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POVZETEK 

Mnogim učiteljem povzroča težave najti učbenik, ki ustreza njegovemu slogu 

poučevanja. Zato sem se odločila raziskati in primerjati štiri osnovnošolske učbenike, in 

sicer Fizika 7; Fizika, narava, življenje 1; Moja prva fizika 1 in Zakaj se dogaja? Sile in 

energija 8, da bi s tem sebi in tudi kateremu izmed učiteljev fizike olajšala delo pri izbiri 

učbenika. V navedenih učbenikih sem podrobneje analizirala poglavji o tlaku ter o delu 

in energiji. Primerjala sem načine obravnave določene učne vsebine v posameznem 

učbeniku in predstavila svoje videnje te snovi. V diplomsko delo sem vključila odgovore 

na vprašanja, ki so navedena pod rubriko Razmisli in odgovori. Privlačnejši del vsakega 

učbenika pa so zanimivosti in poskusi, ki otrokom približajo življenjsko, vsakodnevno 

uporabo fizike ter jih tako seznanijo z njeno uporabo v sodobnem svetu. Nekatere 

zanimivosti in poskuse sem tudi podrobneje opisala in analizirala. V obeh poglavjih, 

tako pri tistem o tlaku kot tudi pri delu in energiji, sem našla nekaj t. i. skritih vsebin. 

Zato sem v posebnem poglavju opisala vsebine, ki v učbenikih niso omenjene 

eksplicitno, se pa pri določenih vsebinah pojavijo implicitno, saj so nujno potrebne za 

razumevanje fizikalnega ozadja. 

Ključne besede: poučevanje fizike, učbeniki, didaktični pristopi, tlak, delo in 

energija, didaktični poskusi. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

Finding the right textbook that would fit the teacher's approach to teaching causes 

many problems. So I decided to investigate and compare four elementary textbooks, 

used in primary school in Slovenia in order to help myself and other physics teachers to 

choose appropriate textbook. I analyzed in details the sections about pressure, work 

and energy. I compared how the lessons were written in each textbook. I also 

presented how I see the lesson through my eyes and how I would have explained it. I 

also included the answers the questions marked with think-and-answer sign. The 

attractive part of every textbook are interesting facts and experiments, because 

students see how to use physics in every day life. I have also analyzed and described 

some of these experiments and facts. In both chapters about pressure and energy I 

have also discussed some hidden contents that are implicitly included in some topics 

and are necessarily to understand the underlying physics. 

Keywords: physics teaching, textbooks, didactic approach, work and energy, didactic 

experiments. 
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1. UVOD 

Učitelj lahko do neke mere svobodno izbere učbenik, ki ga pri pouku uporabljajo njegovi 

učenci. Ponudba potrjenih učbenikov za fiziko v osnovni šoli obsega tri aktualne učbenike. V 

uporabi so učbeniki Moja prva fizika 1, Fizika, narava, življenje 1 in Zakaj se dogaja? Sile in 

energija 8. Učbenik Fizika 7 pa že nekaj let ni več v uporabi, še vedno pa mnogim učiteljem 

služi kot pripomoček pri poučevanju. V diplomskem delu bom te štiri učbenike primerjala 

med seboj po načinu, obsegu in poglobljenosti obravnave določene snovi, po izboru 

predlaganih poskusov in omenjenih zanimivostih, tako bom na osnovi natančne primerjave 

poskušala ugotoviti, kateri izmed njih najbolj ustreza mojemu slogu mišljenja in poučevanja. 

Takšne analize vsaj nekaterih poglavij bi se lahko lotil vsak učitelj, saj bi tako lažje ugotovil, 

kateri učbenik mu najbolj ustreza. Kot učitelji moramo biti seznanjeni s tem, kakšni so 

učbeniki, ki jih ponujajo založniki, saj bomo morda kmalu postavljeni pred nalogo, da 

izberemo tistega, ki bo po našem mnenju najprimernejši za nas in naše učence. 

Na začetku diplomskega dela sem opisala, kako so razporejene teme v posameznem 

učbeniku in naredila kratko primerjavo. Nato sem se osredotočila na poglavje o delu in 

energiji. To poglavje sem ločila na pet podpoglavij, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

Vpeljava pojmov delo in moč, Preprosta orodja, Energija, Delo in energija in Pretvorbe 

energije. Podobno sem ravnala pri poglavju o tlaku. To poglavje sem ločila na šest 

podpoglavij: Površina in prostornina, Gostota in specifična teža, O tlaku, Tlak v tekočinah in 

hidrostatični tlak, Zračni tlak in ozračje ter Vzgon in plavanje. Pri vsakem izmed naštetih 

podpoglavij sem napisala svoje videnje snovi (kaj se mi zdi pomembno, da učenci izvedo) in 

ga primerjala z vsebino v vsakem od učbenikov. Na koncu vsakega podpoglavja pa sem 

izpisala trditve in definicije, ki so skupne posameznim učbenikom, ali pa so značilne le za 

posameznega.  

V nadaljevanju sem iz učbenikov izpisala t. i. zimzelene poskuse, ki so bodisi omenjeni v več 

učbenikih bodisi se mi zdijo pomembni pri razlagi posameznih pojmov. V poglavju o delu in 

energiji sem opisala naslednje poskuse: segrevanje vode s sončnimi žarki, merjenje dela, 

padec kroglice na mehko podlago, ravnovesje sil na vzvodu, klanec ter pritrjeni in gibljivi 

škripec. V poglavju o tlaku sem si zbrala več poskusov, in sicer: določanje ploščine podplata, 

določanje prostornine žebljev, določanje gostote snovi, iztekanje vode, merjenje tlaka z lijem 
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na prožno opno, tlak v vodi v plastenki, obračanje polnega kozarca vode, dviganje kozarca iz 

vode, Arhimedovo vedro in izdelava kartezijskega plavača. Pri poskusih sem navedla 

pripomočke, ki so potrebni za izvedbo, opisala potek, ugotovitve in vsakega didaktično 

analizirala.  

V učbenikih avtorji omenijo tudi kakšno zanimivost, ki je povezana z obravnavano snovjo, 

vendar je ne razložijo dovolj natančno. Pri poglavju o delu in energiji sem izpostavila tri 

zanimivosti: vlak smrti, podmornica in avtomobil na vztrajnik. V poglavju o tlaku sem opisala 

balon na topel zrak, potapljanje in penino. Učitelji lahko vse te primere uporabimo pri razlagi 

različnih pojmov, zato sem se odločila, da jih podrobneje opišem. 

V vseh učbenikih so na koncu vsakega podpoglavja tudi naloge in vprašanja. Nekatera izmed 

vprašanj zahtevajo temeljitejši razmislek, zato sem se odločila, da iz učbenikov izpišem tista, 

ki se mi zdijo zahtevna, poleg tega pa so odgovori, ki so napisani na koncu učbenika ali v 

priročniku za učitelje, pomanjkljivi. Ker najnovejši učbenik Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

odgovorov na ta vprašanja še ne vsebuje, sem iz tega učbenika izpisala vsa vprašanja, ki so 

podana v razmislek, in nanje odgovorila. 

Med samo analizo učbenikov sem spoznala, da pri vpeljavi nekaterih pojmov avtorji 

določene podatke tudi zamolčijo. Zato sem v posebnem poglavju Skrite vsebine izpostavila 

vsebine, ki v učbenikih niso omenjene, so pa nujno potrebne za razumevanje določenega 

pojava. Skrite vsebine, ki so po večini povezane z matematiko, moramo imeti v mislih 

predvsem učitelji, v nekaterih primerih pa ne bi bilo prav nič narobe, če bi učencem te 

vsebine tudi razložili. V poglavju o delu in energiji sem opisala navor, skalarni produkt, 

podobne trikotnike ter premo in obratno sorazmerje. V poglavju o tlaku pa sem izpostavila 

premo sorazmerje in površinsko napetost. 
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2. RAZPORED TEM V POSAMEZNEM UČBENIKU 

V diplomskem delu se bom lotila analize dveh poglavij naslednjih učbenikov za fiziko v 8. 

razredu (po starem v 7. razredu): 

 Ambrožič, M., Karič, E., Kralj, S.,Planinšič, G., Slavinec, M., Zidanšek, A. Fizika, narava, 

življenje 1. Ljubljana: DZS, 2000. 

 Beznec, B., Cedilnik, B., Černilec, B., Gulič, T., Lorger, J., Vončina, D. Moja prva fizika 1. 

Ljubljana: Modrijan, 2000. 

 Ferbar, J. in Plevnik, F. Fizika 7. Ljubljana: DZS, 1987. 

 Demšar, A., Juričić, D., Kožuh, V., Mlakar, V. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8. 

Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 

V vsakem od navedenih učbenikov so teme razporejene v drugačnem vrstnem redu. Spodnja 

tabela prikazuje razpored tem v posameznem učbeniku: 

Tabela 1: Razpored tem v posameznem učbeniku. 

FIZIKA 7 

(U1) 

FIZIKA, NARAVA, 

ŽIVLJENJE 1 

(U2) 

MOJA PRVA FIZIKA 1 

(U3) 

ZAKAJ SE DOGAJA? 

SILE IN ENERGIJA 8 

(U4) 

Uvod Uvod v fiziko Kaj je fizika? Vesolje in znanost 

(vesolje, svetloba in 

vid) 

Merjenje Sila Sile Sile in gibanje 

O silah Tlak Tlak Spremembe in energija 

Tlak in vzgon Delo in energija Delo in energija Segrevanje in ohlajanje 

Delo in energija Fizikalni opis snovi Temperatura, notranja 

energija in toplota 

Človek in okolje 

Molekularna slika 

snovi 

Delo, notranja energija 

in toplota 

Vremenski pojavi in 

onesnaževanje zraka 

Trdno in tekoče 

(tlak, gostota, 

tekočine, ozračje) 

Delo, notranja 

energija, toplota 

   

Svetloba    
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Kot lahko opazimo, v starejših učbenikih, kot so Fizika 7, Fizika, narava, življenje 1 in Moja 

prva fizika 1, začnejo s t. i. uvodom v fiziko. V učbenikih Fizika 7 in Moja prva fizika 1 v tem 

poglavju obravnavajo merjenje, merske enote … V učbeniku Fizika, narava, življenje 1 pa 

začnejo s preprostimi, vsakdanjimi poskusi. V novejšem učbeniku Zakaj se dogaja? skušajo 

otroke pritegniti k branju z vesoljem in znanostjo. To je na nek način primernejše, saj učence 

vesolje zanima, hkrati pa jim približamo še fiziko.  

V vseh učbenikih potem nadaljujejo z obravnavo sil. To je vsekakor smiselno, saj sile 

potrebujemo za vpeljavo drugih pojmov.  

Do razlik nato pride pri naslednjem poglavju. V starejših učbenikih nadaljujejo z vpeljavo 

tlaka, v novejšem pa najprej vpeljejo pojem dela in energije. V novejšem učbeniku Zakaj se 

dogaja? je tlak zajet v zadnjem poglavju.  

V starejših učbenikih obravnavajo še pojma delo in energija, nato pa se posvetijo zgradbi 

snovi, notranji energiji in toploti. V učbeniku Zakaj se dogaja? po delu in energiji obravnavajo 

zgradbo snovi in toploto, nato se posvetijo okolju, k učbeniku pa je dodano še poglavje o 

tlaku. 

Če povzamem, vidnejših razlik med vrstim redom obravnave ni. Razlike so le pri najnovejšem 

učbeniku, ki pa je bil napisan že po novem učnem načrtu.  

Opazimo tudi, da je najbolj podroben najstarejši učbenik. Torej so včasih učenci v sedmem 

razredu osemletne osnovne šole spoznali veliko več novih fizikalnih pojmov kot jih sedaj, saj 

najstarejši učbenik Fizika 7 zajema tudi poglavje o svetlobi in molekularni sliki snovi. 
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3. PRIMERJAVA MED NAČINI OBRAVNAVE V POGLAVJU DELO IN 

ENERGIJA 

Skušala bom najti kar največ podobnosti in razlik med načini obravnave določene snovi v 

posameznih učbenikih. Posvetila se bom poglavjema o delu in energiji ter tlaku. Najprej se 

bom osredotočila na poglavje o delu in energiji. Spodnja tabela prikazuje vrstni red 

obravnave posameznih pojmov pri vsebini delo in energija v vsakem od analiziranih 

učbenikov: 

Tabela 2: Obravnavne vsebine v poglavju o delu in energiji. 

FIZIKA 7 

(U1) 

FIZIKA, NARAVA, 

ŽIVLJENJE 1 

(U2) 

MOJA PRVA FIZIKA 1 

(U3) 

ZAKAJ SE DOGAJA? 

SILE IN ENERGIJA 8 

(U4) 

Pojem dela Opredelitev dela O energiji Spremembe in delo 

O delu in energiji Predznak dela O delu Preprosta orodja 

O kinetični energiji Energija kot zaloga 

dela 

O delu in energiji Energija 

O potencialni energiji Neobnovljivi in 

obnovljivi energijski 

viri 

Delo opravljamo z 

orodji 

Delo in energija 

Delo z orodji Kinetična energija Moč Pretvorbe energije 

O prožnostni energiji Potencialna energija Energijske pretvorbe  

O notranji energiji Prožnostna in notranja 

energija 

  

Energijske pretvorbe Energijske pretvorbe   

 Delo z orodji   

 *Moč   

 

*Vsebine, ki jih ne obravnavajo v poglavju o delu in energiji. 

OPOMBA: Učbenik Fizika, narava, življenje 1 je t. i. naslednik Ferbarjevega učbenika Fizika 7. 

Učbenika sta si v določenih pogledih podobna. To lahko opazimo predvsem iz podobnih 

primerov, zgledov in namigov za poskuse. 
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V ostalih treh učbenikih, razen v učbeniku Moja prva fizika 1, v poglavju o delu in energiji 

začnejo z vpeljavo pojma delo. V učbeniku Moja prva fizika 1 pa začnejo z obravnavo pojma 

energija. Najprej se osredotočimo na to, kako v posameznem učbeniku vpeljejo pojem delo.  

3.1. VPELJAVA POJMOV DELO IN MOČ 

3.1.1. Moje videnje snovi: 

Kot je razvidno tudi iz učbenikov, pojem delo lahko obravnavamo pred vpeljavo pojma 

energija ali pa za poglavjem o energiji. Nikjer ni predpisano, kaj je boljše, vendar bi sama 

pojem delo obravnavala pred energijo. Če se odločimo za ta način, moramo paziti, da pri 

razlagi ne govorimo o spremembah energije ipd.  

Pri vpeljavi pojma delo se mi zdi pomembno, da učencem razložimo, da v vsakdanjem 

življenju pojem delo in besedno zvezo »nekaj delati« uporabljamo za zelo različne dejavnosti 

(npr. delam domačo nalogo, delam zgibanko, delo opravljam, ko dvigujem škatlo …). Torej 

poznamo fizično in umsko delo. V fiziki je pojem delo ožje opredeljen. Pomembno se mi zdi, 

da poudarimo, da je v fiziki delo povezano z delovanjem sil. Poudarjati je treba, da delo 

opravljajo sile in ne npr. Polona. Poleg tega je treba pojem delo jasno vpeljati. Zato učencem 

razložimo, da je treba izmeriti silo in pot, ki jo opravi prijemališče sile, potem pa izračunati 

njun produkt. V nekaterih primerih je pot prijemališča sile enaka poti, ki jo naredi telo (npr. 

vleka klade po mizi), v nekaterih primerih pa pot prijemališča sile ni enaka poti, ki jo naredi 

telo (npr. raztezanje vzmeti), zato se mi zdi pomembno, da delo definiramo kot produkt sile 

in premika prijemališča sile. 

S pojmom delo učenci spoznajo tudi novo enoto, ki jo uporabljamo pri računanju dela, in 

sicer je to 1 J (1 joule). Menim, da je pomembno, da učencem povemo, da je 1 Nm enak 1 J. 

Opredeliti moramo tudi večje in manjše enote za izračun dela (1 mJ, 1 kJ, 1 MJ). Zgolj z 

matematično razlago si bodo učenci težko predstavljali, koliko je to 1 J, zato jim podamo 

zanimive slikovne zglede, da npr. delo 1 mJ opravimo, ko obrnemo stran v učbeniku, da 

žerjav pri dvigovanju tovora opravi približno 1 MJ dela ipd. 

Kot učitelji pa se moramo zavedati, da je delo skalarni produkt sile in poti oz. premika 

prijemališča sile. Ker se v življenju zelo pogosto srečamo s primeri, ko sila in pot nista 
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vzporedni, je treba poudariti, da ko imamo poševno silo, delo opravlja le komponenta sile, ki 

je vzporedna s smerjo gibanja. To silo učenci lahko določijo s pomočjo projekcije.  

Po mojem mnenju pa moramo učencem pojasniti tudi to, zakaj je delo v primeru, ko sta sila 

in pot med seboj pravokotni, enako nič. V tem primeru je projekcija sile »enaka nič«, zato je 

produkt sile in poti prav tako nič. 

Povemo, da je delo lahko tudi negativno, in sicer v primeru, ko sila deluje v nasprotni smeri 

gibanja telesa.   

Pomembno je tudi, da je podan računski zgled. 

Kaj pa pojem moč?  

Moč je v tesni povezavi z delom, saj nas pogosto zanima, kako hitro delamo. Zato se mi zdi 

pomembno, da pri poglavju o delu in energiji, obravnavamo tudi pojem moč. Pri pojmu moč 

poudarimo, da se ta pojem uporablja v različnih kontekstih. V vsakdanjem življenju po navadi 

govori o moči takrat, ko rečemo, da je nekdo močan, ker zlahka dvigne 20-kilogramsko vrečo 

krompirja. Pri tem imamo v mislih silo. Treba pa je poudariti, da je v fiziki močnejši tisti, ki 

neko delo hitreje opravi. Moč torej definiramo kot količnik dela in časa. Zdi se mi 

pomembno, da učencem pojasnimo tudi to, iz katerih osnovnih enot je izpeljana osnovna 

enota za moč     (1 watt). Povedati moramo, da je       
 

 
   

    

 
 . Omeniti moramo 

tudi večje in manjše enote za moč (1 mW, 1 MW, 1 kW). Kot delo se mi tudi pojem moč zdi 

pomembno pokazati s slikovnimi zgledi (lokomotiva »dela« z močjo 1 MW …) in podati 

nazoren in zanimiv računski zgled.  

3.1.2. Učbenik Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

V tem učbeniku avtorji najprej podajo primer dela iz vsakdanjega življenja in povedo, da je 

delo povezano s spremembami, ki jih povzročajo sile. Omenijo, da v vsakdanjem življenju 

pojem delo uporabljamo za veliko različnih stvari, v fiziki pa je delo opredeljeno zelo 

natančno. Nato se vprašajo, od česa je delo odvisno, in s pomočjo primera dvigovanja škatle 

to tudi pojasnijo. Sledi vpeljava enačbe za izračun dela in vpeljava osnovne enote za izračun 

dela – 1 joule. Vpeljejo tudi večje in manjše enote za izračun dela, in sicer 1 mJ, 1 MJ in 1 kJ. 

Da učenec pridobi približno predstavo o tem, koliko je to 1 mJ, 1 J, 1 kJ in 1 MJ dela, so 
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podani tudi značilni primeri, ki to prikazujejo. V nadaljevanju spet s pomočjo dvigovanja in 

nošenja škatle definirajo, kdaj je delo večje, manjše ali enako nič. Nato pa se posvetijo še 

temu, da nam delo nič ne pove o tem, koliko časa je trajalo, da se je zgodila neka sprememba 

in zato v istem poglavju vpeljejo še pojem »moč« in enačbo za izračun moči. Iz definicije 

pojma moč izpeljejo enačbo za enoto, v kateri jo merimo. Podani so tudi računski zgled in 

slikovni primeri, koliko je 1 W, 1 MW … 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI: 

V tem učbeniku po mojem mnenju premalo pozornosti namenijo primeru, ko sila ni 

vzporedna s premikom. V učbeniku omenijo, da je delo enako nič v primeru, ko je sila 

pravokotna na premik, vendar tega ne pojasnijo. Povedo, da bodo to bolje razumeli, ko bodo 

spoznali energijo. Premalo natančno spregovorijo tudi o različni uporabi pojma delo.  

3.1.3. Fizika, narava, življenje 1 

V tem učbeniku najprej podajo nekaj zgledov dela iz vsakdanjega življenja in z njihovo 

pomočjo opredelijo razliko med fizičnim in umskim delom. Nato povedo, da je delo v fiziki 

povezano z delovanjem sil. S pomočjo slike razložijo, kaj je z delom v primeru, da je pri enaki 

poti sila dvakrat večja/manjša in obratno. Nato sledi vpeljava enačbe za izračun dela in 

opredelitev osnovne enote 1 J ter večjih in manjših enot. Povedo tudi, da to enačbo 

uporabljamo le v primeru, če deluje na telo stalna sila. Le v tem učbeniku poudarijo, da je 

delo produkt sile in premika prijemališča sile. Na koncu je podan računski zgled in poskus 

(merjenje dela), ki ga učenci lahko naredijo v šoli.  

V tem učbeniku o predznaku dela govorijo v naslednjem, posebnem poglavju. Opredelijo, v 

katerih primerih je delo sile na telo enako nič, potem pa s pomočjo primerov opišejo 

negativno delo in kot primer navedejo silo trenja in zračni ter vodni upor. Opisanih je še 

nekaj zgledov – npr. delo žerjava in teže pri dviganju bremena. Pri tem povedo, kadar deluje 

na telo več sil, izračunamo njihovo skupno delo tako, da seštejemo dela posameznih sil. 

Obravnavajo tudi primer, ko stalna sila oklepa nek kot s smerjo gibanja telesa. Poimenujejo 

komponenti (statična in dinamična) in povedo, da delo opravlja le dinamična komponenta.  

Pojem moč v tem učbeniku obravnavajo v poglavju o delu, notranji energiji in toploti. Podajo 

nekaj primerov iz vsakdanjega življenja, potem pa postopoma vpeljejo enačbo za izračun 
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moči   
 

 
. V nadaljevanju razložijo, kdaj neko telo dela z večjo močjo, in poudarijo, da 

govorimo o moči sile nekega telesa (npr. motorja). Na koncu vpeljejo še enoto za izračun 

moči   
 

 
.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku manjkajo primeri, s katerimi bi učenci pridobili občutek za velikost količin, 

npr. koliko je 1 J, 1 MJ, 1 W, 1 kW … O moči v tem poglavju ne govorijo, čeprav menim, da je 

primerno opisati pojem moči že na tem mestu, saj je v tesni povezavi z delom. 

3.1.4. Fizika 7 

V tem učbeniku najprej podajo nekaj zgledov za delo in opredelijo razliko med fizičnim in 

umskim delom. Povedo, da v fiziki o delu govorimo, ko sila deluje na telo in ga premakne. S 

pomočjo primera vlečnice opišejo, da je delo večje, če je sila večja. Nato s pomočjo zgleda 

(oranje njive) razložijo, da na delo vpliva tudi pot. S pomočjo teh dveh primerov izpeljejo 

enačbo za izračun dela in osnovno enoto 1 J. V tem učbeniku ničesar ne povedo o večjih in 

manjših enotah. Omenijo tudi, da je računanje dela lahko zelo zahtevno in bomo delo 

računali le za primere, ko se sila po vsej poti nič ne spreminja. S pomočjo poskusa in slike 

prikažejo, da delo opravljajo le s potjo vzporedne komponente sil. Pojma moč ne 

obravnavajo. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku ne predstavijo večjih in manjših enot. Poleg tega ni podanih slikovnih 

zgledov za razlago enote 1 J. Pri opisovanju dajo premalo poudarka na to, da delo opravljajo 

sile. Računski zgled ni najbolje pojasnjen, saj je opisan le z besedami. V tem učbeniku nisem 

zasledila, da bi v katerem koli poglavju obravnavali pojem moč, kar menim, da je 

pomanjkljivo. 

3.1.5. Moja prva fizika 1 

V tem učbeniku pa najprej govorijo o energiji, šele nato pa vpeljejo pojem dela. Najprej 

opišejo nekaj zgledov, npr. ko dvigalo dviga gradbeni material, opravlja delo, pri tem pa se 

gradbenemu materialu spreminja energija. S pomočjo poskusa vpeljejo enačbo za izračun 

dela in zapišejo osnovno enoto ter večji enoti 1 kJ in 1 MJ. Nato je podan računski zgled. 
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Samo z opisnimi zgledi (nošenje nahrbtnika na ramah, nošenje nakupovalne košare …), brez 

pomembnih slikovnih prikazov, razložijo, da je delo, kadar je sila pravokotna na pot, enako 

nič. S pomočjo slike pa razložijo tudi to, da v primeru poševne sile delo opravlja le 

komponenta sile, vzporedna s smerjo gibanja. 

Pojem moč obravnavajo v posebnem poglavju na koncu učbenika. Opredelijo pojem moč, 

izpeljejo enačbo za izračun moči   
  

 
 in njeno enoto 1 W. S pomočjo enačbe za 

enakomerno gibanje izpeljejo tudi enačbo      . Za oba primera podajo računska zgleda.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku ne omenijo večpomenske rabe besede delo, uporabljene tudi v nefizikalnem 

smislu. Zelo slabo (brez slik) razložijo, kaj se zgodi v primeru, ko sila in pot nista vzporedni in 

zgolj navedejo dejstvo, da je delo v primeru, ko sta sila in premik pravokotna, enako nič. 

Manjkajo slikovni zgledi, koliko je 1 J, 1 MJ, 1 W … Premalo poudarijo, da delo opravljajo sile.  

3.1.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE V TEM POGLAVJU SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Enačba za izračun dela in računski zgled. 

 Opredelitev enote za delo. 

 Opredelitev, kaj je z delom v primeru, če je sila pravokotna na smer premika. 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U1, U2, U4 

 Vpeljava pojma delo preko sile. 

 Kaj se dogaja z delom, če je sila na isti poti dvakrat večja/manjša. 

U2, U3, U4 

 Večje in manjše enote za delo (1 mJ, 1 kJ, 1 MJ). 

 Vpeljava pojma moč, izpeljava enačbe za izračun moči    
 

 
  in njene enote 1 W. 
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U1, U2, U3 

 Slika in pojasnilo, da v primeru poševne stalne sile delo opravlja le komponenta, 

vzporedna s smerjo gibanja. 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U2, U4 

 Opredelitev pojma negativno delo. 

KAJ JE ZNAČILNO LE ZA EN UČBENIK? 

U2 

 Zahtevnejši zgledi za negativno delo. 

 Opišejo, da v primeru, ko na telo deluje več sil, izračunamo njihovo skupno delo tako, 

da seštejemo dela posameznih sil. 

U3 

 Izpeljava enačbe za izračun moči:      .  
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Po obravnavi dela v vsakem od učbenikov nadaljujejo z malo drugačnim vrstim redom. V 

učbeniku Fizika, narava, življenje 1 obravnavajo energijo kot zalogo dela in se nato posvetijo 

obnovljivim in neobnovljivim energijskim virom. V učbeniku Moja prva fizika 1 po delu 

govorijo o delu in energiji, nato pa o delu z orodji. V učbeniku Fizika 7 prav tako govorijo o 

delu in energiji, potem pa vpeljejo pojma kinetična in potencialna energija. V učbeniku Zakaj 

se dogaja? pa govorijo o preprostih orodjih. Ker je ta učbenik najnovejši in napisan po novem 

učnem načrtu, bom upoštevala ta vrstni red in nadaljevala s preprostimi orodji, čeprav to ni 

nujno tudi najbolje.  

3.2. PREPROSTA ORODJA 

3.2.1. Moje videnje snovi 

V poglavju o preprostih orodjih obravnavamo škripec, klanec in vzvod. Prva stvar, ki se mi zdi 

pomembna, da jo v tem poglavju omenimo, je, da z uporabo teh orodij dela ne zmanjšamo, 

temveč si ga olajšamo. Delo opravimo z manjšo silo, na daljši poti. Seveda je treba 

posamezno orodje tudi opisati in ponazoriti s konkretnimi zanimivimi primeri iz vsakdanjega 

življenja, npr. po principu vzvoda delujejo klešče, odpirač za odpiranje steklenic, ščipalnik za 

nohte … Poleg tega pa je treba omeniti, da toliko dela kot ga opravimo, toliko ga sistem 

prejme. Tega v učbenikih po večini ne omenjajo posebej, vendar se meni zdi za razumevanje 

pojmov dela in energije to pomembno.   

Najbolje se mi zdi, da se učenci s posameznim orodjem tudi dejansko srečajo in s pomočjo 

vodenega poskusa ugotovijo, kaj za posamezno orodje velja.   

Pri tem poglavju se mi zdijo pomembni tudi računski zgledi. Potrebna sta jasno pojasnilo in 

slika, zakaj gibljivi škripec silo ravno prepolovi. Poleg tega pa je pomemben sklep, kolikokrat 

manjša bo dvižna sila, če bomo sestavili škripčevje s tremi, petimi gibljivimi škripci, in kakšna 

bo dvižna sila, če imamo nekaj pritrjenih in nekaj gibljivih škripcev. 

V tem poglavju moramo prav tako uporabljati izraz delo sile. 

3.2.2. Učbenik Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

Avtorji v tem poglavju najprej začnejo razmišljati o tem, kako si delo olajšamo. Poudarijo, da 

z uporabo orodij dela ne zmanjšamo, ampak ga le olajšamo. Opišejo uporabo klanca in 
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zapišejo besedno enačbo, ki opisuje, za koliko je sila vlečenja po klancu manjša od sile, ko 

predmet dvigujemo navpično, delo pa je v obeh primerih enako (Apo klancu = Anavpično). Nato 

opredelijo še pojem vzvod in njegovo uporabo. Opišejo vse zakonitosti, ki veljajo zanj, in 

podajo računski zgled. Omenijo tudi primer vzvoda v telesu – podlaht. Obravnavajo pritrjeni 

in gibljivi škripec in definirajo njuno delovanje in povedo, kaj velja za silo v obeh primerih. 

Tudi v tem primeru podajo opisni enačbi. Govorijo še o škripčevju in podajo nazoren slikovni 

primer. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V danem učbeniku ne omenijo posebej, da toliko dela, kot ga opravimo, sistem prejme. 

Poleg tega pa sta podana zgolj dva zanimivejša primera vzvoda, in sicer klešče ter podlaht.  

3.2.3. Fizika, narava, življenje 1 

V tem učbeniku delo z orodji obravnavajo na koncu poglavja o delu in energiji. Najprej 

podajo nekaj primerov orodij in definirajo pojem orodje. Nato obravnavajo dvokončni vzvod. 

Naredijo tudi podrobno izpeljavo enačb, ki niso zgolj opisne, ampak povedo, da je delo rok 

enako spremembi potencialne energije, in preko tega izpeljejo enačbo, ki velja za vzvod. 

Posebej obravnavajo enokončni vzvod in razložijo, kaj moramo pri izračunu upoštevati v 

primeru, če le-ta ni lahek. Za oba primera vzvodov sta opisana tudi poskusa, ki ju lahko 

izvajamo pri pouku. Zelo podrobno je opisan klanec, izpeljejo enačbo. Obravnavajo še 

pritrjeni in gibljivi škripec in razložijo, kaj je z delom rok v posameznem primeru. Opisan je 

poskus, s katerim lahko ugotovimo zakonitosti, ki veljajo za posamezni škripec.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Tudi v tem učbeniku nisem zasledila, da bi dejansko omenili, da toliko dela, kolikor ga 

vložimo, prejme sistem. Za vsa tri orodja je v tem učbeniku opisan poskus, pri katerem jih 

uporabimo in ugotovimo njihove zakonitosti. Kot slikovni primer vzvoda iz vsakdanjega 

življenja je podana le gugalnica. Pri škripcu in klancu ne omenijo nobenih primerov, računski 

zgled je podan le pri vzvodu. Menim, da bi bile lahko lastnosti in zakonitosti škripca in klanca 

bolj poudarjene. Računskih zgledov za ti dve orodji ni. Tudi slike pri razlagi so sorazmerno 

majhne in ne dovolj nazorne. 
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3.2.4. Fizika 7 

V tem učbeniku začnejo z obravnavo vzvoda. Opisan je primer poskusa, s katerim lahko 

preverimo, da sta sili v nasprotnem razmerju kot razdalji. Podan je tudi računski zgled. Nato 

je opisano delo na klancu. S pomočjo poskusa ugotovimo zakonitosti. Na koncu je opisan še 

poskus, s katerim ugotovimo, kaj velja, ko delo opravljamo z gibljivim škripcem. Pritrjenega 

škripca v tem poglavju ne omenijo. Kot zgled pa je pritrjen škripec omenjen v poglavju o 

silah. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku orodja niso posebej opisana niti ni podanih zgledov uporabe teh orodij. Tu 

so podani predvsem namigi za poskuse, preko katerih bi učenci sami prišli do ugotovitev, kaj 

velja za posamezno orodje. To ni najbolj primerno. Zdi se mi, da bi moralo biti vsaj na koncu 

poglavja, v debelem tisku poudarjeno, da če delamo z manjšo silo, je pot daljša, opravljeno 

delo pa je enako. Tudi pri škripcu manjkajo sklepi. Kot pri ostalih učbenikih pa niti tu posebej 

ne omenijo, da sistem prejme toliko dela, kot ga vložimo. Ne omenjajo pojma delo sile. 

3.2.5. Moja prva fizika 1 

Najprej je opisanih nekaj primerov orodij in strojev. Podrobnejše je razložen vzvod. Podani so 

primeri vzvoda, opisan je poskus, s katerim ugotovimo, kaj velja za vzvod. Podane so tudi 

meritve poskusa. V tem učbeniku omenijo potencialno energijo roke, kar je smiselno, saj so 

jo vpeljali že pred obravnavo vzvoda. Opisano je tudi delovanje pritrjenega in gibljivega 

škripca. Preko poskusov in računskih primerov razložijo, kaj velja za posamezen škripec. Na 

koncu obravnavajo še klanec. Preko računskega zgleda ugotovimo, da pri vleki telesa po 

klancu opravimo enako dela, kot pri dviganju tega telesa na isto višino. Pri vleki po klancu 

laže opravimo delo. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Tu pa omenijo, da si z orodji delo olajšamo, nikjer pa ne poudarijo, da kljub temu dela ne 

zmanjšamo. Tudi tu ne omenijo, da sistem prejme toliko dela, kot ga opravimo. Podanih je 

kar nekaj zanimivih zgledov uporabe. Manjkajo pa opisi značilnosti in delovanja 

posameznega orodja. 
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3.2.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Obravnavanje klanca, gibljivega in pritrjenega škripca ter vzvoda. 

 Računski zgled za vzvod. 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U1, U2, U3 

 Opis poskusov, s katerimi v razredu skupaj ugotovimo, kaj velja za posamezno orodje. 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U2, U3 

 Vpeljava enačb za računanje z orodji preko potencialne energije. 

U3, U4 

 Primeri uporabe posameznih orodij iz vsakdanjega življenja. 
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3.3. ENERGIJA 

3.3.1. Moje videnje snovi 

Zdi se mi pomembno, da ne začnemo takoj govoriti o vrstah energije, ampak nekaj besed 

namenimo konkretnim primerom, kje se v vsakdanjem življenju srečamo z energijo. Energijo 

definiramo kot zmožnost za opravljanje dela, njena enota pa je enaka enoti za delo, torej 1 J. 

Učence seznanimo z najrazličnejšimi viri energije, kot so sonce, veter, voda, geotermalna 

voda … Definiramo pojma obnovljivi in neobnovljivi energijski viri. Razložiti je treba, zakaj je 

prejeta energija od Sonca odvisna od letnega časa. S tem lahko povežemo aktualne primere, 

kot so sončne celice, sončne elektrarne. Pogovoriti se moramo o varčni rabi energije. 

Obvezno pa morajo učenci v tem poglavju spoznati kinetično, potencialno in prožnostno 

energijo, zato pozorno izbiramo zanimive zglede in slike. Poudarjeno mora biti tudi to, od 

česa je posamezna energija odvisna. Zdi se mi, da bi se lahko tudi pri prožnostni energiji 

pogovorili o tem in jim povedali, da je odvisna od prožnega koeficienta (ki ga spoznajo že pri 

Hookovem zakonu) in od kvadrata raztezka. Tako bodo lažje razumeli, zakaj je neko telo bolj 

prožno od drugega. V osmem razredu učenci spoznajo tudi enačbo za izračun potencialne 

energije. Zdi se mi primerno, da jo zapišemo pri obravnavi potencialne energije in ne v 

drugem podpoglavju. Pri vpeljavi nove enačbe je potreben računski zgled.  

Vsekakor pa moramo pri tem poglavju paziti na rabo terminov, da ne omenjamo kakršnih 

koli pretvorb ene energije v drugo, saj o tem govorimo kasneje.  

Pri tem poglavju se pojavi vprašanje, ali notranjo energijo vpeljati na tem mestu ali kasneje. 

Moje mnenje je, da je pametno o njej spregovoriti že na začetku, saj jo potrebujemo, ko 

govorimo o pretvorbah energije. V več primerih gre za pretvorbo ene izmed oblik energije v 

notranjo, saj se npr. telo ob padcu na tla tudi malo segreje. Če učenci notranje energije še ne 

poznajo, moramo biti zelo pazljivi pri izbiri primerov za razlago pretvorbe energije.  

3.3.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

Po preprostih orodjih v tem učbeniku sledi obravnava pojma energija. Najprej avtorji podajo 

nekaj primerov, kje uporabljamo pojem energija. Energijo definirajo kot zmožnost za 

opravljanje dela in opredelijo enoto za energijo (1 J). Opisanih je tudi nekaj virov energije, 

kot so goriva, sonce, reke, vroči vrelci …  
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V istem poglavju opredelijo pojem kinetična energija. Povedo, katera telesa imajo kinetično 

energijo, kakšna je oznaka zanjo in od česa je odvisna. Opredelijo tudi notranjo energijo in 

njeno oznako ter opišejo, od česa je odvisna. Definirana je potencialna energija in njena 

oznaka, razloženo je, od česa je odvisna. Za potencialno energijo zapišejo tudi enačbo. 

Podobno je razložena tudi prožnostna energija, le da v tem primeru ne izpeljejo enačbe. Vse 

te oblike mehanske energije vpeljejo s pomočjo pojma delo. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku obravnavajo skoraj vse, kar se meni zdi pomembno. Morda bi lahko pri 

prožnostni energiji spregovorili tudi o prožnostnem koeficientu ter pri virih energije bolj 

natančno opisali Sonce. Ne definirajo obnovljivih in neobnovljivih energijskih virov. 

3.3.3. Fizika, narava, življenje 1 

V tem učbeniku je energija omenjena takoj za poglavjem o delu. Izpostavijo, da je za 

opravljanje dela potrebna energija. Energijo opredelijo kot zalogo dela. Opredelijo tudi njeno 

oznako W in enoto 1 joule. Preko konkretnih primerov in abstraktnega primera definirajo 

delo kot način prenosa energije med telesi in poudarijo, da se skupna energija teles ne 

spremeni. Povedo, kje in za kaj vse potrebujemo energija in opredelijo pojme mehanska, 

električna, kemična in svetlobna energija. Navedejo tudi poskus – segrevanje vode s 

sončnimi žarki. V naslednjem poglavju opredelijo pojma obnovljivi in neobnovljivi energijski 

viri.  

Nato se lotijo posameznih oblik mehanske energije. Vse oblike mehanske energije definirajo 

s pomočjo pojma delo. Najprej je opredeljena kinetična energija. Povedo, katera telesa imajo 

kinetično energijo in s pomočjo primerov izpeljejo izrek o spremembi kinetične energije. 

Izpeljejo tudi izrek o ohranitvi kinetične energije. Preko primerov izpeljejo še enačbo za 

izračun kinetične energije in podajo računski zgled. V naslednjem poglavju je natančno 

razložena potencialna energija. Razložen je poskus padanja kroglice na mehko podlago, iz 

katerega je razvidno, od česa je odvisna ta energija. Izpeljana je enačba za izračun 

potencialne energije in računski zgled. S pomočjo primera ladijskega žerjava, ki vedno hitreje 

dviguje zabojnik, izpeljejo tudi izrek o spremembi kinetične in potencialne energije. Čeprav 

pred tem še ni bilo govora o energijskih pretvorbah, v istem poglavju podajo tudi zgled 
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padanja kamna, pri katerem gre za pretvorbo potencialne energije v kinetično. Besedno 

opredelijo tudi izrek o ohranitvi vsote kinetične in potencialne energije. 

V naslednjem poglavju natančno opredelijo prožnostno in notranjo energijo. Podajo zgled 

prožnega telesa in povedo osnovne značilnosti. Zapišejo, da je prožnostna energija vedno 

pozitivna. V istem poglavju opredelijo tudi pojem notranja energija, in sicer s pomočjo 

primera padanja kroglice iz plastelina. Čeprav še niso opredelili pojma pretvarjanje energije 

in to sledi šele v naslednjem poglavju, podajo sliko in opišejo, kako se energija pri padanju 

kroglice iz plastelina pretvarja iz ene oblike v drugo. S pomočjo tega opredelijo notranjo 

energijo in povedo, da bomo več o njej slišali v poglavju o toploti. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

O kinetični, prožnostni, potencialni energiji spregovorijo zelo natančno. Ne zdi se mi najbolj 

primerno, da pred obravnavo pretvorbe ene oblike energije v drugo omenijo zgled padanja 

krogle in pri tem opisujejo spremembe kinetične in potencialne energije. V poglavju o 

potencialni energiji so sicer definirali izrek o ohranitvi kinetične in potencialne energije, 

vendar ničesar ne povedo o pretvarjanju ene oblike energije v drugo. 

3.3.4. Moja prva fizika 1 

Kot sem že omenila, v tem učbeniku, v poglavju o delu in energiji, začnejo z vpeljavo pojma 

energija. Takoj na začetku s pomočjo primerov opredelijo, katera telesa imajo kinetično, 

potencialno in prožnostno energijo. Nato povedo nekaj o Soncu, elektrarnah in skrbi za 

manjšo porabo energije v vsakdanjem življenju. Podanih je tudi nekaj zgledov za poskuse, 

(segrevanje vode s pomočjo sončne energije). Pri zgledih za poskuse omenjajo tudi 

obnovljive in neobnovljive energijske vire, vendar teh dveh pojmov do tega trenutka niso 

nikjer definirali.  

Nato se posvetijo posameznim oblikam mehanske energije. Najprej obravnavajo kinetično 

energijo. Povedo, da je povezana s hitrostjo, in podajo nekaj slikovnih zgledov povečanja in 

zmanjšanja kinetične energije. V nadaljevanju je opisan poskus (kroglici z različnima masama 

trčita v škatlico), s pomočjo katerega ugotovimo, da je kinetična energija odvisna tudi od 

mase telesa. V obliki tabele s slikami sta podana primera, kako ima tovornjak pri isti hitrosti 

kot avto zaradi večje mase večjo kinetično energijo. 
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Na kratko je opredeljena potencialna energija. S pomočjo zgleda – dvigovanje nahrbtnika, 

definirajo, da je potencialna energija odvisna od lege telesa. Podajo nekaj slikovnih zgledov 

povečanja in zmanjšanja potencialne energije. Na podoben način vpeljejo tudi prožnostno 

energijo. Razložijo, da se pri raztezanju, stiskanju, upogibanju ali zvijanju prožnemu telesu 

poveča prožnostna energija, nato podajo nekaj slikovnih zgledov tega povečanja in 

zmanjšanja. V tem učbeniku pri oblikah energije ne vpeljujejo nobenih enačb. Je pa enačba 

za izračun potencialne energije vpeljana v poglavju o delu in energiji. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Manjkata definiciji obnovljivih in neobnovljivih virov energije. V tem učbeniku notranjo 

energijo obravnavajo v naslednjem poglavju, kar se mi ne zdi najbolj primerno, saj gre že pri 

primeru napetega loka in puščice, ki jo izstrelimo v tarčo, za pretvorbo kinetične energije 

puščice v notranjo energijo tarče. Tudi pri vlaku smrti se del energije na račun trenja 

pretvarja v notranjo, saj se kolesa zagotovo malo segrejejo.  

Enačbo za izračun potencialne energije vpeljejo pri podpoglavju o delu in energiji. 

Primernejše se mi zdi, da jo zapišemo že pri sami obravnavi potencialne energije, saj je na 

tem mestu že ugotovljeno, od česa je le-ta odvisna. Manjka tudi računski zgled. 

Prožnostno energijo bi lahko definirali bolj natančno. 

3.3.5. Fizika 7 

Pojem energija vpeljejo s pomočjo pojma delo, in sicer razložijo, da kadar stroj opravlja delo, 

mu moramo dovesti nekaj, čemur pravimo energija. Podajo primere avtomobila in bencina, 

parnega stroja in premoga, električne energije … Na podlagi teh primerov pridejo do sklepa, 

da energija ne more iz nič nastati in se ne more uničiti.  

Potem se lotijo posameznih oblik energije. Kinetično energijo vpeljejo preko primera  

zabijanja kola v zemljo. Spoznamo, da če hočemo, da ima kladivo kinetično energijo, mu jo 

moramo dovesti z delom. V tem učbeniku ne govorijo o tem, od česa je odvisna kinetična 

energija. Na podlagi sklepanja iz primerov izpeljejo le izrek o kinetični energiji. 

Nato se lotijo obravnave potencialne energije in ugotovijo, da ima vsako dvignjeno telo 

potencialno energijo. Preko primera stenske ure ugotovijo, da se pri dviganju telesu 
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potencialna energija zveča za delo, ki ga telo pri dviganju prejme, pri spuščanju pa zmanjša 

za delo, ki ga telo odda. Podan je tudi računski zgled, vendar brez zapisa enačbe.  

Potencialni energiji v tem učbeniku sledi obravnava dela z orodji, ki sem ga že preučila. Za 

tem pa se lotijo obravnave prožnostne energije. Podanih je nekaj zgledov teles, ki jo imajo. 

Prav tako jo definirajo s pomočjo prejetega dela.  

S pomočjo poskusa z jeklenim in svinčenim trakom, ki odrine voziček, vpeljejo pojem 

notranje energije. Zapišejo ugotovitev, da se telesom pri segrevanju poveča notranja 

energija. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Več besed bi lahko namenili energijskim virom. Ni definicij obnovljivih in neobnovljivih 

energijskih virov. Ničesar ne izvemo o glavnem energijskem viru – Soncu, niti od česa je 

odvisna kinetična energija. Enačba za potencialno energijo ni napisana, podan pa je opisni 

računski primer. Tako kot v vseh učbenikih o prožnostni energiji spregovorijo na kratko.  

3.3.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Obravnava potencialne, prožnostne in kinetične energije. 

 Opis virov energije. 

 Slikovni primer za prožnostno energijo – napeti lok. 

 Enačba za izračun potencialne energije (v učbeniku Fizika 7 navedejo samo primer, v 

učbeniku Moja prva fizika 1 pa je ta enačba zapisana v poglavju o delu in energiji). 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U1, U2, U4 

 Pojme kinetična, prožnostna in potencialna energija vpeljejo s pomočjo pojma delo. 

U2, U3, U4 

 Razlaga, da je kinetična energija odvisna od mase in hitrosti telesa, potencialna pa od 

teže in višine, na kateri je telo. 
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KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U2, U3 

 Poskus: segrevanje vode s sončnimi žarki (črna in bela posoda z vodo – opazuješ, kje 

se voda hitreje segreje). 

KAJ JE ZNAČILNO LE ZA EN UČBENIK? 

U2 

 Vpeljejo enačbo za izračun kinetične energije. 

 V poglavju o kinetični energiji izpeljejo izrek o ohranitvi kinetične energije in v 

poglavju o potencialni energiji izpeljejo izrek o ohranitvi vsote kinetične in 

potencialne energije (to storijo s primerom pretvarjanja ene energije v drugo, kar pa 

naj bi učenci spoznali šele v naslednjem poglavju). 

 Poskus, ki se zelo pogosto izvaja v šoli pri obravnavi potencialne energije – padec 

kroglice na mehko podlago. 

 Vpeljava notranje energije s pomočjo poskusa (padanje kroglice iz plastelina). Tu se 

avtorji osredotočijo na vpeljavo notranje energije s pretvarjanjem ene energije v 

drugo, čeprav učenci več o pretvarjanju energije izvejo šele v naslednjem poglavju. 

 Razlaga pojmov neobnovljivi in obnovljivi energijski viri. 
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3.4. DELO IN ENERGIJA 

3.4.1. Moje videnje snovi 

V tem poglavju se mi zdi pomembno, da učencem na primeren način razložimo vse izreke. Pri 

tem lahko izberemo različne pristope. Lahko jim najprej razložimo izrek o kinetični energiji, 

nato izrek o potencialni energiji, na koncu pa izrek o kinetični in potencialni energiji. Drugi 

način pa je, da izhajamo iz energijskega zakona, ki pravi, da je sprememba energije enaka 

prejetemu ali oddanemu delu. Nato lahko s pomočjo tega zakona pojasnimo različne 

primere. Meni se zdi drugi pristop primernejši. Seveda moramo potem vse različne primere 

(                                      pojasniti in zapisati. 

Treba je poudariti, da energija ne izgine, ampak se z delom prenese iz enega telesa na drugo. 

Pri tem se je nič ne izgubi ali na novo nastane – to je zakon o ohranitvi energije. V 

najnovejšem učbeniku Zakaj se dogaja? vse te primere pregledno pojasnijo z energijskimi 

diagrami. Ta pristop se mi zdi zelo primeren, saj si učenci lažje predstavljajo, do česa prihaja. 

Omeniti je treba tudi primer, ko se energija pretvori iz ene oblike v drugo in se je pri tem nič 

ne izgubi.  

Vse zgoraj omenjene izreke moramo pojasniti s konkretnim in primernim zgledom, ki je 

dovolj ilustrativen za razumevanje učne snovi. 

Učenci naj rešijo tudi računski zgled, da dokažejo, da so enačbe, ki so jih spoznali, uporabne v 

različnih primerih.  

Ker so preprosta orodja že spoznali, je primerno, da s pomočjo izreka o kinetični in 

potencialni energiji, pojasnijo tudi njihovo delovanje.  

OPOMBA: Učitelji moramo vedeti, da je sprememba energije lahko enaka vsoti sprememb 

prejetega ali oddanega dela in toplote. Ker učenci toplote na tem mestu še ne poznajo, 

moramo biti previdni pri izbiri zgledov in primerov.  

3.4.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

S pomočjo zgleda (igrača, podobna vodnemu mlinu) izpeljejo energijski zakon       , ki 

pravi, da je sprememba energije enaka prejetemu ali oddanemu delu. Na istem primeru 

razložijo tudi, kaj se dogaja z energijo, ki jo telo odda. Povedo, da to najlažje prikažemo z 
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energijskim diagramom, in zapišejo zakon o ohranitvi energije. V istem poglavju s pomočjo 

energijskih diagramov razložijo, kaj se dogaja z energijo pri spuščanju, in zapišejo izrek o 

spremembi potencialne energije. Podobno ravnajo tudi za primer pospeševanja in zapišejo 

izrek o spremembi kinetične energije. Na koncu pa se posvetijo še padanju in povedo, da se v 

tem primeru ena oblika energije pretvori v drugo. S pomočjo energijskih diagramov razložijo 

tudi, kaj se dogaja pri napenjanju loka, in ugotovijo, da se v tem primeru energija z delom 

prenese iz enega telesa na drugo.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V danem učbeniku manjka zapis izreka o kinetični in potencialni energiji, ali pa o kinetični, 

potencialni in prožnostni. Pojasnijo le najpreprostejše primere (izrek o kinetični energiji in 

izrek o potencialni energiji), zahtevnejših primerov pa ne omenijo posebej oz. jih ne zapišejo 

z enačbo. Poleg tega manjka vsaj en rešen računski primer. Vsaj pri nalogah bi lahko omenili 

povezavo s prejšnjim poglavjem in zahtevali, da razložijo delovanje preprostega orodja z 

izrekom o kinetični in potencialni energiji. 

3.4.3. Fizika, narava, življenje 1 

V tem učbeniku izrek o spremembi kinetične energije podajo že v poglavju o kinetični 

energiji. Prav tako v tem poglavju definirajo izrek o ohranitvi kinetične energije in ga razložijo 

na primeru vlaka. Kot sem opisala že v poglavju Energija, v tem učbeniku obravnavajo tudi 

izrek o spremembi kinetične in potencialne energije, in sicer v poglavju o potencialni energiji. 

Razložijo ga na primeru žerjava, ki vedno hitreje dviguje zabojnik. V poglavju o energijskih 

pretvorbah pa podajo zakon o ohranitvi celotne energije. S pomočjo primerov iz vsakdanjega 

življenja (pri stroju se notranja energija goriva pretvori v potencialno energijo bremena, ki ga 

dviguje) vpeljejo energijski zakon       . 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku omenijo vse pomembne zakone in izreke, ki pa so porazgubljeni po celotnem 

poglavju o delu in energiji. Je to primerno ali ne? Vsak ima svoje mnenje. Primerno se mi zdi, 

da najprej govorijo o pretvorbah energije in šele nato zapišejo energijski zakon. V ostalih 

učbenikih o pretvorbah ene oblike energije v drugo spregovorijo šele na koncu, čeprav vse 

najrazličnejše primere pretvarjanja ene oblike energije v drugo potrebujejo že za razlago teh 
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zakonov in izrekov. Izrek o spremembi kinetične in potencialne energije obravnavajo pred 

energijskimi pretvorbami. Pojasnijo ga s padajočim kamenjem in na tem mestu že omenijo 

pretvarjanje ene oblike energije v drugo. Zdi se mi, da manjka primernejši računski zgled, pri 

katerem bi lahko uporabili katerega izmed izrekov.  

3.4.4. Moja prva fizika 1 

Na primeru kegljača in krogle razložijo izrek o kinetični energiji in podajo računski zgled. V 

tem poglavju o delu in energiji izpeljejo tudi enačbo za izračun potencialne energije, in sicer s 

pomočjo primera (kmet si na rame naloži vrečo žita). V istem poglavju avtorji podajo tudi 

izrek o kinetični in potencialni energiji. Izrek opišejo s pomočjo primera rakete, ki ponese 

satelit na orbito okoli Zemlje. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Tu ne definirajo energijskega zakona. Zakon o ohranitvi energije ni omenjen. V tem učbeniku 

preprosta orodja obravnavajo kasneje, zato povezave med poglavjema na tem mestu ni. 

3.4.5. Fizika 7 

V tem najstarejšem učbeniku pa avtorji le besedno omenijo t. i. hipotezo o ohranitvi 

energije, ki jo opišejo s pomočjo primera. Le besedno opišejo izrek o kinetični energiji, ki 

pravi, da se telesu kinetična energija poveča/zmanjša za toliko, kolikor dela prejme/odda. Ta 

izrek razložijo na primeru vztrajnika in vozička. Opišejo, da se telesu potencialna energija 

zveča za delo, ki ga telo pri dviganju prejme, pri spuščanju pa zmanjša za delo, ki ga telo 

odda.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku ne omenijo posebej energijskega zakona, ker se mi ne zdi primerno. Poleg 

tega ne zapišejo nobenih enačb. Izreka o potencialni in o kinetični energiji sta »skrita« v 

besedilu in nista poudarjena. Manjka tudi obravnava izreka o kinetični in potencialni energiji. 

Računski zgled je podan, vendar je prav tako vpleten v besedilo. Tudi tu manjka povezava s 

poglavjem o preprostih orodjih.  
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3.4.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Omenjen je izrek o spremembi kinetične energije        . 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U1, U2, U4 

 Energijski zakon       . 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U2, U3 

 Izrek o spremembi kinetične in potencialne energije. 

KAJ JE ZNAČILNO LE ZA EN UČBENIK? 

U4 

 Nazoren opis dogajanja z energijo pri dviganju, spuščanju, pospeševanju, padanju in 

napenjanju. 

 Prikaz z energijskimi diagrami. 

 Vsi izreki so opisani in zbrani v enem poglavju. 

U2 

 Izreki niso zbrani na enem mestu, ampak razvrščeni po celem poglavju o delu in 

energiji. 
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3.5. PRETVORBE ENERGIJE 

3.5.1. Moje videnje snovi 

Pri pretvarjanju ene oblike energije v drugo je treba podati zanimive zglede. Primerna se mi 

zdi razlaga s pomočjo energijskih diagramov, ki omogočajo lažjo predstavo. Nujno se mi zdi, 

da jim razložimo tudi primere z notranjo energijo. V tem poglavju bi omenila, da se skupna 

energija teles, ki ne oddajajo ali prejemajo dela iz okolice, ne spreminja.  

Na tem mestu je primerno, da nekaj besed namenimo tudi pretvornikom energije in se 

pogovorimo o energijskih izgubah. Velikokrat slišimo, kakšne so energijske izgube (npr. neke 

elektrarne), zato je pomembno, da pojasnimo, da pretvorniki energije različno učinkovito 

opravljajo svoje delo. O tem nam nekaj povedo izkoristki. Vendar pa na tem mestu pridemo 

do neskladja z zakonom o ohranitvi energije, saj smo trdili, da se nič energije ne izgubi … Res 

se energija tudi v tem primeru ne izgubi, le vsa se ne pretvori v obliko, ki si je želimo. 

Podobno je tudi pri poskakovanju žoge … Zdi se mi primerno, da učencem podamo tudi 

kakšno zanimivo, konkretno računsko nalogo, ki jo lahko rešijo s sklepanjem.  

3.5.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

S pomočjo primera skoka s palico pojasnijo, da se skupna energija teles, ki ne oddajajo ali 

prejemajo dela iz okolice, ne spreminja. Nekaj besed povedo o t. i. pretvornikih energije. V 

primeru skoka s palico je to palica. Povedo, da so tudi elektrarne pretvorniki energije in jih na 

kratko opišejo. S pomočjo energijskih diagramov in slik opišejo pretvorbe energije pri skoku s 

palico. Pretvorbe energije s pomočjo slike in energijskih diagramov opišejo tudi na primeru 

»vlaka smrti«. Na koncu nekaj besed namenijo tudi izgubam energije in definirajo izkoristek. 

Rešen je tudi primer računanja z izkoristkom.  

V prejšnjem poglavju o delu in energiji pa opišejo energijske spremembe tudi za primer 

padanja in meta žoge. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem poglavju so zajete vse najpomembnejše stvari. 
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3.5.3. Fizika, narava, življenje 1 

Čeprav v tem učbeniku že prej govorijo o pretvarjanju energije iz ene oblike v drugo, 

pretvorbe in spremembe energije definirajo šele v tem poglavju. Nato naštejejo več zgledov, 

na podlagi katerih opišejo, kaj se dogaja z energijo v vsakem od primerov. Opišejo naslednje 

primere: poskakovanje gumijaste žoge, utež na vijačni vzmeti, nitno nihalo. Opišejo tudi 

energijske pretvorbe za sistem dveh teles, in sicer za primer vozička, ki ga vleče utež. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Ne omenijo pojma pretvornik energije in ne spregovorijo o energijskih izgubah, s katerimi se 

v vsakdanjem življenju veliko srečujemo. Podani so bolj nezanimivi primeri (nihanje uteži na 

vzmeti, padanje kepe oz. plastelina, nitno nihalo). Lahko bi si izbrali zanimivejše primere, ki 

bi bolj pritegnili bralca. Razlaga ni podana s pomočjo energijskih diagramov (čeprav jih pri 

primeru padanja kroglice v poglavju o potencialni energiji že uporabijo). Primera z notranjo 

energijo ne razložijo, ampak ga samo omenijo kot namig za izvedbo poskusa in samostojni 

razmislek. 

3.5.4. Moja prva fizika 1 

Zadnje poglavje v tem učbeniku so energijske pretvorbe. Avtorji razložijo pretvarjanje 

energije iz ene oblike v drugo za primer kotaljenja kroglice po polkrožnem žlebu. Opišejo 

primer padanja kroglice in primer »vlaka smrti«. Pri primeru padanja kroglice povedo, da se 

je v celoti ohranjala vsota vseh treh energij skupaj. Opišejo pa tudi energijske pretvorbe v 

sistemu dveh opazovanih teles, in sicer za primer streljanja z lokom.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Energijskih diagramov ne omenijo, vendar zapišejo spreminjanje energije v obliki tabele. To 

se mi ne zdi najbolj primerno, saj ne vem, ali bi si vsi učenci predstavljali, kaj dejansko hočejo 

s tem povedati. Energijskih pretvornikov ne omenijo, prav tako ne spregovorijo o energijskih 

izgubah. Primerov z notranjo energijo ne obravnavajo. 
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3.5.5. Fizika 7 

Pretvarjanje ene oblike energije v drugo najprej razložijo na primeru padanja teniške žoge. 

Opišejo primer padanja kroglice iz plastelina in primer nitnega nihala. Opišejo še energijske 

pretvorbe za sistem dveh teles, in sicer za primer vozička, ki ga vleče utež.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Energijskih diagramov pri razlagi ne uporabijo. Prav tako tudi v tem primeru ne spregovorijo 

o pretvornikih energije in energijskih izgubah. Primeri so kar primerni, vendar ne 

najzanimivejši. 

3.5.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Energijske pretvorbe opišejo s pomočjo konkretnih primerov. 

 Primer padanja žogice. 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U3, U4 

 Primer pretvarjanja ene oblike energije v drugo (»vlak smrti«). 

U1, U2 

 Primer vozička, ki ga vleče utež. 

 Primer nitnega nihala. 

KAJ JE ZNAČILNO LE ZA EN UČBENIK? 

U3 

 Primer kotaljenja kroglice po polkrožnem žlebu. 

U2 

 Primer nihanja uteži na vijačni vzmeti. 
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U4 

 Primer skoka s palico. 

 Omenijo pretvornike energije in opišejo elektrarne. 

 Definicija izkoristka in računanje z izkoristkom. 
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4. ZIMZELENI POSKUSI  

V učbenikih, ki jih analiziram, je opisanih veliko poskusov. V tem delu svojega diplomskega 

dela bom iz vseh učbenikov izbrala tiste poskuse, ki so bodisi opisani v več učbenikih bodisi 

se mi zdijo primerni za vpeljavo posamezne teme. 

4.1. SEGREVANJE VODE S SONČNIMI ŽARKI 

V učbenikih Moja prva fizika 1 in Fizika, narava, življenje 1 ta poskus omenijo, ko začnejo 

govoriti o energiji in virih energije. Poskus omenijo tudi v učbeniku Zakaj se dogaja?, vendar 

šele pri tlaku, v podpoglavju Ozračje in vreme. 

Pripomočki: 

Bel jogurtov lonček, jogurtov lonček, pobarvan s črno barvo, dva termometra, voda. 

Izvedba poskusa: 

V oba lončka natočimo enako količino vode. Lončka postavimo na sonce in vanju postavimo 

termometra. Opazujemo spreminjanje temperature vode in čas. Narišemo graf naraščanja 

temperature v odvisnosti od časa.  

Ugotovitve: 

Voda se bolj segreje v črnem lončku, saj je črno pobarvan lonček bolj absorbiral sončno 

energijo. Pri sončnih zbiralnikih je podobno. Tam se sončna energija absorbira preko 

posebne črne absorpcijske folije, ki je pritrjena na steklo. 

Didaktična analiza poskusa: 

Ta poskus je primeren za samostojno izvajanje ali izvedbo v šoli, saj učenci iz izkušenj 

napovejo rezultate in poskušajo razložiti izid poskusa. Spodbujamo jih, da razmislijo o danem 

poskusu in rezultate povežejo s primeri iz vsakdanjega življenja – sončnimi kolektorji, s 

katerimi lahko neposredno segrevamo vodo. S pomočjo tega poskusa učenci spoznajo, zakaj 

so plošče sončnih zbiralnikov črne. Ta poskus je primeren tudi za to, da učenci ponovijo, kako 

meritve grafično prikažejo (narišejo graf T (t)).  
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4.2. MERJENJE DELA 

V poglavju o delu poskus za merjenje dela navedejo le v učbeniku Fizika, narava, življenje 1. 

Ker pa se s pojmom delo v življenju zelo pogosto srečujemo, se mi zdi pomembno, da učenci 

sami izmerijo, koliko dela opravijo pri nekem primeru. 

Pripomočki: 

Miza, lesena klada, vzmetna tehtnica, ravnilo, svinčnik. 

Izvedba poskusa: 

Izmerimo delo roke pri vlečenju klade po mizi. Na klado pripnemo vzmetno tehtnico, s 

svinčnikom označimo začetno lego klade. Potem začnemo čim bolj enakomerno vleči klado, 

da je sila, ki jo kaže vzmetna tehtnica, stalna. Klado vlečemo tako, da je vzmetna tehtnica 

vzporedna z mizo. Odčitamo silo in označimo končno lego klade. Z ravnilom izmerimo pot in 

izračunamo delo. 

Didaktična analiza poskusa: 

Po navadi učitelji najraje preberemo nalogo in od učencev zahtevamo, da izračunajo »tretjo 

količino«, ki je neznana. Vendar s tem ne spodbujamo njihovega razmišljanja. Večina 

učencev brez razumevanja vstavi podatke v enačbo in izračuna neznano količino. Če bi jim 

nalogo zastavili bolj problemsko in želeli, da razmislijo in brez naših navodil izmerijo delo 

roke pri vlečenju klade po mizi, s pripomočki, ki bi jim bili na voljo, bi spodbujali njihovo 

ustvarjalno razmišljanje in povezovanje pojmov. Poleg tega bi si učenci, če bi morali sami 

izmeriti ustrezne podatke, vsekakor lažje zapomnili enačbo za izračun dela. Učencem poskusi 

in rezultati poskusov, še posebej, če jih lahko izvedejo sami, bolj ostanejo v spominu. 

Poleg tega pa se s tem poskusom učenci lahko naučijo tudi to, da to delo lahko opravimo 

zelo hitro, lahko pa klado vlečemo npr. 5 minut. Vendar je opravljeno delo v obeh primerih 

enako. Sila je bila v obeh primerih ista, pot pa prav tako. Delo je torej isto, kar je smiselno, 

saj smo obakrat naredili isto stvar. Različna pa je moč. Torej se na ta poskus lahko vrnemo, 

ko obravnavamo pojem moč. 
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4.3. PADEC KROGLICE NA MEHKO PODLAGO 

S tem poskusom ugotovimo, od česa je odvisna potencialna energija telesa. 

Pripomočki:  

Kovinska kroglica, lesena kroglica, mivka ali moka, ravnilo, metrski trak, manjša škatla ali 

karton. 

Izvedba poskusa: 

Mivko ali moko nasujemo v škatlo in jo položimo na tla. Z različnih višin v moko spuščamo 

kovinsko kroglico in ocenimo, v katerem primeru je vdrtina kroglice večja. Nato z istih višin 

spustimo enkrat kovinsko, drugič pa leseno kroglico. Pogovorimo se o rezultatih poskusa. 

Ugotovitve: 

Potencialna energija kroglice je odvisna od višine, na katero postavimo kroglico, in od mase 

kroglice. 

Didaktična analiza poskusa: 

Učenci s pomočjo konkretnega primera ugotovijo, od česa je odvisna potencialna energija 

nekega telesa. S pomočjo rezultatov danega poskusa lažje izpeljemo enačbo za izračun 

potencialne energije telesa. Prav tako si bodo zaradi poskusa enačbo lažje zapomnili. 

Ni pa nujno, da pri tem poskusu spregovorimo le o potencialni energiji. K temu poskusu se 

lahko vrnemo tudi takrat, ko govorimo o pretvorbah energije in pojasnimo, do česa v tem 

primeru prihaja še s kinetično in notranjo energijo.  

S pomočjo tega poskusa lahko pojasnimo pojem delo. Sila roke, ki kroglico dvigne na začetno 

višino, opravi delo. Na tem mestu spregovorimo o delu sile teže ter o delu kroglice na mivko 

in mivke na kroglico. Poleg tega lahko tu omenimo tudi izrek o kinetični energiji in izrek o 

kinetični in potencialni energiji, ki nam pove, da je vloženo delo sile roke enako vsoti 

sprememb kinetične in potencialne energije.  

OPOMBA: Pri tem poskusu nas lahko kateri izmed učencev tudi vpraša, kam je šla kinetična 

energija, ki jo je imela kroglica tik pred padcem na tla. Vse energije ne moremo v nekaj 
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pretvoriti. Ta energija se ne izgubi, ampak se preko dela pretvori v notranjo energijo kroglice. 

Torej, ko govorimo o potencialni energiji, je bistveno to, da pokažemo, da telo, ki ima 

potencialno energijo, lahko opravi delo (deformira podlago). Tega ne naredi neposredno 

      , ampak preko posrednika, kinetične energije. Torej se potencialna energija 

kroglice pretvori v kinetično, ta pa potem v delo. Na koncu torej podlaga prejme delo, ko se 

deformira in malo segreje. To delo pa se pretvori predvsem v notranjo energijo podlage in 

malo tudi kroglice.  
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4.4. RAVNOVESJE SIL NA VZVODU 

Pripomočki: 

Vzvod, stojalo, uteži. 

Izvedba poskusa: 

Vzamemo vzvod, ki ima na obeh krakih luknjice, na katere lahko obešamo uteži. Uteži 

obesimo tako, da je vzvod v ravnovesju. Naredimo več različnih poskusov. Meritve 

zapisujemo v ustrezno tabelo.  

Ugotovitve: 

Produkt sile in razdalje njenega prijemališča od osi vzvoda je na obeh straneh enak. Sili sta v 

nasprotnem razmerju kot razdalji. 

OPOMBA: Pri vzvodu dejansko govorimo o navoru, poleg tega pa bi bilo za lažje razumevanje 

dobro, da učenci dobro poznajo tudi obratno sorazmerje. Podrobna razlaga je navedena v 

poglavju Skrite vsebine na strani 51. 

4.5. KLANEC 

Pripomočki: 

Voziček, vzmetna tehtnica, klanec. 

Izvedba poskusa: 

Najprej voziček stehtamo in ga dvignemo navpično navzgor do vrha klanca neposredno z 

roko. Izračunamo tako opravljeno delo. 

V drugem primeru pa voziček spravimo s tal do vrha klanca tako, da ga z vzmetno tehtnico 

povlečemo po klancu navzgor. Tudi v tem primeru izračunamo opravljeno delo. 

Ugotovitve: 

Delo po klancu je enako delu vozička, dvignjenega navpično navzgor do vrha klanca. V 

drugem primeru smo delo opravili lažje. Če voziček povlečemo z vzmetno tehtnico po klancu 
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navzgor, delamo z manjšo silo, na daljši poti. Torej delo opravimo lažje kot v primeru, ko ga 

dvignemo navpično navzgor.  

4.6. PRITRJENI IN GIBLJIVI ŠKRIPEC 

Pripomočki: 

Utež, pritrjen in gibljiv škripec, vzmetna tehtnica, stojalo, ravnilo. 

Izvedba poskusa: 

Utež dvignemo s pritrjenim škripcem. S pomočjo vzmetne tehtnice izmerimo silo, s katero 

dvigamo utež in pot te sile. 

V drugem primeru pa na gibljiv škripec obesimo utež, prosti konec vrvice pa povlečemo 

navzgor. Izmerimo silo, ki je potrebna za dviganje uteži in pot te sile.  

Ugotovitve: 

Pri pritrjenem škripcu sta sila in pot roke enaki sili in poti bremena. Pri gibljivem škripcu je 

vlečna sila enaka polovici teže bremena, njena pot pa je dvakrat daljša od poti bremena. 

Gibljivi škripec visi na dveh vzporednih vrvicah, vsaka nosi polovico bremena. Pritrjeni škripec 

le obrne smer sile. Tako si lahko pri dviganju bremena pomagamo s svojo težo (se obesimo 

na vrv). V tem smislu se pritrjeni škripec razlikuje od drugih orodij, saj ne podaljša poti in ne 

zmanjša sile. 

Didaktična analiza poskusov 4.4, 4.5 in 4.6. 

Učenci lahko opisane tri poskuse izvajajo v skupinah. S tem jih navajamo na skupinsko delo. 

Učenci se morajo uskladiti in dogovoriti, kako bodo izvedli poskus, da bodo meritve ustrezne. 

Ti poskusi so dobri zato, da učenci sami preverijo, kaj velja za posamezno orodje. Premo in 

obratno sorazmerje še marsikomu na tej stopnji nista razumljiva, zato je pomembno, da sami 

pridejo do ugotovitev, ki veljajo za silo in pot oz. premik pri posameznem orodju.  
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5. ZANIMIVOSTI 

V vsakem od učbenikov so zbrane zanimivosti, ki učence pritegnejo k branju. Kakšno znanje 

fizike pa je dejansko potrebno, da to zanimivost res razumemo, in kaj vse se lahko z 

zanimivostmi naučimo? 

5.1. VLAK SMRTI  

Vlak smrti omenijo v poglavju o pretvarjanju energije. V učbeniku Moja prva fizika 1 zgolj 

omenijo, da se potencialna energija vagonov pretvarja v kinetično. V učbeniku Zakaj se 

dogaja? s pomočjo energijskih diagramov natančno prikažejo, kako se potencialna energija 

pretvarja v kinetično. V tem primeru omenijo tudi izgube in posledično ustavitev vlaka. Torej 

v tem učbeniku spoznamo, da bi se vlak smrti po nekaj »zavojih« ustavil, če ga ne bi pri 

gibanju navzgor poganjal motor, ki opravlja delo in mu v tem primeru omogoči, da se 

povzpne na hrib. Pri tem se mu potencialna energija poveča. Omenimo lahko, da v primeru, 

da vlaka ne poganja motor, do ustavitve pride zaradi trenja med kolesi in progo in tudi zaradi 

upora. Poleg tega lahko učencem ob tem zanimivem zgledu razložimo izrek o kinetični 

energiji ter izrek o kinetični in potencialni energiji. Izrek o kinetični energiji nam pove, da je 

delo vseh sil, ki delujejo na telo, enako spremembi kinetične energije. Ko se vlak spusti z vrha 

hriba, je delo sile teže enako spremembi kinetične energije. Izrek o kinetični in potencialni 

energiji pravi, da je delo vseh sil, ki delujejo na neko telo, enako vsoti sprememb kinetične in 

potencialne energije. V primeru, da vlak nima vgrajenega motorja, je delo vseh sil, razen sile 

teže, enako vsoti kinetične in potencialne energije. Ker v tem primeru dela sile teže ne 

upoštevamo, je vsota spremembe kinetične in potencialne energije enaka nič, torej se v tem 

primeru vsa potencialna energija vlaka pretvori v kinetično. Če upoštevamo silo trenja med 

kolesi in podlago, potem je delo vseh sil, razen sile teže, enako vsoti kinetične in potencialne 

energije. Ker sila trenja nasprotuje gibanju, se vlak ne povzpne nazaj do začetne višine.  

V primeru, ko ima vlak vgrajen motor velja                   . 

Poleg tega v tem primeru lahko govorimo tudi o delu. Omenimo lahko delo sile motorja, ki 

dvigne vlak na začetno višino.  
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5.2. PODMORNICA  

V učbeniku Fizika, narava, življenje 1 podmornico omenijo v poglavju o energijskih virih, kjer 

nekaj besed namenijo tudi dizelskim in bencinskim motorjem. V istem učbeniku podmornico 

omenijo tudi v poglavju Tlak v tekočinah. Ničesar pa ne povedo o delovanju podmornice, ki 

je za marsikoga zelo zanimivo. Poleg tega pri podmornici lahko ponovimo nekatere pojme, ki 

jih obravnavamo pri poglavju o tlaku (povprečna gostota, tlak, plavanje). 

Kaj sploh je podmornica? Podmornica je vsako pomorsko plovilo, ki je zmožno plutja pod in 

na morski gladini. Po navadi plujejo pod morsko gladino, od tu tudi ime. 

Vemo, da lahko telesa v tekočini plavajo, lebdijo ali potonejo. Vemo tudi, da je položaj telesa 

v tekočini odvisen od povprečne gostote telesa v primerjavi z gostoto tekočine. 

Kako torej podmornica uravnava svoj položaj oziroma svojo povprečno gostoto? 

Vsaka podmornica ima okoli trupa tako imenovane balastne tanke. Ko je v balastnih tankih 

zrak, je povprečna gostota celotne podmornice z osebjem in opremo manjša od gostote 

vode, zato podmornica plava (slika 1). Ko iz balastnih tankov izčrpamo in stisnemo zrak v 

rezervoarje, v tanke priteče morska voda iz okolice podmornice, zato se povprečna gostota 

podmornice poveča (slika 2).  

Ko je povprečna gostota podmornice večja od gostote vode, se začne podmornica počasi 

potapljati. Ko želimo, da se na neki globini ustavi (lebdi), uravnamo razmerje vode in zraka v 

balastnih tankih tako, da je povprečna gostota podmornice enaka gostoti vode. Če želimo 

izpluti na gladino, stisnjen zrak iz rezervoarjev potisnemo v balastne tanke in vodo iztisnemo 

iz tankov. Podmornica se zato začne dvigovati proti gladini. 

 

 

Slika 1: Podmornica plava 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomorsko_plovilo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Morje
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Morska_gladina&action=edit&redlink=1
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Slika 2: Podmornica začne spuščati vodo v balastne tanke. Začne se potapljati. 

 

Slika 3: Tanki napolnjeni z vodo. 

                                       

Princip delovanja podmornice lahko učencem prikažemo s kartezijskim plavačem (poglavje 

Zimzeleni poskusi pri tlaku). [7] 
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5.3. AVTOMOBIL NA VZTRAJNIK  

V učbeniku Fizika 7 pa pri poglavju o kinetični energiji omenijo avtomobil na vztrajnik. Kaj 

sploh je vztrajnik? To je del stroja, največkrat v obliki okrogle plošče ali kolesa, ki je 

namenjen shranjevanju energije. Hitreje, kot se vztrajnik vrti, več energije je shranil. 

Vztrajnik med »polnjenjem z energijo«, ko se mu poveča vrtilna hitrost, shrani dovedeno 

energijo kot vrtilno kinetično energijo. Shranjena energija se uporabi postopno. Na tej osnovi 

delujejo avtomobilI na vztrajnik. Tak način delovanja vozil je bil preizkušen tudi za pogon 

avtobusa (girobus), a se ni obnesel. [9] 

Ta avtomobil lahko v šoli uporabimo pri razlagi kinetične energije, pri razlagi izreka o 

kinetični energiji in pri gibanju kot primer pojemajočega gibanja ... Kako avtomobil sploh 

deluje? Vztrajnik prejme delo rok, zato se mu poveča kinetična energija. Več dela kot prejme, 

večjo kinetično energijo ima (več dela prejme, če z večjo silo roke avtomobil potiskamo na 

daljši poti). Ko avtomobil spustimo, le-ta v okolico oddaja delo, ker premaguje trenje in upor, 

zato se mu kinetična energija zmanjšuje. Del kinetične energije se pretvori tudi v notranjo 

energijo avtomobila (notranje trenje). Ko vztrajniku zmanjka kinetične energije, se 

avtomobilček ustavi. Torej v tem primeru lahko definiramo izrek o kinetični energiji. Kolikor 

dela sile roke je avtomobil prejel, za toliko se mu je povečala kinetična energija, kolikor dela 

je oddal, za toliko pa se mu je kinetična energija zmanjšala. 

 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kolo
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Shranjevanje_energije&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrtilna_hitrost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kineti%C4%8Dna_energija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDirobus&action=edit&redlink=1
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6. RAZMISLI  

V tem poglavju bom odgovorila na vprašanja, ki zahtevajo temeljitejši razmislek in so v 

nekaterih učbenikih napisana pod rubriko Razmisli in odgovori. Učbenik Zakaj se dogaja? ne 

vsebuje rešitev oz. priročnika za učitelje, v katerem bi bili ti odgovori zapisani, zato bom 

odgovorila na vsa vprašanja, zapisana v tem učbeniku. V ostalih učbenikih pa so rešitve oz. 

odgovori napisani v zadnjem poglavju oz. v priročniku za učitelje. Iz teh učbenikov sem 

izločila vprašanja, na katere avtorji niso odgovorili oz. so nanje odgovorili premalo podrobno. 

6.1. ZAKAJ SE DOGAJA? SILE IN ENERGIJA 8 

 Kako bi ugotovil, koliko dela opraviš pri rezanju kruha? Pomagaj si s kuhinjsko 

tehtnico. 

To vprašanje se mi ne zdi najbolj primerno. Silo bi lahko izmerili s kuhinjsko tehtnico 

(slika 4). Nož bi v tem primeru potiskali poševno navzdol in ne tako, kot običajno 

režemo. Na takšen način lahko režemo le na pol zamrznjen kruh ali pa morda sir. 

 

Slika 4: Rezanje kruha 
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 Ali znaš fizikalno pojasniti, zakaj je dobro, da je cesta na Vršič speljana v številnih 

serpentinah? 

Sprememba potencialne energije je enaka, ali je cesta speljana v serpentinah ali ne. 

Dejansko gre v tem primeru za problem klanca. Z manjšo silo delamo na daljši poti, 

torej delo lažje opravimo. 

 Kaj bi pomenilo, če bi orodja »ojačevala« delo? 

To je primer slabega vprašanja, ker ni nedvoumno jasno, po čem sprašuje. Odgovor je 

lahko splošen, če bi orodja ojačevala delo, bi pomenilo, da bi z orodji delo opravili 

težje kot pa brez njih. Lahko pa je mišljeno tako, da bi V primeru, če bi orodja 

ojačevala delo, dobili več dela, kot pa ga vložimo. To bi bilo dejansko zelo dobro. 

 Zakaj premični škripec vlečno silo natanko prepolovi? 

Pri premičnem škripcu je vlečna sila enaka polovici teže bremena, njena pot pa je 

dvakrat daljša od poti bremena. Premični škripec visi na dveh vzporednih vrvicah, od 

katerih vsaka nosi polovico teže bremena. Škripec tudi, ko je pritrjen, obrne smer sile. 

Zato sta ti dve sili enaki (vsaka polovico teže bremena).  

 Tudi naelektrena in namagnetena telesa imajo energijo. Ali to pomeni, da obstajajo 

še druge oblike energije? 

Pri tem vprašanju so avtorji že z vprašanjem zapisali odgovor, Torej je to zelo 

neprimerno vprašanje. Res je, da imajo tudi naelektrena in namagnetena telesa 

energijo. Kadar se naelektreno ali namagneteno telo giblje, ima kinetično energijo, če 

se ne giblje, pa ne vemo.  

 Zakaj so posledice letalskih in železniških nesreč običajno zelo hude? 

Letalo ima, ko leti, zelo veliko kinetično energijo. Če torej dve letali trčita, eno v 

drugo, se ob trku sprostijo ogromne količine energije. Če letalo strmoglavi, pa se vsa 

potencialna energija pretvori v kinetično energijo. Ob padcu na tla se prav tako 

sprostijo ogromne količine energije, ki se pretvorijo v notranjo energijo. 

 Kakšna je razlika med spuščanjem in padanjem? 

Če pogledamo ta primer z vidika sil, ugotovimo, da pri spuščanju deluje sila teže 

navzdol in nasprotno enaka sila roke navzgor. Torej je vsota vseh sil na telo enaka nič. 

Telo se v tem primeru giblje enakomerno. Izrek o kinetični energiji, ki pravi, da je delo 

enako spremembi kinetične energije, nam pove, da je skupno delo enako nič, saj se 

kinetična energija telesu ne spreminja, ker se giblje enakomerno. Pomembno je, 
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katero delo gledamo. Pri spuščanju je delo sile roke nasprotno enako delu sile teže. 

Naša roka v tem primeru prejme delo, ki pa ga ne zna izkoristiti. Izrek o kinetični in 

potencialni energiji pa nam pove, da je delo vseh sil, razen sile teže, enako 

spremembi potencialne energije, saj vemo, da je kinetična energija enaka nič.  

Pri padanju pa deluje sila teže navzdol. Telo se giblje pospešeno v smeri sile teže. 

Izrek o kinetični energiji nam pove, da je delo sile teže enako spremembi kinetične 

energije, ki v tem primeru ni enaka nič, saj se telesu, ki pada, hitrost spreminja 

(povečuje). Izrek o spremembi kinetične in potencialne energije nam pove, da je delo 

vseh sil, razen sile teže, enako vsoti sprememb kinetične in potencialne energije. Ker 

v tem primeru delo opravlja le sila teže, je delo drugih sil enako nič. Torej se vsa 

potencialna energija telesa pretvori v kinetično energijo. 

6.2. FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1 

 Kaj dovaja delo krogli v cevi pri strelu s puško? 

Odvisno je, kakšne vrste pištolo imamo. Krogli lahko dovajajo delo smodniški plini v 

cevi. Pri tem gre za pretvorbo notranje energije v kinetično energijo kroglice. Lahko 

pa imamo pištolo, kjer je v pištoli vzmet, ki ob pritisku na sprožilec potisne kroglico 

ven. V tem primeru gre za pretvorbo prožnostne energije vzmeti v kinetično energijo 

kroglice. 

6.3. FIZIKA 7 

 Kako se imenuje obdobje, ko so prvič uporabili parni stroj za črpanje vode iz rudnika? 

S čim je treba streči parnemu stroju, da pri delu ne omaga? 

Parni stroj je bil iznajden leta 1765. Temu obdobju pravimo industrijska revolucija. 

Iznašel ga je James Watt. Parni stroj za svoje delovanje potrebuje vodno paro. James 

Watt je dopolnil in preoblikoval Newcomov stroj, ki je bil zelo negospodaren. Watt je 

k temu stroju dodal nov del – kondenzator, ki je bil vedno hladen, delovni valj pa 

stalno vroč. Leta 1769 je imel njegov stroj mnogo večje izkoristke in tudi deloval je 

mnogo hitreje, saj je odpadel dolg premor za hlajenje parnega valja. Kmalu pa je 

dodal še en pomemben del, to je t. i. watov drsnik, ki je skrbel za samodejni izmenični 

dotok pare iz dveh strani parnega bata. S tem je začel delovati stroj mnogo bolj 

enakomerno in hitro. Prej je para počasi dvigala bat do vrha valja, nato je v valj 
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pritekla mrzla voda, ki je paro utekočinila, v valju pa je nastal vakuum, ki je bat pod 

vplivom zunanjega zračnega tlaka z veliko silo potisnil v drugo smer. [10] 

 Voda odteka iz višjih leg v nižine v potočkih in rekah. Kako in po kateri poti se vrača? 

Od kod voda zmeraj znova dobiva potencialno energijo? 

Voda se na tleh združuje in zbira. Ena tretjina padavinske vode kmalu izhlapi zaradi 

sončne toplote, dve tretjini pa po površju ali pod zemljo odtečeta v potoke in reke ter 

se končno vrneta v morje. Zaradi sončne energije pridejo v ozračje vodni hlapi, 

predvsem z izhlapevanjem z morskih površin. Vodna para, ki je lažja od zraka, se 

dviga, zgosti v oblake in ponovno pade na tla.  

6.4. MOJA PRVA FIZIKA 1 

 Alenka tišči vrata, da jih Miha ne more odpreti. Ali Alenka in Miha delata? Pojasni 

odgovor. 

Čeprav sta Alenka in Miha utrujena, ko potiskata vrata, ne opravita nobenega dela. V 

fiziki velja, da delo opravimo, ko se predmet, ki ga potiskamo, premakne, poleg tega 

pa sila in premik ne smeta biti pravokotna drug na drugega. V tem primeru vrata 

mirujejo, zato Alenka in Miha ne opravita nobenega dela.  
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7. SKRITE VSEBINE 

V poglavju o delu in energiji sem našla kar nekaj t. i. skritih vsebin. Pri tem mislim na vsebine, 

ki v učbenikih niso omenjene, vendar pa so nujne za razumevanje določenega pojava. Skrite 

vsebine moramo imeti v mislih predvsem učitelji. V nekaterih primerih ne bi bilo prav nič 

narobe, če bi učencem te vsebine tudi omenili. Skrite vsebine so v večini primerov povezane 

z matematiko.  

7.1. NAVOR 

Pri obravnavi orodij se učenci srečajo z vzvodom. Kot učitelji se moramo zavedati, da gre pri 

vzvodu dejansko za navor. Prva stvar, ki je pomembna, je ta, da je vzvod v ravnovesju takrat, 

ko je skupni navor vseh sil enak nič. Navor je vektorski produkt sile in ročice sile (razdalja od 

osi vzvoda do prijemališča sile) ter ima smer pravokotno na ravnino, ki jo določata sila in 

ročica. Ko dosežemo vodoravno ravnovesno lego, velja          
               

     . Ravnovesje pa 

lahko dosežemo tudi pri poševni legi vzvoda, kjer je pomemben tudi kot (sinus kota), saj velja 

                  . Če se želimo izogniti vplivu kota   med silo in ročico, moramo 

zagotoviti, da sta kota med silo in ročico na obeh straneh vzvoda enaka. Najlažje to storimo 

takrat, ko sta oba kota enaka 90°. Takrat lahko zapišemo enačbo            . Če pa kota 

nista enaka, morata sili delovati v isti smeri, npr. poševno navzdol.  

Učencem v osnovni šoli zakonitosti, ki veljajo pri vzvodu, razložimo s pomočjo dela in 

potencialne energije. V učbenikih po večini zapišejo, da je delo sile roke enako spremembi 

potencialne energije bremena, zato velja            .  

7.2. PREMO IN OBRATNO SORAZMERJE 

Pri več vsebinah pa se srečamo tudi s premim in obratnim sorazmerjem. Premo sorazmerje 

se skriva v razmislekih, kot je ta: če se višina, na katero dvignemo neko telo, dvakrat poveča, 

kolikokrat se poveča potencialna energija tega telesa.  

Obratno sorazmerje pa je skrito pri obravnavi klanca in vzvoda. Pri vzvodu lahko zapišemo 

enačbo            . V njej je skrito obratno sorazmerje – če se    podvoji, se    zmanjša 

na polovico … 
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Podobno velja tudi za klanec, kjer je delo sile roke v primeru, ko neko telo dvignemo 

navpično navzgor do neke višine, enako delu sile roke, ki telo povleče po klancu do te iste 

višine (če zanemarimo trenje). Kje se v tem primeru skriva obratno sorazmerje? Če opravimo 

enako dela na dvakrat daljši poti, delamo z dvakrat manjšo silo.  

7.3. SKALARNI PRODUKT 

Skalarni produkt je skrita vsebina pri poglavju o delu. Prava definicija dela je, da je to skalarni 

produkt sile in premika prijemališča sile           . Sila in pot sta vektorja, zato sta 

pomembni tudi njuni smeri. Iz definicije dela sledi, da ga lahko izračunamo z enačbo 

          . Ker v osnovni šoli kotnih funkcij učenci še ne poznajo, jim ta problem lahko 

pojasnimo s pomočjo projekcije. V primeru poševne sile delo opravlja le komponenta, ki je 

vzporedna s smerjo gibanja. To komponento pa učenci določijo s pomočjo projekcije. Po 

takšnem pojasnilu bodo lažje razumeli tudi primer, ko sta sila in pot med seboj pravokotni. V 

tem primeru je projekcija sile enaka nič, torej je tudi produkt sile in premika enak nič, sledi, 

da je delo enako nič. 

 

Slika 5: V primeru poševne sile (F) delo opravlja le komponenta, vzporedna s smerjo gibanja (F1) 
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8. PRIMERJAVA MED NAČINI OBRAVNAVE POGLAVJA O TLAKU 

Spodnja tabela prikazuje vrstni red obravnave posameznih pojmov v poglavju o tlaku. 

Tabela 3: obravnavane vsebine v poglavju o tlaku. 

FIZIKA 7 

(U1) 

FIZIKA, NARAVA, 

ŽIVLJENJE 1 

(U2) 

MOJA PRVA FIZIKA 1 

(U3) 

ZAKAJ SE DOGAJA? 

SILE IN ENERGIJA 8 

(U4) 

*Ploščina, prostornina, 

gostota, specifična 

teža 

*Prostornina, gostota, 

specifična teža 

  

O tlaku Ploščina Ploščina Tlak in gostota 

Tlak v tekočinah Ploskovno 

porazdeljene sile 

Prostornina Tekočine 

Hidrostatični tlak Tlak Gostota in specifična 

teža 

Plavanje 

Zračni tlak Tlak v tekočinah O tlaku Ozračje in vreme 

Vzgon Prenašanje tlaka Tlak v tekočinah  

Pretakanje tekočin Zračni tlak Hidrostatični tlak  

 Ozračje Zračni tlak  

 Merjenje tlaka Vzgon  

 Vzgon   

 Plavanje   

 

*Vsebine, ki so pomembne za to temo, vendar so bile v nekaterih učbenikih obravnavane že 

prej. 
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Da bodo učenci razumeli pojme tlak, gostota, specifična teža, morajo najprej ponoviti pojma 

površina in prostornina. 

8.1. PLOŠČINA OZ. POVRŠINA IN PROSTORNINA 

8.1.1. Moje videnje snovi 

S ploščino oz. površino in prostornino se učenci srečajo že v nižjih razredih osnovne šole, 

tako da jim ta dva pojma nista neznana. Menim, da je pri fiziki primernejše uporabljati pojem 

površina, saj je z njim definiran tudi tlak, poleg tega se pojem površina uporablja tudi pri 

matematiki v devetem razredu, ko učenci spoznavajo geometrijska telesa.  

V tem poglavju se mi zdi pomembno, da učencem predstavim oznako za površino in njene 

enote. Povedati je treba, da površine preprostih likov lahko določimo z računanjem. Površino 

nekega predmeta nepravilnih oblik pa po navadi določimo s štetjem kvadratov.  

Tudi prostornino predstavimo na podoben način – omenimo oznako in osnovne ter večje in 

manjše enote. Pomembna je pretvorba 1 dm3 = 1 l. Opozorimo, da kapljevinam in plinom 

pripišemo prostornino posode, v kateri so. Prostornino nekega trdega predmeta, ki je 

nepravilnih oblik, pa lahko določimo s potapljanjem v vodo. Pri tem odčitamo volumen 

izpodrinjene tekočine in na ta način določimo prostornino predmeta. Tu se mi zdi 

pomembno, da učencem omenimo tudi to, da v primeru, ko imamo majhne predmete, na 

primer risalne žebljičke, njihovo prostornino določimo tako, da v merilni valj potopimo več 

žebljičkov, odčitano prostornino delimo s številom žebljičkov in dobimo prostornino enega 

žebljička. 

Za lažjo predstavo količin (npr. 1 l, 200 ha, 20 dm3) je pomembno, da učencem predstavimo 

konkretne zglede, da je npr. površina nogometnega igrišča 50 a, prostornina cisterne za 

mleko pa 5000 l.  

Pomembno je tudi to, da učencem pokažemo, da se prostornine v vseh primerih ne 

seštevajo. Če vzamemo za primer 1 dl fižola in 1 dl pšenice, ugotovimo, da njuna skupna 

prostornina ne bo 2 dl, ampak manjša, saj fižol ne zavzame popolnoma oblike posode in 

ustvari kotičke, kamor se ujame pšenica. 
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Pri teh poglavjih se mi zdi primerno, da omenimo tudi napake, ki spremljajo vsako meritev, 

in se pogovorimo o tem, da je treba rezultat smiselno zaokrožiti (predvsem takrat, ko 

površino določamo s štetjem kvadratov in ocenjujemo, kolikšen del lika je pobarvan).  

8.1.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

V tem učbeniku v prvem poglavju opredelijo pojem stične površine. Povedo, da za izračun 

ploščine geometrijskih likov obstajajo preproste formule, stične površine drugačnih oblik pa 

lahko razdelimo na manjše geometrijske like in s štetjem teh manjših likov, določimo 

površino večjega. Opredelijo tudi oznako za površino (S) in enoto (m2). Kot primer za poskus 

je navedeno merjenje ploščine podplata. 

Zatem je v istem poglavju opredeljen tudi pojem prostornine. Povedo, da se prostornina 

pravilnih geometrijskih teles izračuna z enačbami. Ker pa večina teles v naravi ni pravilnih 

oblik, lahko prostornino določimo tudi z merjenjem. Plinom pripišemo prostornino posode, v 

kateri se nahajajo, kapljevinam in trdninam pa prostornino določimo z merilnim valjem, pri 

čemer trdnine potopimo v vodo v valju. Opredeljeni so oznaka za prostornino (V), enota (m3) 

in manjši enoti, liter in mililiter. Kot predlog za izvedbo poskusa je navedeno merjenje 

prostornine kamna. Podani so tudi nazorni zgledi, npr. prostornina 1 kg vode je 1 dm3.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku navajajo oba pojma, tako ploščino kot tudi površino oz. stično površino. Že 

zgoraj sem utemeljila, zakaj se mi zdi raba izraza površina ustreznejša. Ne zdi pa se mi najbolj 

primerno, da v istem odstavku hkrati rabijo pojma površina in ploščina, saj bi učence, ki 

pojmov še ne povezujejo, to lahko zmedlo. V učbeniku ni navedenih nazornih zgledov, s 

katerimi bi si učenci lažje predstavljali površinske enote. Merjenje prostornine kamna je v 

učbeniku v tem poglavju zgolj opisano in ni ponazorjeno s sliko. Merjenje prostornine 

manjših predmetov (žebljičkov) ne omenijo niti pri nalogah. Ne omenijo niti tega, da se 

prostornine različnih snovi ne seštevajo vedno. 

8.1.3. Moja prva fizika 1 

V poglavju o tlaku avtorji posebno pozornost namenijo pojmu ploščina. Povedo, da ploščine 

pravilnih geometrijskih likov lahko določimo z merjenjem in računanjem. Napisana je oznaka 

za ploščino (S), osnovna enota (m2), opredelijo tudi večje in manjše enote. Da si učenci 
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predstavljajo, koliko je 72 cm2 in 20256 km2, so podane tudi slike. Opišejo, da ploščine 

nepravilnih likov določimo s preštevanjem kvadratov. Kot primer za poskus je navedeno 

merjenje ploščine podplata. 

V naslednjem poglavju opredelijo tudi pojem prostornina. Podajo oznako (V), osnovno enoto 

(m3) in večje ter manjše enote. Prostornina 1 m3 je grafično ponazorjena, podanih je še nekaj 

slikovnih zgledov (sadni sok: V = 1 l = 1 dm3). Povedo, da lahko prostornino pravilnih teles 

določimo z merjenjem in računanjem, kapljevinam in trdninam pa prostornino izmerimo s 

pomočjo merilnega valja, pri čemer je merjenje prostornine kepe plastelina prikazano. S 

pomočjo dveh zgledov (mešanje 1 dl fižola in 1 dl riža ter mešanje 1 dl vode in 1 dl alkohola) 

pokažejo, da se prostornine pri mešanju snovi ne seštevajo vedno. Podani so tudi primeri za 

izvedbo različnih poskusov – npr. merjenje prostornine kepe plastelina. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku uporabljajo pojem ploščina. O določanju prostornine majhnih predmetov in 

o napakah ne spregovorijo. Omenijo, da se prostornini dveh snovi ne seštejeta vedno in kot 

slikovni zgled mešanja dveh snovi, pri katerih se prostornini ne seštejeta, navedejo mešanje 

vode in alkohola. To sem s poskusom preverila in ugotovila, da razlika v tem primeru ni 

opazna, zato ta poskus ni najprimernejši za razlago.  

 

Slika 6: Mešanje alkohola in vode 
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8.1.4. Fizika 7 

O ploščini in prostornini govorijo na začetku učbenika, takrat opišejo še merjenje dolžine in 

časa. Povedo, da je osnovna enota za ploščino 1 m2. Neznano ploščino lahko določimo s 

preštevanjem manjših kvadratov, ki prekrivajo dano telo. Kot primer za poskus je podano 

merjenje ploščine podplata in dlani. 

Nato predstavijo enoto za prostornino (1 m3) in zapišejo, da za prostornine geometrijskih 

teles obstajajo matematične enačbe. Nazorno je opisano, kako lahko prostornino kamna 

merimo s pomočjo merilnega valja, ali pa s pomočjo posode, ki je do vrha napolnjena z vodo. 

V tem primeru izmerimo, koliko vode je steklo čez rob posode, ko smo vanjo potopili kamen. 

Prikazan je poskus merjenja prostornine žebljev s potapljanjem.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V danem učbeniku uporabljajo pojem ploščina. Ne omenijo večjih in manjših enot za 

računanje površine in prostornine in ne navajajo oznak za ploščino in prostornino. Prav tako 

ni podanih nazornih zgledov, koliko je npr. 1 m3. Ne omenijo, kako določimo prostornino 

kapljevine ali plina, in ne omenijo napak, ki spremljajo vsak poskus oz. meritev. Tudi tega, da 

se prostornine ne seštevajo vedno, ne zapišejo. 

8.1.5. Fizika, narava, življenje 1 

Ploščino je prvi pojem, ki ga opredelijo v poglavju o tlaku. Opredelijo oznako (S). Povedo, da 

ploščine pravilnih geometrijskih likov lahko izračunamo, ploščine nepravilnih pa izmerimo s 

pomočjo štetja manjših kvadratov, s katerimi prekrijemo ploskev, katere ploščino moramo 

izmeriti. Merjenje ploščine kroga je slikovno ponazorjeno. Podajo primer površine Slovenije 

(približno 20000 km2). Opredelijo tudi osnovno enoto 1 m2 in večje ter manjše enote. Kot 

primer za poskus je opisano merjenje ploščine podplata. Omenijo napake ter rezultate, ki jih 

je smiselno zaokrožiti. 

O prostornini pa v tem učbeniku govorijo v poglavju o silah. Zapišejo oznako (V), osnovno 

enoto 1 m3 ter večje in manjše enote. Nazorno je prikazano in opisano merjenje prostornine 

trdega predmeta s pomočjo merilnega valja. Podajo računski zgled – računanje prostornine 

kvadra. Poudarijo, da se pri fiziki med seboj množijo tudi enote in ne samo merska števila. 
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Predstavljen je poskus, in sicer merjenje prostornine žebljičkov. Opisane so razlike med maso 

in prostornino. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Tu ne podajo nobenih nazornih zgledov, s katerimi bi učenci pridobili občutek, koliko je 1 

dm3, 200 a … Rabijo pojem ploščina in ne površina. Nikjer nisem zasledila, da bi omenili, da 

se prostornine različnih snovi vedno ne seštevajo.  

8.1.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Prikaz postopka računanja ploščine likov s preštevanjem kvadratov. 

 Naloga oz. poskus – računanje ploščine podplata. 

 Opredelitev osnovnih enot za merjenje ploščine in prostornine. 

 Opis določanja prostornine kapljevin in trdnin. 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U2, U3, U4 

 Opredelitev oznake za ploščino (S) in prostornino (V). 

U1, U2, U3 

 Slikovni prikaz določanja prostornine trdnin. 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U3, U4 

 Pojma ploščina in prostornina opredelijo v poglavju o tlaku. 

U2, U3 

 Opredelitev večjih in manjših enot za računanje ploščine in prostornine. 

U1, U2 

 Primer določanja prostornine žebljev. 
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KAJ JE POSEBNOST ENEGA UČBENIKA? 

U4 

 Uporaba pojma površina. 

U3 

 Slikovni prikaz primerov, kjer se prostornine ne seštevajo. 

 Slikovne ponazoritve določenih prostornin in ploščin (prostornina vinskega soda – 

200 l in ploščina nogometnega igrišča – 50 a). 
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8.2. GOSTOTA IN SPECIFIČNA TEŽA 

8.2.1. Moje videnje snovi 

Učencem moramo predstaviti naslednjo definicijo gostote: najprej je treba izmeriti maso 

telesa in njegovo prostornino (učenci naredijo poskus), količnik mase in prostornine nekega 

telesa pa je gostota. Zapisati moramo oznako in enote, v katerih jo merimo. Pri tem ne 

smemo pozabiti na opredelitev večjih ali manjših enot (in ne zgolj enote 1 kg/m3). 

Pomembno se mi zdi, da učenci pridobijo občutek, da imajo trdnine in kapljevine podobno 

gostoto, gostota plinov pa je tisočkrat manjša, zato je treba navesti nazorne zglede za 

gostote nekaterih snovi – lahko povemo, da ima pollitrska steklenica zraka maso nekaj 

gramov, pollitrska steklenica vode pol kilograma, pollitrska steklenica neke kovine pa nekaj 

kilogramov. Izberemo zanimivo računsko nalogo, ki jo rešimo skupaj z učenci.  

V tem poglavju se mi zdi smiselno, da spregovorimo še o povprečni gostoti, saj vemo, da je 

malo snovi v naravi, ki bi bile homogene. Veliko predmetov (recimo igrač) je iz različnih 

snovi, zato omenimo pojem nehomogena telesa in povejmo, da v tem primeru izračunamo 

povprečno gostoto telesa (maso delimo s prostornino).  

Pri specifični teži pa je treba izpostaviti, da namesto mase telesa lahko težo telesa delimo s 

prostornino. V tem primeru govorimo o specifični teži. Povemo njeno oznako in enoto. 

Pomembno je, da podamo računski zgled in ugotovimo, da je specifična teža z gostoto 

podobno povezana kot teža z maso.  

8.2.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

Pojma gostota in specifična teža sta v tem učbeniku obravnavana v poglavju o tlaku. Najprej 

definirajo pojem gostota   
 

 
 in povejo, da ga označimo z grško črko ro      Opredeljena 

je tudi enota (kg/m3) ter večje in manjše enote. Primerjajo gostote trdnin, kapljevin in plinov. 

Rešen je računski primer. Podani so slikovni primeri (npr. gostota zlata, svinca, aluminija) in 

tabelarične vrednosti. Podan je tudi primer za poskus: določanje gostote kamna. 

Specifična teža je opisana zelo na kratko – definirajo jo in zapišejo enačbo za njen izračun. 

Povedo, da je specifična teža povezana z gostoto podobno kot masa s težo. Povprečno 

gostoto s pomočjo primera definirajo pri podpoglavju Plavanje, ko govorijo o vzgonu. 
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 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Ne opredelijo pojmov homogeno in nehomogeno telo. Specifična teža bi bila lahko opisana 

kot gostota in ne v drobnem tisku na robu učbenika. Manjka računski zgled za specifično 

težo. 

8.2.3. Fizika, narava, življenje 1 

V tem učbeniku sta gostota in specifična teža opisani v poglavju o silah. S poskusom 

definirajo gostoto, povedo oznako in osnovno enoto. Nato je podan računski zgled. Enačbo 

za izračun gostote zapišejo tudi v obliki, kjer je neznanka masa, in v obliki, kjer je neznanka 

prostornina. Na koncu opredelijo večje in manjše enote ter tabelarično prikažejo gostote 

nekaterih snovi. V naslednjem poglavju opišejo nekaj poskusov merjenja gostote. Najprej 

opišejo, kako lahko izmerimo gostoto kamna, radirke, nato pa opredelijo pojem homogeno 

telo. Opisan je poskus tehtanja zraka v bučki. Na koncu opredelijo pojma nehomogeno telo 

in povprečna gostota. 

V naslednjem poglavju definirajo specifično težo. Zapišejo, da je oznaka za specifično težo 

grška črka sigma     in opredelijo osnovno enoto (N/m3). Opisan je tudi poskus določanja 

specifične teže različnih predmetov. Omenijo povezavo med specifično težo in gostoto in 

podajo računski zgled. Povedo, da lahko iz znane specifične teže in teže predmeta 

izračunamo prostornino predmeta. Zapišejo tudi enačbo in omenijo pojem povprečna 

specifična teža. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Gostote nekaterih snovi zapišejo v tabeli. Lahko bi dodali še slike, saj si učenci tako lažje 

predstavljajo, kaj je baker, železo … Ne zdi se mi smiselno, da posebej zapišejo vse tri oblike 

enačbe (izrazijo maso in prostornino), to bi morali storiti učenci sami, saj jih to naštevanje 

enačb lahko samo zmede – če si učenec zapomni enačbo, v kateri je izražena prostornina, bo 

težje definiral gostoto, zato se zdi dovolj, da zapišemo le definicijo gostote, ki si jo učenci 

zapomnijo, druge pa izpeljejo. 
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8.2.4. Moja prva fizika 1 

V tem učbeniku pojma gostota in specifična teža obravnavajo v poglavju o tlaku. S pomočjo 

poskusa – primerjanje mase teles iz različnih snovi z enako prostornino, izpeljejo pojem 

gostota in ga definirajo. Povedo, da je oznaka za gostoto grška črka ro in zapišejo osnovno 

enoto. Nato je podan računski zgled. Primerjajo tudi gostoto kapljevin, trdnin in plinov. 

Podana je preglednica gostot in specifičnih tež nekaterih snovi. V tem poglavju opredelijo 

tudi pojma homogena in nehomogena telesa. Povprečno gostoto omenijo, vendar ne 

poudarijo, da je ta pojem pomemben. 

Zgolj opisno definirajo specifično težo, povedo njeno oznako in osnovno enoto. Opišejo tudi 

povezavo med gostoto in specifično težo. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Gostote nekaterih teles podajo v tabeli. Manjkajo slike za lažjo predstavo. Manjka zapis 

enačbe za specifično težo. Definirajo jo zgolj opisno, kar se mi ne zdi primerno. Tudi zgled ni 

najbolj zanimiv. Povprečno gostoto omenijo v drobnem tisku, tako da tega pojma učenec, ki 

ne bere najbolj natančno, zagotovo ne opazi. 

8.2.5. Fizika 7 

V tem učbeniku o gostoti in specifični teži govorijo na koncu poglavja o silah. S pomočjo 

poskusa (določanje mase različnih snovi z enako prostornino) vpeljejo pojem gostota, s 

pomočjo poskusa (določanje gostote bukove klade in kamna) definirajo gostoto, povedo 

oznako in osnovno enoto. Prikazan je računski zgled. Tabelarično so prikazane gostote 

nekaterih snovi.  

Definirajo specifično težo, zapišejo oznako in osnovno enoto. Opisan je poskus določanja 

gostote snovi. Opredelijo tudi naslednje pojme: homogeno in nehomogeno telo, povprečna 

gostota, povprečna specifična teža.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku zajamejo vse pomembne stvari, ki so povezane s tem poglavjem, lahko bi 

podali le še slikovne zglede gostot različnih predmetov. Manjka računski zgled za specifično 

težo. 
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8.2.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Definiranje pojmov gostota in specifična teža, zapis oznake, osnovnih enot ter večjih 

in manjših enot. 

 Tabelarični ali slikovni prikaz gostot nekaterih snovi. 

 Pobuda za poskus – določanje gostote snovi.  

 Računski zgled za gostoto. 

 Omenijo povezavo med gostoto in specifično težo. 

 Omenijo povprečno gostoto. 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U1, U2, U3 

 Opredelijo pojma homogeno in nehomogeno telo. 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U1, U2 

 Pojma gostota in specifična teža opredelijo na koncu poglavja o silah. 

U3, U4 

 Pojma gostota in specifična teža opredelijo na začetku poglavja o tlaku. 

KAJ JE ZNAČILNOST POSAMEZNEGA UČBENIKA? 

U2 

 Zapišejo tudi enačbi za izračun mase in prostornine, ki sta izpeljani iz enačbe za 

izračun gostote. Prav tako je napisana enačba za izračun prostornine, izpeljana iz 

enačbe za specifično težo. 

 Opis poskusa – tehtanje zraka v bučki. 

 Računski zgled za specifično težo. 
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8.3. O TLAKU 

8.3.1. Moje videnje snovi 

S pomočjo različnih primerov (ni vseeno, ali po polenu udarimo z rezilom ali ušesom sekire – 

sila je v obeh primerih približno enaka, posledice pa so različne) vpeljemo pojem tlak in 

povemo njegovo definicijo   
 

 
, opredelimo osnovno enote    

 

        , ter večje enote 

               . Treba je podati zanimiv računski zgled in se pogovoriti o tem, kako tlak 

povečamo in kako ga zmanjšamo. Omenimo primere iz vsakdanjega življenja – zakaj se 

pozimi pri hoji po snegu ugrezamo in kako si pri tem pomagamo. Ne smemo pozabiti našteti 

in opisati merilnikov tlaka (manometrov). Za lažjo predstavo velikosti količin se mi zdi 

primerno, da tlak 1 bar tudi slikovno prikažemo. 

8.3.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

V tem učbeniku avtorji definirajo tlak    
 

 
 . Povedo, kakšna je osnovna enota za tlak (Pa) 

in zapišejo večje enote (1 bar). Rešena je računska naloga. Opisano je tudi, kako zmanjšamo 

in povečamo tlak. Omenijo merilnike tlaka, manometre. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Ne podajo slik, ki bi omogočile boljšo predstavo o velikosti količin. 

8.3.3. Fizika, narava, življenje 1 

S pomočjo primerov iz vsakdanjega življenja (sprehajanje po mivki) in s pomočjo opisanega 

poskusa (tlak pri sedenju) definirajo pojem tlak. Opredelijo osnovno enoto za tlak (1 Pa) ter 

večje enote (1 bar). Posebej je zapisana tudi enačba za izračun sile na neko ploskev. Opisano 

je, zakaj pozimi po snegu lažje hodimo s krpljami. V naslednjem poglavju je podan računski 

zgled (računanje tlaka pod opeko, ki stoji na različnih ploskvah). Opisan in razložen je poskus, 

pri katerem različne predmete polagamo na gobo in opazujemo, od česa je odvisen ugrez.  

V tem učbeniku merjenju in merilnikom tlaka posvetijo celo poglavje, v katerem nazorno 

opišejo delovanje in sestavo manometrov. Omenijo aneroid, odprti in zaprti kapljevinski 

manometer in barometer. Opisan je tudi poskus – injekcija in zračni tlak (ta poskus je 
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primeren, saj merjenje tlaka v tem učbeniku obravnavajo po tem, ko so že definirali zračni 

tlak). 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Podanih je veliko zgledov, ni pa primerov, ki bi nam pomagali razumeti, kako velik je tlak 1 

bar. 

8.3.4. Moja prva fizika 1 

Najprej podajo primer dveh enako težkih fantov, ki se sprehajata po snegu, eden peš, drugi 

na smučkah. Vprašajo se, zakaj so sledi fanta, ki hodi peš, globlje. S pomočjo poskusa 

(nalaganje opek na gobe) ugotovijo, da je deformacija gobe odvisna od sile in ploskve. Tako 

definirajo tlak, zapišejo njegovo oznako, osnovno enoto (Pa) in večje enote. Podan je tudi 

računski zgled (računanje tlaka pod opeko, ki stoji na različnih ploskvah) in slikovni primeri, 

kako in kdaj povečamo in zmanjšamo tlak.  

V tem učbeniku je naprava za merjenje tlaka (kapljevinski manometer) opisana v poglavju o 

hidrostatičnem tlaku.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Tudi v tem učbeniku manjkajo slikovni zgledi, ki bi pripomogli k lažji predstavi o tem, kako 

velik je tlak 1 bar, 1 kPa … 

8.3.5. Fizika 7 

Tlak vpeljejo s pomočjo primerov iz vsakdanjega življenja. Povedo, da je oznaka za tlak p in 

podajo računski zgled (tlak pod podplati, ko stopimo v sneg). S pomočjo računskega zgleda 

opredelijo tudi osnovno enoto za tlak in večje enote. Primerjajo, ali je tlak v primeru, da na 

sneg stopimo s smučko, večji ali manjši. O merjenju tlaka spregovorijo pri zračnem tlaku, 

omenijo barometer, merilnik tlaka s tanko kožico, bourdonovo cev. 

 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Tudi v tem učbeniku ni podanih primerov, ki bi ponazarjali, kako velik je tlak 1 bar ali 1 mbar. 
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8.3.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Definicija tlaka, njegove oznake, osnovne enote (1 Pa) in večje enote (1 bar). 

 Računski zgled za tlak. 

 Primer, da po snegu zaradi tlaka lažje hodimo s smučmi ali krpljami. 

 Omenijo naprave za merjenje tlaka. 

KAJ JE ZNAČILNO ZA TRI UČBENIKE? 

U1, U2, U3 

 Pojem tlak vpeljejo s pomočjo primerov iz vsakdanjega življenja. 

U2, U3, U4 

 Primeri, kdaj tlak povečamo in kdaj zmanjšamo. 

KAJ JE ZNAČILNO ZA DVA UČBENIKA? 

U2, U3 

 Enak računski zgled (računanje tlaka pod opeko, ki stoji na različnih ploskvah). 

KAJ JE POSEBNOST ENEGA UČBENIKA? 

U2 

 Podrobno opišejo delovanje kapljevinskih manometrov. 

U3 

 Opis poskusa (merjenje deformacije gobe, če nanjo na različne načine polagamo 

opeke), s katerim lahko prikažemo, od česa je odvisen tlak.  
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8.4. TLAK V TEKOČINAH, HIDROSTATIČNI TLAK 

8.4.1. Moje videnje snovi 

Najprej moramo razložiti razlike med kapljevinami, plini in trdninami ter opredeliti pojem 

tekočine (kapljevine in plini). Kapljevine za razliko od plinov tvorijo kapljice in gladino. 

Tekočine zavzamejo obliko posode, trdnine pa ne. Predstavimo tudi sile v tekočinah. 

Pojasnimo, da tekočina deluje s silo na stene posode. Da se v mirujočih tekočinah tlačna sila 

prenaša v vse smeri in je pravokotna na stene posode, lahko ugotovimo s poskusom (balon 

na več straneh preluknjamo in opazujemo iztekanje vode). Izpostavimo, da tlak zaradi 

zunanje sile po vsej tekočini naraste za enako vrednost in da to izkoriščamo pri hidravličnih 

napravah, ki jo učencem pokažemo in razložimo, kako deluje. Izpeljemo Pascalov 

zakon  
  

  
 

  

  
  in rešimo računski zgled.  

Definiramo tudi hidrostatični tlak. S pomočjo primera (voda pritiska s svojo težo na dno 

morja …) zapišemo, da tlak zaradi teže tekočine imenujemo hidrostatični tlak      . S 

pomočjo poskusa (meritev tlaka z lijakom na prožno opno) lahko ugotovimo, da hidrostatični 

tlak z globino narašča. S tem poskusom lahko pokažemo, da tlak v tekočini ni odvisen od 

smeri. Pri tem učencem pokažimo, da tlak ni odvisen od oblike posode.  

Hidrostatični tlak z globino narašča. Tik pod vodno gladino je tlak enak zračnemu tlaku (1 

bar). Ko se potopimo v vodo, pa na nas pritiska voda, ki nas obdaja, v vseh smereh, a v večjih 

globinah z večjim tlakom kot v manjših globinah. S pomočjo enačbe       lahko 

ugotovimo, da hidrostatični tlak vsakih deset metrov globine naraste za 1 bar. Tako je na 

globini 20 metrov hidrostatični tlak enak 3 barom. Učenci naj rešijo primeren računski zgled, 

kjer uporabijo enačbo za izračun hidrostatičnega tlaka in upoštevajo zračni tlak. 

8.4.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

Avtorji v tem učbeniku najprej opišejo značilnosti kapljevin, trdnin in plinov. Opredelijo 

pojem tekočine (kapljevine in plini). Nato spregovorijo o silah v tekočinah in podajo namig za 

poskus (balon napolnimo z vodo in se z njim poigramo), kjer ugotovimo, da tekočina ves čas 

pritiska na stene balona in »sili« iz njega. Omenijo tudi, da sile v tekočini vedno delujejo 

pravokotno na stene. S pomočjo zgledov iz vsakdanjega življenja (s kolesarsko tlačilko 
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povečamo tlak pri ventilčku) ugotovimo, da zaradi zunanje sile po vsej tekočini tlak naraste 

za enako vrednost. Ugotovimo, da to izkoriščamo v hidravličnih napravah. S pomočjo slik 

opišejo delovanje hidravlične naprave in kot primer omenijo naše srce. Rešena je računska 

naloga s področja hidravličnih naprav.  

V nadaljevanju opišejo še gibanje gradnikov snovi in tlak. Ugotovimo, da se tlak zaradi 

zunanje sile prenese po vsej tekočini in je v katerem koli delu manjše zaprte posode enak. 

Takoj v nadaljevanju se potem vprašajo, ali je tlak v tekočini res povsod enak. Pojasnijo, da v 

morju to ne velja, saj pri potopu plast vode, ki je nad nami, zaradi teže pritiska na nas in na 

spodnje plasti vode, kar zaznamo kot povečan tlak. S pomočjo »akvarija« pridejo do 

ugotovitve, da tlak zaradi teže enakomerno narašča z globino, in zapišejo enačbo        . 

Slikovno je prikazano tudi naraščanje tlaka z globino pri potapljaču. Ugotovimo, da se v vodi 

vsakih 10 metrov tlak poveča za 1 bar. Podan je namig za poskus (plastenko na isti strani 

preluknjamo na treh različnih višinah, vanjo nalijemo vodo in opazujemo curke vode), s 

katerim ugotavljamo, ali se tlak res spreminja z globino. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku ne omenjajo pojma hidrostatični tlak, ampak govorijo o tlaku teže tekočine. 

Računskega zgleda ne podajo. Slika, ki ponazarja hidravlično dvigalo, se mi ne zdi najbolj 

jasna. Ključni deli (površina, sila) bi morali biti bolj poudarjeni. Ničesar ne povedo o tem, da 

tlak ni odvisen od oblike posode. Ne omenijo poskusa merjenja tlaka z lijakom na prožno 

opno, ampak poskus, kjer plastenko napolnimo z vodo in opazujemo iztekanje vode na 

različnih višinah. Pri drugem poskusu je treba paziti pri razlagi (poglavje Zimzeleni poskusi). 

Ne omenijo tega, da kapljevine tvorijo gladino in kapljice.  

8.4.3. Fizika, narava, življenje 1 

Najprej opredelijo pojem tekočine (kapljevine in plini) in pojasnijo razlike med kapljevinami 

in plini (npr. kapljevine tvorijo gladino in kapljice). Opišejo poskus (tlak zaradi teže vode – 

goba se ugrezne, če nanjo postavimo posodo z vodo). Povedo, da tlak zaradi teže mirujoče 

tekočine imenujemo hidrostatični tlak. Opišejo poskus (plastenko na isti strani preluknjamo 

na treh različnih višinah, vanjo nalijemo vodo in opazujemo curke vode), s katerim pojasnijo, 

da tlak v tekočini narašča z globino. Nazorno je opisan in slikovno prikazan poskus merjenja 

tlaka v tekočini z lijakom na prožno opno. Ugotovimo, da ko lijak potopimo globlje, se tlak 
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poveča, če pa lijak na neki višini zasučemo, se tlak ne spremeni. Nato vpeljejo enačbo za 

izračun hidrostatičnega tlaka         in podajo računski zgled. Opišejo in slikovno 

prikažejo, da se na vsakih 10 metrov globine hidrostatični tlak poveča za 1 bar.  

V tem učbeniku v naslednjem poglavju opišejo še »prenašanje tlaka«. S pomočjo primerov iz 

vsakdanjega življenja in s pomočjo poskusa (iztekanje vode iz vrečke), ugotovimo, da se v 

mirujočih tekočinah tlačna sila prenaša v vse smeri in je pravokotna na stene posode.  

Nato je spet opisan poskus (tlak v dvokraki posodi), s pomočjo katerega izpeljejo Pascalov 

zakon  
  

  
 

  

  
 . Omenijo hidravlične naprave in jih na kratko opišejo. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Ne omenijo poskusa, s katerim bi prikazali, da tlak ni odvisen od oblike posode. Ostale 

lastnosti, ki se mi zdijo pomembne, v tem učbeniku omenijo. 

8.4.4. Moja prva fizika 1 

Tudi v tem učbeniku najprej pojasnijo razlike med posameznimi agregatnimi stanji in 

opredelijo pojem tekočine (kapljevine in plini). Opišejo poskus (stiskanje balona, 

napolnjenega z zrakom, in balona, napolnjenega z vodo). Povedo, da je tlak v zaprti tekočini 

povsod enak. Nato opišejo še en poskus (buča z luknjicami, vanjo natočimo vodo), s pomočjo 

katerega ugotovimo, da je sila vode pravokotna na steno posode. S pomočjo zgleda 

(hidravlična dvigalka) povedo, v kakšnem razmerju so si sile in površine ploskev. Podanih je 

nekaj slikovnih zgledov hidravličnih naprav. 

V naslednjem poglavju s pomočjo zgleda (akvarij) razložijo, da zgornje plasti vode pritiskajo 

na spodnje in zato se tlak z globino povečuje. To trditev preverijo še s poskusom (lij z opno, 

povezan z manometrom, potapljamo v vodo). Omenijo tudi, da je tlak odvisen od vrste 

tekočine in povedo, da je hidrostatični tlak (na tem mestu je prvič omenjen – ni opisano, 

zakaj zdaj tlaku rečemo hidrostatični tlak) odvisen od specifične teže in globine. Zapišejo 

enačbo in podajo računski zgled. Slikovno pojasnijo, da hidrostatični tlak ni odvisen od oblike 

posode. Le kot zanimivost omenijo, da se na vsakih 10 metrov globine tlak vode poveča za 

100 kilopascalov. 
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 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Hidrostatični tlak v tem učbeniku definirajo zelo površno oziroma zapišejo, da je hidrostatični 

tlak odvisen od specifične teže kapljevine in globine          Ničesar ne povedo o tem, da 

tlak teže mirujoče tekočine imenujemo hidrostatični tlak. V tem učbeniku omenijo primer 

hidravlične dvigalke. Računski zgled ni ločen od besedila, kar se mi ne zdi najbolj primerno.  

8.4.5. Fizika 7 

Tudi v tem učbeniku najprej pojasnijo pojem tekočine (kapljevine in plini) in opišejo 

značilnosti kapljevin in plinov. Nato opišejo razlike med tekočinami in trdninami (tekočina 

lahko teče, zato jo spravimo v gibanje s poljubno majhnimi silami). Opišejo poskus (sile pri 

stiskanju tekočin in trdnih snovi) in ugotovijo, da so sile, s katerimi deluje tekočina na druga 

telesa, vedno ploskovno porazdeljene. Da lažje opazujemo učinke sil, govorimo raje o tlaku. S 

pomočjo poskusa (vrečka, ki jo napolnimo z vodo in preluknjamo na več mestih) pojasnijo, da 

tekočina deluje pravokotno na stene posode. Omenijo hidravlične naprave in shematsko 

pojasnijo njihovo delovanje.  

V naslednjem poglavju najprej pojasnijo, da pri obravnavi tlaka v tekočinah niso omenili tlaka 

zaradi teže tekočine. Omenijo primer potapljanja in bolečine v ušesih in pojasnijo, da je to 

posledica sil, s katerimi višje plasti tekočine pritiskajo na nižje zaradi svoje teže. Opišejo 

poskusa (iztekanje vode iz plastenke, lij z opno, povezan z manometrom, potapljamo v 

vodo), s pomočjo katerih ugotovimo, da je tlak v tekočini odvisen od globine in ne od smeri. 

Zelo nazorno in postopno je izpeljana enačba za izračun težnega tlaka v tekočini        . 

S pomočjo poskusa ugotovijo tudi to, da je tlak v mirujoči tekočini v enaki globini neodvisen 

od oblike posode. Šele na koncu tega poglavja definirajo pojem hidrostatični tlak.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku pri hidravličnih napravah ne omenijo Pascalovega zakona niti ni podan 

računski zgled. Manjka tudi slikovna ponazoritev tega, da tlak zaradi teže tekočine vsakih 10 

metrov naraste za 1 bar. Ni računskega zgleda pri vpeljavi enačbe za hidrostatični tlak. 
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8.4.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Opišejo agregatna stanja in njihove značilnosti. 

 Definirajo pojem tekočine (kapljevine in plini). 

 Omenijo hidravlične naprave. 

 Izpeljava enačbe        .   

 Omenijo, da se v mirujočih tekočinah tlačna sila prenaša v vse smeri in je pravokotna 

na stene posode. 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U1, U2, U3 

 Omenijo pojem hidrostatični tlak. 

 Poskus: vrečko napolnimo z vodo in na več mestih preluknjamo ter opazujemo 

iztekanje vode. 

 Poskus: lij z opno, povezan z manometrom, potapljamo v vodo.  

U2, U3, U4 

 »Izpeljava« enačbe pri hidravličnih napravah.  

 Omenijo, da se na vsakih 10 metrov globine hidrostatični tlak poveča za 100 

kilopascalov ali za 1 bar. 

U1, U2, U4 

 Poskus, pri katerem ugotavljamo, ali se tlak spreminja z globino (plastenko na isti 

strani preluknjamo na treh višinah in vanjo natočimo vodo, nato opazujemo iztekanje 

vode skozi odprtine). 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U3, U4 

 Poskus: stiskanje balona. 

 



69 
 

U1, U3 

 Slikovni prikaz in razlaga, da hidrostatični tlak ni odvisen od oblike posode. 

KAJ JE POSEBNOST ENEGA UČBENIKA? 

U4 

 Ne omenijo hidrostatičnega tlaka, ampak govorijo o tlaku v tekočinah.  

 Kot primer delovanja črpalke navedejo naše srce.  

U3 

 Omenijo pojem hidrostatični tlak, vendar ne povedo, zakaj se uporablja tak izraz, ga 

ne definirajo. 

U2 

 Omenijo, da se enačba 
  

  
 

  

  
 imenuje Pascalov zakon.  

U1 

 Nazoren opis razlike med tekočinami in trdninami (tekočina lahko teče, zato jo 

spravimo v gibanje s poljubno majhnimi silami). 
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8.5. ZRAČNI TLAK IN OZRAČJE 

8.5.1. Moje videnje snovi 

Najprej je treba učencem pojasniti, da Zemljo obdaja nekaj 10 kilometrov debela plast zraka, 

ki ji pravimo ozračje. Zračni tlak je posledica teže zraka. Na nadmorski višini 0 metrov je 

zračni tlak približno 1 bar. Temu tlaku rečemo normalni zračni tlak. Z višino pa zračni tlak 

pada. Torej, bolj kot se oddaljujemo od Zemlje, manjši je zračni tlak. Zakaj pa zračnega tlaka 

ne čutimo? Ker se sile »izničijo«, saj podobno kot pri tekočinah tlak pritiska na našo dlan z 

vseh strani in se sila, ki deluje od zgoraj, odšteje s silo, ki deluje od spodaj … 

Omeniti je treba, da ljudje zaznamo spremembe zračnega tlaka, in sicer v ušesih, ko se na 

hitro dvignemo ali spustimo. Poleg tega povejmo, da zračni tlak po navadi podajamo v barih 

oz. milibarih. 

Učencem je pri tem poglavju treba pokazati in pojasniti različne zanimive poskuse, kot so 

obračanje polnega kozarca vode, poskus z balonom v plastenki … 

Seznaniti se morajo tudi z merilnikom zračnega tlaka.   

Spregovoriti moramo še o ozračju (atmosferi), ki je razdeljeno na več plasti, v katerih se 

temperatura z višino zmanjšuje ali zvišuje. V učbenikih te plasti po večini narobe opišejo in 

poimenujejo. Plasti si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

 TROPOSFERA: Je plast ozračja od 0 do 10 kilometrov. Temperatura v tej plasti z višino 

pada. V tej plasti se »dogaja vreme«. 

o TROPOPAVZA: Od 10 do 20 kilometrov. Temperatura se ne spreminja. 

 STRATOSFERA: Je plast ozračja med 20 in 50 kilometrov. Temperatura z višino 

narašča. Je brezoblačna plast, primerna za letenje z letali. 

o STRATOPAVZA: Od 50 do približno 60 kilometrov. Temperatura se ne 

spreminja. 

 MEZOSFERA: Je plast ozračja med 60 in 90 kilometri. Temperatura v tej plasti z višino 

pada. 

o MEZOPAVZA: Od 90 do približno 100 kilometrov. Temperatura se ne 

spreminja. 
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 TERMOSFERA: Je plast ozračja nad 100 kilometri. Temperatura z višino narašča. 

Seveda ne zahtevamo, da učenci vse te plasti poznajo na pamet. Primerno se mi zdi, da 

poznajo vsaj najnižji plasti – troposfero in stratosfero.  

Zemlja ima tudi MAGNETOSFERO, ki preprečuje večini nabitih delcev, ki pridejo od Sonca, 

vstop v ozračje. Van Allenova pasova na višini 3000 m in 15 kilometrov jih zadržujeta. 

IONOSFERA pa je naelektren sloj v zgornji atmosferi, pomemben za širjenje radiovalov. 

V tem poglavju omenimo napovedovanje vremena in ga predstavimo kot zelo kompleksen 

proces (s pomočjo meritev in napovedi za prejšnje dni vremenoslovci napovejo vreme), 

povemo, da se vremena še danes ne da natančno napovedati.  

Izpostavimo onesnaževanje in razmišljajmo, kako bi ga v ozračju in okolju zmanjšali. 

8.5.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

V tem učbeniku zračni tlak obravnavajo v poglavju o tekočinah. Najprej omenijo, da se nam 

ni treba potapljati, da bi občutili tlak zaradi teže tekočine, saj živimo na dnu velikega oceana 

zraka. Povedo, da zračni tlak z višino pada. Vprašajo se, zakaj ne čutimo zračnega tlaka, in to 

tudi pojasnijo. Omenijo pa, da čutimo spremembe zračnega tlaka v ušesih, kadar se 

dvignemo ali spustimo.  

V zadnjem poglavju nekaj besed namenijo tudi ozračju. Povedo, da Zemljo obdaja tanek sloj 

zraka, ki ga sestavljata predvsem dušik in kisik. Opredelijo pojem »troposfera«, in sicer se v 

tej plasti zraka dogaja vreme. Omenijo, da so vremenski pojavi povezani z energijo, ki jo 

dobimo od Sonca. V nadaljevanju razložijo, kaj je vreme, kdaj nastanejo vetrovi in opišejo 

padavine. Omenijo tudi napovedovanje vremena. Na kratko opišejo učinek tople grede in 

podajo namig za poskus – kaj se segreva hitreje (počrnjeno in belo plastenko, napolnjeni z 

vodo, postavimo na Sonce in merimo temperaturo)? 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Plasti zraka napačno oz. pomanjkljivo opišejo, a zapišejo pravilno zaporedje. Merilnika 

zračnega tlaka ne omenijo, ne omenijo niti pojma normalni zračni tlak, kar se mi ne zdi 
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ustrezno, saj se učenci s tem pojmom velikokrat srečajo pri poslušanju vremenskih napovedi 

in je prav, da ga poznajo. 

8.5.3. Fizika, narava, življenje 1 

Opredelijo pojem zračni tlak in zapišejo, da je posledica teže zraka nad nami. Podajo namig 

za poskus (obračanje polnega kozarca vode) in na kratko opišejo rezultate. Nato spet opišejo 

poskus (dviganje kozarca iz vode) in ga na kratko pojasnijo. Opišejo še poskus merjenja 

zračnega tlaka in ga na kratko razložijo. Opredelijo pojem normalni zračni tlak. Omenijo, da o 

zračnem tlaku govorijo tudi pri napovedovanju vremena. Znižanje zračnega tlaka običajno 

spremlja deževno vreme, zvišanje pa napoveduje lepo vreme. 

O ozračju spregovorijo v naslednjem poglavju, kjer naštejejo plasti ozračja – troposfera, 

stratosfera, tej pa v nepravilnem zaporedju sledi ionosfera (pozabili so omeniti še mezosfero 

in termosfero). Podana je tabela, ki prikazuje spreminjanje tlaka, temperature in gostote 

zraka z nadmorsko višino. Nato povedo, da nas ozračje ščiti pred nevarnim sevanjem in 

opišejo, kaj se na poti do Zemlje dogaja z infrardečo, vidno in UV-svetlobo. Na kratko 

pojasnijo, da zračni tlak z višino pada in da v troposferi z višino pada tudi temperatura. 

Podan je računski zgled – kako visok bi moral biti stolpec zraka, da bi ustvaril tlak 1 bar? 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Več besed bi lahko namenili napovedovanju vremena. Tudi v tem učbeniku plasti ozračja 

narobe in pomanjkljivo poimenujejo ter opišejo. Poleg poskusov, ki so omenjeni, je kratka 

razlaga, ki pa ne pojasni celotnega dogajanja (glej poglavje Zimzeleni poskusi). Ničesar ne 

povedo o onesnaževanju. 

8.5.4. Moja prva fizika 1 

Najprej opišejo poskus (prazen jogurtov lonček si pritisnemo tesno k bradi, iz njega iztisnemo 

nekaj zraka in ga spustimo). Razložijo, da je zračni tlak posledica teže zraka in je odvisen od 

nadmorske višine. Preglednica, ki je narisana, nam prikazuje spreminjanje zračnega tlaka, 

temperature in gostote z nadmorsko višino. Povedo, da je normalni zračni tlak približno 1 

bar. V nadaljevanju (kot dodatek) opišejo atmosfero in jo razdelijo na plasti. Omenijo 

vremenske napovedi in pojasnijo, da je na področjih visokega zračnega tlaka vreme lepo in 

obratno. Slikovno prikažejo in opišejo merilnik zračnega tlaka – kovinski barometer ali 
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aneroid. Kot dodatek opišejo še značilnosti vetra. V nadaljevanju podajo nekaj predlogov za 

poskuse: obračanje polnega kozarca vode, srkanje vode iz škafa, izdelava »modela pljuč«, 

izdelava merilnika hitrosti vetra, jajce, ki pade v steklenico. 

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Tudi v tem učbeniku plasti ozračja pomanjkljivo opišejo. Ničesar ne povedo o tem, zakaj 

ljudje zračnega tlaka ne občutimo, in o tem, da z ušesi zaznamo spremembe zračnega tlaka. 

Ničesar ne povedo o onesnaževanju. 

8.5.5. Fizika 7 

Opišejo zračni tlak, povedo, da z višino pada. Podajo nekaj namigov za poskuse. V enem 10 

metrov dolgo cev zvijemo v svitek in položimo v škaf z vodo. Prvi konec cevi pustimo v vodi, 

skozi drugega pa izsesamo zrak. Oba konca zamašimo, pri tem pa pazimo, da v cevi ni 

mehurčkov. Tako zamašeno polno cev odnesemo v višje nadstropje in en konec cevi 

spustimo skozi okno. Spodnji konec cevi odmašimo in opazujemo. Naslednji namigi za 

poskuse so še: merjenje zračnega tlaka z živim srebrom, obračanje kozarca z vodo, zračni tlak 

pomečka pločevinasto posodo, poskus z balonom v plastenki. 

V nadaljevanju so opisane priprave za merjenje zračnega tlaka. Najprej splošno opišejo 

njihovo delovanje. Omenijo barometer. Definirajo enoto 1 bar in 1 mbar. Povedo, da je 

zračni tlak v nižinah 1 bar.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku ničesar ne povedo o ozračju, ne opredelijo plasti ozračja in ne govorijo o 

onesnaževanju. Ne omenijo pojma normalni zračni tlak niti ne govorijo o napovedovanju 

vremena. Ker je zračni tlak povezan z vsemi pojmi, se mi zdi primerno, da vse predstavimo.  

8.5.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Opredelitev pojma zračni tlak. 

 Povedo, da normalni zračni tlak znaša 1 bar. 
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KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U2, U3, U4 

 Omenijo nekatere plasti ozračja (a so definirane nepravilno oz. površno). 

U1, U2, U3 

 Poskus: obračanje polnega kozarca vode. 

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U2, U3 

 Tabela, ki prikazuje spreminjanje tlaka, temperature in gostote zraka z nadmorsko 

višino. 

U3, U4 

 Opis vetrov (definicija, nastanek).  

U1, U2 

 Poskus: merjenje zračnega tlaka z živim srebrom. 

U1, U3 

 Poskus z balonom v plastenki. 

 Poskus: zelo dolga plastična cev, skozi katero skušaš posrkati vodo. 

 Omenijo merilnike zračnega tlaka. 

KAJ JE POSEBNOST ENEGA UČBENIKA? 

U4 

 Omenijo učinek tople grede (to je v družbi aktualna vsebina). 

U1 

 Poskus: zračni tlak pomečka pločevinasto posodo. 
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U2 

 Dviganje kozarca iz vode. 

 Računski zgled – kako visok bi moral biti stolpec zraka, da bi ustvaril tlak 1 bar.  

U3 

 Poskus: jajce pade v steklenico. 
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8.6. VZGON IN PLAVANJE 

8.6.1. Moje videnje snovi 

Kaj vpeljati prej, pojem vzgon ali plavanje? Moje mnenje je, da je primernejše, če se najprej 

pogovorimo o plavanju, saj je plavanje učencem dobro poznano.  

Učencem bi dala nekaj predmetov, ki bi jih položili v posodo z vodo in ugotovili, katera 

plavajo in katera ne. Treba je povedati, da telesa z gostoto večjo od gostote vode potonejo, 

telesa z manjšo gostoto od vode pa plavajo. Na tem mestu omenimo predmete, ki niso le iz 

ene snovi. Kot smo ugotovili že pri poglavju o gostoti, upoštevamo njihovo povprečno 

gostoto. Treba je ponoviti, da na vsa telesa deluje navpično navzdol sila teže. V primeru, da 

telo plava, pa je treba, da silo teže uravnovesi sila okoliške tekočine. Povemo, da tej sili 

rečemo sila vzgona. Čemu je sila vzgona enaka, ugotovimo s poskusom z Arhimedovim 

vedrcem. Poskus ni najpreprostejši, vendar s primerno razlago (glej poglavje Zimzeleni 

poskusi) predstavimo, čemu je vzgon enak in vpeljemo Arhimedov zakon, ki pravi, da je sila 

vzgona nasprotno enaka teži izpodrinjene tekočine. Za primera plavanja, lebdenja in primer, 

ko telo potone, je treba narisati slike in pravilno označiti sile. Pomembno je, da se sila vzgona 

riše iz težišča izpodrinjene tekočine, teža pa iz težišča telesa. Lahko narišemo tudi sliko, ko je 

telo že potonilo in miruje na dnu. V tem primeru je treba upoštevati še silo podlage.  

Opozorimo, da je vzgon posledica hidrostatičnega tlaka v tekočini in je odvisen od tekočine, v 

katero telo potopimo. Rešiti je treba tudi primerne računske zglede. 

Za poskus lahko izdelamo kartezijski plavač in pojasnimo njegovo delovanje (glej poglavje 

Zimzeleni poskusi). 

Pojasnimo zanimiv primer iz vsakdanjega življenja, recimo balon na vroč zrak, ki »plava« v 

zraku, in napravo za merjenje gostote kapljevin – areometer. 

8.6.2. Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 

V tem učbeniku se najprej vprašajo, katere snovi plavajo in katere ne. Opisan je poskus, s 

katerim lahko otroci sami preverijo, katere snovi plavajo in katere ne. V nadaljevanju 

pojasnijo, da je plavanje povezano z gostoto predmetov. S pomočjo slike in besednega opisa 

pojasnijo pojem vzgon – s sliko in narisanimi silami je pojasnjeno, v katerem primeru telo 
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plava. S pomočjo dveh zgledov (balon napolnjen s helijem in balon na vroč zrak) opišejo, da 

lahko telesa plavajo tudi v zraku. Na koncu pojasnijo še to, kako je mogoče, da vijak potone, 

ladja, ki je prav tako iz železa pa ne.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V danem učbeniku narišejo slike, na katerih ponazorijo, kaj velja za sile v primeru, ko telo 

plava ali ko potone. Silo teže v primeru plavanja niso narisali pravilno, saj jo rišemo iz težišča, 

v tem primeru iz sredine telesa. Pri potopljenem kamnu pa niso narisali sile podlage, ki prav 

tako deluje na kamen. Sil niso zapisali s simboli, ampak samo z besedo. Ne omenijo 

nobenega poskusa, s katerim bi učenci ugotovili, da je sila vzgona nasprotno enaka teži 

izpodrinjene tekočine. Silo vzgona zelo na kratko opišejo in ne zapišejo oz. poudarijo 

Arhimedovega zakona. Ničesar ne povedo o lebdenju, ne rešijo računskega zgleda in ne 

omenijo areometra. 

8.6.3. Fizika, narava, življenje 1 

Opredelijo pojma vzgon in sila vzgona. Nato podajo primera dveh poskusov: vzgon v 

tekočinah in Arhimedovo vedrce, s katerim lahko izmerimo, kolikšna je sila vzgona. Ponovijo 

Arhimedov zakon. S pomočjo primera (balon na topel zrak) pojasnijo pojem vzgon zraka.  

V naslednjem poglavju opišejo plavanje teles. Povedo, da plavajo tista telesa z manjšo 

gostoto od vode, in pojasnijo, da je to, ali telo plava ali ne, odvisno tudi od gostote tekočine, 

v katero ga postavimo. Podajo primer poskusa plavanja lesenega kvadra. V nadaljevanju s 

pomočjo slik pojasnijo, katere sile v vodi delujejo na plavajoče telo, na potapljajoče in na 

lebdeče telo. Kot zanimivost opišejo, zakaj lahko plavamo »mrtvaka«. Predstavijo tudi 

pripravo za merjenje gostote tekočin (areometer) in podajo primer poskusa (izdelava in 

umeritev areometra). Na koncu kot zanimivost opišejo, kako in zakaj se lahko potapljač 

potaplja.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

V tem učbeniku vzgon obravnavajo pred plavanjem. Oba pojma na primeren način pojasnijo, 

tudi sile narišejo pravilno. Računski zgled je podan le v poglavju Hočem vedeti več, lažji 

računski zgled pa manjka.  
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8.6.4. Moja prva fizika 1 

S pomočjo primerov (dvigovanje skale v vodi in na kopnem, teniško žogico potopimo v vodo), 

opredelijo pojem vzgon. Opisan je poskus potapljanja kovinskega kvadra v vodo. Zapišejo 

Arhimedov zakon. S pomočjo poskusa pojasnijo, da vzgon ni odvisen od gostote 

potopljenega telesa. V nadaljevanju pojasnijo, da če isto telo damo v različne tekočine, lahko 

to telo potone, plava ali lebdi. Na koncu tega poglavja opišejo, katera telesa plavajo, in 

predstavijo napravo za merjenje gostote kapljevin – areometer. Kot zanimivost pa je opisan 

balon na vroč zrak.  

Podani so primeri poskusov: izdelava areometra, kartezijski plavač, potapljanje kepe testa v 

vodo, izdelava posebne tehtnice.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Vzgon obravnavajo pred plavanjem. Ne omenijo poskusa z Arhimedovim vedrom, vendar silo 

vzgona pojasnijo s pomočjo poskusa. Ne narišejo slike, ki bi prikazovala, kaj velja za sile v 

primeru, ko telo plava, potone ali lebdi. To je velika pomanjkljivost. Manjka primeren 

računski zgled. 

8.6.5. Fizika 7 

S pomočjo poskusa (Arhimedovo vedro) pojasnijo, da je sila vzgona enaka teži izpodrinjene 

tekočine, in povedo, da je to Arhimedov zakon. Nato opišejo še drugo možnost določanja 

vzgona, in sicer z merjenjem odtekle vode. Povedo in slikovno prikažejo sile na telo, ko telo 

plava, potone ali lebdi. Tudi v tem učbeniku kot primer sile vzgona v zraku omenijo balon na 

vroč zrak. Na koncu razložijo še to, katera telesa plavajo, in opišejo napravo za merjenje 

gostote kapljevin – areometer.  

Podajo nekaj predlogov za poskuse: izdelava plavača za merjenje slanosti vode, jajca v 

različno slanih vodah, izdelava kartezijskega plavača.  

 PRIMERJAVA Z MOJIM VIDENJEM SNOVI 

Vzgon obravnavajo pred plavanjem. Sile vzgona v enem od primerov niso narisali pravilno, 

saj je niso narisali iz težišča potopljenega dela predmeta. Manjka primeren računski zgled. 
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8.6.6. Primerjava med učbeniki 

KAJ JE SKUPNO VSEM UČBENIKOM? 

 Opredelitev pojma vzgon in opis njegovih značilnosti (od česa je odvisen). 

 Pojasnilo, zakaj določeni predmeti plavajo. 

 Primer sile vzgona v zraku: balon na vroč zrak. 

KAJ JE SKUPNO TREM UČBENIKOM? 

U1, U2, U3 

 Omenijo Arhimedov zakon. 

 Najprej opredelijo pojem vzgon, nato opišejo plavanje.  

 Opišejo napravo za merjenje gostote kapljevin – areometer. 

U1, U2, U4 

 Slikovni prikaz sil, ki delujejo na potopljeno in plavajoče telo.  

KAJ JE SKUPNO DVEMA UČBENIKOMA? 

U1, U2 

 Poskus: Arhimedovo vedro. 

U1, U3 

 Poskus: izdelava kartezijskega plavača. 

KAJ JE POSEBNOST ENEGA UČBENIKA? 

U4 

 Natančen opis, zakaj vijak potone, ladja pa ne, čeprav sta oba iz železa.  

U3 

 Poudarijo, da vzgon ni odvisen od gostote potopljenega telesa.  
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U2 

 Poskus: izdelava in umeritev areometra.  

U1 

 Poskus: lebdenje jajca v slani vodi.   
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9. ZIMZELENI POSKUSI 

Tudi v poglavju o tlaku najdemo veliko t. i. zimzelenih poskusov, ki se mi zdijo primerni za 

prikaz v šoli in razlago pojmov, povezanih s tlakom.  

9.1. DOLOČANJE PLOŠČINE PODPLATA 

Ta poskus je opisan oz. omenjen v vseh štirih učbenikih, ki jih preučujem.  

Pripomočki:  

Karirast papir, svinčnik.  

Izvedba poskusa: 

Na karirast papir, ki je iz kvadratov, s stranico 1 cm, položimo stopalo in ga obrišimo. S 

štetjem kvadratkov določimo ploščino stopala. Poskus ponovimo tako, da isto stopalo 

narišemo na karirast papir, ki je sestavljen iz kvadratov s stranico 0,5 cm. Rezultate 

primerjamo med seboj in ugotavljamo, katera meritev je natančnejša.  

Ugotovitve: 

Natančneje ploščino izmerimo na papirju z manjšimi kvadrati. Na delih, kjer ni zajet cel 

kvadrat, pride do manjše napake pri oceni pobarvanega dela kvadrata.   

Didaktična analiza poskusa: 

Učenci v osmem razredu že znajo izračunati ploščine pravilnih likov. Pri tem poskusu se 

naučijo, kako lahko na zelo preprost način, ne da bi uporabili enačbe, določijo ploščino 

nepravilnega lika. Ker jih sprašujemo tudi po natančnosti meritev, se pri tem naučijo, da pri 

poskusih prihaja do napak. Sami lahko razmislijo, kako bi napako zmanjšali, in krepijo kritično 

razmišljanje.  

OPOMBA: Pri tem poskusu moramo paziti, kako učenci stopalo obrišejo na papir. Paziti 

moramo, da ne obrišejo čevlja, ampak stopalo, ki je videti takole: 
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Slika 7: Obris stopala 

Še bolje pa je, če stopalo odtisnemo na papir, zlasti kadar razlagamo pojem tlaka. Če morajo 

učenci pri poglavju o tlaku izmeriti in izračunati, kolikšen je tlak pod njihovimi nogami, je 

pomembno, da se zavedajo, da na tla pritiskamo samo z odtisnjenimi deli stopala (predvsem 

s prsti in peto).  

 

Slika 8: Odtis stopala  
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9.2. DOLOČANJE PROSTORNINE ŽEBLJEV 

V vseh učbenikih opišejo, kako lahko določimo prostornino nepravilnih predmetov. Poskus je 

v vseh učbenikih enak, navedeni so le različni primeri. Poskus, ki ga bom opisala, je naveden 

v učbenikih Fizika, narava, življenje 1 in Fizika 7. 

Pripomočki: 

Menzura, pest žebljičkov. 

Izvedba poskusa: 

Vzamemo primerno število žebljičkov (npr. 20). Najprej v menzuro nalijemo vodo in 

odčitamo prostornino. Ko predmet potopimo, ponovno odčitamo prostornino. Prostornino 

predmeta dobimo, če odštejemo odčitani vrednosti prostornine. Izračunamo tudi 

prostornino enega žebljička in razmislimo, zakaj je v tem primeru bolje vzeti več žebljev? 

Ugotovitve: 

Kadar v vodo potopimo manjši predmet, razliko prostornin težje izmerimo, saj bi bila 

sprememba tako majhna, da je ne bi mogli natančno odčitati. Zato vzamemo več enakih 

predmetov in prostornino enega izračunamo tako, da dobljen rezultat, delimo s številom 

predmetov. 

Didaktična analiza poskusa: 

Učenci bi lahko s tem poskusom določali prostornino kamna, a se mi to ne zdi tako primerno, 

saj se v primeru žebljičkov ali drugih majhnih predmetov, naučijo več. Ugotovijo, da je treba 

izmeriti prostornino več enakih predmetov, nato pa lahko iz dobljenega rezultata, izračunajo 

prostornino enega predmeta. Na ta način se izboljša tudi natančnost meritve, kar lahko 

ugotovijo sami. Poleg tega se mi zdi ta poskus primeren za učenčevo samostojno izvajanje, 

saj je enostaven in za izvedbo ne potrebujemo veliko pripomočkov. Pri tem poskusu učenci 

ponovijo tudi prostorninske enote, s katerimi se bodo srečevali v poglavju o tlaku.  
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9.3. DOLOČANJE GOSTOTE SNOVI 

V vseh učbenikih je podan namig za poskus, pri katerem učenci sami določijo gostote 

nekaterih predmetov. 

Pripomočki: 

Gospodinjska tehtnica, različni predmeti (kamen, šilček, radirka), merilna posoda, voda. 

Izvedba poskusa: 

S tehtnico izmerimo maso predmeta. V merilno posodo do polovice nalijemo vodo in 

odčitamo, do kod sega. V merilno posodo spustimo predmet in ponovno odčitamo, do kod 

sega voda. Iz izmerjenih vrednosti izračunamo gostoto predmeta.  

OPOMBA: Učenci lahko izmerijo tudi gostoto predmetov, ki plavajo na vodi. Te predmete, 

morajo s palčko potisniti pod gladino vode. 

Ugotovitve: 

Prostornino predmetov, ki na vodi plavajo, izmerimo tako, da jih s palčko potisnemo pod 

gladino vode. Gostoto predmeta izračunamo tako, da maso delimo z gostoto. 

Didaktična analiza poskusa: 

Od učencev lahko zahtevamo, da sami razmislijo, kaj morajo izmeriti in kako, da bodo lahko 

izračunali gostoto določenega predmeta. Ta poskus je posebej primeren za utrjevanje in 

konkretizacijo pojma gostota. Že sama definicija nam pove: izmeri maso in prostornino, njun 

količnik pa je gostota. Pri tem poskusu učenci spoznajo, da za merjenje gostote ne 

potrebujemo posebnega merilnika, ampak jo lahko na zelo preprost način, s preprostim 

poskusom, izmerimo tudi sami.  

OPOMBA: Podoben poskus lahko ponovimo tudi, ko obravnavamo specifično težo, le da v 

tem primeru, učenci ne merijo mase predmetov, temveč s pomočjo vzmetne tehtnice 

izmerijo silo teže posameznega predmeta.  
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9.4. IZTEKANJE VODE 

Ta poskus je opisan v učbenikih Fizika, narava, življenje 1, Moja prva fizika 1 in Fizika 7. 

Pripomočki: 

Vrečka, na več koncih preluknjana, obarvana voda. 

Izvedba poskusa: 

V plastično vrečko z luknjami natočimo obarvano vodo. Voda začne odtekati skozi luknje. 

Opazujemo, kako je usmerjen tok iztekajoče vode na površini vrečke. Poskus izvedemo nad 

umivalnikom. 

 

Slika 9: Iztekanje vode. 

Ugotovitve: 

Voda vedno izteka pravokotno glede na steno posode, v kateri je luknja. V mirujočih 

tekočinah se tlačna sila prenaša v vse smeri in je pravokotna na stene posode. 

Didaktična analiza poskusa: 

Najbolje je, da ta poskus izvede učitelj sam in ga večkrat ponovi. Učenci opazujejo in 

odgovarjajo na učiteljeva vprašanja. Če učencem samo povemo, kako izteka voda iz posode 

in do česa pri tem prihaja, si bo marsikdo to zelo težko predstavljal oz. tega ne bo razumel. 

Zato je pomembno, da ta poskus v razredu izvedemo in učencem praktično dokažemo, da 

voda res izteka pravokotno glede na steno posode. Če učenci znanje pridobivajo s poskusi in 

opazovanjem, ga bodo bolj usvojili. Poleg tega je ta poskus zanimiv tudi zato, ker je povezan 

z vodo, je enostaven in ga lahko učenci izvedejo tudi sami doma. 
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9.5. MERJENJE TLAKA Z LIJEM NA PROŽNO OPNO 

Ta poskus je opisan v učbenikih Fizika 7, Fizika, narava, življenje 1 in Moja prva fizika 1. 

Pripomočki: 

Lij z opno, manometer, večja posoda, voda. 

Izvedba poskusa: 

Lij z opno povežemo z manometrom. V posodo nalijemo vodo. Lij z opno potapljamo v vodo. 

Počasi ga spuščamo proti dnu posode in opazujemo manometer. Nato na neki globini 

obrnemo lij naprej, nazaj in navzgor ter hkrati opazujemo manometer.  

Ugotovitve: 

Tlak v mirujoči tekočini ni odvisen od smeri, ampak le od globine. 

Didaktična analiza poskusa: 

Ta poskus se mi zdi zelo primeren za izvedbo v razredu, saj se učenci prepričajo, da je tlak v 

tekočini odvisen od globine in ni odvisen od smeri. Pomembno se mi zdi, da jim te 

zakonitosti tlaka v tekočinah pokažemo s poskusom.  

OPOMBA: Hkrati lahko pokažemo še to, da tlak ni odvisen od oblike posode. V plastenke 

različnih oblik naredimo enake luknjice v isti višini. Te zamašimo, v vse plastenke pa do iste 

višine nalijemo vodo. Nato luknjice hkrati odmašimo in opazujemo iztekajoče curke. Paziti 

moramo na čim bolj enako razporeditev in usmerjenost luknjic na plastenkah, edino tako 

bomo dokazali, da tlak ni odvisen od oblike plastenke, v kateri je tekočina.  

 

Slika 10: Luknjice so na delu površine, ki je enako usmerjena. 
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9.6. TLAK V VODI V PLASTENKI 

Poskus je opisan v učbenikih Fizika 7, Fizika, narava, življenje 1 in Zakaj se dogaja?.  

Pripomočki: 

Plastenka, plastična banjica, plastelin, škarje, voda. 

Izvedba poskusa: 

Na isti strani plastenke na različnih višinah s škarjami naredimo luknjice. S plastelinom 

luknjice zadelamo in plastenko do vrha napolnimo z vodo. Plastenko postavimo v banjico in 

odstranimo plastelin. Opazujemo iztekajoče se curke vode. 

Ugotovitve: 

Iz oblike curkov lahko sklepamo, da je hitrost iztekajoče vode največja pri luknji, ki je 

najgloblje pod gladino. Tam je tudi tlak največji. 

Didaktična analiza poskusa: 

S tem poskusom se prepričamo, da hidrostatični tlak v tekočinah narašča z globino. Do iste 

ugotovitve pridemo tudi s poskusom, opisanim pod številko 5. Če nimamo pripomočkov za 

izvedbo poskusa 5, lahko izvedemo pravkar opisanega. Vendar pa lahko pri razlagi oz. izidih 

poskusa naletimo na težave. V učbeniku Zakaj se dogaja? je poskus le opisan. V učbenikih 

Fizika, narava, življenje 1 in Fizika 7 je poleg opisa poskusa tudi slika, ki prikazuje rezultate. 

Vendar se ti dve sliki razlikujeta, saj se curki vode, ki iztekajo iz plastenke, razlikujejo. 

Problematična sta zgornji in spodnji curek vode. Zanima nas, kaj je dejansko res? 

S tem poskusu želimo pokazati, da je hitrost iztekanja vode večja, če je tlak večji. Da to 

opazimo, moramo opazovati ukrivljenost curka ob izteku iz luknjice. Večja ukrivljenost 

pomeni manjši tlak. Torej več vode kot je v plastenki, večji tlak je ob dnu in hitrejše je 

iztekanje vode. Seveda pa pri tem poskusu najprej opazimo domet iztekajočih curkov vode, 

nanj vplivata hitrost iztekanja vode in višina luknjice. Hitreje kot voda izteka, večji je domet 

curka.  
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Slika 11: Iztekanje vode iz plastenke. 

OPOZORILO: Pri tem poskusu moramo dobro razmisliti, kaj dejansko želimo učencem 

pokazati. Do pravilnih rezultatov nas lahko pripelje tudi napačno sklepanje, če opazujemo 

domet curka vode, saj je lahko na določeni višini domet srednjega curka tudi večji od 

spodnjega. 
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9.7. OBRAČANJE POLNEGA KOZARCA VODE 

Omenjeni poskus je opisan v učbenikih Moja prva fizika 1, Fizika 7, Fizika, narava, življenje 1. 

Pripomočki: 

Plastični kozarec, voda, papir. 

Izvedba poskusa: 

V kozarec čisto do vrha natočimo vodo. Nato kozarec prekrijemo s papirjem tako, da se papir 

dotika vodne gladine. Papir dobro potisnemo z roko, nad lijakom obrnemo kozarec in roko 

odmaknemo (Kozarec in list papirja naj bosta majhna). Poskus ponovimo tako, da v kozarec 

natočimo vodo le do polovice. Opazujemo kaj se zgodi. 

 

Slika 12: Obračanje polnega kozarca vode. 

Ugotovitve: 

Zunanji zračni tlak pritiska od spodaj navzgor s silo, ki je večja od teže papirja in vode v 

kozarcu. Tako zračni tlak na nek način »drži« papir z vodo, da ne pade. 

Didaktična analiza poskusa: 

Opisani poskus je vsekakor primeren za razlago, pogosto pa učitelji premalo podrobno 

razložijo pojav oz. ga poenostavijo. Tudi v priročniku za učitelje, avtorjev Janeza Ferbarja in 

Franca Plevnika, je napisano, da je razlaga, zakaj se papir s kozarca ne odlepi, navadno 
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preveč cenena. Učenci pogosto zatrdijo, da je to zato, ker od znotraj na papir pritiska samo 

nekaj cm visok stolpec vode, ker v kozarcu ni zraka. Od zunaj pa naj bi ga tiščal zračni tlak. To 

ni res, kar lahko potrdimo s poskusom, ko v kozarec natočimo vodo le do polovice. Zdaj sta v 

kozarcu zrak in voda. Zrak smo ujeli v kozarec pri tlaku 1000 Pa/cm2. Ali se je tlak spremenil, 

ko smo obračali kozarec? Če se ni, pritiska na papir z notranje strani zrak s tlakom 1000  

Pa/m2, povrhu pa še tlak stolpca vode. Zunaj pa tišči le zračni tlak. Tu se nam postavi 

vprašanje, kako to, da potem papir ne odstopi? V mehurju zraka v kozarcu se je tlak moral 

zmanjšati, saj se pri obračanju izcedi nekaj vode pa tudi papir se malo upogiba. K vsemu 

skupaj nekaj doda še površinska napetost, ki zadošča, da se papir prilepi k ustju kozarca.  

OPOZORILO: Pri tem poskusu učitelji velikokrat ne pomislimo na to, da je razlog, zakaj 

poskus uspe, površinska napetost. Zato je nujno, da pri vsakem poskusu najprej razmislimo, 

kaj vse nanj vpliva, saj šele tako podamo popolno razlago. 
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9.8. DVIGANJE KOZARCA IZ VODE 

Poskus je opisan v knjigi Fizika, narava, življenje 1, v podpoglavju Zračni tlak. 

Pripomočki: 

Večja posoda, kozarec, voda. 

Izvedba poskusa: 

Kozarec potopimo v večjo posodo ali umivalnik, poln vode. Del narobe poveznjenega kozarca 

dvignemo nad gladino vode v posodi, spodnji del naj ostane še vedno potopljen. Zakaj voda 

ne izteče iz poveznjenega kozarca? 

 

Slika 13: Dviganje kozarca iz vode. 

Ugotovitve: 

Voda ostane v kozarcu, ker zračni tlak pritiska na gladino vode v večji posodi in tlači vodo v 

kozarec.  

Didaktična analiza poskusa: 

Ta poskus moramo še posebej nazorno opisati in razložiti. V dvignjenem kozarcu bi moral biti 

vakuum, če bi želeli, da v njem ne bi bilo vode – če bi bil v dvignjenem kozarcu vakuum, sile 

ne bi bile v ravnovesju. Na višini, na kateri bi bil potopljen kozarec, bi se pojavile razlike v 

tlaku (glej spodnjo sliko), razlika tlakov pa povzroči pretakanje tekočine in voda steče v 
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kozarec. Torej ni mogoče, da bi bil v kozarcu vakuum in zunanji zračni tlak p0 potisne vodo v 

kozarec. S tem poskusom učencem pokažemo, da tako kot na kozarec tudi na nas pritiska 

zrak.  

 

Slika 14: Ponazoritev razlage pri poskusu dviganja kozarca iz vode. 

Poskus je lahko izvedljiv in zelo primeren za prikaz, saj ne potrebujemo nobenih posebnih 

pripomočkov. Zanimiv je tudi zato, ker je povezan z vodo in ga učenci lahko izvedejo tudi 

doma.  
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9.9. ARHIMEDOVO VEDRO 

Poskus je omenjen v učbenikih Fizika 7 in Fizika, narava, življenje 1. S tem poskusom 

ugotovimo, od česa je odvisen vzgon. 

Pripomočki: 

Vzmetna tehtnica, manjše vedro, utež, posoda, voda. 

Izvedba poskusa: 

Na vzmetno tehtnico obesimo vedro z utežjo in odčitamo silo. Nato utež vzamemo iz vedra 

in jo obesimo podenj, tako da je potopljena v tekočino. Ponovno odčitamo silo na vzmetni 

tehtnici. Zdaj vedro napolnimo s tekočino, v katero je potopljena utež. Odčitamo silo. 

Meritve in ugotovitve zapišemo v zvezek. 

Ugotovitve: 

Vzmetna tehtnica nam v primeru, ko imamo na vedro obešeno samo utež in ko je utež 

potopljena v vodi, vedro pa je prav tako napolnjeno z vodo, pokaže enako silo. V primeru, da 

pa je utež potopljena pod vodo, vedro pa je prazno, pa nam pokaže manjšo silo. S tem 

poskusom torej ugotovimo, da se ob potopitvi odčitek na vzmetni tehtnici zmanjša za toliko, 

kolikor znaša teža polnega vedra tekočine. Ker sta prostornini vedra in valjaste uteži enaki, 

velja, da je vzgon ravno enak teži izpodrinjene tekočine. Tej ugotovitvi pravimo Arhimedov 

zakon. 

Didaktična analiza poskusa: 

Ta poskus se mi zdi najprimernejši za vpeljavo pojma vzgon. Večina učencev iz izkušenj že ve, 

da se nam zdi potopljeno telo lažje. Če ta poskus spremlja primerna in postopna razlaga, 

učencem nazorno prikažemo, da je vzgon enak teži izpodrinjene tekočine. Seveda pa je to pri 

tem poskusu bistveno. Če tega poskusa ne bomo dovolj nazorno razložili, to lahko povzroči 

veliko nejasnosti. Zgolj z risanjem slik na tablo, brez konkretnega poskusa, bodo učenci težko 

razumeli, kaj sploh je vzgon. Zato se mi zdi pri vpeljavi tega pojma poskus obvezen.  
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9.10. IZDELAVA KARTEZIJSKEGA PLAVAČA 

Poskus je naveden v knjigah Moja prva fizika 1 in Fizika 7. 

Pripomočki: 

Balon, utež, prazna plastenka, voda. 

Izvedba poskusa: 

Balon napihnemo, zavežemo, za vozel pa zataknemo utež tako, da balon plava na vodi. Nato 

ga z utežjo stlačimo v prazno plastenko. Vanjo natočimo vodo in dobro zapremo. Pritisnemo 

na stene plastenke in opazujemo. 

 

Slika 15: Kartezijski plavač. 

Ugotovitve: 

S pritiskom na stene posode, se balon potopi na dno, ko plastenko spustimo, se dvigne. 

Balon v plastenki sprva plava. Tedaj sta sila vzgona in sila teže nasprotno enaki. Ko na 

plastenko stisnemo, povečamo tlak v plastenki in s tem dosežemo zmanjšanje prostornine 

balončka in s tem zmanjšanje sile vzgona. Njegova teža pa pri tem ostane nespremenjena. 

Ker je sila vzgona sedaj manjša od sile teže, se balonček potopi.  
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Didaktična analiza poskusa: 

Ker za zanimive poskuse, pri katerih je treba tudi kaj izdelati, po navadi pri pouku zmanjka 

časa, jih lahko izvedemo na naravoslovnih in tehniških dneh. Poskus je vsekakor zelo 

primeren, saj učencem lahko lepo razložimo, kaj velja za sile pri plavanju, poleg tega pa jih 

lahko z vprašanji vodimo do pravilnih ugotovitev, kaj se s silami zgodi, ko plastenko 

stisnemo. Če učencem zgolj pokažemo neko telo, ki plava, jim to vsekakor ne bo tako 

zanimivo kot kartezijski plavač. Ta poskus je torej enostavnejši od poskusa z Arhimedovim 

vedrom, a je še vedno dovolj kompleksen (veliko posameznih pojavov sodeluje v njem v 

celoti), zato je pri razlagi potrebna postopnost in pravilen vrstni red. 

OPOMBA: Kartezijski plavač lahko na še lažji način izdelamo tudi s prazno bombico za črnilo 

in kovinskimi sponkami za papir. Slaba stran tega pa je, da je sprememba prostornine 

bombice manj očitna kot pri balonu. 

  



96 
 

10. ZANIMIVOSTI 

V učbenikih pri poglavju o tlaku omenijo nekaj zanimivosti, ki jih ne pojasnijo najbolje oz. jih 

omenijo zgolj zato, da bralca navdušijo. V tem poglavju bom skušala pojasniti, zakaj so jih 

omenili in kako jih lahko učitelji vključimo v razlago. 

10.1. BALON NA TOPLI ZRAK 

Balon na topli zrak omenijo v učbenikih Fizika, narava, življenje 1 in Zakaj se dogaja?. O njem 

spregovorijo pri poglavju o vzgonu in plavanju. Baloni na topel zrak pri dvigovanju izkoriščajo 

vzgon. Najprej se vprašamo, kdaj balon na topel zrak lebdi? Balon lebdi, ko so v ravnovesju 

vse sile, ki nanj delujejo. V primeru lebdenja na balon deluje sila teže navzdol in nasprotno 

usmerjena ter enako velika sila vzgona navzgor. Vzgon je enak teži izpodrinjene tekočine (v 

našem primeru zraka). Torej mora biti masa plina, ovojnice balona in tovora enaka masi 

izpodrinjenega zraka. Ker ovojnica balona in tovor zavzameta majhno prostornino v 

primerjavi s prostornino plina, njuno prostornino lahko zanemarimo in privzamemo, da ima 

plin v balonu enako prostornino kot izpodrinjen zrak. Torej velja                          

     . Ko to enačbo delimo s prostornino balona (V), dobimo       
                  

 
      . 

Iz enačbe izračunamo, da mora biti gostota plina v balonu manjša od gostote zraka. Vemo 

pa, da sta tlak zraka in plina enaka. Če želimo, da se balon dvigne, zrak v balonu segrejemo 

na temperaturo, ki je višja od temperature okoliškega zraka. Gostota plina je namreč tem 

manjša, čim višja je njegova temperatura. Ker se zrak ohlaja, bi balon letel le kratek čas, če z 

grelcem ne bi sproti greli zraka v njem. [11] 

Če učencem kot zgled razložimo balon na topel zrak, se pri tem veliko naučijo. S tem zgledom 

ponovimo, da tudi plin spada med tekočine. Poleg tega pri tem na drugačnem primeru 

razložimo silo vzgona. Ponovimo tudi to, kaj velja za sile pri lebdenju. Ta zgled lahko 

uporabimo tudi pri poglavju o energiji kot primer povečanja/zmanjšanja potencialne 

energije.  
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10.2. POTAPLJANJE 

Potapljanje omenijo v učbeniku Fizika, narava, življenje 1. Pri potapljanju lahko govorimo o 

marsičem. Lahko rešimo računski zgled za primer potapljača, ki se potopi 25 metrov globoko. 

Zanima nas, kolikšen je tlak na tej globini. Pri tem primeru se morajo učenci spomniti, da je 

treba upoštevati še normalni zračni tlak.  

Poleg tega lahko pri potapljanju spregovorimo o vzgonu in ponovimo Arhimedov zakon. 

Potapljač se v vodi zdi lažji zaradi sile vzgona. Navidezno se zdi lažji za toliko, kolikšna je teža 

izpodrinjene tekočine.  

Pri naravoslovju na primeru potapljanja lahko razložimo tudi lomni zakon. 

Iz vsakdanjega življenja pa vemo tudi to, da globlje, kot se potopimo, bolj nas bolijo ušesa. 

Zaradi hidrostatičnega tlaka je potapljanje v večje globine tudi nevarno, zato morajo 

potapljači znati izenačiti pritisk, da se lahko varno potapljajo.  

Srednje uho z žrelom povezuje evstahijeva cev. Brez nje se ne bi mogli potapljati. Ima tri 

funkcije. Prva funkcija je zračenje in izenačevanje pritiska. Ta funkcija je izredno pomembna 

pri potapljanju, saj lahko skozi evstahijevo cev prehaja zrak. V pogojih povišanega pritiska bo 

torej skozi to cevčico v srednje uho vstopal stisnjen zrak in tako izenačil pritisk. Če to ne bi 

bilo mogoče, bi se zaradi razlike v pritisku pojavila bolečina v srednjem ušesu ali pa bi celo 

predrli bobnič. Druga funkcija je funkcija drenaže. Evstahijeva cev omogoča izločanje 

odvečne sluzi, v primeru okužbe pa tudi gnoja iz srednjega ušesa v ustno votlino. Tretja 

funkcija pa je varovanje. Ker je evstahijeva cev ozka in postavljena pokončno, je prehod 

raznih nevarnih organizmov, kemikalij ali fizičnih delcev otežen. V prekrivajoči sluzi so 

protitelesa, ki uničujejo bakterije in viruse ter tako ščitijo srednje in notranje uho pred 

okužbami in poškodbami. [12] 

 

 

 

 



98 
 

10.3. PENINA 

V učbeniku Zakaj se dogaja? na začetku podpoglavja o tekočinah omenijo penino in povedo, 

da penina ne bi bila tako zanimiva, če bi bila kot druga vina, ki jih brez »pompa« odpreš in 

natočiš v kozarce. Vprašajo se, v čem je skrivnost penine. Vprašanje je podano v razmislek, 

saj ne navedejo odgovora z razlago.  

Plini se v tekočinah raztapljajo in tako se tudi ogljikov dioksid (CO2) v penini raztopi. Ko iz 

steklenice penine izvlečemo zamašek, tlak hitro pade in ker je v kapljevini (vinu) 

raztopljenega ogljikovega dioksida (zato manjši tlak kot prej) preveč, se burno izloči. Ko 

penino nalijemo v kozarec, predvsem ob stenah kozarca nastanejo mehurčki. Ti nastanejo 

tam, kjer je neka motnja (v našem primeru stena kozarca). Če želimo, da bo nastalo še več 

mehurčkov, kozarec predhodno obrišemo z brisačo, ki na stenah pusti »prašne delce«, zato 

se ob njih zgosti še več mehurčkov. 
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11. RAZMISLI 

Tudi v poglavju o tlaku je v učbenikih podanih veliko vprašanj, na katere pa avtorji ne 

odgovorijo dovolj podrobno, ali pa sploh ne odgovorijo. Na vprašanja bom poskušala 

odgovoriti strokovno in v primernem obsegu. 

11.1. ZAKAJ SE DOGAJA? SILE IN ENERGIJA 8 

 Kako bi ugotovil, kolikšen je tlak pod rezilom drsalke? 

Da lahko izračunamo tlak, moramo poznati površino rezila drsalke in težo človeka, ki 

nosi drsalke. Tako bi s pomočjo tehtnice določili maso človeka in jo pretvorili v težo. 

Približno bi morali izmeriti tudi površino rezila drsalke. S tema dvema podatkoma bi 

izračunali tlak po enačbi   
 

 
.  

 Kako bi izmeril prostornino svojega telesa? 

Prostornino bi lahko izmerili na več načinov. Prvi način, ki je sicer težje izvedljiv, je, da 

bi se potopili v vodo, nalito v sodu ali banji. Sod bi morali do vrha napolniti z vodo, 

nato pa se potopiti vanj. Količino iztekle vode bi izmerili tako, da bi merili, koliko vode 

moramo doliti v sod, da bo znova poln. 

Drugi način je, da privzamemo, da je naše telo v povprečju iz vode. V tem primeru je 

gostota našega telesa približno enaka gostoti vode. Da določimo prostornino, se 

stehtamo in iz enačbe za gostoto izračunamo prostornino svojega telesa:   
 

 
. 

Tretji način pa je, da privzamemo, da ima naše telo v grobem približku obliko valja. 

Izmerimo svojo višino in ocenimo širino ter po enačbi         , izračunamo 

prostornino.  

 Kako bi ugotovil, koliko dela opraviš pri rezanju kruha? Pomagaj si s kuhinjsko 

tehtnico. 

To vprašanje je bilo zastavljeno že v poglavju o delu in energiji (stran 44). 

 Kako bi izmeril zračni tlak? 

Eden izmed možnih poskusov, pri katerem bi lahko izmerili zračni tlak, je opisan v 

učbeniku Fizika, narava, življenje 1. Za izvedbo poskusa potrebujemo vzmetno 

tehtnico in medicinsko injekcijo. Vzmetno tehtnico pritrdimo na držalo bata v 

medicinski injekciji. Bat potisnemo do konca v injekcijo. Z eno roko primemo injekcijo 
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in s palcem zapremo odprtino. Z drugo roko pa povlečemo bat z vzmetno tehtnico do 

roba injekcije. Odčitamo silo, s katero moramo potegniti bat, da ga izvlečemo. 

Izračunamo površino bata. S silo in površino izračunamo velikost tlaka. 

 Kolikšen tovor lahko nosi ladja oz. balon? 

Ladja oz. balon lahko nosita toliko tovora, da je njuna skupna povprečna gostota 

manjša od vode oz. zraka. V tem primeru bosta ladja oz. balon še vedno plavala na 

vodi oz. v zraku. Če pa skupna povprečna gostota ladje preseže gostoto vode, se bo 

ladja potopila, balon pa se bo spustil na tla.  

Da bo ladja še plavala in se ne bo potopila, mora veljati                        . 

 Kaj bi se zgodilo z vremenskimi pojavi, če bi Sonce prenehalo sijati? 

Če Sonce preneha sijati, bo na Zemlji izumrlo vse živo, saj vsa živa bitja za življenje 

potrebujemo svetlobo. Tudi vremenski pojavi bi zamrli, saj ne bi bilo več 

konvekcijskih tokov, ki nastanejo zaradi različnih gostot hladnega in vročega zraka.  

11.2. FIZIKA 7 

 Zakaj človeka bode, če hodi po ostrem pesku? Zakaj imajo tekači na čevljih bodice in 

nogometaši čepke? Zakaj pozimi na avtomobilske pnevmatike namestimo verige? 

Ko človek hodi po ostrem pesku ga bode, ker je stična površina med podplatom in 

peskom manjša kot pa v primeru, ko je podlaga gladka. Ker je sila, s katero človek 

pritiska na tla, enaka, je posledično tlak zaradi manjše stične površine večji in zato nas 

bode. Podobno razložimo druga primera. 

 Zakaj nabrušen nož reže bolje kot top in zakaj pravijo za skrhanega, da bi ga lahko na 

Šmarno goro jahal? 

Tudi v tem primeru je vzrok stična površina. Nabrušen nož ima manjšo stično 

površino kot top, zato se pri isti sili bolj zareže v kruh. 

 Tlak se pri nespremenjeni sili poveča, če zmanjšamo ploskev, na katero ta sila deluje. 

Med dva prsta stisni žebelj. Primerjaj sili na enem in drugem koncu? Primerjaj še 

tlaka v enem in drugem prstu tik pod žebljem? Odgovori opisno. 

Sili sta na obeh koncih žeblja enaki, saj telo miruje. Tlak pa je večji na ostrem koncu 

žeblja, saj je tam pri isti sili manjša stična površina med prstom in žebljem. 
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 Zakaj se avtomobilske gume posedajo, ko potniki zlezejo v avto? 

Ko potniki zlezejo v avto, se poveča skupna teža avtomobila. Ker avto miruje, je vsota 

vseh sil, ki delujejo nanj enaka nič. V tem primeru se sila, ki deluje pravokotno na 

podlago, poveča. Ker se tlak v zračnicah bistveno ne spremeni, se mora zato povečati 

stična površina.  

 Skladovnico knjig naloži na izpraznjen plavalni obroč ali napihljivo blazino. Z 

napihovanjem dvigni knjige. Razloži, kako je to mogoče.  

Tlak sile, ki od zunaj pritiska na tekočino, se razširi skozi vso tekočino in je v vseh 

smereh enak. Podobno kot pri hidravlični stiskalnici tudi tu izkoriščamo prenos tlaka 

skozi stisnjen zrak. Z majhno silo pri ventilu blazine, ki ima majhen presek, lahko 

povzročimo dovolj veliko silo na površini blazine, da privzdignemo knjige.  

 Napolni zračnice kolesa, ko na njem sedi prijatelj. Ali je za to potrebna dosti večja sila 

kot pri polnjenju zračnice praznega kolesa? 

OPOZORILO: Če bi odgovorili brez pravega razmisleka, bi lahko rekli, da je v primeru, 

ko na kolesu sedi prijatelj, potrebna dosti večja sila, saj moramo premagovati tudi 

tlak, s katerim prijatelj pritiska na zračnice. Vendar to ni res. 

V primeru, ko na kolo sede prijatelj, se temperatura zraka v zračnicah ne spremeni 

veliko, se pa poveča stična površina. Ker se torej tlak ne spremeni, se tudi sila, s 

katero tlačimo zrak v zračnico, ne spremeni. 

 V steklenici z mlekom se po daljšem času na vrhu nabere smetana. Ali se tlak na dnu 

steklenice zaradi tega kaj spremeni? Nariši, kako se tlak v steklenici z mlekom 

spreminja z globino za primer, ko še ni smetane na vrhu. Kakšna je odvisnost tlaka od 

globine v mleku s smetano?  

Tlak na dno steklenice se v primeru, ko se na vrhu nabere smetana, ne spremeni, saj 

imamo še vedno enako količino mleka v posodi (nič nismo dodali niti odvzeli).  
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Slika 16: Graf odvisnosti tlaka od višine v mleku brez smetane in v mleku s smetano. 

 Ponekod ribiči pozimi na morski površini vrtajo led. Ali seže voda do roba luknje ali 

ne? Razloži. 

Voda ne seže do roba luknje, saj led na vodi plava. Potopljenega je 9/10 ledu, kar se 

ne spremeni tudi, ko nekje naredimo luknjo. Voda bo segala do 9/10 ledu, 1/10 ledu 

pa ne bo v vodi. 

 Kit včasih plava na vodi tako, da mu del telesa gleda iz vode. Nato se potopi in lebdi v 

vodi. Kako so se pri tem spremenile masa, prostornina in povprečna gostota kita? 

Masa se kitu ne spremeni, prostornina pa se mu mora. Prostornina kita je odvisna od 

tega, koliko zraka je v njegovih pljučih. Torej, ko kit zrak v pljučih stisne, se njegova 

prostornina zmanjša in se potopi, saj je njegova povprečna gostota v tem primeru 

večja od gostote vode. Če zrak razpne, se njegova prostornina poveča in se dvigne, 

saj je njegova povprečna gostota manjša od gostote vode. Če želi lebdeti, mora svojo 

prostornino uravnati tako, da je njegova povprečna gostota enaka gostoti vode.  

 Kos gume v vodi potone. Čemu potem napihnjen gumijast čoln na vodi plava, saj smo 

mu povečali težo z dodajanjem zraka pri napihovanju.  

Pri napihnjenem gumijastem čolnu je povprečna gostota čolna mnogo manjša kot pri 

nenapihnjenem, saj čoln »napolnjujeta« velik volumen zraka in volumen gume. Torej 

je v tem primeru povprečna gostota napihnjenega čolna manjša od povprečne 

gostote vode, zato napihnjen čoln na vodi plava. 
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11.3. MOJA PRVA FIZIKA 1 

 Razloži delovanje zavore pri avtomobilu. 

Ko pritisnemo na zavorni pedal, stisnemo zavorne čeljusti ob vrteči se disk. Zaradi 

drsenja zavornih ploščic ob jeklenih diskih pride do trenja, ki ustavlja disk in 

posledično kolo. Prenos sile iz zavorne ročice do zavore je hidravlični (z zavornim 

oljem). Če ne bi bilo hidravličnega prenosa, 1000-kilogramskega avtomobila ne bi 

mogli ustaviti, saj ne bi zmogli z dovolj veliko silo pritisniti na zavorno ročico. 

 Razloži, zakaj lahko pijačo pijemo po slamici. 

S slamico pijemo tako, da zmanjšamo tlak v ustih, in sicer tako, da razširimo pljuča. 

Zunanji zračni tlak, ki je večji od tlaka v naših ustih, potisne tekočino po slamici 

navzgor. Kadar pijemo sok iz mehke embalaže, lahko med pitjem opazujemo, kako 

zunanji zračni tlak stisne mehko embalažo. Namesto, da zmanjšamo tlak v ustih, 

lahko stisnemo vrečko s sokom in s tem povečamo tlak v njej. 

 Zakaj ladje, čeprav so iz železa, plavajo? 

Ladje plavajo, ker je njihova povprečna gostota manjša od gostote vode. 

 

11.4. FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1 

 Zakaj imajo težki tovornjaki dvojna kolesa? Zakaj se pri nekaterih lahko ena izmed 

zadnjih osi dvigne? 

Ker s tem povečajo stično površino, posledično pa je tlak v zračnicah manjši. 

 Na mehki zemlji se nam rado ugreza. Kako lahko preprečimo ugrezanje? 

Vprašanje ni ravno najbolj primerno, saj se nam redko tako ugreza, da bi to radi 

preprečili. Ugrezanje lahko preprečimo tako, da na svojih podplatih povečamo stično 

površino – lahko si nadenemo večje čevlje. Zakaj pa se nam ugreza? Ker mehka 

podlaga ne zagotovi dovolj velike sile podlage, ki bi uravnovesila težo, šele ko se pod 

podplati stlači, jo lahko zagotovi. 

 Z avtomobilom smo pristali v blatu. Ko smo ga poskušali izvleči z drugim 

avtomobilom, se nam je vlečna vrv pretrgala. Kako si lahko pomagamo? 

Če razmišljamo o tlaku, bi ga lahko zmanjšali tako, da bi povečali stično površino – 

lahko bi podložili desko. Sila bi bila enaka, površina večja, zato bi bil tlak manjši, avto 
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bi se manj ugreznil in lažje bi ga izvlekli. Pomagamo si lahko tudi tako, da avtomobil 

navežemo na več vzporednih vrvic. V tem primeru se bo sila porazdelila, posamezno 

vrvico bo napenjala manjša sila kot prej. 

 Kako pri potapljanju preprečimo poškodbe ušes zaradi tlaka vode? 

V potapljaški terminologiji pravimo, da »izenačimo pritisk«. Odgovor je predstavljen v 

poglavju Zanimivosti Kaj bi se zgodilo s prazno plastenko, če bi jo potopili 10 metrov 

globoko? Kaj pa, če bi bila polna? 

Prazna plastenka bi se v primeru potopa stisnila. To se zgodi zato, ker je plastenka 

napolnjena z zrakom, zrak pa je plin in je stisljiv. Zaradi večjega tlaka se plastenka 

stisne. 

Če bi bila plastenka polna, se skoraj ne bi stisnila, saj je stisljivost tekočine v plastenki 

enaka stisljivosti tekočine, v kateri plastenka plava (malo bi se vseeno stisnila, saj je 

  

 
      . Ker je         , je 

  

 
       , a tega ne opazimo, saj se pri 1 

litru zmanjša za 0,02 ml). 

 Kako pri zalivanju vrta iz cevi dobimo hitrejši vodni curek? 

Hitrejši vodni curek dobimo tako, da del cevi, iz katere izteka voda, zamašimo s 

prstom. To lahko razložimo s pomočjo enačbe          . Če zmanjšamo presek 

cevi, iz katere voda izteka, se bo hitrost vode povečala, saj se mora produkt ohraniti. 

Poleg tega velja, da sila vode ostane enaka, presek se zmanjša, torej se poveča tlak.  

 Kako bi lahko pod vodo dihali zrak, ki nam bi ga po cevi dovajali s površine? 

Pod vodo bi lahko dihali zrak, ki nam bi ga po cevi dovajali s površine. To so pred 

približno 70 leti tudi počeli. Oprema je bila sestavljena iz okorne čelade, dolge (in v 

začetku pretanke) cevi za zrak in ročne tlačilke, s katero je nekdo na splavu tlačil zrak 

v čelado potapljaču v vodi. Dve leti kasneje so čelado zamenjali z doma narejeno 

masko iz avtomobilske zračnice, zrak pa so si tlačili po cevi neposredno v usta. [13] 

S kakšnim tlakom pa bi moral nekdo na splavu tlačiti zrak v cev? 

Pljuča lahko ustvarijo podtlak    (podobno kot pri pitju s slamico). Ko se potopimo, 

tlak v nas naraste in je enak zunanjemu (vsakih 10 metrov naraste za 2 bara). Da 

lahko dihamo, mora biti tudi tlak v pljučih takšen kot drugje, torej 2 bara. Da bomo 

lahko napolnili svoja pljuča z zrakom pri tlaku 2 bara, mora biti tudi tlak v cevi 
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tolikšen. Razlika je kvečjemu zgoraj omenjeni   . Torej mora nekdo nad gladino 

morja tlačiti v cev s tolikšnim tlakom, kot je na globini, kjer je potapljač. 
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12. SKRITE VSEBINE 

Skrite vsebine se pojavijo tudi v poglavju o tlaku. Opisala bom premo sorazmerje in 

površinsko napetost. 

12.1. PREMO IN OBRATNO SORAZMERJE TER LINEARNA FUNKCIJA 

Tudi v poglavju o tlaku je t. i. skrita vsebina, in sicer premo in obratno sorazmerje. Pri 

hidravličnih napravah omenimo Pascalov zakon, ki pravi 
  

  
 

  

  
. Torej na dvakrat ali trikrat 

večji bat, deluje tudi dvakrat oziroma trikrat večja sila in obratno. 

Premo sorazmerje je vključeno tudi v hidrostatičnem tlaku:      . V primeru uporabe 

enačbe         , pa je skrita vsebina tudi linearna funkcija. Omenjena enačba 

predstavlja splošen zapis linearne funkcije. 

O obratnem sorazmerju lahko govorimo v poglavju o tlaku. Če pri isti sili povečamo površino, 

bo tlak manjši in obratno. 

12.2. POVRŠINSKA NAPETOST 

Pojem površinska napetost je treba poznati, če želimo razumeti nekatere poskuse. 

Uspešnost poskusa obračanje polnega kozarca z vodo (ki je opisan v poglavju Zimzeleni 

poskusi na strani 94) je povezana tudi s površinsko napetostjo.  

Kaj pa sploh je površinska napetost? Površinska napetost je lastnost kapljevine. Gladina 

kapljevine se obnaša kot neka elastična opna. Površinska napetost je posledica privlačnih 

Van der Waalsovih sil med molekulami kapljevine. Te sile na gladini ustvarijo nekakšno opno, 

ki omogoča, da lahko nekatere živali (predvsem vodni drsalci) hodijo po vodi. Površinska 

napetost vode je 70 mN/m. Zmanjšamo jo z dodatkom mila ali detergenta.  

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waalsova_sila
http://sl.wikipedia.org/wiki/Molekula
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13. ZAKLJUČEK 

Učbeniki Fizika, narava, življenje 1, Moja prva fizika 1, Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 in 

Fizika 7 se v marsičem razlikujejo. Zato se mi zdi pomembno, da se kot bodoči učitelji 

seznanimo z vsemi učbeniki, ki so nam na voljo, jih analiziramo in nato izberemo 

najprimernejšega. Takšnega, ki ima po naši presoji primerne in zanimive zglede, primerno 

obsežno in strokovno razlago, ustrezne slikovne ponazoritve in dovolj pozornosti po naši 

presoji nameni pomembnim vsebinam. Iz zgoraj omenjenih učbenikov sem si izbrala dve 

poglavji (poglavje o delu in energiji in poglavje o tlaku), ki sem ju podrobneje analizirala. 

Pri vsakem podpoglavju, ki sem ga omenila, sem najprej podala svoje videnje snovi in to 

primerjala z vsebino v učbeniku. Analizirala sem tudi poskuse, vprašanja, ki so napisana pod 

rubriko razmisli in odgovori ter poiskala skrite vsebine in zanimivosti. Ugotovila sem, da se 

učbeniki kar precej razlikujejo in da nekateri nove pojme opišejo veliko podrobneje od 

drugih.  

Diplomsko delo mi bo zagotovo v veliko pomoč pri delu, saj sem spoznala veliko prednosti in 

pomanjkljivosti posameznih učbenikov. Vsak učbenik je po svoje zanimiv. Meni najbolj 

ustreza učbenik Fizika, narava, življenje 1. Čeprav je ta učbenik zelo obsežen in morda manj 

privlačen za učence, se mi zdi najprimernejši, saj je v njem podanih veliko zgledov, ki so 

zanimivi, nalog, ki so poučne, in namigov za poskuse, ki so dobro izbrani. Tudi razlaga snovi 

se mi zdi primerno obsežna in dovolj natančna. Poudarek dajo vsebinam, ki se mi zdijo 

pomembne. Poleg tega učbenika bi kot učiteljica za pomoč pri pripravah na uro uporabljala 

tudi ostale tri učbenike, predvsem učbenik Zakaj se dogaja?, saj je ta najnovejši in zato 

vsebuje tudi nekaj zanimivih, aktualnih vsebin. Seveda pa se vsi učitelji ne bodo strinjali z 

mojo izbiro. Ker se zgledi, razlage in naloge v učbenikih zelo razlikujejo, je nemogoče določiti 

najustreznejšega za vse učitelje. Zato vsakemu posebej priporočam podobno analizo 

učbenikov, kot sem jo naredila jaz, saj bi s tem lahko vsak zase ugotovil, kateri učben ik mu 

najbolj ustreza. 

Med pisanjem diplomskega dela sem spoznala, da učitelj ne sme biti preveč ozko usmerjen, 

ampak mora primere, naloge, poskuse črpati iz različnih virov. Tako bo pouk zagotovo 

pestrejši in bolj zanimiv tako za učence kot tudi za učitelja. 
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