjer so nova spoznanja znatno spremenila naše razumevanje vesolja, so med 
drugim npr. kvantna fizika, teorija kaosa in relativnost (Shabajee in Postlehwaite, 
2000). Te teme se v učnih načrtih za fiziko ne omenjajo, razen v Učnem načrtu za fiziko 
na srednješolskem programu Gimnazija, kjer je Teorija relativnosti opredeljena kot 
izbirno poglavje (Učni načrt. Osnovna šola. Fizika, 2008). 

Shabajee in Postlehwaite (2000) pravita, da je odsotnost sodobnih fizikalnih spoznanj 
v učnih načrt problematična z več vidikov, posebej pa izpostavita štiri.  

1. Pridobivanje znanja po končanem šolanju. Če učenci na fiziko in znanost nasploh 
gledajo z znanjem, pridobljenim v osnovni in srednji šoli, bo kasnejše učenje o 
sodobnih fizikalnih spoznanjih o prej omenjenih temah oteženo 

2. Zmanjša možnost, da bo šolski kurikulum fizike učence navdušil in pritegnil učence. 
Če učencem ne predstavimo idej, ki so polne skrivnosti, lepote in kompleksnosti, jih 
fizika ne more pritegniti.  

3. Zmanjša aktualnost in pomembnost šolske fizike. Sodobna fizikalna znanja nam 
lajšajo vsakdanje življenje. Tehnologija, ki jo redno uporabljamo, deluje na principih 



11 

 

sodobnih fizikalnih spoznanj (Shabajee in Postlehwaite, 2000). Repnik (2012) v svoji 
doktorski disertaciji pavi: »Človek je zaradi razvoja znanosti in tehnologije poletel z 
večkratno hitrostjo zvoka, se potopil v največje globine morja, poletel v vesolje in stopil 
celo na Luno. Razložiti znamo večino naravnih pojavov. Premoščamo razdalje z 
različnimi transportnimi sredstvi, usvojili smo prenos podatkov na daljavo. Tehnološke 
naprave, kakor mobilni telefon z vsemi dodatnimi funkcijami (kamera, računalnik, 
navigacija…) so postale uporabne in razširjene. Vse natančneje poznamo zgradbo 
atoma in si celo podrejamo energijo cepitve atomskega jedra. Poleg rasti števila odkritij 
je zanimivo tudi krajšanje potrebnih obdobij od znanstvene ideje do razvite tehnologije, 
oziroma aplikativne naprave ali izdelka« (Repnik, 2012, str. 12). 

4. Omejuje pedagoško domišljijo. Otroci so redno izpostavljeni risankam, oddajam in 
računalniškim igram, kjer so pogosto (vsaj) omenjene ideje o npr. potovanju skozi 
vesolje in čas ali pa  obstoj alternativnih vesolji. Sicer avtorja priznavata, da ne poznata 
načina, s katerim bi lahko povezali zgoraj omenjene teme s poučevanjem fizike, a 
vseeno poudarjata na zgrešeno priložnost (Shabajee in Postlehwaite, 2000). 

 

2.3.1 Implementacija sodobnih fizikalnih spoznanj v osnovnošolski pouk fizike 
 

Po pregledu literature smo ugotovili, da so se šele v zadnjih letih  raziskovalci začeli 
ukvarjati s tem, kako implementirati sodobna fizikalna spoznanja v pouk fizike. 

Čepič (2017) pravi, da je z vidika učitelja pri vpeljavi sodobnih tem potrebno 
poglobljeno znanje o teh temah, izkušnje z metodologijo poučevanja fizike in praktične 
izkušnje poučevanja fizike. Opozarja, da so učenci redko v stiku z znanstveniki. Včasih 
sicer obiščejo moderne laboratorije, kjer se srečajo s sodobnimi merilnimi inštrumenti, 
a jim vsebina raziskovanj ni predstavljena na razumljiv način. Avtorica verjame, da je 
vpeljava novih vsebin pomembna za povečanje motivacije učencev za učenje fizike. 
Potreben je primeren pristop k poučevanju takih tem, saj tako učenci pridobijo lastne 
izkušnje v povezavi s sodobnimi temami. 
 
Pavlin idr. (2021) menijo, da je za uspešno vpeljavo sodobnih spoznanj fizike v šole 
potrebno sodelovanje raziskovalcev, pedagogov in učiteljev fizike. 
 
Pavlin, Dziob in Čepič (2020) so še pred dvema letoma ugotavljali, da lahko v revijah, 
posvečenih univerzitetnem fizikalnemu izobraževanju, zasledimo nasvete o izvedbi 
eksperimentov, vrstnemu redu podajanja učne vsebine in pregledne članke o sodobnih 
spoznanjih. Dodajajo, da na voljo ni predstavitev študij, ki bi vsebovale celosten pristop 
pri obravnavi sodobnih vsebin: začetne motivacije učencev, izdelave modula za 
poučevanje vsebine in njegove evalvacije. Čeprav se bodoči učitelji fizike v času študija 
na fakulteti redno srečujejo s sodobnimi znanstvenimi ugotovitvami, avtorji opozarjajo, 
da je med seznanitvijo o sodobnih spoznanjih in samozavestnim poučevanja slednjih 
dolga pot.  
 
»…Medtem pa se raziskovalci na področju fizikalnega izobraževanja povečini ne 
ukvarjajo z vpeljavo sodobnih znanstvenih spoznanj v pouk fizike, ampak že 
raziskujejo vplive na učenje in poučevanje tradicionalnih vsebin fizike. Kakorkoli že, 
dostopnega je mnogo gradiva za učne namene za različne teme, stare in sodobne, 
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toda nadaljnji korak, ki vodi do skladnega učnega gradiva z jasno začrtanimi cilji in 
evalvacijo, manjka« (Pavlin, 2013, str. 6). 

Da je vpeljava modernih spoznanj v pouk fizike zahteven proces, pravijo tudi Pavlin 
idr. (2019). Moderna fizikalna dognanja so po definiciji moderna, zato jih večina 
učiteljev fizike v času študija ni spoznala. Prav tako učitelji fizike niso v stiku z 
modernimi spoznanji, saj se ukvarjajo s poučevanjem učencev in s temami, ki so že 
zapisane v učnem načrtu (Pavlin idr., 2019). 
 

2.3.2 Kako vpeljati sodobna fizikalna spoznanja v pouk fizike 
 

Razvoj nove učne teme vsekakor ni majhen zalogaj. Čepič (2017) na podlagi 
konkretnih poskusov (hidrogeli, tekoči kristali) vpeljave sodobnih fizikalnih spoznanj v 
pouk fizike predlaga naslednje korake: 

• izbira teme, 

• določanje nivoja znanja, 

• oblikovanje ciljev, 

• ugotavljanje predznanja, 

• umestitev v učni načrt, 

• izbira učnih metod, 

• zasnova eksperimentov, 

• zasnova učne enote, 

• priprava materiala za učence, 

• testiranje in vrednotenje enote, 

• izobraževanje učiteljev, 

• poskrbeti za dostopnost eksperimentov učiteljem. 

 

Pri vpeljavi teme Tekoči kristali avtorica pravi, da so pri pripravi učne teme podrobno 
pregledali in umestili tematiko v učni načrt za fiziko. Če učna tema ni sorodna z 
obstoječimi temami v učnem načrtu, avtorica pravi, da je učitelji najverjetneje ne bodo 
umestili v svoj pouk. 

Ustrezna določitev zahtevnosti je pomembna ne le zaradi časovne umestitve v pouk, 
temveč tudi zaradi razumevanja novih vsebin. Pri oblikovanju eksperimentalnega dela 
je potrebno biti pozoren, da za laboratorijsko delo  ne potrebujemo dragih in zapletenih 
naprav. Avtorica poudarja pomen eksperimentiranja. Meni, da je nujno, da imajo 
učenci možnost ponovitve eksperimenta oziroma pogovora o eksperimentu. V 
nasprotnem primeru učencem nova snov najverjetneje ne bo zanimiva. Poudarja, da 
je učenje s poslušanjem ali opazovanjem manj efektivno od učenja z 
eksperimentiranjem. Pri oblikovanju učne teme Tekoči kristali so jo njeni avtorji večkrat 
izpeljali v predavalnici s študenti  in jo po potrebi preoblikovali. Prav tako je vnaprej 
potrebno pripraviti pričakovane odgovore sodelujočih v raziskavi. Le na podlagi 
pričakovanih odgovorov lahko kritično ovrednotimo učno temo. Ta korak je bistven in 
naj bo sočasen z oblikovanjem učnih ciljev. Poleg kemikalij in laboratorijskega pribora 
je potrebno pripraviti tudi drug učni material (navodila za delo, delovni list, vprašanja 
za razmislek). Ves učni material mora seveda biti pripravljen na ustreznem 
kognitivnem nivoju, upoštevajoč predznanje učencev. Avtorica predlaga oblikovanje 
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seminarjev, skozi katera bi se lahko učitelji in študenti o konkretni teme temeljito 
pripravili (Čepič, 2017). 

 

2.3.3 Primeri vpeljave sodobnih fizikalnih spoznanj v pouk fizike 
 

Kot primer vpeljave sodobnih fizikalnih spoznanj se bomo osredotočili na primera 
vpeljave tem Tekoči kristali in Hidrogeli. 

Z vpeljavo teme Tekoči kristali so se ukvarjali Pavlin idr. (2021). Z raziskavo so želeli 
odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja: 

1. Kako oblikovati učno temi o tekočih kristalih in hidrogelih? 
2. Koliko novega znanja so sodelujoči pridobili? 
3. Kakšna je povratna informacija sodelujočih v raziskavi? 

V raziskavi je sodelovalo 150 študentov prvega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani. 

Učna tema o tekočih kristalih je bila sestavljena iz treh delov: Predavanja, 
eksperimentalno delo v kemijskem laboratoriju in eksperimentalno delo v fizikalnem 
laboratoriju. Vsi trije deli so trajali 90 minut. Med predavanjem so sodelujoči spoznali 
osnovne lastnosti tekočih kristalov, njihovimi optičnimi lastnostmi in delovanje LCD- 
zaslonov. V kemijskem laboratoriju so študentje tekoče kristali sintetizirali, v fizikalnem 
laboratoriju pa so z njimi tudi eksperimentirali. 

Podobno je tudi pri vpeljavi teme Hidrogeli sodelovalo 104 študentov prvega letnika 
Pedagoške fakultete. Učna tema je bila sestavljena iz dveh delov: predavanja in 
eksperimentalnega dela v fizikalnem laboratoriju. Vsak izmed delov je trajal 90 minut. 
Med predavanji so sodelujoči spoznali osnovne lastnosti hidrogelov, s poudarkom na 
nabrekanju, optičnimi lastnostmi in mehanskimi lastnosti. V fizikalnem laboratoriju so 
sodelujoči tudi s hidrogeli tudi eksperimentirali.  

Sodelujoči v obeh raziskavah so bili v povprečju stari 20 let, med njimi je bilo večina 
študentk (96 %) brez izrazitega zanimanja v naravoslovje. Podatki so bili pridobljeni s 
pomočjo pred- in po- testa  in z vprašalnikom o splošnih podatkih sodelujočih in 
vprašanji odprtega tipa o učnih temah Tekoči kristali in Hidrogeli.  

Ugotovitve kažejo, da so sodelujoči povečali svoje znanje o obeh temah. Na vprašanja 
o tekočih kristalih po izvedenih učni temi je v povprečju pravilno odgovorilo 74 % 
sodelujočih. Podobno je na vprašanja o hidrogelih po izvedeni učni temi v povprečju 
pravilno odgovorilo 72 % sodelujočih. Pozitivno povratno oceno o obeh učnih temah 
so podali trije od štirih (75 %) sodelujočih (Pavlin idr., 2021) . 
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu magistrskega dela je podrobneje predstavljena raziskava o 
zanimanju učencev za fizikalne vsebine o sodobnih fizikalnih spoznanjih. V tem delu 
magistrskega dela so podrobneje predstavljeni raziskovalni problem, cilji raziskave, 
raziskovalna vprašanja in metoda dela, znotraj katere so opisani vzorec, opis zbiranja 
podatkov in postopek zbiranja podatkov. Prav tako so v razdelku predstavljeni rezultati 
tabelarično in grafično ter interpretirani.  

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

Fizika je v slovenskih osnovnih šolah eden izmed najmanj priljubljenih predmetov. 
Eden izmed razlogov je tudi v tem, da se učencem vsebine pri pouku fizike zdijo 
nezanimive in neuporabne (Cvetko idr., 2010). Juriševič (2012) kot pomembno 
sestavino motivacije navaja izbiro ustrezne vsebine. Pomembnost izbire vsebin pri 
motiviranju učencev ugotavljajo tudi Cvetko idr. (2010). Čepič (2017) meni, da je z 
vidika motivacije za učenje fizike pomembna vpeljava sodobnih. Tudi v učnem načrtu 
za fiziko (Učni načrt. Osnovna šola. Fizika, 2011)  sta dva operativna cilja namenjena 
obravnavi sodobnih spoznanjem iz fizike. Vpeljava sodobnih spoznanj v pouk fizike je 
zahteven proces (Pavlin idr., 2019). Podobno menijo tudi Pavlin idr. (2020). Na prste 
ene roke lahko preštejemo članke, v katerih je predstavljen razvoj učne teme z vsebino 
o modernih fizikalnih spoznanjih. Po pregledu literature smo ugotovili, da je na voljo le 
en članek (Čepič, 2017), v katerem avtorica predstavi splošne korake o vpeljavi učne 
teme o sodobnih fizikalnih spoznanjih. Po pregledu literature smo ugotovili, da 
obstajajo razlike v zanimanju o fizikalnih vsebinah glede na spol (Sjøberg in Schreiner, 
2010). 

 

3.2 Cilji raziskave 
 

V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, katere teme, ki niso del obveznega učnega 
načrta pri osnovnošolskem pouku fizike, učence zanimajo. Zanimalo nas je, v kolikšni 
meri si učenci želijo implementacije takih tem, bodisi v redni pouk fizike ali v obliki 
izbirnega predmeta. Zanimalo nas, ali se v interesu do takih tem pojavljajo razlike glede 
na spol in glede na stopnjo interesa za naravoslovje. Raziskali smo, kakšno je stališče 
učencev do konkretnih fizikalnih tem, ki temeljijo na sodobnih fizikalnih spoznanjih.  

Glede na rezultate raziskave smo pripravili učne priprave za dve šolski uri na temo 
sodobnih fizikalnih spoznanj, ki se je učencem zdela najbolj zanimiva. Po izvedenih 
učnih urah smo s preverjanjem znanja preverili razumevanje teme, z anketnim 
vprašalnikom pa smo učence vprašali o njihovem mnenju o izvedenih učnih urah. 
Pridobljene podatke smo statistično obdelali in predstavili v obliki preglednic.  
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3.3 Raziskovalna vprašanja 
 

Oblikovali smo šest raziskovalnih vprašanj: 

RV1: Katere teme iz fizike, ki jih običajno ne srečujejo pri pouku fizike, se učencem zdijo 
zanimive? 
 

RV2: V kolikšni meri si učenci želijo implementacije izbirnih vsebin v redni pouk fizike? 
 
RV3: Ali so učenci pripravljeni obiskovati izbirni predmet, v katerem bi se spoznali s 
fizikalnimi temami sodobnih spoznanj, ki jih običajno ne srečujejo pri pouku fizike? Ali 
se pojavljajo statistično značilne razlike o obiskovanju izbirnega predmeta glede na 
notranjo motivacijo pri naravoslovnih predmetih in spol?  
 
RV4: Ali so razlike med dečki in deklicami pri navedbi učnih tem, ki se učencem zdijo 
zanimive? 
 
RV5: Ali so razlike med navedenimi učnimi temami učencev z različno ravnjo interesa 
za naravoslovje? 
 
RV6: Kakšni so odzivi učencev na pripravljene dejavnosti z gledišča interesa in 
napredka v znanju fizike? 
 
 

3.4 Metodologija 
 

3.4.1.Raziskovalna metoda 
 

V raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in 
kvantitativen raziskovalni pristop (Vogrinc, 2008). 
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3.4.2. Vzorec 
 

Način vzorčenja je bil namenski.. V raziskavi je sodelovalo 136 učencev, od tega 58,8 
% fantov in 41,2% deklet (Tabela 1). Od vseh anketirancev jih je 47,1 %  obiskovalo 
osmi, 52,9 % pa deveti razred (Tabela 2). Pri učni uri o radioaktivnost je sodelovalo 18 
učencev.  

 

Tabela 1: Razred anketirancev. 

Razred F f (%) 

8. 64 47,1 

9. 72 52,0 

Skupaj 136 100 

 

Tabela 2: Spol anketirancev. 

Spol F f (%) 

Moški 80 58,8 

Ženski 56 41,2 

Skupaj 136 100 

 

 

3.4.3.Opis postopka zbiranja podatkov 
 

V nadaljevanju predstavljamo uporabljene instrumente in pogoje, ki jih morajo 
instrumenti izpolnjevati.  

Z namenom pridobivanja mnenja učencev o izbirnih vsebinah pri pouku fizike smo 
oblikovali anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz zaprtega in odprtega tipa vprašanj. Z 
namenom pridobivanja povratne informacije o izvedenih urah smo prav tako oblikovali 
anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz odprtega in zaprtega tipa vprašanj. Prav tako smo 
sestavil preverjanje znanja, s katerim smo preveril razumevanje nove učne snovi. 
Vogrinc (2008) opozarja, da je kakovost kvantitativnega raziskovanja pogojena z 
merskimi karakteristikami, med katere našteje objektivnost, zanesljivost, veljavnost, in 
občutljivost. Le z uporabo instrumentov, ki izpolnjujejo zgoraj naštete karakteristike, 
naj bi raziskovalne ugotovitve dale kar se da natančno podobo objektivne stvarnosti 
(Vogrinc, 2008). 

Vogrinc (2008) objektivnost instrumenta opredeli z dveh vidikov. To sta objektivnost 
izpeljave testiranja in interpretacijska objektivnost. Objektivnost izpeljave smo 
zagotovili tako, da so učenci istočasno reševali preverjanje znanja pod enakimi pogoji. 
Vsi hkrati so ga reševali v isti učilnici. Objektivnost vrednotenja pa smo zagotovili tako, 
da smo vnaprej pripravili ključ, po katerem smo vrednotili odgovore učencev. 

Veljavnost merskih instrumentov smo zagotovili z vsebinsko potrditvijo s strani 
didaktika fizika. 
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Z namenom pridobitve mnenja učencev o sodobnih fizikalnih spoznanjih smo oblikovali 
dva anketna vprašalnika. Prvega z naslovom Zanimive vsebine pri pouku fizike so rešili 
vsi učenci 8. in 9. razreda osnovne šole na izbrani mestni osnovni šoli. Anketo so 
učenci izpolnjevali v e-obliki, na spletni strani https://www.1ka.si/. Anketo so učenci 
izpolnjevali v računalniški učilnici med poukom. 

V prvem sklopu vprašalnika so bila zbrana vprašanja, namenjena zbiranju 
demografskih podatkov anketirancev. Ta so zajemala njihov spol in razred, ki ga 
obiskujejo.  

V drugem sklopu vprašalnika smo učence povprašali o njihovem interesu za 
naravoslovne predmete.  

V tretjem sklopu smo učence povprašali o mnenju glede konkretnih fizikalnih tem. 

Anketni vprašalnik Zanimive izbirne vsebine pri fiziki je obsegal skupno 18 vprašanj 
odprtega in zaprtega tipa. Pri nekaterih vprašanjih so učenci svoje mnenje izkazovali 
na osnovi petstopenjske Likertove lestvice. Prvi anketni vprašalnik so učenci 
izpolnjevali oktobra v šolskem letu 2020/2021. 

Drugi vprašalnik z naslovom Mnenje o izvedenih učnih urah je bil sestavljen iz dveh 
sklopov. V prvem smo zbrali demografske podatke anketirancev. Ta so zajemala spol 
in razred, ki ga obiskujejo.  

V drugem sklopu vprašalnika Mnenje o izvedenih učnih urah smo učence povprašali o 
mnenju izpeljane ure na temo sodobnih fizikalnih spoznanj. Vprašanja so zajemala 
mnenje učencev o težavnosti učne teme, o razumevanju nove snovi, o vplivu novih 
spoznanj na interes učencev o pouku fizike ter o pripravljenosti obiskovanja izbirnega 
predmeta na temo sodobnih fizikalnih spoznanj. 

Vprašalnik Mnenje o izvedenih učnih urah je bil sestavljen iz 8 vprašanj. Pri nekaterih 
vprašanjih so učenci svoje mnenje izkazovali na osnovi petstopenjske Likertove 
lestvice. Anketni vprašalnik Mnenje o izvedenih učnih urah so učenci reševali maja v 
šolskem letu 2020/2021. 

 

3.4.4 Postopek obdelave podatkov 
 

Podatke smo s pomočjo spletne aplikacije https://www.1ka.si/ zbrali v tabeli. Za 
statistično analizo podatkov smo uporabi programa Microsoft Excel in SPSS 
(Statistical package for social sciences). Podatki so v magistrskem  delu  predstavljeni 
tabelarično in grafično. 

Pri deskriptivni statistični obdelavi smo izračunali tudi absolutne (F) in relativne 
frekvence (f), mediane, povprečne vrednosti (M), standardne odklone (SD). 

Izračunali smo tudi interkvartalne razpone (IKR) in velikosti učinka (η2),  Velikosti 
učinka smo razdelili v tri razrede: majhen učinek (η2 ≈ 0,01), srednji učinek (η2 ≈ 0,06) 
in velik učinek (η2 ≈ 0,14) (Richardson, 2010). 

Za statistično obdelavo smo uporabili hi-kvadrat preizkus in  neparametrična  Kruskal-
Wallis in Mann-Whitney testa.  Vse hipoteze so bile preverjene na stopnji tveganja 5 
% (α = 0,05). 

https://www.1ka.si/
https://www.1ka.si/
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3.5 Rezultati 
 

V tem poglavju sprva predstavljamo rezultate prvega vprašalnika Zanimive vsebine pri 
pouku fizike. Sledijo rezultati vprašalnika Mnenje o izvedenih učnih urah in rezultate 
preverjanja znanja.  

 

3.5.1.Rezultati vprašalnika Zanimive izbirne vsebine pri fiziki 
 

Drugi sklop vprašanj se je nanašal na zanimanje učencev za pouk naravoslovnih 
vsebin. Rezultate smo zbrali v Tabeli 3.  

Učence smo vprašali o tem, kako zanimivi se jim zdijo naravoslovni predmeti. 12,5 % 
učencev je odgovorilo, da se jim naravoslovni predmeti ne zdijo zanimivi, 23,5 % je 
neopredeljenih, medtem ko je 64,0 % učencev odgovorilo, da se jim naravoslovni 
predmeti zdijo zanimivi. Večina učencev ima pri naravoslovnih dobre ocene (75,0 %), 
16,9 % o ocenah pri naravoslovnih nima mnenja, 8,1 % učencev pa pri naravoslovnih 
predmetih nima dobrih ocen.  

Večini (52,9 %) se naravoslovni predmeti zdijo zahtevni, četrtina (25,0 %)  o 
zahtevnosti naravoslovnih predmetih ni opredeljenih. 21,0 %  jih meni, da so 
naravoslovni predmeti zahtevni. Skoraj polovica (44,8 %)  učencev si v šoli ne želi 
večjega števila  naravoslovnih predmetov, tretjina (33,8 %) jih o tem nima mnenja, 21,3 
% učencev pa si želi več naravoslovnih predmetov.  

V primerjavi naravoslovnih predmetov z drugimi predmeti ima več učencev raje slednje 
(43,4 %), medtem ko ima 36,0 % učencev raje naravoslovne. Ostali so brez mnenja. 
Le 19,1 % učencev je v tem šolskem letu izbralo naravoslovni izbirni predmet. S trditvijo 
»Naravoslovne oddaje, video posnetki in revije se mi zdijo zanimive« se strinja 58,8 % 
učencev. Četrtina je o tej trditvi neopredeljena (22,8 %), s trditvijo pa se ne strinja 19,1 
% učencev. Več kot polovica učencev (55,1 %) je odgovorilo, da se naravoslovnih 
predmetov ne uči, da bi bili starši zadovoljni. Zaradi zadovoljstva staršev se 
naravoslovne  predmete uči 17,6 % učencev, medtem ko jih o tej trditvi 27,0 % ni imelo 
mnenja. 

Najvišja povprečni vrednosti strinjanji sta bili pri trditvah »Naravoslovni predmeti so 
zanimivi.« (M = 3,7,  SD = 1,0 ) in »Naravoslovni predmeti so zahtevni« (M = 3,4, SD 
= 1,0), najnižji pa pri trditvah »Izbral sem naravoslovni izbirni predmet« (M = 2,1, SD = 
1,4) in »Naravoslovne predmete se učim, da so starši zadovoljni« (M = 2,4, SD = 1,1). 
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Tabela 3: Odgovori učencev na vprašanja o njihovem zanimanju za pouk naravoslovnih 
vsebin. 

Trditev Se 
sploh 
ne 
strinjam 
(1) 

Se ne 
strinjam 
(2) 

Nimam 
mnenja 
(3) 

Se 
strinjam 
(4) 

Povsem 
se 
strinjam 
(5) 

M SD 

Naravoslovni 
predmeti so 
zanimivi. 

5 12 32 62 25 
3,7 1,0 

3,7 % 8,8 % 23,5 % 45,6 % 18,4 % 

Pri 
naravoslovnih 
predmetih imam 
dobre ocene. 

1 10 23 61 41 

3,0 0,9 

0,7 % 7,4 % 16,9 % 44,9 % 30,1 % 

 Naravoslovni 
predmeti so 
zahtevni. 

6 24 34 57 15 

3,4 1,0 

4,4 % 17,6 % 25,0 % 41,9 % 11,0 % 

V šoli bi imel več 
naravoslovnih 
predmetov. 23 38 46 20 9 

2,7 1,1 

16,9 % 27,9 % 33,8 % 14,7 % 6,6 % 

Raje imam 
naravoslovne 
predmete kot 
ostale predmete. 

19 40 28 35 14 

2,9 1,2 

14,0 % 29,4 % 20,6 % 25,7 % 10,3 % 

 Izbral sem 
naravoslovni 
izbirni predmet. 64 36 10 11 15 

2,1 1,4 

47,1 % 26,5 % 7,4 % 8,1 % 11,0 % 

Naravoslovne 
oddaje, video 
posnetki in revije 
se mi zdijo 
zanimive. 

14 11 31 56 24 

2,5 1,2 

10,3 % 8,1 % 22,8 % 41,2 % 17,6 % 

Naravoslovne 
predmete se 
učim, da so 
starši zadovoljni. 

40 35 37 20 4 

2,4 1,1 

29,4 % 25,7 % 27,2  % 14,7% 2,9 % 
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Z naslednjim vprašanjem smo učence povprašali o tem, kako pogosto gledajo 
naravoslovne oddaje ali video posnetke in kako pogosto berejo naravoslovne revije 
(Tabela 4). Vsak deseti (10,3 %) učenec nikoli ne gleda naravoslovnih oddaj oziroma 
videoposnetkov ali bere naravoslovnih revij. Dobra tretjina (34,6 %) jih to počne 
nekajkrat na leto, med tem ko to mesečno stori 18,4 % učencev. Vsak tretji (33,1 %) 
to stori nekajkrat na mesec, med tem ko 3,7 % učencev to počne skoraj vsak dan. 

 

Tabela 4: Pogostost ogleda naravoslovnih oddaj, video posnetkov in branja naravoslovnih 
revij. 

 
 
Z naslednjih vprašanjem smo želeli izvedeti, ali si učenci želijo implementacije izbirnih 
vsebin na temo sodobnih fizikalnih spoznanj v redni pouk fizike in ali bi bili pripravljeni 
obiskovati izbirni predmet na temo sodobnih fizikalnih spoznanj (Tabela 5). 
Štirje od petih (80,0 %) učencev si želijo, da bi pri rednem pouku obravnavali teme, ki 
se nanašajo na sodobna fizikalna spoznanja. Vsak peti (20 %) pa si tega ne želi. Dve 
tretjini (67,6 %)  učencev si ne želi obiskovati izbirnega predmeta na temo sodobnih 
fizikalnih spoznanj, tretjina (32,4 %) pa si tega želi.  

 

Tabela 5: Zanimanje učencev za sodobna fizikalna spoznanja v okviru pouka. 

Vprašanje DA NE 

Ali bi bil pripravljen 
obiskovati izbirni predmet, 
pri katerem bi obravnavali 
fizikalne teme sodobnih 
spoznanj? 

44 92 

32,4 % 67,6 % 

Ali bi si želel, da bi pri 
rednem pouku fizike 
obravnavali tudi teme, ki 
se nanašajo na sodobna 
fizikalna spoznanja? 

109 
27 

80 % 
20 % 

 

Nato smo učence povprašali o njihovem mnenju o težavnosti in zanimivosti sodobnih 
fizikalnih spoznanj. Rezultate smo zbrali v Tabeli 6. 

Trditev Nikoli 
(1) 

Nekajkrat 
na leto 
(2) 

Enkrat 
na 
mesec 
(3) 

Nekajkrat 
na 
mesec 
(4) 

Skoraj 
vsak 
dan (5) 

M SD 

Približno kako 
pogosto gledaš 
naravoslovne 
oddaje oziroma 
video posnetke 
ali bereš 
naravoslovne 
revije? 

14 47 25 45 5 

2,8 1,1 

10,3% 34,6 % 18,4 % 33,1 % 3,7 % 
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Iz Tabele 6 je razvidno, da je 42,6 % učencev mnenja, da so teme, ki se ukvarjajo s 
sodobnimi fizikalnimi spoznanji bolj zanimive od tem, ki jih obravnavamo pri rednem 
pouku fizike. Polovica (47,8 %) jih o nima mnenja, ostali pa se s tem ne strinjajo.  Vsak 
šesti učenec (15,5 %) meni, da so teme, ki se ukvarjajo s sodobnimi fizikalnimi 
spoznanji, težje razumljive od tem, ki jih obravnavamo pri rednem pouku fizike. Tretjina 
(33,8 %) se s njimi ne strinja, polovica (50,7 %) pa jih o tem nima mnenja. Četrtina ( 
24,2  %) jih meni, da bi imela težave pri razumevanju učnih tem, ki se ukvarjajo s 
sodobnimi fizikalnimi dognanji. Z njimi se ne strinja 26,5 % učencev, medtem ko jih 
polovica  (48,5 %) o tem nima mnenja. 

Učenci se najmočneje strinjajo s trditvijo, da so teme sodobnih fizikalnih spoznanj bolj 
zanimive od tem, ki jih obravnavamo pri rednem pouku (M = 3,4, SD = 0,8), najmanj 
pa se strinjajo s trditvijo, da bi imeli težave pri razumevanju tem o sodobnih fizikalnih 
spoznanjih (M = 3,0, SD = 0,9). 

 

Tabela 6: Mnenje učencev o zanimivost in razumevanju tem o sodobnih fizikalnih spoznanjih 
glede na teme, ki se jih obravnava pri rednem pouku fizike. 

 

Trditev Se sploh 
ne 
strinjam(1) 

Se ne 
strinjam 
(2) 

Nimam 
mnenja 
(3) 

Se 
strinjam 
(4) 

Povsem 
se 
strinjam 
(5) 

M SD 

Menim, da so 
teme, ki se 
ukvarjajo s 
sodobnimi 
fizikalnimi 
spoznanji, bolj 
zanimive od tem, 
ki jih 
obravnavamo pri 
rednem pouku 
fizike. 

2 11 65 49 9 

3,4 0,8 

1,5 % 8,1 % 47,8 % 36,0 % 6,6 % 

Menim, da so 
teme, ki se 
ukvarjajo s 
sodobnimi 
fizikalnimi 
dognanji, težje 
razumljive kot 
teme, ki jih 
obravnavamo pri 
rednem pouku 
fizike. 

2 19 69 39 7 

3,2 0,8 

1,5 % 14,0 % 50,7 % 28,7 % 5,1 % 

Menim, da bi imel 
težave pri 
razumevanju 
učnih tem, ki se 
ukvarjajo s 
sodobnimi 
fizikalnimi 
dognanji. 

8 28 66 26 7 

3,0 0,9 

5,9 % 20,6 % 48,5 % 19,1 % 5,1 % 
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V naslednjem sklopu vprašanj smo učence povprašali o njihovem mnenju o konkretnih 
temah, ki se ukvarjajo s sodobnimi fizikalnimi spoznanji. To so radioaktivnost, tekoči 
kristali, fizika v medicini, astronomija, različni viri pridobivanja električne energije, 
delovanje tehničnih naprav in hidrogeli. Poleg kratkih opisov tem smo dodali tudi slike, 
ki opisujejo konkretne teme. 

Najbolj zanimiva tema se učencem zdi Radioaktivnost (M = 4,2; SD = 0,9 ….). Sledijo 
Astronomija (M = 4,0; SD = 1,1 ), Fizika v medicini (M = 3,8; SD = 1,1), Delovanje 
tehničnih naprav (M = 3,7; SD =1,1), Tekoči kristali (M = 3,6; SD = 1,0) in Hidrogeli (M 
= 3,5; SD =1,1). Najmanj zanimiva tema se učencem zdi Različni viri pridobivanja 
električne energije (M = 3,1; SD = 1,11). 

 

Tabela 7: Zanimanje učencev o konkretnih temah o sodobnih fizikalnih spoznanjih. 

Tema Se 
sploh 
ne 
strinjam 
(1) 

Se ne 
strinjam 
(2) 

Nimam 
mnenja 
(3) 

Se 
strinjam 
(4) 

Povsem 
se 
strinjam 
(5) 

M SD 

Radioaktivnost 
1 4 12 73 46 

4,2 0,9 

0,7 % 2,9 % 8,8 % 53,7 % 33,8 % 

Tekoči kristali 
3 20 27 59 27 

3,6 1,0 

2,2 % 14,7 % 19,9 % 43,4 % 19,9 % 

Fizika v 
medicini 

3 16 26 53 38 
3,8 1,1 

2,2 % 11,8 % 19,1 % 39,0 % 27,9 % 

Astronomija 
7 9 22 43 55 

4,0 1,1 

5,1 % 6,6 % 16,2 % 31,6 % 40,4 % 

Različni viri 
pridobivanja 
električne 
energije 

10 38 31 46 11 
3,1 1,1 

7,4 % 27,9 % 22,8 % 33,8 % 8,1 % 

  Delovanje 
tehničnih 
naprav 

3 23 19 58 33 
3,7 1,1 

2,2 % 16,9 % 14,0 % 42,6 % 24,3 % 

Hidrogeli 

7 20 29 57 23 

3,5 1,1 

5,1 % 14,7 % 21,3 % 41,9 % 16,9 % 

 

V magistrskem delu nas je zanimalo ali obstajajo razlike med učenci in učenkami glede 
na to, kako zanimiva se jim zdi določena tema. Odgovori učencev in učenk niso bili 
normalno razporejeni, zato smo uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U test 
(Tabela 8). Ta je pokazal, da se pri štirih (*) od sedmih tem pojavljajo statistično 
pomembne razlike o tem, kako zanimiva se tema zdi učencem oziroma učenkam. 
Velikost učinka je majhna ali srednja. To so Radioaktivnost, Fizika v medicini, Različni 
viri pridobivanja električne energije in Delovanje tehničnih naprav. Pri ostalih temah 
statistično pomembnih razlik ni. 
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Poleg Mann-Whitneyevega testa smo izračunali mediane, interkvartalne razpone 
(IKR), povprečne vrednosti (M), standardne odklone (SD) in velikosti učinka (η2),  za 
vsak spol pri vsaki temi. Velikosti učinka smo razdelili v tri razrede: majhen (0,01), 
srednji 0,06) in velik (0,14) (Richardson, 2010). 

V Tabeli 9 smo zbrali povprečne vrednosti in standardne odklone zanimanja za teme 
glede na spol. Tema radioaktivnost bolj zanima učence (M = 4,4, SD = 0,6) kot učenke 
(M = 3,9, SD = 0,9). Podobno se učencem bolj podobna zdi tema Različni viri 
pridobivanja električne energije (M = 3,2, SD = 1,1) kot učenkam (M = 2,8, SD = 1,0). 
Učencem se prav tako zdi tema Delovanje tehničnih naprav bolj zanimiva ( M = 4,0, 
SD = 0,9) kot učenkam (M = 3,3, SD = 1,1). Edina tema, pri kateri so se pojavile 
statistično pomembne razlike in je učenkam (M = 4,2, SD = 0,9)  tema bolj všeč kot 
učencem (M = 3,5, SD = 1,1), je Fizika v medicini.  

 

Tabela 8: Statistična obdelava odgovorov o zanimanju za konkretne teme o sodobnih 
fizikalnih spoznanjih (Me, IKR, Mann-Whitneyev U test) glede na spol učencev. 

Tema Učenci  Učenke  Mann-
Whitneyev U 
test 

 Mdn IKR Mdn IK
R 

U α η2 

Radioaktivnost 4,00 1 4,00 0 1649,000 0,004* 0,050 

Tekoči kristali 4,00 2 4,00 1 1922,000 0,138 0,015 

Fizika v medicni 4,00 1 4,00 1 3015,500 0,000* 0,086 

Astronomija 4,00 2 4,00 2 2344,000 0,627 0,002 

Različni viri pridob. 
el. energ. 

3,50 2 3,00 2 1759,000 0,027* 0,033 

Delovanje tehničnih 
naprav 

4,00 1 4,00 2 1385,000 0,000* 0,105 

Hidrogeli 4,00 1 4,00 1 2604,000 0,091 0,019 
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Tabela 9: Povprečne vrednosti in standardni odkloni odgovorov o zanimanju za konkretne 
teme o sodobnih fizikalnih spoznanjih (M, SD) glede na spol učencev. 

Tema Učenci Učenke 

 Povprečje (M) Standardni 
odklon (SD) 

Povprečje (M) Standardni 
odklon  (SD) 

Radioaktivnost 4,4 0,6 3,9 0,9 

Tekoči kristali 3,8 1,0 3,5 1,0 

Fizika v 
medicni 

3,5 1,1 4,2 0,9 

Astronomija 3,9 1,1 4,0 1,2 

Različni viri 
prid. el. energ. 

3,2 1,1 2,8 1,0 

Delovanje 
tehn. naprav 

4,0 0,9 3,3 1,1 

Hidrogeli 3,4 1,1 3,7 1,0 

 

 

Zanimalo nas je, ali se poleg spola pojavljajo razlike med navedenimi učnimi temami 
učencev z različno ravnjo interesa za naravoslovje. Učence smo glede na odgovore o 
notranji motivaciji razdelili v tri skupine. Podatki niso normalno razporejeni, zato smo 
za statistično analizo uporabili Kruskal-Wallisov test. Ta je pokazal, da se pri temah 
Astronomija in Delovanje tehničnih naprav ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
med učenci z različno ravnjo interesa, medtem ko pri ostalih temah razlike so. Velikost 
učinka je majhna ali srednja. Pri teh temah smo uporabili post-hoc Dunnov test. 
Statistične  podatke smo zbrali v Tabeli 10. 
Pri vseh temah, kjer so razlike statistično pomembne, so bil za to vzrok višji povprečni 
odgovori učencev, ki so izkazali visoko motivacijo za naravoslovne predmete. 

Pri vseh temah lahko opazimo enak trend povprečnih ocen glede na nivo motivacije. 
Povprečne vrednosti interesa za temo so pri učencih z nizko motivacijo za naravoslovje 
najnižje, sledijo jim učenci s srednjim nivojem motivacije, najvišje povprečne vrednosti 
pa opazimo pri učencih z visokim nivojem motivacije.  

  
Tabela 10: Kruskal-Wallis test zanimanja o vsebinah na temo sodobnih fizikalnih spoznanj 
glede na nivo motivacije. 

Tema Nivo interesa Kruskal-Waliss test 

 Nizka Srednja Visoka χ2 α η2 

Mdn IKR Mdn IKR Mdn IKR 

Radioaktivnost 4,00 1 4,00 1 5,00 1 7,022 0,030* 0,038 

Tekoči kristali 3,00 2 4,00 1 4,00 1 8,550 0,014* 0,049 

Fizika v 
medicni 

3,00 1 4,00 2 5,00 1 9,735 0,008* 0,058 

Astronomija 3,50 2 4,00 2 5 1 5,015 0,081 0,023 

Različni viri 
prid. el. energ. 

2,00 3 3,00 2 4,00 1 11,248 0,004* 0,070 

Delovanje 
tehn. naprav 

4,00 1 4,00 1 4,00 1 4,469 0,107 0,019 

Hidrogeli 3,00 2 4,00 1 4,00 1 7,662 0,022* 0,043 

 



25 

 

V Tabeli 11 smo zbrali povprečne vrednosti in standardne deviacije odgovorov 
skupin, ki so bile oblikovane glede na nivo interesa za naravoslovne predmete. 

 

Tabela 11: Povprečna vrednost in standardni odklon zanimanja o vsebinah na temo 
sodobnih fizikalnih spoznanj glede na nivo motivacije. 

Tema Nivo motivacije 

Nizka Srednja Visoka  

M SD M SD M SD 

Radioaktivnost 4,2 0,6 4,1 0,8 4,6 0,5 

Tekoči kristali 3,3 1,2 3,6 1,0 4,1 1,1 

Fizika v 
medicini 

3,2 0,7 3,8 1,1 4,2 1,0 

Astronomija 3,4 1,1 4,0 1,1 4,2 1,1 

Različni viri 
prid. el. energ. 

2,3 1,2 3,0 1,1 3,7 0,8 

Delovanje 
tehn. naprav 

3,6 0,9 3,6 1,1 4,1 1,2 

Hidrogeli 3,0 1,0 3,5 1,1 4,0 1,1 

 

V magistrskem delu smo želeli preveriti, ali se pojavljajo v želji po obiskovanju 
izbirnega predmeta na temo sodobnih fizikalnih spoznanj  glede na spol.  

Za statistično obdelavo smo uporabili Hi – kvadrat test. Podatke smo zbrali v Tabeli 
12. 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa ni statistično pomembna (χ2 = 1,346, α = 0,246). V 
vzorcu se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med spolom in željo po 
obiskovanju izbirnega predmeta na temo sodobnih fizikalnih spoznanj. 

Dobra tretjina (36,3 %) učencev si želi obiskovanja izbirnega predmeta na temo 
sodobnih fizikalnih spoznanj, tega si želi nekaj manj učenk (26,8 %). 

 

Tabela 12: Pripravljenost obiskovanja izbirnega predmeta na temo sodobnih fizikalnih 
spoznanj glede na spol učencev. 

 Ali bi bil pripravljen obiskovati izbirni 
predmet na temo sodobnih fizikalnih 
spoznanj? 

Hi – kvadrat  

Spol DA  Ne χ2 Df α 

N f (%) N f (%) 

Moški 29 36,3 51 63,7 1,348 1 0,246 

Ženski 15 26,8 41 73,2 

 

Preverili smo tudi,  ali se želja po obiskovanju izbirnega predmeta na temo sodobnih 
spoznanj razlikuje glede na motivacijo učencev za naravoslovje. Ponovno smo 
uporabili Hi-kvadrat test. Relevantne podatke smo zbrali Tabeli 13. 

Vrednost hi – kvadrat preizkusa je statistično pomembna (χ2 = 28,624, α = 0,000). 
Ničelno hipotezo obdržimo in s tveganjem, manjšim od 1 % trdimo, da se v osnovni 
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množici med učenci z različno stopnjo motivacije pojavljajo razlike v tem, ali si želijo 
obiskovati izbirni predmet na temo sodobnih fizikalnih spoznanj.  

Večina (91,7 %) učencev z nizko motivacijo za naravoslovje si ne želi obiskovati 
izbirnega predmeta na temo sodobnih fizikalnih spoznanj, podobno si tega ne želi 74,3 
% učencev s srednjim nivojem motivacije. Med učenci z visoko motivacijo pa si jih 84,2 
% želi obiskovati izbirni predmet na temo sodobnih fizikalnih spoznanj. 

 

Tabela 13: Pripravljenost obiskovanja izbirnega predmeta na temo sodobnih fizikalnih 
spoznanj glede na nivo motivacije. 

 Ali bi bil pripravljen obiskovati izbirni 
predmet na temo sodobnih fizikalnih 
spoznanj? 

Hi – kvadrat  

Motivacija DA  Ne χ2 df α 

N f (%) N f (%) 

Nizka 1 8,3 11 91,7 28,624 2 0,000 

Srednja 27 25,7 78 74,3 

Visoka 16 84,2 3 15,8 

 

 

3.4.2 Rezultati reševanja preverjanja znanja 
 

Tema, ki se je učencev najbolj zdela zanimiva, je radioaktivnost. Na temo 
radioaktivnosti smo sestavili dve učni uri. Učni uri sta bili izvedeni v mesecu aprilu 2021 
z 8. razredom in sicer v obliki dveh zaporednih ur (blok uri). Po izvedenih učnih urah 
so učenci rešili preverjanje znanja in anketni vprašalnik o njihovem mnenju o izvedenih 
učnih urah. 

Preverjanje znanja je v celoti rešilo 16 učencev. V nadaljevanju je prikazan prvi sklop 
vprašanj s Preverjanja znanja. V Tabeli 14 je prikazano, kako so učenci reševali prvi 
sklop nalog. 

Prva naloga je bila naloga izbirnega tipa. Z njo smo želeli preveriti, ali učenci razumejo 
nekaj osnovnih idej o radioaktivnosti. 
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Vprašanja prvega sklopa 

 

1. Kakšen je naboj atomskih jeder? 
 
a) Pozitiven, ker se v njih nahajajo nevtroni 
b) Negativen, ker so protoni nabiti negativno 
c) Pozitiven, ker so protoni nabiti pozitivno 
d) Atomska jedra nimajo naboja 
 
2. Jedrske reakcije so posledica  
 
a) Nestabilnosti jeder 
b) Velike mase elektronov v elektronski ovojnici 
c) Segrevanja snovi 
d) Privlačne sile med delci v jedru 
 
3. Zakaj so jedra nekaterih elementov nestabilna? 
 
a) V jedrih se nahaja preveliko število elektronov 
b) V jedrih se nahaja preveliko število delcev, ki se med seboj odbijajo 
c) Jedra imajo premajhno število delcev in so prelahka, da bi bila stabilna 
d) V jedra se zaletavajo elektroni, s čimer jedra postanejo nestabilna 
 
 
 
4. Nestabilna jedra postanejo stabilna s pomočjo dveh mehanizmov. Ta 
mehanizma sta: 
 
a) Nastanek anionov in nastanek kationov  
b) Povezovanje jeder z elektroni in jedrski razpad  
c) Jedrski razpad in jedrski razcep  
d) Jedra postanejo stabilna z mehanizmi, ki jih ne znamo razložiti 
 
 
 
 
 
5. Kakšna je razlika med alfa in beta delci? 
 
a) Edina razlika med alfa in beta delci je v tem, da imajo beta delci večjo 
energijo 
b) Alfa delci so sestavljeni iz 2 elektronov in 1 nevtrona, medtem ko so beta 
delci sestavljeni iz 2 nevtronov in enega elektrona 
c) Alfa delci so sestavljeni iz dveh protonov in 2 nevtronov (jedro helija), beta 
delci pa so elektroni ali pozitroni 
d) Razlike med alfa in beta delci ni, različni imeni sta le posledica različnih 
mehanizmov, kako delca nastaneta 
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Iz Tabele 14 je razvidno, da so učenci najboljše reševali d) primer, 93,8 % jih je to 
nalogo rešilo pravilno. Uspešno so reševali tudi c) (81,2 %) in b) (75 %) primera. 
Polovica jih je pravilno odgovorila na a) vprašanje. Največ težav so imeli pri e) primeru, 
kjer jih je nalogo pravilno rešilo 37,5 %. 

 

Tabela 14: Pravilnost reševanja nalog na temo radioaktivnosti. 

NALOGA Pravilno Napačno 

 N f [%] N f [%] 

1. 8 50 8 50 

2. 12 75 4 25 

3. 13 81,2 3 18,8 

4. 15 93,8 1 6,2 

5. 6 37,5 10 62,5 

 

Pri vsakem vprašanju smo učence vprašali tudi, ali so odgovor poznali že pred izvedbo 
ur. Pri vseh, razen pri prvem vprašanju, so vsi učenci odgovorili, da pred izvedbo ur na 
to vprašanje ne bi znali odgovoriti. Prvo vprašanje je spraševalo o naboju jedra, o 
čemer so se pri pouku že učili. 

 

Pri drugi nalogi smo želeli preveriti, ali razumejo, kaj so to verižne reakcije. Trditve o 
verižni  reakciji so učenci ovrednotili kot pravilne oziroma nepravilne (Tabela 15). 

Tabela 15: Naloga na temo verižnih reakcij. 

Trditev Pravilno Nepravilno 

a) Verižne reakcije so vzrok za veliko količino sproščene 
energije. 

  

b) Verižne reakcije je nemogoče nadzorovati.   

c) Vse kemijske in fizikalne reakcije so verižne.   

d) Za vzdrževanje verižnih reakcij moramo konstantno dovajati 
energijo. 

  

e) Verižne reakcije si lahko predstavljamo kot padanje domin, 
ki so postavljene ena poleg druge. 

  

f) Verižne reakcije se dogajajo v atomski bombi, v nuklearni 
elektrarni pa ne. 

  

 

Odgovore učencev smo zbrali v Tabeli 16 iz katere je razvidno, da so učenci najboljše 
odgovorili na a) vprašanje (81,3 %). Enako dobro so odgovorili na vprašanji e) in f), 
vsak tretji (75 %) je na ti vprašanji odgovoril pravilno. Nekoliko slabše so odgovorili na 
vprašanji c) (43,8 %) in d) (56,2 %). 
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Tabela 16: Pravilnost reševanja naloge na temo verižnih reakcij. 

Trditev Pravilnost reševanja 

 Pravilni odgovor Nepravilni odgovor 

N  f [%] N f [%] 

a) Verižne reakcije so vzrok za veliko 
količino sproščene energije. 

13 81,3 3 18,7 

b) Verižne reakcije je nemogoče nadzorovati. 7 43,8 9 56,2 

c) Vse kemijske in fizikalne reakcije so 
verižne. 

14 87,5 2 12,5 

d) Za vzdrževanje verižnih reakcij 
moramo konstantno dovajati energijo. 

9 56,2 7 43,8 

e) Verižne reakcije si lahko predstavljamo 
kot padanje domin, ki so postavljene ena 
poleg druge. 

12 75 4 25 

f) Verižne reakcije se dogajajo v atomski 
bombi, v nuklearni elektrarni pa ne. 

12 75 4 25 

 

Pri tretji nalogi (Tabela 17) smo želeli preveriti, ali učenci razlikujejo med 
mehanizmoma delovanja atomske bombe in nuklearne elektrarne. Pri nalogi so učenci 
označili, katere trditve veljajo o atomski bombi, katere o nuklearni elektrarni in katere 
o atomski bombi in nuklearni elektrarni.  

 

Tabela 17: Naloga na temo razlikovanja med atomsko bombo in nuklearno elektrarno. 

Trditev Atomska 
bomba 

Nuklearna 
elektrarna 

Velja 
za 
oboje 

a) Potekajo verižne reakcije.    

b) Potekajo nenadzorovane reakcije.    

c) Reakcije potečejo hipoma.    

d) Za delovanje so potrebni radioaktivni elementi.    

e) K jedrskem gorivu dodamo elemente, ki absorbirajo 
nevtrone, brez da bi se jedra teh elementov jedrsko cepila 
(npr. kadmij) 

   

f) Uporabljamo jih za pridobivanje električne energije.    

g)  Je/So v Sloveniji.    

 

Iz Tabele 18 je razvidno da so učenci najboljše odgovorili na vprašanja e) (75%), f) 
(81,3%) in g) (75 %). Nekoliko slabše so odgovarjali na vprašanje b) (62,5 %), točno 
polovica jih je pravilno odgovorila na vprašanji a) in d). Na vprašanje  c) so odgovarjali 
najslabše (25 %). 
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Tabela 18: Pravilnost reševanja naloge na temo razlikovanja med atomsko bombo in 
nuklearne elektrarne. 

Trditev Pravilnost reševanja 

Pravilno Nepravilno 

N f [%] N f [%] 

a) Potekajo verižne reakcije. 8 50 8 50 

b) Potekajo nenadzorovane reakcije. 10 62,5 6 37,5 

c) Reakcije potečejo hipoma. 4 25 12 75 

d) Za delovanje so potrebni radioaktivni elementi. 8 50 8 50 

e) K jedrskem gorivu dodamo elemente, ki absorbirajo 
nevtrone, brez da bi se jedra teh elementov jedrsko 
cepila (npr. kadmij) 

12 75 4 25 

f) Uporabljamo jih za pridobivanje električne energije. 13 81,3 3 18,7 

g)  Je/So v Sloveniji. 12 75 4 25 

 

 

Četrta naloga je učence vprašala o tem, kakšna ovira ustavi vsakega izmed vrst 
sevanja. Kot popolnoma pravilen odgovor smo upoštevali le, če je učenec naštel vse 
tri izmed ovir list papirja, aluminij in kos svinca. Če je učenec naštel eno oviro, je za to 
dobil eno točko, za dve pa 2 točki. Za vse tri naštete ovire je učenec dobil 3 točke. 

 

Tabela 19: Kakšna ovira ustavi vsako izmed vrst radioaktivnega sevanja? 

Vprašanje Odgovor 

 1 točka 2 točki 3 točke 

Kakšna ovira ustavi vsako izmed vrst 
radioaktivnega sevanja? 
 

N f [%] N f [%] N f [%] 

7 43,8 0 0 9 56,2 

 

3.4.3 Rezultati vprašalnika Mnenje učencev o izvedenih učnih urah 
 

Po izvedenih učnih urah na temo radioaktivnosti so učenci izpolnili anketo, v kateri smo 
jih povprašali o njihovem mnenju o izvedenih učnih urah. Anketo je izpolnilo 18 
učencev.  

V prvem sklopu vprašanj smo učence povprašali o njihovem mnenju o izvedenih učnih 
urah. Odgovore učencev smo zbrali v Tabeli 20. 

Iz rezultatov lahko razberemo, da sta se učni uri učencem zdela zanimivi (M = 4,4, SD 
= 0,9). Učenci so bili mnenja, da so lahko sledili razlagi učitelja (M = 4,3, SD = 0,7). 
Učenci se niso strinjali s trditvijo, da da sta bili učni uri zahtevnejši od rednega pouka 
fizika ( M = 2,1, SD = 0,9). Učenci so izrazili željo, da bi se  o podobnih temah učili tudi 
pri rednem pouku fizike (M = 4,5, SD = 0,9). Povprečna vrednost odgovorov pa je bila 
nekoliko nižja pri trditvi, da so učenci snov razumeli do te mere, da bi jo lahko razložili 
sošolcu (M = 3,6, SD = 0,7). Približno enaka je tudi povprečna vrednost pri trditvi, da 
bi na podlagi učnih ur izbrali izbirni predmet na temo sodobnih fizikalnih spoznanj (M 
= 3,4, SD = 0,9). Izrazito večji je standardni odklon pri trditvi, ali si učenci želijo obiskati 
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raziskovalno ustanovo, kjer raziskujejo sodobna fizikalna vprašanja (M = 3,5, SD = 
1,2). Učence smo vprašal tudi, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo, da so pridobili 
dovolj znanja, da bi si o konkretni temi lahko več pogledali tudi sami (M = 3,7, SD = 
1,0). Učenci so mnenja, da se jim je zanimanje za fiziko povečalo (M = 3,7, SD = 0,8). 
Strinjali so se s trditvijo, da sta se jim učni uri v primerjavi z rednim poukom fizike zdeli 
bolj zanimivi (M = 4,3, SD = 0,8). Prav tako so se strinjali, da bi o konkretni temi pri 
pouku radi izvedeli še več ( M = 3,9, SD = 0,7). Učencem je fizika zaradi učenja o 
sodobnih fizikalnih spoznanjih bolj všeč (M = 3,6, SD = 1,1). 

 

Tabela 20: Mnenje učencev o izvedenih učnih urah. 

Vprašanje Se 
sploh 
ne 
strinjam 
(1) 

Se ne 
strinjam 
(2) 

Nimam 
mnenja 
(3) 

Se 
strinjam 
(4) 

Povsem 
se 
strinjam 
(5) 

M SD 

a) Učni uri o 
izbrani vsebini 
sta se mi zdeli 
zanimivi. 

0 1 1 6 10 4,3 0,9 

0 % 5,6 % 5,6 % 33,3 % 55,6 % 

b) Menim, da 
sem lahko 
spremljal 
razlago 
učitelja. 

0 0 2 8 8 4,3 0,7 
 

0,0 % 0,0 % 11,1 % 44,4 % 44,4 % 

c) Učni uri sta 
bili 
zahtevnejši od 
rednega 
pouka fizike. 

6 6 5 1 0 2,0 0,9 
 

33,3 % 33,3 % 27,8 % 5,6 % 0,0 % 

č) Želim si, da 
bi se o 
podobnih 
temah učili 
tudi pri 
rednem pouku 
fizike. 

0 1 1 4 12 4,5 0,9 
 

0,0 % 5,6 % 5,6 % 22,2 % 66,7 % 

d) Menim, da 
sem učno 
vsebino 
razumel do te 
mere, da bi jo 
lahko razložil 
sošolcu. 

0 1 6 10 1 3,6 0,7 

0,0 % 5,6 % 33,3 % 55,6 % 5,6 % 

e) Na podlagi 
videnega bi 
izbral izbirni 
predmet, pri 

0 1 11 3 3 3,4 0,9 
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katerem bi se 
učili o 
sodobnih 
fizikalnih 
dognanjih. 0,0 % 5,6 % 61,1 % 16,7 % 16,7 % 

f) Želim si, da 
bi obiskali 
raziskovalno 
ustanovo, kjer 
znanstveniki 
preučujejo 
sodobna 
fizikalna 
vprašanja. 

1 3 4 6 4 3,5 1,2 
 

5,6 % 16,7 % 22,2 % 33,3 % 22,2 % 

g) Menim, da 
sem pridobil 
dovolj znanja, 
da bi o izbrani 
temi lahko 
sam pogledal 
kaj več. 

0 2 6 6 4 3,7 1,0 
 

0,0 % 11,1 % 33,3 % 33,3 % 22,2 % 

h) Moje 
zanimanje za 
fiziko se je 
povečalo. 

0 1 5 10 2 3,7 0,8 
 

0,0 % 5,6 % 27,8 % 55,6 % 11,1 % 

i) V primerjavi 
z rednim 
poukom fizike 
sta se mi učni 
uri zdeli bolj 
zanimivi. 

0 0 4 5 9 

4,3 0,8 
 

0,0 % 0, 0 % 22,2 % 27,8 % 50,0 % 

j) Želim si, da 
bi o temi, ki 
smo se jo 
učili, pri 
pouku fizike, 
izvedel še več. 

0 0 5 9 4 3,9 0,7 
 

0,0 % 0,0 % 27,8 % 50,0 % 22,2 % 

k) Zaradi 
učenja o 
sodobnih 
fizikalnih 
odkritjih mi je 
fizika bolj 
všeč. 

1 2 3 9 3 3,6 1,1 
 

5,6 % 11,1 % 16,7 % 50, 0% 16,7 % 
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Z naslednjimi tremi vprašanji smo želeli pridobiti povratno informacijo učencev o tem, 
kaj so se pri učnih urah naučili novega, kaj jim je bilo pri urah všeč in kaj jim pri urah ni 
bilo všeč. Z namenom izločevanja odgovorov učencev smo njihove odgovore kodirali. 
To pomeni, da smo njihovim odgovorom pripisali kodo. Tako smo odgovore učencev 
zbrali v tabele, pri vsaki kodi pa smo določili tudi število odgovorov (N), ki jih koda 
zajema in izračunali frekvence (f). Uporabili smo induktivni pristop, torej smo kode 
oblikovali po prejetih odgovorih (Vogrinc, 2008). 

 

Z drugim vprašanjem, ki se glasi : »Kaj si se pri učnih urah novega naučil?« smo želeli 
povratno informacijo o tem, kaj so se učenci naučili novega (Tabela 21). 

Večina učencev je odgovorila, da so se naučili nekaj novega o delovanju atomske 
bombe, nuklearne elektrarne (38,9 %). Drugi najpogostejši odgovor je bil, da so se 
naučili veliko novega (27,8 %), sledili so radioaktivni razpadi (22,2 %). 11,1 % učencev 
je odgovorilo, da so se naučili nekaj novega o sevanju. 

 

Tabela 21: Odgovori učencev na vprašanje, kaj so se pri učni uri novega naučili. 

Kaj si se pri učnih urah novega naučil?« 

Koda N f [%] 

Delovanje atomske bombe 
in/ali jedrskih elektrarn 

7 38,9 

Veliko 5 27,8 

Radioaktivni razpad 4 22,2 

Sevanje 2 11,1 

 

Pri tretjem vprašanju smo učence povprašali o tem, kaj jim je bilo pri učnih urah všeč. 
Odgovore smo zbrali v Tabeli 22. 

Učencem je bila najbolj všeč uporaba IKT (Kahoot, animacije in videoposnetki). Skoraj 
vsak četrti (23,5 %) je bil, da je bila učencem tema bolj všeč kot teme pri rednem pouku 
fizike. 17.6 % učencev je odgovorilo, da jim je bilo všeč vse., medtem ko jih je 11,8 % 
odgovorilo, da jim je bilo všeč novo znanje. En učenec (5,9 %) je odgovoril, da mu je 
bilo všeč malo pisanja v zvezek, prav tako je en učenec odgovoril, da mu pri učnih urah 
ni bilo všeč nič. 
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Tabela 22: Odgovori učencev na vprašanje, kaj se jim je pri učnih urah zdelo dobro. 

Napiši svoje mnenje o tem, kaj se ti je pri učnih urah zdelo dobro? 

Koda N f [%] 

Uporaba IKT 5 29,4 

Tema je bolj zanimiva kot 
ostale 

5 23,5 

Vse 3 17,6 

Novo znanje 2 11,8 

Malo pisanja 1 5,9 

Nič 1 5,9 

 

S četrtim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kaj učencem pri učnih urah ni bilo všeč. 
Odgovore smo zbrali v Tabeli 23. 

Veliki večine učencev je bilo všeč vse. Tri učence je motilo klepetanje sošolcev, eden 
učenec pa je izpostavil, da mu ni bila všeč animacija o radioaktivnem sevanju oziroma 
je predlagal uporabo druge. En učenec na vprašanje ni odgovoril (»/«).  

 

Tabela 23: Odgovori učencev na vprašanje, kaj jim pri učnih urah ni bilo všeč. 

Napiši svoje mnenje o tem, kaj ti pri učnih urah ni bilo všeč. 

Koda N f [%] 

Nič 12 75, 0 

Motenje pouka sošolcev 3 18,8  

Uporaba animacije o 
vrstah sevanja 

1 6,2 

 

Z naslednjim sklopom vprašanj smo želeli ugotoviti, kako so se učenci počutili med 
učnima urama. S prvim vprašanjem (Tabela 24) smo želeli ugotoviti, kako so počutili v 
smislu veselja oziroma žalosti (1 - veselje, 9 – žalost). V drugem vprašanju (Tabela 
25) nas je zanimalo, kako aktivno so se počutili med učnima urama (1 – zelo aktiven, 
9 – zelo spokojen). S tretjim vprašanjem (Tabela 26) smo učence povprašali o tem, 
kako samostojno so se počutili pri obravnavi nove teme (1 – povsem nesamostojne, 9 
– povsem samostojen).  V ta namen smo učencem ponudili 9 sličic počutja (Morris, 
1995), učenci pa so izbrali tisto, ki je najbolj ustrezala njihovemu počutju med urama. 
Rezultate smo zbrali v Tabeli 27. 

 

 

 

 



35 

 

Tabela 24: Počutje učencev pri učnih urah. 

Na spodnji sliki so od 1 do 9 prikazane različne stopnje počutja. Številka 1 prikazuje veselje, številka 9 
pa žalost. V spodnje okence vpiši številko, ki najbolje prikazuje tvoje počutje med učnima urama. 

 

 

Tabela 25: Aktivnost oziroma spokojnost učencev pri učnih urah. 

Na spodnji sliki so od 1 do 9 prikazane različne stopnje počutja. Številka 1 pomeni zelo aktiven, številka 
9 pa zelo spokojen. V spodnje okence vpiši številko, ki najbolje prikazuje tvoje počutje med učnima 
urama. 

 

 

Tabela 26: Samostojnost in nesamostojnost učencev pri učnih urah. 

Na spodnji sliki so od 1 do 9 prikazane različne stopnje počutja. Številka 1 pomeni povsem 
nesamostojen, številka 9 pa povsem samostojen. V spodnje okence vpiši številko, ki najbolje prikazuje 
tvoje počutje pri razumevanju nove snovi med učnima urama. 

 
 

Učenci so se med učnima urama v povprečju počutili veselo (M = 2,4, SD = 1,3). V 
povprečju so se počutili nekoliko bolj aktivno kot spokojno (M = 3,9, SD = 2,3). 
Podobno so se povprečno počutili bolj samostojno kot nesamostojno ( M = 5,3, SD = 
2,4). 
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Tabela 27: Počutje učencev pri učnih urah. 

Tema vprašanja M SD 

Veselje 2,4 1,3 

Aktivnost 3,9 2,3 

Samostojnost 5,3 2,4 
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4. SINTEZA REZULTATOV Z DISKUSIJO 
 

S pomočjo odgovorov anketnih vprašalnikov smo pridobili podatke, s katerimi lahko 
odgovorimo na raziskovalna vprašanja. 

RV1: Katere teme iz fizike, ki jih običajno ne srečujejo pri pouku fizike, se učencem 
zdijo zanimive? 

Od vseh ponujenih tem, so učenci na petstopenjski Likertovi lestvici kot najbolj zanimivi 
izbrali radioaktivnost (M = 4,2, SD = 0,9) in astronomija (M = 4,0, SD = 1,1). Pri opisu 
radioaktivnosti so bile  izpostavljene  tri vsebine, in sicer: Kaj je radioaktivnost, zakaj 
nam radioaktivnost škoduje, kako delujejo nuklearne elektrarne in atomske bombe. 
Podobno so bile pri temi Astronomiji izpostavljene tri vsebine: Težave pri preživetju na 
drugih planetih, faze v obstoju zvezd, gravitacijski valovi. Da je Radioaktivnost za 
učence zanimiva tema, pravita tudi Wirth in Pavlin (2021). Če primerjamo rezultate z 
rezultati projekta ROSE (Sjøberg in Schreiner, 2010) lahko ugotovimo, da se teme, 
vezane na astronomijo, zdijo učencem in učenkam zelo zanimive. V naši raziskavo so 
se sicer teme vezane na astronomijo izkazale kot druge najbolj zanimive.  

RV2: V kolikšni meri si učenci želijo implementacije izbirnih vsebin v redni pouk fizike? 

Na to vprašanje lahko odgovorimo, da si tega želijo štirje od petih (80,0 %) učencev 
(Tabela 5). Enako je v svoji raziskavi ugotovil Repnik (2012), in sicer, da ima izbira 
tematike ključen pomen na motivacijo učencev. Podobno lahko zasledimo v Pavlin 
(2013), kjer je zapisana izjava profesorja fizike na gimnaziji, da vsebine na temo 
sodobnih fizikalnih dijake zanimajo, težava pa je dobiti povratno informacijo o 
pridobljenem novem znanju. 

RV3: Ali so učenci pripravljeni obiskovati izbirni predmet, v katerem bi se spoznali s 
fizikalnimi temami sodobnih spoznanj, ki jih običajno ne srečujejo pri pouku fizike? 

Na tretje raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da si tega želi vsak tretji učenec 
(32,4 %) (Tabela 5). Prav tako lahko trdimo, da ni razlik o želji obiskovanja takega 
izbirnega predmeta glede na spol učencev (Tabela 12), se pa razlike pojavijo pri 
pripravljenosti obiskovanja zgoraj omenjenega izbirnega predmeta glede na motivacijo 
učencev za učenje naravoslovja. Devet od desetih učencev z nizko motivacijo za 
učenje naravoslovja si tega ne želi, medtem ko se jih več kot osem od desetih učencev 
z visokim nivojem motivacije za učenje naravoslovja tega želi. Prav tako si tega želijo 
trije od štirih učencev s srednjim nivojem motivacije (Tabela 13). 

RV4: Ali so razlike med dečki in deklicami pri navedbi učnih tem, ki se učencem zdijo 
zanimive? 

Na četrto raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo delno pritrdilno. S pomočjo Mann-
Whitney testa trdimo, da se teme radioaktivnost, različni viri pridobivanja električne 
energije in delovanje tehničnih naprav učencem zdijo bolj zanimive kot učenkam. 
Tema fizika v medicini pa se zdi bolj zanimiva učenkam kot učencem. Pri ostalih treh 
temah (tekoči kristali, hidrogeli in astronomija) statistično pomembnih razlik ni. 
Podobno so v projektu ROSE (Sjøberg in Schreiner, 2010) ugotovili, da dečke bolj 
zanima tehnika. V isti raziskavi so prav tako ugotovili, da so teme o zdravju bolj 
zanimive deklicam kot dečkom. Prav tako so se teme, vezane na astronomijo, zdele 
podobno zanimive obema spoloma.  
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RV5: Ali so razlike v navedenih učnih temah učencev z različno ravnjo interesa za 
naravoslovje? 

Na to vprašanje lahko odgovorimo pritrdilno za pet od sedmih tem (Tabela 10) . 
Kruskal-Wallisov test je pokazal, da se pri temah Astronomija in Delovanje tehničnih 
naprav ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učenci z različno ravnjo 
interesa, medtem ko pri ostalih temah razlike so. Velikost učinka je majhna ali srednja. 
Pri vseh temah, kjer so razlike statistično pomembne, so bil za to vzrok višji povprečni 
odgovori učencev, ki so izkazali visoko motivacijo za naravoslovne predmete. 

Pri vseh temah lahko opazimo enak trend povprečnih ocen glede na nivo motivacije 
za pouk naravoslovnih predmetov . Povprečne vrednosti interesa za temo so pri 
učencih z nizko motivacijo za naravoslovje najnižje, sledijo jim učenci s srednjim 
nivojem motivacije, najvišje povprečne vrednosti pa opazimo pri učencih z visokim 
nivojem motivacije.  

RV6: Kakšni so odzivi učencev na pripravljene dejavnosti z gledišča interesa in 
napredka v znanju fizike? 

Na sedmo raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da so odzivi pozitivni. S 
povprečno oceno M = 3,2 (SD = 0,8) na petstopenjski Likertovi lestvici so učenci 
odgovorili, da si želijo, da bi o temi Radioaktivnost izvedeli še več. Strinjali so se s 
trditvijo: »V primerjavi z rednim poukom fizike sta se mi učni uri zdeli bolj zanimivi» (M 
= 4,3, SD = 0,8).  Podobno lahko na podlagi visoke povprečne ocene (M = 3,6, SD = 
1,1) pri trditvi »Zaradi učenja o sodobnih fizikalnih odkritjih mi je fizika bolj všeč« trdimo, 
da je bilo učencem učenje o sodobnih fizikalnih spoznanjih všeč in da je pozitivno 
vplivalo na njihovo znanje in interes pri pouku fizike. Podobno so ugotovili Pavlin idr. 
(2021). Pozitivno povratno oceno o temah Hidrogeli in Tekoči kristali so podali 3 od 4 
sodelujočih (75 %). 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti katere teme iz fizike, ki jih običajno ne 
srečujejo pri pouku fizike, se učencem zdijo zanimive. Zanimalo nas je tudi, ali si učenci 
želijo implementacije učnih vsebin na temo sodobnih fizikalnih spoznanj in ali bi si želeli 
obiskovati izbirni predmet, kjer bi se učili o takih temah. Ugotoviti smo želeli, ali so 
razlike med učenci in učenkami o tem, katere teme se jim zdijo zanimive. Prav tako 
nas je zanimalo, ali so razlike med učenci z različnim nivojem interesa za naravoslovje 
o tem, katere teme se jim zdijo zanimive. Z učenci smo izvedli dve šolski uri na temo 
sodobnih fizikalnih spoznanj. Zanimalo nas je, kakšni so odzivi učencev z gledišča 
interesa in napredka v znanju fizike.   

Z raziskavo smo prišli do naslednjih spoznanj: 

− Izmed tem o sodobnih fizikalnih spoznanjih (Radioaktivnost, Astronomija, 
Tekoči kristali, Fizika v Medicini, Različni viri pridobivanja električne energije, 
delovanje tehničnih naprav in Hidrogeli) se učencem najbolj zanimiva zdi tema 
Radioaktivnost. 
 

− Štirje od petih učenec si želijo implementacije izbirnih vsebin na temo sodobnih 
fizikalnih spoznanj v redni pouk fizike, medtem ko si izbirni predmet na to temo 
želi obiskovati tretjina učencev. Statistično pomembnih razlik o pripravljenosti 
obiskovanja zgoraj omenjenega predmeta glede na spol ni, se pa statistično 
značilne razlike pojavljajo pri učencih z različnim nivojem motivacije za učenje 
naravoslovja. 
 

− Teme Radioaktivnost, Različni viri pridobivanja električne energije in Delovanje 
tehničnih naprav so učencem bolj zanimive kot učenkam, medtem ko se 
učenkam zdi tema Fizika v medicini bolj zanimiva. Pri temah tekoči kristali, 
hidrogeli in astronomija razlik ni. 
 

− Pri petih od sedmih vsebin na temo sodobnih fizikalnih spoznanj se pojavljajo 
razlike pri učencih z različnim nivojem interesa za naravoslovje. Pri vseh petih 
se učencem z višjim nivojem interesa teme zdijo bolj zanimive. 
 

− Odzivi učencev na pripravljeni učni uri so bili pozitivni. Učni uri sta se jim v 
primerjavi z rednim poukom fizike zdeli bolj zanimivi, prav tako jim je fizika 
zaradi učenja o sodobnih fizikalnih spoznanjih bolj všeč in je pozitivno vplivala 
na njihovo znanje in interes pri pouku fizike. 

Na podlagi ugotovitev lahko trdimo, da si učenci želijo implementacije vsebin o 
sodobnih fizikalnih spoznanjih v pouk fizike. To pozitivno vpliva na njihovo znanje in 
interes za fiziko. To je z vidika raziskav, ki kažejo, da je fizika nepriljubljena, zelo 
pomembno. 
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5.1 Omejitve raziskave 
 

Na rezultate raziskave je lahko vplivalo več omejitev. Vzorec 136 učencev, ki so 
izpolnjevali anketni vprašalnik je bil le iz ene šole. Vzorec učencev, ki so prisostvovali 
zanimivi učni vsebini radioaktivnost, je bil majhen (16 učencev), prav tako smo izvedli 
le dve učni uri na temo radioaktivnost. Oboje je v določeni meri posledica epidemije 
COVIDA-19, saj je bilo več učencev odsotnih, prav tako v isti učilnici niso smeli biti 
prisotni učenci različnih oddelkov. Pri pridobivanju podatkov o usvojenem znanju 
učencev in o njihovem mnenju o izvedenih učnih urah so bili učenci v nekolikšni 
časovni stiski, saj je bila temu namenjena le ena šolska ura.  

 
 

5.2 Ideje za nadaljnje raziskovanje 
 

Raziskavo bi bilo vredno ponoviti na večjem vzorcu učencev. Prav tako bi bilo 
zanimivo, če bi učenci sami napisali, katere vsebine na temo sodobnih fizikalnih 
spoznanjih jih zanimajo in ne bi le izbirali med ponujenimi temami. Podobna raziskava 
bi bila primerna tudi pri drugih predmetih, ne le pri fiziki. Prav tako bi bilo vredno 
preveriti, katere teme zanimajo dijake in študente. V kolikor se bo v prihodnosti izvedel 
izbirni predmet na temo sodobnih fizikalnih vsebin, bi bilo zanimivo preveriti, ali bi bil 
tak predmet učencem všeč in kolikšen bi bil njihov napredek v znanju in zanimanju za 
pouk fizike. 

 

5.3 Prenos izsledkov v pedagoško prakso 
 

Raziskava kaže, da obstajajo načini, kako fiziko učencem približati in jo narediti bolj 
zanimivo. Učitelje je vredno spodbuditi, da se poslužijo vpeljave sodobnih fizikalnih 
tem v pouk fizike. Rezultati nakazujejo, da si učenci želijo učiti o vsebinah na temo 
sodobnih fizikalnih spoznanj in da so jim take teme bolj zanimive kot vsebine pri 
rednem pouku fizike.  
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7. PRILOGE 
 

Priloga 1. Anketni vprašalnik Zanimive izbirne vsebine pri fiziki 
 

Draga učenka, dragi učenec. 

Prosim, da izpolniš anketo na temo izbirnih vsebin pri pouku fizike. Tvoji odgovori mi 
bodo v pomoč pri izdelavi magistrskega dela. V sklopu tega želim izvedeti, kaj s 
področja fizike se zdi učencem zanimivo in o čem bi radi izvedeli več. Sodelovanje v 
raziskavi je anonimno. 

Hvala. 

SKLOP 1: SPLOŠNI PODATKI 

Zaradi lažje sledljivosti te prosim, da izpolniš šifro. V šest kvadratkov vpiši zadnjih 
šest številk tvoje telefonske številke.  

Spol: (obkroži)                 M                  Ž 

Razred: (obkroži)             8.                  9. 

SKLOP 2: ZANIMANJE ZA NARAVOSLOVJE 

1. Za trditvijo obkroži številko od 1 do 5, glede na to, kako močno se strinjaš s trditvijo 
(1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nimam mnenja , 4 – se strinjam, 5 -  
zelo se strinjam) 

a) Naravoslovni predmeti so zanimivi. 1     2      3      4      5 

b) Pri naravoslovnih predmetih imam dobre ocene. 1     2      3      4      5 

c) Naravoslovni predmeti so zahtevni. 1     2      3      4      5 

č) V šoli bi imel več naravoslovnih predmetov. 1     2      3      4      5 

d) Raje imam naravoslovne predmete kot ostale 
predmete. 

1     2      3      4      5 

e) Izbral sem naravoslovni izbirni predmet. 1     2      3      4      5 

f) Naravoslovne oddaje, video posnetki in revije se mi 
zdijo zanimive. 

1     2      3      4      5 

g) Naravoslovne predmete se učim, da so starši 
zadovoljni. 

1     2      3      4      5 

 

2.Približno kako pogosto gledaš naravoslovne oddaje ali video posnetke in bereš 
naravoslovne revije (1-nikoli, 2-nekajkrat na leto, 3-enkrat na mesec, 4-nekajkrat na 
mesec, 5-skoraj vsak dan)  

1     2      3      4      5 

 

SKLOP 3: ZANIMANJE ZA VSEBINE  NA TEMO SODOBNIH FIZIKALNIH 
SPOZNANJ 

3. Odgovori na spodnja vprašanja tako, da obkrožiš DA ali NE. 
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a) Ali bi bil pripravljen/a obiskovati izbirni 
predmet, pri katerem bi obravnavali 
fizikalne teme sodobnih spoznanj? 

DA           NE 

b) Ali bi si želel, da bi pri rednem pouku 
fizike obravnavali tudi teme, ki se 
nanašajo na sodobna fizikalna 
spoznanja? 

DA           NE 

 

4. Za trditvijo obkroži številko od 1 do 5, glede na to, kako močno se strinjaš s trditvijo 
(1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nimam mnenja , 4 – se strinjam, 5 -  
zelo se strinjam) 

a) Menim, da so teme, ki se ukvarjajo s 
sodobnimi fizikalnimi spoznanji, bolj 
zanimive od tem, ki jih obravnavamo pri 
rednem pouku fizike. 

1     2      3      4      5 

b) Menim, da so teme, ki se ukvarjajo s 
sodobnimi fizikalnimi dognanji, težje 
razumljive kot teme, ki jih obravnavamo 
pri rednem pouku fizike. 

1     2      3      4      5 

c) Menim, da bi imel težave pri 
razumevanju učnih tem, ki se ukvarjajo 
s sodobnimi fizikalnimi dognanji. 

1     2      3      4      5 

 

SKLOP 4: TEME IZ SODOBNIH SPOZNANJ, KI SE MI ZDIJO ZANIMIVE 

5. Spodaj so opisane teme, za katere menim, da se učencem zdijo zanimive. Na črto 
za opisom napiši številko od 1 do 5 glede na to, kako zanimiva se ti zdi tema (1 – me 
sploh ne zanima, 2 – me ne zanima, 3 – nimam mnenja , 4 – me zanima, 5 -  me zelo 
zanima) 

a) Radioaktivnost (Kaj je radioaktivnost, zakaj nam 
radioaktivnost škoduje, kako delujejo nuklearne 
elektrarne in atomske bombe …) 

 

 
 
 

1     2      3      4      5 
 

b) Tekoči kristali (Kaj pomeni, da je snov tekoči kristal, 
tekoči kristali v LCD-zaslonih, fazni prehodi tekočih 
kristalov) 
 

 

 
 
 

1     2      3      4      5 
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c) Fizika v medicini (Kako deluje merjenje utripa s 
pomočjo prenosnega telefona, zakaj lahko z rentgenskim 
posnetkom vidimo okostje, uporaba ultrazvoka za pregled 
nosečnic …) 

 
 

 
 
 

1     2      3      4      5 

d) Astronomija (Težave pri preživetju na drugih planetih, 
faze v obstoju zvezd, gravitacijski valovi) 
 

 

 
 
 

1     2      3      4      5 

e) Različni načini za pridobivanje električne energije 
(Mehanizem delovanja različnih tipov elektrarn, obnovljivi 
in neobnovljivi viri energije, vpliv elektrarn na okolje) 
 

 

 
 
 
 

1     2      3      4      5 

f) Delovanje tehničnih naprav (Digitalna tehtnica, daljinski 
upravljalec, radar za merjenje hitrosti, dron) 

 

 
 
 

1     2      3      4      5 

g) Hidrogeli (kaj so hidrogeli, zakaj jih uporabljamo v 
plenicah in vložkih, zakaj lahko vpijejo velike količine 
vode) 
 

 
 

 
 
 

1     2      3      4      5 

*Slike so pridobljene s spletne strani, za katero velja, da slike niso avtorsko zaščitene. 
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Priloga 2. Anketni vprašalnik Mnenje o izvedenih učnih urah 

Pozdravljen/-a 

Prisostvoval si pri dodatnem pouku fizike, kjer smo izvedli dve učni uri o izbirni 
vsebini s področja sodobnih spoznanj fizike, ki jo je predlagalo največ učenec pri 
anketi Zanimive izbirne vsebine pri pouku fizike. Prosim, da izpolniš spodnjo anketo 
na temo izvedbe  pouka izbirne vsebine o sodobnih spoznanjih pri pouku fizike. Tvoji 
odgovori mi bodo v pomoč pri izdelavi magistrskega dela. Sodelovanje v raziskavi je 
anonimno. 

Hvala. 

Zaradi lažje sledljivosti te prosim, da vpišeš šifro. V šest kvadratkov vpiši zadnjih šest 
številk tvoje telefonske številke.  

Spol: (obkroži)                 M                  Ž 

Razred: (obkroži)             8.                  9. 

 

1. Za trditvijo obkroži številko od 1 do 5, glede na to, kako močno se strinjaš s trditvijo 
(1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – nimam mnenja , 4 – se strinjam, 5 –  
zelo se strinjam) 

      

a) Učni uri o izbrani vsebini sta se mi 
zdeli zanimivi. 

1     2      3      4      5 

b) Menim, da sem lahko spremljal 
razlago učitelja. 

1     2      3      4      5 

c) Učni uri sta bili zahtevnejši od 
rednega pouka fizike. 

1     2      3      4      5 

č) Želim si, da bi se o podobnih temah 
učili tudi pri rednem pouku fizike. 

1     2      3      4      5 

d) Menim, da sem učno vsebino 
razumel do te mere, da bi jo lahko 
razložil sošolcu. 

1     2      3      4      5 

e) Na podlagi videnega bi izbral izbirni 
predmet, pri katerem bi se učili o 
sodobnih fizikalnih dognanjih. 

1     2      3      4      5 

f) Želim si, da bi obiskali raziskovalno 
ustanovo, kjer znanstveniki preučujejo 
sodobna fizikalna vprašanja. 

1     2      3      4      5 

g) Menim, da sem pridobil dovolj znanja, 
da bi o izbrani temi lahko sam pogledal 
kaj več. 

1     2      3      4      5 

h) Moje zanimanje za fiziko se je 
povečalo. 

1     2      3      4      5 

i) V primerjavi z rednim poukom fizike 
sta se mi učni uri zdeli bolj zanimivi. 

1     2      3      4      5 

j) Želim si, da bi o temi, ki smo se jo 
učili, pri pouku izvedel še več. 

1     2      3      4      5 

k) Zaradi učenja o sodobnih fizikalnih 
odkritjih mi je fizika bolj všeč. 

1     2      3      4      5 
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2. Napiši svoje mnenje o tem, kaj se ti je pri učnih urah zdelo dobro: 

 

 

 

3. Napiši svoje mnenje o tem, kaj bi spremenil pri učnih urah: 

 

 

Priloga 3: Učna priprava  

 

PRIPRAVA NA PEDAGOŠKO DELO 

 

Predmet: Fizika  

Program: Osnovna šola 

Enota: Moderna fizika 

Tema: Radioaktivnost 

 

 

Zap. št. ure: / Oddelek: /  Datum: 8.4..2021 

 

 

Šola: / 

Učitelj: Aleš Pršin 

Šolsko leto:   2020/2021 

Operativni vzgojno-izobraževalni cilji: 

Cilji iz UN: 

• Učitelj samostojno ali skupaj z učenci izmed tem, kot so npr. nekatere izbirne vsebine, 
fizikalno zgodovinske teme, teme v zvezi s sodobnimi odkritji ali opisom sodobnih naprav 
(GPS, mobilna telefonija, polprevodniki, računalniki, laserji, tekoči kristali, optična vlakna, 
jedrske elektrarne, pospeševalniki, nanotehnologija, ekologija itd.), izbere tisto, za katero meni, 
da bo učence zanimala, in z njo zaokroži pouk fizike v osnovni šoli,  

Operacionalizirani cilji: 

• razumejo, zakaj je naboj jedra pozitiven 

• razložijo, zakaj so jedra z velikim številom nukleonov nestabilna  

• razumejo, da je vzrok za nestabilnost jeder odbojna sila med protoni 

• opredelijo jedrske reakcije kot posledico nestabilnosti jeder 
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• ločijo med alfa in beta razpadi  

• Naštejejo škodljive učinke radioaktivnih snovi na zdravje  

• Opišejo pojem verižne reakcije 

• Razložijo osnovni princip delovanja atomske bombe in jedrskih elektrarn 

 

 

Predvideno predznanje:  
• Delci, ki se nahajajo v atomih in njihove lastnosti,  

• Privlačna/odbojna magnetna sila med enakima/različnima magnetnima poloma. 

 

 

Učne oblike: frontalna (predavanje)  

 
Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija (ogled videoposnetka) 
  

 
Učni pripomočki:  Računalnik, projektor, pametni telefon z internetno povezavo 

Didaktična struktura ure: 

 
1. Ponovitev snovi 

2. Novo znanje 

3. Zaključek 

4. Preverjanje 
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Trajanj
e [min] 

Učitelj: Učenci: 

15 UVODNA MOTIVACIJA 
Ogled napovednika za TV-serijo Chernobyl.  
https://www.youtube.com/watch?v=s9APLX
M9Ei8 (HBO, 2019) 
Vprašanja učencem: 

• Si je kdo morda že ogledal serijo 
Černobil? Kakšno je bilo tvoje 
mnenje o seriji? 

• Kaj lahko vidimo iz napovednika? 

• O kakšni vrsti nesreče govori 
napovednik? 

• Ali je nevarnosti v Černobilu že 
konec? 

• Komentiraj prispodobo atomov 
urana z metki. 

 
Nesreča v Černobilu se je zgodila  26. 4. 
1986 dobro uro po polnoči. Glavna krivca za 
nesrečo sta človeška napaka in pomanjkljiva 
tehnologija. Po dveh eksplozijah in 
popolnem uničenju četrtega reaktorja 
elektrarne je v zraku nastal smrtonosen 
radioaktivni oblak, ki se je razširil nad vso 
Evropo. Reaktor je naprava, kjer potekajo 
radioaktivne reakcije. Do konca leta 1986 so 
preselili 116000 ljudi s 30-kilometrskega 
območja okoli nuklearne elektrarne. V 
naslednjih letih je enaka usoda doletela še 
230000 ljudi. Gre za največjo jedrsko 
nesrečo v zgodovini človeštva. 

Sodelujejo 
 
 
 
 
 
Modelni odgovori učencev: 

• Serijo poznamo, bila nam je všeč. 

• Vidimo, da se je zgodila nesreča. 

• Kakršne na našem planetu še ni bilo. 
Posledica je veliko število mrtvih. 

• Govori o nesreči nuklearne elektrarne. 

• Ne, nevarnost je še vedno prisotna in bo 
še 50000 let. 

• Atomi urana so kot pištole, ki streljajo 
nevidne metke. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mG86FT_W8MQ
https://www.youtube.com/watch?v=DXg2P9dx-GM
https://www.youtube.com/watch?v=4sJMr0EcKB0
https://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8
https://www.edumedia-sciences.com/en/media/491-fission
https://www.esvet.si/jedrska-energija/prednosti-slabosti-jedrske-energije
https://www.esvet.si/jedrska-energija/prednosti-slabosti-jedrske-energije
https://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8
https://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8
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Pokažem slike bližnjega mesta in elektrarne 
pred in po nesreči, sode z radioaktivnimi 
odpadki, varovalno obleko pri delu z 
radioaktivnimi snovmi. 

 
Slika 1: Higginbotham, A. (22.4.2019). Life in Pripyat 
Before, And the Morning After, the Chernobyl 
Disaster. 
https://www.atlasobscura.com/articles/chernobyl-

pripyat-before-disaster 

 
Slika 2: Davidson, T. (15.5.2019). Chernobyl 'untold 
true story' behind world's worst nuclear disaster. 
Mirror.co.uk. https://www.mirror.co.uk/tv/tv-
news/chernobyl-hbo-untold-true-story-14281571 

 
Slika 3: Kaj je zdaj Černobil in ali je tam življenje. 
Dolga senca Černobila (20 fotografij). Kdaj bo 
dokončna razgradnja elektrarne?. (b. d.). 
https://apriori-nauka.ru/sl/prevention/kakoi-seichas-
chernobyl-i-est-li-tam-zhizn-dlinnaya-ten-
chernobylya.html 

 

https://www.atlasobscura.com/articles/chernobyl-pripyat-before-disaster
https://www.atlasobscura.com/articles/chernobyl-pripyat-before-disaster
https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/chernobyl-hbo-untold-true-story-14281571
https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/chernobyl-hbo-untold-true-story-14281571
https://apriori-nauka.ru/sl/prevention/kakoi-seichas-chernobyl-i-est-li-tam-zhizn-dlinnaya-ten-chernobylya.html
https://apriori-nauka.ru/sl/prevention/kakoi-seichas-chernobyl-i-est-li-tam-zhizn-dlinnaya-ten-chernobylya.html
https://apriori-nauka.ru/sl/prevention/kakoi-seichas-chernobyl-i-est-li-tam-zhizn-dlinnaya-ten-chernobylya.html
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Slika 4: NEA Workshop on the Management of Non-
Nuclear Radioactive Waste (b.d.). 
https://agenda.infn.it/event/12063/ 

5 ZNAK ZA RADIOAKTIVNOST 
Pokažem sliko znaka za radioaktivne snovi. 
Radioaktivne snovi so snovi, v katerih 
potekajo radioaktivne reakcije. Skupaj z 
učenci ugotovimo, da je v sredini krog, iz 
njega pa tri oblike, ki nakazujejo izhajanje. 

• Kaj bi lahko pomenil krog? 

Krog predstavlja atom, iz njega pa izhajaja 
sevanje. Kaj točno je sevanje, se bomo 
naučili danes. Za lažje razumevanje pa 
bomo najprej ponovili lastnosti atoma in 
jedra. 

 

 
Slika 5: Zbirka Clipartov za biološko nevarnost (48). 
(b. d.). https://sl.jf-staeulalia.pt/collection-biohazard-

cliparts 

Sodelujejo 
 
Modelni odgovori učencev: 

• Pomeni znak za radioaktivno nevarnost. 
Iz črnega kroga izhajajo tri črna polja. 

 

10 S pomočjo aplikacije Kahoot! (vprašanja na 
koncu priprave) ponovimo zgradbo atomov. 
Pri pouku kemije obravnavamo predvsem  
zunanje elektrone, pri radioaktivnosti pa 
sodelujejo delci iz jedra - nukleoni. Veji 
fizike, ki se ukvarja z delci, ki so v jedru, 
pravimo jedrska fizika. 

Sodelujejo pri ponovitvi snovi s pametnimi 
telefoni. 

 
 
 
 
 
 

ODBOJ MED PROTONI 
Sili, ki deluje med delci  z nabojem (protoni, 
+), pravimo električna sila. Med istovrstnimi 
naboji delujejo odbojne sile, med 
raznovrstnimi pa privlačne Za lažje 

Sodelujejo. 
• Magneti se včasih privlačijo, včasih pa 

odbijajo. 
• Če magneta z istim koncem obrnemo 

enega prodi drugemu, se odbijata, če pa 

https://agenda.infn.it/event/12063/
https://sl.jf-staeulalia.pt/collection-biohazard-cliparts
https://sl.jf-staeulalia.pt/collection-biohazard-cliparts
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

razumevanje električne sile si lahko 
pomagamo z magnetno silo, ki deluje med 
magneti.  

• Ali ste že kdaj v roki držali 
magnete? 

• Ali se magneti med seboj vedno 
privlačijo? 

• Kaj moramo storiti, da se magneta 
med seboj ne privlačita? 

Ugotovimo, da se nasprotna (severni – južni) 
pola magnetov privlačita, enaka (severni – 
severni oziroma južni – južni) pa se odbijata. 
Podobno kot magneti se tudi protoni med 
seboj odbijajo, medtem ko se elektroni in 
protoni med seboj privlačijo. 

enega proti drugemu obrnemo z 
nasprotnima koncema, se privlačita. 

5 NEKATERI ELEMENTI SO 
RADIOAKTIVNI, DRUGI NE 
Več protonov, kot se nahaja v jedru, bolj 
opazimo, da v jedru nastaja nekakšna 
napetost kot posledica odbojne sile med 
protoni. Več kot je protonov v jedru, večja je 
napetost med protoni. Pravimo, da jedro 
postaja nestabilno. Prav nestabilnost jeder  
je vzrok za radioaktivnost snovi. S hitrim 
pogledom v periodni sistem elementov 
opazimo, da imajo simbol za radioaktivnost 
tisti elementi, ki imajo veliko število 
nukleonov. 
Dodam, da pojav nestabilnih jeder ni 
pogojen le s številom protonov, pač pa je 
važno tudi število nevtronov, a je za 
osnovno razumevanje radioaktivnosti to 
nepomembno. 

 
Slika 6: United States Environmental Protection 
Agency Radioactive Decay. Radioactive Decay (b. 
d.). https://www.epa.gov/radiation/radioactive-decay 

Sodelujejo. 

5 POZNAMO 3 VRSTE JEDRSKIH 
REAKCIJ 
Z večanjem števila protonov v atomskem 
jedru le to postaja vse bolj nestabilno. Jedro 
lahko postane bolj stabilno z dvema 
različnima  mehanizmoma: Jedrski razpad in 

Sodelujejo. 

https://www.epa.gov/radiation/radioactive-decay
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jedrska cepitev (fizija). Radioaktivne 
razpade bomo danes samo omenili, bolj se 
bomo osredotočili na jedrsko cepitev.  

10 RADIOAKTIVNI (JEDRSKI) RAZPADI 
Poznamo 3 vrste radioaktivnih razpadov: 
razpad alfa, beta in gama. 
Ogled animacije. 
https://www.youtube.com/watch?v=mG86F
T_W8MQ (Vidya-mitra, 2015) 

• Katere tri vrste radioaktivnih 
razpadov so prikazane v animaciji? 

• Opiši delce alfa, beta in gama. 
• Kaj se zgodi s številom nukleonov v 

jedru atoma, ko ta razpade z alfa ali 
beta razpadom? 

Sodelujejo. 
Modelni odgovori učencev: 

• Alfa, beta in gama. 

• Alfa delec je sestavljen iz enega para 
protona in enega para nevtrona, beta 
delec  je elektron, ki nastane ko se 
nevtron spremeni v proton, gama delec 
pa je visokoenergijsko elektromagnetno 
valovanje. 
 

 

5 Nevarnost radioaktivnih razpadov 
Ogled animacije 
(https://www.youtube.com/watch?v=4sJMr0
EcKB0) (Institute of Physics, 2019) 

• Ali so vse tri vrste delcev enako 
prodorne? 

• Ali se je pred sevanjem možno 
zaščititi? 

• Kakšna ovira ustavi alfa, beta in 
gama žarke? 

Pred vsemi tremi razpadi se lahko 
razmeroma enostavno zaščitimo. Težava pa 
je, če smo v stiku z radioaktivnimi elementi 
dlje časa ali pa jih zaužijemo oz. dihamo. 
Takrat lahko radioaktivnost uniči celice, 
spremeni DNK (neplodnost, rak, izpadanje 
las), dobimo opekline. Če smo v stiku z 
veliko količino sevanja, lahko v nekaj 
minutah tudi umremo. Poudarim, da je 
izhajanje radioaktivnih snovi razlog za 
evakuacijo ljudi iz okolice Černobila. 
Radioaktivne snovi so “ušle” v zrak, 
posledično so radioaktivne tudi rastline in 
vsa živa bitja. Tako so tudi vsa živa bitja 
(hrana), voda, prst in zrak postali 
radioaktivni.  

Zapišejo snov v zvezke. 

15 RAZCEP URANA (JEDRSKA FIZIJA) 
Pri jedrskem razcepu se jedro atoma 
spremeni v dve različni jedri. Pravimo, da 
jedro razpade na dve lažji jedri. 
Poleg urana opazimo jedrsko cepitev tudi pri 
drugih elementih. Ker pa se uran uporablja v 
atomskih bombah in jedrskih elektrarnah se 
bomo osredotočili na cepitev urana. Atom 
urana razpade  na barij in kripton, pri čemer 

Zapišejo snov v zvezke. 
Modelni odgovori učencev: 

• Nevtron. 

• Na Kripton in Barij. 

• Nevtroni potujejo naprej in zadanejo 
nova jedra urana. 

https://www.youtube.com/watch?v=mG86FT_W8MQ
https://www.youtube.com/watch?v=mG86FT_W8MQ
https://www.youtube.com/watch?v=4sJMr0EcKB0
https://www.youtube.com/watch?v=4sJMr0EcKB0
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nastaneta 2 ali 3 nevtroni. Jedrske reakcije 
potekajo spontano. To pomeni, da lahko 
določimo verjetnost, kdaj bo jedro razpadlo, 
ne moremo pa določiti, kdaj točno bo 
razpadlo. Znanstveniki pa so odkrili način, 
kako lahko jedrske reakcije spodbudimo. To 
storimo tako, da jedra radioaktivnih 
elementov obstreljujemo z nevtroni. Tako 
jedra postane še bolj nestabilno in ga 
prisilimo, da razpade. Najbolj znan primer je 
razcep urana, ki poteka v jedrskih 
elektrarnah. 
Ogled animacije (https://www.edumedia-
sciences.com/en/media/491-fission)     
(Edumedia, b.d.)  

• Kateri delec zadane jedro urana in 
sproži reakcijo? 

• Na katere elemente razpade uran 

• Kaj se zgodi z nevtroni, ki nastanejo 
pri razcepu jedra urana? 

• S pomočjo animacije razloži, zakaj 
razcepu jedra urana pravimo 
verižna reakcija 

Odgovore na vprašanja zaokrožim s 
spodnjo razlago. 
Pri razpadu urana nastaneta dve jedri novih 
elementov in 2 ali 3 nevtroni. Protoni lahko 
sprožijo novo cepitev jedra urana. Tako 
dobimo verižno reakcijo (animacija), kjer 
nevtroni po eni strani sprožajo jedrske 
reakcije, po drugi pa pri jedrskih reakcijah 
nastajajo. Dobimo nekontrolirano verižno 
reakcijo – atomska bomba (ogled 
posnetka od 0:55 naprej). 
https://www.youtube.com/watch?v=DXg2P9
dx-GM) (British Pathé, 2014) 
 
Kot gorivo atomskih bomb se najpogosteje 
uporablja 235U in 239Pu.  
Pri cepitvi 1 g urana se sprosti toliko 
energije, kot se pri gorenju 3 ton premoga. 
Primerjava količine različnih virov energije, 
ki bi jih porabili na Zemlji, če bi vso energijo 
pridobili le iz enega vira: 

Gorivo Masa (tone) 

Premog 24 milijard 

Nafta 12 milijard 

Plin 10,4 milijard 

Jedrsko gorivo 7 tisoč 

 

• Razcepu jedra urana pravimo verižna 
reakcija, ker ne razpadejo vsa jedra 
urana hkrati, temveč postopoma. 

https://www.edumedia-sciences.com/en/media/491-fission
https://www.edumedia-sciences.com/en/media/491-fission
https://www.youtube.com/watch?v=DXg2P9dx-GM
https://www.youtube.com/watch?v=DXg2P9dx-GM
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Slika 7: Henley, J. (9.3.2021). France has 
underestimated impact of nuclear tests in French 
Polynesia, research finds. theguardian.com.  

https://www.theguardian.com/world/2021/m
ar/09/france-has-underestimated-impact-of-
nuclear-tests-in-french-polynesia-research 

 

 
 
 
 
 
10 

Od atomske bombe do jedrskih elektrarn 
Če pa nam uspe verižno reakcijo 
kontrolirati, jo lahko uporabimo v jedrskih 
elektrarnah za pridobivanje električne 
energije.  
Jedrsko elektrarno uvrščamo med 
termoelektrarne. Vsem termoelektrarnam je 
skupno, da s pomočjo vodne pare žene 
električni generator. Razlikujejo se le v tem, 
na kakšen način segrevajo vodo. 
Mehanizem segrevanja vode v jedrskih 
elektrarnah je podoben mehanizmu 
delovanja atomske bombe. Razlikuje se le v 
tem, da v jedrskih elektrarnah razcep urana 
lahko kontroliramo. To storimo tako, da v 
jedrski reaktor dodamo elemente, ki lahko 
absorbirajo nevtrone in pri tem ne 
razpadejo (npr. kadmij).  Več kot dodamo 
atomov kadmija, bolj se reakcija upočasni. 
V primeru nepredvidljivih dogodkov imajo 
jedrske elektrarne avtomatiziran varnostni 
sistem, pri čemer se v jedrski reaktor 
avtomatsko spustijo t.i. kontrolne palice s 
kadmijem.  Kadmij (Cd) je relativno redka 
kovina modrikasto bele barve. Kadmij ima 
dobro absorpcijsko sposobnost nevtronov. 
To pomeni, da lahko absorbirajo nevtrone, 
brez da bi pri tem tudi sam razpadel z 

Zapišejo snov v zvezke. 

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/09/france-has-underestimated-impact-of-nuclear-tests-in-french-polynesia-research
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/09/france-has-underestimated-impact-of-nuclear-tests-in-french-polynesia-research
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/09/france-has-underestimated-impact-of-nuclear-tests-in-french-polynesia-research
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jedrsko cepitvijo.

 
Slika 8: Sevanje in okolje (b. d.). 
https://sites.google.com/site/sevanjeinljudje/cepitev-
jeder 

Tudi v Sloveniji imamo jedrsko elektrarno – 
Nuklearna elektrarna Krško (NEK). Za 
varnost je v okolici NEK nameščenih 13 
avtomatskih merilnih postaj sevanja, letno 
izvedejo 108 laboratorijskih meritev vzorcev 
vode, 84 meritev vzorcev sedimentov v reki 
Savi in rib, redno merjenje prsti v okoli 
Krškega, … Pokažem sliko merilnih mest 
sevanja v okolici NEK:  

 
Slika 9: Hočevar, B. (24.12.2020). NEK v 2021: redni 
remont, varnostni pregledi, presoja vplivov na okolje. 
https://oe.finance.si/8969844/NEK-v-2021-redni-
remont-varnostni-pregledi-presoja-vplivov-na-okolje 

 
 Domača naloga: 

Primerjaj nuklearno energijo z ostalimi viri 
fosilne energije. Upoštevaj nevarnosti virov 
energij, vpliv na okolje, ceno energij. 
Pomagaj si s spletno stranjo 
https://www.esvet.si/jedrska-
energija/prednosti-slabosti-jedrske-energije 
(Prednosti in slabosti jedrske fizike, b.d.) 

 

 

Vprašanja iz aplikacije Kahoot!: 

1. Atom je sestavljen iz dveh delov. Katerih dveh? 

a) Zunanjih in notranjih elektronov 

https://sites.google.com/site/sevanjeinljudje/cepitev-jeder
https://sites.google.com/site/sevanjeinljudje/cepitev-jeder
https://oe.finance.si/8969844/NEK-v-2021-redni-remont-varnostni-pregledi-presoja-vplivov-na-okolje
https://oe.finance.si/8969844/NEK-v-2021-redni-remont-varnostni-pregledi-presoja-vplivov-na-okolje
https://www.esvet.si/jedrska-energija/prednosti-slabosti-jedrske-energije
https://www.esvet.si/jedrska-energija/prednosti-slabosti-jedrske-energije
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b) Jedra in elektronske ovojnice 
c) Jedra in protonske ovojnice 
 
2. V atomu se nahajajo tri vrste delcev. Katere? 

a) Elektroni, kationi in nevtroni 
b) Jedro, elektroni in anioni 
c) Protoni, elektroni in nevtroni 
 
 
 
3. Protoni so nabiti pozitivno, elektroni negativno, nevtroni pa so nevtrali (brez 
naboja). 

a) Drži 
b) Ne drži 
 
4. Kateri delci se nahajajo v atomskem jedru? 
a) Protoni in nevtroni 
b) Elektroni in protoni 
c) Elektroni in nevtroni 
d) Le protoni 
 
 
 
5. V čem se razlikujejo jedra različnih atomov? 

a) V vrsti naboja (nekateri so pozitivni, nekateri negativni) 
b) V številu elektronov. 
c) V številu protonov in nevtronov. 
d) Jedra vseh atomov so enaka. 
 

 


