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Povzetek

V diplomskem delu sem opisala primer načrtovanja in izvedbe tehniškega dneva v 7.
in 9. razredu osnovne šole na temo sončna energija. Na kratko sem opisala tehniške
dneve, cilje in kriterije za načrtovanje tehniških dni, ter vsebine in naprave, ki se
navezujejo na tehniški dan in smo jih pri sami izvedbi poskusov potrebovali. Izbrala
sem si štiri preproste poskuse na temo sončna energija in zanje pripravila delovne
liste za učence. Poskusi, ki sem si jih izbrala za tehniški dan, so: sončna pečica,
sončni kolektor, topla greda in sončne celice. Na koncu teoretičnega dela sledi še
pregled vsebin v obstoječem učnem načrtu, ki se navezujejo na temo tehniškega
dneva. V praktičnem delu sem podrobneje opisala načrtovanje, pripravo in izvedbo
tehniškega dneva v 7. in 9. razredu. Rešitve delovnih listov učencev 7. in 9. razreda
sem nato primerjala s pričakovanimi odgovori in primerjala odgovore učencev, kako
na podlagi izmerjenih količin in opažanj sklepajo o poskusu. Delovne liste sem
priložila diplomskemu delu.

Ključne besede: dnevi dejavnosti, tehniški dan, sončna energija, sončna pečica,
sončni kolektor, topla greda, sončne celice.





Abstract

This dissertation presents an example of planning and carrying out a technical ac-
tivity day in the field of solar energy in primary school grades 7 and 9. Firstly,
we briefly present technical activity days, the goals and criteria for the planning of
technical days, and the topics and devices connected to the technical day in question
and were needed in the execution of the experiments. We have selected four simple
experiments in the field of solar energy and prepared the needed worksheets for the
students. The experiments selected are: solar oven, sun collector, greenhouse and
solar cells. Following the theoretical part we provide a review of the topics covered
by the current curriculum, which are connected to the topic of the technical day.
The practical part presents the details of planning, preparation and the execution
of the technical activity day in grades 7 and 9. The answers given by the students
to the questions on the worksheets were compared with the expected answers. Thus
we gained an insight based on the quantities and observations measured by the stu-
dents into the way they make deductions about the experiment. The worksheets are
included at the end of the dissertation.

Key words: activity days, tehnical days, solar energy, solar oven, sun collector,
greenhouse, solar cells.





Kazalo

1 Uvod 12

2 Teoretični del 14

2.1 Dnevi dejavnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.1.1 Načrtovanje in organizacija dni dejavnosti . . . . . . . . . . . 14

2.1.2 Tehniški dnevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1.3 Opredelitev tehniških dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1.4 Cilji tehniških dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1.5 Kriteriji za načrtovanje tehniških dni . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.6 Naravoslovni dnevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Tematska priprava: Sončna energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.1 Sonce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.2.2 Sonce kot vir energije, ki jo k nam prinese EM valovanje . . . 19

2.2.3 Sončno sevanje in obsevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3 Možnosti izkoriščanja sončne energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4 Naprave, ki za delovanje izkoriščajo sončno energijo . . . . . . . . . . 22

2.4.1 Sončna pečica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4.2 Sončni kolektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.4.3 Topla greda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.4.4 Sončne celice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.5 Pregled UN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3 Praktični del 32

3.1 Priprava na tehniški dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.1.1 Osnovni podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1.2 Naslov dneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1.3 Temeljni cilj tehniškega dneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1.4 Cilji tehniškega dneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1.5 Medpredmetne povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1.6 Področja spremljanja in vrednotenja tehniškega dneva . . . . . 37

3.1.7 Skrb za varnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2 Izvedba tehniškega dneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2.1 Izvedba tehniškega dneva v 9. razredu . . . . . . . . . . . . . 37

3.2.2 Izvedba tehniškega dneva v 7. razredu . . . . . . . . . . . . . 40

3.2.3 Ideje učencev o možnostih izkoričanja sončne energije . . . . . 41

10



3.2.4 Delovni listi - primerjava rešitev med 7. in 9. razredi . . . . . 42
3.3 Ocena realizacije tehniškega dneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4 Fotozapis - utrinki tehniškega dneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4 Zaključek 62

5 Priloge: Delovni listi 64

5.1 Delovni listi za 9.razred osnovne šole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.1.1 Vaja 1: SONČNA PEČICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.1.2 Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.1.3 Vaja 3: TOPLA GREDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.1.4 Vaja 4: SONČNE CELICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.2 Delovni listi za 7.razred osnovne šole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.2.1 Vaja 1: SONČNA PEČICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.2.2 Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.2.3 Vaja 3: TOPLA GREDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.2.4 Vaja 4: SONČNE CELICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

11



1 Uvod

Dnevi dejavnosti, katerih del so tehniški dnevi, predstavljajo nadgradnjo predmetnih
področij. Učenci znanje, pridobljeno pri posameznem predmetu, med seboj po-
vezujejo, utrjujejo in uporabljajo v realnem in aktualnem družbenem okolju [2].
Namen diplomskega dela je načrtovati in izvesti tehniški dan v 7. in 9. razredu os-
novne šole in pripraviti preproste poskuse, zasnovane po metodi napovej - opazuj
- razloži. Ker sem se odločila za izvedbo tehniškega dneva z učenci 7. in z učenci 9.
razreda, sem želela temo, ki bo primerna razvojni stopnji učencev in bo zahtevnost
možno ustrezno prilagoditi. Izbrala sem si temo sončna energija, ker omogoča med-
predmetno povezavo in je pomemben pojem v fiziki, ostalih naravoslovnih vedah,
pa tudi v vsakdanjem življenju. Želim, da učenci na podlagi opazovanja in izvedbe
poskusov sami razložijo delovanje poskusa in kasneje samostojno zapišejo ugotovitve
in razmislijo še o drugih možnostih izkoriščanja sončne energije.
Tehniški dan bom izvedla v dveh delih. Prvi del bomo izvedli na terenu, kjer bodo
učenci izvajali poskuse, meritve in reševali delovne liste. Drugi del pa bo potekal
v učilnici. Učenci bodo s pomočjo plakatov predstavili delovanje poskusov in ideje,
kako bi lahko sami pripomogli k izkoriščanju sončne energije. Za tehniški dan bom
pripravila štiri preproste poskuse: sončna pečica, sončni kolektor, topla greda in
sončne celice.
Metoda napovej - opazuj - razloži, po kateri bom sestavila delovne liste za učence,
vključuje aktivno sodelovanje učencev v vseh fazah pouka in jim omogoča samo-
stojno reševanje problemov.

1. Napovej: Učenci vsak zase napovedo izid poskusa in napovedi napišejo na
papir.

2. Opazuj: Ko vsi učenci končajo prvi korak, učitelj pokaže poskus, ali pa ga
učenci sami izvedejo.

3. Razloži: Učenci vsak zase ponovno razmislijo o poskusu. V primeru raz-
hajanja med izidom poskusa in prvotno napovedjo poskušajo napisati izboljšano
razlago poskusa. Nadaljnje delo lahko poteka v obliki diskusije v parih ali
predstavitve različnih razlag pred razredom. Na koncu učitelj poda ali potrdi
pravilno razlago [13].

Učence moramo s premišljenimi vprašanji voditi skozi izvajanje poskusov in skozi
razmišljanja, da na koncu do rešitve pridejo učenci sami. Znanje, pridobljeno na ta
način, je mnogo kvalitetnejše in trajnejše.
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2 Teoretični del

2.1 Dnevi dejavnosti

Strokovni svet za splošno izobraževanje opredeljuje [1] dneve dejavnosti kot del ob-
veznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezuje vede in predmetna po-
dročja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem
delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko
izvedbo.
Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje
znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, upo-
rabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu
medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem
družbenem okolju.

2.1.1 Načrtovanje in organizacija dni dejavnosti

V šolskem letu je za vsak razred namenjenih 15 dni dejavnosti. Od tega so v 7. in
v 9. razredu štirje dnevi namenjeni tehniškim dnevom.
V priročniku [2] je zapisano, da moramo pri načrtovanju dni dejavnosti:

• skrbeti za medpredmetno povezovanje, ki pomeni skok prek meja pred-
metnih področij;

• izbirati projektno delo, kot zelo primerno strategijo vzgojno - izobraževal-
nega dela;

• razvijati elemente raziskovalnega učenja oz. dela učencev od načrtovanja
nalog, zbiranja podatkov, do oblikovanja ugotovitev in predstavitev rezultatov;

• vključevati timsko poučevanje, ki učence nauči povezovati spoznanja ra-
zličnih disciplin;

• spodbujati učence k iskanju različnih poti reševanja nalog.

Dnevi dejavnosti se lahko organizirajo za vsak razred posebej, skupno za nekaj

razredov ali pa za celo šolo. Načrtovanje in organizacija konkretnih dni dejavnosti
je vazano na okolje, v katerem je šola, težišče načrtovanja pa je v okviru šolskih
strokovnih aktivov in se izvaja kot timsko delo učiteljic in učiteljev [1].
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2.1.2 Tehniški dnevi

Sončno energijo in poskuse povezane s to temo sem želela učencem predstaviti
v obliki tehniškega dneva namesto klasične oblike pouka. V tem poglavju bom
natančneje opisala opredelitev, cilje in kriterije, ki jih moramo upoštevati ob na-
črtovanju tehniškega dneva.

2.1.3 Opredelitev tehniških dni

Tehniški dnevi se povezujejo s cilji tehnike in tehnologije ter gospodinjstva. Predla-
gane vsebine poglabljajo in dopolnjujejo tako, da učenci in učenke akivno rešujejo
problem, ki ga opazijo v svojem okolju, raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo pre-
verijo. V tem procesu sami spoznavajo in prehodijo celotno pot nastajanja nekega
predmeta ali proizvoda. Pri tem razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov,
raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolci in sošolkami zbirajo podatke o
tehničnih zbirkah in primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.
Ob oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe
tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske tehnologije [2].

2.1.4 Cilji tehniških dni

Pri načrtovanju tehniškega dneva na temo sončna energija sem upoštevala cilje in
kriterje za načrtovanje tehniških dni.
Med cilji tehniških dni priročnik [2] navaja, da učenci:

• povezujejo teorijo s prakso in ob delu razširjajo znanje o tehniki, tehnologiji
in ekonomiki dela ter odnosih med ljudmi. Učenci znanja, pridobljena pri
pouku predmeta, uporabijo pri opazovanju resničnih primerov iz vsakdanje
prakse. Tako spoznavajo pomen tehničnega, tehnološkega in ekonomskega
znanja ter spoznavajo ljudi v proizvodnjem procesu;

• preučujejo uporabo tehnike in tehnologije v vsakdanjem življenju in
njene vplive na okolje in kakovost življenja. Tehnika in tehnologija je s svo-
jimi izdelki omogočila človeku udobno življenje, po drugi strani pa izdelava,
uporaba in odlaganje iztrošenih izdelkov z negativnim vplivom na okolje slabša
njegovo kakovost, zato je pomembno poznati negativne vplive na okolje in
možnost njihovega zmanjševanja;

• razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega. S pravilnim odnosom
do dela bo učenec uspeval v šoli in kasneje v svojem poklicnem življenju. Do

15



tega spoznanja pa bo najlažje prišel ob lastnem udejstvovanju v delovnem
procesu;

• sodelujejo v vseh delovnih fazah od načrtovanja, konstruiranja, spora-
zumevanja, uresničevanja do vrednotenja rezutatov. Vključevanje učencev v
celoten proces daje učencu največ ustvarjalnih možnosti, zato naj učenci sami
izvedejo vse faze dela, ob učiteljevem vodenju;

• spoznavajo delitev dela kot pogoj za uspešno opravljanje sestavljenih nalog.
Učenec spoznava, da je od ustrezne delitve dela odvisna njegova uspešnost in
s tem zadovoljstvo;

• razvijajo svoje inventivne sposobnosti. S problemskimi in raziskoval-
nimi nalogami, s spodbujanjem iskanja različnih rešitev, ter vrednotenjem
končanega dela, usvarjamo podlago za razvijanje inventivnih sposobnosti;

• spoznavajo svet dela in poklicev, odkrivajo lastne interese in sposobnosti
in se poklicno usmerjajo. V šoli naj imajo učenci možnost spoznavati svoje
spretnosti pri različnih dejavnostih;

• se vzgajajo za kritičen in odgovoren odnos do naravne in kulturne
dediščine;

• se navajajo na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv. Učenci
sami iščejo vzroke in posledice s pomočjo praktičnega dela;

• spoznavajo varnostne ukrepe pri delu, razvijejo sporetnosti in navade pri
uporabi varnostnih ukrepov in zaščitnih sredstev ter oblikujejo pozitiven odnos
do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih. Varnost pri delu je pogoj, ki ga
mora učitelj obvezno zagotoviti in ga najučinkoviteje vzgaja z lastnim zgledom.

2.1.5 Kriteriji za načrtovanje tehniških dni

V besedilu, ki ga navaja Strokovni svet za splošno izobraževanje, mora tehniški dan
ustrezati naslednjim kriterijem [1]:

• primernost razvojni stopnji učencev: če uporabimo isto vsebino za vse
razrede, moramo zahtevnost prilagoditi vsakemu razredu;

• povezanost s cilji iz učnih načrtov: znanje o tehniki, ki ga učenci pridobijo
pri pouku, v tehniških dnevih nadgradijo, širijo in poglabljajo;
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• omogočanje meddisciplinarnosti: čeprav tehniški dnevi izhajajo iz tehnike,
naj omogočajo vključevanje tudi drugih disciplin, povezanih s tehničnim po-
dročjem;

• razvijanje elementov raziskovalnega učenja: odkrivanje problema in
iskanje lastnih rešitev, vzrokov in posledic;

• materialna zahtevnost in možnosti: prezahtevnih nalog učenci ne morejo
dokončati v omejenem času, prav tako je ovira za izvedbo pomanjkanje pripo-
močkov in gradiv; zato lahko le s pravočasnim načrtovanjem zagotovimo vse
ustrezne pogoje. Vsako leto si zastavimo višje cilje in postopoma gradimo
boljše možnosti, da lahko učencem ponudimo največ;

• časovna opredelitev: v letnem delovnem načrtu šole so tehniški dnevi raz-
porejeni v skladu s cilji učnih načrtov tehnike in tehnologije ob upoštevanju
letnih časov, ekskurzij in podobno;

• organizacijske možnosti: učenci izvajajo različne naloge. Lahko tudi na
različnih lokacijah, vendar je to mogoče le ob zagotovitvi ustreznega števila
učiteljev, ki vodijo delo učencev.

Aktivnosti na temo sončne energije, ki sem jih izvedla v okviru tehniškega dneva,
lahko izvedemo tudi v okviru naravoslovnega dneva, zato bom na kratko predstavila
tudi področja in cilje naravoslovnih dni.

2.1.6 Naravoslovni dnevi

Besedilo, ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje, navaja [1], da naj
naravoslovni dnevi vsebujejo področja: biologije, kemije, fizike, astronomije, gospo-
dinjstva, geologije, fizične geografije in matematike. Izbira problema ali tematike
pri oblikovanju naravoslovnega dne izhaja iz naravoslovja in se meddisciplinarno
povezuje z drugimi predmetnimi področji.
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično
znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove kombinacije.
Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, jim omogočajo
uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela (teren-
sko, laboratorijsko delo).

Pri načrtovanju tehniških in naravoslovnih dni moramo biti zelo pazljivi, natančni,
disciplinirani in upoštevati omenjene kriterije. V izvedbo vključimo čim večje število
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učiteljev, saj s timskim delom dosežemo kvalitetnejši načrt in izvedbo tehniškega
ali naravoslovega dneva. Načrtovanje je zelo zahtevno in dolgotrajno, vendar pa
se vloženi trud obrestuje, saj se učenci veliko več naučijo in si zapomnijo kot pri
klasični obliki pouka.

2.2 Tematska priprava: Sončna energija

Tema sončna energija je primerna za tehniški dan, ker lahko praktično izdelamo
nekaj preprostih naprav (sončna pečica, sončni kolektor), ki pretvarjajo energijo
svetlobe v za nas neposredno uporabne oblike energije. Preproste naprave, ki jih
učenci samostojno uporabijo na tehniškem dnevu, so modeli za dejanske naprave,
ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Učenci se seznanijo s principi njihovega
delovanja, opazujejo pojave, sklepajo o vzrokih in posledicah, opravljajo meritve in
jih analizirajo (rišejo grafe).
Učitelj, ki se odloči izvesti tehniški dan na temo sončna energija, mora najprej sam
ponoviti vsebine, ki so vezane na temo tehniškega dneva. Zato za uvod povejmo
najprej nekaj o Soncu.

2.2.1 Sonce

Sonce je nam najbližja zvezda, rumena pritlikavka, stara okrog 5 milijard let. Od
Zemlje je Sonce oddaljeno 150 milijonov kilometrov. Njegova masa je 2 ·1030 kg in je
330-tisočkrat večja od Zemljine. Do danes je izsevalo v okolico že 5·1043 J energije [8].

SONČEVA NOTRANJOST

Vidno plast Sonca (slika 1) imenujemo fotosfera. Je zgornji del konvekcijske
plasti, v kateri se prenaša energija iz notranjosti Sonca v zgornjo plast s konvekcijo.
Konvekcijski tokovi obstajajo zaradi hitrega ohlajanja zunanjega dela plasti. Fo-
tosfera je zelo svetla in zrnata. Zrnca - granule so oblaki razbeljenih plinov, ki se
ves čas porajajo in razpadajo. Nastajajo zaradi konvekcije v notranjosti, se zunaj
ohlajajo in po nekaj minutah potonejo. V fotosferi opazimo tudi svetle lise - bakle,
ki so od sosednjih področij bolj vroče in zato svetlejše, ter temne pege, v katerih se
plini ohlajajo. Pod konvekcijsko plastjo se energija prenaša iz notranjosti Sonca le s
sevanjem. V jedru Sonca potekajo jedrske reakcije, ki so izvor Sončeve energije. Ko
temperatura sredice doseže 15 milijonov stopinj Kelvina, se sproži zlivanje vodika v
helij in pri tem se sprošča energija [16].
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Slika 1: Zgradba Sonca [9]

SONČEVA ATMOSFERA

V zunanjem delu fotosfere je temperatura 5700 K. Nad fotosfero je atmosfera.
Spodnja plast atmosfere je kromosfera, v kateri temperatura naraste do nekaj
10000 K. Vzrok za tako visoko temperaturo so konvekcijski tokovi, ki iz notranjosti
butajo plin atmosfere in tako krepijo toplotno gibanje delcev atmosfere. Občasno se
iz kromosfere dvignejo oblaki razbeljenega plina - protuberance. Nad kromosfero
je korona, ki sestoji iz razredčenega ioniziranega plina, s temperaturo okoli milijon
stopinj Kelvina. Oblika korone, ki je prozorna za vidno svetlobo, se neprestano
spreminja [16].

2.2.2 Sonce kot vir energije, ki jo k nam prinese EM valovanje

Energija, ki se sprosti v notranjosti Sonca, prihaja na Zemljo skozi brezzračni pro-
stor in Zemljino atmosfero kot elektromagnetno valovanje različnih dolžin.
Elektromagnetni spekter Sončne svetlobe obsega elektromagnetne valove z vsemi va-
lovnimi dolžinami oz. frekvencami. Spekter predstavimo z lestvico valovnih dolžin
ali frekvenc. Najdaljše so valovne dolžine radijskih valov, sledijo jim toplotno se-
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vanje ali infrardeča svetloba, vidna svetloba, ultravijolična svetloba in rentgenska
svetloba (slika 2).

Slika 2: Spekter EM valovanja [23]

Sonce seva skoraj v vsem elektromagnetnem spektru. Valovne dolžine sončevega
sevanja določa temperatura fotosfere, ki je 5700 K. Spekter Sonca ustreza sevanju
črnega telesa pri tej temperaturi. Spekter sevanja črnega telesa pri različnih tem-
peraturah obravnavata Planckov in Wienov zakon. Prvi podaja obliko spektra
djλ∗/dλ, drugi pa povezuje temperaturo in valovno dolžino, pri kateri ima spekter
maksimum. Po Wienovem zakonu je produkt valovne dolžine pri maksimumu spek-
tra in temperature za vsa črna telesa konstanten. Iz podatkov za Sonce, ki ima pri
površinski temperaturi 5700 K maksimum spektra pri 505 nm, izračunamo, da je

λmT = 2, 9·10−3m K.

To vrednost imenujemo Wienova konstanta.
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Gostota skupnega izsevanega svetlobnega toka j∗ pri določeni temperaturi ustreza
ploščini pod krivuljo djλ∗/dλ in močno narašča z naraščajočo temperaturo (slika 3).
Merjenja pokažejo, da velja Stefanov zakon:

j∗ = σ·T4.

Sorazmernostna konstanta σ se imenuje Stefanova konstanta. Njena vrednost je
5,676·10−8 W/m2·K4.

Slika 3: Spekter sevanja črnega telesa pri različnih temperaturah [6]

Spekter sončnega sevanja delimo na tri področja:

• ultravijolično sevanje UV (sevanje z valovnimi dolžinami λ do 0,38 µm);

• vidno svetlobo (0,38µm < λ < 0,76 µm);

• toplotno ali IR sevanje (λ > 0,76 µm).
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2.2.3 Sončno sevanje in obsevanje

Gostota svetlobnega toka se pri prehodu skozi Zemljino ozračje zmanjša. Del sončnega
sevanja dospe do površja kot direktno sevanje (neposredno iz fotosfere Sonca takrat,
ko je nebo jasno), del pa dospe do površja Zemlje po razpršitvi v atmosferi kot di-
fuzno sevanje.
Sončno obsevanje opišemo z gostoto energije sončnega sevanja, ki ga merimo v
Wh/m2 ali J/m2 [24].

2.3 Možnosti izkoriščanja sončne energije

Sončno sevanje z različnimi napravami pretvarjamo v koristne oblike energije. Za
delovanje večine teh naprav je značilno, da:

• imajo minimalen vpliv na kakovost okolja,

• viri energije so zastonj in na voljo vsem,

• izkoriščanje sončne energije povzroča manjše onesnaževanje okolja.

Težave se pojavijo, ker se sončno sevanje spreminja v dnevu in letu, zato za ne-
pretrgano oskrbo z energijo potrebujemo hranilnike energije, kar pa močno podraži
sisteme.

Sončno energijo lahko izkoriščamo na tri načine:

• Pasivna izraba - s solarnimi sistemi za ogrevanje, osvetljevanje in prezrače-
vanje prostorov. Elementi, primerni za uporabo, so: sončne stene, stekleniki,
okna, ipd.

• Aktivna izraba - s sončnimi kolektorji za segrevanje vode in ogrevanje pros-
torov. Sončne kolektorje, v katerih se segrejeta voda za uporabo in zrak za
ogrevanje prostorov.

• Fotovoltaika - s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije. Sončne
celice neposredno pretvorijo sončno energijo v električno energijo. Proces
pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije.

2.4 Naprave, ki za delovanje izkoriščajo sončno energijo

Na kratko bom predstavila zgradbo in delovanje naprav, ki za svoje delovanje izko-
riščajo sončno energijo. Naštete naprave bomo uporabili na tehniškem dnevu.
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2.4.1 Sončna pečica

Sončna pečica ali solarni kuhalnik je naprava, ki deluje s pomočjo sončnega sevanja.

DELOVANJE

Solarni kuhalniki delujejo na osnovi zbiranja direktne sončne energije. Infrardeči
žarki, ki imajo daljšo valovno dolžino kot vidna svetloba, se odbijajo na zrcalih
pečice proti gorišču. Posodo, v kateri se peče ali kuha hrana (slika 4) postavimo v
gorišče. Črna posoda absorbira sončno energijo in jo pretvarja v notranjo energijo.
Moč delovanja solarnega kuhalnika je odvisna od materiala, iz katerega je narejen,
od moči sončnega obsevanja (odvisno kam postavimo solarni kuhalnik), nadmorske
višine in vremenskih razmer. Temperatura v solarnem kuhalniku ob ustreznih pogo-
jih preseže 100◦C, kar je dovolj za kuhanje hrane.

Slika 4: Delovanje solarnega kuhalnika [11]
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Poznamo več vrst solarnih kuhalnikov za pripravo hrane:

• škatlasti solarni kuhalnik,

• ploščati solarni kuhalnik,

• parabolični solarni kuhalnik,

• kombinirani (zbiralne pečice) solarni kuhalnik.

Različni solarni kuhalniki se različno uporabljajo. V paraboličnih solarnih kuhal-
nikih se lonec segreva na visoko temperaturo. Parabolične solarne kuhalnike upora-
bljamo kot običajne štedilnike. Škatlasti model in zbiralno pečico pa najbolj učin-
kovito uporabljamo kot običajno pečico.

Prednosti solarnega kuhanja so:

• enostavna uporaba,

• minimalna zahteva po vodi,

• minimalni stroški vzdrževanja,

• dolga življenjska doba kuhalnikov,

• kuhalniki delujejo brez onesnaževanja okolja.

Slabosti solarnega kuhanja so:

• daljši čas kuhanja,

• kuhalnik moramo premikati skladno s položajem Sonca,

• lahko ga uporabljamo v jasnem vremenu in samo podnevi.
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2.4.2 Sončni kolektor

Sončni kolektorji so najbolj razširjeni sistemi za ogrevanje vode za stavbe, bazene
in za uporabo v gospodinjstvu.

DELOVANJE

Osnovna naloga sončnega kolektorja je, da pretvori energijo svetlobe v notranjo ener-
gijo, ki jo kot toploto v čim večji meri posreduje kapljevini, ki se pretaka skozenj.
Kapljevina prenese toploto iz sprejemnika sončne energije v stavbo ali hranilnik
toplote. Ravni sprejemniki sončne energije so sestavljeni iz ploščatega absorberja
in ohišja s toplotno izolacijo na spodnji strani, ter steklenega pokrova na zgornji
strani. Za pokrov se uporablja kaljeno steklo brez oksidov, ki zelo dobro prepušča
sončno sevanje in je neobčutljivo na udarce (slika 5). Toplotna izolacija mora biti
primerne debeline in obstojna pri visokih temperaturah, na katere se segreje ab-
sorber. Absorber je izdelan iz bakrenih cevi s ploščatimi lamelami, na katerega je
nanesen črni nanos, ki odlično absorbira sončno sevanje. Po ceveh se pretaka voda,
ki se v sončnem kolektorju segreva.

Slika 5: Zgradba sončnega kolektorja [24]

Sončne kolektorje namestimo nad streho stavbe, jih obrnemo proti jugu in nagnemo
glede na horizont za 40 - 45◦. Ker se jakost sončnega sevanja prek dneva spre-
minja, ponoči pa sončnega sevanja sploh ni, moramo pridobljeno toploto shraniti za
kasnejšo uporabo. Voda, ki jo sončni kolektor segreva, se zato shrani v hranilniku
toplote, ki je s cevmi povezan s sprejemnikom sončne energije - sončnim kolektorjem.

25



2.4.3 Topla greda

Topla greda, steklenjaki ali stekleni rastlinjaki (slika 6), so steklene hiše, ki imajo
vse stranice in streho stekleno ali iz PVC folije, ki ima podobne optične lastnosti kot
steklo. Toplo gredo uporabljamo pozimi ali zgodaj spomladi, saj je v njej topleje
kot zunaj in nam rastline lahko uspevajo skozi vse leto.

DELOVANJE

Sončno sevanje s kratko valovno dolžino prodre skozi steklo, se absorbira v zemlji, jo
segreva in preko nje notranjost zaprtega rastlinjaka. Manjši delež toplote uide skozi
stene, vendar se notranjost kljub temu segreva in je zato v rastlinjaku topleje kot zu-
naj. Stekleni pokrov in PVC folija preprečujeta mešanje toplega zraka v notranjosti
s hladnim zunanjim zrakom. Rastline v rastlinjakih tako dobro uspevajo predvsem
zaradi tega, ker stekleni pokrov preprečuje izgubo toplote zaradi konvekcije.

Slika 6: Topla greda [12]

Pojav tople grede (slika 7) pa se nanaša na dogajanje na Zemlji. Zemlja prejme
večino sončnega sevanja v obliki vidne svetlobe. Če ni oblakov, svetloba skoraj
nemoteno prodre do tal, saj je za vidno svetlobo atmosfera prozorna. Sončno sevanje
se na površini Zemlje absorbira in jo segreva. Zemlja prejeto energijo znova izseva.
Ker je temperatura tal mnogo nižja od temperature Sonca, ima toplotno sevanje
Zemlje večje valovne dolžine. Atmosfera za dolgovalovno IR sevanje ni prozorna.
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Nekateri plini v ozračju močno absorbirajo toplotno sevanje večjih valovnih dolžin
in sevajo del energije tudi nazaj na Zemljo. Med te pline spadajo: vodna para,
ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi in klorofluoroogljiki. S skupnim imenom
imenujemo pline kar toplogredni plini [12].

Slika 7: Učinek tople grede [24]

POMEMBNO PRI OBRAVNAVI POJAVA TOPLE GREDE V OŠ

Pri obravnavi pojava tople grede v osnovni šoli moramo paziti, da učencev ne
zavajamo z napačnimi predstavami. Učinek plinov, ki v ozračju toplotno sevanje
s površine Zemlje prestrežejo in del energije tega sevanja pošljejo nazaj na Zemljo,
je podoben učinku stekla pri topli gredi. Vendar obstajajo med pojavom tople grede
v atmosferi in toplo gredo v obliki rastlinjaka tudi razlike, ki jih moramo učencem
v šoli omeniti.
Učinek sevanja stekla pri topli gredi ni tako relevanten kot učinek sevanja atmosfere
za Zemljo. Absorpcija sevanja v Zemljini atmosferi je tem pomembnejša, čim de-
belejša je atmosfera in čim več je v njej toplogrednih plinov. Absorpcija sevanja v
stekleni strehi rastlinjaka obstaja, a je zaradi majhne debeline stekla za zadrževanje
energije v rastlinjaku manj pomembna, kot je blokada konvekcijskih tokov, ki jo
hkrati dosežemo. Po drugi strani pa konvekcija ni (in ne more biti) mehanizem, s
katerim bi Zemlja izgubljala energijo. Za konvekcijo je potrebna snov, ki je v brez
zračnem prostoru okoli Zemlje ni.

2.4.4 Sončne celice

Sončne celice so naprave, ki neposredno pretvarjajo sončno energijo svetlobe v elek-
trično energijo. Narejene so iz različnih polprevodniških snovi. Večina sončnih celic
je narejana iz silicija (Si), ki je drugi najpogostejši element v zemeljski skorji.
Sončno celico izdelajo tako, da elementu, iz katerega je izdelana, vnašajo druge ke-
mijske elemente, ki ustvarijo presežek pozitivnih ali negativnih nosilcev električnega
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naboja v polprevodni snovi. Pri silicijevih sončnih celicah dodajajo čistemu siliciju
fosfor (P) in bor (B). Z dodajanjem fosforja dodajajo negativne elektrone, z borom
pa proste pozitivne vrzeli [24].

DELOVANJE

Na stiku dveh različno dopiranih plasti silicija se med njima ustvari napetostna stop-
nica, ki jo imenujemo p − n spoj (slika 8). Ob p − n spoju se vzpostavi notranje
električno polje. Na zunanjih straneh obeh slojev sta elektrodi. Na zgornji strani
je nitkasta, da v notranjost sončne celice lahko vstopa sončno sevanje. Sevanje pri-
naša energijo v paketih, ki jih imenujemo fotoni. Energija fotonov je odvisna od
njihove valovne dolžine. Če je ta zadostna, svojo energijo predajo enemu ali več
elektronom, ki se zato osvobodijo vezi z jedrom atoma silicija. Za seboj pustijo
električno vrzel. Napetostna ovira usmeri elektrone k nitkasti elektrodi, vrzeli pa
k nasprotni elektrodi na spodnji strani celice. Če sta elektrodi spojeni z zunanjim
električnim vodnikom, elektroni stečejo po njem od prve do druge elektrode, kjer se
združijo z nastalimi vrzelmi. Če je v električni vodnik vključena kakšna naprava,
elektroni opravijo električno delo preden se vrnejo nazaj v sončno celico [24].

Slika 8: Zgradba sončne celice [25]

Sončne celice lahko vgradimo statično ali na gibljiva stojala, ki omogočajo sledenje
fotonapetostnih modulov Soncu.
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2.5 Pregled UN

Preden začnemo načrtovati tehniški dan, se je potrebno seznaniti z vsebinami, s ka-
terimi so se učenci v času svojega izobraževanja že srečali in seveda tudi z vsebinami,
ki jih učenci še ne poznajo.
Pri načrtovanju tehniškega dneva sem najprej pregledala obstoječe učne načrte [5]
od prvega razreda naprej. Zanimalo me je, kdaj in v kolikšni meri se učenci srečajo
s pojmi, povezanimi s sončno energijo. Za vsak razred sem zapisala cilje, ki so
povezani s temo tehniškega dneva.
Že v prvi triadi se pri predmetu spoznavanje okolja učenci seznanijo z lastnostmi
svetlobe, izvorom svetlobe, Soncem in potovanjem svetlobe. V četrtem in petem
razredu predmet naravoslovje in tehnika nadgrajuje predmet spoznavanje okolja
iz prvega vzgojno - izobraževalnega obdobja. Učenci spoznavajo procese in pojave,
si ob tem postavljajo vprašanja in z eksperimentiranjem odgovarjajo nanje. Učijo
se okolje preudarno spreminjati in spoznavajo potrebo po varčevanju z naravnimi
viri.
Med operativnimi cilji za 5. razred je zapisano, da učenci znajo:

• sestaviti preprost električni krog in razložiti pomen posameznih sestavnih de-
lov,

• izdelati model električnega kroga,

• opisati porabnike električnega toka v šoli in doma,

• razmisliti, kako koristno varčevati z elektriko,

• prikazati, da se snovi na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo,

• razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in zrak,

• ugotoviti, da se tla najbolj ogrejejo, ko padajo sončni žarki na tla pod pravim
kotom,

• pojasniti razliko med ogrevanjem prisojnih in osojnih bregov,

• ugotoviti, da se voda segreva, ko vpija sončno svetlobo.

Pri pouku naravoslovja v šestem in sedmem razredu spoznavajo pomen nara-
voslovnih znanosti za napredek človeštva in pri tem oblikujejo odnos in stališča
do sebe, okolja in narave, ter se zavedajo pomena odgovornega ravnanja v skrbi za
varnost in zdravje sebe in drugih.
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Med operativnimi cilji za 6. razred je zapisano, da učenci:

• razumejo, da je sončna energija osnovni vir energije, nujno potrebna za vz-
drževanje življenja na Zemlji,

• razlikujejo med obnovljivimi viri energije in neobnovljivimi viri, ki jih mnogo
hitreje porabljamo kot v naravi nastajajo,

• spoznajo prizadevanja in možnosti za uporabo obnovljivih virov energije,

• spoznajo možnosti vsestranske uporabe električne energije in sklepajo na pomen
varčevanja z električno energijo.

Med operativnimi cilji za 7. razred je zapisano, da učenci:

• spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje snovi, spremembe
agregatnega stanja, lahko poganja električni tok (sončne celice na žepnem
računalu),

• spoznajo, da svetloba posreduje sliko okolice in da so telesa vidna, ker oddajajo
ali odbijajo svetlobo,

• spoznajo, da je bela svetloba sestavljena iz svetlob mavričnih barv,

• spoznajo, da se pri odboju na hrapavi beli površini svetloba razprši, na gladki
pa se odbije le v eno smer,

• spoznajo, da sta zvok in svetloba valovanji in ugotavljajo podrobnosti z valo-
vanjem na vodni gladini,

• spoznajo, da se z valovanjem prenašajo informacije in, da je hitrost prenosa
informacij svetlobnega signala precej večja od hitrosti zvočnega signala, ter
primerjajo dolžine poti signalov v času ene sekunde,

• spoznajo uporabno vrednost valovanja pri delovanju elektronskih naprav,

• spoznajo vzroke za povečanje emisij plinov in s tem povezanim prekomernim
segrevanjem ozračja (učinek tople grede), ki se odraža na spreminjanju pod-
nebja in na kopenskih in vodnih ekosistemih.

Učni načrt za fiziko v osmem in devetem razredu osnovne šole je nadgradnja na-
ravoslovnih vsebin, izkušenj in spretnosti iz nižjih razredov, ki vsebujejo elemente
fizike.
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Med operativnimi cilji v 9. razredu je zapisano, da učenci:

• ugotovijo, da je Sonce glavni vir energije na Zemlji,

• presodijo in opredelijo, kateri viri energije so obnovljivi in kateri ne,

• razložijo, zakaj je prejeta energija od Sonca odvisna od letnega časa,

• predstavijo načine varčne rabe energije,

• raziščejo, kako pridobivanje energije, ki je pogosto povezana s sežiganjem
vpliva na okolje in onesnaževanje.

V učnem načrtu za deveti razred je največje število ur namenjenih vsebinskemu
sklopu električni tok, kjer se učenci podrobno seznanijo z električnim nabojem in
električno silo, influenco, električnim tokom, učinki električnega toka, električno
napetostjo, zaporedno in vzporedno vezavo porabnikov, uporom žice in drsnim
uporom, ter električnim delom in močjo.

Pri pouku biologije v devetem razredu se podrobneje seznanijo z vplivi človeka na
naravo in okolje, kjer med drugim natančneje spoznajo vzroke in posledice global-
nega segrevanja Zemlje (okrepljen učinek tople grede).
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3 Praktični del

Na osnovni šoli Ivana Cankarja sem v 7. in 9. razredu izvedla tehniški dan z
naslovom Sončna energija. V prvi skupini (7.razred) je sodelovalo 11 učencev.
Tehniški dan smo izvedli v okviru izbirnega predmeta Sonce, Luna, Zemlja. V
drugi skupini (9.razred) pa je sodelovalo 12 učencev. To so bili učenci z boljšim
učnim uspehom in z zanimanjem za naravoslovne predmete. Učence obeh razredov
sem razporedila v manjše skupine. Tehniški dan smo izvedli v dveh delih. Prvi del je
obsegal 6 šolskih ur in je potekal na igrišču za šolo. Izvajali smo poskuse, zapisovali
meritve in beležili ugotovitve. Drugi del tehniškega dneva smo izvedli v učilnici, kjer
so učenci, ki so sodelovali na tehniškem dnevu, svojim sošolcem predstavili plakate
in je obsegal 2 šolski uri. Pri izvedbi poskusov na terenu mi je pomagala učiteljica
fizike in tehnike Maša Tramte.

3.1 Priprava na tehniški dan

Najprej sem preučila splošne cilje tehniških dni in možnosti s katerimi bi te cilje
lahko uresničila. Za tehniški dan sem si izbrala temo sončna energija. Temo sem si
izbrala, ker potreba po energiji v današnjih časih še vedno narašča in prav tako tudi
raven ekološke osveščenosti. Izkoriščanje in zanimanje za alternativne vire energije
je zato vedno večje. Ker sem se že vnaprej odločila, da bom izvedla tehniški dan z
učenci 7. razreda in učenci 9. razreda, da bom rezultate lahko potem primerjala, sem
si izbrala temo, ki bo zanimiva in primerna razvojni stopnji učencev. Teme so vse-
bovane v UN za te razrede in se lahko dopolnjujejo in nadgrajujejo. Tema povezuje
fiziko, tehniko in ostale naravoslovne predmete. Učenci se že pri naravoslovju v
6. razredu seznanijo s pojmom alternativni viri energije in to znanje skozi šolanje
dopolnjujejo.
Temo sem nato razdelila na štiri konkretne vsebine: sončna pečica, sončni kolektor,
topla greda in sončne celice. Za vsak poskus sem sestavila delovni list, ki je vse-
boval: pripomočke za delo, postopek, tabelo za vpisovanje meritev in vprašanja z
ugotovitvami. Poskuse sem zastavila po metodi napovej - opazuj - razloži, ki sem
jo na kratko opisala v uvodu diplomske naloge. Vsak delovni list je imel na prvi
strani “predtest“, ki je vseboval nekaj preprostih vprašanj, ki naj bi učence vpeljala
v nalogo in je od njih zahteval, da napovejo izid poskusa. Učenci so list z napovedmi
nato oddali in se naprej lotili reševanja.
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Poskusi za 7. in 9. razred so bili enaki, prilagodila sem le težavnost pri nekaterih
poskusih.
Delovne liste za 7. in 9. razred sem priložila diplomski nalogi v poglavju 5. Priloge.

CILJI PO POSAMEZNIH VAJAH

Vaja 1: SONČNA PEČICA

Učenci:

• razumejo delovanje sončne pečice;

• ugotovijo, da mora biti sončna pečica obrnjena proti jugu, da bo prejela največ
sončne energije in delovala najbolj učinkovito;

• iz meritev sklepajo, da se temperatura v obeh pečicah različno spreminja. Ugo-
tovijo, da je temperatura višja v sončni pečici, ki jo med meritvijo obračamo
in je cel čas obrnjena proti Soncu;

• ugotovijo, da pride do razlike temperatur v obeh sončnih pečicah zaradi količine
sončne energije, ki jo pečici sprejmeta zaradi različne postavitve.

Na delovnih listih je poleg pripomočkov potrebnih za poskus, opisan tudi postopek
poteka poskusa. S pomožnimi vprašanji sem učence usmerila na pravilno postavitev
obeh sončnih pečic. Prvo sončno pečico so morali usmeriti tako, da bo med me-
ritvijo prejela največ sončne energije, pečice pa tekom meritev ne bodo premikali. S
podvprašanji sem poskušala učence pripeljati do odgovora, da morajo sončno pečico
usmeriti proti jugu. Drugo sončno pečico pa bodo obračali tako, da bo ves čas
obrnjena proti Soncu. Temperaturo v obeh sončnih pečicah in temperaturo zraka
so izmerili vsako uro in meritve vpisovali v tabelo. Po opravljenih meritvah sledijo
še vprašanja, ki se nanašajo na izvedene meritve.
Težavnosti delovnih listov za ta poskus nisem prilagajala, ampak so učenci 7. in 9.
razreda reševali enake delovne liste.

Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR

Učenci:

• razumejo, da se voda v sončnem kolektorju segreva zaradi prejete sončne ener-
gije, ki jo prejemajo cevi;

• ugotovijo, da mora biti cev v zbiralniku čim daljša;

33



• ugotovijo, zakaj je zadnja stran zbiralnika počrnjena;

• znajo opisati kje v rezervoarju je hladna in kje toplejša voda;

• znajo opisati delovanje sončnega kolektorja in zakaj ga uporabljamo.

Na delovnih listih je poleg pripomočkov potrebnih za poskus, opisan tudi postopek
poteka poskusa. Vprašanja so bila zastavljena tako, da so učence postopoma vodila
do pravilne ugotovitve o delovanju sončnega kolektorja. Ker je delovanje sončnega
kolektorja dokaj zapleteno, sem želela učence usmerjati tako, da so bili pozorni na
posamezne sestavne dele in njihovo funkcijo. Vprašanja so jih vodila do pravilne
ugotovitve.

Vaja 3: TOPLA GREDA

Učenci:

• vedo, kako, kje in kdaj v vsakdanjem življenju uporabljamo toplo gredo;

• znajo opisati delovanje tople grede;

• znajo s pomočjo izmerjenih temperatur opisati potek temperatur v obeh toplih
gredah in v okolici;

• iz izmerjenih temperatur znajo narisati graf, kako se je temperatura spre-
minjala v odvisnosti od časa v topli gredi in v okolici;

• iz meritev sklepajo o poteku temperatur v topli gredi in v okolici za naslednjih
24 ur in narišejo graf napovedi;

• znajo razložiti, kako pojav tople grede vpliva na Zemljo.

Na delovnih listih je poleg pripomočkov, potrebnih za poskus, opisan tudi postopek
poteka poskusa. Pri tej vaji so imeli učenci priložene tudi liste, na katere je bilo
potrebno narisati grafe.

Vaja 4: SONČNE CELICE

1.NALOGA:

Učenci:

• znajo opisati, kaj se zgodi, ko sončne celice povežemo v sklenjen električni krog
in sončne celice usmerimo proti Soncu;
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• znajo našteti, od česa je odvisno kako hitro se vetrnica vrti;

• znajo odčitati iz merilnikov, kako se spreminjata električni tok in električna
napetost, ko sončne celice obračamo stran od Sonca (9. razred);

• znajo povedati povezavo med električnim tokom, električno napetostjo in hit-
rostjo vrtenja vetrnice (9. razred);

• znajo razložiti, zakaj sončni žarki ne vpadajo na sončne celice cel dan pod
istim kotom;

• znajo opisati kako bi rešil problem, da bi sončni žarki cel dan vpadali na sončne
celice pod kotom, da bi sončne celice proizvajale največ energije.

Delovni listi za poskus s sončnimi celicami so bili prilagojeni posebej za 7. razred in
posebej za 9. razred. Učenci v 7. razredu nimajo še dovolj predznanja o električni
napetosti in električnem toku, saj se z osnovami le bežno srečajo v 6. razredu.
Delovni listi za 9. razred so vsebovali tudi električne merilnike (voltmeter, amper-
meter), s katerimi so učenci bolj natančno spremljali, kako se spreminjata električni
tok in električna napetost, če sončne celice obračamo stran od Sonca.

2.NALOGA:

Naloga je bila zelo zahtevna, zato je bila namenjena samo učencem 9. razreda.

Učenci:

• znajo s pomočjo opornih točk na delovnem listu izdelati načrt za poskus;

• znajo povezati sončne celice, elektromotor, voltmeter in ampermeter v sklenjen
električni krog;

• ugotovijo, kako se električni tok in električna napetost spreminjata, ko sončni
celici prekrivamo z materialom neprepustnim za svetlobo (prekrijemo 1/2, 1/4,
3/4 in 4/4 površine sončnih celic);

• znajo zapisati spremenljivke in konstante pri poskusu;

• znajo med zapisanimi spremenljivkami določiti odvisne in neodvisne spre-
menljivke;

• znajo opisati izvedeni poskus;
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• znajo zapisati seznam pripomočkov, ki jih bodo pri poskusu potrebovali;

• znajo narisati tabelo, v katero bodo vnašali izmerjene podatke;

• znajo narisati grafe, ki kažejo povezanost med neodvisno in odvisno spre-
menljivko.

Pri tej nalogi je bil poleg postopka v katerem je bil na kratko opisan cilj, ki naj bi
ga učenci dosegli, še načrt za izvedbo vaje. Načrt je bil v pomoč učencem, da jih je
postopoma vodil do pravilne rešitve.

3.1.1 Osnovni podatki

Razred : 9. d (12 učencev)
Predmet: fizika
Število skupin: 4
Ocenjevalno obdobje: 1.
Datum izvedbe: 21. in 23. 9. 2010
Projektna skupina: učitelj FIZ in THV in učitelj FIZ in MAT

Razred : 7. razred (11 učencev)
Predmet: Sonce, Luna, Zemlja
Število skupin: 4
Ocenjevalno obdobje: 1.
Datum izvedbe: 14. in 21. 10. 2010
Projektna skupina: učitelj FIZ in THV in učitelj FIZ in MAT

3.1.2 Naslov dneva

Naslov dneva: Sončna energija

3.1.3 Temeljni cilj tehniškega dneva

Usvajanje in pridobivanje znanja o obnovljivih virih energije - sončni energiji in
možnostih izkoriščanja le-te.

3.1.4 Cilji tehniškega dneva

Učenci:

1. ob poskusih se seznanijo z možnostimi izkoriščanja sončne energije,
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2. spoznajo različne modele za izrabo sončne energije,

3. na podlagi meritev sklepajo o delovanju naprav za izrabo sončne energije,

4. iz ugotovitev sklepajo o možnosti izrabe sončne energije v domačem okolju,

5. se zavedajo ekoloških problemov,

6. razvijajo medsebojne odnose pri skupinskem delu.

3.1.5 Medpredmetne povezave

• Povezovanje tehnike, fizike, geografije in biologije.

3.1.6 Področja spremljanja in vrednotenja tehniškega dneva

• Priprava učencev na izvajanje eksperimentov in reševanje nalog,

• aktivnost in samostojnost učencev pri izvajanju eksperimentov in reševanju
nalog,

• iskanje lastnih rešitev,

• priprava plakatov in predstavitev rezultatov meritev in ugotovitev.

3.1.7 Skrb za varnost

• Poskrbeti za spremstvo učencev na poti do mesta izvajanja eksperimentov.

3.2 Izvedba tehniškega dneva

3.2.1 Izvedba tehniškega dneva v 9. razredu

1. del: 21. 9. 2010

Z učenci 9. razreda smo se najprej zbrali v učilnici, kjer so učenci dobili navodila
o poteku tehniškega dneva. Na kratko smo ponovili že znane pojme iz astronomije
in elektrike. Pogovorili smo se o svetlobi in Soncu kot viru energije, ki jo pošilja v
obliki svetlobe na Zemljo. Pomembno je, da pred odhodom na teren ponovimo tudi
kako in kje se meri temperatura zraka - v senci, 1 meter nad tlemi. Ponovimo, kako
se uporablja kompas in kako pravilno določimo strani neba. Ponovimo, kaj merimo
z ampermetrom in kaj z voltmetrom ter kako ju pravilno uporabljamo. Pogovorili

37



smo se tudi, katere alternativne vire energije poznajo in o možnostih za njihovo izko-
riščanje. Učencem sem razdelila delovne liste in na kratko razložila navodila za delo
in opis vseh štirih točk, kjer bodo poskusi potekali. Ker sem želela, da učenci rešu-
jejo poskuse po metodi napovej - opazuj - razloži, poskusov nisem preveč natančno
opisovala, saj sem želel čim bolj samostojne odgovore učencev. Preden smo odšli na
teren sem učence razdelila v štiri skupine.

NAVODILA ZA UČENCE PRED ODHODOM NA TEREN

Vaja 1: SONČNA PEČICA:

• Preden se boste lotili izvajanja poskusa, boste odgovorili na vprašanja zapisana
na prvi strani delovnih listov - to bodo vaše napovedi, kaj se bo pri poskusu
dogajalo;

• napovedi boste oddali učiteljici in pričeli z delom;

• merili boste temperaturo zraka v dveh sončnih pečicah;

• temperaturo boste merili vsako uro;

• ena pečica bo cel čas merjenja pri miru, drugo pa boste obračali;

• meritve boste zapisovali v tabelo na delovnem listu,;

• odgovorili boste na vprašanja.

Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR:

• Preden se boste lotili izvajanja poskusa, boste odgovorili na vprašanja zapisana
na prvi strani delovnih listov - to bodo vaše napovedi, kaj se bo pri poskusu
dogajalo;

• napovedi boste oddali učiteljici in pričeli z delom;

• merili boste temperaturo zraka v okolici, temperaturo zraka v sončnem kolek-
torju in temperaturo vode v sončnem kolektorju;

• temperaturo boste merili vsakih 15 minut;

• meritve boste zapisovali v tabelo na delovnem listu;

• odgovorili boste na vprašanja.
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Vaja 3: TOPLA GREDA:

• Preden se boste lotili izvajanja poskusa, boste odgovorili na vprašanja zapisana
na prvi strani delovnih listov - to bodo vaše napovedi, kaj se bo pri poskusu
dogajalo;

• napovedi boste oddali učiteljici in pričeli z delom;

• merili boste temperaturo zraka v okolici in temperaturo zraka v dveh toplih
gredah;

• temperaturo boste merili vsakih 15 minut;

• meritve boste zapisovali v tabelo na delovnem listu;

• odgovorili boste na vprašanja.

Vaja 4: SONČNE CELICE:

1. NALOGA:

• Preden se boste lotili izvajanja poskusa, boste odgovorili na vprašanja zapisana
na prvi strani delovnih listov - to bodo vaše napovedi, kaj se bo pri poskusu
dogajalo;

• napovedi boste oddali učiteljici in pričeli z delom;

• sončne celice in elektromotor z vetrnico boste povezali v sklenjen električni
krog;

• opazovali boste, kaj se pri poskusu dogaja in ugotovitve zapisovali na delovni
list.

2. NALOGA: (samo za 9. razred)

• Izdelali boste načrt za poskus;

• navodilo za izdelavo poskusa je zapisano na delovnih listih;

• načrt poskusa, skico, meritve in graf boste zapisovali na delovne liste.

Na terenu je vsaka skupina pristopila k svojemu poskusu in pričela z delom. Ker
so učenci pri prvem poskusu s sončno pečico merili temperaturo le vsako uro, so
vzporedno izvajali še poskus s sončnimi celicami. Po 45 minutah so se skupine za-
menjale. Tekom tehniškega dneva so vse štiri skupine izvedle vse poskuse. Učenci

39



so poskuse izvajali samostojno, če pa so se kje pojavile kakšne nejasnosti, sva z
Mašo priskočili na pomoč. Po končanem tehniškem dnevu smo skupaj na hitro pre-
gledali meritve. Učenci so nato dobili nadaljnja navodila za pripravo plakatov in
predstavitev. Vsaka skupina je morala pripraviti plakat in predstavitev za izbrani
poskus.

2. del: 23. 9. 2010

Predstavitev skupin je potekala v učilnici in je trajala dve šolski uri. Vsaka skupina
je predstavila svoj poskus s pomočjo plakata. Plakat je vseboval kratek opis poskusa,
pripomočke, skico poskusa, meritve, ugotovitve in predlog, kako bi s pomočjo izbrane
naprave izkoriščali sončno energijo. Po končani predstavitvi skupine je bil čas za
vprašanja in pogovor o ugotovitvah. Nekateri učenci so bili zelo presenečeni na
kakšne načine je mogoče izkoriščati sončno energijo in kako visoke temperature lahko
določene naprave dosežejo.
Plakati in predlogi učencev, kako bi sami poskrbeli za izrabo sončne energije, so bili
razstavljeni na panojih v večnamenskem prostoru in tako na ogled ostalim učencem
in učiteljem na šoli.

3.2.2 Izvedba tehniškega dneva v 7. razredu

1. del: 14. 10. 2010

Z učenci 7. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Sonce, Luna, Zemlja, smo se zbrali
v učilnici. Na kratko smo ponovili katere obnovljive vire energije poznajo. S pojmi
obnovljivi viri energije so se srečali že pri naravoslovju v 6. razredu, kjer so se spo-
znali tudi s preprostimi električnimi krogi. Na kratko sem jim predstavila poskuse,
ki jih bodo izvajali na tehniškem dnevu. Kaj povemo o posameznem poskusu, pre-
den se odpravimo na teren, sem zapisala v poglavju 3.2.1. Izvedba tehniškga dneva
v 9. razredu. Ker sem se odločila, da bodo poskuse izvajali po metodi napovej -
opazuj - razloži, nisem želela preveč opisovati delovanja posameznega poskusa, saj
bi s tem vplivala na odgovore učencev.
Pred odhodom na igrišče za šolo, kjer so poskusi potekali, smo z učenci na kratko
ponovili o temperaturi in načinu merjenja temperature. Ponovili smo, da je potrebno
meriti temperaturo v senci - 1 meter nad tlemi, saj bi v primeru napačnih meritev,
bili vsi poskusi zaman. Ponovili smo tudi pravilno določanje strani neba s pomočjo
kompasa.
Učencem sem razložila kako bo delo na terenu potekalo in kako bodo posamezne

40



skupine pristopale k poskusom. Ker so učenci pri prvem poskusu s sončno pečico
merili temperaturo le vsako uro, so vzporedno izvajali še poskus s sončnimi celi-
cami. Po 45 minutah so se skupine zamenjale. Tekom tehniškega dneva so vse štiri
skupine izvedle vse poskuse. Učence sem razdelila v štiri skupine in jim razdelila
delovne liste. Nato smo se odpravili na igrišče za šolo, kjer smo pričeli z delom.
Po končanem tehniškem dnevu smo skupaj na hitro pregledali meritve. Učenci so
nato dobili nadaljnja navodila za pripravo plakatov in predstavitev. Vsaka skupina
je morala pripraviti plakat in predstavitev za izbrani poskus.

2. del: 21. 10. 2010

Predstavitev skupin je potekala v učilnici in je trajala eno šolsko uro. Vsaka skupina
je podrobneje predstavila svoj poskus s pomočjo plakata. Plakat je vseboval kratek
opis poskusa, pripomočke, skico poskusa, meritve, ugotovitve in predloge, kako bi
s pomočjo izbrane naprave izkoriščali sončno energijo. Po končani predstavitvi
skupine je bil čas za vprašanja in pogovor o ugotovitvah. Če so se pojavile težave
pri kakšnem vprašanju, smo skupaj z učenci poskušali ugotoviti pravilno rešitev.
Učencem 7. razreda je največ težav povzročal poskus s sončnim kolektorjem in nje-
govo delovanje.
Plakati in predlogi učencev, kako bi sami poskrbeli za izrabo sončne energije, so bili
razstavljeni na panojih v večnamenskem prostoru in tako na ogled ostalim učencem
in učiteljem na šoli.

3.2.3 Ideje učencev o možnostih izkoričanja sončne energije

Po končanem tehniškem dnevu so učenci na liste papirja zapisali vtise o tehniškem
dnevu. Kaj jim je bilo najbolj všeč, kaj so novega spoznali, kako bi na novo pri-
dobljeno znanje uporabili in kaj bi ob ponovni izvedbi tehniškega dneva spremenili.
Izbrala sem nekaj izjav sodelujočih učencev:

• ”Sončno energijo bi morali večkrat uporabljati. Presenetilo me je, kako lahko
Sonce segreje zrak in vodo do tako visoke temperature. Najbolj všeč mi je bil
sončni kolektor. Če bi bil ravnatelj, bi na streho šole namestil sončne celice in
bi s tem prihranili veliko denarja.” Anže, 9. razred

• ”Za izkoriščanje sončne energije bi lahko na šolo strehe namestili sončne celice
in bi z njimi zmanjšali stroške elektrike. S tem bi tudi prispevali k čistejšemu
okolju.” Jurij, 9. razred
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• ”Zelo veliko električne energije bi prihranili, če bi si vsaka hiša postavila sončne
kolektorje ali sončne celice. Tako bi lahko prihranili, če bi za segrevanje vode
uporabili sončne kolektorje.” Jaka, 9. razred

• ”Sončne celice se mi zdijo zelo dober način za pridobivanje električne energije.
Prepričan sem, da bi imelo veliko več gospodinjstev sončne celice, če bi bile
cenejše. Mislim, da je še posebno pametno uporabljati sončne celice na pla-
ninskih kočah, kamor ne seže električna napeljava.” Aleš, 9. razred

• ”Na šolo bi lahko postavili sončne celice, s katerimi bi pridobivali električno
energijo.” Tina, 7. razred

• ”Način uporabe sončne energije bi morali večkrat uporabljati, še posebej sončne
celice in sončne kolektorje.” Gašper, 9. razred

• ”Sončno energijo bi lahko uporabljali za osvetljavo prometnih znakov, bencin-
skih črpalk, ladje bi lahko delovale na sončni pogon, akvariji,...” Jernej, 7. razred

• ”Sončne celice bi postavil na avto, na streho hiše in na jahto.” Boštjan,
7. razred

• ”Sončno energijo bi uporabil doma, za ogrevanje vode, za poganjanje avto-
mobila in za ogrevanje prostora.” Jure, 7. razred

3.2.4 Delovni listi - primerjava rešitev med 7. in 9. razredi

V tem poglavju bom opisala in primerjala pričakovane odgovore na vprašanja na
delovnih listih in dejanske odgovore učencev v 7. in 9. razredu. Izbrala sem si dva
poskusa, ki ju bom natančneje analizirala. Izbrala sem si poskus Sončna pečica in
Topla greda. Poskusa sem si izbrala, ker se večina odgovorov nanaša na meritve, ki
so jih učenci izvedli na terenu. Drugi poskus je vseboval tudi risanje grafov, zato
sem želela primerjati uspešnost učencev v obeh razredih. Pričakovane odgovore na
vprašanja sem zapisla v poševnem tisku pod vprašanji, nato pa primerjala odgovore
med učenci obeh razredov.
Odgovore sem označila s P - pričakovani odgovor, 9R - odgovori učencev 9. razreda
in 7R - odgovori učencev 7. razreda.

42



Vaja 1: SONČNA PEČICA - 9. in 7. razred

Slika 9: Sončni pečici

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

1. Ali bo temperatura v obeh sončnih pečicah, po nekem času mer-

jenja (1 uri, 2 urah,...) večja/manjša/enaka kot temperatura zraka

v okolici?

P:Temperatura v obeh sončnih pečicah bo po nekem času merjenja večja kot
temperatura zraka v okolici.
9R: Vsi učenci so pravilno napovedali, da bo temperatura v obeh sončnih
pečicah po nekem času merjenja večja kot temperatura zraka v okolici.
7R: Osem učencev je odgovorilo, da bo temperatura v obeh sončnih pečicah
po nekem času merjenja večja kot temperatura zraka v okolici. Dva učenca
sta napovedala, da bo temperatura manjša in eden učenec je napovedal, da
bodo temperature enake.
Ugotovitve: Predvidevala sem, da učencem vprašanje ne bo povzročalo težav,
vendar so učenci 7. razreda imeli kar nekaj težav. Pričakovala sem, da se bodo
spomnili primerov iz življenja, da se stvari na soncu bolj segrejejo. (Npr. Sedež
kolesa se zelo segreje, če ga nekaj časa pustimo na soncu.)

2. Ali bo temperatura v obeh sončnih pečicah ves čas enaka? Zakaj?

P:Temperatura v obeh sončnih pečicah ne bo ves čas merjenja enaka, saj zaradi
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različne postavitve, ena sončna pečica prejema več sončne energije kot druga.
9R: Vsi učenci so napovedali, da temperaturi ne bosta enaki, ker sta sončni
pečici obrnjeni v različni smeri.
7R: Trije učenci (od osmih), ki so pravilno napovedali, da bo temperatura
v obeh sončnih pečicah večja, so pravilno napovedali tudi, da se temperaturi
ne bosta enako spreminjali, zaradi različne postavitve sončnih pečic. Trije
učenci (od osmih) in ostali trije učenci, ki so prejšnjo napoved zgrešili, pa so
napovedali, da bo temperatura v obeh sončnih pečicah enaka, ker se sončni
pečici enako segrevata. Dva učenca (od osmih) pa sta napovedala, da tempera-
turi v obeh sončnih pečicah ne bosta enaki, ker se predmeti različno segrevajo
oz. imata sončni pečici različne vire energije.
Ugotovitve: Šest učencev 7. razreda je na vprašanje odgovorilo narobe,
saj so napovedali, da bo temperatura v obeh pečicah enaka, kljub temu, da
bosta pečici različno postavljeni. Učenci, ki so pravilno napovedali kaj se bo
dogajalo s temperaturo v obeh sončnih pečicah, pa so podali različne razlage.
Od napovedi sta najbolj izstopala odgovora, ki sta bila napačna.
Učenec 1: ”Temperaturi v obeh sončnih pečicah ne bosta enaki, ker se predmeti
različno segrevajo.”
Učenec 2: ”Temperaturi v obeh sončnih pečicah ne bosta enaki, ker imata
sončni pečici različne vire energije.”

3. Prva sončna pečica bo ves čas enako postavljena, orientacijo druge

pa boste spreminjali. Razmislite, v katero stran neba mora biti obr-

njena prva sončna pečica (ki je kasneje ne boste več obračali), da bo

med meritvijo prejela največ sončne energije.

Koliko je zdaj ura?

P: 10:00
Koliko časa boste merili?

P: 4 ure
Kje bo Sonce ob koncu meritve?

P: J - JZ
Sončno pečico obrnem proti?

P: JUGU
9R: Učenci so pravilno ugotovili, da moramo sončno pečico obrniti proti jugu.
7R: Večina odgovorov je bilo, da moramo sončno pečico obrniti proti Soncu.
Samo trije učenci 7. razreda so pravilno odgovorili na vprašanje.
Ugotovitve: Očitno je, da so bila vmesna vprašanja v pomoč učencem, da
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so pravilno ugotovili v katero smer mora biti obrnjena prva sončna pečica.
Napačni odgovori so se pojavili v 7. razredu, kjer so učenci kljub navodilu,
da naj razmislijo v katero stran neba mora biti obrnjena prva sončna pečica,
odgovorili, da mora biti obrnjena proti Soncu.

Poiščite primerno lego (pomagajte si s kompasom) in postavite pečico.

Podložite jo tako, da bo glede na vodoravna tla nagnjena za 45 ◦.

Drugo pečico pa postavite tako, da bo obrnjena proti Soncu. Tudi

to pečico primerno podložite. Vsako uro, ko boste izmerili tempe-

raturo zraka v pečici, jo zopet obrnite tako, da bo obrnjena proti

Soncu.

Tretji termometer obesite na stojalo. Z njim boste vsako uro izme-

rili temperaturo zraka v okolici pečice in jo zapisali v tabelo.

V zadnji stolpec v tabeli, pa boste vpisovali stanje ozračja: sije

sonce, je oblačno, delno oblačno, dežuje,...

Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja S. pečica 1 S. pečica 2 Zraka v okolici ozračja

10:00 24,1 35,9 15,4 sončno

11:00 31,9 50,7 17,5 sončno/oblačno

12:00 39,9 55,8 20,0 sončno

13:00 47,6 69,2 21,1 sončno

Tabela 1: Merjenje temperature, 4. 9. 2010

Ugotovitve:

4. Ali se je v obeh pečicah temperatura enako spreminjala? Opiši

razliko!

P: Ne, temperatura se ni enako spreminjala v obeh sončnih pečicah. Tempe-
ratura v sončni pečici, ki smo jo ves čas obračali proti Soncu, je naraščala
hitreje kot temperatura v sončni pečici, ki je bila ves čas enako postavljena.
9R: Učenci pri vprašanju niso imeli težav. Vsi so iz meritev pravilno sklepali
o spreminjanju temperature v obeh sončnih pečicah.
7R: Učenci so odgovorili le, da se temperatura ni enako spreminjala, razlike
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pa niso opisali.
Ugotovitve: Učenci pri vprašanju niso imeli težav. Iz meritev v tabeli so
pravilno sklepali o spreminjanju temperature v obeh sončnih pečicah. Pri
odgovorih na vprašanje sem opazila, da imajo učenci 7. razreda težave pri
ubesedovanju opažanj.

5. Zakaj misliš, da je do razlike prišlo? Razloži!

P: Do razlike v temperaturi v obeh sončnih pečicah je prišlo, ker drugo sončno
pečico ves čas obračamo proti Soncu. Ker sončni žarki vanjo vpadajo celoten
čas opazovanja skoraj pod pravim kotom, prejema sončna pečica večjo količino
sončne energije in zato se njena temperatura hitreje spreminja. Prva sončna
pečica je ves čas usmerjena proti jugu. Količina sončne energije, ki jo prejema
sončna pečica se tekom meritev spreminja.
9R: Učenci so pravilno razložili zakaj je do razlike prišlo.
7R: Učenci so imeli pri vprašanju kar nekaj težav. Med vsemi odgovori sta
bila samo dva pravilna. Med nepravilnimi odgovori sta bila tudi odgovora:
Učenec 1: ”Do razlike je prišlo, ker je bila ena sončna pečica večja od druge.”
Učenec 2: ”Do razlike je prišlo, ker Sonce proizvaja več toplote kot jug.”
Ugotovitve: Učenci 9. razreda so pravilno sklepali in so dosegli cilje naloge.
Učenci 7. razreda pa so imeli kar nekaj težav pri tej nalogi. Najbolj me je pre-
senetil odgovor učenca 2. Pri takih odgovorih bi bilo potrebno, da napovedi po
praktičnem delu poberemo in jih pregledamo. Napovedi, ki najbolj izstopajo
izpostavimo in jih nato na naslednji uri komentiramo. Težko je ugotoviti ali
učenec ni znal odgovoriti na vprašanje ali pa ni našel besed, da bi se pravilno
izrazil.

Vaja 3: TOPLA GREDA - 9. in 7. razred

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

1. Kaj lahko poveš o temperaturi zraka v obeh toplih gredah in v okolici

TAKOJ po začetku meritev (ko topli gredi postaviš)? Bodo tem-

perature enake, različne, katera bo večja,....?

P:Temperature v okolici in v obeh toplih gredah bodo takoj po začetku meritev
enake.
9R: Razen enega učenca so vsi odgovorili, da bodo temperature takoj po za-
četku meritev različne. Odgovorili so, da bo temperatura v topli gredi višja
kot temperatura zraka.
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7R: Vsi učenci so odgovorili, da bodo na začetku meritev temperture enake.
Ugotovitve: Težavo pri vprašanju so imeli učenci 9. razreda, vendar ne
zaradi težavnosti vprašanja, ampak domnevam, zaradi površnosti pri branju.
Spregledali so pomen "TAKOJ po začetku".

Slika 10: Topli gredi

2. Opiši vremenske razmere: sije sonce, je oblačno, delno oblačno,

hladno, piha veter,...?

P:Vreme je sončno in toplo. Rahlo piha veter.
Ugotovitve: Učenci s tem vprašanjem niso imeli težav. Opisi vremenskih
razmer so bili zelo natančni.

3. Ali pričakuješ, da se bodo temperature zraka v obeh toplih gredah

in okolici spreminjale ali ne? Kako se bodo spreminjale?

P: Da, temperature v obeh toplih gredah se bodo povečevale in prav tako tempe-
ratura ozračja. Temperature v toplih gredah bodo višje kot temperature ozračja.
9R: Vsi učenci so odgovorili, da se bodo temperature spreminjale. Tempera-
ture v toplih gredah se bodo povečevale in prav tako se bo povečevala tempe-
ratura zraka. Vendar bo temperatura v toplih gredah večja kot temperatura
zraka.
7R: Vsi učenci so napovedali, da se bodo temperature spreminjale. Dva učenca
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sta odgovorila, da se bodo temperature v topli gredi ohlajale, ostali pa, da bodo
temperature v obeh toplih gredah višje kot temperatura ozračja; ”ker se v topli
gredi toplota ujame in gre težje ven”.
Ugotovitve: Razen dveh učencev 7. razreda, so vsi pravilno sklepali, da se bo
temperatura zraka v obeh toplih gredah povečevala. Pravilno so tudi sklepali,
da bodo temperature v toplih gredah višje kot temperatura zraka. Zanimivo
je, da učenci 9. razreda niso napisali razlage zakaj so mnenja, da bo tempe-
ratura zraka v obeh toplih gredah višja kot v okolici. Učenci 7. razreda pa
so poleg odgovora napisali tudi zakaj so takega mnenja. Pri vprašanju sem
načrtovala, da se bodo učenci spomnili primerov iz življenja, da se stvari na
soncu bolj segrejejo. (Npr. Če pustimo avto na soncu, je v njem po nekem
času temperatura zraka višja kot v okolici.)

4. Preden se lotiš poskusa, v isti koordinatni sistem (Graf 1) skiciraj

tri grafe (z različnimi barvami; zapiši tudi legendo), ki bodo pokazali

tvoja pričakovanja glede poteka vseh treh temperatur.

Misli si, da z merjenji začneš ta trenutek in končaš čez 4 ure. Na

časovni osi imaš enoto že označeno, na navpični osi, kamor nanašaš

temperaturo, pa si enoto izberi sam.

Slika 11: Grafični prikaz meritev

P: Graf na sliki 11.
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7R: V 7. razredu večina učencev grafa sploh ni narisala. Tisti učenci, ki pa so
graf narisali, kako naj bi se temperatura spreminjala s časom, pa so ga narisali
napačno. Težava se je pojavila že, ko so morali narisati enoto na navpično os,
kamor so nanašali temperaturo. Pri njih je bila začetna temperatura 0◦C. Pri
treh učencih, ki so graf skicirali se je temperatura tekom meritve povečevala.
Dva učenca pa sta začetno temperaturo pravilno označila, vendar je pri njima
tekom meritev temperatura padala proti 0◦C.
9R: Tudi pri učencih 9. razreda se je pojavila ista težava, začetna temperatura
zraka je bila 0◦C in se je potem povečevala do 30◦C in več.
Ugotovitve: Risanje grafa predstavlja za učence veliko težavo. Pričakovala
sem boljše rezultate učencev v 9. razredu, vendar so imeli prav tako težave
pri risanju grafov. Poleg tehničnih težav pri načrtovanju grafa so imeli učenci
težavo tudi pri predvidevanju napovedi časovnega poteka temperatur.

Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja Topla greda 1 Topla greda 2 Zraka v okolici ozračja

9:00 18,3 18,3 18,3 sončno

9:30 36,3 36,7 19,0 sončno

10:00 41,0 42,0 19,5 sončno

10:30 43,8 44,7 20,7 sončno

11:00 45,1 46,3 21,2 sončno

11:30 46,7 47,6 22,5 sončno

12:00 48,6 49,2 24,4 sončno

12:30 48,8 49,3 25,5 sončno

13:00 49,2 50,1 27,5 sončno

Tabela 2: Merjenje temperature, 16. 6. 2012

Ugotovitve:

5. Graf: V isti koordinatni sistem (Graf 2) nariši TRI grafe, ki kažejo,

kako se je 1. temperatura spreminjala s časom v večji topli gredi,

2. temperatura v manjši topli gredi in 3. temperatura v okolici.

Uporabi različne barve in napiši legendo.
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Slika 12: Grafični prikaz meritev

P: Graf na sliki 12.
Ugotovitve: Tudi grafa, ki ga je bilo potrebno narisati glede na meritve v
tabeli, učenci v 7. razredu niso narisali. Učenci v 9. razredu so narisali vse
tri grafe, kako se temperatura spreminja s časom. Kljub temu, da so iz tabele
prebrali začetno temperaturo je bil začetek risanja grafa še vedno pri 0◦C,
razen enega učenca iz 9. razreda, ki je narisal začetek grafa pri temperaturi
odčitani iz tabele. Točke, ki so jih učenci narisali, so bile povezane z zlomljeno
črto.

6. Kje v vsakdanjem življenju si opazil toplo gredo? Zakaj jo upo-

rabljajo? Opiši!

P:Toplo gredo v vsakdanjem življenju najpogosteje opazimo na vrtovih - ste-
kleni rastlinjaki. Uporabljamo jo pozimi ali zgodaj spomladi, da rastline lahko
uspevajo tudi v tem času, saj je v topli gredi topleje kot zunaj.
Ugotovitve: Učenci pri tem vprašanju niso imeli težav. Vsi so se spomnili
primerov iz vsakdanjega življenja. Toplo gredo so opazili na vrtovih in v
arboretumu, kjer jo uporabljajo za zaščito rastlin pred nizkimi temperaturami,
vetrom, snegom in dežjem.
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7. Ali je temperatura zraka v topli gredi višja ali nižja kot temperatura

zraka v okolici?

P:Temperatura zraka v topli gredi je višja kot temperatura zraka v okolici.
Ugotovitve: Učenci pri vprašanju niso imeli težav. Vsi so glede na izmerjene
temperature v tabeli pravilno odgovorili na vprašanje.

8. Kolikšna je najvišja temperatura, ki si jo izmeril v posamezni topli

gredi?

P: Topla greda 1: 49,2◦C ; Topla greda 2: 50,1◦C

Ugotovitve: Učenci so pravilno odčitali najvišjo doseženo temperaturo v
obeh toplih gredah.

9. Ali so se rezultati meritev skladali s tvojimi pričakovanji?

Ugotovitve: Učenci so odgovorili samo z da ali ne. Pri vprašanju bi morala
dodati, naj učenci napišejo zakaj se rezultati meritev niso skladali z njihovimi
pričakovanji in bi s tem dobila bolj natančne odgovore.

10. Kaj lahko poveš o izmerjenem časovnem poteku temperature v mali

in večji topli gredi, ter okolici? Ali se je temperatura povsod enako

spreminjala? Kaj pomeni "enako"?

P: Ne, temperatura zraka v toplih gredah je naraščala hitreje kot temperatura
zraka v okolici. ”Enako” pomeni, da se je temperatura povsod enako hitro
spreminjala.
Ugotovitve: Učenci so bili enotni, da se temperatura ni povsod enako spre-
minjala. Na vprašanje kaj ”enako ” pomeni, pa je odgovorilo zelo malo
učencev.
7R: Na vprašanje sta odgovorila samo dva učenca.
Učenec 1: ”Enako pomeni, da bi se temperaturi enako zviševali ali zniževali.”
Učenec 2: ”Enako pomeni, da se temperaturi skupaj spreminjata.”
9R: Na vprašanje je odgovorilo šest učencev.
Učenec 1: ”Enako pomeni, da če se ena količina poveča za 2 se morata tudi
drugi dve količini povečati za 2.”
Učenec 2: ”Enako pomeni, da se temperature speminjajo hkrati.”
Učenec 3 in 4: ”Enako pomeni, da je temperatura konstantna.”
Učenec 5: ”Enako pomeni, da se spreminja temperatura približno (stopinjo
gor ali dol).”
Učenec 6. ”Enako pomeni, da se temperature spreminjajo enakomerno, kar pa
se ni dogajalo.”
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11. Ali je temperatura ves čas izvajanja poskusa naraščala, ali se je

ustalila (ali pa iz temperature poteka lahko pričakujemo, da se bo

ustalila)?

P:Temperatura je ves čas izvajanja poskusa naraščala. Da, iz poteka tempera-
ture lahko pričakujemo, da se bo ustalila, saj je na začetku meritev naraščala
hitreje kot proti koncu.
Ugotovitve: Učenci so odgovorili samo na prvi del vprašanja, da so tempe-
rature naraščale. Na drugi del vprašanja pa niso odgovorili. Težave pri drugem
delu vprašanja so imeli, ker vremenske razmere niso bile najboljše in je tem-
peratura ves čas, bolj počasi naraščala. Boljše rezultate bi verjetno dobili, če
bi merili dalj časa.

12. Ali lahko predvidiš, kako bi se vse tri temperature zraka spreminjale

do večera in naslednjega jutra? Bi se samo segrevale ali tudi ohla-

jale?

Ugotovitve: Učenci 9. in 7. razreda so se vsi strinjali, da lahko predvidijo
kako bi se vse tri temperature zraka spreminjale, razen enega učenca v 9.
razredu, ki je napisal: ” Ne, saj ne vem kakšno bo vreme.”

13. Nariši svoja pričakovanja v koordinatni sistem (Graf 3) s tremi grafi,

ki kažejo časovni potek vseh treh temperatur v naslednjih 24 urah.

Zapiši tudi legendo.

Slika 13: Grafični prikaz meritev
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P: Graf na sliki 13.
Ugotovitve: Kljub pravilni napovedi, kako bi se vse tri temperature zraka
spreminjale do večera in naslednjega jutra, vsi grafi niso bili pravilno narisani.
Napaka, ki se je ponovila od prej je bila začetna temperatura, ki je bila zopet
0◦C. Krivulja, ki je prikazovala potek temperature zraka v okolici, je nekaj
časa naraščala in nato začela padati, temperatura zraka v obeh toplih gredah
pa je še kar naraščala.

14. Ali veš kako pojav tople grede vpliva na Zemljo?

P:Plini, ki jih v velikih količinah v ozračje pošiljajo tovarne, prepuščajo kratko-
valovno sončno sevanje, dolgovalovnega, ki ga seva Zemlja, pa ne. Zato se
Zemlja z ozračjem vred segreva, kar že vpliva na vreme.
Ugotovitve: Vprašanja učenci 7. razreda niso imeli na delovnih listih, ker se
s pojavom topla greda srečajo bolj proti koncu šolskega leta.
Večina odgovorov v 9. razredu je bilo, da se Zemlja zaradi pojava tople grede
segreva, kar zelo slabo vpliva nanjo. Nekateri učenci na vprašanje niso odgo-
vorili, trije učenci (ena skupina) pa so napisali: ” Izkoriščamo sončno energijo
in to ne onesnažuje okolja.”

Pri tej vaji je učencem največ težav povzročalo risanje grafov. Ob tako številnih
napačnih odgovorih je pomembno, da pri naslednji uri pouka komentiramo rešitve
in skupaj z učenci še enkrat narišemo graf.

3.3 Ocena realizacije tehniškega dneva

Po končanem tehniškem dnevu sem zbrala mnenja in oceno o realizaciji tehniškega
dneva, od učencev in od sodelujoče učiteljice. Na podlagi tega sem oblikovala
dokončno oceno o uspešnosti tehniškega dneva, ki je sestavni del realizacije de-
javnosti po letnem delovnem načrtu. Analiza in evalvacija tehiškega dneva je tudi
osnova za prihodnje načrtovanje.

Moje mnjenje o izvedenem tehniškem dnevu

Nad izvedbo tehniškega dneva sem bila zelo zadovoljna. Učenci so bili motivirani za
delo in so cilje, ki sem si jih zastavila, uspešno dosegli. Delo v obliki tehniškega dneva
je za učence izjemno zanimivo in hrati tudi naporno, saj niso navajeni akivnega sode-
lovanja vseh 6 ur pouka. Na dan izvedbe tehniškega dneva menim, da je pomembno,
da si vzamemo vsaj eno šolsko uro v učilnici, da se z učenci pogovorimo o poteku
tehniškega dneva in o načinu dela. O poskusih ne smemo preveč izgubljati besed,
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saj dobimo bolj samostojne odgovore, če se učenci sami seznanijo s poskusom, ko
pridejo na kraj izvedbe poskusa.
Načrtovanje in izvedba tehniškega dneva je zahtevna in naporna tudi za učitelja, saj
zahteva veliko časa in priprav. Pri izvedbi poskusov na terenu je veliko pripomočkov,
ki jih moramo prinesti na teren in pripraviti. Meni je pri izvedbi tehniškega dneva
na terenu pomagala učiteljica fizike in tehnike Maša Tramte. Kljub temu, da sem
tehniški dan izvedla z manjšo skupino učencev (12 učencev), kar po normativih us-
treza enemu učitelju, bi brez pomoči zelo težko izpeljala ta dan. Izvajanje poskusov
na terenu predstavlja za učence velik izziv. Kljub temu, da učenci poskuse izvajajo
samostojno in jim pred odhodom na teren razložimo kako bo tehniški dan potekal,
še vedno potrebujejo veliko pomoči pri delu.

9. razred

Učenci so bili motivirani za delo in so aktivno sodelovali na tehniškem dnevu. Naloge
jim niso predstavljale večjih težav, saj so bila vprašanja na delovnih listih zasnovana
tako, da so jih postopoma vodila do pravilne rešitve. Največjo težavo je predstavljala
2. naloga pri poskusu s sončnimi celicami. Pri nalogi je bilo potrebno izdelati načrt
za poskus. Nalogo je rešila samo ena skupina. Težavo vidim v tem, da smo tehniški
dan izvedli v prvem ocenjevalnem obdobju, ko učenci pri pouku še niso predelali
vsebinskega sklopa o elektriki. Menim, da bi bilo več pravilnih rešitev, če bi poskuse
izvajali v mesecu maju, ko bi vsebovano snov učenci že obdelali.
Pri rešitvah delovnih listov sem opazila tudi napake katerih v 9. razredu ne bi
pričakovala. Pri poskusu s sončnim kolektorjem so učenci meritve izvajali vsakih 15
minut. Pri dveh skupinah je temperatura zraka med zadnjima dvema meritvama,
v 15 minutah, narasla za 3,4◦C. Več kot očitno je, da so učenci termometer pustili
nekje na soncu. Temperaturo so odčitali ne da bi termometer postavili v senco in
počakali, da se temperatura ustali. Zanimivo je, da tudi ostali učenci v skupini niso
opazili razlike v temperaturi pri zadnji meritvi.
Kljub predhodnim napotkom, ki jih povemo učencem že v učilnici, je potrebno tekom
tehniškega dneva pozorno spremljati učence pri delu in jih opozarjati na morebitne
napake.

7. razred

Učenci so bili motivirani za delo, kar se je tudi odražalo v delu tekom tehniškega
dneva. Med izvajanjem poskusov učenci niso imeli večjih težav. Tudi učence v
7. razredu je bilo potrebno spremljati in opozarjati na napake pri meritvah. Pri
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poskusu s sončno pečico je bilo potrebno s pomočjo kompasa pravilno postaviti
prvo sončno pečico tako, da je bila obrnjena proti jugu. Napaka se je pojavila, ker
nekateri učenci niso znali uporabljati kompasa. Napako sem pravočasno opazila,
zato so bile meritve potem izvedene pravilno.

Žal nam v času izvajanja poskusov vreme ni bilo najbolj naklonjeno, saj se je na
trenutke pooblačilo, kar je oviralo izvajanje meritev.
Pri ponovni izvedbi tehniškega dneva na temo sončna energija, bi izvajanje poskusov
izvedla v mesecu maju, ker so temperature ozračja takrat višje. Temperature pri
poskusih bi bile zato višje in razultati še bolj prepričljivi.
Tako v 7. kot tudi v 9. razredu učenci niso imeli prevelikih težav z delovnimi listi.
Naloge so bile primerne razvojni stopnji učencev. V 9. razredu se je pojavila težava
pri 2. nalogi s sončnimi celicami. Najbrž bi bilo primernejše, če bi poskus izvedli po
tem, ko pri pouku že obdelajo vsebinski sklop Elektrika, saj je nalogo na tehniškem
dnevu rešila samo ena skupina učencev.
Pri naslednji ponovitvi tehniškega dneva bi dan razdelila tako, da bi v 7. ali 8.
razredu izvedli poskuse s sončno pečico, toplo gredo in sončnim kolektorjem, v 9.
razredu pa poskus s sončnimi celicami, ki bi obsegal 4 naloge. Poleg opazovanja, kaj
se dogaja s sončnimi celicmi, če jih usmerjaš stran od Sonca ali če jih prekrivaš, bi
lahko merili tudi, kako sta električni tok in električna napetost v električnem krogu
s sončnimi celicami odvisna od usmerjenosti sončnih celic proti ali stran od Sonca.
Pri nalogi bi si lahko pomagali z luxmetrom, s katerim bi tudi merili osvetljenost
ploskve in s kotomerom, s katerim bi merili kot pod katerim mora biti usmerjena
svetloba na sončne celice, da sta električni tok in električna napetost največja.

Mnenja učencev o izvedenem tehniškem dnevu

• ”Meni je bil tehniški dan všeč, ker smo delali praktične vaje, všeč mi je bilo
tudi delo v skupinah (imela sem dobro skupino). Mogoče je bilo malo preveč
delovnih listov.” Ana, 9. razred

• ”Na tehniškem dnevu mi je bilo všeč, ker smo naredili zelo veliko poskusov
in ker sem izvedela veliko novih stvari. Mogoče je bilo malo preveč dela z
reševanjem delovnih listov. Drugače pa sem se imela zelo lepo.” Lara, 9. razred

• ”Bilo je lepo, zabavno in poučno, ker sem spoznal veliko novih stvari o sončni
energiji. Tak dan bi morali večkrat ponoviti.” Sebastjan, 9. razred
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• ”Poskusi so bili zanimivi in poučni. Najraje sem delal poskuse s sončnimi
celicami. Bilo je malo preveč delovnih listov. Dan je bil odličen.” Matej,
9. razred

• ”Zapomnila sem si veliko stvari o uporabi sončne energije. Zelo mi je bilo
zanimivo, ker smo delali poskuse z različnimi pripomočki (sončni kolektor,
sončne celice, sončna pečica, topla greda). Na tehniškem dnevu sem se imela
odlično, razen proti koncu sem bila že malo utrujena.” Lina, 9. razred

• ”Tehniški dan je bil kar zanimiv, saj smo se naučili veliko novega o sončni
energiji in izkoriščanju le-te.” Dunja, 9. razred

• ”Zanimivo je bilo, koliko nalog smo dobili. Všeč mi je bilo, da smo merili
vsakih 15 minut. Všeč mi je bilo risati grafe, kako si predstavljamo, da bodo
temperature naraščale in jih primerjati z ugotovitvami. Zanimive so bile ugo-
tovitve. Dan bi ocenila z odlično oceno.” Anja, 9. razred

• ”Poskusi so mi bili zelo všeč. Spoznala sem veliko različnih in novih stvari.
Uživali smo, kljub delu, ki smo ga imeli kar veliko.” Manca, 9. razred

• ”Všeč mi je bilo, ker smo delali poskuse. Najbolj mi je bil všeč poskus s toplo
gredo. Tak dan bi morali večkrat ponoviti, saj se s tem tudi veliko naučimo.”
Dejan, 9. razred

• ”Bilo mi je všeč, ker smo izvedeli veliko novih stvari in zakaj bi jih lahko
uporabljali. Všeč mi je bilo, ker smo delali poskuse na prostem.” Brina,
9. razred
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3.4 Fotozapis - utrinki tehniškega dneva

Slika 14: Izvajanje meritev na terenu - 9. razred

Slika 15: Izvajanje meritev na terenu - 7. razred
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Slika 16: Merjenje temperature v sončni pečici

Slika 17: Merjenje temperature v topli gredi
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Slika 18: Reševanje delovnih listov na terenu

Slika 19: Prekrivanje sončnih celic
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Slika 20: Poskus s sončnimi celicami

Slika 21: Plakat - Topla greda

60



Slika 22: Plakat - Sončne celice

Slika 23: Plakat - Sončni kolektor

61



4 Zaključek

Tehniški dnevi s svojo medpredmetnostjo presegajo pogosto začrtane meje med
posameznimi predmeti. Učenci so soočeni z resničnim dogajanjem v okolju, teorijo,
pridobljeno pri pouku, pa nadgrajujejo, dopolnjujejo in povezujejo s prakso v vsak-
danjem življenju. Vsebine za tehniški dan niso točno določene, zato so tako ideje,
kot tudi rešitve, raznolike in se vedno znova pojavljajo nove.
Z diplomsko nalogo sem želela učencem 7. in 9. razreda osnovne šole Ivana Cankarja
Vrhnika približati možnosti izkoriščanja sončne energije v obliki tehniškega dneva.
Načrtovala in izvedla sem tehniški dan na temo sončna energija. Za učence sem
pripravila poskuse, ki so jih izvajali po metodi napovej - opazuj - razloži. Prvi
del tehniškega dneva smo izvedli na terenu, kjer so učenci izvajali poskuse s pre-
prostimi modeli naprav, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Opazovali so
pojave, izvajali meritve, risali grafe, sklepali o vzrokih in posledicah ter se spoznali
s principi delovanja naprav, ki za svoje delovanje izkoriščajo sončno energijo. Drugi
del tehniškega dneva pa je potekal v učilnici, kjer so učenci s pomočjo plakatov
predstavili opravljene poskuse in rezultate svojim sošolcem. V praktičnem delu sem
rešitve delovnih listov učencev 7. in 9. razreda primerjala s pričakovanimi odgovori.
Primerjala sem tudi odgovore učencev 7. in 9. razreda, kako na podlagi izmerjenih
količin in opažanj sklepajo o poskusu. Natančne odgovore učencev in težave, ki so se
pri posameznemu poskusu in vprašanju pojavile, sem podrobneje opisala v poglavju
3.2.4. Delovni listi - primerjava rešitev med učenci 7. in 9. razreda.
Po končanem tehniškem dnevu sem zbrala mnenja učencev in na podlagi tega ob-
likovala dokončno oceno uspešnosti tehniškega dneva. Tehniški dan je bil v praksi
uspešno izveden, saj so učenci dosegli zastavljene cilje in so bili s poukom v obliki
tehniškega dneva zelo zadovoljni.
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5 Priloge: Delovni listi

5.1 Delovni listi za 9.razred osnovne šole

5.1.1 Vaja 1: SONČNA PEČICA

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Ali bo temperatura v obeh sončnih pečicah, po nekem času merjenja (1 uri, 2 urah,...)
večja/manjša/enaka kot temperatura zraka v okolici?

Ali bo temperatura v obeh sončnih pečicah ves čas enaka? Zakaj?

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 1: SONČNA PEČICA

Pripomočki:

• sončna pečica (2x)

• termometer (3x)

• kompas

• stojalo za termometer

Postopek:

Prva sončna pečica bo ves čas enako postavljena, orientacijo druge pa boste spre-
minjali.

1. Razmislite, v katero stran neba mora biti obrnjena prva sončna pečica (ki je
kasneje ne boste več obračali), da bo med meritvijo prejela največ sončne ene-
rgije.
Koliko je zdaj ura?

Koliko časa boste merili?

Kje bo Sonce ob koncu meritve?

Sončno pečico obrnem proti .

Poiščite primerno lego (pomagajte si s kompasom) in postavite pečico. Pod-
ložite jo tako, da bo glede na vodoravna tla nagnjena za 45 ◦.

2. Drugo pečico pa postavite tako, da bo obrnjena proti Soncu. Tudi to pečico
primerno podložite. Vsako uro, ko boste izmerili temperaturo zraka v pečici,
jo zopet obrnite tako, da bo obrnjena proti Soncu.
V obeh pečicah boste vsako uro izmerili temperaturo zraka in jo zapisali v
tabelo. Temperaturo zraka merite v notranjosti pečice, pri okroglem delu.

3. Tretji termometer obesite na stojalo. Z njim boste vsako uro izmerili tempe-
raturo zraka v okolici pečice in jo zapisali v tabelo.

4. V zadnji stolpec v tabeli, pa boste vpisovali stanje ozračja: sije sonce, je
oblačno, delno oblačno, dežuje,...
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Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja Sončna pečica 1 Sončna pečica 2 Zraka v okolici ozračja

Ugotovitve:

1. Ali se je v obeh sončnih pečicah temperatura enako spreminjala? Opiši razliko!

2. Zakaj misliš, da je do razlike prišlo? Razloži!
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5.1.2 Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Kaj meniš, da se bo ”dogajalo” v sončnem kolektorju?

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR

Pripomočki:

• model sončnega kolektorja

• termometer

• voda

Postopek:

V model sončnega kolektorja nalij hladno vodo. TAKOJ izmeri temperaturo vode
v kolektorju. Nato sončni kolektor postavi tako, da bodo med poskusom sončni
žarki padali nanj pravokotno. Vsakih 15 minut izmeri temperaturo vode in zraka v
sončnem kolektorju. Zapiši si čas meritve in morebitna dodatna opažanja.

Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja Vode Zraka v sončnem kolektorju Zraka v okolici ozračja

Ugotovitve:

1. Kaj misliš, ali mora biti cev v zbiralniku čim daljša ali čim krajša? Zakaj?

2. Zakaj je pokrov zbiralnika steklen (v našem primeru plastičen)?
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3. Zakaj je zadnja stran zbiralnika izolirana in počrnjena?

4. Cevi prejemajo , zato se temperatura vode v cevi
.

5. Ali veš, da je mrzla voda (a ne premrzla) gostejša od tople vode? Si že slišal
za anomalijo vode? Pozanimaj se o anomaliji vode in jo opiši!

Voda v rezervoarju nima vsa enake temperature (saj jo sončni žarki segrevajo
lokalno, v cevi zbiralnika, in ta se potem zaradi razlike v gostoti hladnejše in
toplejše vode počasi meša s hladno vodo v rezervoarju). Kje v rezervoarju je
hladna in kje malo toplejša voda?

6. Ali si opazil, da sta konca cevi zbiralnika priključena na rezervoar na različnih
višinah? Ali se lahko domisliš razlage za to?

7. Opiši delovanje sončnega kolektorja!
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5.1.3 Vaja 3: TOPLA GREDA

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Kaj lahko poveš o temperaturi zraka v obeh toplih gredah in v okolici TAKOJ po
začtku meritev (ko topli gredi postaviš)? Bodo temperature enake, različne, katera
bo večja,....?

Opiši vremenske razmere: sije sonce, je oblačno, delno oblačno, hladno, piha veter?

Ali pričakuješ, da se bodo temperature zraka v obeh toplih gredah in okolici spre-
minjale ali ne? Kako se bodo spreminjale?
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Preden se lotiš poskusa, v isti koordinatni sistem (Graf 1) skiciraj tri grafe (z ra-
zličnimi barvami; zapiši tudi legendo), ki bodo pokazali tvoja pričakovanja glede
poteka vseh treh temperatur. Misli si, da z merjenji začneš ta trenutek in končaš
čez 4 ure. Na časovni osi imaš enoto že označeno, na navpični osi, kamor nanašaš
temperaturo, pa si enoto izberi sam.

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 3: TOPLA GREDA

Pripomočki:

• model tople grede (2x)

• termometer (3x)

Postopek:

Manjšo in večjo toplo gredo postavi na osončen del travnika. V vsako postavi ter-
mometer, s katerim vsakih 15 minut izmeri temperaturo zraka v toplih gredah.
Meritve si sporti zapisuj. Temperaturo meri tudi zraven tople grede, na odprtem
prostoru.

Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja Topla greda 1 Topla greda 2 Zraka v okolici ozračja
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Graf:

V isti koordinatni sistem (Graf 2) nariši TRI grafe, ki kažejo, kako se je 1. tempe-
ratura spreminjala s časom v večji topli gredi (prvi graf), 2. temperatura v manjši
topli gredi (drugi graf) in 3. temperatura v okolici (tretji graf). Uporabi različne
barve in zapiši legendo.

Ugotovitve:

1. Kje v vsakdanjem življenju si opazil toplo gredo? Zakaj jo uporabljajo? Opiši!

2. Ali je temperatura zraka v topli gredi višja ali nižja kot temperatura zraka v
okolici?

3. Kolikšna je najvišja temperatura, ki si jo izmeril v posamezni topli gredi?

4. Ali so se rezultati meritev skladali s tvojimi pričakovanji?

75



5. Kaj lahko poveš o izmerjenem časovnem poteku temperature v mali in večji
topli gredi, ter okolici? Ali se je temperatura povsod enako spreminjala? Kaj
pomeni ”enako”?

Ali je temperatura ves čas izvajanja poskusa naraščala, ali se je ustalila (ali
pa iz temperature poteka lahko pričakujemo, da se bo ustalila)?

6. Ali lahko predvidiš, kako bi se vse tri temperature zraka spreminjale do večera
in naslednjega jutra?

Bi se samo segrevale, ali tudi ohlajale?

Nariši svoja pričakovanja v koordinatni sistem (Graf 3) s tremi grafi, ki kažejo
časovni potek vseh treh temperatur v naslednjih 24 urah.

7. Ali veš kako pojav tople grede vpliva na Zemljo?
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5.1.4 Vaja 4: SONČNE CELICE

1. NALOGA:

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Kaj meniš, da se bo zgodilo, ko boš sončne celice in elektromotor povezal v sklenjen
električni krog in sončne celice usmeril proti Soncu?

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 4: SONČNE CELICE

1.NALOGA:

Pripomočki:

• sončne celice

• elektromotor z vetrnico

• žice

• električni merilnik (voltmeter, ampermeter)

Postopek:

Na sončne celice priključi elektromotor z vetrnico. Sončne celice usmeri proti sončni
svetlobi. Opazuj, kako se vrti vetrnica, če sončne celice obračaš proti Soncu ali stran
od njega, ali pa jih prekrivaš (lahko z roko).
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Potem zveži v električni krog še merilnik električnega toka (ampermeter) in elek-
trične napetosti (voltmeter), kot je prikazano na sliki. Opazuj, kako se spreminjata
količini, ki ju meriš s tema dvema merilnikoma (tok in napetost), ko sončne celice
obračaš ali prekrivaš.

Ugotovitve:

1. Kaj se zgodi, ko sončne celice in elektromotor povežeš v sklenjen električni
krog in sončne celice usmeriš proti Soncu?

2. Od česa je odvisno, ali se vetrnica vrti ali ne, in kako hitro se vrti?

3. Kako se spreminjata (ali se ne spreminjata) električni tok in napetost, ko
sončne celice obračaš stran od Sonca ali jih prekrivaš?

4. Ali obstaja povezava med električnim tokom in napetostjo, ter hitrostjo vrtenja
ventilatorja? Če obstaja, jo napiši. Poskusi oblikovati stavek ”Čim...tem...”.

5. Ugotovil si pod kolikšnim kotom moraš usmeriti sončne celice glede na sončne
žarke. Kaj pa se zgodi čez eno uro? Ali sončni žarki še vedno vpadajo pod
enakim kotom na sončno celico? Zakaj?
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6. Kako bi rešil problem, da bi sončni žarki cel dan vpadali na sončno celico pod
kotom, da bi sončne celice proizvajale največ električne energije?

2. NALOGA:

Postopek:

Načrtuj poskus, pri katerem boš bolj natančno ugotovil, kako sta električni tok in
napetost v električnem krogu s sončnimi celicami odvisna od površine sončnih celic.

V svojem načrtu:

1. Zapiši raziskovalno vprašanje (vprašanje, na katerega boš skušal s poskusom
poiskati odgovor).

2. Zapiši SPREMENLJIVKE in KONSTANTE pri tem poskusu - to so fizikalne
količine, s katerimi opišeš spremenljive okoliščine (kar se spreminja oz. boš
spreminjal med poskusom, spremenljivke) in nespremenljive okoliščine (kar je
med poskusom enako oz. česar ne spreminjaš, konstante).

3. Med zapisanimi spremenljivkami zapiši katere so ODVISNE in katere NE-
ODVISNE SPREMENLJIVKE pri poskusu. To so količine, ki so med seboj
povezane - ko spremeniš neodvisno spremenljivko, se spreminjajo tudi druge
- odvisne spremenljivke. Prva je vzrok = neodvisna spremenljivka, druge so
posledice = odvisne spremenljivke - odvisne od vzroka.

4. Na kratko opiši poskus, ki ga boš izvedel.

5. Zapiši seznam pripomočkov, ki jih boš potreboval.

6. Nariši tabelo, v katero boš vnašal izmerjene podatke (v prvi stolpec boš vnašal
neodvisno spremenljivko, v ostale pa vse odvisne spremenljivke).

Načrt pokaži učiteljici, ki ti bo dala pripomočke, s katerimi nato izvedeš poskus.
Izmerjene podatke vnašaj v tabelo, ki si si jo zamislil. V tabeli dodaj k svojim
načrtovanim stolpcem še enega. Vanj boš vpisal podatke, ki jih boš izračunal na
koncu (kako, ti bo povedala učiteljica).
Nariši grafe, ki kažejo povezanosti med neodvisno in odvisnimi količinami. Grafom
napiši naslove, označi količine na oseh in enote.

82





5.2 Delovni listi za 7.razred osnovne šole

5.2.1 Vaja 1: SONČNA PEČICA

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Ali bo temperatura v obeh sončnih pečicah, po nekem času merjenja (1 uri, 2 urah,...)
večja/manjša/enaka kot temperatura zraka v okolici?

Ali bo temperatura v obeh sončnih pečicah ves čas enaka? Zakaj?

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 1: SONČNA PEČICA

Pripomočki:

• sončna pečica (2x)

• termometer (3x)

• kompas

• stojalo za termometer

Postopek:

Prva sončna pečica bo ves čas enako postavljena, orientacijo druge pa boste spre-
minjali.

1. Razmislite, v katero stran neba mora biti obrnjena prva sončna pečica (ki je
kasneje ne boste več obračali), da bo med meritvijo prejela največ sončne ene-
rgije.
Koliko je zdaj ura?

Koliko časa boste merili?

Kje bo Sonce ob koncu meritve?

Sončno pečico obrnem proti .

Poiščite primerno lego (pomagajte si s kompasom) in postavite pečico. Pod-
ložite jo tako, da bo glede na vodoravna tla nagnjena za 45 ◦.

2. Drugo pečico pa postavite tako, da bo obrnjena proti Soncu. Tudi to pečico
primerno podložite. Vsako uro, ko boste izmerili temperaturo zraka v pečici,
jo zopet obrnite tako, da bo obrnjena proti Soncu.
V obeh pečicah boste vsako uro izmerili temperaturo zraka in jo zapisali v
tabelo. Temperaturo zraka merite v notranjosti pečice, pri okroglem delu.

3. Tretji termometer obesite na stojalo. Z njim boste vsako uro izmerili tempe-
raturo zraka v okolici pečice in jo zapisali v tabelo.

4. V zadnji stolpec v tabeli, pa boste vpisovali stanje ozračja: sije sonce, je
oblačno, delno oblačno, dežuje,...
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Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja Sončna pečica 1 Sončna pečica 2 Zraka v okolici ozračja

Ugotovitve:

1. Ali se je v obeh sončnih pečicah temperatura enako spreminjala? Opiši razliko!

2. Zakaj misliš, da je do razlike prišlo? Razloži!
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5.2.2 Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Kaj meniš, da se bo ”dogajalo” v sončnem kolektorju?

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 2: SONČNI KOLEKTOR

Pripomočki:

• model sončnega kolektorja

• termometer

• voda

Postopek:

V model sončnega kolektorja nalij hladno vodo. TAKOJ izmeri temperaturo vode
v kolektorju. Nato sončni kolektor postavi tako, da bodo med poskusom sončni
žarki padali nanj pravokotno. Vsakih 15 minut izmeri temperaturo vode in zraka v
sončnem kolektorju. Zapiši si čas meritve in morebitna dodatna opažanja.

Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja Vode Zraka v sončnem kolektorju Zraka v okolici ozračja

Ugotovitve:

1. Kaj misliš, ali mora biti cev v zbiralniku čim daljša ali čim krajša? Zakaj?
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2. Zakaj je pokrov zbiralnika steklen (v našem primeru plastičen)?

3. Zakaj je zadnja stran zbiralnika izolirana in počrnjena?

4. Cevi prejemajo , zato se temperatura vode v cevi
.

5. Voda v rezervoarju nima vsa enake temperature (saj jo sončni žarki segrevajo
lokalno, v cevi zbiralnika, in ta se potem zaradi razlike v gostoti hladnejše in
toplejše vode počasi meša s hladno vodo v rezervoarju). Kje v rezervoarju je
hladna in kje malo toplejša voda?

6. Opiši delovanje sončnega kolektorja!
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5.2.3 Vaja 3: TOPLA GREDA

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Kaj lahko poveš o temperaturi zraka v obeh toplih gredah in v okolici TAKOJ po
začtku meritev (ko topli gredi postaviš)? Bodo temperature enake, različne, katera
bo večja,....?

Opiši vremenske razmere: sije sonce, je oblačno, delno oblačno, hladno, piha veter?

Ali pričakuješ, da se bodo temperature zraka v obeh toplih gredah in okolici spre-
minjale ali ne? Kako se bodo spreminjale?

92



Preden se lotiš poskusa, v isti koordinatni sistem (Graf 1) skiciraj tri grafe (z ra-
zličnimi barvami; zapiši tudi legendo), ki bodo pokazali tvoja pričakovanja glede
poteka vseh treh temperatur. Misli si, da z merjenji začneš ta trenutek in končaš
čez 4 ure. Na časovni osi imaš enoto že označeno, na navpični osi, kamor nanašaš
temperaturo, pa si enoto izberi sam.

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 3: TOPLA GREDA

Pripomočki:

• model tople grede (2x)

• termometer (3x)

Postopek:

Manjšo in večjo toplo gredo postavi na osončen del travnika. V vsako postavi ter-
mometer, s katerim vsakih 15 minut izmeri temperaturo zraka v toplih gredah.
Meritve si sporti zapisuj. Temperaturo meri tudi zraven tople grede, na odprtem
prostoru.

Meritve:

Ura Temperatura ( ◦ C) Stanje

merjenja Topla greda 1 Topla greda 2 Zraka v okolici ozračja

94



Graf:

V isti koordinatni sistem (Graf 2) nariši TRI grafe, ki kažejo, kako se je 1. tempe-
ratura spreminjala s časom v večji topli gredi (prvi graf), 2. temperatura v manjši
topli gredi (drugi graf) in 3. temperatura v okolici (tretji graf). Uporabi različne
barve in zapiši legendo.

Ugotovitve:

1. Kje v vsakdanjem življenju si opazil toplo gredo? Zakaj jo uporabljajo? Opiši!

2. Ali je temperatura zraka v topli gredi višja ali nižja kot temperatura zraka v
okolici?

3. Kolikšna je najvišja temperatura, ki si jo izmeril v posamezni topli gredi?

4. Ali so se rezultati meritev skladali s tvojimi pričakovanji?
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5. Kaj lahko poveš o izmerjenem časovnem poteku temperature v mali in večji
topli gredi, ter okolici? Ali se je temperatura povsod enako spreminjala? Kaj
pomeni ”enako”?

Ali je temperatura ves čas izvajanja poskusa naraščala, ali se je ustalila (ali
pa iz temperature poteka lahko pričakujemo, da se bo ustalila)?

6. Ali lahko predvidiš, kako bi se vse tri temperature zraka spreminjale do večera
in naslednjega jutra? Bi se samo segrevale, ali tudi ohlajale?

Nariši svoja pričakovanja v koordinatni sistem (Graf 3) s tremi grafi, ki kažejo
časovni potek vseh treh temperatur v naslednjih 24 urah.
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5.2.4 Vaja 4: SONČNE CELICE

PRED IZVEDBO POSKUSA ODGOVORI:

Kaj meniš, da se bo zgodilo, ko boš sončne celice in elektromotor povezal v sklenjen
električni krog in sončne celice usmeril proti Soncu?

Listek z napovedmi oddaj učiteljici in začni z izvajanjem poskusa.
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Vaja 4: SONČNE CELICE

Pripomočki:

• sončne celice

• elektromotor z vetrnico

Postopek:

Na sončne celice priključi elektromotor z vetrnico. Sončne celice usmeri proti sončni
svetlobi. Opazuj, kako se vrti vetrnica, če sončne celice obračaš proti Soncu ali stran
od njega, ali pa prekrivaš (lahko z roko).

Slika 24: Sončne celice in elektromotor

Ugotovitve:

1. Kaj se zgodi, ko sončne celice in elektromotor povežeš v sklenjen električni
krog in sončne celice usmeriš proti Soncu?

2. Od česa vse je odvisno, ali se vetrnica vrti ali ne, in kako hitro se vrti?

3. Bolj/Manj kot je sončna celica prekrita, z materialom neprosojnim za svet-
lobo, hitreje/počasneje se vetrnica vrti. (podčrtaj ustrezno besedo, da bo
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stavek pravilen)

4. Kako se spreminja hitrost vrtenja vetrnice, ko sončne celice obračaš stran od
Sonca ali jih prekrivaš?

5. Da se čim več energije pretvori v
energijo, mora biti površina sončnih celic usme-

rjena .

6. Sonce navidezno "potuje"po nebu. Kako bi rešil problem, da bi sončni žarki
cel dan vpadali na sončno celico pod kotom, da bi sončne celice proizvajale
največ sončne energije?
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