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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo uporabo didaktičnih modelov kot pomoč pri razumevanju 

tridimenzionalnih kompleksnih struktur pri pouku fizike na temo tekočekristalnih faz in 

prehodov med njimi. Za potrebe raziskave je bila na dveh šolah izvedena ura fizike na temo 

tekočih kristalov, pri kateri smo tekočekristalne faze in prehode med njimi prikazali z učnim 

virom v dvodimenzionalni in tridimenzionalni obliki. Naš cilj je ugotoviti, kateri učni vir je pri 

spoznavanju nove učne snovi, pri kateri obravnavamo tridimenzionalne kompleksne strukture, 

bolj učinkovit. 

 

Ključne besede: tridimenzionalni učni vir, dvodimenzionalni učni vir, študija primera 

kompleksne strukture, tekočekristalne faze, tekoči kristali. 

 

ABSTRACT 

In this seminar, we study the use of the didactic mechanical model to gain an understanding of 

three-dimensional structures in physics lectures on liquid crystal phases and phase transitions. 

For the purpose of the research two physics lectures on two different schools have been 

performed, where we presented two different teaching models, two-dimensional visualization 

of the liquid crystal phases and a more realistic three-dimensional model. Our aim was to 

determine which source is more effective when introducing a new complex topic.  

 

Key words: two-dimensional source, three-dimensional source, case study complex structure, 

liquid crystal phases, liquid crystal.  
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1 UVOD 

 

Pri urah fizike pogosto obravnavamo pojave, ki si jih učenci težko predstavljajo. Da bi snov za 

učence naredili bolj razumljivo, pogosto posežemo po različnih didaktičnih pripomočkih [1]. 

Kljub temu, da z njimi želimo prikazati tridimenzionalne (3D) strukture in pojave, je večina 

uporabljenih pripomočkov še vedno dvodimenzionalnih (2D) učnih virov. Tudi računalniške 

animacije, ki na zaslonu strukturo prikažejo iz več možnih strani in uporabniku omogočajo 

spremembe parametrov, so še vedno samo dvodimenzionalni učni viri. Tridimenzionalni učni 

vir predstavljajo fizični modeli, ki so navadno pomanjšana ali povečana oblika dejanske 

strukture. Mehanski didaktični modeli so primerni za uporabo na vseh stopnjah izobraževanja 

in so pri obravnavi naravoslovnih vsebin zelo uporabni [2]. 

 

Za učence se je pri obravnavanju novih in bolj zapletenih vsebin za najbolj primerno izkazala 

metoda, pri kateri pridobivajo znanje na osnovi svojih izkušenj [3]. To je značilno predvsem za 

eksperimentalno delo, kjer izkušnje povezujejo s teoretičnim, analitičnim in sintetičnim 

razmišljanjem in so pri njih tudi aktivno udeleženi [4]. Čeprav so se za učence takšne metode 

dela izkazale za zelo učinkovite in jih učni načrti fizike za osnovne in srednje šole priporočajo, 

se jim učitelji zaradi obsega priprav in časovne zahtevnosti, radi izognejo. O uporabi 

didaktičnih modelov kot 3D učnih virov pri pouku kljub obširnem pregledu strokovne in 

znanstvene literature nismo našli zapisov. Pri pouku kemije se didaktični modeli kot 3D učni 

vir uporabljajo za lažjo predstavo molekul in atomov v prostoru, vendar jih učitelji velikokrat 

nadomestijo z slikami in aplikacijami, ki so spet samo učni vir v 2D obliki.  

 

Cilj seminarja je ugotoviti, kateri, 2D ali 3D, učni vir je pri razvoju 3D predstave kompleksnih 

struktur pri pouku pri obravnavi nove učne snovi za učence bolj učinkovit in primeren. Za učno 

snov smo si izbrali tekočekristalne faze in prehode med njimi. Tekoči kristali so na področju 

znanstvenih raziskav zelo aktualna tema in imajo zelo širok spekter uporabe v tehnologiji. 

Najdemo jih v žepu ali torbi vsakega učenca in učitelja, kot del zaslona njihovega prenosnega 

telefona, osebnega  računalnika ali tablice [5]. Postali so nepogrešljiv del našega vsakdana, zato 

so za učence zanimivi in želijo o njih izvedeti kaj več kot samo ime. Prav tako je prav, da zraven 

vsebin fizike zapisanih v obveznem delu učnega načrta, ki obravnavajo odkritja in spoznanja 

stara vsaj dobro stoletje, ure fizike popestrimo in v pouk vpeljemo tudi nekatere sodobne 

vsebine [6]. 

 

V nadaljevanju zato najprej predstavimo tekoče kristale (poglavje 2). Za potrebe raziskave je 

bil izdelan didaktični model za prikaz tekočekristalnih faz (poglavje 3). Da bi raziskali 

uporabnost modela, smo na dveh osnovnih šolah izvedli učno uro, kjer smo uporabili didaktični 

model kot 3D učni vir. Izvedbo ure in analizo osvojenega znanja predstavimo v poglavju 4. 

 

2 TEKOČI KRISTALI IN TEKOČEKRISTALNE FAZE 

 

Tekočekristalna faza je faza snovi med trdnim in izotropnim tekočim agregatnim stanjem. 

Tekoči kristali so snovi, ki imajo tekočekristalno fazo. Tvorijo jih velike organske molekule 
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anizotropne oblike. Lahko so na primer podolgovate ali diskaste ali pa tudi bolj kompleksnih 

oblik. Tekoče kristale delimo na liotropne in termotropne tekoče kristale. Liotropni tekoči 

kristali nastanejo šele, ko snovi dodamo topilo. Njihove molekule so sestavljene iz dveh delov. 

Hidrofilnega dela, ki topilo privlači in hidrofobnega dela, ki topilo odbija. Primer liotropnega 

kristala v naravi je lipidni dvosloj, ki tvori membrane celic. To so fosfolipidne molekule, ki 

obkrožajo notranjost celice in predstavljajo mejo med celično notranjostjo in okolico [7]. V 

seminarju se bomo omejili na termotropne tekoče kristale, v katerih so vse molekule iste vrste. 

Termotropni tekoči kristali imajo tekočekristalne faze v določenem temperaturnem območju. 

Za opis tekočekristalni faz se bomo omejili na tekoče kristale, ki jih tvorijo podolgovate 

molekule. Podolgovate molekule bomo v didaktičnem modelu v nadaljevanju predstavili kot 

valjaste palčke. 

 

Tekoči kristali so v izotopni tekočekristalni fazi pri zelo visokih temperaturah. V izotopni fazi 

ni prostorske niti orientacijske urejenosti molekul, saj se molekule neprestano termično gibljejo 

(slika 1). Višja kot je temperatura snovi, bolj intenzivno je neurejeno gibanje molekul v snovi. 

Tako se molekule vrtijo okoli svojega težišča, translacijsko gibljejo in nihajo. Pri tem se 

spreminja lega njihovega težišča, njihove dolge osi pa so po prostoru usmerjene čisto naključno.  

 
Slika 1. V izotropni tekoči fazi tekočega kristala so lege težišč molekul in orientacije njihovih 

dolgih osi v prostoru popolnoma neurejene. 

 

Ko nižamo temperaturo, pride do faznega prehoda v  fazo, za katero je značilna orientacijska 

ureditev dolgih osi molekule. Čeprav so težišča molekul še vedno naključno razporejena po 

prostoru, molekule težijo k temu, da bi bile v prostoru paralelno usmerjene ena vzdolž druge 

(slika 2) [5]. Ta tekočekristalna faza se imenuje nematična faza. Ko še dodatno znižamo 

temperaturo, se lahko molekule uredijo v plasti, znotraj plasti pa so težišča molekul še vedno 

naključno razporejena. Ta faza se imenuje smektična faza. Glede na smer dolgih osi molekul 

glede na pravokotnico na osnovno plast ločimo več smektičnih faz. V seminarju se bomo 

omejili na dve smektični fazi, na smektično A in smektično C tekočekristalno fazo (slika 2). Pri 

smektični A fazi se molekule v povprečju poravnajo z dolgimi osmi pravokotno na ravnino 

plasti. Pri smektični C fazi pa so dolge osi v povprečju nagnjene za nek kot glede na 

pravokotnico na ravnino plasti. Z znižanjem temperature se kot nagiba povečuje. 
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      a)        b)            c) 

 

Slika 2. Prikaz ureditve molekul v a) nematični, b) smektični A in c) smektični C fazi [8]. 

 

V nadaljevanju opišemo uro pouka fizike na temo tekoči kristali, ki je bila v identični obliki 

izvedena kot raziskava po metodi študije primera v časovnem razmiku treh let na dveh izbranih 

osnovnih šolah. 

 

3 DIDAKTIČNI MODEL ZA PRIKAZ TEKOČEKRISTALNIH FAZ 

 

Didaktični model tekočekristalnih faz (slika 3) je v obliki kvadra in ima štiri prozorne stranske 

ploskve. V njem so majhni valji, pritrjeni na vrvice. Ob strani ima okrogel gumb, ki ga lahko 

vrtimo v dve smeri, vstran in proti sebi. Vrvice in gumb so del mehanizma, ki omogoča 

premikanje valjev v škatli. Škatle so primerne velikosti za demonstracijo pojavov pri pouku 

tudi takrat, ko je potrebno pojav demonstrirati pred celotnim razredom. Didaktični modeli za 

prikaz tekočekristalnih faz so bili izdelani v okviru nacionalnega projekta Razvoj naravoslovnih 

kompetenc [9]. 

 

   
     a)       b) 

Slika 3. a) Primer didaktičnega modela tekočekristalnih faz. b) Ko s grafoskopom posvetimo 

skozi didaktične modele, lahko na platnu opazujemo sence palčk [10]. 

 

Valji v didaktičnem modelu prikazujejo paličaste molekule termotropnega tekočega kristala. 

Ob vrtenju gumba se vrvice posameznih valjev skrajšajo. Proces prikazuje prehod iz ene v 
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drugo tekočekristalno fazo. V raziskavi smo pri pouku fizike na temo tekočih kristalov uporabili 

tri didaktične modele. Ti so se med seboj razlikovali po tekočekristalnih fazah, ki jih je bilo 

možno prikazati s posameznim modelom. Prvi model je prikazoval najprej izotropno fazo. Ob 

vrtenju gumba so se dolžine vrvic spremenile, dokler didaktični model ni predstavljal nematične 

faze. Drugi didaktični model je prikazoval nematično fazo in smektično A fazo, tretji pa 

smektično A in smektično C fazo.  

 

Didaktični modeli predstavljajo tridimenzionalno (3D) ponastavitev ureditve molekule v 

tekočekristalnih fazah. Če skozi prozorne ploskve 3D didaktičnega modela tekočekristalnih faz 

posvetimo s svetlobo (v našem primeru uporabimo grafoskop), pa molekule, ki so predstavljale 

2D predstavitev ureditve molekul v različnih tekočekristalnih fazah opišemo,  kot smo jih 

prikazali na sliki 2. Sence smo fotografirali in jih kasneje predstavili učencem pri pouku. 

 

4 PRIMER UPORABE DIDAKTIČNEGA MODELA KOT 3D UČNI VIR 

PRI POUKU FIZIKE NA TEMO TEKOČEKRISTALNIH FAZ 

 

Uro fizike na temo tekočih kristalov smo izvedli med učenci osmega razreda na dveh osnovnih 

šolah v časovnem razmiku treh let, na osnovni šoli Radlje ob Dravi leta 2013 in na osnovni šoli 

Janka Glazerja Ruše leta 2016. Na obeh šolah smo po metodi študije primera izvedli v naprej 

skrbno načrtovano učno uro fizike z obravnavo vsebine tekočekristalnih faz in prehodov med 

njimi. Naš cilj je bil preučiti primer kompleksne 3D strukture, za katero smo pričakovali, da je 

učenci še ne poznajo.  

 

Ura se je pričela z motivacijskim eksperimentom na temo tekočih kristalov. Nato smo učence 

razdelili v dve vnaprej načrtovani, po predznanju iz vsebin o tekočih kristalih enakovredni 

skupini, v skupino A in skupino B. O znanju in sposobnostih učencev smo se predhodno 

posvetovali z učiteljem fizike, ki učence redno poučuje. Sledilo je uvodno predavanje o tekočih 

kristalih, kjer so se učenci seznanili, kaj tekoči kristali so, kaj je njihova uporabnost, kako 

izgleda molekula tekočega kristala in spoznali tekočekristalne faze ter prehode med njimi. Da 

bi se o enakovrednosti znanja o tekočekristalnih fazah obeh skupin prepričali, smo učencem 

med uvodnim predavanjem zastavljali problemska vprašanja, odgovore pa beležili v vnaprej 

pripravljen ocenjevalni list (slika 4). Ocenjevalni list je bil razdeljen v polje, namenjeno skupini 

A, in polje, namenjeno skupini B. Leva stran polja je predstavljala slab odgovor, desna pa 

odličen. Iz ocenjevalnega lista lahko opazimo, da so bili učenci obeh skupin pri odgovarjanju 

na posamezna vprašanja približno enako uspešni. S tem smo potrdili, da sta bili skupini pri 

znanju o tekočih kristalih med seboj primerljivi. Vprašanja smo si označili na robu 

ocenjevalnega lista, hkrati pa je bila v prostoru nameščena kamera in smo lahko zastavljena 

vprašanja naknadno poiskali na posnetku. 
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Slika 4. Izpolnjen ocenjevalni list za odzive učencev med predavanji. Iz ocenjevalnega lista 

lahko opazimo, da so učenci na zastavljena vprašanja odgovarjali približno enako dobro, kar 

kaže na primerljivost znanja obeh skupin na temo tekočekristalnih faz. 

 

Sledilo je delo po skupinah. V prvi polovici dela po skupinah je skupina B izvajala 

eksperimentalno delo na temo tekočih kristalov. Skupini A pa smo predstavili fotografije senc, 

ki smo jih predhodno pripravili z uporabo grafoskopa in didaktičnih modelov (slika 5). Slike 

senc so predstavljale učni vir v 2D obliki in prikazovale štiri tekočekristalne faze: izotropno 

fazo, nematično fazo in smektično A ter smektično C fazo. Pri vsaki fazi smo učencem prikazali 

dve fotografiji, eno od spredaj (naris) in eno s strani (stranski ris) didaktičnega modela. Pred 

prikazom senc smo skupini A razdelili delovne liste. Na delovne liste so učenci morali za vsako 

fazo posebej narisati, kako si predstavljajo njeno strukturo v 3D pogledu in tloris posamezne 

tekočekristalne faze. Po končanem risanju so učenci liste oddali. Primer učenčeve risbe je na 

sliki 6. Kot zanimivost smo iz sosednje sobe prinesli didaktične modele tekočekristalnih faz in 

jim faze pokazali še na didaktičnih modelih, da bi ne bila ta skupina prikrajšana glede znanja. 
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a) 

 

   
b) 

 

   
c) 

 

   
č) 

 

Slika 5. Fotografije senc v didaktičnih modelih tekočekristalnih faz od spredaj (levo) in iz strani 

(desno). a) Izotropna faza, b) nematična faza, c) smektična A faza in č) smektična C faza [10]. 
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Slika 6. Primer risbe tekočekristalnih faz skupine A 

 

Za tem sta se skupini zamenjali. Skupina A je v drugi polovici šolske ure izvajala enake 

eksperimente na temo tekočih kristalov, kot jih je predhodno v prvi polovici ure izvajala 

skupina B. Znanje pridobljeno med eksperimentalnim delom ni vplivalo na znanje, ki so ga 

učenci pokazali pri risanju tekočekristalnih faz, zato eksperimentalnega dela skupin posebej v 

seminarju ne bomo omenjali. Skupini B smo tekočekristalne faze najprej prikazali na 

didaktičnih modelih (slika 7). Učencem  skupine B smo razdelili delovne liste, na katere so 

morali za vsako tekočekristalno fazo narisati 2D projekcijo narisa, stranskega risa in tlorisa ter 

3D pogled posamezne faze. Ko so z risanjem končali, so liste oddali. Primer risbe učenca je na 

sliki 8. Prikaz tekočekristalnih faz z didaktičnimi modeli je predstavljal delo pri pouku z učnimi 

viri v 3D obliki. Učencem skupine B smo po končanem risanju in oddaji risb pokazali še 

fotografije senc didaktičnih modelov tekočekristalnih faz, tako da sta obe skupini opazovali 

učni vir tako v 2D kot 3D obliki. Ura pouka se je zaključila s ponovitvijo obravnavane snovi. 

 

Pri analizi risb obeh skupin smo ugotovili, da je bila skupina B, ki je risala tekočekristalne faze 

na osnovi didaktičnih modelov, pri risanju veliko bolj uspešna od skupine A, ki je risala 

tekočekristalne faze na osnovi senc. Iz primerov risb opazimo, da je orientiranost tekočih 

kristalov pri posameznih tekočekristalnih fazah pravilno narisana. Odstopanja opazimo, če 

risbe med seboj podrobno primerjamo. Do razlik pride pri vseh fazah. Na primer pri izotropni 

fazi, kjer so tekoči kristali naključno orientirani v vse smeri je učenec, ki je opazoval sence, vse 

črtice, ki predstavljajo tekoče kristale na risbi, narisal enako dolge. Učenec, ki je opazoval 

didaktični model, pa je pri risanju upošteval tudi to, da so tekoči kristali razporejeni po prostoru 

in črtice narisal različno dolge. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je uporaba 3D didaktičnih 

pripomočkov in modelov pri pouku fizike učinkovitejša.   
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a)              b) 

 

   
b)            č) 

 

Slika 7. Prikaz a) izotopne, b) nematične, c) smektične A in č) smektične C faze tekočih 

kristalov z didaktičnimi modeli [10]. 

 

   
 

Slika 8. Primer risbe tekočekristalnih faz skupine B 

 

O mnenju, kateri tip virov, 2D ali 3D, je bil po njihovem mnenju boljši, smo ob koncu ure 

povprašali tudi učence same. Povedali so nam, da bi bilo pri uri najbolje začeti kar s prikazom 

3D mehanskega vira, saj je bil za njih veliko bolj razumljiv, strukture pa so si lažje predstavljali.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

V seminarju smo obravnavali uporabo didaktičnih modelov kot tridimenzionalni učni vir in 

njihovo uporabnost primerjali z uporabo dvodimenzionalnih učnih virov pri pouku fizike na 

temo tekočekristalnih faz in njihovih prehodov. Pri izvedbi ure fizike smo uporabili oba tipa 

učnih virov ter skušali ugotoviti, kateri od njiju je pri razvoju tridimenzionalne predstave 

zapletenejših struktur pri učencih pri obravnavi novih vsebin bolj primeren. 

 

Ugotovili smo, da je razvijanje 3D predstave pri učencih veliko učinkovitejše z uporabo 3D 

didaktičnih modelov, kot je na primer model uporabljen v naši raziskavi. Didaktični modeli so 

navadno dražji od 2D učnih virov, zato jih imajo šole zelo malo. Ker si mnogi učitelji fizike 

učne pripomočke izdelajo kar sami, bi bilo priporočljivo, da v prihodnosti razmišljajo tudi o 

kakšnem malo večjem projektu in za svoje ure fizike na izbrano temo, za katero menijo, da je 

za učence težje razumljiva, izdelajo didaktični model. Didaktična uspešnost namreč opravičuje 

njihovo uporabo, če le stroški za izdelavo niso previsoki. 
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