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1

POVZETEK

Pri pouku naravoslovnih predmetov in tehnike že vrsto let ugotavljam, da se določene
vsebine ujemajo, prepletajo in dopolnjujejo. Če učenci vidimo povezave med naravoslovnimi
pojavi, veliko laže navežemo teoretična znanja na uporabnost, ki jo bomo potrebovali v
življenju. Iz rezultatov moje ankete o razumevanju gibanja sem ugotovil, da velikokrat
učencem teoretične razlage ne zadoščajo za razumevanje pojavov.
Moja ideja raziskovanja se je sprožila pri pouku fizike, ko je učiteljica s pomočjo preprostega
vozila na električni pogon predstavila enakomerno gibanje.
Pri demonstraciji enakomerno pospešenega gibanja pa veliko sošolcev ni razumelo
odvisnosti novih količin. Kako torej pomagati sošolcem, do boljšega razumevanja teh znanj,
da jih bodo kasneje lahko uporabili v računskih nalogah in nadgrajevanju snovi.
Ker me že več let zanima programiranje in reševanje problemov, ki jih opazim v okolici sem
si za mojo raziskovalno nalogo postavil izzive in sicer:
Ugotoviti, kako je z razumevanjem vsebin o vrstah gibanja
Sestaviti program v okolju Java, ki prikaže podatke spremenljivk v grafe.
Izdelati in preizkusiti učilo ter nakazati njegovo širšo uporabnost kot pripomoček za
obveščanje o varnosti v prometu.
Uspelo mi je izdelati računalniško aplikacijo in učilo, ki bi lahko uporabljali v šolah, kakor tudi
splošno za spodbujanje zavesti o prilagajanju hitrosti v posebnih voznih razmerah. Rezultati
končne ankete so dokazali, da ta učni pripomoček z lahkoto prepriča moje sošolce, kako je z
vrednostmi pospeška, hitrosti in poti pri gibanju po klancu navzdol, in da se poleg lastne
hitrosti povečuje tudi kinetična energija, ki vodi v tragične posledice pri izgubi kontrole nad
vozilom, pa naj si bodi za kolo ali tovornjak….

Staš Bucik
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ZAHVALA

Zahvaljujem se mojim sošolcem, za sodelovanje v anketi, mentorici za vse spodbude in
motivacijo ter mojemu očetu, ki me vedno podpira pri vseh mojih konjičkih, ki so pogosto
tudi dragi.
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UVOD

V letošnjem letu smo pri pouku fizike govorili o enakomernem gibanju, ki ga opišemo kot
gibanje z enakomerno hitrostjo, ki je odvisno od prevožene poti v določenem času.
Učiteljica je za dokaz tega gibanja uporabila zelo preprosto električno vozilo, ji se je
premikalo s stalno hitrostjo. V enakih časovnih intervalih je opravilo enako pot. Učenci so
takoj ugotovili, da je pot je premo sorazmerna s časom. Pri predstavitvi enakomerno
pospešenega gibanja pa je učiteljica izvedla poskus spusta kroglice po klancu. Kljub
nadzornemu poskusu pa je veliko učencev imelo težave z razumevanjem odvisnosti
spremenljive hitrosti v času in z uvajanju nove fizikalne količine – pospeška.
Z raziskovalno nalogo sem želel ugotoviti:







Koliko sošolcev v učni uri razume enakomerno pospešeno gibanje,
ali obstajajo že takšni programi, s katerimi obdeluješ podatke gibanja in so primerni za
moje sošolce,
ali lahko s svojim znanjem izdelam program, ki obdela spremenljivke pri gibanju in jih
pretvoril v risanje grafov,
kako se je spremenilo razumevanje enakomerno pospešenega gibanja pri mojih sošolcih,
kako se s hitrostjo na klancu spreminjajo vozne razmere pri ovinkih, zaviranju in slabih
voznih razmerah.
ali ima moje učilo lahko širšo uporabnost npr. v avto šoli, avtomobilskih sejmih, pripravi
na vozniški izpit,...

Anketo sem izvedel med učenci 9r pri razredni uri pred in po prestavitvi mojega učila.
(ANKETA 1, 2 v prilogi).
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TEORETIČNI DEL

4.1

ENAKOMERNO GIBANJE – POSKUS

Pri demonstracij premo-enakomernega gibanja smo opazovali električni avtomobilček. Pri
poskusu smo uporabili štoparico, merilni trak in pisalo, s katerim smo risali pike na mizo
vsako sekundo.

t(s)
0
1
2
3
4

s(cm)
0
8
16
24
32

v(cm/s)
0
8
8
8
8

Slika 1: Tabela vrednosti s,t,v

Slika 2: Izvedba poskusa enakomernega gibanja

Hitrost smo dobili po ključu prevožene poti v časovnih intervalih:

v = s/t

8

Slika 3: Grafi enakomernega gibanja s(t) in v(t)
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4.2
NEENAKOMERNO GIBANJE-POSKUS
Pri spoznavanju enakomerno pospešenega gibanja, pa smo se s šolskim poskusom
osredotočili na gibanje kroglice po klancu. Tabela prikazuje vrednosti časa, poti in hitrosti.
t(s)
0
1
2
3
4

s(cm)
0
5
20
45
80

v povprečna
0
5
10
15
20

v končna
0
10
20
30
40

a
0
5
5
5
5

Slika 4: Tabela vrednosti t,s,v,a

Slika 5: Izvedba poskusa s kroglico na klancu

Že iz tabele lahko ugotovimo, da se hitrost enakomerno spreminja. Kadar se hitrost telesa
spreminja, je gibanje pospešeno. Če se hitrost enakomerno spreminja, je gibanje
enakomerno pospešeno, sicer pa je neenakomerno pospešeno. Pri tem gibanju uvedemo
pospešek (a), ki je stalen in ga lahko izračunamo po enačbi:

a= ∆v/∆t

Pospešek je torej fizikalna količina, ki pove, za koliko se spremeni hitrost v časovni enoti
Izračunamo ga kot količnik med spremembo hitrosti in časovnim intervalom.
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Glede na podatke lahko narišemo tri grafe, ki opisujejo količine: poti, hitrosti in pospešek.

5

Slika 6: Grafi s,v,a (t)
Grafi iz spletne strani http://www2.arnes.si/~soprdrst/Gibanje/

4.3

UPORABA ZNANJA O GIBANJU

Z znanjem, ki smo ga dobili lahko spoznamo še druge oblike enakomerno-pospešenega
gibanja. Tako smo v nadaljevanju spoznali še:
•
•
•
•

Prosti pad.
Navpični met.
Zaviranje.
Pospešeno gibanje z začetno hitrostjo.

Pospešek in hitrost, lahko dalje uporabimo v Newtonovem zakonu (F=m*a) in energijskih
zakonih gibanja (W kin= m * v2/2).

F

m

a

Slika 7: Drugi newtnov zakon

Zadal sem si cilj, da bi lahko izdelal pripomoček, ki bi glede na dejansko gibanje pretvarjal
spremenjivke v grafe. Še posebno bi bilo zanimivo ugotoviti, kako se z večanjem hitrosti
spreminja kinetična energija, ki je odvisna od mase telesa in kvadrata hitrosti.

Izvlečki iz knjige: Ambrož Demšar, Vasja Kožuh, Valentina Mlakar: ZAKAJ SE DOGAJA – GIBANJE IN ELEKTRIKA, Učbenik,
Rokus Klett, Ljubljana 2010

8

Staš Bucik - Od učila fizike do varnosti v prometu

4.4

RAČUNALNIŠKI PROGRAM, KI OPISUJE GIBANJE

Slika 8: program Tracker

Spoznal sem že obstoječi računalniški program Tracker, ki nam omogoča ročno ali
avtomatsko sledenje opazovanih teles, tako da jim lahko določi lego, hitrost in čas. Te
podatke lahko preračuna sam glede na posnetek gibajočega telesa, ki ga opazujemo.
Program tudi določi masno težišče, interaktivne vektorje za določanje vrednosti hitrosti.

Dobil sem idejo, da lahko izdelam program, ki bo povezal realno gibanje opazovanega
telesa z obdelavo podatkov.
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EMPIRIČNO-PRAKTIČNI DEL

Svojo začetno idejo sem začel razvijati v dveh smereh. Določil sem miselni vzorec za
delovanje programa, ki sem ga razvijal v programskem jeziku Java V drugem sklopu pa sem
izdelal še praktični izdelek, ki je bil sestavljen iz elektronskih komponent in vozila na klancu.

5.1
IZDELAVA RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE
Z mojo računalniško aplikacijo sem želel:
• Simulirati gibanje,
• da zna prejeti podatke iz avtomobilčka,
• da zna prikazati podatke v obliki grafov,
• da bo prijazna porabnikom (enostavna za uporabo)
• hitra.

Uporabljal sem programski jezik Java (http://www.java.com/)

in razvojno okolje Eclipse (https://www.eclipse.org/)

Pri risanju grafov sem Izbiral sem med tremi knjižnicami :
• JFreeChart (http://www.jfree.org/jfreechart/)

• Charts4J (https://code.google.com/p/charts4j/)

• JChart2D (http://jchart2d.sourceforge.net/)

Odločil sem se za JChart2D, ker je najhitrejša. Uporabil sem tudi knjižnico za lažje nalaganje
programov, ProgramLoader, ki sem jo spisal sam. Najprej sem se lotil izdelave GUI-ja in
glavne programske zanke. Nato sem izdelal ogrodje za osveževanje stanja in risanja na
zaslon. Za GUI sem uporabil Swing, ki je vključen v skoraj vse distribucije Jave. Potem sem
dodal simulacijo žoge skupaj z simulacijo gravitacije. Temu je sledilo dodajanje sposobnosti
izrisovanja grafov (Pot, hitrost, pospešek kinetična energija). Na koncu sem izdelal vmesnik,
10
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ki omogoča komunikacijo med avtomobilčkom in aplikacijo prek TCP/IP protokola. Prek tega
vmesnika lahko prejemamo podatke o opravljeni poti, hitrosti in pospešku avtomobilčka.

Slika 9 : Prvi rezultat mojega dela- graf s(t) za dve opazovani telesi

Aplikacijo sem preizkušal sproti. Sprva je bila nestabilna, a sem to kmalu popravil.
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5.2
IZDELAVA VOZILA IN KLANCA
Moj praktični izdelek sem skrbno načrtoval, saj sem si zamislil narediti lahko vozilo, ki se
tekoče premika po klancu navzdol.
Izdelal sem skico, na kateri sem določil obliko in gradiva iz katerih bom izdelal avtomobilček.
Za nosilno ploščo sem izbral prozorno pleksi steklo, ki se mi je zdelo primerno zaradi teže in
montaže vseh komponent. Z podvozje pa sem uporabil kovinske nosilce, ki so ostajali od
neuporabne zbirke za mehaniko. Nanje sem pritrdil leseni kvader na katerega sem pritrdil
nosilno ploščo iz umetne snovi. Osi in kolesa sem recikliral iz neuporabne igračke.

DELOVNI POSTOKI IZDELAVE AVTOMOBILČKA in NAMESTITEV KOMPONENT:
→ Zarisovanje
(svinčnik, ravnilo)
→ Žaganje
(vibracijska žagica)
→ Brušenje
(pile, brusilni papir)
→ Spajanje (vijaki)

Slika 10: Sestavljanje avtomobilčka
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Na nosilno ploščo sem pritrdil senzor pospeška (adxl345) in računalnik (Raspberry Pi).
Povezal sem ju tako:
Rdeča ------Črna -------Rumena -----Oranžna -----

Vic
GND
SDA
SCL

(Napajanje 5V)
(Masa)
(I2C dat linija)
(I2C clock linija)

Slika 11: Shema povezave

Slika: 12: Senzor pospeška in mini računalnik, ki sem ju pritrdil na avtomobilček
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Izdelal sem še preprost program, ki se izvaja na Raspberry Pi-ju. Ta program omogoča branje
podatkov iz senzorja prek I2C protokola in pošiljanje teh podatkov prek TCP/IP protokola
vsem odjemalcem.
IZDELAVA KLANČINE
Sledila je izdelava klančine, za katero sem uporabil vezano ploščo debeline 8mm, orehove
deske za nosilce in moznike ter vijake Nosilce sem prevrtal na določenih višinah, saj se s tem
lahko spreminja naklon klanca. Z medeninasto palico sem pritrdil klanec na višino, ki naj bi
ustrezala optimalnem gibanju avtomobilčka po klancu.

Slika 12 : Končni izdelek premični klanec

Pri nastavljivem klancu sem hotel spreminjati pogoje, ki jih imamo pri vožnji
navzdol. Pozanimal sem se, kako je določen naklon na prometnem znaku, ki
označuje približevanje nevarnemu spustu oziroma nevarnemu vzponu, če
pomeni višinska razlika ali naklon kakšno nevarnost pri vožnji.
Če predpostavljamo, da je:
45°=100%
X=23%
________________
x=10,7°
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Pravilen nagib cestišča sem določil s kotnikom, tako da bo čim bolj podoben pogojem, ki o
najpogostejša pri premagovanju vzpetin in spustov hribov v naših primorskih hribih.

Sliki13: Premik klanca in določitev kota spusta.
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6

DELOVANJE, REZULTATI IN ZAKLJUČEK
6.1

DELOVANJE

6.1.1

DELOVANJE APLIKACIJE

Aplikacija se pred vstopom v glavno programsko zanko najprej inicializira. To vključuje:
•
•
•
•

Kreacijo GUI-ja.
Vzpostavitev simulatorja.
Ustvaritev dveh žogic.
Dodajanje žogic v zbirko žogic za procesiranje.

Glavna programska zanka je sestavljena iz dveh stanj. To sta osveževalo stanje (update) in
stanje prikazovanja (render).
osveževalo stanje je najbolj razvejano. Najprej se osvežijo vrednosti dimenzije okna, ki so
zelo pomembne za preračunavanje pozicij predmetov. Temu sledi osveževanje vsakega
registriranega predmeta posebej. V moji aplikaciji obstajajo štiri vrste predmetov:
•
•
•
•

Entity (Predhodnik vseh predmetov za simulacijo)
AbstractBall (Abstraktna žogica)
TexturedBall (Teksturirana žogica; Izhaja iz razreda AbstractBall)
CarEntity (Vmesnik za komunikacijo z avtomobilčkom)

Osveževalna funkcija razreda AbstractBall najprej preveri ali je žogica dosegla tla. Če je,
potem žogici invertira hitrost po Y osi. Če žogica ni dosegla tal, pa se ji prišteje gravitacijski
pospešek. Nato se v graf vnesejo nove vrednosti, ki jih program izračuna za trenutno stanje.
Osveževalna funkcija razreda CarEntity pa je veliko enostavnejša. Vsak predmet iz tega
razreda vsebuje en izvod predmeta, ki omogoča komunikacijo z avtomobilčkom prek
protokola TCP/IP. Preko tega predmeta aplikacija sporoči avtomobilčku naj osveži podatke s
senzorja. Nato prebere vsako vrednost posebej, jo zapiše v pomnilnik in jo doda na graf.

Ko program vstopi v stanje prikazovanja, se najprej pripravi nova prazna slika.
To stanje lahko poteka na dva načina:
• Risanje predmetov:
Najprej se na pripravljeno sliko nariše ozadje in nato se na ustrezni poziciji
izrišejo še žogice. Če je risanje smernih vektorjev omogočeno, se tudi ti
izrišejo.
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• Risanje grafa
Izdela se graf, kateremu nastavimo barvo ozadja, naslov…itd. Nato mu
dodamo ustrezne podatke in njegovo sliko narišemo na pripravljeno površino.

Na koncu se slika, na katero smo risali, izriše na zaslon.
Glavna programska zanka se izvaja, dokler ne zapremo programa.

INIT

UPDATE

RENDER

Slika 14: Programska zanka- miselni vzorec
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Slika 15: Podrobnejši prikaz zaporedja funkcij in zank
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6.1.2

DELOVANJE PROGRAMA NA AVTOMOBILČKU

Program se izvaja v neskončni zanki, v kateri sprejema nove odjemalce. Ko se nov odjemalec
poveže z avtomobilčkom, se izvede nova nit, ki je zadolžena za komunikacijo med
odjemalcem in avtomobilčkom. Odjemalec z ukazom »UPDATE« sporoči avtomobilčku naj
ponovno prebere stanje na senzorju. Nato z ukazom »GET <spremenljivka>« prejme podatke
o podani spremenljivki. Odjemalec lahko kombinira oba ukaza.

Primer:
$
> UPDATE
> GET VELOCITY
2.3092
> GET ACCEL
0.367
> UPDATE GET ACCEL
0.1302
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6.2

REZULTATI

Ko sem povezal mini računalnik preko brezžičnega omrežja na prenosnik, sem takoj ugotovil,
da sta se napravi prepoznali, in da se podatki gibanja lahko prenašajo v aplikacijo (vklop
ikone za brezžično povezavo).
Avtomobilček sem postavil na vrh klanca in še enkrat preveril ustavitev kabla za napajanje, ki
mi je pogosto nagajal pri spustih, saj se konektor ni lepo usedel na priključek.
Ko sem spustil avtomobilček, so se na grafu že izrisale krivulje gibanja. Na aplikaciji sem
lahko izbiral med grafom hitrosti, pospeška, kinetične energije in poti.
Ko sem spreminjal naklon klančine, se je s tem tudi spreminjala hitrost. To je bilo zaznati tudi
na grafu kinetične energije, saj je odvisna od kvadrata hitrosti:

Wk= m*v2/2

Slika 16: graf: v(t) zelena črta (spreminjanje hitrosti)

Slika 17: graf: vrednosti pospeška pri gibanju navzdol, navzgor s špicami motnje pri spremembi smeri.
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6.3

ZAKLJUČEK....

Moj končni izdelek torej deluje. Ko povežem avtomobilček preko brezžičnega omrežja na
prenosnik in poženem aplikacijo, se izrišejo grafi, ki jih želim opazovati. S nižanjem naklona
se zelo lepo vidi, kako pada vrednost hitrosti in posledično so nižje vrednosti tudi pri grafu
kinetične energije. Moj program bi lahko nadgradil tudi v tej smeri, da bi lahko spreminjal
maso avtomobilčka. V tem primeru, bi ga lahko obtežil in opazoval, kako se pri tem
spreminja kinetična energija in ali je končna hitrost odvisna od mase telesa, ki se spušča.
Svoj izdelek sem predstavil sošolcem in jim najprej razložil, kako sem ga izdelal ter na kaj
morajo biti pazljivi pri opazovanju rezultatov. Poskus smo ponovili večkrat in si tudi ročno
zapisovali vrednosti, ki smo jih lahko razbrali iz grafa. Seveda so me zelo zanimali tudi
rezultati drugega anketiranja. Ugotovil sem, da sedaj vsi učenci ločijo enakomerno in
pospešeno gibanje, prepoznajo vse štiri količine, ki nastopajo v pospešenem gibanju, njihove
odvisnosti in predvsem vejo, da lahko s tremi grafi opišemo gibanje avtomobilčka po klancu.
Veliko učencev je tudi tako prepoznalo odvisnost hitrosti in kinetične energije. Potem smo se
v uri še veliko pogovarjali o nevarnostih vožnje po strminah, klancih s slabimi voznimi
razmerami, ...
Zadovoljen lahko zaključim, da bi moje učilo zares lahko spadalo v vsako osnovno, srednjo
šolo in povsod tam, kjer se zavedamo, da je bolje spregovoriti o varni vožnji kot obžalovati,
ko je prepozno.

Slika 18: Moj avtomobilček na klancu
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VIRI INFORMACIJ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.cestna-signalizacija.si/ (dec 2013)
http://www.motorevija.si/l3.asp?L1_ID=31&L2_ID=245 (dec 2013)
http://www.java.com/ (feb/14)
https://www.eclipse.org/(feb/14)
http://www.jfree.org/jfreechart/(feb/14)
https://code.google.com/p/charts4j/(feb/14)
http://jchart2d.sourceforge.net/(feb/14)
Peter Breznik, Mag. Borut Boc, Franc Jurman, Brane Šimenc, DOBER VOZNIK
BOM: PRIROČNIK, Primotehna, d.o.o, Maribor 2009
Milan Ambrožič, Erik Karič, Samo Kralj, Mitja Slavinec: FIZIKA, NARAVA,
ŽIVLJENJE 2, Učbenik, DZS, Ljubljana 2003
Ambrož Demšar, Vasja Kožuh, Valentina Mlakar: ZAKAJ SE DOGAJA – GIBANJE
IN ELEKTRIKA, Učbenik, Rokus Klett, Ljubljana 2010

PRILOGE:






ANKETA1
REZULTATI
ANKETA2
REZULTATI
UTRINKI
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ANKETA: RAZUMEVANJE ZNANJA FIZIKE O GIBANJU
_________

Razred 9.

A.) NA KAKŠEN NAČIN SMO SPOZNALI ENAKOMERNO GIBANJE PRI POUKU FIZIKE:
• S poskusom kroglice.
• S silomerom in štoparico.
• Z gibanjem avtomobilčka po mizi.
• S primeri enakomerne vožnje.
B.) NA KAKŠEN NAČIN SMO SPOZNALI NEENAKOMERNO GIBANJE PRI POUKU
FIZIKE:
• Z navpičnim metom.
• Z razlago, kako pada kamen v vodo.
• Z gibanje kroglice po klancu.
• Preko razlage o pospešku pri gibanju.
C.) ČE BI MORAL PREDSTAVITI ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE, BI SE PRI TEM
POSLUŽEVAL:
• Primerov gibanja.
• Enačb in računskih nalog.
• Praktično s poskusom.
• Z risanjem grafov in komentiranjem spremenljivk.
D.) KOLIKO GRAFOV LAHKO OPIŠE ENAKOMERNO- POSPEŠENO GIBANJE:
• 3
• 1
• 2
• Ni določeno
E.) V KATERI POVEZAVI JE KINETIČNA ENERGIJA Z ENAKOMERNO POSPEŠENIM
GIBANJEM?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
F.) VOZIŠ MOTORNO KOLO V KLANEC, NA VRHU TE ČAKA VOŽNJA NAVZDOL.
KAKO PRILAGODIŠ VOŽNJO RAZMERAM?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
G.) OD ČESA JE ODVISNA VARNOST PRI VOŽNJI NAVZDOL PO KLANCU?
____________________________________________________________________
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F.) BOLJE RAZUMEM SNOV PRI FIZIKI, ČE:
• Pazljivo poslušam razlago.
• Pišem zapiske in jih doma še oblikujem v miselne vzorce.
• Opazujem demonstracijski poskus.
• Sodelujem pri skupinskem poskusu.
• Če je snov navezana vsakodnevne praktične primere.
• Se učim sam doma s pomočjo.
• Uporabim spletne učilnice in predelam vaje.
H.) ALI TI BI MOJA RAČUNALNIŠKA APLIKACIJA POMAGALA PRI RAZUMEVANJU
VSEBIN O ENAKOMERNO POSPEŠENEM GIBANJU?

V procentih _________/100.

Hvala za pomoč.
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REZULTATI ANKETE

NA KAKŠEN NAČIN SMO SPOZNALI ENAKOMERNO GIBANJE PRI POUKU FIZIKE:

poskus enakomerno gibanje
S poskusom kroglice
silomerom in štoparico
gibanjem avtomobilčka po
mizi
primeri enakomerne vožnje

NA KAKŠEN NAČIN SMO SPOZNALI NEENAKOMERNO GIBANJE PRI POUKU FIZIKE:
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ČE BI MORAL PREDSTAVITI ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE, BI SE PRI TEM
POSLUŽEVAL:

KOLIKO GRAFOV LAHKO OPIŠE ENAKOMERNO- POSPEŠENO GIBANJE:

V KATERI POVEZAVI JE KINETIČNA ENERGIJA Z ENAKOMERNO POSPEŠENIM
GIBANJEM?
NAJPOGOSTEJŠI ODGOVORI:
• Ko zakotalimo kroglico, ta ima Wk.
• Kinetično energijo ima telo, ki se giblje, neglede ali se giblje
enakomerno ali pospešeno.
• Večjo Wk ima hitrejše telo.
• Pri pospeševanju se veča Wk.
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•

Ko spustimo kroglico po klancu se ji povečuje Wk zaradi pospešenega
gibanja.
Pri padcu in pri navpičnem metu se spreminja Wk.
Energija je odvisna od mase in hitrosti telesa.
Če imajo telesa to energijo pomeni da se gibajo.
Je premo sorazmerna s hitrostjo.
Je povezana s potjo in časom.

•
•
•
•
•
•
VOZIŠ MOTORNO KOLO V KLANEC, NA VRHU TE ČAKA VOŽNJA NAVZDOL. KAKO
PRILAGODIŠ VOŽNJO RAZMERAM?
NAJPOGOSTEJŠI ODGOVORI:

•
•
•
•
•
•
•

Paziš da ne greš s preveliko hitrostjo.
Zaviraš.
Ne pritiskaš več na GAS, kot si to storil pri vožnji navzgor.
Lahko ugasneš motor.
Navzdol moraš bolj počasi.
Na vrhu klanca ustaviš in zaviraš.
Pustim da sam motor zavira in ne dodajam plina.

OD ČESA JE ODVISNA VARNOST PRI VOŽNJI NAVZDOL PO KLANCU?
NAJPOGOSTEJŠI ODGOVORI:

•
•
•
•
•
•

Od
Od
Od
Od
Od
Od

varnostne opreme.
hitrosti.
vozila
cestišča.
velikosti vozila.
zavor.

BOLJE RAZUMEM SNOV PRI FIZIKI, ČE:

RAZUMEVANJE SNOVI IZ ZNANJA FIZIKE

Pazljivo poslušam razlago.

Pišem zapiske in jih doma
še oblikujem v miselne
vzorce.
Opazujem demonstracijski
poskus.
Sodelujem pri skupinskem
poskusu
Če je snov navezana
vsakodnevne praktične
primere.
Se učim sam doma s
pomočjo.
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ANKETA 2 – POKONČANI DEMONSTRACIJI MOJEGA UČILA:
ZAKLJUČEK:
Učenci veliko bolj razumejo gibanje po klancu in ga navezujejo z novimi
količinami. Vsi učenci vedo, da pospešeno gibanje opišemo z 3 grafi, Spoznali so
grafe spreminjanja hitrosti in pospeška v času opazovanja. Pri predstavitvi gibanja
bi se skoraj v si učenci odločili za grafe, povezane z konkretnimi primeri gibanja.
Ugotovili so, da sta hitrost in kinetična energija proporcionalni-Wk narašča s
kvadratom hitrosti. Svoje znanje bodo znali uporabiti pri prilagajanju vožnje pri
spustu, seveda pri tem bodo upoštevali tudi hitrost pri spuščanju , težo vozila,
vozne razmere, cestišče, opremo vozila, kvaliteto zavor,..

ALI TI BI MOJA RAČUNALNIŠKA APLIKACIJA POMAGALA PRI RAZUMEVANJU
VSEBIN O ENAKOMERNO POSPEŠENEM GIBANJU?
V procentih 90/100.
Zelo lepo in hvala za pomoč.
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