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Pogosta situacija v šoli in kasneje 
pri delu

V šoli:

• „serviramo“ znanje in primere 
za utrjevanje ter uporabo 
znanja

• preverimo sposobnost 
reševanja problemov –
večinoma z nazadnje 
pridobljenim znanjem in 
samostojno

• problemi so z razpoložljivimi 
viri rešljivi, večinoma imajo 
eno samo pravilno rešitev

Kasneje pri delu:

• pričakovanje, da je znanje 
osvojeno (morda z dodatnimi 
specifičnimi izobraževanji / 
izkušnjami) oz. bomo 
primanjkljaj odpravili sami

• probleme rešujemo v skupini z 
ustrezno sestavo in delitvijo 
dela

• ni vedno takoj na voljo vseh 
potrebnih virov – ugotoviti je 
treba kaj manjka

• morda problem v danih 
okvirjih ni rešljiv – potrebno 
utemeljiti



Ni prav avtentično, a je v začetni 
fazi učenja smiselno:

• Jasno definiran cilj in 
navodilo, kako do cilja

• Predhodno podano potrebno 
znanje

• Podana potrebna oprema

• Ustrezno predviden potreben 
čas

Vir: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/izzivi-razv-
vred-znanja-gimn-FIZIKA-
CD/vsebina_gim2/G2_3_poglavje/G2_3_01_05/Merj
enjeGostoteMagnetnegaPoljaZemljeInDolgeTuljave.d
oc

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/izzivi-razv-vred-znanja-gimn-FIZIKA-CD/vsebina_gim2/G2_3_poglavje/G2_3_01_05/MerjenjeGostoteMagnetnegaPoljaZemljeInDolgeTuljave.doc


Zapisi v učnih načrtih in katalogih znanj
OŠ – splošni cilji in kompetence:

• sistematično odkrivajo pomen eksperimenta 
pri spoznavanju in preverjanju fizikalnih 
zakonitosti,

• načrtujejo in izvajajo preproste poskuse in 
raziskave, obdelujejo podatke, analizirajo 
rezultate poskusov in oblikujejo sklepe,

• preverjajo izide preprostih napovedi,

• spoznavajo pomembnost povezovanja 
eksperimentalnega znanja s teoretičnim, 
analitičnim in sintetičnim razmišljanjem,

• Pomembne prvine ključnih kompetenc, 
ki jih razvijamo pri pouku fizike, so 
kritično mišljenje, reševanje problemov, 
ustvarjalnost, dajanje pobud, sprejemanje 
odločitev, ocena tveganj.

SŠ – splošni cilji in kompetence, procesna znanja in 
veščine :

• se učijo natančno opazovati, zapisovati rezultate 
opazovanj, analizirati pojave in procese, kompleksno 
razmišljati in reševati probleme, uporabljati strokovno 
literaturo in sodobne elektronske medije za pridobivanje 
informacij in podatkov; 

• se učijo komunicirati na področju naravoslovja, 
predvsem v fiziki. se učijo temeljnih eksperimentalnih 
veščin, kar pomeni, da znajo pravilno uporabiti glavne 
fizikalne merilne naprave, znajo načrtovati preproste 
poskuse ter jih tudi samostojno izvesti, učijo se 
zapisovati rezultate meritev, jih ustrezno predstaviti in 
analizirati.

• sistematično spoznavajo pomen eksperimenta pri 
usvajanju in preverjanju fizikalnih zakonitosti; 

• Temeljne kompetence v naravoslovju in tehnologiji: 
Raziskovanje in razumevanje naravnih procesov in 
pojavov …

• Samoiniciativnost in podjetnost: Razvijanje 
ustvarjalnosti, dajanje pobud, ocenjevanje tveganj, 
sprejemanje odločitev … 

• Zmožnost timskega dela v projektih in drugih oblikah 
skupinskega dela, pri čemer znajo prevzemati različne 
vloge v skupini.



Bolj avtentično in zahtevnejše:

• Jasno definiran cilj z 
reduciranimi navodili ali brez 
navodil, kako do cilja

• Predhodno podano potrebno 
znanje

• Potrebna oprema je na voljo 
a ni navedena

• Določen rok za dosego cilja



Izkušnje pri pouku v gimnaziji
Redukcija obstoječih navodil za eksperimentalne 
vaje, uporaba samoevalvacijskih tabel:  

Predstavitev na študijskem srečanju SŠ 
učiteljev fizike, 22. 8. 2017, Fakulteta za 
kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana

„Inovacije“ pri merjenju odmika balističnega 
nihala:



Izkušnje pri pouku v gimnaziji

Primera nalog: 

1. S pomočjo eksperimenta preverite 
pravilnost napovedi energijskega zakona 
za pojav, ki ga sami izberete. Svoje delo 
in ugotovitve predstavite sošolcem. 

2. S pomočjo eksperimenta preverite 
pravilnost vsaj ene od enačb, ki 
povezujejo fizikalne količine, s katerimi 
opišemo premo enakomerno 
pospešeno gibanje. Svoje delo in 
ugotovitve predstavite sošolcem.



Izkušnje pri pouku v gimnaziji
Ugotovitve po izvedbi pri pouku: 

• ekstremna odprtost naloge je 
predstavljala mnogim v 2. 
letniku težavo – smiseln je 
postopni prehod

• za izvedbo potrebujemo blok 
uro

• ugodno je 
pripravljati/načrtovati pred in 
poročati po blok uri z izvedbo

• pristop je bil dijakom zanimiv
• izvedba je zahtevna za učitelja 

in laboranta



YPT tekmovanja za srednješolce
YPT - Young Phisicists‘ Tournament: IYPT vsako leto poleti 
objavijo 17 problemov/nalog, ki vključujejo eksperimentiranje 
in zahtevajo sistematično obravnavo – tekmovanje je čez pribl. 
eno leto
https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-35th-iypt-2022/

Primer problema/naloge za l. 2022:

4. UNSINKABLE DISK

A metal disk with a hole at its centre
sinks in a container filled with water. 
When a vertical water jet hits the 
centre of the disc, it may float on the 
water surface. Explain this 
phenomenon and investigate the 
relevant parameters.

https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-35th-iypt-2022/


Dovoljeni so vsi pripomočki oz. viri

Pričakuje se resna eksperimentalna in teoretična obravnava in nato: 
1. predstavitev obravnave in ugotovitev drugim ekipam
2. sposobnost razprave z drugimi ekipami
3. sposobnost objektivnega vrednotenja predstavitev in razprave dveh 
ekip
Ekipe se menjujejo v vseh treh vlogah – zelo avtentične situacije. 
Sodniki ocenjujejo ekipe v vseh treh vlogah.

Video na spletu: 
https://m.facebook.com/iypt.xpho.org/videos/984058549094822/?locale2=fo_FO&_se_imp=1Yz4
WAwyY9tdY9c6O

https://m.facebook.com/iypt.xpho.org/videos/984058549094822/?locale2=fo_FO&_se_imp=1Yz4WAwyY9tdY9c6O


YPT tekmovanja za srednješolce
IYPT – International Young Phisicists‘ Tournament: poleti objavijo 17 
problemov/nalog, ki vključujejo eksperimentiranje in zahtevajo 
sistematično obravnavo – tekmovanje je poleti naslednje leto.
https://www.iypt.org

Za ekipo petih dijakov (in mentorja / 
mentorje) je obravnava vseh 17 
problemov ter predstavitev teh 
obravnav v angleščini zahtevna naloga.

Enostavnejši verziji SiYPT in AYPT: 

Ekipa treh dijakov izbere in obdela tri od 
17 problemov. „Fizikalni boji“ pa 
potekajo nato enako, kot pri 
originalnem tekmovanju.

SiYPT: praviloma januarja
http://siypt.ijs.si/

AYPT: praviloma aprila, mednarodno 
tekmovanje v Leobnu
https://www.aypt.at/new/index_en.html

https://www.iypt.org/
http://siypt.ijs.si/
https://www.aypt.at/new/index_en.html


YPT tekmovanja za srednješolce

Čestitke ekipi 
Gimnazije Celje –
Center in mentorjema 
za letos osvojeno 
bronasto medaljo na 
AYPT!



Fizikalni sefi – SŠ, nacionalno tekmovanje:
Iz razpisa - Kratek opis naloge: 

5 članska skupina idejno zasnuje in izdela zaklepni mehanizem za “sef” 
(škatla okvirno določenih dimenzij z lesenimi in najmanj eno prozorno 
stranico iz pleksi stekla, ki je zaklenjena s komercialno dostopno 
električno ali mehansko ključavnico). Zaklepni mehanizem, oziroma pot 
do pridobitve kombinacije mehanske ključavnice, mora sloneti na 
fizikalnih principih. 

Primeri uporabljenih principov za zaklepne mehanizme:

• Usmerjanje laserskega žarko do foto-senzorja z lomom, odbojem …

• Spajanje kontaktov z grafitno mino, človeškim telesom …

• Premikanje aluminijastih ploščic z magnetom in Lenzovim pravilom 
(magnetnim poljem induciranega toka)

• Spreminjanje T in p plina s toploto iz rok

Nacionalno tekmovanje organizira Hiša 
eksperimentov v Ljubljani

Arhiv sefov od 2014/2015

https://www.he.si/vpoArhivSefov

Praviloma tekmuje od pet do deset ekip.
Prvouvrščena ekipa in še kakšna se uvrsti na 
mednarodno tekmovanje
Eno do meril kvalitete je tudi originalnost

https://www.he.si/vpoArhivSefov


Fizikalni sefi – SŠ, izkušnje v okviru RN:
Ugotovitve mentorjev:

• Ustrezen izziv tudi za najsposobnejše dijake,

• pomanjkanje praktičnih modelarskih izkušenj, 

• neizkušenost v implementaciji fizikalnih 
principov v realnih situacijah,

• očividen in razmeroma hiter napredek 
posameznikov na teh področjih vzbudi 
notranjo motivacijo dijakov za aktivno učenje, 

• uspešna samoorganizacija dijakov (vodenje, 
delitev dela …)

• mentorstvo je poseben izziv

Izpostavljeni elementi avtentičnosti:

• Odgovornost posameznika za dosežek skupine
• Naloga presega zmožnosti posameznika in je 

učinkovito timsko delo nujno
• Pomembnost načrtovanja in spoštovanja rokov 

glede izvedbe



Fizikalni sefi – SŠ, mednarodno tekmovanje:

https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/scienceducation/safe-cracking-international-physics-tournament-2021%E2%80%93-digital-
event

https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/scienceducation/safe-cracking-international-physics-tournament-2021%E2%80%93-digital-event


Fizikalni sefi – SŠ, izredni uspehi:

https://www.he.si/dejavnost/23-Videl,%20premislil,%20odklenil%E2%80%8A! 

https://www.he.si/dejavnost/23-Videl,%20premislil,%20odklenil%E2%80%8A


Hvala za pozornost



Povezave:
Razvojna naloga ZRSŠ:

https://www.zrss.si/pdf/akceleracija.pdf

Turnirji mladih fizikov:

https://www.iypt.org

http://siypt.ijs.si/

https://www.aypt.at/new/index_en.html

Mednarodno tekmovanje v izdelavi in odpiranju fizikalnih sefov:

https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/scienceducation/safe-
cracking-international-physics-tournament-2021%E2%80%93-
digital-event

Rezultati nacionalnih tekmovanj v izdelavi in odpiranju fizikalnih 
sefov: 

https://www.he.si/dejavnost/23-
Videl,%20premislil,%20odklenil%E2%80%8A! 

https://www.zrss.si/pdf/akceleracija.pdf
https://www.iypt.org/
http://siypt.ijs.si/
https://www.aypt.at/new/index_en.html
https://davidson.weizmann.ac.il/en/online/scienceducation/safe-cracking-international-physics-tournament-2021%E2%80%93-digital-event
https://www.he.si/dejavnost/23-Videl,%20premislil,%20odklenil%E2%80%8A

