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1 UVOD 
 
Znanost in tehnika, kakor tudi celotno sodobno življenje, sta v današnjem času v fazi burnega 
napredka in vse večje zapletenosti, kar se kaže predvsem v proizvodnji. Pri tem se od človeka 
vse bolj zahteva hitra reakcija in ostro opazovanje. Da se znajde v najrazličnejših situacijah, 
mora imeti »elastično in ustvarjalno« mišljenje, ki pa ga moramo začeti razvijati že v času 
osnovnega šolanja. Zato pa moramo imeti ustrezne pogoje za samostojne učne aktivnosti in 
uporabljati metode za pridobivanje takšnega mišljenja, pri čemer imata zelo pomembno vlogo 
problemski in eksperimentalni pouk fizike. Z eksperimentalnim načinom pouka fizike še 
posebej poudarjamo logično in problemsko stran učne snovi. Razvojni vpliv vsakega 
eksperimenta je v tem, da na neprisiljen logičen in problemski način odkriva vzročno-
posledično zvezo med naravnimi pojavi [1]. 
  
V fiziki se lahko problemska situacija in s tem problemsko naravnani pouk ustvarja na več 
načinov. Problem lahko formulira učitelj sam in pokaže, kako se le-ta rešuje. To imenujemo 
problemsko zasnovana razlaga snovi. Učitelj lahko tudi ustvarja problemske situacije in s 
hevrističnim pogovorom vodi učence v iskanju in odkrivanju rešitev. Prav tako lahko učitelj 
formulira problem, nato pa ga da učencem, da ga samostojno rešujejo kot eksperimentalno 
nalogo, kot raziskovalno laboratorijsko praktikumsko delo, ali kot eksperiment, ki ga izvajajo 
izven šole (v okolici, doma, v realnih situacijah). Možno je, da sama naloga ne vsebuje 
problemske situacije, za njeno rešitev pa je potrebno samostojno pripraviti eksperimentalni 
pribor, del eksperimentalnih naprav ali celoto. Eden izmed načinov je tudi, da učitelj pomaga 
učencem pri evidentiranju, opredelitvi in formuliranju problema, učenci pa samostojno 
najdejo pot za reševanje. Problemska situacija se lahko ustvari tudi z ustvarjanjem protislovij, 
kar spodbuja divergentno, logično in kreativno razmišljanje. Lahko pa problem nastane iz 
eksperimenta s težiščem na opazovanju, merjenju, klasifikaciji podatkov, aktivnemu iskanju 
in postavljanju novih eksperimentov, in podobno [1].  
 
Od vseh naštetih možnosti problemsko zasnovanega pouka fizike se bomo v seminarju 
poglobili v dva konkretna primera, in sicer, kako naj učitelj formulira problem kot 
eksperimentalno nalogo (poglavje 2) in kako naj bo načrtovan eksperiment, ki ga izvedemo 
izven šole (poglavje 3). K eksperimentalnem pouku na temo Pospešek bomo pristopili najprej 
tradicionalno, kjer bo aktivnost učencev majhna, nato pa še na sodobnejši način, pri katerem 
sta povečani aktivnost ter samostojnost učencev. Po primerjavi tradicionalnega ter sodobnega 
pristopa po Bloomu se izkaže, da sodobni pristop s problemskim poukom v vseh kategorijah 
taksonomije prekaša tradicionalnega. V nadaljevanju še opišemo, kako naj bo načrtovan 
eksperiment, ki se ga izvaja izven šole in s sodobnim pristopom oblikujemo primer padanja 
teles.  
 

2 UČITELJ FORMULIRA PROBLEM KOT EKSPERIMENTALNO NALOGO 
 
Eden izmed mnogih načinov, kako učencem posredovati problemsko situacijo, je, da jo 
učitelj formulira kot eksperimentalno nalogo. Ta oblika problemskega pouka fizike je pri nas 
dokaj stara, pa tudi precej pogosta, zlasti v osnovni šoli. Eksperiment je lahko izveden v šoli 
ali zunaj šole. Lahko je namenjen pridobivanju novega znanja ali utrjevanju že pridobljenega. 
V prvem primeru je pouk najpogosteje organiziran in ga vodi učitelj, v drugem primeru pa ga 
lahko izvajajo učenci sami in je to lahko tudi domače delo. 
 
Eksperimentalna naloga se lahko rešuje tradicionalno, kar pomeni, da učenec večino 
primerov ne rešuje samostojno. Pripomočki in koraki posameznih aktivnosti so predpisani, 



3 
 

zato sta samostojnost in kreativnost učencev majhna. Lahko pa uporabimo sodobnejši pristop, 
ki je bolj problemsko zasnovan. Ta od učenca zahteva maksimalno samostojnost v pripravi, 
izvedbi in vrednotenju rezultatov eksperimentalnega dela [1].  
 
V nadaljevanju si oglejmo primer s tradicionalnim pristopom in problemskim pristopom 
eksperimentalnega pouka na temo Pospešek. Doseči želimo, da učenci usvojijo, da je 
pospešek količnik spremembe hitrosti in časa, v katerem se je hitrost spremenila. Znati 
morajo tudi razložiti, kako izračunati pospešek ter uporabiti enačbo za računanje pospeška. 
Na sliki 1 je prikazan delovni list, ki je oblikovan na tradicionalen način. Učencem tako kar 
naštejemo pripomočke za delo, v splošnih navodilih jim podamo vse potrebne definicije in 
enačbe, po korakih jim opišemo navodila za eksperimentiranje in podamo še primer, kako naj 
izračunajo pospešek kroglice, ki jo spustimo po klancu. Učenci z malo truda ter 
proceduralnim znanjem sicer dosežejo cilje učne ure, vendar pa je takšna kvaliteta znanja 
nizka.  
 
Branka Milotić [2] pravi, da je problem vsako vprašanje, ob katerem se človek spotakne. 
Izhajajoč iz te trditve, bi zapis za pospešek (slika 1) lahko hitro vsaj delno spremenili v bolj 
problemsko naravnano obliko (slika 2). Že pri eksperimentu lahko učencu prepustimo 
samostojen razmislek o načinu izvedbe. Tako bo naletel na praktičen problem, katera 
fizikalna količina ga zanima in kako jo pridobiti. Prav tako lahko eksperiment zastavimo 
tako, da učenec ne bo zgolj izračunal pospeška kroglice po dani formuli, temveč bo sam 
ugotovil, od česa je pospešek odvisen, ob enem pa bo preučeval tudi njegove karakteristike. Z 
dodatnimi hevrističnimi vprašanji in problemsko zasnovano nalogo pa lahko učenca 
privedemo do razmišljanja o tovrstnih problemih v vsakdanjem življenju. S takšnim 
pristopom bo aktivnost učencev bistveno večja, do spoznanj bodo prihajali samostojno, 
zaradi tega pa se bo dvignila tudi njihova raven znanja. 
 
Na sliki 3 so prikazane rešitve 1. naloge delovnega lista na temo Pospešek, kjer uporabimo 
sodobnejši pristop (slika 2). Učenci primerjajo hitrost kroglice pri manjši in večji strmini 
klanca. Ugotovijo, da kroglica pri večji strmini klanca doseže v enakem času višjo hitrost in s 
tem definirajo tudi pospešek kroglice. Opazijo, da je pospešek odvisen od spremembe hitrosti 
v časovnem intervalu in da se s strmino klanca veča tudi pospešek, kar potrdijo z izračunom. 
Sami izpeljejo tudi enoto za pospešek. 
 
Rešitve 2. naloge delovnega lista s slike 2 so prikazane na sliki 4. Učenci na življenjskem 
primeru presojajo karakteristike pospeška in smiselnost rešitev. Uporabiti znajo formulo za 
izračun pospeška in ugotovijo, da je pri negativni hitrosti tudi pospešek negativen. Izračunajo 
tudi čas, po katerem se avtomobil ustavi. 
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DELOVNI LIST: POSPEŠEK - tradicionalni pristop 
 
1. Pripomočki za delo: klanec, kroglica, štoparica, merilni trak, svinčnik. 
 
2. Splošna navodila 
Spremembo hitrosti v časovni enoti imenujemo pospešek, ki ga označimo z malo črko a. 
Osnovna enota pospeška je meter na sekundo kvadrat, 

�
�� . 

                        pospešek = 
�������	
	������

č
�,�	�
�����	��	��	������	��������
                  a = 
��
�� 

 
Po klancu boš spustil kroglico in določil, s kolikšnim pospeškom se je gibala. Da boš lahko 
izračunal pospešek, moraš izmeriti dolžino poti potovanja kroglice (njen premik) ter čas, ki jo 
je potrebovala, da je prepotovala to razdaljo.  
 
3. Navodila za delo po korakih 
a) Pripravi si klanec. Na vrh klanca postavi kroglico. Pred tem lahko izmeriš dolžino klanca. 
To bo premik (∆�) kroglice. 
b) V trenutku, ko spustiš kroglico, pritisni na štoparico in jo ustavi, ko pride kroglica na dno 
klanca. S tem izmeriš časovni interval (čas), ∆�, v katerem se je kroglica premaknila za 
dolžino klanca (∆�). Da ti kroglica ne bo ušla, si lahko pod klancem postaviš peresnico. 

c) Končno hitrost kroglice (vk) boš izračunal po enačbi �� = 2� = 2 ���� , kjer je � povprečna 

hitrost kroglice na klancu. 
č) Razmisli, kolikšna je začetna hitrost kroglice (vz) na vrhu klanca v trenutku spusta. 
d) Izračunaj pospešek (a) kroglice tako, da razliko hitrosti med vrhom in dnom klanca deliš s 

časom potovanja Δ�:          � = ��
�� =

� !�"
��  

e) Poskus napravi trikrat. Za vsak izmerjen čas (Δ�) izračunaj pospešek (a) kroglice in zapiši 
povprečno vrednost pospeška. 

 
∆�	#cm& ∆�	#s& �� (

cm
s ) �* (

cm
s ) �	 (cms+ ) 

   
 
 

  

Primer:     �� = 2� = 2 ���� = 2 ,+-	.�/,-	� = 48	 .��            � = ��
∆� =

� !�"
∆� = 23	456 	–	-	

45
6

/,-	� = 10	 .���   

 
4. Zaključek 
Avto začnemo opazovati, ko ima neko začetno hitrost vz > 0, nato pa se počasi ustavlja. 
Kakšna je začetna hitrost v primerjavi s končno? Kaj lahko v tem primeru poveš o pospešku? 
 
Slika 1: Delovni list: Pospešek – tradicionalni pristop 
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DELOVNI LIST: POSPEŠEK - sodobnejši pristop 
 
Opazuješ začetek dirke Formule 1. Kaj je najpomembnejše, da dirkalniku uspe po štartu 
doseči prvo mesto?  
_____________________________________________________________. 
  
1. Na voljo imaš kroglico in klanec. Razmisli, kako bi opazoval, kako se s časom spreminja 
hitrost kroglice po klancu. Kako bi dosegel večji pospešek kroglice? Dokaži z meritvijo ter 
grafom hitrosti kroglice v odvisnosti od časa (v(t)).  
Komentar: �̅ ob danem času predstavlja povprečno hitrost v celotnem časovnem intervalu do 
tega trenutka, vk pa predstavlja končno hitrost ob tem času. 
 
Podatki pri manjši strmini klanca:                  Graf v(t): 

t [s] s [cm] �̅	[.�� ] vk  [
.�
� ] 

 
 
 

   

Podatki pri večji strmini klanca: 
t [s] s [cm] �̅	[.�� ] vk  [

.�
� ] 

 
 
 

   

  
       a =                                     Osnovna enota: [   ] 
      
     Izračun pospeška pri manjši strmini klanca:      Izračun pospeška pri večji strmini klanca: 
   

 

 

 

     Pospešek je bil VEČJI pri ________ strmini klanca. 
 
2. Avtomobil pospešuje 8,0 s s pospeškom 1,2 

�
�� . 

a) Kako se giblje avto? Utemelji. 
__________________________________________________________________________. 

b) Izračunaj, kolikšna je končna hitrost avtomobila, če je začetna hitrost 72 
;�
<  ? 

Po kateri cesti, meniš, da pelje ta avto? 
 
 
c) Recimo, da ima avto enako začetno hitrost in 8,0 s vozi s povprečnim pospeškom – 3 

�
�� . 

Preuči njegovo gibanje. Ali kdaj za trenutek celo miruje?  
 
 
 
 
Slika 2: Delovni list: Pospešek – sodobnejši pristop [4] 
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Dirkalnik mora v čim krajšem času doseči čim višjo hitrost. 
  
1. Podatki pri manjši strmini klanca:  

t[s] s[cm] �̅[
.�
� ] vk [

.�
� ] 

1,0 3 3 6 
2,0 13 7 14 
3,0 38 13 26 
4,0 69 17 34 
5,0 112 22 44 

 
Podatki pri večji strmini klanca: 

 
 
 
 
 

 
          a = 

∆�
∆� = 

� !�"
��                          Osnovna enota: (���) 

 
     Izračun pospeška pri manjši strmini klanca:      Izračun pospeška pri večji strmini klanca: 

  a = 
(2,!-)456

/�                     a = 
(?3!-)456

/�  

                        a = 8 
.�
��                                                                         a = 14 

.�
��   

      
     Pospešek je bil VEČJI pri večji strmini klanca. 
 

t[s] s[cm] �̅[
.�
� ] vk [

.�
� ] 

1,0 5 5 10 
2,0 24 12 24 
3,0 65 22 44 
4,0 106 27 54 
5,0 181 36 72 

 
Slika 3: Rešitve 1. naloge iz delovnega lista: Pospešek – sodobnejši pristop [5] 
 
Kakšna bo stopnja otrokove kreativnosti pri tradicionalnem in sodobnejšem pristopu, se 
pokaže z medsebojno primerjavo pristopov po Bloomu, ki je podana v tabeli 1. Ugotovimo, 
da skoraj v vseh kategorijah dominira sodobnejši pristop, predvsem v višjih kategorijah 
(analiza, sinteza in vrednotenje), ki pri tradicionalnem pristopu praktično ne nastopajo. Tudi 
uporaba, kjer učenci napovedujejo izide, iščejo in utemeljujejo nove rešitve, je precej 
izrazitejša pri sodobnem pristopu. V nižjih kategorijah (poznavanje in razumevanje) lahko 
rečemo, da ni bistvene razlike, mogoče pa je učencem razumevanje celo olajšano pri 
tradicionalnem pristopu in je primernejši za učence z nižjim standardom znanja. Vsekakor pa 
lahko iz tabele razberemo, da je sodobnejši pristop mnogo kvalitetnejši in koristnejši od 
tradicionalnega. 
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2.  
a) Avto se giblje enakomerno pospešeno, saj je pospešek pozitiven in konstanten. Hitrost se 
mu povečuje, torej je končna hitrost večja od začetne.  
 
b)  
 Podatki:     Izračun: 

∆t = 8 s                                     a = 
��
��                vk = 20 

�
�  + (1,2 

�
�� ·  8 s) 

a = 1,2 
�
��   ∆v = a ·  t               vk = 20 

�
�  + 9,6 

�
�  

�* = 72	 ;�<  = 20 
�
�        vk – vz = a ·  ∆t               vk = 30 

�
�  = 107 

;�
<  

vk = ?                       vk = vz + a ·  ∆t      
    
         Avto verjetno pelje po avtocesti, saj je le tam dovoljena tako velika hitrost. 
 
c) Podatki:            Izračun:  

∆t = 8 s    vk = vz + a ·  ∆t                 �0= 
�A−�C
�  

a = – 3 
�
��    vk = 20 

�
�  – (3 

�
�� ·  8 s)                �0= 

0	ms 	−	20	
m
s

−	3	ms2
 

�* = 20	��     vk = 20 
�
�  – 24 

�
�                 �0= 6,7 s 

vk = ?                                    �� 	 = −	4	��  

�0 =? 
 
Avtomobil se giblje enakomerno pojemajoče in zavira 6,7 s, nato pa prične voziti v nasprotni 
smeri in v osmih sekundah doseže hitrost vk. 
 
Slika 4: Rešitve 2. naloge iz delovnega lista: Pospešek – sodobnejši pristop [5]  
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Sodobni pristop Tradicionalni prostop 
POZNAVANJE (zapomnitev, prepoznavanje) 
• izbira ustreznih pripomočkov 
• izbira obrazca za računanje pospeška 
• poznavanje enot za hitrost, čas in pospešek 

• izbira podanih pripomočkov 
• izbira obrazca za računanje pospeška 
• poznavanje enot za hitrost, čas in pospešek 

RAZUMEVANJE (opisovanje, pojasnjevanje, navajanje primerov, razbiranje odnosov itd.) 
• razumevanje definiranosti pospeška 
• risanje grafa 

• sleditev navodilom (priprava eksperimenta, 
merjenje, računanje končne hitrosti in 
pospeška ...) 

• razumeti sliko 
UPORABA (napovedati izide, posledice, pojasnitev problemov na temelju posplošitve, iskanje 
in utemeljevanje novih rešitev) 
• napovedovanje velikosti pospeška glede na 

naklon klanca 
• samostojno izvajanje in načrtovanje 

dejavnosti 
• iskanje rešitve na novem primeru 
• ustrezna pretvorba enot za hitrost 

• uporaba razumevanja pospeška na novem 
primeru 

ANALIZA (analiza predpostavk, utemeljitev, analiza elementov posameznih rezultatov, 
razstavljanje sporočila na posamezne elemente) 
• analiziranje grafa 
• analiziranje izračunov pospeškov pri 

eksperimentu 
• utemeljitev, kako naklon klanca vpliva na 

hitrost telesa in s tem na pospešek 

/ 

SINTEZA (oblikovanje sporočil, idej, upoštevanje različnih mnenj in njihovo usklajevanje, 
izpeljava posplošitev) 
• ugotavljanje učinka pospeška na gibanje 

telesa 
/ 

VREDNOTENJE (evalvacija, presoja primernosti in zanesljivosti sklepov, primerjava) 
• presoja primernosti rezultatov (prehod 

razmišljanja na življenjskost) 
/ 

 
Tabela 1: Pospešek: primerjava sodobnega in tradicionalnega pristopa po Bloomu 
 

3 EKSPERIMENT, IZVEDEN IZVEN ŠOLE 
 
Terensko delo je največkrat izvedeno v skupinski obliki. Priprava učitelja je zahtevnejša in 
obsežnejša. Namenjeno je lahko odkrivanju fizikalnih zakonov, dokazovanju neke trditve, 
izboljšavi tehnike eksperimentiranja oz. merjenja, ali pa utrjevanju in razširjanju znanja. 
Poseben pomen terenskega dela je v povezavi »šolskega« fizikalnega znanja z dogodki v 
vsakdanjem oziroma praktičnem življenju. Verjetno je za učence samostojno oblikovanje 
ugotovitev, kjer gre za formulacijo fizikalnega zakona, definiranje pojmov ipd., med 
zahtevnejšimi deli celotnega procesa. Učenci morajo biti prav v tem delu najbolj miselno 
aktivni, vendar pa bo le redko šlo brez napak, zato sta popravljanje napak in smiselno 
usmerjanje pomembni nalogi učitelja [3]. 
 
V primeru, ko načrtujemo obsežnejše domače eksperimentiranje, naj bo le-to prostovoljno, 
učenci, ki se zanj odločijo, pa morajo biti ustrezno nagrajeni (z oceno). Dobro je, če lahko 
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učenci domače delo izvajajo tudi v parih ali skupinah. Mnogokrat ne gre brez pomoči staršev, 
zato jih je potrebno s tem seznaniti in po potrebi zaprositi za pomoč. Učitelj mora potrebne 
pripomočke učencem posoditi ali pa jim dati navodilo za pripravo pripomočkov doma. Ne 
smemo pa pozabiti tudi na čas; enostavnejša kot je naloga, krajši naj bo dovoljen čas 
izvajanja naloge (vendar ne manj kot en teden). Pri domačem delu se lahko pojavi težava z 
dodatnimi navodili. Če je časa dovolj, si lahko učenec z dodatnimi pojasnili, ki jih dobi pri 
učitelju, pomaga čez dva ali tri dni. Pred samo izvedbo eksperimenta se je dobro pogovoriti v 
razredu ter razviti diskusijo o teoretskih izhodiščih in predvidevanjih, šele nato se naj opravi 
poskus na terenu [2].  
 
Oglejmo si primer izvedbe eksperimentalne naloge doma na temo Padanje teles. Na sliki 5 je 
prikazan delovni list z namigi. Pri prvi nalogi morajo učenci ugotoviti višino izbranega 
mostu. Poskus izvajajo z večjim kamnom, manjšim kamnom in plastično kroglico. V drugem 
primeru učenci vržejo kamen navpično navzgor. Izračunati morajo, do kolikšne višine ga 
lahko vržejo ter kolikšno hitrost ima kamen, preden pade na tla. Namigi jih usmerjajo, na kaj 
morajo biti pozorni in jih vodijo do pravilnega razmišljanja. 
 
 
1. Vaša naloga je ugotoviti, kolikšna je višina izbranega mostu. Najprej poskusite izvesti eksperiment 
a) z večjim kamnom,  b) z manjšim kamnom in c) s plastično kroglico. Izračunajte tudi hitrost kamna 
tik preden pade v vodo. 
 
2. Vzemite kamen in ga vrzite navpično navzgor. Do kolikšne višine ste ga vrgli? Izračunajte še 
hitrost kamna tik preden pade na tla in razmislite o rezultatu. 
 
Da bosta poskusa potekala varno, ju izvajajte pod nadzorom staršev.  
Ko s skupino po tehtnem premisleku ne veste, kako naprej, prosite učitelja za namig. 

 

 
LIST Z NAMIGI: PADANJE TELES 

 
1. 
a) - Razmislite, ali se telo giblje pospešeno in če se, kolikšen je pospešek? 
       - Razmislite, kako bi izmerili čas padanja kamna. 
b) Ali masa kamna vpliva na čas padanja kamna? 
c) Ali plastična kroglica pada enako dolgo kot kamen? Če ne, zakaj ne? Katerega vpliva okolice na 

telo ne upoštevamo, ko velja zveza ℎ = ,
+G�

+ ? 

 
2.  
- Pomemben podatek, od katerega je odvisna višina, je čas potovanja. Kako ga je najlažje izmeriti? 
Razmislite o celotnem času potovanja kamna glede na čas dviga in čas padanja. 
- Razmislite o začetni hitrosti  kamna in hitrosti v njegovi najvišji legi.  
- Še enkrat razmislite o vrsti gibanja kamna. Kakšen je pospešek pri takšnem gibanju? 
 
 
Slika 5: Delovni list in list z namigi: Padanje teles 
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1. a)  
- Gibanje kamna je enakomerno pospešeno. Pospešek (a) kamna je enak težnemu pospešku  
g = 10 

�
��. V času t pade kamen za višino (razdaljo)  h:   

h = 
,
+ at

2
 ⟹ h = 

,
+ gt

2 

- S štoparico izmerimo čas padanja kamna tako, da jo sprožimo v trenutku, ko kamen 
spustimo, in ustavimo v trenutku, ko kamen pade v vodo. Na primer, da izmerimo čas t = 1,8 
s. Torej: 

h = 
,
+ gt

2
 

                    h = 
,
+ ·  10 

�
�� ·  (1,8 s)2 

h = 16 m 

b)  
- Pri poskusu z manjšim kamnom izmerimo enak čas padanja. Težni pospešek je seveda enak, 
torej dobimo enako višino mostu. To pomeni, da masa telesa ne vpliva na gibanje pri prostem 
padu.  
 
c)  
- Čas padanja plastične kroglice je neprimerno večji, zato dobimo ogromno višino mostu. 
Rezultat ni smiseln. Pri izračunu namreč nismo upoštevali, da na kroglico deluje zračni upor, 
ki ni zanemarljivo majhen (kot smo lahko predpostavili pri kamnu).  
 
Ker hitrost padanja telesa ni odvisna od njegove mase (kadar je zračni upor na izbrano telo 
zanemarljivo majhen), je vseeno, ali upoštevamo večji ali manjši kamen. V obeh primerih 
velja: 

vk = a · t 

vk = g · t 

            vk = 10 
�
�� · 1,8 s 

 vk = 18 
�
�  

 
 
Slika 6: Rešitve 1. naloge iz delovnega lista Padanje teles (slika 5) 
 
Na sliki 6 so podane rešitve prve naloge iz delovnega lista na temo Padanje teles. Učenci 
ugotovijo, da je gibanje kamna pri padanju v vodo enakomerno pospešeno in da je pospešek 
enak težnemu pospešku. Pomembno je, da pridejo do ugotovitve, da hitrost padanja telesa ni 
odvisna od njegove mase, kadar lahko zanemarimo zračni upor. To velja v primeru, ko 
imamo majhne razdalje, ali telesa z dovolj veliko maso. Pri poskusu s plastično kroglico 
učenci ugotovijo, da ima zračni upor prevelik vpliv na kroglico, da bi ga lahko zanemarili. To 
pomeni, da s takšnim poskusom na ta način ne moremo izračunati višine mostu. 
 
Oglejmo si še rešitve druge naloge delovnega lista na sliki 7, kjer učence zanima, do kolikšne 
višine vržejo kamen pri metu navpično navzgor. Pomembno je, da ugotovijo, da je čas 
dvigovanja kamna enak času padanja kamna. Razmisliti morajo, kako najustrezneje izvesti 
meritev časa. Tudi v tem primeru deluje na kamen težni pospešek in se kamen navzgor giblje 
enakomerno pojemajoče, navzdol pa enakomerno pospešeno. Težji del naloge predstavlja 
problem, da učenci razumejo, da je hitrost kamna tik pred padcem na tla po velikosti enaka 
hitrosti kamna na začetku dviga. 
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2.  
- Kamnu lahko izmerimo čas potovanja. Lažje ga izmerimo s štoparico tako, da meritev 
začnemo v istem trenutku, ko vržemo kamen navzgor in končamo v trenutku, ko pade kamen 
na tla. Ker kamen v obe smeri potuje enako dolgo, razpolovimo dobljen čas. Na primer, da 
izmerimo: 

2t = 3,0 s 
t = 1,5 s 

 
-V najvišji legi je hitrost enaka nič, saj se kamen za trenutek ustavi. V najnižji legi pa ima 
hitrost kamna neko začetno hitrost vz, s katero zalučamo kamen.  
 
- Gibanje kamna je pri dvigu enakomerno pojemajoče, pri padanju pa enakomerno 
pospešeno. Pospešek kamna je težni pospešek. Velja: 
 
Let navzgor: 

                                 vk 
dvig = vz + a · t                                 hmax = vz · t + 

,
+ a · t

2 

                              vk
 dvig = vz − g · t                                 hmax = vz · t − 

,
+ g · t

2 

                               0 = vz − g · t                                      hmax = 15 
�
�  ·  1,5 s − 

,
+ ·  10 

�
�� ·  (1,5 

s)2 
                          vz = g · t                                        hmax = 23 m – 11 m 

                              vz = 10 
�
�� · 1,5 s                                 hmax = 12 m 

                              vz = 15 
�
�  

V tem primeru je končna hitrost, vk
 dvig, hitrost kamna v najvišji legi, začetna hitrost, vz, pa 

hitrost kamna na začetku leta navzgor. 
 
- Čas potovanja kamna traja v obe smeri enako dolgo, končna hitrost kamna tik pred padcem 
na tla (vk

 pad) je torej: 
vk

 pad = vz + a · 2t 

vk
 pad = vz − g · 2t 

             vk
 pad

 = 15 
�
�  – 10 

�
�� · 3,0 s 

                                                               vk 
pad

 = − 15 
�
�  

 
Hitrost kamna tik pred padcem (vk 

pad) je enako velika kot njegova začetna hitrost, a kaže v 
obratno smer. 
 
Slika 7: Rešitve 2. naloge iz delovnega lista Padanje teles (slika 5) 
 

4 ZAKLJUČEK 
 
V seminarju smo predstavili, kako lahko učitelj pri pouku fizike v osnovni šoli formulira 
problem kot eksperimentalno nalogo. Zastavi jo lahko na tradicionalen način, kjer je 
aktivnost učencev majhna, ali pa na sodobnejši način, ki vzpodbuja aktivnejše razmišljanje, 
saj so naloge zastavljeno bolj problemsko. Podrobneje smo obravnavali primer na učno temo 
Pospešek, pri kateri želimo doseči, da učenci usvojijo, da je pospešek količnik spremembe 
hitrosti in časa, v katerem se je hitrost spremenila. Znati morajo tudi razložiti, kako izračunati 
pospešek ter uporabiti enačbo za računanje pospeška. Po primerjavi po Bloomovi taksonomiji 
se izkaže, da sodobnejši pristop v skoraj vseh kategorijah prekaša tradicionalnega, le v nižjih 
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kategorijah (poznavanje in razumevanje) ne opazimo bistvene razlike. V nadaljevanju 
pokažemo, kako zasnovati eksperiment, ki ga učenci izvajajo izven šole. Poseben pomen 
takšnega terenskega dela je v povezavi »šolskega« fizikalnega znanja z dogodki v 
vsakdanjem oziroma praktičnem življenju, kar pokažemo na primeru padanja teles. Učenci 
morajo ugotoviti višino izbranega mostu. Poskus izvajajo z večjim kamnom, manjšim 
kamnom in plastično kroglico. Na ta način pridejo do ugotovitve, da hitrost padanja telesa ni 
odvisna od njegove mase, kadar lahko zanemarimo zračni upor. V drugem delu pred učence 
postavimo problem, kako izračunati, do kolikšne višine zalučamo kamen pri metu navpično 
navzgor.  
 
S pristopi, s katerimi problemsko oblikujemo pouk in uporabljamo primere iz vsakdanjega 
življenja, lahko fiziko mnogo lažje približamo tudi tistim učencem, ki za področje 
naravoslovja ne kažejo pretiranega interesa. Več o problemskem pouku lahko preberemo v 
knjigi Franceta Strmčnika z naslovom Problemski pouk v teoriji in praksi. V njej so 
predstavljene temeljne problemske kategorije ter učne metode v funkciji problemsko 
orientiranega pouka. Avtor opiše tudi vrste in oblike problemov ter navede njihovo 
makroartikulacijo reševanja. Na koncu preuči še vlogo učitelja pri problemsko naravnanem 
pouku. Knjiga je namenjena tako raziskovalcem in strokovnim delavcem, kot tudi učiteljem 
in študentom pedagoških smeri.   
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