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ZBORNIKU NA POT 
 

5. oktober - mednarodni dan učiteljev smo na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik v letu 2019 praznovali nekoliko drugače. 

Medse smo povabili učitelje praktike in jih poprosili, da nam na mednarodni konferenci Izzivi v šoli predstavijo svoje 

vsakodnevne poklicne izzive. Odzvalo se je 144 učiteljev iz 55 organizacij. Poleg njih so se nam pridružili še trije plenarni 

predavatelji in prav tako trije gostje iz tujine. 

Sooblikovali smo dan, preživet skupaj ter tudi zbornik, ki je pred nami. Vsi predstavljeni izzivi so zabeleženi v njem in so 

dokaz, kako iznajdljivi in marljivi smo pedagoški delavci. Vedno iščemo rešitve in preizkušamo novosti. Prepričana sem, da 

bodo zapisi postregli z marsikaterim presenečenjem in navdušili še koga, da izzive preizkusi v praksi. 

Zapisano daje veliko možnost vpogleda v vsakdanjo pedagoško prakso. Je nekakšno ogledalo, s čim se pedagoški delavci 

soočamo vsak dan. Je zahvala in slavospev pedagoškemu poklicu. Je pa tudi klic na pomoč za kakšno kategorično rešitev na 

nivoju držae. 

Hvala vam vsem, ki ste prispevali svoj delček v zbornik. Hvala delovni skupini in vodstvu šole, za vso podporo. Hvala 

tehničnima urednikoma, ki sta nesebično vztrajala, da ima zbornik končno podobo. 

Naj zaključim z besedami plenarne predavateljice, gostje iz Velike Britanije, doktor Emme Kell: “In dan, ki smo ga preživeli 

skupaj, je bil PRAZNIK!” 

 

Kamnik, 5.10.2019  

 

Lidija Vidmar 

Koordinatorica mednarodnega posveta 
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ABSTRACT  

This article is based on my book, How to Survive in Teaching (Bloomsbury, 2018) and includes more recent research and 

developments through my teaching, practice and research. The presentation acknowledges that, despite a desire to believe 

otherwise in many quarters, there are significant and worrying challenges facing UK teachers. These include, most 

significantly, an erosion of individual teachers’ autonomy and professional integrity which, combined with constant changes 

to fundamental elements of our system (from academisation to examinations) and a more recent funding crisis hitting many 

schools has resulted in a ‘perfect storm’. Despite various government initiatives, we still do not have enough good quality 

teachers for our young people, and the attrition rate for new teachers is far too high, with 3/5 teachers leaving the profession 

in the first three years. To balance this grim picture, the presentation offers a variety of practical advice and recommendations 

at personal, institutional and national level, to help teachers stay in what is ultimately ‘the best job in the world’ 

Keywords  

Wellbeing, resilience, workload, professional integrity, recruitment, retention 

1. SCHOOLS IN ENGLAND  
Schools in England are currently facing a unique set of 

challenges which have resulted in a shortage of teachers 

both entering the profession and, most crucially, 

remaining in the profession. These challenges consist of 

the following factors: 

- An accountability system which means many 

teachers feel mistrusted and overly scrutinised and 

inspected on a day-to-day basis. 

- Significant changes to assessment and curriculum at 

all levels, from nursery (aged 5) to A Level (aged 

18) 

- Reduced funding to schools which means both 

resources and staffing costs are facing significant 

problems. 

- A population ‘bubble’ for students currently aged 

12-13 which means more teachers are needed. 

In the light of these challenges, it is more crucial than 

ever that we ensure that we put in all measures possible 

to ensure that great teachers enter – and remain – in the 

classroom to the benefit of young people. 

In October 2019, I travelled to Slovenia for the 

international conference, ‘Challenges in Schools’, hosted 

by Frana Albrehta Primary School in Kamnik. To step 

outside one’s day-to-day experiences and the norms that 

we take for granted is a powerful and transformative 

exercise he international conference has provided me not 

only with the opportunity to reflect on the challenges we 

are facing here in the UK but to take away elements of 

excellent practice in Slovenia to share with my UK 

colleagues. Please note that from this point I will refer to 

‘England’ and the ‘English system’ as schools in 

Scotland, Northern Ireland and Wales have their own 

distinctions so generalisations cannot be made.  

Prior to my visit to Slovenia, I asked teachers in England 

to reflect on what is distinctive about English state-

funded schools compared to schools where they have 

worked internationally. I go on to detail these below. 

1.1 Ofsted 
The Office for Standards in Education (Ofsted), run by 

the government, is a body which holds schools 

accountable for providing quality education for young 

people. Schools are regularly inspected – inspections 

usually include scrutiny of documentation (development 

plans, exam results data), conversations with students, 

examination of exercise books and lesson observations. 

Schools are inspected on average every three to five years 

and receive a grade: outstanding, good, requires 

improvement or inadequate. A lower grading is likely to 

result in further inspections and, in the worst-case 

scenario, the school being either shut down or taken over 

by an alternative set of leaders if it fails to improve. 

Whilst Ofsted themselves go out of their way to reassure 

schools that they don’t need to do anything ‘extra’ to 

prepare for Ofsted, the reality is that Ofsted has a direct 

impact on everything in most schools, from the number 

of students applying to the school to house prices in the 

area. Therefore, for headteachers and teachers alike, there 

is a great deal of stress and anticipation associated with a 

potential ‘visit’ and some schools put staff through 

regular mock inspections (or ‘Mocksteds’), which can 

have a negative impact on staff wellbeing at work and 

cause what many feel is unnecessary pressure. 

1.2 League Tables and Data 
The data capturing performance in examinations in 

schools plays a huge role in teachers’ lives. Performance 

data for schools is regularly published on websites and in 
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newspapers and affects parents’ perceptions of – and 

choice of – schools for their child. As each child comes to 

a school with crucial funding, the number of students 

who attend each school is crucial to the survival of the 

school. 

Teachers are also regular assessed on the exam 

performance of their students and this is directly 

connected to their pay and career progression. 

1.3 Diversification 
There are many different types of school in the UK, from 

independent (private) schools where parents pay for their 

children’s education to academies, which operate 

independently of local authority control and state schools, 

which operate under the local authority. Recent years 

have also seen the advent of ‘free schools’, where groups 

of individuals or organisations can set up their own 

schools with government funding. The following diagram 

shows how secondary schools are divided between the 

categories. 

 

Figure 1: Types of Secondary School in England 

1.4 A decline in the uptake of modern 

foreign languages 
In the early 21st century, the decision was made to make 

languages optional for most students at GCSE. This has 

led to a worrying decline in the proportion of students 

taking a formal examination in a language at the age of 

16 to less than 50%. It is likely that this will be 

exacerbated by the national climate around Brexit. Figure 

2 shows how update, particularly in French and German, 

has declined in recent years. 

 

Figure 2: GCSE Languages Dropping 

 

2. IS THERE A CRISIS IN ENGLISH 

SCHOOLS? 
When I embarked on the research for my book, ‘How to 

Survive in Teaching’ in 2017, I was determined that the 

book would be overwhelmingly positive. A practising 

teacher myself, for all the challenges, I adored my job.  

The number of teachers wishing to participate through 

surveys and interviews quickly escalated, and I ended up 

with a sample of 3,604 teachers. The first thing I had to 

do was acknowledge that the picture wasn’t as positive as 

I had initially hoped. The following figures show some of 

the more shocking findings: 

If the UK had 100 educators, 29 would not see 

themselves staying in the profession for another 2 years. 

If the UK had 100 teachers, 52 would disagree with the 

statement, ‘my workload is manageable. 

If the UK had 100 educators, 

- 66 would have been tearful at work at some stage in 

the last year 

- 31 would have taken medication for depression or 

anxiety 

- 34 would have had to take time off school as a result 

of stress or poor mental health directly related to the 

job 

I was quickly forced to acknowledge that yes, we did 

have a crisis on our hands. My examination of some of 

the factors involved can be summarised as follows. 

Workload is an issue that cannot be ignored, but teachers 

are not lazy and gain much satisfaction from working 

hard and feeling they are doing a good job. For me, the 

key was the erosion of trust and integrity of teachers, 

resulting from excessive scrutiny and rigid procedures in 

the name of ‘consistency’ which mean that teachers often 

have little space to use their creativity and professional 

judgement. 

In the light of this grim picture, I have examined what is 

good and positive about schools in England. The key 

findings here show that the students are rarely or never 

the cause of dissatisfaction or teachers walking away 

from the profession: 

If the UK had 100 educators, 88 would see teaching as a 

worthwhile profession 

If the UK had 100 teachers, 88 would say they enjoy 

teaching in the classroom 

3. WHAT’S YOUR ‘WHY?’ 
As a way of refocusing on teachers’ moral and social 

imperative and remind them of their reasons for choosing 

the job, a powerful exercise is to ask teachers why they 

chose to teach in the first place. In the last month, I have 

asked this question of several new teachers (in their first 

three years of teaching). Here are some sample responses 

to the question, ‘Why become a teacher?’ 

To create a positive impact on the youth and inspire them 

to go above and beyond. To work with children who 

don’t have rich parents or opportunities and get them to 

believe that they are capable and can do it because I did. 
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To have an ever-changing routine and to share my love 

for my subject! 

To make a difference, to do something with purpose, to 

use my creativity, to experience something new every 

day. 

I had an awful time at school, full of bullying and 

undiagnosed learning disabilities and low self esteem. 

When I got to University I flourished. I wanted to help 

students in the same position as me to feel supported, get 

the help they need and to share ideas and teach them 

things they could use in the future. 

In summary, people’s reasons for becoming teachers are 

very simple: either to share a love for their subject or to 

make a difference to society – or, more often, both! 

4. WHAT ARE WE DOING WELL 

IN ENGLAND? 
In a further attempt to focus on the positives, I asked 

English teachers what we do really well here. 

4.1 Inclusion, pastoral care and 

safeguarding 
Teachers very much see themselves as in loco parentis 

during (and often beyond!) the school day. Teachers are 

very well trained in identifying students enduring – or at 

risk of - physical or emotional harm and all schools have 

at least one safeguarding lead with links to experts to help 

support with such issues. On a day-to-day basis, students 

all have a personal tutor who they see once a day and 

whose key role is to build a relationship with them on a 

pastoral level. English schools stand firmly for tolerance 

and inclusivity, regardless of gender, sexuality, race or 

religion and schools have improved hugely in terms of 

dealing with bullying in recent years. 

4.2 Professional development 
There is an increasingly active movement of teachers 

choosing to collaborate voluntarily over online networks 

such as Twitter and Facebook as well as face-to-face in a 

variety of events, usually on Saturdays or in the evenings. 

These vary from quite formal events such as ResearchEd 

which celebrate formal academic research to very 

informal events such as BrewEds, which traditionally 

take place in the pub and welcome all with their 

perspectives on education and schools. 

4.3 Advanced understanding of 

curriculum and pedagogy 
Regular training of teachers is a big priority in most 

schools (despite tight budgets) and ensuring teachers and 

support staff are fully informed on the latest research and 

developments through staff training (known as INSET) is 

integral to the lives of most teaching staff in English. 

5. WAYS FORWARD 
It is important that we celebrate and build upon these 

positive and use them, as a community of educators, to 

forge a way forward. As a teacher and researcher, I see 

this way forward as embodying three key elements. 

5.1 Early career teachers 
There has been an exciting and very positive 

development at government level to ensure that teachers, 

from training to their third year, are well supported. This 

has been based on the voices of teachers themselves as 

well as key educational experts and it outlined below. 

 

Figure 3, from the Department for Education Teacher 

Recruitment and Retention strategy 

This development is promising and includes meaningful 

investment in training and development as well as a focus 

on high quality mentoring and guidance from schools. 

5.2 There is another way! 
There is a significant grassroots movement of 

progressive, forward-looking teachers and leaders who 

reject the focus on excessive scrutiny and stressful 

accountability in the name of humanity and trust of their 

teachers. These include high profile headteachers such as 

Jeremy Hannay and Rae Snape. They are part of a 

growing group, who frequently met at the kinds of 

conferences named above. It’s important that we strike a 

balance between hoping for change at government level 

and openly celebrating such practices, which lead to both 

excellent student performance and very positive levels of 

staff retention. 

5.3 The small things! 
Every element of my research comes back to the small 

things which make up the daily climate in any school and 

have such a huge impact on teachers’ perception of and 

wellbeing in their roles. It is important at all levels that 

teachers take responsibility for themselves and one 

another, taking time out for essential self-maintenance 

(often neglected in teachers’ lives) such as food, exercise 

and sleep. It is, above all, important to remember that 

nobody is too important or too busy to say ‘thank you’, 

‘sorry’ and ‘how are you?’ 

6. WHAT CAN WE LEARN FROM 

SLOVENIA? 
I have taken so much away from my trip to Slovenia. The 

slippers in school to help keep the school clean, the care 

for children before and after school, the bright and 

beautiful school environment. Each of these gives me 

ideas to bring back here. However, the overriding 

message is one around staff training and development. I 

was so struck and impressed by the sheer pride and sense 

of celebration that surrounded the conference. From the 

way teachers presented themselves in beautiful clothes to 

the excellent food to the ‘buzz’ that surrounded the day, I 

felt as if training and development and professional 

learning are things that are truly cherished in Slovenia. 

Sometimes, over here, there is a danger that such events 

can be seen as a duty or a ‘slog’ for teachers. I really like 

also the way teachers gain points for involvement which 

go towards their career progression opportunities. These 

are ideas which I will be bringing directly back to 

England, and I am so grateful to the community at Frana 

Albrehta Primary School in Kamnik, and in particular the 

organiser Lidija Vidmar for making these insights 

possible. 
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POVZETEK  

Prispevek izhaja iz izkušenj spremljanja pouka v preteklih letih, v razredih s hudo motečimi posamezniki ali procesi, ki 

ogrožajo izvedbo učne enote, na različnih šolah. Pri načrtovanju in izvedbi pouka je običajno uporabljen način, ki zagotavlja 

vključenost in aktivnosti deklet, ne toliko fantov. Pogosto opazim zahajanje v podrobnosti in vse preveč besed, premalo pa 

možnosti, da učenci in učenke sami najdejo ključna vprašanja in tudi odgovore glede specifične teme. Večina učiteljic 

pozabi, da še posebej v zahtevnejših razredih z več izstopajočimi fanti, pouk dosti bolje teče organiziran v večjih enotah in 

brez dodajanja vsebin in nalog za delo v razredu. Fantje potrebujejo jasno strukturo ure in predmeta, ki jim daje dovolj časa, 

da sami pridejo do ustreznih, pa tudi napačnih zaključkov. Povezava z njihovim sodobnim življenjem, z zanimanjem in 

njihovimi privzetimi vrednotami je ključna za uspešen pouk. Hkrati večina učencev na posamezne situacije reagira 

predvidljivo in različno od množične reakcije deklet. Poznavanje lahko uporabimo za boljšo prilagajanje pouka večinski 

populaciji šole – fantom - v veljavnih okvirih predpisov. 

Ključne besede  

fantje, drugačnost, struktura, aktivnost, prilagajanje, vrednote 

ABSTRACT  

This contribution comes from experience of monitoring lessons in classrooms over the years, in classes with severely 

disturbed individuals or processes that threaten the implementation of the teaching unit at different schools. In planning and 

delivery of the lessons, the usual way ensures girls’ involvement and activities but not many boys. Often, I notice that there is 

too much focus on the details, too many words, and not enough opportunity for students to find the key question themselves 

and also answer the relevant topics. Most teachers forget that, especially in the advanced classrooms with boys who tend to 

stand out more, the course is far more organized in multiple units and without adding content to the classroom work 

assignment. Boys need a clear structure in subjects that give them enough time to come to their conclusions, even the wrong 

ones. Connection with their modern life, their interests and their default values are the key to successful teachings. At the 

same time, most students respond to individual situations in a predictable and different manner than the mass reaction of 

girls. Knowledge can be used to better adapt the lessons to the majority of school population - the boys - within the applicable 

limits. 

Keywords 

boys, difference / otherness, structure, activity, adaptation, values 

1. SPREMLJANJE POUKA 
Pouk spremljam na povabilo šole, včasih je zadaj pobuda 

staršev, posebej na šolah, kjer smo tak pristop že 

uporabili. Posebnost lanskega leta so v bili azredi prve 

triade, ki so močno prekosali število v ostalih triadah. 

Pred vstopom v razred ne želim poznati specifičnih  

podatkov za posameznika, le prevladujočo težavo v 

razredu. Imena učencev spoznavam v času pouka, oz. 

zase uporabljam opisna imena, dokler učenca ali učenke 

kak učitelj ne poimenuje. Običajno zadošča, da 

spremljam tri pedagoške ure in vsaj en odmor. Učenci 

kljub prepričanjem učiteljev težko prikrijejo svoje 

običajno ravnanje. Sedim zadaj v razredu, beležim in se 

ne vmešavam v proces. Starši vedno vedo, da pridem 

spremljati pouk. Včasih se zgodi, da otroci doma sploh ne 

povedo, da sem že bil v razredu, ker preprosto pozabijo. 

Posebej, če poročam staršem z zamikom, ne na isti dan. 

2. OPAŽANJA 
Opazujem skupinsko dinamiko, specifike vodenja 

razreda, izstopajoče odzive, ponavljajoče akcije in 

reakcije učiteljev. Prav tako skupinsko dinamiko, 

poiščem vodjo razreda (pogosto dekle, ne fant), njen 

način upravljanja s fanti. Posebnosti vedenjsko opaznih 

učencev. Učiteljski zbor prejme poročilo neposredno 

največ dve uri po opazovanju, starši običajno isti večer, 

ob kratkem predavanju pa še navodila za posameznega 

učenca – pridejo starši in otroci. Spoznanje o resničnosti 

neprimernega vedenja njihovih otrok so včasih 

šokantna.Poročilo učiteljskemu zboru zajema ugotovitve 

glede posameznikov in možne poti do reševanja 

specifičnih težav.Včasih prav podrobno, kot navodilo za 

pralni stroj… pa tudi za razred kot celoto. Včasih delo v 

manjših skupinah – odvisno od situacije. Učitelji 

praviloma ne vedo, kateri dan pridem. Ker najbolj realen 

vpogled daje običajna ura in da so pod čim manjšim 

pritiskom. Učitelji dobijo podrobna opažanja in nasvete 

na željo tudi osebno, brez uvida ravnatelja, ki pa ve, da ta 

del storitve tudi obstaja, ostane med učiteljem, učiteljico 

in mano.  

3. SPECIFIKA FANTOV 
 poznati morajo strukturo predmeta in ure 
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 imeti dovolj časa za poskuse, napačne poskuse in 

kontrolo, nazadnje da celo naredijo prav 

 skupine naj bodo oblikovane, ne naključne 

 skupine naj bodo mešane po spolu 

 vloge naj bodo razdeljene, poročanje tudi 

 člani skupine dobijo enako oceno (starši!) 

 projekt zajema največ 2 dneva izvajanja 

 biti mora težko! (obsežne vaje so za punce…) 

 ne smejo imeti idealnih pogojev (welcome) 

 ponudite izbiro 

 uporabite prava merila, en običajna (branje) 

4. MOŽNOSTI 
 Kako sprejmem kontrolko od učenca, s katerim 

imam pogosto težave med poukom in kako od 

učenke? 

 Kako z matematiko na RU sprožim pogovor o 

medsebojnih odnosih, sodbah in podobnem? 

 “Fantovski teden” na šoli.  

 Menjava vlog z učitelji. 

 IKT gradiva in fantje – specifika. 

 Dajanje domačih nalog in oblikovanje testov. 

 Pomoč v nižjih razredih – pravljičar … 

 Sodniška pomoč za kršitelje pravil. 

 Lastni projekt – mentorstvo (XXL) 

 Šola sme imeti samo 3 zastave, ostalo je rizik. 

 Obesite zastavo VARNA ŠOLA. Vključite rizične 

učence. (izkušnje) 

5. VIRI IN LITERATURA  
Prispevek izvira iz lastnih opazovanj in urejanja težav v 

štirih desetletjih prakse, zato drugi avtorji niso navedeni. 
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POVZETEK 

Strojno učenje je danes ena od glavnih aplikativnih področij računalništva, a razen študentov na specializiranih smereh o 

njem vemo zelo malo, ali pa skoraj nič. Pristope strojnega učenja danes uporabljajo spletne aplikacije, aplikacije na telefonih 

in vsi napredni informacijski sistemi. Lastniki pametnih telefonov, uporabniki računalnikov, ali pa celo samo televizije, 

morda hladilnika, pralnega stroja, ali pa centralne kurjave nevede dnevno uporabljamo tehnike in modele zgrajene s strojnim 

učenjem. Zato je nenavadno, ali pa celo presenetljivo, da predmetniki na osnovnih in srednjih šolah, univerzitetni programi s 

področja družboslovja in celo naravoslovnih znanosti in praktično vse izobraževalne institucije strojno učenje zaobidejo 

oziroma o njem ne govorijo. Težava je najbrž v kompleksnosti; strojno učenje kombinira napredno statistiko, linearno 

algebro in matematično optimizacijo. A s to kompleksnostjo se srečujejo le snovalci in raziskovalci tehnik strojnega učenja. 

Avtorji tega prispevka trdimo, da lahko koncepte strojnega učenja predstavimo enostavno in na intuitivni ravni. Trdimo tudi, 

da je moč tehnike strojnega učenja enostavno in praktično predstaviti pri predmetih slovenščine, biologije, zgodovine, 

geografije, ali pa kemije. S strojnim učenjem na uporabnem nivoju je moč pričeti že koncem osnovne šole, v srednji šoli pa bi 

vsebine s tega področja lahko bile prisotne že v programih prvega letnika. Vključevanje teh vsebin zahteva seveda pripravo 

gradiv in uporabo primernih orodij. Avtorji tega besedila razvijamo eno takih orodij in ga uporabljamo na delavnicah, ki so 

namenjene predvsem neračunalniškem občinstvu. Orodje imenovano Orange (http://orange.biolab.si) lahko podpre krajše, 

nekajurne praktične delavnice, kjer se s strojnim učenjem pravzaprav ne ukvarjamo, ampak raje napovedujemo vrsto drevesa 

iz slik njegovih listov, razvrščamo slovenske poslance v skupine glede na njihova glasovanja, razvijamo evolucijska drevesa 

s primerjavo mitohondrijskega genoma, napovedujemo lastnosti kemikalij iz zapisa njihove strukture, ali pa razvrščamo 

čivke po slogu pisana in z modeli strojnega učenja zaznavamo sovražni govor. Za spoznavanje posamezne od naštetih vsebin 

je dovolj nekajurna praktična delavnica! Po njej lahko udeleženci strojno učenje sami uporabljajo doma, izdelajo domačo ali 

seminarsko nalogo in ga uporabljajo pri kakšni (tudi ali pa predvsem družboslovni) raziskavi. Po delavnici udeleženci bolje 

razumejo, kaj se dogaja v digitalnem svetu okoli nas. Na vabljenem predavanju bomo predstavili orodje Orange na primeru 

uporabe strojnega učenja in vas ob tem skušali prepričati, da je čas, da se to ali pa podobna orodja vključuje v slovenske šole. 

Ključne besede 

strojno učenje, umetna inteligenca, praktične delavnice, vizualizacija podatkov 

ABSTRACT 

Machine learning is today probably the most active field of computer science, but except the students in specialized programs 

and a few geeks, we know very little about this exciting technology. We can find machine learning in web applications, 

applications on phones, and in all advanced information systems. Smartphone owners, computer users, or even the users of 

any of the modern home appliances unknowingly use techniques and models built by machine learning on a daily basis. It is 

therefore strange, or even surprising that courses in elementary and secondary schools, university programs in the field of 

social or even natural sciences, and virtually all educational institutions bypass machine learning. The problem is probably 

complexity; machine learning combines advanced statistics, linear algebra, and mathematical optimization techniques. 

However, only researchers of machine learning techniques are faced with this complexity. The authors of this abstract argue 

that machine learning concepts can be presented easily and at an intuitive level. We also claim that it is possible to embed 

machine learning in current language classes, biology, history, geography, or chemistry. We could introduce applications of 

machine learning at the end of elementary school and in high school, provided the availability of appropriate teaching 

material and software tools. The authors of this text develop one of these tools and use it in workshops aimed primarily at 

general audiences outside computer science. Our tool, Orange (http://orange.biolab.si), can support short, hands-on 

workshops, which instead of deep diving into machine learning use to, say, predict the tree type from the photos of its leaves, 

group the Slovene MPs according to their votes, develop evolutionary trees of animals from their mitochondrial genome, 

predict the properties of chemicals from their structure, or cluster and classify tweets and detect hate speech. A half-a-day 

practical workshop to go through any of the above topics! After the workshop, its participants can use machine learning at 

home, do their homework or finish a seminar work, and use it in research. Participants of machine learning workshops also 

gain a deeper understanding of what is happening in the digital world around us. In the invited lecture, we will present the 

tool Orange on the selected application of machine learning, while trying to convince you that it is time to integrate this or 

similar tools into Slovenian schools. 

Keywords 

machine learning, artificial intelligence, hands-on workshops, data visualization

http://orange.biolab.si/
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ABSTRACT 

A presentation of »On the road with safety« educational software about road safety, first published in 2007 by »Teachers and 

Kidmedia« in cooperation with the Research Academic Computer Technology (R.A.CTI) in Greece. Description of the 

activities and the special characteristics of the software. Translation ability and process, in collaboration with the creation 

team. A proposal for teachers’ collaboration. 

Keywords 

road safety, educational, software, translate, collaboration 

1. INTRODUCTION 
»On the road with safety«, Version 4.0 (English-

translatable) is an educational software about road safety, 

created by Kidmedia team in August 2009. Kidmedia 

team is a small group of teachers who work in special 

education in Greece. Their goal is to create educational 

activities suitable for children with special needs and 

teaching tools for their educators and parents. The 

original educational activity package (v. 3.0, in Greek) 

was created by »Teachers and Kidmedia« in cooperation 

with the Research Academic Computer Technology 

(R.A.CTI) and was published in 2007. The package has 

been approved by the Pedagogical Institute of Greece and 

is distributed by the Ministry of National Education in 

Greece.  

The creators have been honoured by the Municipality of 

Veria in a special event on 28-11-2007. They also 

received honorary distinction from the Panhellenic 

Association of Special Educators on 26-01-2008 and 

were awarded at the Excellence and Innovation in 

Education event on March 14, 2010.  

The educational package is suitable for students with 

special needs, kindergarten (Pre-school education) and 

1st-2nd year Primary school. 

It is distributed under the terms of the Creative Commons 

Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Greece 

license, which is included in the installation package. 

2. MAIN LEARNING OBJECTIVES 
Taking into account that the software is mainly aimed at 

young children and children with special needs, the 

working group decided about the specific road signs that 

should be included, so that  children will not be at risk on 

the roads as pedestrians, when they drive their bicycle or 

when they are passengers on a vehicle. 

The production team’s aim is for an easy-to-use program 

with correct application of educational procedure, so that 

all children, whatever difficulties they may have, can 

succeed in a pleasant and enjoyable way. 

3. SPECIAL CHARACTERISTICS 

OF THE SOFTWARE 
Most of the functions described below, are available by 

clicking on the corresponding buttons on the navigation 

bar, which is shown or hidden when you press the [Shift] 

key. The purpose of the navigation bar is to stay in the 

chosen activity and not to be able to navigate inside the 

program without the teacher’s permission. 

The user can exit any activity or close the program by 

pressing the Escape Key [ESC] on the keyboard. 

The program incorporates up to three help levels for most 

applications, which change by clicking on [1] on the 

basic keyboard or by clicking on the corresponding 

button on the navigation bar. The higher the help level, 

the easier it is for the child to achieve his desired goal. In 

several cases, of course, this can change the character of 

the application completely from testing to teaching and 

vice versa. 

The use of the [Space Bar] is also important. With this, it 

is possible to change some characteristics of the 

application or change it completely or limit the use of 

certain buttons (e.g. printing). 

If, for any reason, you should wish to start an activity 

from the beginning, press [R]. 

An »Automatic Function« is incorporated so that when 

the child completes a particular number of repetitions of 

one application, then is automatically transferred to the 

next in the same category of programs. This function can 

be activated from the navigation bar. 

In almost all of the activities, it is possible to “freeze” the 

program and activate drawing on the screen, by keeping 

[Ctrl] pressed down and right clicking. The possibility of 

“drawing” on the application, with whatever color you 

choose, proves very useful when you are trying to help 

the child to accomplish things more easily. If you need to 

erase part of what you have drawn, you can use the color 

black, which works as an eraser, from the color choices. 

To wipe the whole screen clean, press [CTRL] + [Ζ]. 
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Picture 1: Drawing on the screen (screenshot) 

Another special characteristic, for the adult who is 

instructing the child, is the use of immediate help, which 

appears by pressing [H], or the corresponding button on 

the navigation bar. A brief description of the application, 

help levels, space bar function, the use of the navigation 

bar and the keys are described in the text which appears. 

In order to help children who have difficulty using the 

mouse or mobility problems, »On the road with safety« 

has incorporated the alternative of using a joystick in 

place of the mouse. By pressing [J], or the corresponding 

button on the navigation bar, you can interchange the use 

of mouse – joystick. In the case that a joystick is not 

available, you can use the cursor keys and the left hand 

[Ctrl] on the keyboard. Temporary control can be 

acquired by rolling the mouse to the right. If the mouse is 

left for a bit, control returns to the joystick. 

4. THE ACTIVITIES 
»On the road with safety« includes 20 applications with 

unique characteristics, which make up an exceptional, 

inspectional means of teaching, a pleasant and enjoyable 

game of knowledge for children, a teaching tool for both 

parent and teacher. 

Some of these are simple games with a clear educational 

purpose and behavioral characteristics when others can 

be used in different ways depending on what the teacher 

or parent wants to achieve. 

In the main menu there are 20 traffic signs – buttons. 

When you click on any of them you go to a different 

game. Mr. Wheels, a yellow car, is the guide that helps 

children and tells them what they need to know in every 

activity. If the mouse pointer is over a road sign in the 

main menu, Mr. Wheels will tell them the name of the 

activity. 

 

Picture 2: Main menu (screenshot) 

4.1 Magical Images  
Press space bar or do a right click on the mouse 

consequently to put all the images on the screen. When 

the image is complete, the user can do a left click on 

certain images to make them move and listen to the 

messages. 

[Space bar] (or right click): Adds an image every time 

that is pressed (or clicked). 

 

Picture 3: Magical Images 1 (screenshot) 

 

Picture 4: Magical Images 2 (screenshot) 
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4.2 Drive the car and collect the balls 
Use the mouse or the arrow keys of the keyboard to drive 

the car and turn all the red balls to green. Then collect all 

the green balls to complete the game.  

Help level 1: Hides the town. 

Help level 2: Makes a small gray ball appear so that the 

player can move the car more easily. 

Help level 3: Hides the town and makes the small gray 

ball appear. 

[Space bar]: Toggles control (arrow keys-mouse) 

 

Picture 5: (screenshot) 

4.3 Cross the streets safely and collect 

the balls 
Use the mouse or the arrow keys of the keyboard to guide 

the boy and turn all the red balls to green. Then collect all 

the green balls to complete the game. The boy must use 

the zebra crossings to cross the streets. 

Help level 1: Makes a small gray ball appear so that the 

player can move the boy more easily. 

[Space bar]: Toggles control (arrow keys-mouse). 

 

Picture 6: (screenshot) 

4.4 Drive safely in the town 
Use the arrow keys of the keyboard to drive the car to the 

other side of the town. If you pass through a red light you 

go back to the starting point and you lose points 

(seconds). If you bump onto a pedestrian or a pavement 

you lose points (seconds). 

Help level 0: Bump pedestrian: Lose 20 points, Red light: 

Lose 15 points, Bump car: Lose 10 points, Bump 

pavement: Lose 5 points. 

Help level 1: Bump pedestrian: Lose 10 points, Red light: 

Lose 10 points, Bump car: Lose 5 points, Bump 

pavement: Lose 2 points. 

Help level 2: Bump pedestrian: Lose 5 points, Red light: 

Lose 5 points, Bump car: Lose 2 points, Bump pavement: 

Lose 0 points. 

Help level 3: No obstacles or traffic lights. 

 

Picture 7: (screenshot) 

4.5 Dress the cyclist correctly so as to 

be safe 
Drag and drop all the things that are necessary for the 

safety of the cyclist on the proper place. When everything 

is in place you can play with the cyclists that appear on 

the lower part of the screen. 

Help level 1: The objects »lock« on the mouse pointer 

until the user clicks again to »drop« them. 

Help level 2:  The objects »lock« on the mouse pointer 

until the user clicks again to »drop« them and a shadow 

appears to indicate where the object must be »dropped«. 

 

Picture 8: (screenshot) 

4.6 Make the puzzle 
Put the pieces of the image in the right place. When it is 

complete Mr Wheels shows up and gives a description. 

Click on the arrows to change the picture. There are 10 

pictures available. 
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Help level 1: A transparent image appears so as to help 

the user find the right place to put the pieces. 

Help level 2: The pieces of the puzzle »lock« on the 

mouse pointer when you click on them. By clicking again 

you can »drop« them. 

Help level 3: When you click on a piece of the puzzle, a 

frame flashes indicating the right place to put it. 

[Space bar]: A key appears above the small image. As 

long as it is visible, you cannot change the image by 

clicking on the arrows. 

 

Picture 9: (screenshot) 

4.7 Click on the squares to form the 

road signs 
Click on the squares to change them and make any road 

sign you want to appear. There are 8 images available.  

Help level 1: The images in the squares are only 4 so that 

it is easier for the user to form them. 

Help level 2: The images are only 2. 

[Space bar]: Makes a small warm appear or hide. When it 

is visible and the traffic sign is complete it is not possible 

to change it. 

 

Picture 10: (screenshot) 

4.8 Try to match the pairs 
Two memory games with 12 and 18 cards. Click on the 

cards and try to match the pairs. Available images: 

Traffic lights and signs. 

Help level 1: Pressing space bar reveals all the cards for a 

few seconds. 

Help level 2: When the arrow overlaps a card it becomes 

transparent and you can see what it is. 

Help level 3: When you manage to match a pair, you hear 

a short description. 

[Space bar]: When help level is equal or higher than 1 it 

reveals all the cards for a few seconds. 

 

Picture 11: Memory 12 (screenshot) 

 

 

Picture 12: Memory 18 (screenshot) 

4.9 Put people, cars and traffic signs in 

the city 
Drag and drop the objects inside the big image and 

discuss about traffic situations in the city. You can print 

or save the image that you have created. Right click on 

any image to flip it. 

Help level 1: When you click on an object it »locks« on 

the mouse pointer, so that the user does not need to hold 

down the mouse button. Click again to »drop« the object. 

[Space bar]: Keep space bar pressed when you wish to 

change the background image, print or save. 

Advanced users: Keep Ctrl key pressed and press F12 to 

enter customization mode. Click on any image you want 

to change. A window appears and you may browse and 

change the image. The upper left small image changes 

automatically if you change the big picture (background). 

There is no problem with the size of the background 

picture. About the small images (people, cars and traffic 

signs): Their size must be almost the same as the images 

in the folder 10_Drag_n_drop which is installed in the 

same directory as the software. For example: orange car 
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539x241 (pixels), cyclist with red helmet 140x268, mom 

and child 200x384, traffic lights 160x537, traffic signs   

(side face ) 97x502, traffic signs (face ) 189x502. They 

must have been »cropped« and the surrounding color 

must be same in every pixel. Please check the images that 

we have used in the folder 10_Drag_n_drop to 

understand in a better manner what we mean. Free 

software you can use to do this: Gimp, Inkscape and 

Open office Draw. Keep Ctrl key pressed and press F12 

again to move the objects anywhere you like. It is not 

allowed to put them too close to the background image 

but you can hide them behind the small image to the left 

if you wish to have more space. Use the small squares to 

drag and drop them. Keep Ctrl key pressed and press F12 

a third time to enter normal mode again. If you wish to 

restart with the original images and settings Keep Ctrl 

key pressed and press F11. 

Important notice: Do not change the blond woman who 

holds a stop sign or the stop traffic sign (side face) 

because these images cannot be flipped normally when 

you right-click on them. Try to find wrong behaviors in 

the folder »Wrong« inside 10_Drag_n_drop folder. 

 

Picture 13: (screenshot) 

4.10 Paint the traffic signs with the 

correct color 
Choose the correct colour and paint the traffic signs. 

Every time you paint a sign correctly, Mr Wheels 

explains what it means. 

 

Picture 14: (screenshot) 

4.11 Let’s paint together 
Painting program for children. You can choose among 20 

images concerning road safety and fill colour inside or 

»trace« over their lines. Do a right click on the mouse or 

press space bar to »clear« the grey colour of the picture 

when you finish tracing. If you want to save, load or print 

an image, keep space bar pressed and click on the 

corresponding icon (you may load any bmp, png, jpg file 

but you only save to bmp). 

[Space bar]: Keep space bar pressed when you wish to 

print, load or save an image. Press space bar or do a right 

click to erase the grey lines when you »trace« an image. 

 

Picture 15: Description of buttons (screenshot) 

4.12 Green and red traffic lights 
In the first screen the user can watch the cars and the 

traffic lights and listen to Mr Wheels. Do a left click on 

the child with the skateboard to play the game. 

In the game the user must do a left click on the mouse or 

press space bar to switch on the red light. Every time you 

manage to stop a car, a hedgehog gets up. When all the 

hedgehogs are up, the game is complete. 

Help level 1: Decreases the speed of the cars. 

Help level 2: Decreases more the speed of the cars. 

[Space bar]: Switch on the red light. 

 

Picture 16: First screen (screenshot) 
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Picture 17: Game (screenshot) 

4.13 Let’s learn the traffic lights and 

signs 1 
Click on a traffic sign and make it appear on the 

windscreen of Mr. Wheels. Then Mr. Wheels will explain 

what it means. Finally a photo appears and you can hear 

more things concerning road safety. 

Do a left click on the child who wears a red blouse to 

shuffle the traffic signs, or on the child  who wears a 

yellow blouse to play the game (Mr Wheels test).  

Help level 1: The program stops after the photo appears 

and the message is heard. To proceed do a right click on 

the mouse or press space bar. 

Help level 2: The program stops after each message. To 

proceed you must do a right click on the mouse or press 

space bar. This way you may choose how you want to use 

the game (only images, only photos or a combination in a 

much slower pace). 

[Space bar]: Proceed to next step, for help level 1 and 

above. 

 

Picture 18: (screenshot) 

4.14 Let’s learn the traffic lights and 

signs 2 
Find the traffic sign that Mr Wheels asks. If you answer 

correctly the car moves on. If you make a mistake the car 

stops and turns upside-down. The game ends when »the 

dancing car gets to the garage«. 

Do a left click on the child who wears a red blouse to 

shuffle the traffic signs, or on the child  who wears a 

yellow blouse to play the game (Mr Wheels test).  

Help level 1: The traffic sign that you are looking for, 

appears on the windscreen of Mr Wheels. 

[Space bar]: No function. 

 

Picture 19: (sreenshot) 

4.15 Learn to look left and right 
Do a left click on the arrows (left, right, straight ahead) to 

turn George to the corresponding directions and listen to 

the message. Every time the mouse cursor overlaps the 

arrows the message is heard. 

Help level 1: George does not appear on the screen and 

the background picture changes. 

Help level 2: George appears again and the background 

picture remains stable. Every time that the mouse pointer 

is overlapping the left or the right arrow a picture of 

George appears, pointing towards the corresponding 

position . 

 

Picture 20: (screenshot) 

4.16 Pedestrian Traffic lights 
In the first screen watch the children that cross the street 

carefully and listen to what Mr. Wheels says. Do a left 

click on the boy or the girl on the upper right part of the 

screen to play the game (next screen). 

In the game use the mouse or the arrow keys of the 

keyboard to guide the boy or the girl and cross the street 

safely (when the little green man is lit). Collect all the 

green balls that appear on the sidewalk across the street 

and make all the hedgehogs get up in time to complete 

the game. It is only allowed to cross the street using the 

zebra crossing. Every time you try to cross the street 

away from the crossing, time is reduced 
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Help level 1: Makes a small gray ball appear so that the 

player can move the boy or the girl more easily. Time 

counter is 2 times slower. 

Help level 2: Time counter is 10 times slower. There is 

no time penalty when you try to cross the street away 

from the zebra crossing 

[Space bar]: Toggles control (arrow keys-mouse). 

 

Picture 21: First screen (screenshot) 

 

Picture 22: The game (screenshot) 

4.17 Which picture is correct? 
Click on the correct picture and make the two cars come 

together. Every time you make a mistake the cars stop 

and turn upside- down. There are 10 pairs of images (you 

can change them if you want inside the folder 

17_Which_is_correct). 

Help level 1: The pictures do not change until you find 

the correct one. 

 

Picture 23: (screenshot) 

4.18 A song about road safety 
Song: »Walking in the city«, available only in Greek. 

Music: Pagratis Pavlidis 

Lyrics: Valentini Pavlidou 

The movie is relevant to the lyrics of the song. 

 

Picture 24: (screenshot) 

4.19 Print any image you like 
Print any of the 39 available printouts: Traffic lights and 

signs (A4 and half A4), collage, award, transportation 

means and memory game. You can find all the files 

inside the folder Print 

[Space bar]: Keep space bar pressed when you wish to 

print or when you want to skip 10 printouts (left click on 

the icon). 
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Picture 25: (screenshot) 

4.20 Watch a movie with cars traffic in 

the city and much more 
In this video you can watch: Transportation means, in the 

city on a wheel chair, safety belt, crossing the street, and 

traffic lights. There are no subtitles or messages so that 

you can discuss taking under consideration the age of the 

child. 

 

Picture 26: (screenshot) 

5. TRANSLATION PROCESS 
In order to translate the program to any language first you 

must locate the “Translation” folder. This folder is inside 

the directory of the installation, which is usually 

C:\Program Files (x86)\On the road with safety or 

C:\Program Files\On the road with safety 

Check the content of all the folders (Help, Images and 

Sounds). Replace all the files with the corresponding files 

in your language. 

Help: 

All Help files are saved in the RTF format. If you are 

using any other editor than Wordpad please be careful! 

You must always save as RTF. Each text name begins 

with a number. This number indicates the application in 

which you can see this help file.  

Images: 

Each image name begins with a number. This number 

indicates the application in which you can see this image. 

There are some images that have the word BLANK in 

their name. These images are not used in any application. 

They can be used as canvas on which you can write the 

messages using a picture editor like GIMP or INKSCAPE 

(both are FREE). 

Sounds: 

Each sound name begins with a number. This number 

indicates the application in which you can hear this 

sound. There are some files that begin with 00. This 

means that they are used in more than one application. 

You can use AUDACITY to record and edit the sounds 

(free). 

Save all the files using the EXACT name of the file you 

want to replace. You MUST NOT change the names of 

the files, otherwise the program will not run correctly. 

You may want to keep the original files in ANOTHER 

folder or rename them. Open the Read_me.rtf files in 

EACH folder for further instructions. You can see 

»Menu_picture_numbered.png« for details of the 

numbers and the corresponding activities. 

6. COLLABORATION PROPOSAL 
Road safety education should be one of the most 

important concerns in our schools. A great number 

people lose their lives or become disabled in road 

accidents and unfortunately many of them are children. 

Beginning with the translation of “On the road with 

safety” we can form small teams of teachers in each 

country and go further. We can exchange our ideas, 

lesson plans, create more applications and contribute to 

awakening public opinion on the particular importance of 

road safety. 

For this purpose our team has created 

https://rs.kidsmedia.eu/ a web site in which each team 

from all the countries can publish ideas and lesson plans 

in their own language and translate them in English so 

that the other teams can make them available in their 

language. The Greek team will share knowledge about 

translating on a web site, editing images, recording 

sounds and creating applications (programming) with 

anyone that is interested.  

The number of people in a team should include an 

English teacher and anyone who is eager to learn new 

things (or already knows). 

In order to participate in this project please contact us at: 

rs@kidsmedia.eu 
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ABSTRACT  

Today’s teacher faces many challenges that require them to have digital competencies to include digital technology in their 

teaching and to find innovative methods and approaches to enhance teaching by developing and using digital content and 

tools. Within the program “e-Schools: Complete Digitalization of School Business and Teaching Processes for Creating 

Digitally Mature Schools for the 21st Century” the capacity of primary and secondary education systems will be strengthened 

in order to equip students for the labor market, further education and lifelong learning. The concept of e-Schools Teaching 

Scenario providing innovative teaching ideas contributing to organizing and conducting an educational process based on 

contemporary pedagogical approaches with the use of appropriate digital content and digital tools as a support to teachers for 

21st century teaching. Intending to harmonize with Croatian curricular reform and new concept of cross-curricular themes, 

new Teaching Scenarios will support teachers in implementation of new curriculum using digital technology.    

 

Keywords  
digital competence, e-Schools Teaching Scenario, contemporary education, digital content, contemporary pedagogy   

1. INTRODUCTION   
The program “e-Schools: Complete Digitalization of 

School Business and Teaching Processes for Creating 

Digitally Mature Schools for the 21st Century” [1] began 

in March 2015 with a pilot project involving 151 

Croatian schools. The pilot project "E-Schools: 

Establishing a System for Developing Digitally Mature 

Schools" was implemented by the end of August 2018. 

The main result of the pilot project is increase of digital 

maturity level of 10 percent of Croatian primary and 

secondary schools. Based on the pilot's experience and 

results, in September 2018, CARNET started 

implementing the second phase of the "e-Schools: 

Developing a system of digitally mature schools (Phase 

II)" worth HRK 1.3 billion. By the decision of the 

Ministry of Science and Education in all schools in the 

Republic of Croatia financed from the state budget 

teaching and business processes will be digitally 

transformed by 31. December 2022. The overall objective 

of the e-School program contributes to strengthening the 

capacity of primary and secondary education systems in 

order to equip students for the labor market, further 

education and lifelong learning. In digitally mature 

schools, teachers use technology to enhance teaching and 

develop their own digital content. They support 

independent learning and critical skills development of 

students at the center of the teaching process. Students 

thus actively participate in teaching with increased 

motivation to learn and continue their education, and thus 

become more competitive in the labor market.  

2. TEACHER DIGITAL 

COMPETENCIES  
In today's society 21st century competencies are needed 

to be able to live in and contribute to our current and 

future society. Teachers face many challenges that 

require them to contemplate and act so as to familiarize 

themselves with their abilities and goals. Continuous 

professional development is needed in order for teachers 

to achieve and maintain their integrity and to develop 

innovative methods, models and approaches in their 

teaching.  

It is therefore crucial for teachers to develop 

competencies that will help them to upgrade their skills 

through lifelong learning [2]. According to the EU policy 

on Development of skills digital competence is one of 

key competences for building a sustainable career and 

become active citizen. Digital competency represents the 

knowledge, skills and attitudes that individuals should 

master to best respond to the needs and challenges of 

new, information society technologies (ISTs), and to 

meet the challenges and opportunities of education in 

digital age. Educational institutions, primary and 

secondary schools, have a social responsibility to enable 

children and young people to acquire the necessary 

knowledge and skills that will enable them to compete in 

the labor market in the future. 

Lifelong learning programme provide continuous 

education and teacher training on making better use of 

digital technology for teaching and learning using 

contemporary pedagogical approaches to facilitate the 

educational process. This contributes to the strengthening 

and development of teachers' teaching competencies.  

3. CONCEPT OF E-SCHOOLS 

TEACHING SCENARIO 
Contemporary teaching is based on the idea of an active 

student who learns new knowledge and develops new 

skills through research and interaction with other 

students. The role of the teacher is changing from the 

traditional role, in which the teacher was almost the only 

source of knowledge and unquestioned authority, to the 

contemporary role, in which the teacher becomes the 

leader, advisor and moderator of teaching activities.  

One of the results of the e-Schools pilot project is the e-

Schools teaching scenarios. The concept and content of 

these scenarios can help teachers to improve their 

teaching through recommendations on the 

implementation of contemporary pedagogical approaches 
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supported by ICT. The e-Schools learning scenarios 

contain principles which will ensure that all students, 

regardless of their intellectual and physical differences, 

fulfil their educational potential. 

e-Schools Teaching Scenarios are multifunctional 

materials providing teaching activities and ideas that can 

be applied in many ways, depending on the students' 

abilities, backgrounds and needs. The teaching scenarios 

can be integrated into the teaching of each course as a 

whole or as part of one lesson.  

This concept provides innovative teaching ideas 

contributing to organizing and conducting an educational 

process based on contemporary pedagogical approaches 

with the use of appropriate digital content and digital 

tools. Based on the idea of active learning where students 

are engaged in the process of learning through activities 

like exploring, problem solving, critical thinking, this 

concept places the teacher in the role of a mentor and a 

supporter as opposed to traditional lecturing [3]. Jurčić 

[4] emphasizes the role of the teacher in modern school 

gains new meaning. In addition to the educational and 

functional didactic tasks, in accordance with the subject 

curriculum, the development of student competencies is 

expected, which is the completeness of the learning 

outcomes.  

One of the main characteristics of e-Schools Teaching 

Scenarios concept is modularity that stipulates teacher’s 

creativity and offers the opportunity to organize 

educational process around various didactical alternatives 

in relation to concrete teaching situations to achieve 

learning outcomes using new teaching methods. 

Activities are presented in simple and concise manner to 

highlight the idea, but not to intrude the working model.  

Customized for three different level of performance 

complexity regarding the level of teacher’s digital 

competence e-Schools Teaching Scenarios are enabling 

equal opportunities for teachers regardless of the level of 

knowledge of digital technology. 

Pedagogical principles of e- Schools Teaching Scenarios 

describe new concept for contemporary teachers, students 

and 21st century schools with respect for student 

differences and diversity, promoting inclusion. Inclusion 

in education is a process that aims to overcome barriers to 

learning and participation, but also to adequately respond 

to pupils' differences and their needs in teaching [5]. The 

concept and pedagogical principles describe the way 

educational experts from CARNET and University of 

Zagreb, Faculty of organization and informatics thinks 

pedagogy of modern school with competent teachers and 

motivated students should be like.  

4. CONCLUSION 
e-Schools Teaching Scenarios are developed within e-

Schools pilot project with the goal to empower and 

encourage STEM teachers of primary and secondary 

education to develop and raise digital and didactical 

competences. For now, number of 240 e-Schools 

Teaching Scenarios in Croatian language for STEM 

teachers is available in the Edutorij - repository of a 

digital educational content. Four Teaching Scenarios, one 

for every STEM subject, is translated to English and can 

be reached in the Edutorij on the above-mentioned link.  

In 2020 more Teaching Scenarios will be developed as a 

support to teacher implementing new curriculum in 

Croatia. The new curriculum introduces the concept of 

cross-curricular topics that will underpin future Teaching 

Scenarios. 
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DEMANDS OF THE PRIMARY SCHOOLS OF TODAY 
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ABSTRACT 

2019 is an anniversary year: the ‘for all united primary schools’ celebrates 100 years in Germany. The founding of the 

primary school and its internal reform as a result of countless teachers’ work in recent years represents a so far unparalleled 

pedagogical movement. This acts as an inspiration and foundation for further improvements: For children’s rights to 

education, the basis of a democratic system. For an education concept that provides EVERYONE an equal opportunity to 

receive a well-rounded education – an ‘inclusive school’. For a child-friendly education concept that combines 

INDIVIDUAL and JOINT learning. And now we pose the question, of which social, technical, and environmental changes 

our children should be prepared for, with what experience and knowledge they should enter the future with, to shape their 

lives responsibly, with joy and optimism. What we know from the past and what we can learn from the present will provide 

the basis for the improvements that will gradually be implemented into the school, today, and in the future. 

 

1. A PRIMARY SCHOOL OF THE 

FUTURE IS ONE PROVIDING A 

WELL-ROUNDED EDUCATION 
Education is the confrontation of a person with the world, 

for them to understand their unique position in society as 

well as to develop one’s own personality in the context of 

natural and social conditions. Learning situations at 

school should therefore be designed to support the self-

education of the students.  

In the children’s schoolwork in primary schools, well-

rounded education manifests itself in these five aspects: 

1. Strengthening the self-confidence of each child 

in the context social interactions 

2. Education about values and how to strengthen 

their reliability and communality, as well as 

providing them with the experience of living in 

a democratic environment 

3. Developing solid foundations for further 

learning, related to all learning areas, thereby 

strengthening independent and cooperative 

learning 

4. Development of varied cultural experiences 

such as art, literature and music 

5. Having school as a space of experience and a 

model of a healthy and sustainable way of life, 

which deals with resources carefully 

Learning as self-preparation for the World 

Every lesson must be aimed at broadening the child’s 

internal and external experience. Learning always means 

self-interpretation and understanding of the world. For 

education to achieve its goal, the school must give the 

children the opportunity to pursue their own questions 

about the world as independently as possible. In doing so, 

they depend on the structure and stability provided by 

their professional educators. Good teaching therefore 

requires space for independent work as well as support 

and challenges in situations involving dialogue.  

1.1 Openness & curiosity for 

encountering the world 
An all-round education for all children is therefore a 

basic requirement of the public school, which should be 

enforced from the first day of school. Education arises 

from the conscious interaction with the world, which 

results from the active confrontation of learning, but by 

no means through the reduction of learning opportunities 

or that of testing knowledge and ability during 

examinations. The content and subjects of primary school 

education should not be selected solely on the basis of 

their immediate usefulness or economic usability but 

should primarily serve general education. "Cultural 

techniques" such as reading, writing, arithmetic or even 

dealing with digital media should not be learned for their 

own sake, but as tools to gain access to knowledge of the 

world and cultural development of society and nature as 

well as to be able to participate in intellectual and social 

life. 

1.2 Rich and long-lasting learning 

experiences 
Rich and long-lasting education through experience 

succeeds only through the perception and development of 

contexts, not through the "gorging" of substances and the 

accumulation of knowledge. Teaching should allow 

children to gain insight into the relationships between the 

individual learning fields and methods. Classes are 

intended to connect feeling, thinking, research and action 

as much as possible and as often as possible, 

incorporating also creative design and cross-learning 

projects which have a connection to the real world. 

2. A PRIMARY SCHOOL OF THE 

FUTURE IS A SCHOOL THAT 

APPRECIATES AND PROMOTES 

ACHIEVEMENTS 
The growth of each child is based on the achievements 

that have been fostered from an early age. Children like 

to perform and learn sustainably, as long as they have a 

realistic chance of success and can gain experience. 
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Every child must have the opportunity to show their 

leaning success in some way.  

2.1 An achievement-appreciating 

culture 
The goal of developing inclusive schools requires forms 

of performance appraisal and feedback that meet these 

guidelines: 

- individual attention and focused development of skills 

- definition of projects, perspectives and priorities 

- cooperation between parents, teachers and students to 

create an environment of support and participation 

- creation of an evaluation process by teachers, parents 

and children 

2.2 The Contradiction of 

Differentiation and Selection Order 
So long as there is a multi-level Secondary School 

system, the day-to-day work of the primary school is 

inconsistent with assessments as a feedback and guidance 

tool. 

2.3 Educational Learning and feedback 

culture 
The underlying idea of a differentiation process to 

separate students of various learning levels, is to enable 

learning success – through challenges and tasks at a level 

appropriate to the child and with reference to the next 

individual learning steps. The concept promotes not 

starting at the weaknesses or inabilities of the child, but 

focussing on their capabilities and strengths, and the level 

of learning already achieved.  

It is a core task of the school development to coordinate 

the feedback given to the students, to make sure the 

different formats work harmoniously and are in line with 

the with the teaching methods used.  

3. A PRIMARY SCHOOL OF THE 

FUTURE IS A PLACE WHERE LIFE 

IS APPRECIATED ON ALL LEVELS 
All children depend on security and attention for their 

development. The primary school sees itself as a place of 

belonging and security.  

3.1 A Place of belonging and 

recognition 
Children want to be perceived and accepted as ‘adults’: 

whole people. They want to be heard and recognized. 

This is how they learn that experience and participation 

are worthwhile. Effort and enjoyment of life are mutually 

inclusive. It is about strengthening the wellbeing of the 

children at school in order to enable them to learn and 

appreciate learning.  

In particular, children who begin at a disadvantage to 

other students need protection against excessive demands 

and special treatment in case of difficulties. In all of 

society’s demands on primary education, pedagogy must 

pay particular attention to a child’s right to feel and 

behave like a child, to be able to create their own 

memories, experience different things, make mistakes, 

and to have the time and space for growth.  

The school should strengthen the child’s ability to create 

their own unique and individual experiences – their 

ability to think and act, their creativity and the power of 

their senses, and their contact with their environment 

(through their hands and bodies). Building and 

constructing, planting and gardening, designing and 

drawing, singing and making music, exercise, dancing 

and theatre are just as important in primary school work 

as listening, thinking, presenting, discussing and 

philosophizing. Thus, reading, writing and arithmetic can 

be appreciated and become meaningful to the child. The 

focus is mostly on the free and independent work of the 

child, which appeals to the senses, as well as the dialogue 

learning in the learning group, which places the learning 

experiences in a social context. Through their work and 

living together, children learn cooperation and solidarity.  

3.2 A Place of liveliness in the 

classroom and in school life 
The primary school should be a place of liveliness, inside 

the classroom and in all areas of school life; a place, in 

which learning, and the time children spend there, 

become wonderful experiences, and encourage healthy 

and friendly communication; a place in which safety and 

recognition resonate, and a place which, for some 

children, could pose as an alternate living environment, 

for example: 

- in the quality of learning opportunities  

- in the basic attitude towards the people around them 

- in the help they receive with problems 

- in the quality of the campus and rooms  

- in the structure of the time management 

Today, digital media play a major role in the child’s life 

and their experiences and will continue to play such a 

role in the future. Therefore, children need to be 

empowered to use technology effectively, but also to 

recognize the risks that come with it. For the best use of 

this digital technology, children must learn to be critically 

reflective, whilst at the same time be productive in a way 

that expresses their creativity and develop their social 

skills through such media.  

3.3 Demanding Learning Environments 
Ambience and atmosphere are of the utmost importance 

to the well-being of people in general, and this is also a 

prerequisite of successful learning. Basic education 

therefore requires challenging learning situations within 

the classroom and on school grounds. The furnishing, 

design and layout of the rooms at school should therefore 

meet high functional, aesthetic and sustainability 

requirements.  
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4. A PRIMARY SCHOOL OF THE 

FUTURE IS A SCHOOL OF 

INDIVIDUAL AND SHARED 

LEARNING 
The combination of individual and shared learning 

requires diverse forms of work and prepares for lifelong 

learning. Teaching in this way supports a structure that 

allows children to fulfil their learning time requirements 

and encourages time management. 

Individualisation of the children requires corresponding 

open task formats and a differentiated support from the 

teacher.  

4.1 Focussed and individual learning 
As far as possible, children approach learning in the same 

way. However, they receive different amounts of time 

and support depending on their respective requirements 

in the specific area of content or competence. Securing 

basic skills requires creative practice. It is best done in 

largely individualised lesson arrangements and times 

albeit integrated with others. 

Work Sharing and Cooperative Learning 

Project work, free work, weekly-planned work and 

related instructions create an equally organized classroom 

environment. Funding offers in those organizational 

forms for individual pupils can be integrated into regular 

teaching. 

4.2 Individual learning as part of joint 

activities  
Education takes place individually for each child, but 

always relies on exchange and dialogue, mutual 

consultation and support in the group. A number of goals 

can be better achieved by working together. 

5. THE PRIMARY SCHOOL OF 

THE FUTURE IS A DEMOCRATIC 

ONE 
Participating in the creation of a just world, livable for all 

people must be experienced by children at primary school 

age and further developed in democratic co-existence. 

5.1 Learning in co-operation with 

others 
Primary school is therefore intended to give the children 

the opportunity to deal productively with their fellow 

human beings to the mutual benefit of all. To do so, it 

must promote processes of social learning, strengthen the 

capacity for cooperation of the children and use them for 

their attempts for appropriating the world. This also 

includes the development of critical ability and the 

guidance for the productive handling of different 

perspectives within the framework of a respectful culture 

of debate. 

5.2 Democratisation of school 
As a democratic institution, primary school must be a 

school of democracy. The democratisation of education 

and school life can challenge and promote the willingness 

and ability of young people to take an active part in 

shaping the civilian life of society. This is also a 

pedagogical response to violence, political extremism, 

racism and anti-semitism among adolescents and young 

adults, and to a policy distance that has grown over the 

years. 

5.3 Democracy as a way of Life 
Children and adults experience democracy through 

belonging, participation, recognition and responsibility. 

Only then can it be experienced as a way of life in school, 

and at the same time, become the basis on which learning 

can take place. 

 

In school and in their lessons, children should have 

concrete experiences with basic democratic processes. 

This includes: 

- Reflect on and consider different perspectives 

- Cooperate with other students and plan with them 

- Vote, decide and be responsible for a limited amount of 

classroom activities 

Children as Subjects and Experts in their learning and life 

paths 

Practical ideas for the democratic pedagogical design of 

the teaching process and everyday school life have 

already been initiated and tested in numerous primary 

schools: 

- Participation in planning for parts of the lesson 

- Solve disagreements and conflict 

- Student council and school ‘parliament’ 

- Democratic action (forming and presenting opinions) 

- Engagement 

- Participation 

6. A PRIMARY SCHOOL OF THE 

FUTURE IS A SCHOOL FOR ALL 

CHILDREN 
Inclusion is defined by education and upbringing in a 

diverse community, with the aim of ensuring social 

participation for as many children and adolescents as 

possible, as well as building respect in each child for 

another’s individual rights.  

Children learn in their community from people younger 

and older than them. A variety of role models expands 

the learning opportunities for the child. Personal 

development, understanding of values and norms, 

recognition, individuality and solidarity are all vital 

experiences, and will be exemplified in school-life 

situations. This implies that children with different 

talents, with or without disabilities, and children of 

varying social and cultural backgrounds naturally come 

into contact with each other at educational institutions 

and in the living environment.  
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POVZETEK  
Na Osnovni šoli Frana Albrehta smo se v šolskem letu 2018/19 prvič srečali z izobraževanjem na domu, kar pomeni, da starši 

prevzemajo vso odgovornost za otrokovo znanje, ki ga sicer pridobi v šoli. Moje mnenje o kvalitetnem znanju otroka ob 

zaključku prvega razreda je bilo zelo skeptično. Porajalo se mi je polno različnih pomislekov in dilem. Starši morajo kot del 

učenja doma svojega otroka naučiti minimalne standarde znanja slovenščine in matematike. Učitelji smo za to izobraženi, 

starši pa ne. To niso heci. Če otroka na začetku šolske poti dobro naučimo temeljev, dobre osnove pri pisanju in računanju, 

bo lahko v višjih razredih to znanje uspešno nadgrajeval. Drugi pomislek je bila socializacija otroka in boj za večjo 

samozavest. S temi mislimi sem se spopadla pri sestavi izpita pri dveh predmetih, matematiki in slovenščini. Kako sestaviti 

izpit za prvošolčka, kako oceniti celoletno znanje otroka v dobri uri. Namreč pisni del izpita traja praviloma 45 minut, vendar 

največ 60 minut, ustni del pa lahko traja največ 30 minut. Izpit iz matematike in slovenščine sem sestavila z željo, da bi 

otrok, ob vstopu v učilnico, izgubil strah. Ob reševanju matematičnih nalog so ga na različnih postajah spremljale živali, ki so 

mu dale nagrado. Pri slovenščini so mu pri opravljanju nalog pomagali knjižni junaki. V enem tednu je omenjeni otrok 

opravil oba izpita zelo uspešno.  

Ključne besede  
Izobraževanje prvošolčka na domu, izpeljava zaključnega izpita, odprava stresa pri otroku s pomočjo živali in knjižnih 

junakov, spričevalo. 

 

ABSTRACT  
At our school, we have come across home-based education for the first time in a school year 2018/19. That means that 

parents take full responsibility for a child's knowledge. At the end of the year, I was very skeptical of the child's knowledge. 

A lot of different concerns and dilemmas were raised. Parents have to teach their children the minimum standards of 

knowledge in Slovene and Mathematics. Teachers are educated, but parents are not. This is not a matter we can joke about. If 

the child has a solid foundation and good basic knowledge of writing and computing at the beginning of schooling, his 

knowledge will be improved in the following higher years. Another concern is the socialization of the child and the struggle 

for greater self-confidence. With these thoughts I struggled with the examination of two subjects – Mathematics and Slovene. 

How to draw an exam for a first-class student, how to evaluate the child's good knowledge in one hour. The written part of 

the exam as a rule lasts for 45 minutes, but no more than 60 minutes, and the oral part may last up to 30 minutes. I compiled 

the exam in Mathematics and Slovene so the child lost fear when entering the classroom. When solving mathematical tasks at 

various stations, he was accompanied by animals who gave him the prize. In Slovene, the book characters helped him. Within 

one week, he passed both exams very successfully. 

Keywords  
Education at the primary school, final examination, removing stress in the child with the help of animals and book characters, 

school report. 

 

1. UVOD 
Predstaviti bi vam želela lanskoletno izkušnjo, ko se je 

šolsko leto 2018/19 začelo malo drugače. V prvi razred 

so starši vpisali otroka, ki so ga želeli izobraževati na 

domu. Izobraževanje oziroma šolanje na domu je ena od 

možnosti izvajanja izobraževanja v osnovni šoli, ki ga 

ureja 88. člen Zakona o osnovni šoli [1]. Starši imajo 

pravico svojega otroka šolati na domu ter s takšnim 

načinom šolanja prevzamejo odgovornost za otrokovo 

znanje. Takšna oblika šolanja otrok v našem šolskem 

okolišu ni razširjena. 

Moje mnenje o zmožnosti kvalitetnega znanja tega otroka 

ob koncu prvega razreda je bilo zelo skeptično. Porajalo 

se mi je polno različnih pomislekov in dilem. 
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Prvi moj pomislek je bil, ali se starši zavedajo, kakšno 

odgovornost so prevzeli nase? Izkušnje namreč jasno 

kažejo, da če otroka na začetku šolske poti dobro 

naučimo temeljev, dobrega znanja osnovnih veščin 

branja, pisanja in računanja, bo v višjih razredih to znanje 

lahko lažje, hitreje nadgrajeval ter svoje znanje bogatil. 

Če pa ne bo imel dobrih osnovnih znanj oz. temeljev, bo 

imel težave pri nadgradnji učne snovi. 

Učitelji smo za poučevanje usposobljeni, imamo priznano 

izobrazbo, veliko znanj in izkušenj smo pridobili med  

službovanjem, se pogovarjali s sodelavci, si izmenjevali 

gradiva, bili na seminarjih … 

Starši takšnih znanj nimajo. S tega vidika lahko trdimo, 

da so zelo pogumni, saj prevzemajo na svoja ramena 

veliko odgovornost. 

Drugi pomislek je bila socializacija otroka in boj za večjo 

samozavest. Različni strokovnjaki imajo sicer različna 

mnenja glede šolanja na domu. Moje mnenje je, da je 

vključitev otroka v šolski sistem zelo pomembna 

predvsem s socialnega vidika, saj se otrok vsakodnevno 

bori za svoj življenjski prostor ter za svojo uveljavitev 

med sošolci. S tem si pridobiva zelo pomembne izkušnje 

za nadaljnje življenje. 

Poleg slabosti pa ima šolanje na domu tudi veliko 

prednost, da se lahko izvajanje učnega procesa prilagodi 

individualnim željam in potrebam posameznega otroka, 

medtem ko moramo učitelji v šoli zaobjeti celotno 

skupino, ki se ji mora vsak otrok podrediti ter z njo 

sodelovati. 

2. POTEK CELOLETNEGA 

SODELOVANJA S STARŠI 
Staršem sem na prvem srečanju konec avgusta 2018 dala 

v upogled dokument z zbranimi cilji vseh šestih 

predmetov, s katerimi v javni osnovni šoli ocenjujemo 

prvošolčke preko celega šolskega leta. Ti predmeti so: 

matematika, slovenščina, spoznavanje okolja, likovna 

umetnost, glasbena umetnost in šport.  

Dokument sem jim pokazala kljub temu da mora biti 

otrok, ki se izobražuje na domu, pozitivno ocenjen le pri 

dveh predmetih, in sicer pri matematiki in pri slovenščini 

[2], [3], [4]. 

Ker šolsko leto traja deset mesecev, torej kar obsežno 

časovno obdobje, smo se s starši dogovorili, da se tudi mi 

srečamo na pogovoru večkrat ter ugotovimo otrokov 

napredek [5]. Srečali smo se v mesecu novembru, 

januarju in aprilu. 

3. NAČRT IZPELJAVE IZPITA 

OZIROMA PREVERJANA ZNANJA 
V začetku aprila sem staršem otroka, ki se je šolal na 

domu, poslala celoletno utrjevanje oz. preverjanje znanja 

iz matematike in slovenščine. Vsebina dokumenta je bila 

staršem in otroku vodilo pri preverjanju otrokovega 

znanja. Če otrok ni znal rešiti kakšne pomembne naloge, 

so imeli starši dovolj časa, da so se z otrokom naučili, 

znanje utrdili in ponovili do končnega izpita. 

V mesecu maju smo se z vodstvom šole dogovorili za 

sestavo tričlanske komisije, ki je bila nato prisotna na 

izpitu (preverjanju). Komisijo so sestavljale: učiteljica 

prvega razreda drugega oddelka, učiteljica drugega 

razreda (bodoča učiteljica) in socialna delavka. Jaz (kot 

razredničarka) sem vodila izpit. 

Termin izpita je bil razpisan za začetek junija, najprej iz 

predmeta matematike, čez teden dni pa še izpit iz 

slovenščine [5]. 

Skupek svojih dilem in razmišljanj o kvalitetnem načinu 

podajanja učne snovi s strani staršev ter otrokovi 

socializaciji sem raje usmerila v sestavo izpita pri obeh 

predmetih. 

Porajala so se mi nova vprašanja in dileme, kako sestaviti 

izpit za prvošolčka, kako oceniti celoletno znanje otroka 

v dobri uri. 

V razredu, z drugimi učenci prvošolci, sem ocenjevanju 

namenila veliko več časa (enkrat mesečno po celo šolsko 

uro) kot je zapisano v 35. členu pravilnika [2]. V njem je 

zapisano, da pisni del izpita za šolanje na domu traja 

praviloma 45 minut, vendar največ 60 minut, ustni del pa 

lahko traja največ 30 minut. 

Vso teorijo na papirju ter svoje zamisli sem počasi začela 

uresničevati v praksi. Najprej sem preverila cilje učnega 

načrta, minimalne in temeljne ter jih nato primerjala z 

našimi, šolskimi cilji (že dogovorjenimi na aktivu 

prvošolcev). Pri obeh predmetih sem nekaj ciljev združila 

tako, da sem sestavila posebne naloge ter s tem 

omogočila lažje ocenjevanje otrokovega znanja. 

4. POTEK IZPITA 
Izpit iz matematike in slovenščine sem sestavila z željo, 

da bi otrok ob vstopu v učilnico izgubil strah. 

4.1 Potek pri matematiki 
Deček je prišel na izpit v spremstvu matere. Ob vstopu v 

učilnico je imel zadržke. Počutil se je nelagodno, ker ni 

vedel, kako bo izpit potekal. Bilo ga je strah. V trenutku, 

ko je slišal mojo razlago podajanja navodil o poteku 

izpita in o prisotnosti matere na izpitu, se je otrok začel 

jokati ter oklepati matere. 

Po uvodnih navodilih materi sem stvari hitro vzela v roke 

in začela z motivacijskih nagovorom otroka. Skupaj sva 

premagala strah s takojšnjim ogledom plišastih živali. 

Izbrala sem jih s posebnim namenom, da jih prepozna. To 

so bile gozdne, domače in vodne živali. Deček pri 

njihovem prepoznavanju ni imel težav. 

Najprej sva se pogovorila, kakšno nalogo imajo živali 

skupaj s štampiljkami na vseh sedmih postajah. Povedala 

sem, da so to detektivi s skrito nalogo pomagalca in 

reševalca iz težav. Za pozitivno motivacijo je dobil tudi 

matematično diplomo, v katero si je po končanem 

reševanju nalog na vsaki postaji odtisnil odtis živali in 

rastline. To diplomo sem oblikovala sama. 

Takoj je sprejel to domišljijsko dogajanje. Usedel se je na 

stol, v roke vzel svinčnik, odložil na mizo diplomo, 

pogledal veverico na postaji in mi rekel, naj začneva 

reševati list oziroma ocenjevanje. Na koncu prve postaje 

si je za uspešno rešeno nalogo v diplomo sam odtisnil 
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prvo štampiljko, seveda z velikim nasmeškom na obrazu. 

Njegovo zadovoljstvo je bilo neizmerno. Nato je 

nadaljeval z reševanjem nalog. Naloge na vseh sedmih 

postajah je rešil zelo uspešno, relativno hitro in si 

diplomo zapolnil s štampiljkami. 

Bil je presrečen, sama pa nič manj, saj sem se lahko 

prepričala, da so starši otroka naučili osnovnih temeljev 

znanja in mojega strahu ni bilo več. 

Spodaj prilagam slike, ki prikazujejo vseh sedem postaj. 

 

Slika 1: Veverica pri seštevanju in odštevanju naravnih 

števil do 20 

 

Slika 2: Račka pri prepoznavanju geometrijskih teles 

 

Slika 3: Zajček pri nadaljevanju vzorca 

 

 

Slika 4: Ježek pri razporejanju po lastnosti 

 

Slika 5: Kuža pri branju podatkov iz preglednic 

 

Slika 6: Morski kit pri risanju ravnih in krivih črt 

 

Slika 7: Kuža s srčkom pomaga reševati učni list 
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Slika 8: Kuža s srčkom pomaga izbrati štampiljko 

 

Slika 9: Diploma – matematika (sprednja stran) 

 

 Slika 10: Diploma – matematika (notranji del – zbiranje 

štampiljk) 

4.2 Potek pri slovenščini 
Sestava drugega izpita je potekala na podoben način, 

samo da je bila vsebina na postajah drugačna. 

Pri slovenščini so mu pri opravljanju nalog pomagali 

knjižni junaki. Ti junaki so se spremenili v lutke ter mu 

priskočili na pomoč pri reševanju nalog. 

Ob vstopu v učilnico je bil že precej bolj samozavesten, 

kajti postopek rešenaja izpitnih nalog je že poznal in se je 

najprej kar sam sprehodil mimo postaj, nato je prišel do 

mene ter me prosil, naj kar začneva z reševanjem nalog in 

s spraševanjem. Zelo so ga zanimale knjige z lutkami. 

Dobila sem občutek, da se je hotel z lutkami pogovarjati. 

Tudi drugi izpit je uspešno opravil in vse cilje dosegel v 

relativno kratkem času. Vsi prisotni smo si oddahnili. 

Deček napreduje v drugi razred. 

Spodaj prilagam slike, ki prikazujejo vseh šest postaj. 

 

Slika 11: Lutka sovica Oka iz knjige [6] narekuje črke, 

zloge in besede 

 

Slika 12: Lutka zajšek Zoki iz knjige [7] posluša pesmico 

 

Slika 13: Lutka medved iz knjige [8] in otrok 

pripovedujeta pravljico. Skupaj sestavita zaporedje slik in 

na listu rešita naloge. 

 

Slika 14: Otrok s pomočjo lutke Bibi iz knjige [9] rešuje 

list s piktogrami 
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Slika 15: Neumetnostno besedilo je bilo rešeno s 

pomočjo lutke Kravice Katke iz knjige [10] 

 

Slika 16: Plišasta igrača Veronika z Malega gradu iz 

knjige [11] je očarala otroka. Z njim je postavila na mizo 

pravilno zaporedje sličic. 

 

Slika 17: Knjižna nagrada 

 

Slika 18: Diploma – Dogodivščine pri slovenščini 

(sprednja stran) 

 

 

Slika 19: Diploma – Dogodivščine pri slovenščini 

(notranji del – zbiranje nalepk 

5. ZAKLJUČEK 
Moje skrbi in začetni pomisleki so zbledeli. Spoznala 

sem, da so starši z otrokom delali zelo intenzivno, tako na 

učnem kot tudi na vzgojnem področju ter skrbno 

pripravili otroka na oba izpita. Tudi sama sem po mojem 

mnenju zelo dobro sestavila in izpeljala oba izpita. 

Zelo me veseli, da ima otrok dobro podlago za nadaljnje 

izobraževanje, saj je to glavni cilj vsake učiteljice. Zelo 

sem ponosna na ta moj dosežek. 
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POVZETEK  

V prispevku je predstavljeno kooperativno oz. sodelovalno poučevanje kot model skupnega poučevanja učitelja predmetnega 

pouka in učitelja dodatne strokovne pomoči v razredu, ki je namenjeno tako učencem s posebnimi potrebami kot vsem 

ostalim učencem v razredu. Prispevek prikazuje šest pristopov kooperativnega poučevanja, ki so podkrepljeni s konkretnimi 

primeri iz prakse in služijo kot ideja pri skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji procesa poučevanja med učiteljem 

dodatne strokovne pomoči in učiteljem predmetnega pouka. Naše izkušnje s kooperativnim poučevanjem kažejo, da omenjen 

model poučevanja omogoča lažjo izvedbo diferenciranega poučevanja, s pomočjo katerega se lahko pouk prilagaja raznoliki 

populaciji učencev v razredu. Omenjen način dela namreč omogoča izmenjavo izkušenj in znanj dveh, na različnih 

strokovnih področjih usposobljenih pedagoških delavcev, kar pripomore tudi k njihovemu profesionalnemu razvoju. Namen 

prispevka je spodbuditi učitelje dodatne strokovne pomoči in predmetne učitelje k skupnemu poučevanju v razredu. 

Ključne besede  

učitelj dodatne strokovne pomoči, učitelj predmetnega pouka, kooperativno oz. sodelovalno poučevanje, učenci s posebnimi 

potrebami 

ABSTRACT  

The paper presents cooperative or co-teaching as a model of joint teaching of a subject teacher and special education teacher; 

it is intended for special need students as well as everyone else in the class. The paper describes six ways of approaching 

collaborative teaching, supported by real examples from class which can suggest ideas for joint planning, implementing and 

evaluating the teaching process between the special education teacher and a subject teacher. Our experiences with 

collaborative teaching show that the mentioned teaching model enables easier differentiation while teaching; the lesson can 

adapt to the varied student population in the class. The mentioned method enables the exchange of experiences and 

knowledge of two variously trained teaching professionals which also contributes to their professional development. The 

purpose of the paper is to encourage special education teachers and subject teachers to work jointly in a class. 

Keywords 

special education teacher, subject teacher, collaborative teaching or co-teaching, children with special needs 

1. UVOD  
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke 

s posebnimi potrebami (2013) navaja, da se v slovenskem 

izobraževalnem sistemu dodatna strokovna pomoč izvaja 

za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo ter v izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Dodatna strokovna pomoč, ki se izvaja kot 

pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj ali kot učna pomoč se izvaja skupinsko ali 

individualno v oddelku ali izven oddelka. Opara (2015) 

razlaga, da je potrebno dodatno strokovno pomoč 

razumeti kot podporo, pomoč in prilagoditve, pri katerih 

morajo sodelovati vsi pedagoški delavci, ki sodelujejo v 

procesu poučevanja otroka s posebnimi potrebami. 

Kavkler (2008) pri tem dodaja, da  je za načrtovanje in 

izvedbo podpore učencu s posebnimi potrebami potrebno 

oblikovati tim strokovnih delavcev, ki se čutijo 

soodgovorne za uresničevanje inkluzivne prakse. Pri tem 

pa morajo biti po mnenju Opara (2015) naloge strokovnih 

delavcev ustrezno porazdeljene, ker gre za strokovnjake, 

ki imajo različne kompetence.  

Sama v praksi, kot učiteljica dodatne strokovne pomoči 

opažam, da se pri izvajanju dodatne strokovne pomoči  

pri učencih, ki so vključeni od 6. do 9. razreda osnovne 

šole, dodatna strokovna pomoči večinoma izvaja 

individualno izven oddelka, kar posledično pomeni, da 

med učitelji predmetnega pouka in učitelji dodatne 

strokovne pomoči redkeje potekajo oblike 

kooperativnega oz. sodelovalnega poučevanja (v 

nadaljevanju kooperativnega poučevanja). Kavkler 

(2008) opozarja na napačno mišljenje, da otrok s 

mailto:sabina-krajnc@hotmail.com
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posebnimi potrebami potrebuje zgolj individualizirano 

strokovno obravnavo izven razreda. Tudi Opara (2015) 

izpostavlja zgrešeno mnenje, da se dodatna strokovna 

pomoč izvaja praviloma izven razreda v slovenski šolski 

praksi. Lipec Stopar (1999) pri tem dodaja, da se lahko 

učitelj dodatne strokovne pomoči pri svojem delu z 

učencem s posebnimi potrebami, pojavi tudi v vlogi 

učitelja v razredu, v katerega je vključen eden ali več 

učencev, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.  

V pričujočem članku bi rada izpostavila oblike in pomen 

kooperativnega poučevanja učitelja dodatne strokovne 

pomoči in učitelja predmeta. S primeri iz prakse, ki jih 

imam kot učiteljica dodatne strokovne pomoči s 

kooperativnem poučevanjem, pa je moj namen 

pedagoškim delavcem to obliko dela približati in jih 

spodbuditi k medsebojnem sodelovanju. 

2. KOOPERATIVNO POUČEVANJE 

KOT PRIMER INKLUZIVNE 

PRAKSE 
Beattie, Jordan in Algozzine (2006) izpostavljajo, da vsak 

pedagoški delavec, ki poučuje učence doprinese svoj 

delež pri načrtovanju programa za posameznega otroka. 

Učitelji predmeta, ki otroka poučujejo, poznajo učni načrt 

in vse učence v svojem razredu. Pri tem so strokovno 

odgovorni za izvedbo kakovostnega pouka za vse učence, 

kar zahteva njihovo zmožnost za izvajanje učne 

diferenciacije in individualizacije. Učitelji dodatne 

strokovne pomoči so specialisti za edinstveno učenje in 

vedenjske potrebe vseh učencev, predvsem pa učencev s 

posebnimi potrebami. Zato je sodelovanje,  izmenjava 

izkušenj in znanj različnih strokovnih področjih še toliko 

pomembnejša pri delu z učenci, ker pripomore k boljši 

inkluzivni praksi, da se pouk prilagaja raznoliki 

populaciji učencev v razredu. 

Kavkler in Košak Babuder (2015) predstavljata 

kooperativno poučevanje kot model skupnega poučevanja 

učitelja predmeta in učitelja dodatne strokovne pomoči, 

ki skupaj načrtujeta, izvajata in evalvirata proces 

poučevanja za vse učence. Po mnenju avtoric učitelj 

predmeta s kooperativnim poučevanjem učitelja dodatne 

strokovne pooči pridobi pomoč pri uresničevanju 

individualiziranega programa, hkrati pa oba bolje 

spoznata delo in zahteve drug drugega. Kooperativno 

poučevanje tako omogoča obema strokovnima delavcema 

izmenjavo izkušenj in znanj, ki so vezana na predmet 

poučevanja in diferenciranega poučevanja. Številni 

avtorji (Beattie, Jordan in Algozzine 2006; Friend in 

Cook, 2010; Kavkler in Košak Babuder, 2015; Zanjkovič, 

2005) navajajo prednosti kooperativnega poučevanja za 

vse udeležence,  saj učenci s težavami pri učenju 

izboljšajo izobraževalne dosežke, samopodobo, veščine 

in vrstniške odnose. Učenci, ki so rizični za učni neuspeh 

zaradi individualiziranega poučevanja bolje izrabijo čas 

poučevanja in bolj napredujejo, prav tako pa se tudi 

strokovni delavci pofesionalno razvijajo.   

3. UPORABA PRISTOPOV 

KOOPERATIVNEGA POUČEVANJA 

V PEDAGOŠKEM PROCESU 
Friend in Cook (2010) opisujeta 6 pristopov, ki se jih pri 

kooperativnem poučevanju lahko poslužujeta učitelj 

razrednega ali predmetnega pouka (v nadaljevanju 

učitelj) in učitelj dodatne strokovne pomoči. Posamezne 

pristope bom dodatna osvetlila skozi izkušnje, ki jih 

imam kot učiteljica dodatne strokovne pomoči pri 

kooperativnem poučevanju z učitelji predmetnega pouka.  

3.1 Opazovanje pouka  
Za prvi pristop, ki ga Friend in Cook (2010) opredelita 

kot opazovanje pouka je značilno, da učitelj poučuje oz. 

vodi učence, učitelj dodatne strokovne pomoči pa opazuje 

in zbira učne, vedenjske in socialne informacije o 

določenih učencih. Če si pogledamo spodnjo sliko 

vidimo, da je učitelj dodatne strokovne pomoči 

umaknjen, skrit v ozadje z namenom, da opazuje pouk oz. 

interakcije učencev, določenega učenca, njihove 

značilnosti in vedenjske vzorce v času učnega procesa, v 

interakciji s skupino oz. z učiteljem. 

 

 

Slika 1: Opazovanje pouka (Friend in Cook, 2010) 

Ta pristop je zame najuporabnejši v času, ko spoznavam 

učenca, ki je dobil odločbo o usmeritvi in v oddelku 

želim opazovati dinamiko celotnega oddelka v katerem je 

učenec, njegove vedenjske vzorce, kako sledi razlagi in 

navodilom učitelja, kako sledi celotnemu učnemu 

procesu, ali ga zmotijo zunanji dražljaji, kako si učenec 

poišče pomoč, v primeru, da jo potrebuje itd. Prvi prostop 

uporabljam dve do tri ure v oddelku, kjer želim biti čim 

bolj neopazna, ker je moja vloga predvsem opazovanje. S 

pomočjo omenjenega pristopa pridobim ključne 

informacije o otroku, ki jih dopolnim z informacijami, ki 

jih pridobim prek individualnega pogovora z učencem, 

starši in učitelji. Pridobljeni podatki mi pomenijo 

smernice za oblikovanje nadaljnjega dela z učencem oz. 

celotnim oddelkom v katerega je učenec vključen in 

osnovo za oblikovanje individualiziranega programa za 

učenca. 

3.2 Delitev pouka na postaje  
Drugi pristop, ki ga opisujeta Friend in Cook (2010) je 

delitev pouka na postaje. Gre za poučevanje učitelja 

dodatne strokovne pomoči in učitelja na dveh postajah ter 

samostojno učenje učencev na tretji postaji. Kavkler in 

Košak Babuder (2015) predlagata, da je na začetku 

poučevanja po postajah smiselno izbrati le dve skupini, 

da se učitelj predmetnega pouka in učitelj dodatne 

strokovne pomoči lažje usmerita v delo s skupinama. 

Kasneje lahko izberemo tri skupine, kot je prikazano na 
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spodnji sliki, kjer tretja skupina s pomočjo IKT 

tehnologije dela dokaj samostojno. Avtorici predlagata, 

da so v prvi skupini učenci, ki potrebujejo dodatno 

pomoč učitelja dodatne strokovne pomoči, kjer skupaj 

ponovijo osnovne pojme, temeljna znanja, ki so 

predpogoj za nadaljno delo, se učijo osnovnih strategij 

reševanja problemov, razumevanja ključnih besed itd. V 

drugi skupini so učenci, s katerimi učitelj predmeta 

razširja znanje oz. razvija metakognitivne strategije. 

Moorehead in Grillo (2013 v Kavkler in Košak Babuder, 

2015) predlagata, da so v tretji skupini učenci, ki lahko 

delajo samostojno, si pogledajo video in po prikazanem 

modelu rešujejo naloge, učitelj pa jim posreduje povratne 

informacije. Pri tem je pomembno, da se učenci druge in 

tretje skupine tudi menjajo.   

 

 

Slika 2: Delitev pouka na postaje (Friend in Cook, 2010) 

Delitev pouka na postaje, kot pristop kooperativnega 

poučevanja, po mnenju Kavkler in Košak Babuder (2015) 

omogoča tako poučevanje predpogojev, ponovno 

poučevanje kot tudi poučevanje novih vsebin po enotah. 

Takšno poučevanje omogoča obema strokovnima 

delavcema, da zkoristita svoje talente, delata skupaj, pri 

tem pa nima nihče vodilne vloge. Pedagoška delavca 

načrtujeta svoje delo samostojno po skupinah, vsebinski 

okvir pa načrtujeta skupaj in s tem povečata interakcije 

med učenci ter učenci in odraslimi, kar spodbuja 

sodelovanje in izmenjavo idej. 

3.3 Vzporedno kooperativno 

poučevanje 
Tretji pristop Friend in Cook (2010) opisujeta kot 

vzporedno kooperativno poučevanje, kjer vsak učitelj v 

istem razredu dela s polovico razreda. Pri tem oba 

posredujeta oz. poučujeta iste učne vsebine z namenom 

spodbujanja diferenciacije in večje udeležbe učencev.  

 

 

Slika 3: Vzporedno koopersativno poučevanje (Friend in 

Cook, 2010) 

Ta pristop je uporaben npr. pri razrednih urah, ko učence 

razdelimo v dve skupini, v katerih lahko vodimo različne 

oblike diskusije. Omenjena oblika dela je primerna tudi 

pri zvajanju dnevov dejavnosti, ko z učenci delamo neke 

izdelke na določeno temo in za lažje delo oblikujemo dve 

manjši skupini, v kateri so lahko učenci, zaradi številčno 

manjše skupine, aktivnejši. Za samo posredovanje učne 

vsebine nekega predmeta pa se mi zdi pristop, ki ga 

opisujeta omenjena avtorja manj uporaben. Namreč 

zavedati se moramo, da učitelj dodatne strokovne pomoči 

le ni strokovnjak za poučevanje nekega predmeta in je 

njegovo delo usmerjeno v druga področja.  

3.4 Alternativno oz. deljeno poučevanje 
Četrti pristop je alternativno oz. deljeno poučevanje, pri 

katerem v istem prostoru ali pa tudi ne, učitelj predmeta 

dela z večino učencev, učitelj dodatne strokovne pomoči 

pa z manjšo skupino, ki ima težave pri razumevanju učne 

snovi z namenom bogatenja znanja, ocenjevanja in 

poglobljenega učenja.  

 

 

Slika 4: Alternativno oz. deljeno pučevanje (Friend in 

Cook, 2010) 

Ta pristop se mi zdi uporaben za krajši del učne ure, kjer 

gre za utrjevanje oz. ponavljanje učne snovi. Učitelj 

predmeta najprej s preverjanjem znanja in povratno 

informacijo učencev ugotovi, kateri učenci imajo 

pomanjkljivo znanje določenih vsebin oz. nimajo 

potrebnega predznanja ali imajo o določenih pojavih 

napačne predstave. Nato učitelj dodatne strokovne 

pomoči, v sodelovanju z učiteljem predmeta, omenjenim 

učencem poenostavi razlago, ponudi še več primernih 

nalog za vajo oz. jim iz obravnavane vsebine pomaga 

poiskati ključne podatke, ki jih večkrat ponovi in dodatno 

razloži. Pri tem lahko učitelj dodatne strokovne pomoči z 

drugačnimi metodami, oblikami dela, učnimi pripomočki, 

ki so diferencirani, pomaga učencem, ki težje sledijo 

razlagi na način, da jim dodatna osvetliti nek problem, 

dopolni razlago z lažjimi oz. dodatnimi primeri. Hkrati pa 

ima učitelj predmeta več časa, da učencem, ki že imajo 

osvojena določena znanja, le ta nadgradi in z njimi rešuje 

težje naloge.  

3.5 Hkratno timsko poučevanje 
Peti pristop, ki ga predstavljata Friend in Cook (2010) je 

hkratno timsko poučevanje, kjer oba strokovna delavca 

vodita pouk za vse učence v oddelku oz. skupino 

učencev. Oba predavata, predstavljata nasprotujoče si 

poglede na vsebino, ilustrirata dva načina reševanja 

problemov ipd. 
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Slika 5: Hkratno timsko pučevanje (Friend in Cook, 

2010) 

Ta pristop je po mojem mnenju uporaben takrat, ko se 

učenci npr. učijo nekega novega besedišča ali strategij 

reševanja problemov. Učitelj dodatne strokovne pomoči 

lahko učencem pokaže določene strategije, 

mnemotehnike, ki jim pomagajo pri zapolnitvi učne 

snovi, kako si zapomniti npr. formule za izračun nekih 

količin, pesmic, imen raziskovalcev, zgodovinskih 

obdobij itd. V nekem delu učne ure lahko učitelj dodatne 

strokovne pomoči z učenci izvede načrtovano aktivnost, 

kot so socialne igre, kviz za ponovitev snovi itd. 

Učencem lahko predstavi in jih nauči izdelati didaktične 

pripomočke kot so kartice za pomnenje besedišča, učenje 

nepravilnih glagolov, pokaže tehnike učenja, da si učenci 

znajo določiti glavne cilje in načrtovati aktivnosti za 

dosego le teh. Seveda je pomembno, da gre pri tem za 

sodelovanje in spoštovanje  učitelja predmeta in učitelja 

dodatne strokovne pomoči, ki znanje drug drugega 

dopolnjujeta in se pri tem ne počutita ogrožena oz. ne 

posegata drug drugemo v njegovo avtonomijo in 

strokovnost.  

3.6 Kroženje med učenci 
Za zadnji, šesti pristop, ki ga predstavljata Friend in Cook 

(2010) je značilno, da učitelj poučuje oz. vodi pouk, 

učitelj dodatne strokovne pomoči pa kroži med učenci in 

jim pri tem nudi individualno pomoč. 

 

 

Slika 6: Kroženje med učenci (Friend in Cook, 2010) 

Pri svojem delu se najpogosteje poslužujem ravno zadnje 

omenjenega pristopa. Ta pristop uporabljamo takrat, ko 

pri pouku poteka individualno učno delo, še posebno ko 

gre za etapo utrjevanja in ponavljanja znanja. Učitelj 

dodatne strokovne pomoči nudi sprotno pomoč učencem 

in s tem učitelju predmeta pomaga prilagoditi 

poučevanje. Omenjen pristop je po mojih izkušnjah 

uporaben tudi pri skupinski učni obliki, kjer imajo učenci 

jasna navodila, kako samostojno izvajajo neko aktivnost, 

učitelj pa je le koordinator te aktivnosti. V tem primeru, 

se lahko učitelj dodatne strokovne pomoči vključi v delo 

skupin, ko kroži med skupinami in jim nudi različne 

oblike pomoči, ki jo učenci v danem trenutku potrebujejo. 

4. ZAKLJUČEK 
Kot smo že izpostavili v članku, ima kooperativno 

poučevanje učitelja predmeta in učitelja dodatne 

strokovne pomoči, po mnenju številnih avtorjev prednosti 

tako za učitelje kot za učence (Beattie, Jordan in 

Algozzine 2006; Friend in Cook, 2010; Kavkler in Košak 

Babuder, 2015; Zanjkovič, 2005). S predstavljenim 

pristopom kooperativnega poučevanja, je otroku s 

posebnimi potrebami omogočen proces učenja skupaj z 

vrstniki v razredu, kjer ima pomoč pri uspešnejšemu 

vključevanju v šolsko delo, pri komuniciranju in učenju 

na sploh (Kavkler, 2008). Predstavljene oblike 

kooperativnega poučevanja omogočajo, da lahko učenci 

med seboj sodelujejo, si pomagajo in se spodbujajo. Pri 

učencih se pri tem zazna medsebojno cenjenje, ne glede 

na sposobnosti in uspešnost učencev tako na učno-

vzgojnem področju kot tudi na socialno-čustveni ravni 

(Zanjkovič, 2005). Glede na to, da pri kooperativnem 

poučevanju v razred, poleg učitelja predmeta vstopa še 

učitelj dodatne strokovne pomoči, lahko imajo pedagoški 

delavci občutek, da bo prisotnost drugega učitelja moteča 

za učence. Sama iz lastnih izkušenj ugotavljam, da se 

učenci prisotnosti učitelja dodatne strokovne pomoči v 

oddelku hitro navadijo in da potrebujejo le kratek čas, da 

jim v razredu postanemo nemoteči ter da sami iščejo našo 

pomoč.  

Seveda pa kooperativno poučevanje zahteva predvsem 

pozitiven odnos in željo pedagoških delavcev do 

sodelovanja. Za kooperativno poučevanje je potrebnega s 

strani pedagoških delavcev več vloženega časa za skupno 

načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Takšen način dela pa po mojih izkušnjah lahko 

postane prijetna rutina, ko delovanje posameznega 

učitelja preraste v sodelovanje, stalno izmenjavo izkušenj 

in nenehen profesionalni razvoj. Namreč za uspešno 

kooperativno poučevanje učitelj predmeta in učitelj 

dodatne strokovne pomoči potrebujeta čas in izkušnje, da 

se navadita na skupno delo, da si zaupata in da drug 

drugega doživljata kot profesionalno oporo pri skupnem 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji procesa poučevanja.  
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POVZETEK  

Medgeneracijsko sožitje je nujna odločitev v družbi, ki se stara. Srečujemo se z vedno hitrejšim tempom življenja, daljšim 

delovnim časom, ko smo zmeraj bolj obremenjeni in tako nam lahko na pomoč priskočijo stari starši s svojimi izkušnjami. 

Prenos znanja iz generacije v generacijo je pomemben način vzgoje in izobraževanja in če se pri tem še ljudje zabavajo, je 

lahko toliko bolje. Medgeneracijsko sožitje omogoča, da se rušijo stereotipi in gradi skupnost. S tem se pri otrocih ustvarja 

občutek pripadnosti, socialnosti, solidarnosti. Na naši šoli se trudimo z različnimi aktivnostmi vzpodbujati medgeneracijsko 

sožitje, upoštevati strpnost in drugačnost, vzpodbujati različne oblike sodelovanja s starimi starši, skrbeti in ozaveščati o 

kvalitetnem skupnem preživljanju prostсga časa. Prispevek nam prikazuje le en del ponujene aktivnosti, ki smo jih uvedli na 

naši šoli v okviru medgeneracijskega sožitja. Izvedli smo medgeneracijski pohod, s katerim smo želeli šolarje ozavestiti in 

jim privzgojiti vrednoto medgeneracijskega sožitja ljudi z vzgledom, ki nas obogati in izboljša kvaliteto življenja.  

Kjučne besede  

medgeneracijsko sožitje, stari starši, učitelj, učenec, medgeneracijski pohod.   

ABSTRACT  

Intergenerational coexistence is neccesary decision in a society that is aging. We come up with an ever-faster pace of life and 

longer working hours. We are always more overburdened, and so our old parents can help us with their experience. 

Transferring knowledge from generation to generation is as important way of educating and, if people are having fun, it can 

be also much better. Intergenerational coexistence allows us to break down stereotypes and build a community. This creates a 

sense of belonging, sociality and solidarity. At our school , we try to encourage intergenerational cooperation with various 

activities, we try to teach tollerance and accepting diversity, we also encourage different forms of cooperation between 

students and their grandparents. We also try to raise awareness of how they can spend quality time together. The article 

presents only one part of the offered activities that we introduced at our school in the context of intergenerational 

coexistence. We carried out an intergenerational hike, with which we wanted to raise awareness among the schoolchildren 

and to bring them the value of intergenerational coexistence – also with an example that enriches us and improves the life 

quality. 

Keywords  

intergenerational coexistence, grandparents, teacher, student, intergenerational hike.  

 

1. UVOD 
Medgeneracijsko sožitje je v preteklosti bilo skorajda 

samoumevno. Znotraj družine so starejši  prenašali svoje 

modrosti in izkušnje na mlajše in tako živeli v sožitju. 

Medsebojna pomoč je bila del vsakdanjega življenja. V 

okviru  družine so se med različnimi generacijami 

prenašala znanja, veščine, izkušnje, vrednote.  

Danes je situacija drugačna. Sodelovanje  med 

generacijami,  ne poteka več spontano in le znotraj 

družine, ampak potrebuje spodbude in prenos v širše 

socialno okolje. Pogosta prostorska ločenost staršev in 

otrok od starih staršev ter drugačen tempo življenja 

onemogoča delovanje medgeneracijskega sožitja. Mladi 

imajo manj stika s starejšimi in s tem je tudi manj 

priložnosti za prenos vrednot, veščin, izkušenj starejše 

generacije na mlajšo.  

Medgeneracijsko sožitje, ki ga na naši šoli vzpodbujamo 

in aktivno prenašamo v naš prostor,  prinaša  šolarju novo 

kvaliteto, mu širi socialno mrežo, ga bogati in mu daje 

občutek sprejetosti. Pomembno za razvoj otroka je, da se 

druži z vsemi generacijami, da je z družino  povezan. 

Zato na naši šoli vsako leto vzpodbujamo in organiziramo 

medgeneracijsko sodelovanje na različnih področjih 

delovanja šole. Starejše generacije aktivno preko svojih 

vnukov vključujemo v naše življenje in aktivnosti na šoli. 

Dedke in babice , starše povabimo na kostanjev piknik, 

bralne urice, jih povabimo k pouku, na delavnice, kjer so 

s svojim znanjem in izkušnjami aktivni voditelji le-teh. 

Vsako leto pripravimo  medgeneracijski pohod, s katerim 

želimo vzpodbuditi medgeneracijsko sožitje – tudi z 
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vzgledom. Skupaj smo aktivni  pri skrbi za telesno 

aktivnost in zdravje, skrbimo za zdravo prehrano in 

skrbimo za zdravstveno preventivo s pomočjo zunanjih 

strokovnih sodelavcev Centra za krepitev zdravja, ki 

deluje v okviru ZD Murska Sobota.  

V nadaljevanju prispevka bom podrobneje predstavila 

primer dobre prakse delovanja medgeneracijskega sožitja 

na naši šoli. 

2. STAROST 
Z zniževanjem rodnosti in podaljševanjem življenjske 

dobe se struktura prebivalstva vse bolj premika proti 

starosti. [1] 

Starejši predstavljajo v Sloveniji veliko družbeno 

skupino, 15,4 % slovenskega prebivalstva ima več kot 65 

let in le 15 % je mlajših od 15 let. Ti podatki pa nam 

nakazujejo, da bomo morali v prihodnosti uvesti 

spremembe tako na področju zdravstva, socialnega 

varstva, izobraževanja, kakor tudi na področju 

medgeneracijskega sodelovanja. 

V starosti ljudje dozorijo v smeri, v kateri se je človek 

oblikoval v srednjih letih, zlasti pa dozorijo življenjske 

izkušnje. Prav zato starostniki ob tesnem stiku z mladimi 

sodoživljajo in vpijajo mladostne razsežnosti življenja, da 

lahko svojo starost živijo polno. Šele ob stiku z otroki se 

razjasni temeljno življenjsko stališče: starost je 

popolnoma drugačna od mladosti in srednjih let, vendar 

je enako smiseln del življenja . [2] 

3. ŠOLA 
Šola je poleg družine eden najpomembnejših dejavnikov 

otrokovega razvoja in oblikovanja njegove osebnosti. 

Družina in šola sta med seboj povezana sistema, katerega 

skupni člen je otrok. Iz teorije sistemov sledi, da na 

posameznika vpliva veliko različnih socialnih sistemov in 

podsistemov, vendar imajo nekateri večji vpliv kot drugi. 

Tudi če posameznik ni fizično prisoten v enem socialnem 

sistemu, ni razbremenjen njegovih vplivov, ko se znajde 

v drugem socialnem sistemu. Tako je otrok v socialnem 

sistemu šole še vedno pod vplivom socialnega sistema 

družine. 

Šola naj bi pri šolarju nadaljevala razvoj, ki ga je 

zasnovala družina. Babice in dedki s svojimi izkušnjami 

in razumevanjem pogosto prispevajo k vzgoji svojih 

vnukov. Svoje izkušnje, modrosti prenašajo na svoje 

vnuke, le ti pa jim vračajo veliko veselja in jim obogatijo 

dan s svojo otroško razposajenostjo. Pomembno za 

socialni razvoj otroka je, da jim že v najnežnejši dobi 

privzgojimo občutek za starejše, bolne, drugačne.  

4. MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE 
Medgeneracijsko sodelovanje pomeni obnavljanje in 

negovanje temeljnega odnosa med ljudmi. Taki odnosi 

dajejo varnost, življenjsko moč in energijo, saj stara 

generacija zapusti veliko svojih izkušenj in modrosti, 

mlada pa se zaveda kakovosti staranja. Medčloveška 

komunikacija in poglobljeno doživljanje sta vredna in 

zanimiva mlajši generaciji. Medgeneracijska solidarnost 

v povezanosti generacij je temelj vsake družbe in njenega 

trajnostnega razvoja. [3] Človek je družbeno bitje in 

njegovo preživetje je vezano na povezovanje z drugimi 

ljudmi in s pripadniki različnih generacij, zato je 

medgeneracijsko sožitje pomembno za posameznika in 

družbo kot celoto. 

Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno za socialni, 

intelektualni in čustveni razvoj otrokove osebnosti. 

4.1 Namen  medgeneracijskega 

sodelovanja: 
 •    zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega tempa 

življenja in prostorske ločenosti staršev in otrok od starih 

staršev ter ima za posledico globok kulturni prepad med 

generacijami, 

•    zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na 

pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do 

pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in 

staranja, 

•    vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, 

•    graditev solidarnosti, zaupanja in medsebojne pomoči 

med generacijami in posledično vzpostavitev 

učinkovitejšega delovanja skupnosti. 

5. PROSTOVOLJNOST IN 

OSEBNOSTNA RAST  
V osnovnih šolah so se oblikovali programi Prostovoljno 

delo osnovnošolcev in v okviru tega programa poskrbimo 

za medgeneracijska srečanja. Medgeneracijsko sožitje 

daje občutek sprejetosti, lajša osamljenost, daje smisel, 

širi socialno mrežo in krepi zdravje, tako duševno kot 

telesno. Možnosti, ki jih ponuja prostovoljno delo, so 

pomemben del v individualnem razvoju otroka. Rezultati 

prostovoljnega dela prinašajo boljše mnenje o sebi, večja 

samopodoba, boljša iznajdljivost, socialna spretnost. 

Mladi prostovoljci si razvijejo občutek osebne vrednosti, 

odgovornosti, zmožnost empatije in sodelovanja. 

Učenci dobijo na podlagi prostovoljnega delovanja 

občutek, da lahko sami prispevajo nekaj dobrega v 

svojem okolju, da doprinesejo nekaj koristnega v 

življenje tudi starejše generacije. Takšen občutek dobrega 

delovanja, vrednosti njihovega delovanja okrepi 

učenčevo samozavest in osebnostno raste. S tem si 

pridobivajo učenci pozitivne izkušnje, ki so pomembna 

podlaga za njihovo nadaljnje življenje. 

V posebnem poglavju o šoli v svoji knjigi Zrcalo 

odraščanja Jože Bajzek govori o šoli kot ¨delavnici 

žlahtnih odnosov. Šola je kraj formacije in vzgoje prek 

učenja, študija, kjer se pridobita znanje in kritična zavest. 

Zato mora biti šola skupnost dialoga, iskanje socialnih 

izkušenj in usmerjena v osebnostno rast vsakega učenca. 

Vzgoja, odgovornost in spoštovanje vsakega 

posameznika kot osebe, ne glede na njegova leta, 

socialno in versko pripadnost. Tudi šola je utemeljena na 

svobodi izražanja, kjer je učenec priznan kot aktiven 

subjekt vzgoje.¨ [4] Prav zato je potrebno ponuditi in 

omogočiti  v okviru šolskih in izven šolskih dejavnosti 

čim več priložnosti za prostovoljstvo in medgeneracijsko 

sodelovanje in jim s tem pomagati pri osebnostni rasti. 
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Preko prostovoljnega dela si tako učenci pridobivajo 

izkušnje, spoznavajo različna delovna okolja in s tem 

neposredno tudi poklice. Prav tako pa so pomembni stiki 

z ljudmi različnih starosti, tako z vrstniki kot s starejšimi 

generacijami. S takšnim delom se rušijo stereotipi med 

generacijami. Na ta način si mladi privzgajajo 

občutljivost za starejše in družbo. 

Prostovoljstvo ima veliko pozitivnih učinkov tako za 

šolarje kot za družbo. 

 

6. AKTIVNOSTI ŠOLE NA 

PODROČJU 

MEDGENERACIJSKEGA 

SODELOVANJA 
Razvijanje zdravih  odnosov z vrstniki, s starejšimi 

generacijami, krepitev medsebojnega sožitja, ohranjanje 

vrednot, ki se prenašajo iz generacije v generacijo 

pomeni oblikovanje družbenega sožitja, ki ga je treba 

vzpodbujati in krepiti. Šole imamo pred seboj izziv, da v 

mladih prebujamo in privzgajamo socialni čut za druge 

ljudi, tudi za starejše. Vse to bo prineslo pozitivne učinke 

tako posamezniku kakor družbi. 

6.1 Razvijanje medsebojnih 

generacijskh odnosov 
 

Hiter tempo življenja, daljši delovni čas, obveznosti v 

popoldanskem času nam omejujejo prosti čas. Druženja s 

starimi starši je tako zmeraj manj in starejši izgubljajo 

stik z mlajšo generacijo. Prenos znanj pa je že od nekdaj 

eden najpomembnejših načinov vzgoje in izobraževanja. 

Starejši ljudje lahko mlajše ogromno naučijo in prav tako 

obratno, saj jim mladi ponudijo nekaj, česar še ne znajo 

in jih vključujejo v družbeno dogajanje. 

Sodelovanje med generacijami prinaša novo kvaliteto 

sodelujočim, nudi občutek sprejetosti in varnosti in 

smiselnosti, lajša občutek osamljenosti, krepi duševno in 

telesno zdravje, utrjuje in širi socialne mreže ter pomeni 

konkretno pomoč. V vsakem obdobju življenja naj bi 

človek imel možnost za druženje, sobivanje in 

sodelovanje z vsemi generacijami. To je pomembno za 

pripadnike vseh starosti za vseživljenjsko učenje. 

Potrebno bi bilo zagotoviti dovolj organiziranih struktur 

za sožitje generacij, saj se ljudje najbolj povežemo med 

seboj takrat, ko se za nekaj zavzemamo ali ko nekaj 

ustvarjamo skupaj. [5] 

Pomembnosti druženja, sodelovanja se zavedamo tudi na 

naši šoli, saj nas le to bogati in povečuje razumevanje 

med generacijami. 

6.2 Hiša sadeži družbe  
Na šoli se s prostovoljnim delom naših učencev aktivno 

vključujemo v aktivnosti, ki jih pripravlja 

medgeneracijska hiša – Hiša sadeži  družbe. Pripravljamo 

delavnice, sodelujemo pri projektih, predstavah, igricah. 

S sodelovanjem v medgeneracijskih dejavnostih se 

vzpostavlja pri učencih občutek za občutljivost za starejše 

ljudi.   

V okviru razrednih skupnosti pripravljamo 

medgeneracijska druženja – bralne delavnice 

pripovedovanje babic in dedkov o življenju nekoč, 

ustvarjalne delavnice pod vodstvom starih staršev. 

6.3 Ustvarjalne delavnice   
 V 5. razred so učenci in učiteljica povabili na ustvarjalno 

velikonočno delavnico Živino babico. Z Živino babico so 

skupaj ustvarjali velikonočne zajčke in jajčke. Učenci so 

bili veseli, da si je babica vzela čas za njih in z njimi 

delila svoje bogate ustvarjalne izkušnje. 

Ustvarili so čudovite zajčke in jajčka, ki so v njihove 

domove prinesli še več prazničnega vzdušja. 

 

  

Slika 1: Velikonočna delavnica 

6.4 Življenje nekoč 
Učence 2. razredov so obiskale  Lorina prababica, 

Jurijeva babica, Aljaževa babica, Linina babica in 

Analenina ter Sofijaninina babica. Babice so 

pripovedovale, kakšno je bilo življenje v njihovih 

najzgodnejših letih. Dogodki, običaji, opravila, prehrana, 

igre in šola, o katerih dandanes beremo le še v knjigah, so 

po mnogih letih spet zaživeli. Še tako prepričljivo 

učiteljičino pripovedovanje med poukom ne more tako 

doživeto predstaviti časa babic in dedkov. Otroci so jih 

zelo zavzeto poslušali, nekateri kar z odprtimi usti. Da so 

si otroci pripovedovano lažje predstavljali, so imeli v 

razredu v tistem tednu veliko fotografij in predmetov iz 

tedanjih dni, ki so jih posodili tudi drugi stari starši. 

Poučno in zanimivo potovanje v preteklost je otrokom 

obogatilo njihove predstave o življenju nekoč. 

 

Slika 2: Starine 
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6.5 Medgeneracijske športne igre   
V 1. razredu so z učenci, starimi starši in učitelji izvedli 

športne igre  na prostem v obliki obhodne vadbe z 

raznimi športnimi rekviziti. Vzdušje je bilo športno, 

sončno in sproščeno, učenci in njihovi stari starši  so bili 

zelo aktivni in zavzeti. Vsi so obhodili vse postaje 

športnih dejavnosti in se pri tem neizmerno zabavali ter 

obenem poskrbeli za svoje zdravje in dobro počutje. 

6.6 Kostanjev piknik 
V času podaljšanega bivanja so učencem in učiteljem 

družbo delali stari starši, saj so jih povabili na kostanjev 

piknik. Skupaj so se igrali, sladkali s slastnim pecivom 

naših kuharic, lupili kostanj in se pogovarjali ter 

preizkušali igre, ki so se jih igrali nekoč. Izvedeli so 

veliko novega, se nasmejali, prisluhnili različnim 

zgodbam in prigodam. Popoldan je minil v sproščenem in 

prijetno zabavnem vzdušju. 

 

 

Slika 3: Kostanj 

6.7 Medgeneracijski pohod  
Po jutranjem pozdravu in zboru učencev, njihovih 

staršev, starih staršev, sestric in bratcev so se vse tri 

generacije podale na pohod. Pohod je bil prilagojen 

starosti učencev in je potekal v treh različnih smereh. Po 

vrnitvi na šolo so lahko vsi udeleženci pohoda degustirali 

različne napitke in zeliščne ter sadne namaze, ki so jih 

pripravili učenci in naše kuharice. V okviru Šolske sheme 

so imeli udeleženci pohoda  na razpolago sadje in 

zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke. S svojimi izdelki 

so se nam predstavili tudi lokalni dobavitelji. Obenem so 

potekale delavnice pod vodstvom strokovnega osebja 

Centra za krepitev zdravja, ki deluje v okviru 

Zdravstvenega doma Murska Sobota. Stari starši so si 

lahko izmerili sladkor v krvi, krvni tlak, prikazali pa so 

nam tudi potek oživljanja z defibrilatorjem. V mirnem 

šolskem  kotičku je potekala JOGA za starejše in otroke. 

Na športnih površinah pa so se odvijale športne igre po 

triadah. V okviru “dneva za spremembe”  so prostovoljci  

s svojimi starimi starši prikazali igre nekoč. Predstavniki 

Šolskega sklada so popestrili ponudbo z različnimi 

velikonočnimi izdelki naših učencev in ponudbo 

raznovrstnih sadnih napitkov. Dan smo preživeli v 

prijetnem medgeneracijskem druženju. 

Še nekaj utrinkov iz pogovora z udeleženci: 

¨Pohod z mojim vnukom je bil sproščen, prijeten, tako da 

mi bo ostal v lepem spominu.¨ 

¨Fajn, lepo in nenavadno se je igrati z babico na šolskem 

igrišču.¨ 

¨Uspelo vam je narediti lep dogodek, na katerem ste nas 

združili in pripeljali skupaj različne generacije.¨ 

¨Takšne oblike druženja so oblike spoznavanja različnih 

generacij, bilo nam je lepo.¨  

 

 

Slika 4: Pohod 

Na šoli se zavedamo, da so družabni stiki in takšna oblika 

medgeneracijskega druženja zaradi hitrega tempa 

življenja vse bolj redka, zato je medgeneracijski pohod 

kot oblika celodnevnega druženja izrednega pomena tako 

za starše, stare starše kot za otroke. Šolarji imajo 

priložnost spoznati starejše ljudi iz drugačnega zornega 

kota. Starim staršem pa se ob obisku na šoli obudijo 

spomini iz njihovega otroštva in tako pripovedujejo 

zgodbe iz njihovega šolskega obdobja in tako vnuke 

popeljejo v čas, ko so še oni hodili v šolo. Učenci jih z 

veseljem poslušajo in si ustvarjajo nove izkušnje. Med 

druženjem si medsebojno popestrijo dan in velikokrat se 

ob zaključku poslovijo s solzami v očeh in z vprašanjem, 

ali bo drugo leto spet pohod?  

Pohod je oblika medgeneracijskega druženja, ki neguje 

odnose med generacijami in razvija občutek sprejetosti, 

varnosti in pripadnosti vsem generacijam. 

7. ZAKLJUČEK 
»S prostovoljnim delom boš pustil sledi v pesku in ne boš 

obžaloval. Vsak dan je torej čas za eno dobro delo. Začni 

danes«. [6]   

V času odraščanja so nam starši in stari starši pogosto 

govorili: »Veš, ko smo bili pa mi mladi, je bilo pa čisto 

drugače«. Takrat tega nismo povsem razumeli, vendar pa 

smo si zapomnili in vtisnili v spomin marsikatero 

pripoved, anekdoto in danes kot odrasli razumemo in 

razmišljamo in sprejemamo spomine drugače ter cenimo 

izkušnje ter vrednote, ki smo jih prejeli. Prav zaradi tega 

so tako zelo pomembna druženja, medsebojna 

sodelovanja vsemi generacijami. 

Medgeneracijsko sožitje je naraven proces, kjer je 

mogoče vzgajanje mlade generacije za sobivanje s 

starejšo generacijo in sodelujočemu šolarju prinaša  novo 

kvaliteto, mu širi socialno mrežo, ga bogati in mu daje 

občutek sprejetosti, se druži z vsemi generacijami in si  

tako nabira življenjskih izkušenj. 
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POVZETEK  

Prispevek predstavlja poizkus različne izvedbe učnega procesa pri predmetu materiali in obdelave v poklicu, v oddelku 

orodjarjev in avtoserviserjev. V oddelku avtoserviserjev sem vodil učni proces s pomočjo sodelovalnega učenja, pri 

orodjarjih pa s klasično frontalno razlago in razpravo. Med avtoserviserje sem razdelil enako učno gradivo, ki so ga  preučili 

doma.  Naslednjo uro sem dijakom razdelil različna vprašanja, ter jih razdelil  v »ekspertne skupine«, glede na njihovo znanje 

pri predmetu. Skupine so dobile enako gradivo in različna vprašanja, ter se pripravile na predstavitev v svoji skupini. Ko so 

nalogo opravili v ekspertnih skupinah, so se vrnili v matično skupino, kjer je vsak posameznik poročal o svojih ugotovitvah. 

S takim načinom dela so vsi učenci seznanjeni s celotnim gradivom, ki jim je bilo dano. Orodjarjem sem snov predstavil na 

klasičen način, tako, da so si snov zapisovali, prepisovali in prerisovali. Med spremljanjem dijakov v učilnici, da bi ugotovil 

njihov napredek sem opazil,  da dva  dijaka snovi nista prepisala, štirje so risbe prerisali površno, trije so zapiske naredili 

nerazumljivo. Trije dijaki so se  med poslušanjem razlage dolgočasili, saj niso bili aktivno vpeti v učni proces. V oddelku 

avtoserviserjev sem ugotovil, da je bilo delo v skupinah zelo uspešno, risbe so bile narisane natančno, razumljivo, dijaki so 

snov razumeli. Med opazovanjem  dijakov sem opazil, da so popolnoma vsi dijaki aktivno sodelovali pri izdelavi naloge, 

vsakdo je moral dati svoj delček znanja za uspešno opravljeno nalogo. 

Ključne besede  

Sodelovalno učenje, frontalna razlaga, expertna skupina  

ABSTRACT  

The article discusses an implementation of different teaching processes in the subject of materials and material treatment in a 

class of toolmakers and a class of car mechanics. I used a technique of cooperative learning with the car mechanics and a 

classical frontal explanation and discussion with the toolmakers.  

I handed out study materials that the car mechanics had to study at home. In the next lesson, I gave them different questions 

and divided them in “expert groups” according to their knowledge of the subject. All the groups received the same material 

and various questions, and prepared a presentation within their group. After that, the expert groups joined to the parent group 

and each individual reported about his findings. In this way, all pupils were familiar with the entire material that they had.  

The approach with the toolmakers was classical – they took notes and copied the text and drawings. While I was doing class 

monitoring, in order to observe their progress, I noticed that two pupils did not copy the text, four made a lot of mistakes in 

their drawings and three pupils made incomprehensible notes. Three pupils were bored during my lecture because they were 

not actively involved in the learning process.  

I realized that working in groups in the class of car mechanics was very successful – the drawings were drawn with precision 

and were easy to understand, furthermore, the pupils understood the learning material. While observing the pupils, I noticed 

that all pupils were actively involved in the task because everyone had to participate with his share of information in order to 

successfully complete the task.  
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1. UVOD 
Zaposleni, ki delujemo v vzgoji in izobraževanju, iščemo 

metode in oblike dela, ki  celovito spodbujajo učenčev 

razvoj. Učenci naj bi aktivno in čim bolj samostojno 

delali z viri, sodelovali drug z drugim, svoje ideje 

predstavljali na različne načine, kritično vrednotili svoje 

delo … . To pa lahko dosežemo z dinamičnim načinom 

poučevanja, z metodami in oblikami dela, pri katerih so 

učenci aktivni in lahko sodelujejo drug z drugim. 

Socialna interakcija med učenci spodbuja doseganje 

spoznavnih, čustvenih in socialnih ciljev [1]. 

Čas, v katerem živimo, prinaša nenehne hitre spremembe, 

zato znanje kot skupek naučenih vsebin ne zadošča več. 

Šola mora omogočiti pogoje za vseživljenjsko učenje. 

Vseživljenjsko učenje sloni na štirih stebrih: učiti se, da 

bi vedeli, učiti se, da bi znali delati, učiti se, da bi znali 

živeti v skupnosti, in učiti se biti [2].  

Zaradi hitrega tehnološkega napredka in nenehnih 

sprememb v našem življenju, se od ljudi zahteva 

raznolika znanja in spretnosti. Potreba po vključevanju 

mladih zaradi izzivov in zahtev vključevanja v družbo 21. 

stoletja je že v času šolanja pomembna, da se jih nauči 

živeti in delati skupaj, krepiti solidarnost, spodbujati in 

razvijati medsebojno sodelovanje, sporazumevanje, 

soodločanje in sprejemanje odgovornosti. Vključevanje 

različnih oblik sodelovalnega učenja v učni proces je 

učinkovit način za doseganje omenjenih ciljev. 

Živimo v času velikih sprememb, tako na področju 

življenja, kot tudi na področju znanosti, ekonomiji, 

medsebojnih odnosih in tehnologiji. Zato bosta učence in 

bodoče učence označevala hiter razvoj informacijske in 

druge tehnike ter globalna svetovna soodvisnost.  

Peklaj [2]  meni, da je v takem svetu naloga šole, da 

učence opremi, izobrazi z različnimi miselnimi 

veščinami, z veščinami reševanja problemov, s 

komunikacijskimi in tudi socialnimi veščinami. Le-tako 

bodo kos tempu, ki ga narekuje življenje. 

Učitelji si prizadevamo usposobiti učence za samostojno 

učenje in sodelovanje. Le-to je tisto, s katerim dosežemo 

največ. Znanja in spretnosti, ki jih dosežemo s 

sodelovanjem, so trajnejša in jih učenci lahko uporabljajo 

v času izobraževanja, v družini, v interakciji z vrstniki, na 

delovnem mestu in nasploh v vsakdanjem življenju.  

2. UČENJE 
Pri vprašanju dijakov, kaj zanje pomeni učenje sem dobil 

različne odgovore: “Profesorji, snov, knjiga, zvezek, 

spraševanje, sedenje, ponavljanje, tišina, ocene, učitelji, 

uspeh…”. Glede na odgovore sem sklepal , da učenci ob 

učenju pomislijo le na šolsko učenje določene snovi, ki 

jim jo je podal učitelj ali knjiga. Učenje je “vsaka 

sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je 

trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev.” Takšna je uradna in 

strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED, 1993, [3]. 

2.1 Sodelovanje, sodelovalno učenj 
Slovar slovenskega knjižnega jezika [4]  sodelovanje 

opredeljuje kot družnost, pomoč, solidarnost in 

vzajemnost. Iz besede sklepamo, da sodelovanje pomeni, 

prispevati svoje znanje in moč k doseganju skupnega 

cilja. Iz tega lahko razberemo, da sodelovati pomeni biti 

dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti, pri tem pa 

nekomu pomagati, da uspešno opravi kakšno nalogo. Gre 

za vrsto sodelovalnih veščin, ki jih mora posameznik 

obvladati, kajti to mu pomaga, da vzpostavi in vzdržuje 

odnos z drugimi. Torej se pojem sodelovanja nanaša na 

skupno delo za doseganje skupnega cilja [2] . 

»Sodelovalno učenje, je učenje v manjših skupinah, v 

katerih je delo zastavljeno tako, da obstaja pozitivna 

povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo 

neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj tako, 

da je vsak član skupine odgovoren za uspeh skupine« [2]. 

Od tradicionalnega skupinskega dela se sodelovalno 

učenje loči predvsem po tem, da jasno določa 

posameznikovo odgovornost, poudarja poleg kognitivnih 

tudi socialne cilje, učence se poučuje sodelovalne 

veščine, drug od drugega so pozitivno odvisni, razvijajo 

odgovornost drug za drugega in analizirajo svoje 

delovanje. [2]   

“Sodelovalno učenje je torej učenje v majhnih skupinah, 

v katerih zastavimo dele tako, da obstaja pozitivna 

povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo 

neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri 

tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost 

vsakega posameznega člana skupine” [2], str. 9. 

2.1.1 Načela sodelovalnega učenja 
Ko dijake posedimo skupaj za mizo in jim damo nalogo, 

se po navadi v skupini nekaj česa ne dogaja nič. Ko pa 

jim bo primanjkovalo časa bosta eden ali dva dijaka delo 

opravila. Ravno zato sodelovalno učenje vključuje nekaj 

osnovnih načel, ki jih moramo upoštevati, da v skupini 

dosežemo res pravo sodelovanje. Ta načela so [2] : 

 pozitivna povezanost (odvisni eden od drugega) med 

člani skupine: iste skupne cilje; ker učence zanima 

napredek in uspeh drugih, si med seboj pomagajo, 

dokler vsi člani ne dosežejo ciljev (določenega 

znanja in spretnosti); 

 neposredna interakcija pri skupnem načrtovanju, 

dogovarjanju in ovrednotenju rezultatov; 

 jasna razvidnost odgovornosti vsakega posameznika 

in njegov prispevek k delu skupine; ocenjuje se 

rezultat skupine kot povprečje individualnih 

rezultatov vsakega posameznika; 

 skupine so heterogeno sestavljene glede na 

sposobnosti, znanje, spol, socialno in etično 

pripadnost; 

 vsi vodijo, da se vsak član nauči prevzemati 

vodstvene in druge funkcije; 

 pomembni so socialni, spoznavni in čustveno-

motivacijski cilji, kajti učenci ob tem pridobijo 

socialne spretnosti komunikacije in sodelovanja 

(poslušati se, dajati in sprejemati pomoč, reševati 

konflikte, usklajevati besedno in nebesedno 

sporočanje), prav tako pa pri pridobijo tudi 

spretnosti, povezane z učno nalogo: iskanje 
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potrebnih informacij, njihovo posredovanje drugim, 

povezovanje in vrednotenje uspešnosti rešitev. 

Sodelovalno učenje je izziv za učence in učitelja, kajti 

sodelovanja se moramo naučiti. Dijaki morajo sprejeti 

»drugačne« dijake, učitelj pa se mora naučiti nove 

pristope in strategije. 

2.1.2 Vloga učitelja pri sodelovalnem učenju  
Učiteljeva vloga, kjer se učenci učijo s pomočjo 

sodelovalnega učenja je drugačna kot pa tam, kjer se 

učenci učijo individualno. Njegova uspešnost delovanja 

je odvisna od kakovosti in količine interakcije v 

skupinah.  

Navodila za skupinsko delo morajo biti jasno oblikovana, 

skrbno izbirano učno gradivo ter razdelitev vlog v skupini 

so najpomembnejši elementi, da  posameznik prispeva k 

skupnemu cilju uspešno opravljene naloge. Poleg 

načrtovanja sta pomembna tudi spremljanje dela v 

skupinah ter analiza uspešnosti tega dela. Takšno delo 

pomeni za učitelja veliko več napora kot pri uporabi 

individualnega in tekmovalnega dela[5] . 

Pozornost učitelja mora biti usmerjena v vodenje razreda 

ter v načrtovanje in izvedbo učne ure. 

2.1.3 Vodenje razreda 
Vodenje razreda vključuje organizacijo skupinskega dela, 

vzdrževanje reda, discipline v razredu ter uravnavanje 

vedenja učencev v razredu. Brez dobrega vodenja dela v 

razredu ni uspešnega sodelovalnega učenja. Na začetku 

sodelovalnega dela je učiteljeva vloga pri vodenju 

največja, ko pa učenci usvojijo pravila vedenja v 

skupinah, sodelovalne veščine in nov način dela, takrat pa 

se učiteljeva vloga vodenja zmanjša. Učitelj odgovornost 

za delo v skupini prenese na učence same [2]. 

Za uspešno delo v skupinah je potrebno [2]: 

 oblikovati jasna pravila vedenja v razredu, 

 jasno povedati svoja pričakovanja in zahteve, 

 za nadzor nad vedenjem uporabiti pozitivno 

pozornost ter pohvale. 

K vzdrževanju reda in ustreznega vedenja v razredu zelo 

pripomorejo jasna pravila vedenja v razredu. Najbolje je, 

da ta pravila oblikujejo učenci sami že na začetku. Pravila 

lahko napišejo na plakat, ter ga obesijo na vidno mesto v 

razredu, kjer jim bo vedno na očeh. Če so učenci pri 

svojem delu preglasni, učitelj izpostavi in pohvali 

skupino, ki tiho opravlja svoje delo in ne moti ostalih 

učencev [2]. 

2.1.4 Načrtovanje in izvedba učne ure pri 

sodelovalnem učenju 
Načrtovanje in izvedba učne ure je pri sodelovalnem 

učenju precej zahtevnejši proces kot pri frontalni obliki 

dela v razredu. Na začetku ure učitelj naredi motivacijski 

uvod, s katerim pritegne učence z neko vsebino, kasneje 

opredeli učne cilje ure in pove, kako bodo te učenci 

dosegli. Sprotno dajanje informacij je najbolj smiselno – 

če je preveč informacij in navodil naenkrat, učenci le-te 

sproti pozabijo. Učitelj mora učencem tudi povedati, 

kako naj delajo v skupini in kako bo preveril in 

ovrednotil znanje [2] . 

Za tem sledi delo učencev v skupini. Učne skupine so 

najpogosteje sestavljene heterogeno, glede na sposobnosti 

in osebnostne značilnosti (spol, interese, socialno-

ekonomski status, nacionalnost…). Tako se srečajo z 

»drugačnostjo« in dobijo možnost, da se naučijo 

spoštovati in upoštevati to drugačnost v medsebojnih 

odnosih. Učitelj lahko oblikuje skupine na različne načine 

– sestavih jih sam ali pa v izbiranje in oblikovanje vključi 

učence. Poznamo tri različne načine sestavljanja skupin 

[2]: 

 učitelj razvrsti glede  (razvrščanje glede na šolski 

uspeh od najuspešnejšega do manj uspešnega, za 

razvrstitev lahko uporabi ocene, preverjanje znanja 

ali pa končni uspeh učencev), 

 vodja skupine izbira svojo skupino (učitelj izbere 6 

ali 7 najbolj uspešnih učencev, najbolj uspešni učenci 

so vodje skupine, ki najprej izberejo manj uspešnega 

učenca, nato pa se skupaj odločita za učenca s 

povprečnim uspehom), 

 pari se izbirajo med seboj (učitelj razdeli učence 

glede na njihov uspeh, razdeli se jih v dve skupini – 

zelo uspešne in slabše uspešne v eno skupino in v 

drugo učence s povprečnim učnim uspehom, nato 

naredijo pare – učenci s povprečnim uspehom 

homogene, učenci z boljšim in slabšim pa heterogene, 

na koncu pa vsak par izbere še en par iz druge 

skupine). 

Učiteljeva naloga je, da spremlja in opazuje njihovo delo, 

komunikacijo, vzpodbuja delo v skupinah ter odgovarja 

na morebitna vprašanja. Učence vzpodbuja, da rešujejo 

problem znotraj skupine, nalogo opravijo sami in šele 

nato prosijo za pomoč, če jim drugače ne bo uspelo priti 

do željenega cilja. 

2.1.5 Prednosti in slabosti sodelovalnega 

učenja 
Načini kako poučujemo in podajamo snov imajo tako 

pozitivne, kot tudi negativne lastnosti, ki se kažejo med 

samim izvajanjem in na koncu, ko izvajamo evalvacijo. 

Nič drugače ni pri sodelovalnem učenju. Med samim 

delom je potrebno, da iz tistega, kar delaš, poiščeš največ 

koristnih, pozitivnih in dobrih stvari. Na ta način delo 

postane lažje, preprostejše in zanimivejše. 

Dosežki, do katerih pridemo z vztrajnim in pozitivnim 

odnosom do sodelovalnega učenja [5]  : 

 lahko dosežemo vse spoznavne cilje pri pouku, 

 vzpodbujamo višje spoznavne procese, 

 učimo se temeljnih pojmov za uporabo znanja v 

konkretnih situacijah, 

 vzpodbujamo ustvarjalnost, 

 oblikujemo nove ideje in izdelke, 

 razvijamo odgovornost pri doseganju individualnih in 

skupinskih ciljev. 

Slabosti sodelovalnega učenja, ki se pojavijo že pred 

samim izvajanjem in pri pouku [2]: 
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 učitelj porabi veliko časa za iskanje literature, 

pripravo dela in učnih pripomočkov 

 v uvodnih urah ni primerno, kjer je nujna učiteljeva 

razlaga, 

 velikokrat je ena šolska ura premalo za poglobljeno 

delo, 

 delo je zahtevno, zlasti v razredih z velikim številom 

učencev, 

 potrebno je veliko časa, da učenci usvojijo 

sodelovalne veščine, 

 več časa se porabi za usvojitev določenih ciljev, 

 delo v skupinah je glasnejše kot sicer, kar lahko moti 

nekatere učence. 

Priprava na učno uro s sodelovalnim učenjem vzame 

veliko časa, poskrbeti je potrebno za vse korake, prav 

tako pa je potrebno razmisliti o ciljih, ki naj bi jih dijaki 

dosegli. Opazil sem, da kljub temu, da so imeli dijaki 

jasna navodila, so vseeno zmedeni in so potrebovali 

sprotna ustna navodila.  

Poleg tega si moraš planirati veliko časa. Dijakom sem 

namenil dve uri vendar sem jih moral kljub temu večkrat 

opozoriti naj pohitijo, da jim ne bo zmanjkalo časa.  

Menim, da je dobro uporabljati način sodelovalnega 

učenja, kajti dijaki veliko pridobijo na osebnostnem, 

kognitivnem, psihomotoričnem in socialnom-

emocionalnem področju. 

3. IZVEDBA UČNE URE S 

POMOČJO SODELOVALNEGA 

UČENJA 
V prispevku bom prikazal izvedbo učne teme s pomočjo 

ene izmed struktur sodelovalnega učenja z izvirno 

sestavljanko II, ki jo je razvil Slavin, 1990 in je 

namenjena učenju nove snovi. 

Med dijake sem razdeli enako učno gradivo, katerega so 

predelali doma za domačo nalogo. Pri naslednji uri pouka 

sem med dijake razdelil različna vprašanja glede 

polimernih materialov. Dijaki so se zbrali v »ekspertnih 

skupinah«, v katerih imajo vsi enako gradivo in različna 

vprašanja, ter se pripravljajo na predstavitev v svoji 

skupini. Ko so nalogo opravili v ekspertnih skupinah so 

se vrnili v matično, kjer je vsak posameznik poročal o 

svojih ugotovitvah. Izbral sem možnost, da so odgovore 

predstavili ob plakatu. Tako so vsi člani seznanjeni s 

celotnim gradivom, ki jim je bilo dano. Lahko pa bi vsak 

učenec individualno reši preizkus znanja in bil tako 

ocenjen [2]. 

3.1 Potek izvedbe učne ure 
Sestavljanka II – Slavin 1990 

Predmet: Materiali in obdelave v poklicu (MOP) 

Razred: 1. letnik poklicnega izobraževanja 

Tematski sklop: Umetne snovi  

Vsebina: Polimeri 

Cilji: 

Učenci: 

 poznajo razložiti in opisati nastanek polimerov 

 poznajo razložiti in opisati uporabo polimerov 

 naštejejo vrste polimerov 

 delajo v skupini 

 tiho poslušajo in opazujejo 

 ne komentirajo drugačnih odgovorov 

 razvijajo medsebojno  komunikacijo 

Učne metode: 

 verbalno-tekstualna metoda (razlage, razgovora, 

sodelovalno učenje) 

 ilustrativno-demonstracijska metoda (prikazovanja) 

 metoda izkušenjskega učenja (praktična dela, 

reševanje problemov) 

Učne oblike: 

 frontalna  

 skupinska (sodelovalno učenje) 

 individualna 

Koraki izvedbe učne ure: 

1. Predstavim učno snov. 

2. Dijaki v matičnih skupinah ponovno pregledajo oz. 

preberejo snov, ki sem jo dal, nato dobijo različna 

vprašanja in naloge. 

3. Dijaki z isto skupinsko nalogo se sestanejo v 

ekspertnih skupinah, kjer se učijo snov in se 

pripravljajo na predstavitev. 

4. Dijaki v matičnih skupinah predstavijo vsak svoj del 

snovi in jo strnejo v celoto.. 

5. Individualni preizkus znanja. 

Učni pripomočki: tabla, učbenik, pametni telefon, 

računalnik  

Čas izvedbe: doma, 2 šolski uri 

3.1.1 Potek dela 
Pri predmetu Materiali in obdelava v poklicu sem novo 

snov podal na način sodelovalnega učenja sestavljanka II. 

Dijaki se do sedaj še nikjer niso srečali s sodelovalnim 

učenjem , zato sem jim razložil, kaj je takšno učenje in 

kako bo potekalo.  

Najprej sem dijake razdelil v matične skupine glede na 

njihove ocene pri omenjenem predmetu. Skupine sem 

sestavil predhodno doma glede na ocene od 

najuspešnejšega do manj uspešnega. V vsako skupino 

sem razdelil štiri različna vprašanja in vsak dijak si je 

moral eno vprašanje izbrati. Dijaki so izbrali vprašanje 

glede na njihovo znanje in snov, katero so predhodno 

predelali doma. Ko so dijaki imeli vsak svoje vprašanje 
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so se razdelili v ekspertne skupine, z enako temo za 

omenjeno skupino. 

Znotraj skupine so si dijaki razdelili vloge tako, da je bilo 

jasno določeno kdo bo za kaj zadolžen. 

Na začetku smo se pogovarjali o naravnih polimerih in 

obnovili snov, ki smo jo obravnavali pri prejšnji uri.  

Nekaj  sem jim razložil o umetnih polimerih, in o snovi, 

katero so morali predelati za domačo nalogo. 

Dijaki so začeli z delom v ekspertni skupini, kjer je imel 

vsak dijak svoje vprašanje na katero je moral odgovoriti. 

Ko so dijaki odgovorili na vsa vprašanja v skupini so si 

pripravili miselne vzorce na omenjeno temo, ki so jo 

obravnavali. Med iskanjem odgovorov so si lahko 

pomagali z učnim gradivom in spletom na mobilnih 

telefonih, računalnikih, kjer so morali paziti, da so 

najdene informacije na spletu pravilne.  

Vprašanja na katera so morali odgovarjati dijaki. 

DIJAK 1:   

Kaj so: termoplasti, duroplasti, elastomeri, kompoziti ? 

DIJAK 2: 

Pridobivanje: termoplasti, duroplasti, elastomeri,  

kompoziti ? 

DIJAK 3:  

Uporaba: termoplasti, duroplasti, elastomeri,  kompoziti ? 

DIJAK 4:  

Predstavniki: termoplasti, duroplasti, elastomeri,  

kompoziti ? 

Ko so zaključili z delom, so se ponovno sestali v 

matičnih skupinah. Vsak dijak je poročal o svoji nalogi, 

tako je tudi ponavljal in utrjeval učno snov, ki se je 

naučil. Na koncu so bili vsi člani skupine seznanjeni s 

celotno vsebino.  

Sledila je predstavitev. Pri poročanju so se skupine med 

seboj dopolnjevale, če je katera pozabila kaj povedati. 

Med predstavitvijo posamezne skupine je prihajalo tudi 

do šaljivih in pa tudi resnih vprašanj. Dijaki so se med 

seboj hvalili in kritizirali, kako je nekdo nekaj povedal. 

Ko je skupina poročanje zaključila smo analizirali 

vsakega posameznika in na koncu celo njihovo skupino, 

ter skupini dali skupno oceno, tako so dijaki videli, da so 

imeli vsi v skupini enak doprinos k oceni skupine.  

Če bi imela skupina samo eno vprašanje se v njej vedno 

najde nekdo, ki ne bo delal ali bo čakal na odgovor 

nekoga drugega. Ko pa ima vsak član določene skupine 

svoje vprašanje ali nalogo , se delu ne bo mogel izogniti.  

3.1.2 Analiza dela in ugotovitve 
Učni proces sodelovalnega učena po metodi sestavljanka 

II je trajal dve šolski uri. Dijaki so bili zelo motivirani za 

delo, radi so sodelovali med seboj, delo je potekalo po 

zastavljenih ciljih. Sodelovalno učenje je drugačna oblika 

dela od frontalnega načina pouka. Dijaki so pri 

sodelovalnem učenju bolj sproščeni izrazijo svoje 

mnenje,… to se je videlo tudi v glasnosti dijakov ter 

gibanja po razredu. Tudi, ko so iskali informacije na 

spletu so iskali le te in niso gledali drugih spletnih strani, 

kar sem ne malokrat preveril pri posameznem dijaku. 

Dijaki so bili zaposleni ves čas in tako niso imeli časa 

misliti na druge stvari, kajti v tem primeru bi se videlo 

kdo ne sodeluje v skupini.  

Med delom sem dijake ves čas opazoval, jih vzpodbujal, 

usmerjal in jim pomagal tam, kjer so pomoč potrebovali. 

Nekateri dijaki so imeli težave z razumevanjem 

prebranega na spletu in resničnosti podatkov, ki so jih 

tam pridobili.  

Dijaki so si med seboj pomagali, da so s skupnimi močmi 

čim bolje odgovorili na zastavljeno vprašanje. 

Z izpeljavo ure sem bil zelo zadovoljen. Predpostavke so 

bile potrjene, saj so bili dijaki res aktivnejši kot pri 

klasičnem pouku, ko jaz razlagam in podajam snov oni pa 

sedijo in tiho poslušajo moja razlago v klopeh.   

Snov katera je bila podana v izvedbi sestavljanka II je 

dijakom ostala v dobrem spominu, saj so si dijaki snov 

zapomnili glede na asociacije posameznega dijaka, kateri 

je snov oz. odgovor predstavljal. 

4. ZAKLJUČEK 
Pri sodelovalni vaji so učenci videli, da je vsak 

posameznik v skupini odgovoren za uspeh oz. neuspeh 

skupine, sprejeti so morali tudi odgovornost za svoje 

delo.  

Meni kot učitelju je naloga predstavljala izziv kako 

učencem na zanimiv in njim ne poznan način predstaviti 

učno snov polimerov.  

Sodelovalno učenje bom uporabljal pri predmetih, pri 

učnih urah in pri vsebinah, ki so primerne za delo v 

skupinah. V sodelovalnih skupinah pridobivajo znanje 

tako uspešni kot manj uspešni dijaki, kjer pa jim je 

potrebno dajati priložnosti tudi za tekmovanja z drugimi 

in za samostojno delo. Pomembna so jasna pravila 

obnašanja, npr. glede stopnje glasnosti pri delu v skupini, 

spoštovanje ostalih dijakov,…. 

V prihodnje, se bom ponovno lotil takšnega poučevanja 

in podajanja snovi, vendar moram vprašanja pripraviti in 

razdeliti glede na sposobnosti posameznega dijaka, ker 

imajo določeni dijaki omejitve oz. potrebujejo dodatno 

strokovno pomoč, ker se je pri omenjenem poučevanje 

nekajkrat zgodilo, da so se nekateri dijaki, posmehovali 

dijaku kateri nekaj ni vedel ali razumel. 

Rezultati naloge so bili presenetljivo dobri, prav tako tudi 

odziv učencev, zato bom s podobnimi nalogami 

nadaljeval tudi v bodoče. 
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POVZETEK 

Timsko poučevanje je v slovenskih osnovnih šolah že dolgo prisotno. Sami sva se z njim srečali že v času študija oz. na 

začetku poučevanja. Prepletanje pedagoškega dela učiteljic predpostavlja spremembe pri pripravi na pouk, izbiri metod in 

oblik dela, poleg tega pa odpira nove razsežnosti udeležencev tima. Učenci pa so pri tovrstnem poučevanju deležni večje 

motivacije, notranje diferenciacije in boljših rezultatov. Najino sodelovanje se je sprva pričelo pri pripravi in izvedbi dnevov 

dejavnosti, interesnih dejavnosti, vrednotenju, vodenju roditeljskih sestankov in srečanj za starše ter dodatnem pouku. Nekaj 

let pa se že načrtno ukvarjava s skupnim poučevanjem pri športu. V začetku so naju vodili cilji kot so zagotavljanje večje 

varnosti otrok pri pouku športa, boljša kvaliteta pouka športa na razredni stopnji, lažje vrednotenje znanja in lažja priprava 

gradiv in pripomočkov za  poučevanje. Cilje pa vsako leto dopolnjujeva, v zadnjem času predvsem z vnašanjem elementov 

formativnega spremljanja pouka. Najin prispevek je primer dobre učne prakse, kako lahko s pomočjo sodelovalnega dela 

učinkoviteje izvedemo učni proces. 

Ključne besede 

timsko delo, razredni pouk, šport, oblike formativnega spremljanja pouka  

ABSTRACT 

Team teaching has been present in Slovene primary schools already for a long time. We met with this kind of teaching during 

our study and at the beginning of teaching. Interlacing the pedagogical work of more teachers assumes changes in preparation 

for teaching, in selection of methods and forms of work, furthermore enables new dimensions for the team participants. In 

this type of teaching, pupils receive greater motivation, internal differentiation and achieve better results. Our cooperation 

initially began within the preparation and implementation of: so-called “Days of activities”; extracurricular activities; 

evaluations; parental meetings and during additional lessons. Additionally for several years now, we joint teaching in sports 

lessons. Initially, we started with team teaching in order to achieve better safety for our pupils during sports lessons and 

furthermore to improve the quality of lessons at the primary level, facilitating the evaluation of knowledge and facilitating the 

preparation of teaching materials and tools. We complement our goals each year, most recently with the introduction of 

formative assessment elements of lessons. Our contribution is an example of good learning practice how the collaborative 

work enables to carry out the learning process more effectively.  

Keywords 
team work, classroom lessons, sports, forms of formative assessment of lesson

1. UVOD 
Vedno sva radi delali v skupini oz. s skupino . Že kot 

študentki sva sodelovali v različnih timih, kjer je bilo 

medsebojno sodelovanje ključnega pomena (skupno 

poučevanje dveh študentk v razredu/projekt Drugače v 

drugačno šolo). S timskim delom sva nadaljevali ločeno, 

vsaka na šoli, kjer sva poučevali, nato pa kot sodelavki v 

četrtem, kasneje petem razredu OŠ Frana Albrehta 

Kamnik. Najprej se je to najbolj odražalo pri delu v 

strokovnem aktivu, pri načrtovanju dnevov dejavnosti, 

interesnih dejavnostih, dodatnem pouku, roditeljskih 

sestankih. V zadnjih letih pa sva se bolj načtrno lotili 

sodelovalnega poučevanja pri pouku športa.  

Namen najinega prispevka pa je povečati zavedanje, kaj 

vse lahko pedagoški tim zmore in katere prednosti ima 

timsko delo tako za učence kot tudi za učiteljice. 

V teoretičnem delu bova opredelili tim in timsko delo ter 

predstavili etape timskega dela v šoli. Izpostavili bova 

tudi spetnosti ter prednosti, ki jih ima timsko delo za vse 

vpletene v učno vzgojnem procesu.  

Na koncu vam bova predstavili najin primer 

sodelovalnega poučevanja pri pouku športa v 5. razredu. 

mailto:simona.podborsek@os-fa.si
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2. SODELOVALNA ŠOLSKA 

KULTURA 
Polak (2015) pravi, da vključevanje timskega pristopa v 

šolsko kulturo pomembno prispeva k oblikovanju 

sodelovalne kulture. Če si šola zares prizadeva narediti 

spremembe, potem si morajo učitelji začeti pomagati med 

seboj, opazovati delo in komunicirati drug z drugim. Brez 

sodelovanja in strokovnih dialogov, učitelj nima 

primerjave za svoje delo in se uči le preko svojih izkušenj 

in napak, ki pa so po možnosti še na napačnih 

predpostavkah. Ena izmed najpomembnejših oblik 

strokovnega izpopolnjevanja in profesionalnega razvoja 

učitelja je, da učitelji vsakodnevno komunicirajo med 

seboj, si pomagajo pri izboljševanju učnih ur, globjem 

razumevanju poučevanju vsebine, analaziranju 

učenčevega dela, ocenjevanju različnih virov o 

učenčevem delu in reševanju nešteto problemov, na 

katere naletijo vsak dan. 

 Nekatere prednosti sodelovanja: 

 sodelovanje krepi zavedanje soodvisnosti, 

 s sodelovanjem pri doseganju skupnih ciljev člani 

spodbujajo drug drugega k še višjim uspehom, 

 sodelovanje vodi k večji zavezanosti, k podpori in 

izpopolnjevanju načrtovanih ciljev. 

Sodeluje pa lahko le oseba, ki ima razvito sodelovalno 

zmožnost, ki pa se lahko razvije le pod pogoji družinske 

vzgoje, življenjskega okolja in kulture. Sodelovalna 

kultura ali kolektivizem pa se razvije, le če prevladujejo 

skupinski pogledi, potrebe in cilji, če prevladuje vedenje, 

opredeljeno s socialnimi normami in dolžnostmi, če so 

poudarjena skupna prepričanja in če je pripravljenost 

sodelovanja (Polak, 2015).  

Razvoj sodelovalne kulture pa je seveda odvisen od 

pripravljenosti in motiviranosti učiteljev in vodstva šole. 

V idejo sodelovalne šolske kulture mora najprej verjeti 

vodstvo in postati vzor sodelovanja ter hkrati oblikovati 

okolje in pripraviti načrt za spodbuditev timskega dela pri 

učiteljih (Polak, 2015).  

V vodenje šole so lahko aktivno vključeni tudi učitelji 

zlasti, takrat ko ravnatelj razvija sodelovalno kulturo z 

neformalnim prenašanjem odgovornosti za odločanje na 

time. S tem vodi šolo skupaj z njimi. Ljudje v timih z 

različnimi znanji in sposobnostmi sodelujejo med seboj, 

sprejemajo bolj kakovostne odločitve. S tem se krepi 

morala zaposlenih, razvija se zaupanje in povečuje 

učinkovitost dela šole. Pri pa tem pa je pomembno, da se 

vsak posameznik čuti varnega, sprejetega, upoštevanega 

in zaželenega.  

Timsko delo je torej pomemben dejavnik oblikovanja 

sodelovalne kulture na šoli. Bolj ko si strokovni delavci 

sodelujejo, izmenjujejo mnenja ter stališča in strokovna 

spoznanja, bolj se razvija njihova medsebojna povezanost 

in s tem se vzpostavlja sodelovalna kultura. 

3. TIMI IN TIMSKO DELO 
V šolah lahko timsko delo poteka v več oblikah:  

 delovanje razrednih in predmetnih aktivov, 

 timsko načrtovanje letnega delovnega načrta, 

 timsko načrtovanje dnevov dejavnosti, 

 timsko načrtovanje družabnih prireditev, 

 timsko načrtovanje pouka… 

3.1 Opredelitev tima in timskega dela 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pod besedo 

tim navaja, da je »tim skupina ljudi, ki opravljajo skupno 

delo- delovna skupina.«, vendar na pedagoško- 

psihološkem področju delovne skupine ne enačimo s 

timom. Mayer in sod. (2001) pravijo, da je razlika med 

delovno skupino in timom v cilju. Tim je poseben tip 

skupine in vsaka skupina ni tim. Skupina lahko deluje kot 

osnovna delovna enota, ki sistematično opravlja naloge in 

izpolnjuje zadolžitve in njen cilj je visoko kakovostno 

delo, medtem ko je cilj tima ustvarjalno delo.  

Pri vzgojno-izobraževalnem timskem delu je, poleg 

organiziranosti, ključen duh sodelovanja, tesna 

povezanost, odprta komunikacija in iskrena izmenjava 

mnenj. Pri timskem delu načrtovanje temelji na 

prilagodljivosti, skupnih pravilih in skupnemu delu. 

Prisotna mora biti tudi svoboda in možnost za napredek 

pri zadovoljevanju vzgojno izobraževalnih potreb. Žal 

edinstvene definicije za timsko delo ni. 

3.2 Vrste timov v osnovni šoli 
Univerzalnega načrta za sestavljanje pedagoških timov 

ni. Tim je lahko sestavljen iz učiteljev, ki poučujejo isti 

predmet ali različne predmete, iz učiteljev oddelkov 

podaljšanega bivanja… Polak (2015) time deli v tri 

glavne skupine: 

 delovni timi, ki sistematično in organizirano 

opravljajo zadolžitve, ki jih je treba opraviti (učitelji 

razrednega pouka in učitelji podaljšanega pouka), 

 k nalogam ali problemom usmerjeni timi, ki so 

ustvarjeni za krajše projekte ali naloge (dve ali več 

učiteljic razrednega pouka, ki timsko načrtujejo, 

izvajajo in evalvirajo posamezni del pouka), 

 vodstveni timi, ki so sestavljeni iz strokovnjakov na 

vodstvenih položajih. 

3.3 Etape timskega dela 
3.3.1 Timsko načrtovanje 
Timsko načrtovanje se ne razlikuje veliko od 

individualnega načrtovanja, saj temelji na istih strokovnih 

spoznanjih z namenom po oblikovanju didaktične, 

snovne, materialne in psihološke priprave na pouk. 

(Polak, 2015) Na sestankih tima se učitelji podrobneje 

spoznajo z učnim gradivom, ga razčlenijo in nato skrbno 

pripravijo učne ure. To pomaga strokovnim delavcem 

preprečiti nesoglasja pri zadolžitvah, postopkih 

ocenjevanje in uporabi učnih strategij. S tem, ko 

načrtujemo, si v mislih že razporejamo delo in dejavnosti, 

ki nas bodo pripeljale do cilja. Osnovni koraki 

načrtovanja so:  

 izbira teme in oblikovanje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev, ki naj bi jih dosegli, 
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 izbira in zasnova poteka posamezne učne ure ali 

dejavnosti, 

 priprava pripomočkov in učil, 

 opredelitev načina opazovanja, preverjanja in 

vrednotenja napredka učencev, izvajanje vsega 

naštetega ter analiza doseženih ciljev. 

3.3.2 Timsko poučevanje 
Med poučevanjem imamo več različnih oblik skupnega 

dela: 

 en učitelj vodi, drugi asistira, 

 en učitelj vodi, drugi opazuje, 

 učitelja delata vsak s svojo skupino učencev, 

 en učitelj vodi in usmerja drugega učitelja, 

 učitelja poučujeta skupaj. 

3.3.3 Timska evalvacija 
Učitelji v tej etapi evalvirajo doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev ter sam proces doseganja vzgojno 

izobraževalnih ciljev. Ugotovitve in spoznanja, ki jih 

pridobijo, predstavljajo pomembna izhodišča za nadaljnje 

delo. Ob tem je treba evalvirati še učiteljeve metode dela: 

 načrtovanje dela,  

 vsebovano primerno literaturo, 

 primerno in pošteno ocenjevanje znanja… 

Le s pristopom, ki vključuje evalvacijo timskega dela, 

lahko izboljšamo pedagoško delo.  

3.3.4 Značilnosti učinkovitega timskega dela 
Osnovne značilnosti učinkovitih timov se razlikujejo od 

tima do tima. Vsak tim ima svoje značilnosti in svoj 

način dela. Univerzalnega načrta za sestavljanje 

učinkovitih  timov torej ni. Spodnja tabela prikazuje 

primer značilnosti učinkovitega timskega dela. 

Preglednica 1: Značilnosti učinkovitega timskega dela 

(Mickan in Rodger, 2000) 

Organizacijska 
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3.4 Prednosti in ovire pri timskem delu 
S sistematičnim timskim delom pedagoški delavci 

nudimo prednosti učencem, pedagoškim delavcem ter 

šoli. Timsko poučevanje omogoča učinkovitejši in 

pestrejši pouk.  

Nekaj prednosti tega načina poučevanja so: 

 medsebojno dopolnjevanje članov tima v znanju, 

sposobnosti, spretnostih in osebnostnih lastnostih, 

 porajanje več različnih idej in načinov za obravnavo 

učne snovi, 

 lažje izvajanje uvajanje računalniške tehnologije in 

didaktičnih programov, 

 načrtovano in bolj sistematično opazovanje ter 

spremljanje dela učencev, 

 večja varnost učencev v razredu iz zunaj njega, 

 uveljavljanje drugačnih oblik ocenjevanja, 

 več možnosti za diferencirano in individualizirano 

šolsko delo, 

 objektivnejše vrednotenje napredka učencev, 

 večja motivacija učencev za šolsko delo, 

 lažje napredovanje učencev glede na njihove 

zmožnosti, 

 možnost delitve nalog pri učiteljih, 

 boljše poznavanje nalog… 

Seveda pa se pri timskem poučevanju pojavijo tudi ovire, 

kot so: 

 neugodni prostorski , kadrovski in časovni pogoji za 

timsko delo, 

 nejasno zastavljeni cilji tima, 

 različne ovire medosebne narave… (Polak, 2015) 

Timsko delo je lahko veliko polj zahtevno od 

individualnega dela, zato se ga mnogi izogibajo, hkrati pa 

prinaša veliko prednosti in spretnosti, ki se pri 

posamezniku s takšnem načinom dela razvijajo. 

4. PRAKTIČNA UPORABA 

TIMSKEGA DELA PRI POUKU 

ŠPORTA V 5. RAZREDU 
Zakon predpisuje, da razredni učitelji v nižjih razredih 

osnovne šole izvajamo pouk športa samostojno. Na naši 

šoli smo bili v preteklosti deležni občasne pomoči 

športnih pedagogov, kar je pozitivno vplivalo na najino 

sedanje sodelovanje pri poučevanju pouka športa. 

Poznano nam je dejstvo, da je za otrokov gibalni razvoj 

zelo pomembno obdobje med 6. in 10. letom starosti. V 

tem času lahko bistveno vplivamo na učenčeve gibalne 

sposobnosti, spretnosti in znanja. Zavedava se, da je 

razredni učitelj usposobljen za več predmetnih področij 

in da je usposobljenost športnega pedagoga na športnem 

področju odlična kombinacija za kvaliteten pouk športa. 
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Ker pa te možnosti že nekaj let nimamo več, sva se 

odločili za timsko poučevanje pri tem predmetu. 

K tej odločitvi so naju vodili naslednji cilji: 

 povečati varnost otrok pri pouku športa, 

 povečati kvaliteto in intenzivnost pouka, 

 večja možnost za diferenciacijo in individualizacijo 

pouka, 

 lažja priprava gradiv in pripomočkov za skupno 

poučevanje, 

 lažje preverjanje in ocenjevanje učenčevega dela, 

 povečati raznolikost pouka… 

Pouk športa timsko poučujeva že kar nekaj let. Za to 

potrebujeva tudi nekaj organizacijske pomoči s strani 

vodstva šole, ki nama z ustreznim urnikom omogoča 

skupne ure športa.  

Na začetku šolskega leta v okviru aktiva pripravimo letni 

delovni načrt , ki je sestavni del celotnega načrtovanja pri 

pouku športa. Tudi letno pripravo pripravimo v okviru 

aktiva, saj je na tak način načrtovanje širše in lažje. Nato 

enkrat tedensko timsko načrtujeva priprave na posamezno 

učno uro za teden, ki sledi. 

Timskega poučevanja se običajno lotiva na način, ko dva 

učitelja sočasno poučujeta isto skupino učencev, 

praviloma tudi v istem prostoru. Pri tem se odločava za 

različne oblike timskega poučevanja glede na učne cilje 

in v skladu s svojimi osebnostnimi lastnostmi, prepričanji 

in stališči ter svojimi prednostmi oz. slabostmi.  

Upoštevava tudi osebnosti učencev, njihove potrebe, 

interese in želje. Oblike najinega timskega poučevanja so: 

 sočasno poučevanje ob izvajanju različnih učnih 

dejavnosti, 

 sočasno poučevanje v medsebojnem dialogu, 

 sočasno poučevanje ob delitvi učnih dejavnosti, 

 sočasno poučevanje iste učne snovi v dveh skupinah 

ob istih učnih dejavnostih,  

 sočasno poučevanje z diferenciranimi cilji, 

vsebinami, dejavnostmi v dveh skupinah. 

Timskemu poučevanju sledi evalvacija. Z njo 

ovrednotiva, analizirava dosežene vzgojno-izobraževalne 

cilje, analizirava didaktične pristope, s katerimi sva 

skušali dosegati cilje, analizirava uspešne in manj 

uspešne načine motiviranja otrok, predvidiva 

individualizirano pomoč posameznim učencem, 

analizirava napredek učencev… 

Do sedaj sva v ure pouka športa uvajale posamezne 

elemente formativnega spremljanja pouka, čemur bova v 

letošnjem šolskem letu posvečali več pozornosti. 

Timsko delo naju bogati z različnimi občutki in 

izkušnjami, nama daje priložnost za doseganje 

pričakovanih rezultatov, potrditev in spoštovanje. 

Vsekakor pa vpliva tudi na najino večjo odgovornost in 

spodbuja ustvarjalnost. Krepi pa tudi najin osebni odnos, 

ki pa je pri delu z otroki zelo pomemben. 

Zavedati pa se moramo, da timsko delo ni prirojena 

spretnost, ampak se ga moramo učiti in naučiti. 

5. VIRI IN LITERATURA  
Mayer, J. in sodelavci (2001). Skrivnost ustvarjalnega 

tima. Ljubljana: Dedalus. 

Mickan, S. in Rodger, S. (2000). Characteristics of 

effective teams: a literature review. Australian Health 

Review, 23(3), 201-208. Pridobljeno 19.8.2019 na 

:http://pefprints.pef.uni-

lj.si/5121/1/Magistrsko_delo_Ana_Barle.pdf 

Polak, A. (2015). Timsko delo kot dejavnik oblikovanja 

sodelovalne šolske kulture. Zbornik nacionalne 

konference. Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu 

vzgoje in izobraževanja. Uredila T. Taštanoska. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 

2015.str.109-117. Pridobljeno 19.8.2019 na 

:http://pefprints.pef.uni-

lj.si/5121/1/Magistrsko_delo_Ana_Barle.pdf 

Slovar slovenskega knjižnega jezika- spletna izdaja. 

(2000). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti. 

 



63 

 

 

 

SPOZNAJMO ČRKE PREKO RAZLIČNIH ČUTIL 

LET’S GET TO KNOW LETTERS THROUGH 

DIFFERENT SENSES 

Marija Rošer Repas  
Zavod za gluhe in naglušne  

Vojkova cesta 74, Ljubljana 

marija.roser.repas@zgnl.si  

  

POVZETEK  

Opismenjevanje otrok je dolgotrajen in zahteven proces. Poteka s pomočjo vseh štirih komunikacijskih dejavnikov – branja, 

pisanja, govorjenja in poslušanja. Proces opismenjevanja zahteva uporabo različnih metod začetnega branja in pisanja. 

Učenci z govorno-jezikovno motnjo potrebujejo pri opismenjevanju specifične metode in oblike dela. Spoznavanje in 

usvajanje črk z različnimi čutili učencem predstavlja pozitivno motivacijo pri delu. Ravno zaradi tega učencem pripravim 

različne postaje (tematske, čutilne kotičke). Postaje, ki jih ponudim učencem pri spoznavanju malih in velikih pisanih črk, 

vsebujejo materiale, s katerimi učenci radi delajo. V začetnem delu črko spoznajo s pomočjo frontalnega dela, nato izvajajo 

gibalne aktivnosti na tleh, po zraku in hrbtu sošolca. Kasneje učencem ponudim postaje, kjer učenci vadijo poteznost 

obravnavane črke (pisanje v zdrobu, pisanje v brivski peni, izdelava črke iz plastelina, izdelava črke iz volne, tipanje lesene 

črke, pisanje črke s kredo). Na ta način učenci s pomočjo senzornih izkušenj usvojijo obravnavano  črko in kažejo pozitiven 

odnos do dela.  

Ključne besede  

opismenjevanje, male in velike pisane črke, tematski kotički, učenci z govorno-jezikovno motnjo 

ABSTRACT  

Teaching children how to write is a long and difficult process. It involves all four communication factors – reading, writing, 

speaking and listening. Literacy process demands the use of different methods of initial reading and writing. Pupils with 

speech disorders need specific teaching methods while learning how to write. Getting to know and learning the letters 

through different senses presents positive motivation for the children. For this I prepare working stations (theme, sensory 

corners). Stations, which are offered to the pupils while learning cursive letters, contain materials which pupils like using. In 

the initial phase, the pupils get to know the letter through frontal method. In the next phase they do exercises in movement – 

on the floor, in the air and on a schoolmate’s back. Later the pupils are offered the stations which enable them to practise the 

shape of a letter (writing in semolina or shaving foam, forming the letters from plasticine or wool, touching a wooden letter, 

writing with chalk). In this way the pupils learn a letter through sensory experience and show a positive attitude towards 

work. 

Keywords 

literacy, cursive letters, theme corners, pupils with speech impairments 

 

UVOD  
Opismenjevanje je proces, s katerim se srečamo že zelo 

zgodaj. Sprva se z njim srečamo že kot majhni otroci v 

predšolskem obdobju, kasneje v šoli, spremlja pa nas celo 

življenje. Metode, postopki in pripomočki 

opismenjevanja pomembno vplivajo na njegov končni 

rezultat. Pisava se pri človeku ne razvije sama, ampak je 

za to potrebnega veliko časa in truda. Vsak izmed nas gre 

skozi proces opismenjevanja, ki je ključen za razvoj 

pisanja in branja. Opismenjevanje je zelo dolgotrajen 

proces, ki zahteva odgovorno izvedbo.  

 

OPISMENJEVANJE V OSNOVNI 

ŠOLI 
Pri nas se opismenjevanje pojavi v prvem in drugem 

razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in 

pisanja, medtem ko se njegovo utrjevanje in izboljševanje 

pojavi v tretjem razredu. Poleg branja in pisanja pa 

učenci sodelujejo še v pogovorih, kritično sprejemajo oz. 

interpretirajo govorjena in zapisana besedila, se nanje 

odzivajo, nastopajo, pišejo krajša besedila ter 

sistematično razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, 

pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno 

zmožnost in zmožnost sporazumevanja. V tem času se 

razvijajo vse štiri komponente sporazumevalnega 

procesa: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. V 

procesu primarne socializacije se razvijeta poslušanje in 

mailto:marija.roser.repas@zgnl.si
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govorjenje, medtem ko je za pisanje in branje pomembno 

zavestno učenje in v nadaljevanju veliko vaje [1]. 

2.1 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

opismenjevanja 
Na razvoj opismenjevanja vplivajo različni dejavniki, ki 

so predvsem posledica otrokovih razvojnih značilnosti. Ti 

so: splošni intelektualni razvoj otroka, razvoj spoznavnih 

funkcij, sposobnosti zavedanja, vidno in slušno 

zaznavanje, razvoj grafomotorike, pozornost in 

koncentracija, sposobnost mentalne kontrole, razvoj 

razumevanja jezika in aktivnega besednjaka, pomnjenje, 

razvoj stranskosti, interes in motivacija. Če se pri otroku 

pojavijo primanjkljaji pri razvoju opismenjevanja, lahko 

pride do težav, kot so: disleksija (motnje branja), 

disgrafija (motnje pri motorični izvedbi pisanja, 

rokopisu), disortografija (motnja v pravopisnem smislu 

opismenjevanja) in legastenija (motnja branja in pisanja) 

[2]. 

2.2 Dejavnosti pri opismenjevanju 
Dejavnosti za opismenjevanje se pojavijo že pred 

vstopom otroka v prvi razred. V predšolskem obdobju se 

pojavljajo aktivnosti, kot so: gibalno-govorne igre, igre z 

opazovanjem predmetov v prostoru, s pomočjo katerih 

otrok razvija grafično zavedanje, pretikanje, natikanje, 

potiskanje, sestavljanje, risanje in čečkanje, kjer otrok 

razvija predpisalne spretnosti. Zgoraj naštete dejavnosti 

so primerne za otroke od enega do tretjega leta starosti. 

Od tretjega do šestega leta starosti so učenci vključeni v 

aktivnosti, ki omogočajo razvoj grafomotoričnih 

spretnosti. Mednje spadajo prstne in ročne spretnosti, 

koordinacija gibanja rok in oči ter orientacija. Otroci na 

primer šivajo, strižejo, prepletajo, izdelujejo knjige, ročne 

lutke, ladjice in zmaje. Za prepoznavanje leve in desne 

smeri ter vadbo orientacije so otroci vključeni v gibalne 

in rajalne igre, kot so na primer skrivalnice, slepec in bela 

lilija. Poslušanje otroci vadijo s pomočjo iger za 

fonološko zavedanje. Otroci poslušajo navodila, 

prepoznavajo in iščejo enake rime, odkrivajo glasove v 

besedah, razločujejo prve in zadnje glasove in slušno 

razčlenjujejo povedi na besede. Poleg tega pa se otroci 

vključujejo še v aktivnosti, kot so igre vlog, igre z 

določenimi temami in igre s pravili [2]. 

GRAFOMOTORIKA 
Zelo pomemben dejavnik pri razvoju opismenjevanja je 

grafomotorika.  

Izraz grafomotorika je sestavljen iz dveh besed oz. delov; 

graf in motorika. Graf je povzetek starogrške besede 

graphos, ki pomeni pisati. V današnjem času pomeni 

pisno znamenje za foneme, glasove, pojave stavčne 

fonetike, torej črke, ločila in druga znamenja. Motorika 

pa pomeni neko gibanje, ki je lahko enakomerno, 

nepretrgano, v ritmu. Grafomotorika torej pomeni 

sposobnost in spretnost pisanja, to je oblikovanja črk ter 

tudi drugih pisnih znamenj in je specifičen del splošne 

motorike [4]. 

Grafomotorične sposobnosti vplivajo na razvoj pisanja 

pri učencih. Da bo otrok pri pisanju uspešen, mora imeti 

razvito drobno motoriko, koordinacijo oči in rok ter 

orientacijo na sebi, v prostoru in na ploskvi. Vse to je 

potrebno, da otrok uspešno zapiše črke ter jih ureja v 

besedo. 

Med posamezniki so lahko glede grafomotoričnega 

razvoja velike razlike, saj so nekateri otroci 

grafomotorično bolj spretni kot drugi. Pisanje črk zahteva 

hoteno in nadzorovano gibanje, saj so črke liki, ki jih je 

potrebno oblikovati izredno natančno, še posebno, če so 

umeščene v črtovje. Takega gibanja pa nekateri otroci ob 

vstopu v šolo še ne obvladajo in tako njihove črke niso 

lepopisno oblikovane, temveč komaj prepoznavne. Zato 

je potrebno začeti usvajati črke postopno. Najprej velike 

tiskane črke, nato male tiskane črke in nazadnje še pisane 

črke. Pomembno je, da vse usvajamo postopno, ne le 

začetne.  

Za pisanje je z grafomotoričnega vidika potrebno: 

- primerno razvita spretnost prstov in roke,  

- dobro razvita zmožnost za načrtovanje in uporabo 

oz. izrabo prostora in  

- sposobnost, da zaznamo in posnamemo like ter 

oblike in poteze. 

Pri svojem delu sem uporabila postopne vaje, ki so nas 

pripeljale do dobro usvojenih pisanih črk. 

VAJE ZA MALE IN VELIKE 

PISANE ČRKE 
Za spoznavanje in usvajanje velikih in malih pisanih črk 

sem pripravila različne tematske kotičke.  

4.1 Prve so vaje za razvoj velikih gibov 

v vseh smereh 
Učenec riše kroge, valove, zanke, polžke po zraku in 

hrbtu kar s svojimi prsti. Vzorce pokaže učitelj, učenec 

pa jih posnema. Pri tem vztrajam, da se učenec iztegne s 

celotnim telesom.  

Ta vaja je primerna tudi za risanje po hrbtu in po tleh. 

Učenci se pri tem zelo zabavajo, spletajo socialno mrežo 

ter hkrati nevede urijo svojo grafomotoriko. 

4.2 Vaje za orientacijo 
Z uporabo slikovnih barvnih oznak učenec vaje izvaja na 

sebi, na drugemu, v prostoru ali na ploskvi (miza, tabla, 

podstavki …). Pri tem uporabljamo raznobarvne smeške. 

Učenci dobijo različna navodila, npr.: Postavi prst k 

rumenemu smešku in ga vodi do zelenega, nato naredi 

vijugo do modrega itd. 

4.3 Vaje za razvoj taktilnih zaznav  
Učenec piše po foliji ali ogledalu, z dotikom loči različne 

materiale in oblike. Črka je hrapava. S tem že usvaja 

poteg črke, njene poteze in linije. Pri tem je pomembno, 

da jim pravilno pokažemo sam poteg. Učenci velikokrat 

ponotranjijo poteg z govorom. Torej, da pričnemo: Začni 

spodaj, vleci gor, naredi zanko, pojdi dol, zavij nazaj gor 

in naredi kljukico. 
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Taktilna zaznava je tudi z vrvjo ali z volno. Učenec 

poskusi oblikovati črko. Pri tem dobi občutek, katera črka 

ima daljšo linijo, katera krajšo.  

Sledi oblikovanje črke s plastelinom. Tu ni pomembno, 

kje učenec začne oblikovati črko. Pomembno pri tem je 

to, da je vse v eni potezi, torej se nikjer nič ne prekine. 

Slika 2: Črka iz plastelina 

4.4 Vaje za tekočnost pisanja 
Pri teh vajah smo že zelo blizu pravemu potegu, a je še 

vedno pomembno, da gib osvojimo. Odlična vaja je poteg 

po brivski peni s prstom. Podlaga lepo drsi, učenci pa pri 

tem resnično uživajo.  

Naslednja podlaga je zdrob, lahko je polenta ali mivka. 

Manj primerna sta moka in sladkor, ker se lepita. Imeti 

moramo primerne podlage – pladnje z robom. Učenec po 

slikovnem zgledu ob pladnju s prstom vleče poteze. Tudi 

ta podlaga lepo drsi. Učenec lahko piše po foliji, 

ogledalu, oknu (s prstnimi barvami ali brivsko peno), 

balonu, celofanu, koruznem zdrobu, saj omenjene 

površine spodbujajo tekočnost gibanja roke. V primeru, 

da učenec z oblikovano črko ni zadovoljen, jo lahko hitro 

prikrije in povleče drugo črko.  

Slika 4: Črka v zdrobu 

4.5 Vaje za avtomatizacijo oblike črk 
Učenci črke zapisujejo na velike plakate, risalne liste, 

zeleno tablo. 

 

4.6 Zapis v zvezek 
Učencem v zvezek narišem črko in označim začetek. 

Skupaj spoznavamo malo in veliko pisano črko. Učenci 

nato po črki sledijo z barvicami in naredijo mavrično 

črko.  

Slika 1: Drsenje po leseni črki 

Slika 5: Črka na zeleni tabli 

Slika 3: Poteg po brivski peni 
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Na koncu pridemo do črtovja v zvezku, kjer vadimo sam 

zapis črke. Črko sprva pišemo samostojno, nato pa v 

besedah, da spoznajo tudi vezavo na druge pisane črke.  

Opisan pristop je naravnan od večjega k manjšemu, od 

velikega k majhnemu. Metoda se je pokazala kot zelo 

uspešna. Pri svojem delu še nisem imela učenca, ki 

pisanih črk po tej metodi ne bi zmogel pisati. Učencem 

omenjene postaje predstavljajo veliko motivacijo za 

spoznavanje črk. Vključenih je ogromno različnih 

materialov, poleg tega pa se pri delu učenci tudi gibajo. 

Učenci se vedno znova veselijo ure, pri kateri 

spoznavamo novo črko.  
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POVZETEK  

Danes je pri otrocih moč opaziti zelo slabo predstavo o tem, kaj so in česa so zmožni. Tako imenovana nizka samopodoba se 

kaže zaradi telesnih odstopanj od sovrstnikov, slabih socialnih stikov z njimi, nepriljubljenosti v razredu in nizkih učnih 

dosežkov. Šola je tista, ki lahko otrokom pomaga z različnimi aktivnostmi poiskati pot do pozitivne samopodobe in 

posledično izboljšanje motivacije za učenje. Učitelj lahko največ naredi s svojim odnosom do otrok, ki mora biti spoštljiv in 

sprejemajoč, tudi takrat, kadar so njihove ideje manj ustrezne. Že vrsto let v razredu iščem načine, s katerimi skušam vplivati 

na pozitivno samopodobo učencev. Tako izvajam delavnice o samospoštovanju, postavljanju lastnih ciljev in poti za dosego 

le teh. Otroci iščejo in sklepajo prijateljstva, skozi igre vlog rešujejo nastale probleme, učijo se pozitivno razmišljati, 

prevzemati odgovornost, izražati čustva … Seveda je preoblikovanje samopodobe dolgotrajen postopek, vendar vreden za 

slehernega otroka. 

Ključne besede  

samopodoba, motivacija, učenje, aktivnosti, šola, 

ABSTRACT  

At the present time it is noticeable that children hold a misconception about who they are and what are they capable of. So 

called poor self-image is a result of body deviations from their peer norms, weak social contact, unpopularity in the class and 

low learning achievements. School helps to improve pupils self-image with various activities and consequently increases 

learning motivation.The teacher can do the most with his attitude towards his pupils, if he treats them  with respect and 

acceptance, even when their ideas are less  appropriate. For many years I have been searhing for ways to enchance a positive 

self-image of my pupils.  I run workshops about self-respect and setting their own goals and ways to achieve them. Children 

search and make friends, solve problems through games, learn to think positive,  learn how to accept  responsability and how 

to express their feelings… Of course, the transformation of the self-image is a long-lasting process, but worthy of every child.  

Keywords 

self-image, motivation, learning process, activities, school  

1. UVOD  
Ko prebiramo literaturo, opazimo, da psihologi 

samopodobo različno opredeljujejo: 

M. Juriševič 1 samopodobo opredeljuje: 

v sodobni psihološki znanosti je samopodoba (ang. self-

concept), podobno kot inteligentnost, motivacija, 

agresivnost, anksioznost idr., obravnavana kot prihološki 

konstrukt. Njene vsebine so znanja, ki jih v življenju o 

sebi oblikujemo na nam pomembnih področjih lastnega 

udejstvovanja (npr. na telesnem, socialnem, učnem, 

delovnem in čustvenem področju. 

M. Nastran-Ule 2 samopodobo opredeljuje:  

danes razumemo samopodobo kot množico odnosov, ki 

jih posameznik – zavestno ali nezavedno – vzpostavlja do 

samega sebe. V te odnose s samim seboj vstopa 

postopoma, s pomočjo predstav, občutij, vrednotenj, ocen 

samega sebe, svojih tipičnih socialnih naravnanosti in 

ravnanj itd., ki jih – najprej prek prvotnega objekta, tj. 

matere, nato prek širšega družbenega okolja – razvija že 

od rojstva dalje. 

Psiholog Nathaniel Branden 3 samopodobo pojasnjuje: 

samoučinkovitost je zaupanje v lastne sposobnosti 

razmišljanja, presojanja, izbiranja in odločanja. Pomeni 

poznavanje in razumevanje svojih interesov in potreb, 

zanašanje nase in zaupanja vase. Samospoštovanje je 

opredeljeno kot zaupanje v lastne vrednote. Predstavlja 
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pozitivna stališča do pravice do osebnega življenja in 

sreče, do svobode uveljavljanje lastnih misli, želja, potreb 

in radosti. Samospoštovanje omogoča vzajemno 

pozornost do drugih ljudi in zdrav občutek prijateljstva. 

Samopodoba otrok in kasneje odraslih ljudi 3 občutno 

vpliva na stanje in delovanje v vsakdanjem življenju na 

različnih področjih, kot so čustveno, socialno, telesno, 

izobraževalno in družinsko. To je pravzaprav slika o sebi 

v določenih situacijah. Če se otrok ali odrasel človek v 

določeni situaciji sprejema pozitivno, sebe vidi kot 

uspešnega, bo učinkovito deloval na posameznem 

področju, njegovo zadovoljstvo bo temu primerno 

pozitivno. Če pa omenjeni akter v danih situacija sebe ne 

dojema pozitivno, deluje slabše, učinek je 

nezadovoljstvo, kar ga dodatno demotivira za nadaljnje 

tovrstno funkcioniranje.  

Kot primer otrok v  šoli se jasno kaže vpliv samopodobe 

v situacijah nastopanja pred razredom, navezovanja novih 

stikov z vrstniki, izražanja čustev v zapletih, nestrinjanju 

s prijatelji, prevzemanju odgovornosti … Kasneje v 

obdobju odraslosti samopodoba odločilno vpliva na 

delovanje na družinskem, finančnem, službenem in 

poslovnem področju.  

Kdo in kaj vpliva na samopodobo otrok in odraslih ljudi, 

je zelo široko področje. V prvi vrsti so seveda starši tisti, 

ki otroku kreirajo njegovo samopodo od rojstva naprej. 

Hkrati so tu različno intenzivno vplivni še stari starši, 

bratje in sestre ter drugi sorodniki.  

Starši oblikujejo otrokovo samopodobo še preden se ta 

zaveda samega sebe in spregovori. Svojemu otroku z 

vzorom same oskrbe in dnevnih rutin pomembno 

pripomorejo k oblikovanju samopodobe otroka. Tako ni 

vseeno, kako ga hranijo, skrbijo za njegovo higieno, ga 

pestujejo, pripravljajo na spanec, se odzivajo na njegove 

kretnje in glasove, mu prigovarjajo in se znjim igrajo. 

Zelo pomembni so pristopi k otroku na način, da mu 

dopustijo ravnati se po posluhu svojih notranjih stanj in 

potreb. Torej, da otroka ne posiljujejo s hrano in pijačo, 

da ga ne silijo z njihovim ritmom spanja, da mu 

dopustijo, da sam izbira igro in igrače. Otrok mora 

občutiti svoje lastne potrebe in le te samostojno 

zadovoljiti. Starši ga ne smejo oropati njegove lastne 

iniciative in vztrajnosti. Če se to zgodi v zgodnjem 

otroštvu, kot odrasem ne bo mogel biti samostojen v 

pomembnih življenjskih odločitvah, kot so izbira poklica, 

izbira partnerja, nakup premičnin in nepremičnin. Oziral 

se bo na druge ljudi in čakal na njihove odločitve. Težko 

bo izrazil svojo iniciativo in se bo pustil voditi drugim. 

Imel bo občutek, da mu drugi vsiljujejo svojo voljo in 

odločitve, hkrati jim bo želel ustreči. 

Pomembno vlogo v razvoju otrokove samopodobe imajo 

tudi v vrtcu vzgojitelji, v šoli pa učitelji. V tem času se 

otrok razvija v svoji aktivnosti, delavnosti in podjetnosti. 

Te lastnosti so ključne za otrokovo nadaljnje življenje. 

Otrokova uspešnost v šoli ima velik pomen pri 

oblikovanju samopodobe. Uspeh vpliva na samopodobo, 

nadalje pa samopodoba vpliva na uspeh. Učno uspešen 

otrok ima boljšo samopodo, kot učno manj uspešen. 

Enako je pri motorično in športno uspešnih otrocih. V 

šolskem obdobju se otroci med sabo veliko družijo, 

opazujejo in seveda med sabo primerjajo. Z vrstniki 

iščejo podobnosti in razlike. Opazijo tudi odstopanja od 

posameznikov. Nekateri tako postanejo bolj priljubljeni, 

nekateri manj. Tudi s priljubljenostjo je prav tako 

povezana samopodoba.  

Na tem mestu smo tudi učitelji ključnega pomena za 

nadaljnji razvoj otrokove samopodobe. Zelo pomembno 

je, da otroke opazujemo, jim prisluhnemo in jih 

spremljamo in razumemo. Ob pojavu nezadovoljstva s 

samim sabo skušamo otroka razumeti in se vživeti v 

njegovo dojemanje samega sebe ter poiskati razloge za 

takšen pogled nase. Včasih je dovolj le spodbudna 

beseda. Pogosto pa je potreben dolgotrajen proces 

spreminjanja otrokove samopobe s krajšimi koraki. 

Takšen proces zahteva tudi delo z otrokovo okolico, ki v 

veliki meri vpliva na njegovo nezadovoljstvo s samim 

seboj. 

2. UČITELJEV DOPRINOS K 

OBLIKOVANJU OTROKOVE 

SAMOPODOBE 
Dandanes večina otrok v šoli preživi dobršen del dneva. 

To pomeni, da je veliko časa v interakciji z učitelji. Burns 

4 je prepričan, da se s samopodobo ne rodimo, ampak jo 

razvijamo od rojstva pa vse do smrti. Torej prav učitelji 

lahko veliko pripomoremo k temu, da je otrokova 

samopodoba pozitivna. V prvi vrsti smo učitelji tisti, ki 

jih otroci želijo na vseh področjih posnemati. Tako je 

pomembno tudi dejstvo, da moramo imeti tudi učitelji o 

sebi oblikovano pozitivno samopodobo. Kot drugo pa 

mora učitelj biti podučen o tem, kako prepoznati 

otrokovo nezadovoljstvo s samim sabo in kako dvigniti in 

preoblikovati samopodobo v pozitivno. M. Juriševič 5 

navaja, da obstajata dve skupini dejavnikov, ki oblikujejo 

samopodo, in sicer: notranji dejavniki oblikovanja 

samopodobe (predstavljajo jo posamezniki sami oziroma 

njihove vloge v njih) ter zunanji dejavniki oblikovanja 

samopodobe (okolje).  

2.1 UČITELJEVO UGOTAVLJANJE 

SAMOPODOBE 
Učitelji smo v razredu nemalokrat premalo pozorni na 

znake, ki se kažejo pri otrocih in opozarjajo na negativno 

samopodobo otrok. Avtorica Youngs 6 navaja nekaj 

najpogostejših in prepoznavnih znakov tako visoke kot 

tudi negativne samopodobe, ki so lahko učitelju v razredu 

v veliko pomoč pri zaznavanju otrokove samopodobe: 

Znaki VISOKE samopodobe: 

- PRIPRAVLJENOST NA SODELOVANJE: otroci so 

prepričani v svojo sposobnost in že vnaprej vedo, da bodo 

uspešni. Zanje je vsaka naloga izziv in verjamejo, da se 

bodo ob reševanju naloge zabavali. Nikoli ne čutijo 

pritiska, da morajo uspeti in se ne bojijo, da bi se drugi 

norčevali iz njih. 

- PRIPRAVLJENOST DELITI Z DRUGIMI: otrokom, ki 

se cenijo in poznajo, ni nerodno pripovedovati o 

pohvalah in komplimentih, ki so jih prejeli od drugih. 

Takšni otroci bodo tudi z večjim veseljem hvalili druge in 

delili komplimente. 
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- ZADOVOLJSTVO S SABO: otroci se s svojimi 

vrstniki počutijo prijetno, vendar nikakor niso odvisni od 

njih, saj so dovolj samostojni, da znajo biti tudi sami. 

- ŽELJA PO DOSEGANJU: otroci z visoko samopodobo 

se težjih nalog  ne prestrašijo, ampak jim predstavlja 

izziv. So tekmovalni, vendar tekmujejo s seboj in ne z 

vrstniki, saj ne čutijo potrebe po tem, da bi bili boljši od 

ostalih. 

- SPOSOBNOST SPREJETI NASVETE, PRI TEM PA 

NE OBČUTITI KRITIKE: otroci z veseljem sprejmejo 

vsak nasvet in povratno informacijo. Pripravljeni so 

priznati napako, ki jo tudi brez ugovarjanja popravijo. 

Znaki NEGATIVNE samopodobe: 

- NEGATIVNO VEDENJE: otroci se neprimerno vedejo, 

dražijo učitelje in izjavljajo neprimerne komentarje, kar 

kaže, kako malo se cenijo. 

- SAMOPODCENJEVANJE: otroci za vsako nalogo 

tarnajo, da je ne znajo rešiti, saj je le-ta zanje pretežka. 

- KRITIZIRANJE: otroci kritizirajo in ponižujejo vse 

ljudi okoli sebe. Tega se včasih niti ne zavedajo, si pa na 

tak način zagotavljajo občutek nadrejenosti. 

- OBČUDOVANJE BREZ TEKMOVANJA: ko otrok 

neprestano govori o svojih prijateljih in jih ne poskuša 

doseči, zmotno misli, da ne more biti tako dober kot oni. 

- ZASKRBLJENOST GLEDE NAMENOV IN 

MNENJA VRSTNIKOV: otroci se redko ravnajo po 

svojem občutku, zato prevzamejo mnenja in dejanja 

ostalih. 

- ŠIBKO PRIZADEVANJE ZA UČITELJEVO 

POZORNOST: otroci stremijo k temu, da bi prav vsi 

opazili njihove dosežke ter jih pohvalili. 

2.2 DELAVNICE ZA DVIG 

SAMOPODOBE OTROK V ŠOLI 
V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj enostavnih 

delavnic, kako otroku v razredu pomagati, da ga bo 

okolica sprejemala in kot najpomembnejše, da bo z 

zadovoljstvom sprejemal sam sebe. S tem mu morebiti 

lahko pomembno spremenimo in polepšamo življenje. 

2.2.1 Delavnica o tem, da je potrebno samega 

sebe spoštovati in sprejemati 
Primer iz prakse: V razredu se je pojavila težava pri 

deklici, ki je zelo nezadovoljna, saj v šoli nima pravih 

prijateljic. Pove, da se želi pred sošolkami venomer 

dokazovati. Iz tega razloga jim govori, da je najboljša, da 

lahko dosega same odlične ocene, da ji starši lahko 

kupujejo oblačila dragih blagovnih znamk in si lahko 

privošči karkoli, saj ji starši lahko nudijo vse. 

Dejstvo je, da je človek lahko sam s sabo najbolj 

zadovoljen šele takrat, ko se sam spoštuje in ceni. S tem, 

ko ima sam tak odnos s sabo, lahko komaj dojema in 

doživlja spoštovanje, ljubezen in občutek vrednosti tudi s 

strani drugih ljudi. Otroci morajo biti pozorni na svoje 

dobre lastnosti, jih videti in dojemati, da lahko slišijo 

izrekanja o le teh s strani vrstnikov. Tudi te so zelo 

pomembne za pozitivno samopodobo otroka.  

V ta namen v razredu izvajamo delavnico v smislu, da 

sošolci napišejo za vsakega izmed otrok v razredu eno 

pozitivno lastnost. Po tem, ko jih otroci vsak zase zberejo 

in preberejo, jim damo možnost, da sami zase povedo 

nekaj pozitivnih lastnosti. Pogosto se zgodi, da otroci 

uvidijo, da imajo veliko pozitivnih lastnosti, ki jih morajo 

izražati še večkrat in intenzivneje in ni potrebno, da imajo 

same odlične ocene, oblačila dragih blagovnih znamk in 

najnovejšo tehnologijo, da so sprejeti in cenjeni. 

 

Slika 1: Primer iskanja pozitivnih lastnosti pri sošolcih 

2.2.2 Delavnica o tem, da si moramo 

postavljati cilje in si prizadevati za dosego le 

teh 
Primer iz prakse: Deček je zelo nezadovoljen s svojimi 

ocenami. Sam pove, da se bo več učil in sproti delal, 

vendar vsakič znova v šolo prihaja brez opravljenih 

domačih nalog, zvezki so neurejeni, pogosto pa 

potrebščin za pouk v šolo sploh ne prinese. 

Že pri majhnih otrocih je izrednega pomena, da si sami 

postavljajo cilje. Ne sme pa ostati samo pri zastavitvi 

cilja, pomembno si je prizadevati za uresničitev le tega. 

Ob tem, ko uresničujejo zastavljene cilje, krepijo na svoji 

samozavesti, hkrati pa so sami sebi zadostni in ne 

potrebujejo tuje hvale iz okolice. Takšni otroci so v 

življenju zadovoljnejši in srečnejše, hkrati tudi 

uspešnejši. Tisti otroci, ki so pa brezciljni in tavajo, jim je 

življenje brezupno in dolgočasno. Zelo hitro podležejo 

vplivom družbe in okolice. Tragično je takrat, ko je ta 

družba slaba družba in okolje nezdravo okolje. Žal pa za 

svoje neuspehe ti otroci največkrat krivijo okolico: šolo, 

starše, prijatelje, sorodnike …  

V ta namen v razredu izvajamo delavnica na način, da si 

otroci na list zapišejo realen kratkoročni cilj, ki si ga že 

nekaj časa želijo uresničiti, pa jim tega še ni uspelo. Zelo 

pomembno je, da na poti dosege cilja razmišljajo o štirih 

pomembnih komponentah. Te so: kakšne prednosti bom 

imel ob dosegu tega cilja, kakšne so morebitne ovire na 

poti do dosege cilja, katera dejanja moram storiti, da cilj 

dosežem. Najpomembnejši je prvi korak, ki ga moram 

narediti. Otroci si omenjeni list izobesijo doma na vidno 

mesto. Tako se naučijo, da je potrebno cilje načrtovati in 

se jih lotiti sistematično in vztrajno. 
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Slika 2: Primer postavljanja cilja 

2.2.3 Delavnica o tem, da z drugimi moramo 

sodelovati, jim sprejemati in biti prijateljski 
Primer iz prakse: Deček v razredu se zmeraj pritožuje, da 

ima venomer težave s sošolci. Toži o tem, da ga sošolci 

več ne sprejemajo v svojo družbo, da se z njim ne igrajo, 

navadno se z njim niti ne pogovarjajo več. 

Kadar morajo otroci narediti neko nalogo v skupini, je 

zelo pomembno, da upoštevajo potrebe in želje svojih 

sošolcev. Morajo se znati postaviti v njihovo kožo, biti do 

njih odprti in sprejemajoči. Uspešna rešitev skupinske 

naloge zahteva prilagajanje, dogovarjanje, usklajevanje in 

sklepanje kompromisov. S tem omogočijo občutek 

pripadnosti vsem.  

V ta namen v razredu uprizorimo igro vlog. Oblikujemo 

manjše skupine po tri otroke, ki se posedejo v krogu. Na 

sredino kroga jim odložimo nek predmet, lahko je to 

Rubikova kocka in jim damo jasno navodilo: eno minuto 

se igrajte s kocko. Hitro opazimo, da nekateri otroci takoj 

pograbijo po omenjeni kocki in je nikakor ne podajo 

drugim sošolcem, da bi se tudi oni igrali z njo. Nekateri 

kar povlečejo kocko iz rok sošolcev, nekateri se kocke 

sploh dotakniti nočejo. So pa skupine, kjer si otroci 

kocko lastijo nekaj sekund in jo podajo naprej, tako da 

kocka zaokroži med vsemi učenci. Najpomembneje je, da 

po pretečeni minuti otrokom damo možnost, da se 

izpovejo o svojih občutkih. Seveda so se tisti, ki so imeli 

kocko ves čas v lasti, počutili odlično. Vendar kakor hitro 

slišijo mnenja otrok iz iste skupine, kako nezadovoljni in 

razočarani so nad njegovim ravnanjem, le ta uvidi svojo 

napako in vsa dobra volja hitro upade. Pomembno je, da 

otroci slišijo iz ust svojih sošolcev, kakšne so njihove 

napake v delovanju v družbi, da kritike sprejmejo, se jih 

zavedajo in jih nadalje skušajo popraviti. Le tako jih bodo 

sošolci ponovno sprejeli v svojo družbo. 

 

Slika 3: Primer minutne igre 

2.2.4 Delavnica o tem, da se problemom ne 

smemo izogibati, temveč jih skušamo reševati 
Primer iz prakse: Učenec prizna, da doma neprestano igra 

spletno skupinsko računalniško igro skupaj z nekaterimi 

sošolci in prijatelji. Ker ima boljši rezultat tisti igralec, ki 

preigrava igro dlje časa, se zaradi želje po uspehu igranje 

zavleče dolgo v noč. Učenec potoži, da je naslednji dan v 

šoli utrujen, nezbran, rezultati v šoli pa so slabi. 

Otroci se v vsakdanjem življenju pogosto spopadajo z 

ovirami in težavami. Uspešno premagovanje le teh 

uspešno pripomore k pozitivni samopodobiin osebnostni 

čvrstosti, neuspehi pri reševanju težav pa povzročajo 

psihične obremenitve, lahko privedejo tudi do duševne 

krize. Za otroke je zelo pomembno, da svoje probleme 

prepoznavajo, da se jim ne izogibajo, pač pa jih 

poskušajo reševati. Otroke je potrebno naučiti, da se 

usmerijo v problem, ne pa le v to, da bi sprostili svojo 

čustveno napetost, ki se ob problemu pojavi.  

V ta namen v razredu izvajam delavnico, kjer otroci 

razmislijo in zapišejo svoj problem, ki se jim pojavlja in 

še ga niso uspeli rešiti. Kasneje vsi sošolci iz razreda 

razmišljajo o možnostih, kako problem rešiti. Izberemo 

najboljše in smiselne rešitve, ki bi prinesle pozitivne 

učinke in jih zapišemo. Ko pride ponovno do istega 

problema, ga skušajo rešiti po prej zapisani rešitvi in 

ugotavljajo ali je bila rešitev dobra in je rešila problem. 

Pri tem je zelo pomembno, da se otroci spopadejo z 

reševanjem problema in se priučijo različnih strategij 

reševanja problemov s podobno vsebino. 
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Slika 4: Primer spopadanja s problemom in iskanja 

rešitev 

2.2.5 Delavnica o tem, da je potrebno 

razmišljati pozitivno 
Primer iz prakse: Nekaj deklet v razredu je zmeraj zelo 

paničnih pred ustnim ali pisnim ocenjevanjem. To paniko 

pogosto prenesejo še na ostale učence v razredu. 

Otrokom moramo razložiti, da na dogodke v različnih 

situacijah lahko gledamo pozitivno ali negativno ter da je 

od tega v precejšnji meri odvisno njihovo počutje. Vse je 

v njihovih glavah. Pozitiven pogled jih spodbuja k temu, 

da so dejavni, aktivni, da ne bežijo pred problemi, ampak 

se z njimi spoprijemajo.  

V ta namen v razredu pogosto izvajam delavnico, kjer 

vnaprej določim situacijo. Primer: situacija pred pisanjem 

pisnega preizkusa znanja. Učence spodbudim, da 

razmislijo in na list zapišejo, kaj je v njihovih mislih. Na 

levo stran lista zapišejo negativne misli, na desno stran 

lista pa preusmerijo misli v pozitivno smer. Pod zapisane 

misli zapišejo še čustvo, ki ga občutijo ob takšnih mislih, 

torej kakšne občutke so imeli ob negativnih in kakšne ob 

pozitivnih mislih. Na koncu jih pozovem k temu, da 

obkrožijo tista čustva, ki si jih želijo. Seveda so to čustva, 

zapisana pod pozitivnimi mislimi. Razložimo jim, da 

takrat, ko so v nas pozitivna čustva, takrat so naši 

rezultati dela uspešnejši, zato je zmeraj pomembno, da v 

različnih situacijah razmišljamo pozitivno. 

 

Slika 5: Primer iskanja pozitivnih in negativnih misli 

3. ZAKLJUČEK 
Učitelji in šola lahko veliko prispevamo k oblikovanju 

otrokove pozitivne samopodobe. Ker jih pozitivna 

samopodoba pri šolskem delu dodatno motivira in žene k 

uspehu, ne gre zanemariti dejstva, da so od tega odvisne 

tudi njihove ocene. Zato pogosto ni dovolj, da otroke in 

njihove starše usmerjamo k uspešnim strategijam učenja, 

pač pa smo sami pozorni na vsakršna odstopanja v 

vedenju in učni uspešnosti. Pomembno je, da si znamo 

vzroke za spremembe pravilno interpretirati in z 

uspešnimi strategijami omiliti in izničiti.  

Če za razreševanje težav razredna ura ni dovolj, nam ne 

sme biti škoda porabiti nekaj začetnih minut pouka. K 

večjemu je čas, ki ga namenimo razreševanju 

kakršnihkoli težav je v takšnih primerih nujnejši, saj pouk 

brez razrešitve težav za nekatere učence nima pomena.  

4. VIRI IN LITERATURA  
[1] M. Juriševič, Spodbujamo razvoj zdrave otrokove 

samopodobe v začetku šolanja, Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta, 1999, str. 9.  

[2] D. Kobal-Grum, Bivanja samopodobe, Ljubljana: 

I2, 2003, str. 20. 

[3] B. Youngs, Šest temeljnih prvin samopodobe, 

Ljubljana: Educy, 2000, str. 12. 

[4] M. Juriševič, Dejavniki oblikovanja samopodobe 

šolskega otroka, Magistrsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1997. 

[5] M. Juriševič, Dejavniki oblikovanja samopodobe 

šolskega otroka, Magistrsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1997, 

str. 43. 

[6] B. Youngs, Šest temeljnih prvin samopodobe, 

Ljubljana: Educy, 2000, str. 21–22. 

 



72 

 

 

 

OSMIŠLJANJE UČENJA V SODELOVANJU ŠOLE Z 

LOKALNO ORGANIZACIJO - KIKŠTARTERJEM 

GIVING MEANING TO LEARNING IN 

COOPERATION BETWEEN SCHOOLS AND LOCAL 

ORGANIZATIONS SUCH AS KIKŠTARTER 

Danica Mati Djuraki 
OŠ Frana Albrehta Kamnik  

Šolska ulisa 1, 1241 Kamnik  

danica.mati.djuraki@os-fa.si 

Rosana Kleindeinst 
OŠ Frana Albrehta Kamnik  

Šolska ulica 1, 1241 Kamnik  
rosana.kleindeinst@os-fa.si 

Nace Novak 
KIKŠtarter 

Fužine 134, 1241 Kamnik 

nace@discoverall.net 

POVZETEK  

Čas v katerem živimo od  nas v vseh življenjskih obdobjih zahteva prilagodljive, samoiniciativne in kreativne pristope. Zato 

je pomembno, da začnejo mladi čimprej razvijati način razmišljanja in druge kompetence, ki jim bodo omogočile vključitev 

in delo v modernem poslovnem svetu. Prav tako je potrebno, da se mladi čimprej seznanijo z realnim sektorjem, saj le tako 

lahko dobijo uporaben občutek o tem, kako pomembna je multidisciplinarnost in obvladovanje poslovne širine. Vse to vpliva 

na zavedanje o pomembnosti znanja, učenja in sodelovanja. V prispevku bomo predstavili uspešno sodelovanje med šolo in 

KIKštarterjem, v okviru katerega so imeli učenci obilo priložnosti za razvoj kompetence ustvarjalnega in raziskovalnega 

mišljenja, inovativnosti, podjetnosti, karierne orientacije ter razvoj socialnih in čustvenih kompetenc. 

Ključne besede 

povezovanje, podjetništvo, sodelovanje, razvoj kompetenc 

ABSTRACT 

The times we live in demand flexible, self-initiative and creative approaches from us all, in all periods of our lives. Because 

of this it is important that youth starts developing, as soon as possible, a way of thinking and other competences that will 

enable them to become a part of and successfully work in the modern business world. We also need to let youth experience 

the real economy, as this is the only way of giving them a useful sense about how important multidisciplinarity and broad 

business knowledge are. All this influences their awareness of how important knowledge, learning and cooperation are. In 

this article we will present successful cooperation between a school and a local organization, KIKštarter, which has given the 

students a lot of opportunities to develop the competence of creative and investigative thinking, innovativeness, ambition, 

career orientation, social competences and emotional competences. 

Keywords 

integration, entrepreneurship, cooperation, competence development 

1. POTREBE ČASA, ŠOLA IN 

OPREMLJENOST UČENCEV 
Živimo v času hitrih sprememb in kompleksnih situacij, 

ki od nas zahtevajo fleksibilnost, prilagajanje na 

nepričakovane spremembe, odprtost, multidisciplinarnost, 

kreativnost in pripravljenost za učenje kot stalen 

vseživljenjski proces. Za uspešno, srečno bivanje in 

delovanje v tem svetu je pomembno kako razmišljamo, 

komuniciramo, kakšne so naše osebnostne lastnosti. Pri 

zaposlovanju je poleg znanj in profesionalnih spretnosti 

vse bolj v ospredju obvladovanje socialnih spretnosti in 

osebnostnih lastnosti kot so samoiniciativnsot, 

ustvarjalnost, sprejemanje odgovornosti, samozavest, 

odločenost za doseganje ciljev, motiviranost. 

Naloga šole je, da služi potrebam otrok in mladih, 

njihovemu harmoničnemu individualnemu razvoju in 

njihovem uvajanju v kulturo, življenje in delo človeške 

skupnosti. Pomembno je, da mlade v času šolanja 

opremimo za delovanje v tem kompleksnem, 

spreminjajočem se svetu z ustreznimi kompetencami, na 

osnovi katerih se bodo učinkovito odzvali na zahteve 

okolja Kompetenca je kompleksna in zajema znanja, 

spretnosti, osebnostne lastnosti, vrednote, čustva in 

motivacijo. Učence bi morali naučiti, kako raziskati in 

rešiti realne problemske situacije, s katerimi se bodo 

soočali v življenju, kako se učiti, da bi izkoristili vse 

svoje potenciale in razvijali univerzalne kompetence za 

življenje v realnem svetu, ki so razmišljanje, raba 

jezikov, skrb zase, odnosi z drugimi, sodelovanje v 

družbenem življenju.  

Tradicionalno znanje v šoli temelji na kopičenju 

podatkov, učenju na pamet, brez razumevanja in na 

reševanju umetnih problemov, ki niso smiselni. V šoli 

21,stoletja pa naj bi učenje potekalo kot raziskovanje, 

skupno učenje in reševanje smiselnih problemov iz 

realnega sveta. Ta razkorak prikazuje tudi slika 1.   

mailto:danica.mati.djuraki@os-fa.si
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Slika 1: Tradicionalna šola proti šoli za XXI: stoletje  

To pa zahteva premik od učenja na pamet, slepega 

sledenja in konformizma k razmišljanju višjega reda, k 

zavedanju sebe in metakognitivnih veščin učenca.  

Učenci v 21.stoletju bi morali biti opremljeni s spodaj 

navedenimi spretnostmi, veščinami oziroma 

kompetencami [1] 

 Kritično razmišljanje in raziskovanje problemov 

 Sodelovanje in zmožnost vodenja 

 Agilnost in prilagodljivost 

 Iniciativnost in podjetnost 

 Učinkovito ustno in pisno sporočanje 

 Pridobivanje in analiziranje informacij 

 Radovednost in domišljija 

 Strast do učenja 

Edward de Bono bi zagotovo dodal še kompetenco 

ustvarjalnosti in ustvarjalnega razmišljanja [2]. 

2. SPODBUJANJE KOMPETENCE 

USTVARJALNOSTI, 

INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI 

V OSNOVNI ŠOLI  
Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost imajo ključen 

pomen za osebnostni razvoj posameznika in družbe. Cilj 

procesa učenja ni le, da se nečesa naučimo, temveč da 

nenehno raziskujemo novo, neznano in preoblikujemo, 

izboljšujemo staro. 

Učenec 21. stoletja bi moral obvladati kompetenco 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, da bi bil 

pripravljen na izzive in potrebe realnega življenja. EU je 

kot enega od svojih dolgoročnih ciljev na področju 

izobraževanja navedla tudi spodbujanje razvoja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti na vseh nivojih 

izobraževanja  

Današnja slovenska šola ne spodbuja ustvarjalnosti in 

inovativnosti v zadostni meri. Strokovnjaki in praktiki pa 

tudi rezultati NPZ in rezultati mednarodnih raziskav 

PISA, TIMSS, PIRLS ugotavljajo, da pri učencih ne 

razvijamo dovolj kritičnega mišljenja, premalo usmerjeno 

razvijamo ustvarjalnost in ne spodbujamo dovolj 

možnosti za inovativno poučevanje in učenje (Musek 

Lešnik 2011). Naši učenci so se dobro odrezali pri 

reševanju preprosto strukturiranih nalog, pri bolj 

zapletenih, ki zahtevajo kritično razmišljanje in 

utemeljevanje, pa ne. Našim učencem primanjkuje 

samostojnosti za učinkovito znajdenje v novih situacijah, 

imajo težave, ko je treba razmišljati z več zornih kotov in 

tudi ko je treba zavzeti kritičen odnos do informacij. 

V okviru raziskovalnih prispevkov, ki jih navaja Borut 

Likar ( Likar, 2015) zasledimo, da  kažejo, da učenci šolo 

in šolsko učenje pojmujejo kot vrsto obveznega učenja, ki 

je manj smiselno, manj pomembno za življenje in s tem 

povezanim inoviranjem. Učenci v osnovni šoli učitelja ne 

vidijo kot avtoritete, ki jim podaja novo znanje za 

življenje, oziroma ki jim lahko pomaga pri uresničitvi 

idej. Pri tem jim bolj pomagajo starši in družina. 

V Sloveniji imamo nekaj nosilcev in oblik za razvoj 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v šoli kot so na 

primer: 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije - spodbuja k 

raziskovanju in reševanju problemov. 

Razvojni center srce Slovenije - izvaja vsebine v okviru 

projekta Delo z mladimi v srcu Slovenije. 

Razvojna agencija Spirit - je pobudnik projekta UPI, 

dejavnosti z namenom spodbujanja ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti mladih v osnovni šoli. 

V osnovnih šolah obstaja nekaj dobrih praks spodbujanja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti,  A vse 

premalo je poudarka, odmerjenega časa in priložnosti za 

sistematičen razvoj teh pomembnih kompetenc.  

Vzgojnoizobraževalni proces bi moral omogočiti ustrezne 

pogoje za razvoj le teh in ponuditi možnosti, kjer učenci 

lahko uresničujejo svoje zamisli in se samouresničujejo. 

Pomembno je ustvariti kreativno učno okolje, v katerem 

učenci sproščeno iščejo nove poti, delajo napake, 

razvijajo ustvarjalnost. Učno okolje ni le fizični prostor. 

Učno okolje ustvarjajo ljudje z medsebojnimi odnosi. Pri 

učenju je pomembno odprto kompleksno učno okolje, 

kjer poteka učenje kot skupno raziskovanje, skupno delo 

na problemih realnega sveta. V njih učenci lahko 

odkrivajo in razvijajo svoje potenciale, talente v skupnem 

sodelovanju in to z zavzetostjo in navdušenjem.  

3. SODELOVANJE ŠOLE Z 

OKOLJEM IN USTVARJANJE 

KREATIVNEGA UČNEGA OKOLJA 
Temelj ustvarjalnosti in inovativnosti leži v ustvarjalnem 

okolju, pri čemer ima pomembno mesto komunikacija, 

odnos med sodelujočimi.  

Šola je bila vedno povezana z okoljem v katerem deluje. 

Učenje se namreč začne s posameznikom in se sklene z 

organizacijami in celotno družbo  

V zadnjih letih se šole vse bolj odpirajo in sodelujejo z 

lokalnim in širšim okoljem in vpeljujejo različne oblike 

sodelovanja. Programi in aktivnosti se razvijajo v dialogu 

s skupnostjo in različnimi deležniki. To vpliva na 

dinamičen razvoj učenja in spoznavanje priložnosti, ki jih 
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nudijo številna področja kot so npr. kulturno, ekonomsko, 

socialno, okoljsko, zdravstveno področje.  

Vendar pa v eni od študij o ugotavljanju stanja na 

področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti v osnovnih šolah ugotavljajo, da je 

sodelovanje šol s poslovnim okoljem, z gospodarskimi in 

podjetniškimi dejavnostmi precej slabše zastopano kot pa 

s športnimi, kulturnimi in turističnimi dejavnostmi [3].  

Prav ta oblika sodelovanja lahko pomembno spodbudi 

razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter 

prinese bogata izkustva pri zamišljanju, organiziranju 

kreativnih in novih idej,  ustvarjanju kreativnih, novih 

rešitev in implementiranju novih rešitev.  

Že v osnovni šoli bi bili učenci lahko deležni akcijskega 

učenja, ki vključuje možnost udejanjanja akcij v širšem 

okolju, socialno odgovorne odnose in načine 

razmišljanja. Lahko bi bili vključeni v dalj časa trajajoče 

kompleksne projekte, kjer bi imeli priložnost povezati in 

uporabiti naučeno v življenju za reševanje konkretne 

problematike [4].  

Ravno te velike akcije in kompleksni projekti, bi 

povezovali šolo z lokalnim in s širšim okoljem,  Soočili 

bi učence z lokalnimi in globalnimi problemi, ki jih ni 

tako lahko rešiti ter zahtevajo povezovanje razmišljanja z 

uporabnimi spretnostmi in razvijajo trajnostno življenjske 

vzorce. Te velike akcije lahko zagotovijo avtentične 

situacije, realne okoliščine v okviru katerih učenci lahko 

učinkovito razvijajo in uporabljajo številne spretnosti, 

vrsto znanj z različnih področij ter omogočajo bogate 

učne izkušnje, zato bi bilo prav, da jih šola občasno 

omogoči in vanje vključi učence. 

4. PRIMER DOBRE PRAKSE NA 

OSNOVNI ŠOLI FRANA ALBREHTA 

KAMNIK 
V okviru projekta Popestrimo šolo 2017-2021 šola Frana 

Albrehta Kamnik uspešno sodeluje s Kikštarterjem, 

organizacijo, ki poleg  “coworking” prostora vključuje 

tudi inkubator za mlada inovativna podjetja in 

posameznike ter podjetniški pospeševalni mehanizem 

Kikštarter Pospeševalnik. V šolskem letu 2018/19 smo 

skupaj izvajali dejavnosti z namenom razvoja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. 

Cilj Kikštarterjevih programov za mlade v času šolanja je 

mlade navdušiti za podjetništvo in jim  omogočiti 

direkten vpogled v podjetniško okolje na način, da se 

sami vključijo v proces nastanka podjetja oz., da spoznajo 

in se zavejo potrebnih osebnostnih lastnosti in širokega 

nabora znanj, ki so potrebna za izvedbo neke ideje. 

»Hitri« dostop do informacij in nizke cene končnih 

fizičnih in digitalnih produktov na virtualnih policah 

spletnih trgovin, dajejo danes mladim pogosto napačen 

občutek o kompleksnosti sveta okoli njih. Zdi se, da je 

vse možno doseči brez pretiranega napora in, generalno 

gledano, v izjemno kratkem času. In to točno takrat, ko si 

to zaželimo ali ko to potrebujemo. 

Da bi mladim približali svet podjetništva in konkretno 

nastajanja novih produktov, moramo poskrbeti, da se čim 

prej soočijo z realnim problemom in ga s pomočjo 

mentorjev in metode »learning by doing« tudi rešijo. Od 

začetka do konca.  

Tovrsten pristop se je pri mladih, že v pred pilotni fazi, 

izkazal kot pravi. Sprememba (učnega) okolja, delo z 

moderno opremo, uporaba naprednih orodij za 

modeliranje in sproščeno druženje z mentorji, ki brez 

izjem prihajajo iz realnega sektorja – prakse, pri mladih 

vzbujajo veliko zanimanje, interes po raziskovanju ter 

ustvarjanju. Ravno raziskovalna žilica, ki tako zagotavlja 

in rešuje potrebo po pridobivanju novih znanj, je 

predpogoj za vzbujanje kreativnosti, česar posledica pa je 

potem inovativnost.  

Mladi se tako soočijo s problemom kjer za reševanje, v 

praksi, uporabljajo že pridobljena znanja, učijo se novih 

ročnih spretnosti, elektronike in programiranja, uporabe 

različnih ročnih orodij, modernih naprav za  hitro 

prototipiranje, vrhunske programske opreme ter vseh 

ostalih potrebnih postopkov za razvoj fizičnih produktov.  

Vse skupaj se potem preplete z razmišljanjem o 

poslovnem modelu, ciljnih skupinah potrošnikov, 

stroških povezanih s proizvodnjo in logistiko, določanju 

lastne in maloprodajne cene, finančnih tokovih, 

promocijskih aktivnostih, blagovni znamki, celostni 

grafični podobi, prodajnih kanalih in skratka o vsem kar 

na koncu tvori podjetje. 

Na začetku šolskega leta sta strokovnjaka iz Kikštarterja 

učencem 8. in 9. razreda predstavila  malo šolo start-up 

podjetništva za mlade. 

Učenci, zagreti za razvoj spretnosti na področju 

ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, so se vključili 

v ustvarjalno podjetniški krožek, Z ustvarjalnostjo 

inovativnostjo do podjetnosti, ki je potekal od oktobra do 

maja. Večina dejavnosti je potekala v prostorih 

Kikštarterja, kjer so učenci ob sodelovanju njihovega 

mentorja in dveh šolskih mentoric na konkretnem 

primeru razvoja mreže hidrometeoroloških postaj v 

občini Kamnik, odkrivali celoten poslovni proces od ideje 

do izdelka in implementacije. 

Učili so se oblikovanja poslovnega modela, inovativnega, 

kreativnega in vitkega načina razmišljanja. Pridobivali so 

ročne spretnosti ( vrtanje, rezanje, spajkanje). Prehodili 

so pot od prostoročnega risanja do oblikovanja 3D slike 

za 3D printer. Učili so se sestavljanja vezja, oblikovanja 

spletne strani. Spoznali in oblikovali so pitch – kratko, 

prepričljivo predstavitev  in se urili  v učinkovitem 

javnem nastopanju Razvili so podjetniško idejo Wonder 

Ow,l s katero so sodelovali na vseslovenskem 

tekmovanju Popri 2019. Dejavnost so tudi javno 

predstavili staršem, vsem učiteljem, ostalim učencem. 

Udeleženci so pridobili izkušnje, znanja in spretnosti na 

področju uresničevanja idej in inovativnega reševanja 

izzivov. Ob tem so razvijali osebnostne lastnosti kot so: 

ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in 

odgovornosti, samozavest, odločenost za doseganje 

ciljev, motivacijo in timsko delo, ki so pomembne ne le 

za podjetnost, temveč za življenje. 

Vse to pa je bilo možno po zaslugi odličnega sodelovanja 

strokovnjakov Kikštarterja, ki so prispevali inovativno 

okolje, strokovna znanja s področja podjetništva in 

navdušenje pri mentoriranju, učitelja, pripravljenega na to 
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obliko sodelovanja in multiplikatorja, učiteljice na 

projektu Popestrimo solo, ki je podala iniciativo za to 

obliko in delovala v vlogi  organizatorja, usklajevalca, 

povezovalca, veznega člena med šolo in lokalno 

organizacijo.  

4.1 Temeljna izhodišča dejavnosti, ki so 

se izkazala za uspešna pri spodbujanju 

ustvarjalnosti, inovativnosti in 

podjetnosti 
Delo je potekalo v  ustvarjalnem, inovativnem učnem 

okolju z neformalnimi načini poučevanja in učenja. 

Učenje je potekalo skozi delo (learning by doing) na 

realnih problemih (slika 2). 

 

Slika 2: Učenje skozi delo 

Imeli smo konkretno, realno, smiselno temo in cilje. 

Učence raziskovalni izziv, vsebina  zanima, se jim zdi 

smiselna, zato so visoko motivirani za tovrstno učenje. 

Poučevanje in učenje se je odvijalo brez stroge discipline 

v povezovanju učencev in mentorjev, z veliko 

skupinskega dela. 

Vsi udeleženi smo bili predani svojemu delu (vložili smo 

več ur kot bi jih po načrtu morali, nekateri delali tudi 

doma), bili zanesljivi in radi opravljali dejavnost  

5. SKLEP 
Različne priložnosti za razvoj ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti so v šoli nujno potrebne, če 

želimo usposobiti mlade za življenje in delo. Pri tem je 

potrebno sodelovanje z okoljem, še posebej z 

organizacijami lokalnega in širšega okolja, ki delujejo na 

področju podpiranja razvoja podjetnosti. Za razvoj 

ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, si je treba 

vzeti čas, ustvariti kreativna učna okolja, se  učiti na 

realnih konkretnih smiselnih problemih, ki učence 

nagovarjajo in jih motivirajo za raziskovanje in učenje. 

Skozi te konkretne, avtentične priložnosti bodo lahko 

uspešno razvijali kompetence raziskovalnega, 

ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja, inovativnosti, 

podjetnosti ter socialne in čustvene kompetence, katere 

bodo potrebovali  pri soočanju z izzivi prihodnosti. Že 

danes opremimo mlade tako, da bodo pripravljeni na 

snovanje prihodnosti, reševanje težav in znajdenje v 

različnih neznanih in hitro se spreminjajočih situacijah. 

Jutri bodo morali že reševati zapletene probleme, najti 

izboljšave, uvesti spremembe, da bomo lahko vsi skupaj 

dobro živeli. Pri tem se lahko povežemo s strokovnjaki, 

praktiki iz realnega sektorja in z roko v roki omogočimo 

mladim učenje na realnih, smiselnih, praktičnih primerih, 

ki bogatijo učence in družbo. 
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VIDIM, PREMISLIM, NAREDIM.  

I SEE, I THINK, I DO. 

Hana Hozjan  
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana  

hana.hozjan@zgnl.si  

POVZETEK  

Učitelji in strokovni delavci v šolah imajo jasno začrtane učne cilje, ki jih morajo učenci dosegati ob zaključku šolskega leta. 

Manj jasno pa je, katere socialne in čustvene spretnosti naj bi imeli otroci razvite ob določeni starosti. Pri učenju slednjih se 

strokovni delavci pogosto poslužujejo nagrajevanja izražanja pričakovanih oblik vedenja ali spretnosti in ustreznih posledic v 

primeru izražanja neželenih oblik. Pri tem je pomembno, da so nagrade otrokom zanimive, pomembne, zato morajo strokovni 

delavci k nagrajevanju pristopati načrtno. Način nagrajevanja, ki smo ga uporabljali pri mlajših učencih, temelji na 

spodbujanju vzpostavljanja pozitivnih socialnih odnosov, izboljšanju morale, dvigu motivacije za učne aktivnosti in 

izboljšanju samopodobe otrok. Prav tako otroke spodbuja k sprejemanju odgovornosti za njihova dejanja in odločitve ter 

izražanju hvaležnosti kot osnovnih konceptov vedenja. Opisan način nagrajevanja je prilagodljiv in ukrojen glede na želje 

učitelja in potrebe otroka ter spodbuja otroka k temu, da se ne primerja z drugimi temveč tekmuje s samim seboj. 

Ključne besede  

socialne spretnosti, čustvene spretnosti, ojačevanje, spodbujanje izražanja želenih oblik odzivanja, način nagrajevanja  

ABSTRACT  

Teachers and expert workers in schools have clear learning aims which all pupils should achieve by the end of the school 

year. It is less clear as to which social and emotional skills children of a certain age should have. Rewarding, if expected 

forms of behaviour or skills are expressed, and suitable consequences, if unwanted forms of behaviour are shown, are used 

when teaching these skills. It is important for the rewards to be interesting and important for the children, so the expert 

workers need to have a planned rewarding system. A rewarding system which was used with younger pupils encourages 

establishing positive social relationships, rising ethics, improving motivation for learning activities and improving of the 

children’s self-confidence. It also encourages accepting responsibility for their actions and decisions and expressing gratitude 

as basic behaviour concepts. The described rewarding system is adjustable and suited to the teacher’s wishes and the child’s 

needs. It also encourages the child not to compare himself with others, but to compete against himself. 

Keywords 

social skills, emotional skills, reinforcing, encouraging expressing wanted behaviour, rewarding system 

 

1. UVOD  
“Nagrada je kažipot k ustreznemu vedenju. S tem, ko 

otroka nagradimo, mu povemo, katero vedenje nam je 

všeč oziroma je za nas sprejemljivo. Nagrada vzbuja v 

otroku prijetne občutke, saj je vesel, da je izpolnil 

pričakovanja staršev, da so opazili njegov trud in 

dosežek, zavoljo nje pa se bo pripravljen truditi še 

naprej. Ni nujno, da nagrade vedno razumemo kot 

konkretno stvar, saj je otroku nagrada že izraženo veselje 

staršev pri njegovem ustreznem dejanju. Zato ne smemo 

zanemariti pohvale kot simbolične nagrade.” (Milivojević 

idr., 2008, str.49). 

Ustanove za vzgojo in izobraževanje otrok imajo jasno 

začrtane učne cilje, ki jih morajo otroci ob zaključku 

vsakega šolskega leta dosegati. Socialni, čustveni in 

vedenjski cilji pa ostanejo skriti v ozadju, prepuščeni 

presoji posameznega strokovnega delavca ali strokovne 

skupine. Obdobje vzgajanja otrok, starih do osem let, je 

lahko težavno tako za odrasle kot za otroke. Za otroke je 

to obdobje pomembnih razvojnih korakov, ko prehajajo 

iz sveta, v katerem sta domišljija in stvarnost pogosto 

zabrisani in pomešani, v konkretnejši svet, v katerem 

postanejo stalna pravila in ideje. Otroci v nekem trenutku 

potrebujejo varno okolje in navezanost, v drugem pa 

občutek samostojnosti, saj hočejo dokazati, da nekaj 

zmorejo sami. To je čas, ko preverjajo meje svojega 

okolja in ugotavljajo, kaj je dopuščeno in kaj ne. Domače 

okolje zamenjajo z okoljem v vrtcu ali v šoli in odkrijejo, 

da tam veljajo nova pravila ter drugačni odzivi odraslih in 

otrok. Na te nasprotujoče si potrebe in pritiske se lahko 

otroci, kadar ni po njihovo, odzovejo z izbruhi jeze, z 

jokom ali z razdiralnostjo. Morda lažejo ali kradejo, da bi 

dobili pozornost ali nekaj, kar si želijo. Lahko se zaprejo 

vase in se izogibajo okoliščinam, ki jim vzbujajo strah 

(Webster-Stratton, 2016). Tako starši kot strokovni 

delavci morajo vzpostaviti temelje za senzibilno, skrbno 

in kompetentno vzgojo, ki pri otrocih razvija pozitivno 

socialno vedenje in krepi samozavest. Da bi dosegli 

zdravo samospoštovanje, mora biti vzgoja otrok 

uravnotežena, kar vključuje tri osnovne dimenzije 

(Milivojević idr., 2008): postavljanje ciljev, zahtev in 
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pričakovanj, pohvale in kritike ter nagrade in kazni. Do 

otroka imamo določena pričakovanja, postavljamo mu 

zahteve in cilje z namenom, da ga pripravljamo na 

samostojno odraslo življenje. Pri tem je smiselno 

upoštevati otrokovo starost, zrelost in njegove 

sposobnosti, saj bo otrok ciljem lahko sledil le, če bodo 

primerni zanj. Pohvale in kritike so pomembne, da se 

počutimo uspešne in zadovoljne. Otroci potrebujejo 

pozornost, pohvalo in priznanje odraslih, da se dobro 

počutijo v svoji koži, so samozavestni in ponosni nase. 

Po drugi strani pa pomanjkanje pozornosti in pohval ob 

primernem vedenju lahko okrepi neželeno vedenje 

(Webster-Stratton, 2016). Ob podajanju kritike moramo 

biti izjemno previdni, da kritiziramo zgolj otrokovo 

vedenje in ne njegove osebnosti, saj slednje lahko vodi v 

slabo samopodobo. Nagrade in kazni so lahko simbolične 

ali pa konkretne, materialne. Ni treba vedno poseči po 

konkretni nagradi ali kazni – za otroka je že kritika 

vedenja kazen oziroma ga lahko nagradi že pohvala za 

njegovo vedenje ali vložen trud. Ko pa se odločimo, da 

moramo otroka kaznovati, je pomembno, da kazen otroku 

napovemo vnaprej ter pri tem vztrajamo (Milivojević idr., 

2008). Poleg tega so, za razliko od otipljivih nagrad, 

pohvale in druge socialne nagrade nenehno na zalogi in 

ne zahtevajo veliko časa in truda odraslih, da jih 

uporabijo (Webster-Stratton, 2016).   

1.1 Nagrajevanje in kaznovanje 
Pri vzgoji otrok sta nagrada in kazen pomembni in močni 

orodji. Osnovna ideja je zelo enostavna – spodbujanje 

primernega vedenja na račun zmanjševanja neprimernega 

vedenja. Najprej otrok izraža zaželene oblike vedenja, 

odzivanja, ker je to povezano z nekim prijetnim občutjem 

(nagrado), kasneje pa to ponotranji in se tako odziva, ker 

ve, da je tako prav. Ta način otroka motivira za 

tekmovanje s samim seboj (Hrovat Kuhar, 2017).  

Otroci, tako kot odrasli, hrepenijo po pozornosti. 

Nagnjeni so k temu, da nadaljujejo z vedenji, ki jim 

nudijo pozornost, tiste oblike vedenj, ki ne zbujajo 

odzivov ali so ignorirane, pa opuščajo (The effects of 

rewarding positive behaviour in children, 2019). 

Ignoriranje je odsotnost posebne pozornosti, tudi 

kritiziranja. Obnese se, ko otrok želi našo pozornost in 

nas na primer pri nečem stalno prekinja. Otroku z 

ignoriranjem sporočamo, da z vedenjem, ki ga izkazuje, 

ne more doseči želenega cilja. Tak pristop je primeren 

tudi za spopadanje z otrokovimi neprimernimi besedami 

in kletvicami. Učinek ignoriranja je dober, a cilj 

dosežemo počasi in pogosto se zgodi, da se vedenje, ki ga 

poskušamo ignorirati, najprej celo okrepi in šele nato 

upade. Pri tem je zelo pomembna doslednost odraslih. V 

kolikor neko vedenje občasno ignoriramo, občasno pa se 

nanj odzivamo, ga bomo le okrepili (Hrovat Kuhar, 

2017). 

Eden od učiteljevih najbolj cenjenih orodij učenja 

socialno sprejemljivih vedenj je ojačevanje. Uporablja se 

ga lahko za učenje nove spretnosti, učenje drugačnih 

oblik vedenja, spodbujanje pojavljanja nekega vedenja ali 

spodbujanje učnega dela pri otrocih (AFIRM Team, 

2015, v Larriba-Quest, 2017). Ojačevanje se lahko zdi 

kot enostavna strategija, ki jo uporabljajo vsi učitelji, a 

pogosto ni uporabljena tako učinkovito, kot bi lahko bila.  

Obstajata dve obliki ojačevanja, pozitivno in negativno. 

Pri pozitivnem ojačevanju sledi nagrada takrat, ko želimo 

povečati ustrezne oblike vedenja. Pri negativnem 

ojačevanju pa umaknemo, odvzamemo neprijeten dražljaj 

ali situacijo, prav tako z namenom povečanja ustreznega 

vedenja (AFIRM Team, 2015, v Larriba-Quest, 2017). 

Primer pozitivnega ojačevanja je nagrajevanje otroka z 

nalepko ali štampiljko, ko opravi neko zadolžitev. Primer 

negativnega ojačevanja pa je omogočanje otroku, da 

zapusti učilnico za nekaj minut, ko ustrezno zaprosi za to. 

Cilj obeh oblik ojačevanja je povečevanje pojavljanja 

zaželenega vedenja (Larriba-Quest, 2017). Ojačevanje je 

ustrezno le, ko sledi primernemu vedenju, ko sledi 

posledica ob neželenem vedenju in ko otrok v prihodnosti 

izbira želene oblike odzivanja. Pri tem je pomembno, da 

so ojačevalci, ki jih uporabljamo, otroku pomembni, zato 

lahko v izbiro ojačevalcev vključimo otroke. Primarni 

ojačevalci so tisti, ki so naravni, kot na primer hrana 

(majhni bonboni, čokoladice), ali senzorne izkušnje 

(svetlobne in senzorne igrače). Sekundarni ojačevalci pa 

vključujejo stvari, aktivnosti, posebne ugodnosti, pohvalo 

in pozornost (Larriba-Quest, 2017).   

Ko želijo odrasli hitro in učinkovito spodbuditi določeno 

vedenje pri otroku, se pogosto poslužujejo materialnih 

nagrad. Te so namreč vedno pri roki in vzamejo zelo 

malo časa. In dokler materialne nagrade ne postanejo 

navada in so le občasne, je majhna verjetnost, da se bo 

otrok naučil izražati neko vedenje le in samo zato, da bo 

nekaj dobil. Če pa količine in pogostnosti materialnih 

nagrad ne omejimo, se otrok nanje zlahka navadi in bo v 

prihodnje želel vedno več. Tu se skriva past materialnih 

nagrad. Da nagrada deluje, morajo biti izpolnjeni 

naslednji pogoji: vedeti moramo, kaj ima otrok rad, kaj 

mu je pomembno in česa si želi, otrok mora biti v odnosu 

šibkejši člen, nudenega ne sme imeti v izobilju, ne sme 

obstajati lažji način za dosego nagrade in nagrada ne sme 

biti v navzkrižju z drugimi otrokovimi potrebami. Ker 

izraz nagrada ljudje hitro povežemo z materialnimi 

dobrinami, mnogi psihologi namesto tega izraza raje 

uporabljajo izraz pozitivna posledica. Pozitivna posledica 

je lahko karkoli, kar sledi želenemu vedenju – to so 

pohvale, geste, doživljajske nagrade, privilegiji ipd. 

(Zakaj psihologi odsvetujejo materialne nagrade za 

otroke?, 2019). Otroka lahko pohvalimo za majhne 

korake, majhna dejanja, saj potrebuje procesne 

vzpodbude in pohvale med učenjem in napredovanjem, 

da bo prepričan, da dela, kot je prav. S tem doživlja 

podporo temu, kar počne (Milivojević idr., 2008). 

Doživljaji (na primer ogled filma po otrokovem izboru, 

obisk kina, prenočitev pri prijatelju, preživet konec tedna 

pri starih starših ipd.) so odlične nagrade, saj otrok uživa 

v aktivnosti in načrtovanju te aktivnosti. Privilegiji (na 

primer odkleniti avto, izbrati pot, po kateri gremo v vrtec 

ali šolo, nekaj minut rabe telefona ipd.) pa so posebej 

privlačni za majhne otroke, njihova vsebina pa je odvisna 

od otrokove starosti. Strokovnjaki svetujejo, naj se pri 

nagrajevanju vse manj poslužujemo materialnih nagrad in 

jih raje zamenjajmo z doživljaji ali privilegiji (Zakaj 

psihologi odsvetujejo materialne nagrade za otroke?, 

2019). 
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2. NAČIN NAGRAJEVANJA 
V vsakodnevnem življenju doživljamo spekter čustev – 

nekatera pozitivna, druga negativna. A prav vsa imajo 

vpliv na naše reakcije in odzive. Naša čustva nas 

povezujejo z drugimi, nas motivirajo, dajejo pomen 

našim izkušnjam. Kako se počutimo vpliva na naše 

zaznavanje in odzivanje na življenjske izzive in 

priložnosti. Če krepimo priložnosti za učenje in 

razmišljanje tako pri otrocih kot tudi pri odraslih, lahko 

omogočamo priložnosti za spremembe. 

Tekom svoje poklicne poti, ki je vezana na delo z otroki s 

posebnimi potrebami, sem se veliko izobraževala in 

iskala načine, kako otrokom ponuditi največ. Z načinom 

nagrajevanja, ki ga opisujem v nadaljevanju, sem se prvič 

srečala v Veliki Britaniji, kjer je široko poznan in 

uporabljen, saj daje pozitivne rezultate pri učenju želenih 

oblik odzivanja otrok. Pristop smo vpeljali v delo z  

mlajšimi otroki (v prvem vzgojno izobraževalnem 

obdobju). 

Osnovno izhodišče pristopa, imenovanega The Frog 

Factor, je »vedno z drugimi ravnaj tako, kot želiš, da 

drugi ravnajo s tabo«. Da bi to lahko dosegli, moramo 

imeti razvito naše čustveno zavedanje in sposobnosti 

prepoznavanja naših čustev. Razumeti moramo povezavo 

med našimi čustvi in tem, kar mislimo, naredimo in 

rečemo. Razumeti moramo tudi, da naši občutki vplivajo 

na naša dejanja in naše vedenje. Zavedati se moramo 

svojih močnih in šibkih področij, izhajati iz preteklih 

izkušenj in biti odprti za iskreno povratno informacijo in 

nenehno učenje. 

Namen nagrajevanja je učenje otrok prepoznavanja in 

uravnavanja njihovih čustev in čustev drugih ter 

razumevanja, da njihovo počutje, čustva vplivajo na 

njihovo vedenje in odzive. Opisan pristop spodbuja 

vzpostavljanje pozitivnih medosebnih odnosov, izboljšuje 

moralo, dviga motivacijo za šolsko delo in krepi 

samopodobo in samozavedanje pri otrocih. Prav tako 

spodbuja otroke k sprejemanju odgovornosti za svoja 

dejanja in odločitve in ne iskanja krivcev v drugih, ko 

stvari ne grejo po »njihovem načrtu«. Opisan način pri 

otrocih spodbuja razumevanje, da je izražanje hvaležnosti 

osnovna veščina in da je trud brez pričakovanja nekaj v 

zameno veliko bolj nagrajujoč in zadosten. Pristop 

temelji na tem, da vsak otrok stremi k temu, da je 

najboljša različica sebe. Hkrati otrokom nudi strukturo in 

je prilagodljiv obstoječim metodam, ki jih v šoli že 

uporabljajo. 

Nagrajevanje poteka na način, da otrok za pozitiven 

odziv (bodisi na vedenjskem, učnem, socialnem področju 

itd.) dobi eno sličico. Ob izražanju neželenega odziva pa 

mora eno od svojih že zasluženih sličic dati tistemu, 

kateremu s svojim neželenim vedenjem povzroča 

negativne občutke ali mu škodi. Takšen način izvajanja 

posledic se nam je zdel ustrezen predvsem v situacijah, 

ko nismo imeli prave ideje, kakšne naj bi bile negativne 

posledice za otrokovo neželeno vedenje. Zelo dobro se je 

izkazalo tudi to, da posledica sledi takoj, ko se vedenje 

pojavi in je zaradi tega povezava z negativnim 

ojačevalcem močnejša. Otrok se s tem nauči, da mora 

vsakič, ko s svojim vedenjem nekoga prizadene, za to 

osebo nekaj narediti, se odkupiti. Začenja se zavedati, da 

s svojim vedenjem tudi sam nekaj izgubi, za kar se je 

pred tem trudil in otroka spodbuja k razmišljanju o 

svojem vedenju in posledicah le-tega. Ko otrok zbere 

dogovorjeno število sličic, sledi nagrada. V našem 

primeru smo uvedli različne nagrade – od materialnih 

(nalepke, radirke, svinčniki, barvice, majhne igračke, 

milni mehurčki ipd.) pa do doživljajskih (nekaj minut za 

otroku ljubo aktivnost, možnost obiska knjižnice, 

možnost skakanja na trampolinu, ipd.) in privilegijev 

(lahko je prvi v vrsti, je učiteljev pomočnik, zmanjšanje 

obsega domače naloge, ipd.). Materialne nagrade so bile 

pospravljene v »čarobni škatli«, ki jo je imel vsak 

oddelek posebej. Ko je otrok zbral dogovorjeno število 

sličic, si je lahko iz škatle izbral eno od nagrad, ali pa si 

je izbral katero izmed doživljajskih nagrad ali 

privilegijev. Pri nekaterih učencih se je izkazalo za 

uspešno, če smo z njimi v naprej določili nagrado – na 

primer igro s plastelinom – saj se je tako še bolj potrudil 

pri zbiranju sličic, s katerimi je lahko prišel do nagrade. 

Cilj lahko tudi zapišemo na otrokovo podlogo za zbiranje 

sličic, kjer je zapisano njegovo ime. Z jasno določenim 

ciljem je otrok lažje uravnaval svoje odzive, saj je ves čas 

vedel, za kateri cilj se trudi.  

Pri tem načinu nagrajevanja je pomembno, da evidenco 

pridobljenih sličic vodi učitelj, da se izognemo nagajanju 

in prevaram s strani otrok. Opisan način nagrajevanja je 

prilagodljiv glede na želje učitelja in potrebe otrok in ni 

časovno omejen na primer na en dan ali en teden. Učitelj 

lahko presodi, kako pogosto otrok prejme sličico – lahko 

je to enkrat ali večkrat v eni šolski uri, lahko je vezano na 

dan, dva dni ali na teden. Pri tem ne smemo pozabiti, da 

je najbolj učinkovito nagrajevanje tisto, ki sledi takoj, ko 

se vedenje pojavi – torej ob sami prisotnosti vedenja. 

Sličice so narejene za vsak oddelek posebej in so tako 

individualizirane glede na želje in potrebe otrok. Znotraj 

oddelka imajo otroci enake sličice, da jih lahko izročajo 

eden drugemu v primeru pojava neželenega vedenja. Za 

vsakega učenca posebej je pripravljena podloga z 

njegovim imenom, kamor polaga ali prilepi svoje 

pridobljene sličice in kamor po potrebi zabeležimo cilj, ki 

ga otrok poskuša doseči. Prednost takšnega načina 

nagrajevanja je tudi v sami prilagodljivosti – učitelj lahko 

najde pozitivno vedenje v skoraj vseh situacijah in otroka 

nagradi za več različnih pozitivnih odzivov (na primer za 

pomoč sošolcu pri dežurstvu, za ohranjanje mirnega 

vedenja, ko je bil otrok jezen, za dobro opravljeno šolsko 

delo, za ustrezno izražanje potrebe po odmoru, sprehodu, 

idr.). Učitelj ima možnost nagraditi prav vsakega učenca 

glede na izkazana pozitivna vedenja in dobre odločitve 

učenca. Ker je takšen pristop nagrajevanja 

individualiziran, otroka spodbuja k temu, da tekmuje sam 

s sabo in poskuša biti najboljša različica sebe ter se ne 

primerja z drugimi učenci. Otrok lahko ves čas spremlja 

tabelo in dobiva povratno informacijo o svojem vedenju 

in odločitvah ter dobi občutek o svojem uspehu, kar ga 

lahko dodatno motivira. S tem se uči odgovornosti za 

dejanja in tudi tega, da nagrade in privilegiji ne pridejo 

sami od sebe, temveč so odvisni od tega, koliko se 

potrudi. Tak način spodbujanja ustreznega vedenja 

pomaga spremeniti zunanjo motivacijo (sličice, nagrade, 

privilegiji) v notranjo (rutina, da naredi nekaj, ker je 

treba, za zadovoljstvo ob primernem vedenju) (Hrovat 

Kuhar, 2017). 
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Slika1: Primer nagrajevanja v enem od oddelkov (osebni 

arhiv) 
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POVZETEK  

V času izobraževanja ima šola vedno pomembnejšo vlogo pri podpori dijakom športnikom pri usklajevanju šolskih 

obveznosti in športne kariere. Zgodnja specializacija v športu in zahteve po vedno večjem številu treningov v mlajših 

selekcijah povzročajo pomanjkanje časa, kar vpliva na vzgojno-izobraževalni proces dijaka. Število treningov se je v 

določenih disciplinah v zadnjih dvajsetih letih ponekod podvojilo. Dijaki in dijakinje trenirajo tudi do desetkrat na teden, kar 

pomeni, da imajo treninge tudi v dopoldanskih urah, ko poteka vzgojno-izobraževalni proces. Posebnost so dijaki, ki so 

zaradi specifike športa dlje časa odsotni od pouka – daljše obdobje v letu ali celo vse leto (tujina). Zgodnja specializacija v 

klubih mladostniku običajno ne omogoča celostnega motoričnega razvoja. Opažamo pomanjkljivosti v razvoju koordinacije, 

gibljivosti in preventivne vadbe. Šola, ki izobražuje dijake športnike, naj bi v okviru dodatnih ur športne vzgoje ponudila 

vsebine, ki dopolnjujejo dijakovo športno kariero v smislu celostnega motoričnega razvoja (preventiva, pozna rehabilitacija 

po poškodbah) in dodatnega izobraževanja (športna psihologija, športni menedžment, prehrana, doping v športu itd.). 

Ključne besede  

Šport, izobraževanje, športni oddelki 

ABSTRACT  

During the time of education, the school’s role in supporting student athletes to combine school obligations with their sports 

career has become more and more important. Early specialisation in sport and demands for more training in youth sport 

selections cause a lack of time that reflects on the student’s educational process. The amount of training in some disciplines 

has doubled in the last 20 years. Students can have training sessions up to ten times a week. That means that they have 

exercises even in the mornings when the educational process at school is held. Students who are, because of the specific 

characteristics of sport, absent from school for longer periods of time or even a whole year (as they are abroad), are a special 

category. Early specialisation in clubs usually doesn’t allow the teenagers to fully complete their motion development. We 

can see deficits in the development of coordination, mobility and prevention exercises. Schools that educate student athletes 

should also offer additional educational content, which complements their sports career and offers them full motion 

development (prevention, later rehabilitation after injuries) and additional education (sport psychology, sport management, 

nutrition, doping in sport, etc.) during their additional lessons of physical education. 

Keywords 

Sport, education, sport classes  

1. UVOD  
Dijaki športniki imajo premalo časa za šolske obveznosti 

in regeneracijo.  Posledica zgodnje specializacije v športu 

in povečanje števila treningov je pomanjkanje časa za 

druge obveznosti. Pogoste poškodbe, pretreniranost in 

kronična utrujenost je vedno pogostejši pojav pri dijakih 

športnikih. Najbolj nadarjeni športniki imajo ob klubskih 

obveznostih še obveznosti za reprezentanco in druge 

selekcije.  

Naša opažanja pri delu z dijaki športniki so zaskrbljujoča. 

V zadnjih letih s pomočjo športnega psihologa 

spremljamo razporejanje časa naših športnikov in 

njihovih dnevnih oz. tedenskih obveznosti. Vsak dijak 

športnik pod strokovnim vodstvom športnega psihologa 

izdela svoj dnevni/tedenski urnik z namenom 

optimalnega izkoristka časa. Športniki so prisiljeni, da za 

čas, ki jim ob obveznostih (šoli, vožnji ter treningih in 

tekmah) ostane, izberejo, čemu se bodo v tem času 

posvetili. Veliko dijakov izbere druženje s prijatelji, 

socialne medije, gledanje televizije, dodatni individualni 

trening itd. Posledica teh odločitev so slabše ocene in 

slabši uspeh. 

Tako se največji »športni osip« beleži v prvem letniku 

srednje šole, ko se število dijakov športnikov zmanjša kar 

za četrtino, pri dekletih pa je takšnih kar 40 % [2]. 

Prehod učenca iz osnovne šole v srednjo šolo zahteva od 

dijaka prilagoditve oz. optimizacijo njegovega časa. 

Prehod v višjo kategorijo ima običajno za posledico več 

treningov in bolj naporne treninge. Čas, ki ga porabijo 

dijaki za pot do šole in nazaj, je večinoma daljši. 

Zahtevnost srednje šole je višja kot zahtevnost osnovne 

šole. 

V našem dvanajstletnem delovanju športnih oddelkov 

smo spoznali, da lahko nadarjen športnik svojo športno in 

akademsko pot razvija le ob ustrezni organiziranosti šole, 

ki maksimalno spodbuja napredek na obeh področjih. 

Še vedno pa se dogaja, da zaradi omenjenih dejavnikov 

kateri od športnikov v srednji šoli preneha s športno 

kariero oz. kateri od športnikov prekine ali zaključi 
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šolanje zaradi športnih obveznosti. Naša naloga je, da 

dijakom, ki se znajdejo pred tako odločitvijo, pomagamo 

in jih prav usmerimo. 

2. DELOVANJE ŠPORTNIH 

ODDELKOV NA ŠC PET 
Športni oddelki so na šoli bili uvedeni pred dvanajstimi 

leti z namenom, da dijakom omogočimo čim boljše 

usklajevanje šole in športa. V šol. letu 2018/19 je na šoli 

delovalo deset športnih oddelkov z več kot 300 športniki. 

V zadnjih trinajstih letih stalno izpopolnjujemo način 

delovanja v športnih oddelkih. Začetek delovanja je 

slonel na izkušnjah delovanja športnih oddelkov v naši 

partnerski šoli – Gimnaziji Šiška. Ta model smo 

prilagodili našim pogojem, ki se močno razlikujejo glede 

na delovanje športnih oddelkov v gimnazijah (drugačni 

normativi, način financiranja itd.). 

Prvotni model je vseboval redno spremljanje vzgojno-

učnega in športnega procesa dijaka skozi celoten potek 

šolanja in ob morebitnih težavah predvideval konkretne 

rešitve. Bistvo delovanja je bila odprta komunikacija vseh 

subjektov, vključenih v proces izobraževanja: dijak – 

starši – trener – športni pedagog – razrednik – svetovalna 

služba in učiteljski zbor. Ob tako številni vpletenosti vseh 

sodelujočih pri izobraževanju dijaka športnika je bilo 

seveda treba natančno določiti kompetence in vloge 

posameznikov. Osnovno celico sodelovanja tvorita 

športni koordinator in razrednik, ki največkrat prva 

zaznata težave dijaka. Sledil je pogovor z dijakom in 

iskanje konkretne rešitve. Če je bil problem 

kompleksnejši, se je v proces vključila psihologinja in 

morebiti še trener oziroma starši, odvisno od zahtevnosti 

in vzroka, ki je sprožil problem. Konkretna rešitev je 

vsebovala časovni plan npr. poprave negativnih ocen, 

način pridobivanja znanja, morebitno dodatno učno 

pomoč, prilagojen urnik, iskanje in odpravljanje vzrokov 

težav ipd. Dijak športnik je lahko pri športnih pedagogih 

v času govorilnih ur ali pri športni vzgoji pridobival 

različne strokovne informacije ter nasvete, ki so segali od 

prehrane, procesa treninga, počitka, organizacije prostega 

časa, športnega načina obnašanja, psihološke priprave pa 

vse do poljubnih tem, ki zanimajo mladega človeka. V 

šolski knjižnici so mu bile na voljo najnovejše publikacije 

s področja športa in tudi širše V skupnem sodelovanju s 

trenerjem je bila možna individualizacija pri pouku 

športne vzgoje (delo po trenerjevem programu, ki ga 

nadzoruje profesor) in dodatno delo oz. opravljanje 

treningov v šolskem fitnesu [6].  

Ob vedno večjem številu športnikov in posledično 

klubov, s katerimi sodelujemo, je bilo treba nadgraditi 

način delovanja.  

Za uspešno delovanje športnih oddelkov smo uvedli vrsto 

ukrepov, ki so nujno potrebni za uspešno delovanje. 

3. PROJEKT »DVOJNA KARIERA« 
Problematika izobraževanja dijakov in študentov 

športnikov ter njihovo vključevanje v »drugo« kariero 

zahteva sistematične ukrepe na vseh ravneh 

izobraževanja in zaposlovanja. Na naši šoli smo se 

projekta »Dvojne kariere« lotili sistematično in uvedli 

vrsto ukrepov za njegovo uresničevanje. 

S problematiko usklajevanja izobraževanja in športa in 

poznejšega zaposlovanja športnikov se ukvarjajo na 

nacionalni ravni in na ravni Evropske unije. 

Pomembna sta mednivojsko in medinstitucionalno 

sodelovanje ter spodbujanje posameznih dobrih praks. 

Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite (MOK), 

številne nacionalne vlade in športni organi so v zadnjem 

obdobju pokazali veliko zanimanje za reševanje 

problematike športnikovega razvoja v smislu urejanja 

združljivosti izobraževanja in športnega udejstvovanja 

[3]. Smernice EU za dvojno kariero [5] naj bi prispevale 

k izmenjavi in širjenju dobrih praks ter učnih izkušenj na 

tem področju. 

Spodbujanje dvojne kariere športnikov je skladno z več 

cilji strategije Evropa 2020 (preprečevanje prezgodnjega 

opuščanja šolanja, več diplomantov, večja zaposljivost), z 

ohranjanjem perspektivnih in uspešnih športnikov v 

sistemu športa pa omogoča tudi učinkovitejše športne 

politike [7].  

Aprila 2014 je bil v Republiki Sloveniji sprejet nacionalni 

program športa za obdobje 2014–2023. 

Med ukrepi so v 6. točki tega programa navedeni cilji na 

področju izobraževanja vrhunskih športnikov. V 

programu piše: »Humanost dela v športu se kaže tudi v 

skrbi za izobraževanje športnikov. Zagotavljanje enakih 

možnosti izobraževanja nadarjenih in vrhunskih 

športnikov je pomembna dolžnost države. Večina 

slovenskega vrhunskega športa namreč ni sponzorsko 

zanimiva, stopnja izobrazbe pa je tesno povezana s 

socialnim statusom po koncu športne poti. Zato lahko 

nadarjenim in vrhunskim športnikom s prilagoditvami 

njihovih šolskih oziroma študijskih in športnih obveznosti 

damo možnost, da bodo po končani športni poti imeli 

svoj poklic in eksistenco, s tem pa se zmanjšujejo 

možnosti ene od stranpoti vrhunskega športa« [8].  

Strateški cilji na področju izobraževanja vrhunskih 

športnikov so: obdržati število športnih oddelkov v 

gimnazijah in povečati kakovost njihovega dela, 

ustanoviti športne oddelke na najmanj petih srednjih 

tehniških oziroma poklicnih programih, povečati osnovno 

višino štipendij za dijake in študente nadarjene in 

vrhunske športnike za 20 % v primerjavi s sedanjimi 

plačnimi razmerji, povečati število vrhunskih športnikov, 

ki zaključijo srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje 

[8].  

4. UKREPI ZA SPODBUJANJE 

»DVOJNE KARIERE« 

4.1 Govorilne ure za dijake športnike in 

izobraževanje na daljavo 
Govorilne ure za dijake športnike so namenjene tistim 

dijakom, ki potrebujejo dodatno učno pomoč zaradi 

športnih izostankov. Govorilne ure za dijake izvajajo vsi 

profesorji tedensko. 

Med govorilnimi urami ter velikokrat v svojem prostem 

času profesorji izobražujejo naše dijake, ki so v tujini ali 

v Sloveniji in se rednega pouka zaradi obveznosti ne 

morejo udeležiti. 
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4.2 Dodatne ure športne vzgoje 
V srednjih strokovnih šolah so športni vzgoji namenjene 

po tri ure v prvem in drugem letniku in po dve uri v 

tretjem in četrtem letniku. Naša ugotovitev je, da glede na 

veliko količino specialnih treningov v klubu dijakom 

primanjkuje dodatne vadbe, namenjene preventivi, 

regeneraciji, koordinaciji itd. Dijaki športniki imajo na 

šoli v vseh letnikih po 4 ure športne vzgoje na teden. 

4.3 Prilagajanje odrtega kurikula 
Strokovne šole imajo možnost, da 20 % ur določajo 

same, glede na potrebe šole. Na šoli smo del teh ur 

namenili: 

 predmetu preventiva v športu,  

 športnemu menedžmentu (četrti letnik) in 

 dodatni uri tujega jezika (veliko športnikov med 

šolanjem odhaja v tujino in opažamo pomanjkanje 

znanja tujih jezikov). 

4.4 Sodelovanje s klubi 
Sodelovanje s trenerji naših dijakov je bistvenega 

pomena za usklajevanje šole in športa. Sodelovanje se 

začne že pred začetkom šolskega leta (usklajevanje 

urnikov šole in kluba) in traja skozi celotno šolsko leto 

(usklajevanje športnih izostankov in reševanje učnih 

težav). Urniki so prilagojeni dijakom, ki imajo 

dopoldanske treninge, in dijakom, ki imajo treninge 

zgodaj popoldne. 

4.5 Sodelovanje z organizacijami, ki 

delujejo na področju športa 
Spremembe v zakonodaji, javni razpisi na področju 

športa, izobraževanje študentov, strokovno 

spopolnjevanje itd. zahtevajo sodelovanje z 

organizacijami, ki delujejo na področju športa: 

 Fakulteto za šport (izobraževanje študentov smeri 

športna vzgoja in kineziologija), 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

(Najšportna šola, uvajanje športnih oddelkov v 

srednje strokovne šole itd.), 

 OKS (projekt Dvojna kariera športnikov), 

 Zavod Planica (Šolska športa tekmovanja, projekt 

Mladi za mlade, razpis LPŠ), 

 Nogometne zveza Slovenije (nogometni oddelki 

NZS), 

 Rokometna zveza Slovenije (dodatni treningi za 

rokometaše na šoli pod vodstvom trenerja 

Rokometne zveze. 

4.6 Delavnice za dijake športnike 
Dijaki športniki imajo premalo znanja z vsebinami, ki so 

neposredno ali posredno povezani s športom, so pa nujno 

potrebni za njihov vsestranski razvoj. Zato na šoli 

organiziramo delavnice: 

 delavnice športnega psihologa z različnimi vsebinami 

(organiziranost dijaka športnika, postavljanje ciljev in 

strategij, motivacija športnika, tehnike sproščanja in 

koncentracije),  

 športna prehrana,  

 SLOADA – seznanitev s postopkom dopinške 

kontrole in nevarnosti uporabe dopinga v športu,  

 fair play v športu – delegat Sportikus.  

4.7 Športni menedžment 
Veliko športnikov se po koncu športne kariere (nekateri 

že med kariero) odločajo za delovanje v športnih klubih 

ali športnih organizacijah – lahko kot prostovoljci ali 

profesionalci. V četrtem letniku dijaki pridobijo osnovno 

znanje iz delovanja klubov in športnih društev pri modulu 

športni menedžment. Dijaki v okviru modula pridobijo 

poklicne kompetence:  

 ustanovitev in vodenje športnega društva,  

 opravljanje različnih strokovnih nalog v športnih 

klubih,  

 osnovno znanje iz organizacije in trženja v športu,  

 organizacija in vodenje športnih prireditev,  

 prostovoljstvo in karierne poti v športu. 

4.8 Dodatno izobraževanje učiteljskega 

zbora 
Specifika dela z dijaki športniki zahteva stalno 

izobraževanje vseh pedagoških delavcev, ki poučujejo v 

športnih oddelkih. Učitelji se izobražujejo s področja 

psihologije, sociologije, pedagogike itd. Profesorje 

povabimo na prvenstvene tekme, da spoznajo svoje 

dijake v drugačni luči. 

4.9 Pravilnik o delu v športnih oddelkih 
Svet šole je sprejel pravilnik o delu v športnih oddelkih, 

ki ga je predlagalo vodstvo v sodelovanju z aktivom 

športne vzgoje. V pravilniku so določene naloge in 

dolžnosti subjektov, ki sodelujejo v izobraževalnem 

procesu. 

5. SODELOVANJE IN 

KOMUNIKACIJA 
Pravilna in optimalna organizacija vseh subjektov, ki se 

srečujejo v pedagoškem procesu, je izjemnega pomena za 

uspešno delo s športnimi oddelki. Celotno komunikacijo 

med profesorskim zborom, razrednikom, pedagoškim in 

športnim koordinatorjem, starši, trenerji, vzgojitelji, 

zdravniki ter vsemi drugimi subjekti, ki tako ali drugače 

vstopajo v kompleksen šolski prostor, je dokaj zapleteno 

uskladiti in voditi. Zato je treba med vsemi akterji 

ustvariti ustrezno delovno okolje, v katerem morajo biti 

jasno definirana pravila, kompetence in vloge v procesu 

pouka in izobraževanja.  

Osnovni krog sodelovanja sestavljajo: 

 dijak, 

 razrednik, 

 športni koordinator, 
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 pedagoški koordinator 

 starši, 

 trener. 

Po potrebi v reševanje težav vključimo: 

 šolsko svetovalno službo, 

 vzgojitelja, 

 učiteljski zbor, 

 zdravnika, fizioterapevta ali kineziologa. 

5.1 Vodja športnih oddelkov 
Vodja športnih oddelkov je vezni člen vseh subjektov v 

procesu izobraževanja dijaka športnika.  

Naloge in kompetence vodje športnih oddelkov [2]: 

 pripravlja letni delovni in finančni načrt za športne 

oddelke, 

 sodeluje pri pripravi pedagoškega načrta za športne 

oddelke, 

 sodeluje pri izdelavi pedagoškega urnika za športne 

oddelke ter sestavlja urnike pri   predmetu športna 

vzgoja, 

 zadolžen je za evalvacijo dela v športnih oddelkih in 

njeno predstavitev na konferenci, 

 sooblikuje pripravo športno-pedagoških vsebin in 

posebno organiziranih tednov, kot so npr. Teden za 

starše, Teden zdrave prehrane in Teden 

vseživljenjskega učenja, 

 pripravlja sestanke za trenerje, 

 pripravlja delavnice neformalnega izobraževanja za 

dijake športnike, starše in trenerje, 

 prijavlja se na razpise za športne oddelke (npr. LPŠ, 

Najšportna šola ipd.), 

 organizira in pripravi informativni dan za dijake 

športnike, klube, trenerje in starše, 

 skupaj s svetovalno službo sodeluje pri celotnem 

vpisu dijakov v športne oddelke, 

 pripravlja  analize učnega uspeha in analize športnih 

statusov za dijake, ki so se vpisali v STSŠ ŠC PET, 

 sodeluje pri vpisih in prepisih dijakov športnikov v 

športne oddelke med šolskim letom, 

 vodi, pripravlja in skrbi za promocijske dejavnosti 

športnih oddelkov po šolah, klubih ter Nacionalnih 

panožnih zvezah, 

 aktivno sodeluje z Nogometno zvezo Slovenije pri 

sodelovanju v projektu fantovski in dekliški 

nogometni oddelek, 

 aktivno sodeluje z drugimi nacionalnimi športnimi 

zvezami (npr. z Rokometno zvezo Slovenije pri 

sodelovanju v projektu »Rokomet za mlade na ŠC 

PET« itd.), 

 skrbi za obnovo in nadgradnjo razpisa OKS-ZŠZ 

»Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje«, 

 sodeluje s Fakulteto za šport v Ljubljani pri 

organizaciji praktičnega usposabljanja študentov 5. 

letnika magistrskega študija smeri kineziologija, 

 pripravi, vodi, spremlja in dopolnjuje evidenco o 

statusih dijakov športnikov, 

 vodstvu šole predlaga potrebe po izobraževanju  za 

pedagoški zbor, 

 pripravlja in predlaga smernice za nadaljnji razvoj 

športnih oddelkov, 

 vodi kolegij športnih oddelkov, ki ga sestavljajo še 

vodstvo STSŠ, športni koordinatorji, pedagoški 

koordinatorji in svetovalna služba, 

 skupaj z vodstvom šole vodi proaktiven dialog z 

vsemi pomembnimi subjekti v slovenskem šolskem 

in športnem sistemu (MIZŠ, MIZŠ – Direktorat za 

šport, OKS, NPZ, Fakulteta za šport, MOL – 

oddelek za šport, Zavod za šport RS Planica …) ter 

se po potrebi z njimi udeležuje srečanj in sestankov. 

5.2 Športni koordinator 
Športni koordinator je zadolžen za določen razred, ki ga 

tudi poučuje. Naloge športnega koordinatorja [2]: 

 podrobno mora poznati športne cilje in programe 

vsakega dijaka športnika, 

 spremlja morfološki in motorični status ter razvoj 

športnega rezultata vsakega dijaka, 

 usklajuje športne obveznosti dijakov v primeru 

priprav, treningov, poškodb, 

 opravičuje in koordinira športne izostanke dijakov 

športnikov, 

 v okviru športne vzgoje svetuje pri individualizaciji  

dela z dijaki športniki,  

 sodeluje na tedenskih koordinacijah in roditeljskih 

sestankih v športnih oddelkih, 

 sodeluje pri pripravi  športnega dne za športne 

oddelke, 

 sodeluje pri promocijskih dejavnostih šole v športnih 

oddelkih, 

 opravlja uvodne individualne razgovore z dijaki 

športniki, 

 sodeluje na informativnem dnevu in pri vpisu dijakov 

v športne oddelke, 

 usklajuje urnik treningov dijakov nogometnega 

oddelka NZS v Gimnaziji Šiška ter drugih 

nacionalnih panožnih zvez in klubov s pedagoškim 

procesom na ŠC PET, 

 poskrbi, da imajo dijaki športniki urejeno športno 

dokumentacijo (status športnika, športni cilji, izjavo 

trenerja o sodelovanju …), 

 vodi bazo podatkov o trenerjih, klubih in športnikih, 

 skrbi za nenehen razvoj na področju dela z 

nadarjenimi športniki, 

 po potrebi sodeluje v projektu e-izobraževanja za 

vrhunske športnike, 
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 skrbi za športnikovo osebno mapo, v kateri so zbrani 

vsi podatki o dijaku športniku (naslovi, telefonske št., 

potrdila, pohvale, priznanja, izjave …).  

6. ZAKLJUČEK 
Dijaki športniki, ki obiskujejo srednje strokovne in 

poklicne šole, nimajo enakih možnosti, kot dijaki, ki 

obiskujejo gimnazije, ki imajo sistematizirane športne 

oddelke. Dijaki na gimnazijah imajo manjši normativ (20 

dijakov v razredu) in imajo sistemsko rešen način 

financiranja. Sredstva lahko namenjajo dodatni ponudbi, 

ki je nujno potrebna, da je dijak uspešen na učnem in 

športnem področju (učna pomoč, dodatne ure športne 

vzgoje, športni psiholog, fizioterapevt …). V srednjih 

strokovnih šolah je treba najti dodatne vire financiranja, 

pripravljenost profesorjev za prostovoljno delo in 

organizacijske spremembe pri organizaciji pouka, da se 

izvedejo navedene naloge. Zahtevnost pri dijakih 

strokovnih šol je sicer nižja v primerjavi s tistimi v 

gimnazijah, a je tudi nivo osnovnega znanja, ki so ga 

prenesli iz osnovne šole, nižji. Opažamo, da se v primeru, 

ko se dijak sooči s pomanjkanjem časa in mora izbirati 

med treningom in učnimi obveznostmi, največkrat odloči 

za prisotnost na treningu.  

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 

(OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (MIZŠ) na nacionalni ravni vodi različne 

aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom 

in njihovi dvojni karieri, ki vključuje podporo pri 

izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S 

tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014–

2023 in njen akcijski načrt skladno s smernicami 

Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in 

usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja 

(MOK). [4] 

V sklopu projekta »Dvojne kariere« Olimpijski komite 

podeljuje certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« 

izobraževalnim ustanovam, ki izpolnjujejo kriterije. 

Certifikat uporabnikom zagotavlja, da ustanova, ki je 

prejemnica certifikata, izvaja ukrepe, ki spodbujajo 

dvojno kariero športnika. 
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POVZETEK 
Avtorica v uvodu izpostavi nekaj teoretičnih izhodišč za poučevanje množenja in deljenja. Predstavi cilje, ki so v učnem 

načrtu povezani s poštevanko. Omeni težave, ki jih imajo pri avtomatizaciji poštevanke učenci z učnimi težavami. Konkretno 

predstavi težave učencev z disleksijo. Opiše nekaj pristopov in strategij, s katerimi takim učencem lahko pomagamo. Na 

kratko opiše obratni računski operaciji in pomen dela s konkretnim materialom. V nadaljevanju se avtorica posveti 

praktičnemu delu. V svojem razredu preizkuša veliko iger in pristopov, s katerimi želi učencem približati poštevanko, jih 

motivirati za učenje in popestriti učne ure. Predstavi različne učne liste, zgibanke, igre s kockami, igre s kartami, namizne 

igre, magnetno sestavljanko, kartončke … Opiše nekaj dejavnosti, ki so povezane z uporabo računalnika. Veliko iger, učnih 

listov ali aktivnost predstavi s fotografijo in navodilom za igro. Te aktivnosti vključuje v fazo obravnave poštevanke, 

utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja. Opiše nekaj različnih načinov, kako učencem pomagati pri zapomnitvi določenih 

poštevank. Predstavi rezultate, ki so jih dosegli učenci pri avtomatizaciji poštevanke v 3. razredu.   

Ključne besede 

poštevanka, avtomatizacija, motivacija, aktivnosti, igre 

ABSTRACT 
The author introduces some approaches to teaching multiplication and division. She writes about goals connected with 

multiplication in the school curriculum. She names a number of problems children with learning difficulties may have while 

memorising multiplication tables. She focuses mostly on children with dyslexia. She describes some approaches and 

strategies to help these children. She writes about reversed math operations and the importance of work with different 

materials. The author continues with her practical experience in the classroom. She has used a number of games and various 

approaches in the attempt to motivate children for learning multiplication and for making the lessons more interesting. She 

introduces various worksheets, origami activities, card games, dice games, board games, magnetic puzzles … She introduces 

some computer based activities as well. Many games and activities are accompanied with photos and teacher instructions. 

These activities and games are part of the introductory lessons, training, assessment and examination. Various memorisation 

techniques are described in more details. The results of multiplication in her 3rd grade class are shortly presented.     

Keywords 

multiplication, memorising, motivation, activities, games 

1. UVOD  
Sem učiteljica razrednega pouka. Zadnjih nekaj let sem 

poučevala v tretjem razredu, kjer se pri matematiki 

srečujem s poštevanko. Učni načrt [1] zelo jasno 

predvideva operativne cilje in vsebine. Učenci morajo 

usvojiti do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 

x 10 (poštevanka), spoznati pojem večkratnik števila, 

spoznati pojem količnik in usvojiti do avtomatizma 

količnike, ki so vezani na poštevanko. 

Poštevanke ne smemo izvzeti iz širšega konteksta 

množenja in deljenja, zato povzemam tudi te cilje iz 

učnega načrta. Učenci morajo oceniti rezultat pri 

množenju in deljenju, v enačbah množenja in deljenja 

morajo poiskati manjkajoče število. Spoznati morajo, da 

sta množenje in deljenje obratni računski operaciji. 

Uporabljati morajo računske zakone pri seštevanju in 

množenju. Poznati morajo vlogo števil 0 in 1 pri 

množenju in deljenju. Uporabljati morajo računske 

operacije pri reševanju problemov. Oceniti in spretno 

izračunati morajo vrednost številskega izraza z 

upoštevanjem vrstnega reda računskih operacij.  

Pri usvajanju poštevanke je potrebno veliko vaje in 

ponavljanja. To lahko postane zelo monotona in 

dolgočasna dejavnost. V razredu sem se potrudila in 

učencem popestrila učne ure v fazi obravnave 

poštevanke, utrjevanja, preverjanja in ocenjevanja. 

2. MNOŽENJE IN DELJENJE 
V nadaljevanju bom predstavila spoznanja in ugotovitve, 

ki jih je v svoji knjigi Disleksija, dispraksija in 

matematika [2] zapisal Dorian Yeo. 

Avtor poudarja velik pomen razumevanja koncepta 

množenja in deljenja. Učenci morajo najprej na 

konkretnem nivoju dojeti, razumeti in razviti občutek, 

kako »sistem deluje«, šele potem jih začnemo spodbujati 

k učenju poštevanke na pamet. Ko učenci rešujejo 

konkretne matematične probleme z množenjem, 

ugotovijo, da jim pri reševanju zelo pomaga hiter priklic 
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zmnožka (poštevanka). Tako začutijo smiselnost učenja 

poštevanke na pamet.  

Množenje in deljenje ne smeta biti samo poštevanka. 

Kljub temu je včasih na poštevanko usmerjeno preveč 

energije in pozornosti učitelja.  

2.1 Učenci z učnimi težavami 
Nekaterim učencem povzroča zapomnitev poštevanke 

velike težave. Dehaene [2] na podlagi svojih raziskav 

trdi, da si je poštevanko težko zapomniti. Učenci na 

začetku števila raje seštevajo kot množijo, npr. 3·4=7. 

Zamenjava množenca in množitelja jim ni v pomoč, 

temveč jih zmede. Večkrat zamešajo zmnožke med seboj, 

npr. 7·8=54. 

Poštevanko se je tradicionalno (skoraj po celem svetu) 

treba učiti na pamet. Pri tem ne govorimo o matematičnih 

sposobnostih, temveč o jezikovnem spominu. Od tu 

izhaja tudi izjava, da je poštevanka podobna pesmici. Če 

na to dejstvo pogledamo z druge strani, se učenci učijo 

poštevanke na ta način prav zato, ker je težka.  

Pri večini učencev z dobrim spominom ta način deluje. 

Pri tem uporabljajo možgansko polovico, odgovorno za 

jezik, ne za matematiko. Da bi se te besedne povezave res 

vtisnile v spomin, je potrebno veliko vaje in ponavljanja. 

Večina osemletnikov na ta način usvoji vso poštevanko in 

zelo hitro prikliče zmnožek iz svojega spomina. 

Disleksični otroci so pri tem manj uspešni, na svoj 

verbalni spomin se ne morejo popolnoma zanesti. 

Velikokrat ob učenju novega niza zmnožkov poštevanke 

pozabijo vse ostale, ki so se jih do takrat naučili. Večkrat 

si pomagajo s seštevanjem (kjer se tudi motijo).  

Podobne težave se pojavljajo pri učencih z dispraksijo. 

Kljub vztrajni vaji in ponavljanju poštevanke otroci ne 

dosežejo željenega rezultata, naredijo preveč napak, 

poštevanke si ne zapomnijo.   

Očitno je, da je potrebno spremeniti pristop k učenju 

poštevanke. Klasična metoda ponavljanja ne deluje, 

učencem je treba pokazati druge strategije.  

Učenci se v 1. in 2. razredu srečajo s seštevanjem in 

odštevanjem. Tistim, ki to potrebujejo, dovolimo uporabo 

prstov in ostalih ponazoril. Pustimo jim malo več časa, da 

nalogo razumejo in dokončajo.  

Ko pa se srečajo s poštevanko, se pojavi nova zahteva. Že 

kar nekaj generacij ostaja nespremenjena. Odgovor je 

treba izstreliti! Celo sredi noči naj bi bil otrok v hipu 

sposoben zrecitirati poštevanko, pravijo nekateri učitelji. 

Pri tem popolnoma zanemarimo logično mišljenje in 

poudarjamo samo zapomnitev niza števil. Večina otrok ta 

prepad med zapomnitvijo besed in dotedanjim 

matematičnim znanjem obvladuje. Otroci z učnimi 

težavami imajo tudi tu težave. Nekateri se nikakor ne 

znajdejo več pri reševanju besedilnih nalog, ne vedo več, 

katero računsko operacijo bi uporabili. Njihovo znanje 

poštevanke (na pamet) je v praksi manj uporabno. Učenci 

pri tem zanemarijo fleksibilno, prožno razmišljanje. 

Pogosto izjavijo, da česa ne znajo, ker zanemarijo ostale 

strategije in pomoči pri reševanju. Disleksični in 

dispraktični otroci se upirajo preverjanju in ocenjevanju 

poštevanke, ker jo je treba znati na pamet. Prepričani so, 

da tega ne razumejo in da ne bodo uspeli. 

2.2 Razumevanje koncepta množenja in 

deljenja 
Učenje z razumevanjem ima poudarek na treh 

enakovrednih elementih: razumevanje odnosov pri 

množenju in deljenju, sposobnost prepoznavanja in 

reševanja matematičnih problemov (množenja in 

deljenja) in sposobnost hitrega priklica zmnožkov in 

količnikov. Tradicionalno smo prepričani, da je znanje 

poštevanke pri množenju najpomembnejše. Tako 

pomembno, da ostale elemente včasih kar preskočimo 

oziroma z obravnavo malo pohitimo, da bi »imeli več 

časa za obravnavo poštevanke«. Kot kaže, to ni res 

najboljša ideja. 

Koncept množenja morajo učenci dobro razumeti. 3·4 

pomeni 3 krat po 4, tri skupine s štirimi elementi. To 

mora biti učencem popolnoma jasno, preden se lotijo 

učenja poštevanke na pamet. Pojem ponavljajočih se 

enakih skupin je ključen pri razumevanju množenja. 

Učenci ga morajo konkretno izkusiti. 

Učenci imajo z deljenjem več težav kot z množenjem. 

Obe operaciji je najbolje učiti skupaj, saj sta med sabo 

povezani.  

Včasih učitelje vodi zmotno prepričanje, da zna otrok, ki 

obvlada množenje, že tudi deliti. 

Tudi pri deljenju delamo z enakimi skupinami elementov. 

Pri tem se srečamo z dvema možnostma. 12:4 lahko 

pomeni, da 12 razdelimo na 4 enake skupine. Lahko pa 

pomeni, da 12 razdelimo na določeno število skupin s 4 

elementi.  

Učenci deljenje konkretno povezujejo z razdeljevanjem. 

V vsakdanjem življenju ta postopek ne poteka 

matematično. Otrok, ki mora razdeliti 12 bonbonov štirim 

sošolcem, jih deli »enega po enega«, dokler jih ne 

zmanjka. Ta proces ne ponazarja matematičnega 

koncepta deljenja. Šele na koncu te delitve se pojavi 

deljenje kot rezultat, ne pa kot proces.   

Učitelj lahko učence opogumi, da ob problemih deljenja 

razmišljajo o ustrezni enačbi množenja. Učenci si lahko 

pomagajo z ugibanjem, rezultat pa potem preverijo, 

potrdijo ali ovržejo. Ta oblika razlage in pomoči je za 

učence zelo težka. 

Učencem je lažje pravilno rešiti nalogo: 

Koliko skupin po 4 lahko narediš iz 12 kamenčkov? 

Lažje jo pravilno konkretno ali grafično ponazorimo.  

Dva različna koncepta pri deljenju sta razlog, da je za 

učence deljenje težje kot množenje. 

Disleksični in dispraktični otroci problem sicer preberejo, 

razumejo, vendar se jim pogosto zatakne pri iskanju 

strategij za reševanje, saj jih zmotita dva načina deljenja.   

Učenci morajo pred učenjem poštevanke dobro osvojiti 

štetje in štetje po korakih (po 2, po 4, po 7 …). Spet se 

pojavijo težave pri učencih z učnimi težavami, ki pri 

takem štetju sploh ne opazijo, da so se zmotili. Otrok, ki 

si pomaga na ta način, mora naenkrat obvladovati veliko 

število podatkov, zato se velikokrat zmoti. Njegove 

številske predstave so slabe, prsti niso v najboljšo pomoč. 
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Nekateri učitelji učencem ponudijo ponavljajoče se 

odštevanje, ki večino učencev še bolj zmede.   

2.3 Metode, ki so v pomoč predvsem 

učencem z disleksijo in dispraksijo 
Novejša spoznanja in metode včasih stvari postavijo na 

glavo in na množenje in deljenje pogledajo z druge 

perspektive. Njihova osnova je razumevanje množenja in 

deljenja.  

Učenci z učnimi težavami potrebujejo zelo strukturirano 

učenje in delo. Uporabljali naj bi strategije, ki so 

vsestransko učinkovite.  

2.3.1 Prvi korak 
V prvem koraku učenci delajo samo s konkretnim 

materialom. Spodbujamo jih k štetju po korakih. 

Učenci naj sami raziskujejo vzorce, ki nastanejo pri 

množenju. Odnose in zakonitosti pri delu z manj elementi 

hitro vizualno zaznajo. Štetje po korakih je spretnost, ki 

naj bi jo sistematično razvijali že prej. Pri štetju po šest in 

več je smiselno, da učence omejimo (štej po šest od 30 do 

60). Smiselno je štetje skupin elementov, ki se jih učenec 

ob štetju dotika. Koristno je štetje centov na kovancih 

(2c, 5c). Na stotični kvadrat polagamo skupine elementov 

različnih barv in s tem ustvarjamo različne vzorce, ki 

pomagajo učencem pri razumevanju. Štetje po korakih je 

lahko povezano tudi z ritmičnim gibanjem. 

Štetje po korakih nazaj je zahtevnejše, vendar ga je 

smiselno spodbujati, saj razvija fleksibilnost.  

2.3.2 Drugi korak 
V drugem koraku učenci rešujejo matematične probleme 

in pri tem uporabljajo naučeno strategijo iz prvega 

koraka. Začnemo z malo skupinami, ki imajo malo 

elementov. Nekatere enostavnejše probleme bodo učenci 

že znali rešiti na pamet. S pomočjo učitelja se srečajo z 

zakonitostjo zamenjav množenca in množitelja. Tudi če 

ju zamenjamo, dobimo isti rezultat.  

Pri deljenju začnemo z vprašanji, kot so: Kaj misliš, 

koliko trojk je v devetki?    

Učenci se od štetja konkretnega materiala pomaknejo k 

risanju elementov in skupin, urejanju teh skupin v jasno 

vidne stolpce in vrstice. Najtežje je risanje oz. barvanje 

kvadratkov v mreži. 

2.3.3 Tretji korak 
V tretjem koraku spodbujamo učence k abstraktnemu 

mišljenju. Spodbujamo jih k odgovarjanju brez štetja po 

korakih. Učence sprašujemo enačbe množenja (in 

deljenja). Začnemo z lažjimi, ki so si jih praviloma že 

zapomnili. 

Prve besedilne naloge so seveda zelo konkretne, otrokom 

blizu. Spodbujajmo jih, da o nalogi najprej razmišljajo, 

potem pa rešitev preverijo s konkretnim materialom. 

Nazadnje učencem zastavljamo naloge, v katerih 

uporabljamo matematično besedišče (zmnoži, poišči 

količnik, zmnožek …).  

Nazadnje učence spodbujamo k zapomnitvi težjih 

zmnožkov. Srečajo se s poštevanko v klasičnem smislu 

besede.  

Pri težjih enačbah jim pokažemo različne strategije 

pomoči.  

2.4 Strategije pri »težjih« poštevankah 
2.4.1 Ključni zmnožki 
Če delamo po korakih, ki sem jih opisala v prejšnjih 

poglavjih, so učenci načeloma že usvojili lažji del 

poštevanke, množenje s števili od 1 do 5. Tudi množenje 

s številom 10 jim ne dela težav. Pri množenju z ostalimi 

večjimi števili potrebujejo pomoč. Spodbujamo jih k 

štetju po korakih od ključnih zmnožkov naprej oz. nazaj. 

Vsi otroci hitro prikličejo zmnožke števil, ki jih 

pomnožimo s 5. 5·3=15 Pri množenje s številom 6 si 

pomagajo s seštevanjem oz. s štetjem po korakih. 

6·3=5·3+3=15+3=18 

Enaka strategija je uporabna pri množenju s števili 7 in 8. 

Pri množenju s številom 9 se opremo na odštevanje. 

9·7=10·7-7=70-7=63 

Nekateri otroci to strategijo uporabljajo tudi pri množenju 

s številom 8. 

Nekateri učitelji pri množenju s številom 5 učencem 

svetujejo, naj število najprej pomnožijo z 10, potem pa 

zmnožek razpolovijo.  

Če seštejemo števke pri večkratnikih števila 9, je vsota 

vedno enaka 9. Če otrokom pojasnimo, kako določimo 

desetico zmnožka, jim ni težko najti enice. 

7·9=63  (7-1=6    6+3=9) 

Strategije, kjer si otrok na zelo enostaven način pomaga s 

prsti, strokovnjaki [2] ne priporočajo. Ta strategija nima 

matematične osnove, disleksike večkrat zmede.  

Učenci poštevanko določenega števila vadijo tako, da 

najprej zapišejo ključne zmnožke in z njihovo pomočjo 

pridejo še do ostalih rezultatov.  

2.4.2 Podvajanje 
Ko se otroci v sistemu ponavljajočih se skupin znajdejo, 

poskusimo z združevanjem dveh skupin. Te povezave 

delujejo pri poštevanki števila 6 (3) in 8 (2, 4). 

Pri množenju s številom 8 si lahko pomagajo z 

večkratnim podvajanjem.  

8·3= 4·3+4·3 ali 2·3+2·3+2·3+2·3 

Ko postajajo učenci bolj izkušeni pri izbiri strategij, lažje 

izberejo hitrejšo in bolj učinkovito. Ob vsem tem 

reševanju, utrjevanju in ponavljanju bodo avtomatizirali 

poštevanko, hkrati pa si bodo znali pomagati, če se jim 

pri reševanju »zatakne«.  

3. POŠTEVANKA JE LAHKO 

ZABAVNA 
V razredu sem preizkusila veliko različnih dejavnosti, 

nalog in iger. Ob obravnavi vsake poštevanke posebej 

sem dejavnosti menjala. Učenci so vsakič komaj čakali 

na obravnavo nove poštevanke in na nove naloge. 
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3.1 Predstavitev učnih listov, iger in 

aktivnosti  (samostojno delo) 
3.1.1 Papirnata knjižica 
Melinda Crean [3] opisuje navodila za izdelavo učnega 

pripomočka. Učenci dobijo trak papirja. Dolg naj bo 

približno 60 cm, širok 5 cm. Na eni strani prepognejo 

košček, dolg 4 cm. S prepogibanjem nadaljujejo, dokler 

jim ne zmanjka papirja. Knjižico lahko opremimo z 

naslovom, npr. Poštevanka števila 3. Učenci na eno stran 

knjižice rišejo nize treh elementov, na drugo stran pa 

zapišejo ustrezen račun množenja.  

Knjižica omogoča učencem, da konkretno vidijo 

povezavo med seštevanjem in množenjem. 

3.1.2 Žabice 
Z žabicami sem se srečala s pomočjo Helene Kokot 

Bujanovič [4]. Učenci dobijo kvadraten list papirja s 

predlogo. Ko aktivnost že bolje poznajo, predloge ne 

potrebujejo več in si enačbe množenja ali deljenja 

zapišejo sami. S pomočjo predloge zgubajo origami. 

Učenci lahko z žabicami delajo samostojno ali v paru. V 

prvem primeru si vprašanja zastavljajo sami in sproti 

preverjajo odgovore. V drugem primeru vprašanje 

zastavijo sošolcu in mu takoj ponudijo povratno 

informacijo in pohvalo. Ta aktivnost je bila učencem zelo 

všeč, tudi v času podaljšanega bivanja so nadaljevali z 

njo. 

 

Slika 1: Žabice 

3.1.3 Ristanc 
Clarissa Hooper [5] učenje poštevanke poveže z 

gibanjem, s finomotoriko. Ristanc je narisala na list 

papirja, učenci pa s prstki skačejo po poljih in berejo 

večkratnike posameznega števila. Ristanc je aktivnost, 

primerna za obravnavo poštevanke. Lahko ga uporabimo 

tudi v fazi štetja po korakih. 

Če imamo možnost, učencem ristanc narišemo na šolsko 

igrišče. 

3.1.4 Labirint 
Krista Bean [6] je oblikovala labirinte za utrjevanje 

večkratnikov. V mreži so zapisana različna števila. 

Učenec potuje samo po večkratnikih določenega števila 

in tako reši nalogo. Naloga je lahko diferencirana. Ko 

učenci poštevanko šele obravnavajo, si večkratnike 

določenega števila zapišejo na vrh strani. Ko poštevanko 

že znajo in jo samo utrjujejo, to ni več potrebno. 

 

Slika 2: Ristanc, labirint 

3.2 Predstavitev učnih listov, iger in 

aktivnosti  (pari ali skupine) 
3.2.1 Pet krat pet 
Dorian Yeo [2] za začetno utrjevanje poštevanke 

predlaga naslednjo igro. Učenci imajo na razpolago 

mrežo, kamor vpišejo števila od 1 do 5. Ko vržejo dve 

kocki (šestici prelepimo), zmnožek njunih pik vpišejo na 

ustrezno mesto v mreži. Zmaga učenec, ki prvi zbere tri 

zmnožke v vrsti.   

3.2.2 Kartončki – pari 
Učitelj pripravi kartončke. Na enem kartončku je napisan 

račun, na drugem rezultat. Kartončke pomeša in jih 

razdeli med učence, ki jih ne smejo pogledati. Na znak 

vsak učenec pogleda svoj kartonček in v razredu začne 

iskati svoj par. Ko se pari najdejo, se postavijo na 

dogovorjeno mesto. Ko so vsi učenci našli svoj par, svoje 

račune preberejo. Lahko jih tudi zavpijejo, zapojejo, 

zašepetajo … 

Igro popestri tudi štoparica – učitelj meri, koliko časa 

učenci potrebujejo, da se pravilno postavijo v pare. Igro 

ponovi vsak dan. Napredek učence spodbudi in motivira 

za utrjevanje določene poštevanke. 

3.2.3 Kdo bo pobarval več kvadratkov oz. kako 

hitra bo naša skupina? 
Brittney Field [7] je opisala pravila igre, ki jo imenuje 

Multiplication Squares Game. Na listu je mreža, v njej so 

zapisani različni večkratniki števil. Možni sta dve 

različici. Prva je lažja, števila so večkratniki števil od 1 

do 6. Za igro potrebujemo običajno igralno kocko. Druga 

možnost je zahtevnejša, števila so večkratniki števil od 4 

do 9. Sama sem izdelala igralne kocke z ustreznimi 

števili.  

V igri sodeluje nekaj učencev (od 2 do 4). Vsak učenec si 

izbere svojo barvico. Potrebujejo list z natisnjeno nalogo 

in ustrezne igralne kocke. Prvi učenec vrže kocki, zmnoži 

števili na njiju in pobarva črtico ob kvadratku s svojo 

barvo. Tisti učenec, ki ob posameznem številu pobarva 

zadnjo črtico in s tem dokonča kvadrat, pobarva cel 

kvadrat s številom. Zmaga učenec, ki ima največ 

pobarvanih kvadratkov. 

Učencem je ta igra všeč, ker zmagovalec ni nujno tisti 

učenec, ki najbolje obvlada poštevanko. Včasih se 

odločim tudi za tekmovanje med skupinami – zmaga 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0955/2452/files/Multiplication_Squares_Game_R.pdf?10539773981560425735
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skupina, ki prva pobarva cel list. Ko to delamo prvič, 

učenci komaj končajo nalogo v eni šolski uri. Ko pa 

poštevanko že obvladajo in tudi v skupini dobro 

sodelujejo, najhitrejša skupina učni list dokonča v 

petnajstih minutah. Učenci imajo to igro zelo radi in 

sploh ne opazijo, da v eni uri izračunajo ogromno 

računov. 

3.2.4 Štiri v vrsto 
Na strani Light Bulbs and Laughter avtorica [8] predstavi 

svoj učni pripomoček. V mreži so spet zapisani 

večkratniki števil. Za igro potrebujemo dva igralca, dve 

igralni kocki in nekaj  igralnih figuric v dveh barvah. 

Igralca izmenično mečeta kocki. Števili na kockah 

zmnožita, poiščeta zmnožek na listu in ga pokrijeta z eno 

od svojih figuric. Cilj igre je postaviti štiri svoje figurice 

v vrsto (vodoravno, navpično ali poševno). Igralec, ki 

svojega zmnožka ne najde na listu, izgubi igro.  

 

Slika 3: Kako hitra bo naša skupina, štiri v vrsto 

3.2.5 Spirala iz igralnih kart 
Igro omenja Mrs. Patton [9] na svojem blogu. Učence 

razporedimo v manjše skupine. Vsaka skupina dobi svoj 

paket igralnih kart (samo številke), kocko in igralne 

figure, ki jih postavijo na prvo karto. Svoje karte 

razporedijo v kakršno koli »progo«, ki ji določijo začetek 

in cilj.  Učenci imajo zelo radi zavite spirale oz. polžke. 

Udeleženci po vrsti mečejo kocko. Če pravilno izračunajo 

zmnožek števila na karti in števila pik na kocki, se 

pomaknejo naprej za toliko mest, kolikor določajo pike 

na kocki. Učenci pri tem preverjajo tudi račune 

soigralcev.  

Zmaga učenec, ki prvi pride na cilj. 

 

 
Slika 4: Spirala iz igralnih kart 

3.2.6 Žoga 
Na blogu Lattes & Laughter [10] sem srečala igro, ki jo 

imajo učenci zelo radi. Potrebujemo napihljivo žogo za 

na plažo. S flomastrom jo razdelimo na primerno velike 

prostorčke, v vsakega zapišemo enačbe množenja (ali 

deljenja, seveda). Učenci si žogo podajajo po razredu. 

Vsak učenec, ki žogo ujame, mora najprej rešiti enačbo, 

na kateri je njegov desni palec, potem vrže žogo 

naslednjemu sosedu. Izdelamo si lahko različne žoge – za 

utrjevanje prvih poštevank, samo za eno poštevanko, za 

zmnožke, ki si jih težje zapomnimo …  

3.2.7 Tri v vrsto 
Teresa Evans [11] je pripravila igro, kjer potrebujemo 

podlago, ki jo ponavadi uporabljamo za igro tri v vrsto 

(križci in krožci). Na podlagi so že zapisane enačbe 

množenja. Igro igramo v paru, učenca imata več žetonov 

vsak v svoji barvi. Preden postavita žeton na določeno 

mesto v mreži, morata pravilno rešiti enačbo. Zmaga tisti, 

ki prvi postavi tri svoje žetone v vrsto. 

 

 
Slika 5: Tri v vrsto, papirnata knjižica, pet krat pet 

 

3.3 Delo z računalnikom 
Kljub temu da učenci ob računalnikih včasih preživijo 

preveč časa, sem se odločila, da predstavim zelo ozek 

izbor internetnih strani, kjer otroci lahko vadijo in 

utrjujejo poštevanko. 

Ogromno iger in aktivnosti najdemo, če v internetnem 

iskalniku iščemo interaktivne vaje.  
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Učencem ob učenju posamezne poštevanke ponudim 

igrico Hit the button [12]. Tam učenci sami izberejo, 

katero poštevanko bodo utrjevali. Ko znajo že vse 

poštevanke na pamet, si lahko izberejo težjo različico, 

kjer so poštevanke mešane. 

Učenci so posebej navdušeni nad dirko s formulami [13], 

kjer avtomobil ob vsakem pravilno izračunanem računu 

pridobi hitrost.  

Ti dve igri smo igrali tudi v računalniški učilnici. Učenci 

so posebej uživali, ko so tekmovali med seboj in z 

učiteljico. 

4. VAJA DOMA, PREVERJANJE 

ZNANJA POŠTEVANKE 
Učenci so po obravnavi vseh poštevank začeli z vajo  

doma. V šoli smo poštevanko vadili na različne zgoraj 

opisane načine. Učenci so si doma izdelali sestavljanke, 

ki naj bi služile za vsakodnevno vajo. Posebej dobro so se 

pokazale magnetne sestavljanke, saj manj spretnim 

učencem lističi radi padajo z mize in se po svoje 

premikajo po plošči z računi. 

  

Slika 6: Magnetna poštevanka 

Učenci so tedensko reševali učni list, na katerem je bilo 

100 računov množenja. Za reševanje so imeli na voljo pet 

minut. Vsak teden sem jim popravljen list vrnila in 

dodala komentarje. Pisno sem jih pohvalila za konkreten 

trud in napredek (v času, številu napak, številu pravilnih 

rezultatov). Učenci so povezali svoj trud s svojim 

napredkom in po dveh mesecih so skoraj vsi učenci 

pravilno rešili celoten učni list v petih minutah ali manj. 

Učenci z učnimi težavami so ravno tako napredovali, saj 

smo se dogovorili, da vsak tekmuje samo s sabo, ne s 

sošolci.  

5. ZAKLJUČEK 
S pravilnim pristopom, novimi metodami in 

občutljivostjo za učence, ki potrebujejo dodatno pomoč, 

se učenci poštevanke ne bojijo, temveč veselijo. Pri tem 

dosežejo tudi predvidene učne cilje. Njihov uspeh je 

nagrada zanje in za učitelja. V literaturi prav vsak lahko 

najde še veliko dodatnih idej in iger, s katerimi se da 

učence za poštevanko motivirati in navdušiti. Predstavila 

sem le skromen nabor aktivnosti, ki sem jih uspešno 

uporabljala v razredu. 
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POVZETEK 

Sodobne strategije poučevanja morajo nuditi pogoje, ki bodo motivirali za učenje. Primerna uporaba humorja spodbuja 

motivacijo za učenje, olajša komunikacijo, ustvari prijetno vzdušje, popestri pouk in ga naredi bolj zanimivega pa tudi bolj 

učinkovitega. Nima pa samo pozitivnih vplivov. Za optimalno doseganje pozitivnih učinkov in za izogibanje negativnim 

učinkom je nujno predvidevanje učinkov uporabe humorja v pedagoškem delu, prilagoditev vsem udeležencem in 

vsakokratni situaciji v razredu. Pri tem je priporočljivo kombinirati preverjene dobre stare prakse z vedno novimi svežimi 

idejami. S prispevkom želim spomniti na pozitivne učinke uporabe humorja v razredu in spodbuditi iskanje novih načinov 

njegove uporabe v didaktičnem procesu. Zato v prispevku prikazujem primere dobre prakse uporabe elementov humorja v 

razredu. Začenjam s Hišo eksperimentov v Ljubljani, ki poskuša na zabaven način približati naravoslovno znanost in učenje. 

Sledi praksa Mojce Stojkovič, ki motivira mladostnike s smehom in gibanjem ter tako vzpostavi ključ zapomnitve, s katerim 

se nove besede in definicije shranijo v dolgoročni spomin. Nadaljujem s Jožetom Robežnikom, ki z zabavnimi video posnetki 

na ozavešča mlade o varnosti na internetu. Zaključujem s svojim primerom humornega vložka pri pouku informatike.  

Ključne besede 

Učenec, učitelj, humor, motivacija, inovativni pristopi v poučevanju. 

ABSTRACT 

Modern teaching and educational strategies should present the conditions to motivate studying. The appropriate amount and 

usage of humor can encourage the motivation for speaking, it makes the communication easier and it creates nice 

atmosphere. It can diversify the lessons and makes it even more interesting and more effective. However, we need to keep in 

mind it does not bring only positive impact. Therefore, it is necessary to foresee the effects of the humor in the classroom, the 

adjustment to all the participants and to the classroom situation.  It is advisable to combine the old ideas with new innovative 

and fresh ideas. The aim of this paper is to remind everyone of the positive effects of humor usage in the classroom and to 

stimulate the search of new approaches of using humor in the educational process. Therefore, the paper presents examples of 

good practice of using humor elements in the classroom. I am starting with the House of Experiments in Ljubljana, which is 

trying to show the fun way of science. Following is the practice of Mojca Stojkovič, who motivates young people with 

laughter and movement, thus establishing the key to remembering, with which new words and definitions are stored in a 

long-term memory. I continue with Jože Robežnik, who, with fun video clips, informs young people about internet safety. I 

conclude with my example of a humorous input in informatics classes. 

Keywords 

Student, teacher, humor, motivation, innovative approaches in teaching. 

1. UVOD  

Med iskanjem ustreznega načina posredovanja znanj sem 

v didaktičen proces poskusila vključiti humor. Rezultati 

so me pozitivno presenetili in motivirali za nadaljnjo 

načrtno uporabo humorja v razredu. Hkrati pa sem se 

odločila, da raziščem to področje in skušam poiskati 

smernice za doseganje čim boljših rezultatov v razredu. 

V članku bom najprej pojasnila, kako sem sploh prišla do 

ideje o uporabi humorja v didaktičnem procesu. 

Nadaljevala bom z navedbo glavnih učinkov humorja v 

vsakdanjem življenju in v šolskem okolju. Možni so tako 

pozitivni kot tudi negativni učinki. Za lažje doseganje 

pozitivnih učinkov in izogibanje negativnim, so nam 

lahko v pomoč priporočila za uporabo humorja v 

didaktičnem procesu, zato bom v četrtem delu navedla 

nekaj najbolj uporabnih priporočil. Sledila bo 

predstavitev raziskave o uporabi humorja v slovenskem 

šolskem prostoru. Članek bom zaključila s primeri dobre 

prakse.  

2. ZAKAJ SEM ZAČELA 

RAZMIŠLJATI O UPORABI 

HUMORJA V DIDAKTIČNEM 

PROCESU?  

Ko sem začela poučevati, sem pričakovala, da bodo dijaki 

navdušeno spremljali pouk in sodelovali, da bodo z 

žarečimi očmi gledali, kar sem jim pripravila in da bodo z 

veseljem poslušali, vse kar jim bom povedala… Pa ni 

bilo čisto tako. Kako to? Obravnavali smo (meni) 

zanimivo učno snov in učne teme sem se trudila 

predstaviti na način, ki je razumljiv dijakom. Včasih mi 

je uspelo narediti dobre učne ure, ko smo relativno lahko 
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dosegali učne cilje. Bile so pa tudi tiste druge ure, ko ni 

bilo pravega vzdušja v razredu, ko sem porabila ogromno 

energije, pa še vedno nisem bila zadovoljna s potekom 

ure. In ravno te druge ure, ko dijaki niso bili motivirani 

za spremljanje pouka in sprejemanje novih znanj, so me 

vzpodbudile, da sem začela intenzivno iskati odgovor na 

vprašanje, kako naj pritegnem in ohranim pozornost 

dijakov. 

Odgovore sem začela iskati pri sebi in pri svojih 

izkušnjah, ko sem bila sama v vlogi dijakinje. Spomnim 

se svoje učiteljice matematike v srednji šoli. To je bila 

moja najljubša učiteljica. Bila je zelo stroga, zahtevala je 

red in disciplino, pri njenih urah ni bilo klepetanja ali 

pregovarjanja, delali smo od prve do zadnje minute. Bilo 

je zelo naporno, bili smo utrujeni, pa vendar smo radi 

hodili k njenim uram. Kaj je bilo tisto, kar je njene ure 

razlikovalo od ur drugih učiteljev? Takrat tega nisem 

opazila, ampak zdaj ugotavljam, da je moja učiteljica za 

matematiko uporabljala ustrezno kombinacijo strogosti in 

sproščenosti: v osnovi je od nas zahtevala veliko truda, da 

bi dosegli zastavljene cilje, po drugi strani pa se je znala 

pošaliti in s pomočjo humorja pritegniti našo pozornost, 

ko je bilo to potrebno. Taki humorni vložki niso bili niti 

dolgi niti pogosti, pa vendar ravno pravšnji, da so nas 

pritegnili in nam pomagali skozi včasih težke trenutke 

matematike. Zato sem začela razmišljati, kako bi dobro 

prakso moje učiteljice prenesla v svoje učne ure. 

3. UČINKI HUMORJA 

3.1 Učinki humorja v vsakdanjem 

življenju 
Humor je pomemben del našega življenja, z njim se 

srečujemo vsakodnevno v najrazličnejših situacijah. 

Njegovi učinki so v večini primerov pozitivni. Veliko 

akademikov je humor vključevalo v svoje delo in 

raziskave. 

Za Freuda je bil humor (v najožjem pomenu besede) ena 

od različnih oblik obrambnega mehanizma, ki nam 

omogoča, da se soočimo s težkimi situacijami in da nas v 

tem procesu preveč ne prevzamejo negativna čustva. Še 

več, humor je najvišji med obrambnimi mehanizmi, saj 

omogoča posamezniku, da se izogne neprijetnim 

čustvom, hkrati pa še vedno ohrani realističen pogled na 

situacijo (Martin, 2007). 

Davies (2013) pravi, da je smeh je univerzalna govorica, 

ki lahko blagodejno vpliva na medčloveške odnose. Na 

primer, če se neznancu, ki ne govori tvojega jezika, 

nasmehneš, lahko pričakuješ pozitivno reakcijo – 

povratni nasmeh. Nasmeh razume vsak, nasmeh pozna že 

dojenček, ki ne zna govoriti.  

Musek (2010) trdi, da posamezniki, ki se pogosto 

smejijo, redkeje doživljajo negativna čustva, kot so 

tesnoba, depresivnost in osamljenost.  

Humor uporabljamo za zabavo in sprostitev, pa tudi za 

lajšanje bolečin in pomoč pri lažjem soočanju z 

različnimi težavami. S humorjem lahko ublažimo 

napetost, tesnobo, bolečino ali težko bolezen in izgubo. 

Humor ne nadomesti naših izgub, ampak nam  pomaga 

soočati se z njimi. V nekaterih bolnišnicah tako 

prostovoljci zabavajo bolnike z namenom zmanjšati 

njihovo bolečino (Strniša, 2019).  

Godfrey (2004) pa v svoji razpravi o učinkih humorja 

omenja blagodejne učinke na kardiovaskularni sistem, 

znižanje krvnega pritiska, zmanjšanje koncentracije 

stresnih hormonov, izboljšanje imunskega sistema ter 

blažje zaznavanje telesne bolečine. 

3.2 Učinki humorja v razredu 
Kakšni so učinki uporabe humorja v razredu? 

Ugotovljeno je bilo, da so učenci veliko bolj motivirani 

za učenje in sprejemanje informacij, če so veseli in se 

zabavajo, kot pa če čutijo tesnobo in se počutijo 

ogrožene. Humor v razredu zmanjša napetosti, stres, 

tesnobo ali dolgočasje, okrepi odnos med učenci in 

učiteljem, naredi učenje bolj prijetno in ustvari pozitiven 

odnos učencev do učenja, spodbuja zanimanje in 

pozornost za izobraževalna sporočila, poveča dojemanje 

in kognitivno shranjevanje informacij ter spodbuja 

kreativnost in divergentno mišljenje.  

Akademiki so poskušali z različnimi psihološkimi procesi 

razložiti pozitiven učinek poučevanja s humorjem 

(Martin, 2007): 

 Prvič, pozitivna čustva, ki spremljajo humor, se 

navezujejo na celoten učni proces, kar da učencem 

bolj pozitiven odnos do učenja na splošno in 

povečuje njihovo motivacijo za učenje.  

 Drugič, sprememba in čustvena spodbuda, ki ju 

izzove humor, lahko pomagata pri ohranjanju 

pozornosti učencev pri predavanju, s tem pa se 

olajša sprejemanje informacij.  

 Tretjič, neskladne mentalne asociacije, ki so 

inherentne značilnosti humorja, lahko spodbudijo 

proces kognitivne obdelave, s tem pa pomagajo pri 

shranjevanju in ohranjanju informacij v 

dolgoročnem spominu.  

 In četrtič, humorna spominska znamenja, povezana s 

predhodno naučenimi informacijami, lahko olajšajo 

priklic teh informacij iz dolgoročnega spomina v 

kasnejšem časovnem obdobju, npr. ko imajo učenci 

preizkus znanja.  

Seveda je potrebno poleg pozitivnih učinkov upoštevati 

tudi morebitne negativne učinke. Kos (2019) tako navaja 

oboje. 

Pozitivni učinki humorja:  

 sprostitev, 

 lažja vzpostavitev povezave učitelj-učenec, 

 markerji za pomnjenje, 

 zdravje: sproščanje endorfina (endomorfin) in 

rastnega hormona, izboljšuje imunski sistem, 

zmanjševanje bolečin, zmanjševanje alergoloških 

pojavov, izboljševanje splošnega počutja, zmanjšuje 

stres, pomaga kontrolirati sladkorno bolezen 

(zmanjševanje sladkorja v krvi). 

Negativni učinki humorja: 

 Izguba kredibilnosti, ker nisem resen. 

 “Eni res znajo vice pravit, jaz pa ne!” 

 “Vse šale pozabim!” 
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 Morda ne bodo razumeli šale. 

 Kje je meja med duhovitim in banalnim? 

Vprašanje, ki se postavi kar samo od sebe je, kako 

vpeljati humor v didaktični proces. Kako doseči njegove 

pozitivne učinke in se izogniti negativnim? 

4. KAKO UPORABLJATI HUMOR 

V DIDAKTIČNEM PROCESU? 
Da bi v največji meri dosegli pozitivne učinke humorja in 

se izognili negativnim, je nujno, da pred začetkom 

uporabe humorja razumemo, kako le-ta v razredu deluje.  

4.1 Kdo se šali in kdo je publika 
Kdo je tisti, ki se šali, in kdo je publika, je ključnega 

pomena. Nis(m)o vsi učitelji enako nadarjeni za humor, 

pa tudi naši učenci in dijaki so različni in seveda različno 

dojemajo in sprejemajo take popestritve pouka. Potrebno 

se je zavedati, da bodo starost, kulturno ozadje, spol, 

religija, etnična pripadnost in na splošno življenjske 

izkušnje vplivali na razumevanje humorja.  

4.2 Priložnost ob kateri se šalimo 
Zelo pomemben vpliv ima tudi priložnost, ob kateri se 

šalimo in izbira vrste humorja glede na to ali je vsebinsko 

povezan z učno snovjo ali ne. Nepovezan humor se lahko 

uporabi bolj na začetku učne ure, da se »prebije led« in 

vzpostavi sproščeno vzdušje, medtem ko je med samo 

učno uro manj priporočljiv, saj lahko preveč preusmeri 

učenčevo pozornost stran od učne snovi in zato učenci 

potrebujejo določen čas, da se spet skoncentrirajo na 

učno snov. Med samo učno uro je tako priporočljivo, da 

se humorni vložki čimbolj navezujejo na samo snov, saj 

bo tako dosežen najvišji možni učinek pri poučevanju. 

Smešne naloge ali primeri lahko učencem pomagajo pri 

kasnejšem pomnjenju snovi. Če se učenec lahko spomni 

smešnega primera iz učne ure, potem se bo lahko tudi 

lažje spomnil koncepta ali teorije, ki ga je poskušal 

predstaviti učitelj.  

4.3 Psihološka funkcija humorja 
Poleg vsega navedenega je pomembno upoštevati tudi 

psihološko funkcijo humorja. Humor je ena od različnih 

oblik obrambnega mehanizma, ki nam pomaga ob 

soočanju s težkimi situacijami. Smeh je pri tem 

komunikacijsko orodje, ki zunanjemu svetu predstavlja, 

kako se počutimo glede določenih situacij (Banjac, 

2017). Humor je tako zelo učinkovito sredstvo tudi za 

sprostitev napetosti v razredu, za olajšanje samorazkritja 

učenca in omilitev morebitnega osramočenja učenca pred 

sošolci, tako da ohrani svoj ugled in spoštovanje pri 

sošolcih ter »razoroži« druge. Neprecenljivo je, ko vidiš 

zadovoljen in hvaležen pogled učenca, ki si mu pomagal 

iz zadrege. 

5. HUMOR V SLOVENSKEM 

ŠOLSKEM PROSTORU 
Koliko si slovenski učitelji pri učnih urah pomagamo s 

humorjem? V slovenskem šolskem prostoru je bila 

narejena raziskava o uporabi humorja, pri kateri je 

sodelovalo 124 učiteljev in kar 98 odstotkov jih je 

menilo, da je pomembno, da ima učitelj smisel za humor. 

V svoje učne ure redno vnaša humor 36 odstotkov 

učiteljev, 62 odstotkov vnaša humor glede na učno snov, 

1,6 odstotka pa se nikoli ne pošali. Učitelji prav tako 

nimajo veliko izkušenj s pripravo humorne vsebine za 

učno uro, saj kar 63 odstotkov učiteljev ni še nikoli 

pripravilo učno pripravo s humorno vsebino. Vsi učitelji, 

ki so že kdaj vpeljali humor v učno uro, so to ocenili kot 

zelo pozitivno izkušnjo (Zavec, 2019).  

O rezultatih zgornje raziskave sem razpravljala s svojimi 

kolegicami učiteljicami in kolegi učitelji. Strinjali smo se, 

da rezultati raziskave odražajo dejansko stanje. Vsi 

imamo izkušnjo, da lahko že majhen humoren vložek 

spremeni vzdušje v razredu in zviša motivacijo za učenje. 

Humorne vložke sicer kar nekaj učiteljev že uporablja pri 

pouku, ampak v večini po trenutnem navdihu.  

6. PRIMERI DOBRE PRAKSE 

6.1 Hiša eksperimentov Ljubljana: 

Humor kot začimba pri poučevanju 
Primer dobre prakse uporabe humorja v procesu 

poučevanja je Hiša eksperimentov, kjer poskušajo na 

zabaven način približati naravoslovno znanost in učenje 

(Slika 1). Znanost, učenje, umetnost in humor se v 

dejavnostih Hiše eksperimentov prepletajo v celoto. S 

tem obiskovalcem vzbudijo radovednost ter jim na 

enostaven in zanimiv način približajo naravne zakonitosti 

in pojave iz vsakdanjega življenja. Celoten koncept 

takega učenja je podprt s humornimi ilustracijami 

znanega ilustratorja Boža Kosa. Ta način se je izkazal za 

zelo učinkovitega, saj vsi njihovi obiskovalci vedno z 

navdušenjem sodelujejo v programih in odhajajo domov 

motivirani za pridobivanje novih znanj s tega področja.  

 

Slika 1: Humor kot začimba pri poučevanju. 

Vir: https://www.slideserve.com/fairfax/humor-kot-

zacimba-pri-poucevanju (20. 5. 2019) 

6.2 Mojca Stojkovič: Smo vedno veseli, 

zagnani in malce prismuknjeni 
Mojca Stojkovič (2019) je profesorica razrednega pouka, 

ki z inovativnimi metodami učenja že vrsto let pomaga 

otrokom in mladostnikom. Izhaja iz dejstva, da so otroci 

različni in da se je potrebno posvetiti izključno otroku, ki 

je pred nami. Začnemo ga dvigati tam, kjer potrebuje, in 

se mu skušamo čim bolj približati. Poleg tega 

spodbujamo razvoj vseh njegovih potencialov in 

osebnostne rasti. 

https://www.slideserve.com/fairfax/humor-kot-zacimba-pri-poucevanju
https://www.slideserve.com/fairfax/humor-kot-zacimba-pri-poucevanju
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Pot do tega je zabavno učenje. Otrokom in mladostnikom 

zagotovimo motivacijsko učno izkušnjo z zabavnim 

učenjem. Poučujemo preko zabave in smeha ter 

vzpostavitve ključa zapomnitve, s katerim nove besede in 

definicije shranimo v dolgoročni spomin. Fizikalne, 

kemične, matematične formule, angleške besede, angleški 

časi, biologija, vse gre po enakem sistemu. Pravilo, ki mu 

sledimo je: bolj ko je smešno, bolj ko je neumno, lažje si 

nekaj zapomnimo in prikličemo.  

Ena od idej za lažje pomnenje je izdelava profesionalnih 

plonkcev. Gre za nadgradnjo miselnih vzorcev. Ko 

učenci prvič berejo besedilo, polno številk in imen – torej 

linearno zapisane stavke – si mnogi ničesar ne 

zapomnijo. Zato učenci v svoj plonkec namesto besed 

vstavijo sliko ali črko v sliko in na tak način definicijo 

podajo na grafično. Pomembna prednost omenjenega 

pristopa je, da si učenci veliko lažje zapomnijo definicije 

z grafikami. Zato plonkcev kmalu niti ne potrebujejo več. 

In zakaj so plonkci profesionalni? Zaradi vtisa. Če otroku 

rečemo, da ga bomo naučili profesionalno plonkat, je 

takoj za. Na ta način se otroku približamo. In to je naš 

cilj, približati se otroku. 

Drugi primer je primer zabavnega učenja angleške 

besede, ki ga predstavljam na Sliki 2:  

 

Slika 2: Primer zabavnega učenja angleških besed. 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=PB7b0vzK3vY 

(7. 7. 2019) 

Priporočam ogled naslednjih spletnih strani, kjer bo vsak 

učitelj zagotovo našel kakšno uporabno idejo:  

 članek Bolj ko je smešno ali neumno, lažje si 

zapomnimo: https://www.dnevnik.si/1042740659 

 video posnetek Zabavno učenje - je sploh možno: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36

2&v=eDnRRx6bsg8  

 predavanje na TEDx Ljubljana Ed: 

https://www.youtube.com/watch?v=sYTapdG8RZk

&t=35s . 

6.3 Jože Robežnik: Varni na internetu 

in šola preživetja 
Šola preživetja je serija video posnetkov, v katerih Jože 

Robežnik na zabaven način svetuje, kako varno brskati 

po spletu, kaj klikati in česa ne, kako ukrepati če pride do 

težav.  

Primer enega od posnetkov: Šola preživetja #4 Prodaja 

prek spletnih oglasnikov: 

https://www.youtube.com/watch?v=21v_VgtKxZg.  

V omenjenem posnetku gre za ozaveščanje mladostnikov 

o možnih prevarah, ko so sami prodajalci preko spletnih 

oglasnikov. Goljufi namreč izkoriščajo najrazličnejše 

spletne oglasnike (bolha.com, salomon.si, avto.net itd.), 

da vzpostavijo kontakt s prodajalci, nato pa jim pošljejo 

lažna potrdila, da je denar že nakazan. Ker nas prepričajo, 

da je denar že nakazan, jim mi pošljemo izdelek. Na SI-

CERT vsak teden prejmejo vsaj eno prijavo ogoljufanega 

prodajalca, ki je ostal brez izdelka. Vsem oškodovancem, 

ki so se obrnili na njih, svetujejo tudi prijavo na policijo, 

vendar je pri takšnih prevarah veliko bolje, da se jim 

sploh izognemo, kot pa da naknadno poskušamo rešiti 

težavo. 

To, kar sem zdaj povedala, je sicer resnično in uporabno, 

ampak dijaki niso ravno navdušeni, če samo poslušajo o 

golih dejstvih. Če želimo ustrezen odziv, moramo 

uporabiti drugačen pristop.  

Jože Robežnik je v posnetku dodal veliko humornih 

vložkov, ki pritegnejo pozornost in popestrijo 

obravnavane teme. Eden od takih zanimivih humornih 

vložkov (Slika 3) je trditev, da je poroka nevarna stvar. 

Saj je res nevarna, kajne? 

 

Slika 3: Humorni vložek v Šoli preživetja. 

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=21v_VgtKxZg  

(9. 7. 2019) 

Še več poučno zabavnih posnetkov je dostopnih na:  

 https://www.youtube.com/user/VarniNaInternetu/pla

ylists 

 https://www.varninainternetu.si/knjiznjice/video-

namigi/. 

Priporočam uporabo teh posnetkov v razredu. 

Navdušenje dijakov vedno znova potrjuje, da je za 

srednješolsko mladino tak način posredovanja informacij 

ustrezen. 

6.4 Moj primer uporabe humorja v 

razredu: Računalniška šala 
Tudi sama uporabljam humor v učnem procesu in moram 

priznati, da se je izkazalo, da je to učinkovito orodje za 

vodenje razreda tako pri najstnikih, kot tudi pri odraslih 

udeležencih izobraževanja. Najboljše učinke sem dosegla 

z načrtovanjem uporabe primernega humorja, 

spremljanjem odziva vseh udeležencev in sprotnega 

prilagajanja. Primer vnaprej pripravljenega humornega 

vložka, ki ga uporabljam za uvod pri eni od učnih ur pri 

predmetu Informatika je na Sliki 4.   

https://www.youtube.com/watch?v=PB7b0vzK3vY
https://www.dnevnik.si/1042740659
https://www.youtube.com/watch?time_continue=362&v=eDnRRx6bsg8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=362&v=eDnRRx6bsg8
https://www.youtube.com/watch?v=sYTapdG8RZk&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=sYTapdG8RZk&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=21v_VgtKxZg
https://www.youtube.com/watch?v=21v_VgtKxZg
https://www.youtube.com/user/VarniNaInternetu/playlists
https://www.youtube.com/user/VarniNaInternetu/playlists
https://www.varninainternetu.si/knjiznjice/video-namigi/
https://www.varninainternetu.si/knjiznjice/video-namigi/
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Slika 4: Primer uvodnega humornega vložka pri pouka 

Informatike. 

Vir: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?pri

ntertopic=1&t=23617&postdays=0&postorder=asc&start

=450&sid=5017fb406d5360df36c67602a71b13dd 

(27. 5. 2019) 

7. ZAKLJUČEK 
Sodobne strategije poučevanja so osredotočene na 

motiviranje za učenje. Eno od orodij, ki nam lahko 

pomaga pri doseganju učnih ciljev je humor. Priporočam, 

da vedno znova iščemo nove možnosti uporabe humornih 

vložkov pri pouku. Možnosti je nešteto, samo poiskati je 

treba ustrezen način in rezultat nas bo navdušil. Res je, da 

uspeh ni zagotovljen, vendar je vredno tvegati, saj je 

neprecenljivo, ko se učencu nariše zadovoljen nasmeh in 

ko se mu v očeh zaiskrijo iskrice veselja. 
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POVZETEK 

Želja učitelja je, da bi učenci njegov predmet z veseljem obiskovali in pri predmetu dosegali čim boljše učne rezultate. Pot do 

tega je možna na način, da v središče učnega procesa postavimo učence, upoštevajoč  njihove potrebe, želje in interese. Pri 

usvajanju in preverjanju nove učne snovi učencem omogočimo različne pristope in metode, ki se približajo interesom 

učencev. Različni pristopi  doprinesejo učencem uvid v njim lasten učni tip. Eden izmed ciljev geografije je razvijanje 

prostorske predstave. V prispevku predstavljam različne načine dela z zemljevidom, od risanja svojih zemljevidov, do 

polaganja kartic na zemljevid. Izdelava modelov reliefnih oblik je primer usvajanja ter utrjevanja znanja na drugačen, zanje 

privlačen, bolj ustvarjalen način. Slednji spodbuja učence k večji aktivnosti med sledenjem razlage, jih mentalno aktivira, 

daje zelo dobre učne  rezultate. Učni rezultati so mnogo višji, znanje je trajnejše, učni proces bolj zabaven in motivacijsko 

naravnan. 

Ključne besede 

geografija, prostorska predstava, delo z zemljevidom, modeli 

ABSTRACT 

Teacher wants their students to enjoy the lessons and achieve best possible learning outcomes. This can only be accomplished 

by putting students at the centre of the learning process. Teachers should listen to their wishes and adapt to their needs. In 

order to meet the student’s interests and needs, different teaching approaches and methods are used for acquiring new topics 

and examination. Also, different approaches help students determine their learning objective. One of the objectives at 

Geography is to develop spatial perception. Several different ways of map learning are presented in this writing, such as 

drawing their own maps and placing name tags on the right parts of a map. Making models of landforms is a good example of 

acquiring and revising knowledge in a different and more creative way. Such methods not only motivate students to be more 

active during the lessons but also give excellent learning outcomes.This kind of learning results in long-lasting knowledge 

and the learning process becomes more enjoyable.  

Keywords 

geography, spatial perception, map learning, model 

1. VARNO OKOLJE IN 

AKTIVNOST UČENCA 
Za doseganje dobrih učnih rezultatov je pomembno, da se 

pri pouku ustvari okolje, kjer se vsi udeleženci, tako 

učitelj kot učenci, počutijo varne, sprejete in sproščene. 

Doseganje takšnega načina je v individualnem  

prepoznavanju osebnih potreb, interesov in motiviranosti 

vsakega posameznika. Slednje je učitelj dolžan 

tankočutno upoštevati v času učnega procesa. Učenci so 

aktivno  soudeleženi že pri samem načrtovanju, načinu 

usvajanja in preverjanja učne snovi. So sodelujoči, 

povezovalni tvorci z učiteljem v različnih pristopih 

učenja samega ter v izkazovanju svojega znanja. Nova 

znanja in veščine morajo pridobivati z aktivnim 

razmišljanjem, iskanjem primerjav, povezovanjem, z 

izdelavo konkretnega izdelka ter samostojnim 

poročanjem. Dopustno je manevriranje znotraj učnega 

načrta. Učitelj prevzame vlogo organizatorja oziroma 

učnega trenerja v učnem procesu. Pripravlja naloge in 

dejavnosti, ki so prilagojene različnim učnim stilom. S 

tem omogoči, da vsak učenec prilagodi učenje svojim 

učnim tipom in potrebam, kar vzpodbudi  aktivno 

sodelovanje. Posledično se je ta praksa izkazala za 

uspešno, saj se je povprečje neaktivnih učencev znižalo. 

Slednjim se poveča interes, koncentracija, delovna 

vnema, sodelovanje, kar privede posameznike do 

željenega učnega rezultata. S tem se povzroči 

vzpodbudna, pozitivna, sproščujoča in zadovoljujoča  

klima, ki ugodno vpliva na vse udeležence v učnem 

procesu.  

Nespoštovan učenec ne more spoštovati drugih. 

Pasivnemu učencu je težko vzgojno in učno pomagati. 

Učenec, ki nima vsaj minimalnih možnosti za učno 

soodločanje, je vse bolj odtujen in kot tak vse bolj 

objekt [1]. 

Učenje je rezultat tega, kar se dogaja v glavah učencev, 

ne pa tega, kar počne učitelj [2]. 

Pri tem se nam učiteljem pogosto pojavi vprašanje, kaj pa 

če vsi ne zmorejo usvojiti predpisanih ciljev? Znanost 

pravi, da imamo vsi ravno toliko možganskih celic, kot 

jih ima Einsten. Razen v primeru, da so možgani oboleli 

ali poškodovani. Vsak učenec na vaši šoli ima ravno 
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toliko možganskih celic kot vi. Torej obstaja biološki 

razlog za optimizem. Učitelj ima zato tri naloge: da z 

učnimi izzivi spodbuja nove povezave med nevroni, z 

utrjevanjem, ponavljanjem, stalno uporabo pridobljenega 

znanja utrjuje obstoječe povezave, da učence spodbuja k 

preoblikovanju obstoječe mreže povezav med nevroni 

tako, da poglobi določeno znanje, pojasni povezave, doda 

podrobnosti in podobno. [2] 

2. UPOŠTEVANJE UČNIH STILOV 
Kot rečeno, imamo vsi približno isto število možganskih 

celic, vendar so med nami velike razlike. Različno 

odreagiramo na iste dražljaje, imamo različne vedenjske 

vzorce, različne izkušnje in predznanja … 

Biološko so možgani vsakega posameznika tako enkratni, 

kot je prstni odtis. V zgodnjem otroštvu se nevroni v 

možganih povezujejo s hitrostjo do 500 milijonov sinaps 

na sekundo. V tem obdobju nastane osnovna možganska 

struktura, ki določa prevladujoč učni stil. [2] 

Učitelji pouk prilagajamo svojemu učnemu stilu. To je 

pričakovano in tudi pravilno, saj preko svojega učnega 

stila najlažje delujemo. Kot rečeno se moramo tudi mi pri 

pouku dobro počutiti. Naša naloga pa je, da upoštevamo 

tudi ostale učne stile. Klasifikacije učnih stilov so zelo 

različne. Bolj poznana sta: model VAK (vizualni, aditivni 

in kinestetični zaznavni stil) ter Gardnerjeva teorija o več 

inteligencah (besedno jezikovna, logično matematična, 

vidno prostorska, telesno gibalna, glasbena, medosebna,  

osebna, naravoslovna). Podrobno razlago Gardnerjevih 

inteligenc in ugotavljanje učnih stilov učencev lahko 

najdete v delu Diane Heacox. [3] 

Raziskava, ki so jo na 5300 učencih izvedli v Centru za 

specifičnediagnostične študije v Rockvillu (ZDA), je 

pokazala, da je v vsakem razredu na vsaki šoli 

povprečno: 

 29 % učencev s prevladujočim vidnim zaznavnim 

stilom; 

 34 % učencev s prevladujočim slušnim zaznavnim 

stilom; 

 37 % učencev s kinestetičnim zaznavnim stilom. [2] 

Iz prakse je znano, da je v šolah optimalno poskrbljeno za 

učence s prevladujočim slušnim zaznavnim stilom. 

Najbolje se učijo s pomočjo zvoka (predavanje, razlaga, 

branje,  poslušanje posnetkov, sodelovanje v razpravah in 

podobno). Ravno tako imajo učenci s prevladujočim 

vidnim zaznavnim stilom spodbudno učno okolje. Učijo 

se s pomočjo grafičnih prikazov, diapozitivov, 

računalniško predstavitvijo v Power Pointu in z ostalimi 

razpoložljivimi  vizualnimi gradivi. Opaziti je 

prikrajšanost učencev s kinestetično zaznavnim stilom 

oziroma čustveno-gibalni tipi. Pri učenju potrebujejo 

telesno gibanje, stvari morajo preizkusiti ali se jih 

dotakniti. Branje in pisanje ni njihova prioriteta, 

probleme rešujejo praktično, željni so preizkušati nove 

stvari, so radi v naravi, stvari morajo narediti, da bi se jih 

naučili. Torej, njihov stil je gibalni, kar pomeni, da 

metodika poučevanja vedno ni prilagojena njihovim 

potrebam. Pri pouku se njihovo vedenje kaže v 

nemirnosti, nezainteresiranosti, posledično to lahko  

povzroča tudi slabši učni rezultat, kar nikakor ni 

relevantno in realno. Če se vrnemo na zgornjo raziskavo, 

se lahko z gotovostjo trdi, da obstoječi šolski sistem ni 

dovolj dobro prilagojen za kar 37 % učencev tega učnega 

tipa.  

3. PRIMERI DOBRIH PRAKS PRI 

POUKU GEOGRAFIJE 
V nadaljevanju svojega prispevka želim prikazati nekaj 

primerov dobrih praks, ki so se izkazale za uspešne pri  

poučevanju in podajanju učne snovi iz geografije. Primeri 

poučevanja bazirajo na aktivnem vključevanju učencev. 

Metodika dela je primerna za vse učne tipe, posebej 

učinkovita je za kinestetično oziroma čustveno-gibalne 

tipe, saj v celoti zadovolji njihov učni stil. 

Vsebine pri geografiji so dokaj obširne in raznolike. V 

grobem jih delimo na vsebine, ki obravnavajo podnebje, 

rastje, površje, prebivalstvo in gospodarstvo. Predstavitev 

bo osredotočena na primere, ki obravnavajo relief in 

razvijanje prostorske predstave.  

3.1 Delo z zemljevidom 

3.1.1 Kartončki in stenski zemljevid 
Učenci so na kartončkih prejeli  napisana imena 

naravnogeografskih enot, ki so jih morali poiskati na 

zemljevidu. 

Slika 1: Kartončki naravnogeografskih enot in stenski 

zemljevid Slovenije 

Na tla položen velik stenski zemljevid so učenci polagali 

kartice. Način je omogočil gibanje, ki je spodbudilo 

miselno dejavnost učencev in sprostilo napetost.  

Slika 2: Velika aktivnost učencev pri iskanju enot na 

zemljevidu 

Kot aktivno sodelujoči so učenci samostojno in brez 

dodatnih vzpodbud razvijali igro in pravila. Sodelovalno 

in skupno so iskali enote na zemljevidu, razvili lastna 

tekmovalna pravila, kot na primer: kdo v krajšem času 
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položi vse naravne enote na zemljevid? Uporabljali so jih 

za vprašanja, postavljena sošolcem, razvrščali po 

naravnogeografskih enotah in podobno. Vsaka skupina se 

je domiselno in izvirno izkazovala z najdbo lastnih iger. 

Proces je potekal v nepričakovano visoki aktivnosti, 

dolgotrajnem  in zavzetem sodelovanju, saj so jim naloge 

predstavljale izziv. Ob tem je bilo opaziti, da so v 

vedenju sproščeni, na nek način tudi humorni in hkrati 

pozitivno tekmovalno naravnani.  

3.1.2 Izdelaj svoj zemljevid 
Drug način učenja naravnogeografskih enot je bila 

izdelava lastnega zemljevida. Namen barvanja zemljevida 

je pridobivanje občutka za osnovno reliefno 

izoblikovanost določenega površja. V zemljevid z 

različnimi barvami vpisuje imena rek, gorstev in nižin. Ta 

dejavnost od učenca zahteva precejšen delež 

koncentracije, vztrajnosti, časa in truda. Ob tem razvijajo 

delovno učno navado, ob kateri učenje ni suhoparno in 

naporno. Ko učenci izdelajo svoj zemljevid, se izkaže, da  

brez težav najdejo naravnogeografske enote in imajo 

dobro prostorsko predstavo o posameznem prostoru. 

Slika 3: Izdelava svojega zemljevida 

3.2. Model reliefa 

3.2.1 Reliefne makete 
Pri obravnavi značilnih reliefnih oblik dobijo učenci 

možnost, da s pomočjo lego kock prikažejo različne 

reliefne oblike. Navodila naloge so, da z njimi zgradijo 

tipične reliefne oblike, kot so: polder, klif, terasa, estuar, 

vulkan, fjord in podobno.  

Slika 4: Primer modela kraškega reliefa 

Za prikaz lahko uporabijo tudi plastelin ali mivko. Ob 

zaključenem delu reliefa, le tega predstavijo in pridobijo 

možnost ocenjevanja. Naloga je prej zahtevna. Če jo 

vrednotimo po Bloomovi taksonomiji, učenec s pravilno 

izdelavo reliefa doseže vse ravni.  

Primer izdelave kraškega reliefa: 

Poznavanje: Potrebno je poiskati različne vire, v katerih 

poiščejo pojmovanje krasa. Poimenujejo kraške pojave in 

jih označijo na reliefu. 

Razumevanje: Ob prikazu kraškega pojava na površju ga 

morajo znati opisati ter povzeti njegove značilnosti. 

Uporaba: Svoje znanje praktično uporabijo na način, da 

vsak pojav nazorno prikažejo in ga pravilno razporedijo. 

Analiza: Za pravilni prikaz morajo podrobno preučiti in 

poiskati podobnosti in razlike med posameznimi pojavi, 

na primer: škrapljami in žlebiči, uvalo in vrtačo … 

Vrednotenje: Presodijo, kje so prednosti, slabosti 

določenega reliefa, kot na primer: kraško polje poplavlja, 

uvala ne. 

Sinteza: S pomočjo vseh kraških pojavov izdelajo učni 

pripomoček, ki predstavlja kras z vsemi značilnostmi. 

Njihovo delo je umsko in ročno ustvarjalno, kar zahteva 

učinkovito načrtovanje. 

Slika 5: Primer modela polderja 

V primeru ocenjevanja, se izkaže, da učenci  s 

kinestetičnim zaznavnim stilom po modelu VAK ali 

učenci z vidno prostorsko inteligenco po Gardnerju, 

dosegajo visoko ocenitev, kar je zanje ključnega pomena 

v smislu samopotrjevanja in krepitve dobre samopodobe.  

3.2.2 Zamrznjene slike 
Prikaz reliefa s pomočjo zamrznjene slike. Naloga ima 

zahtevo prikazati in razložiti določen tip površja z 

zamrznjeno sliko. Učenci v gibalnem prikazu svojih teles 

»izoblikujejo ledeniško preoblikovan relief«. Učenec,  ki 

se ga dotaknem, mora razložiti, kateri del predstavlja in 

njegove značilnosti. Naloga ni preprosta, od učencev 

zahteva dobro poznavanje značilnosti posameznih 

reliefnih oblik in timsko, vzajemno sodelovalnost. 

Prednost naloge  je, da omogoča gibanje in spodbuja 

medvrstniško učenje. Uspešnost skupin se predvsem 

izkaže v celotnem razumevanju reliefa, tako po izgledu 

kot tudi po značilnostih. Igro se lahko nadgradi v 

medskupinsko tekmovanje. Dopuščena je možnost za 

skupno oblikovanje kriterijev ocenjevanja. 

3.3. Države, glavna mesta 

3.3.1 Razredno tekmovanje v računalniški igri 
Kot dobra praksa pri prepoznavanju držav in 

poimenovanju glavnih mest evropskih držav, se je 

izkazala računalniška igra. Na začetku vsake ure so imeli 

tekmovanje. Učenci so morali v čim krajšem času 
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poimenovati vse države in evropska mesta. Zapisal se je 

rezultat vodilnega učenca in v nadaljevanju ga je lahko 

posameznik vsako uro izzval ter skušal izboljšati njegov 

rezultat. Čas dejavnosti je bil omejen na nekaj minut. Igra 

se lahko priredi in popestri tudi z vključitvijo učitelja v 

vlogi tekmovalca. Ciljna naravnanost naloge je, da so vsi 

učenci tekmovalci v nezavednem stanju načrtno vpeljani 

v ponavljanje in utrjevanje prej navedene vsebine.  Ob 

tem so njihove miselne aktivnosti nadpovprečno visoke.  

Čutiti je njihovo razpoloženje, ki je sproščeno, vedro in 

humorno. 

3.3.2 Asociacije in zgodbe 
Pri prvi obravnavi držav in glavnih mest dobijo učenci 

nalogo s ciljem, da se za vsako glavno mesto spomnijo 

določene zgodbe ali asociacije. Navajam nekaj izvirnih 

primerov, ki so nastajali skozi leta:  

Bolgarija – Sofija (V Bolgariji živi prelepa punca Sofija. 

Torej fantje, kam gremo po punce?) 

Črna gora – Podgorica (Pod goro je gorica.) 

Skandinavske države z glavnimi mesti Helsinki, 

Stockholm in Oslo. (Na Finskem živi ena teta Helga. 

Napila se je štoka, zato se obnaša kot en osel.) 

Slovaška – Bratislava (Slovaki so naši bratje po imenu, 

zato je njihovo glavno mesto Bratislava.) 

Zgodbe in asociacije učencem predstavljajo zabavo, ki je 

dober vodnik k pomnjenju in preverjanju znanja prej 

omenjenih vsebin. 
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[1] France Strmčnik, Didaktika Osrednje teoretične 

teme, Ljubljana: Rokus 2004. 

[2] Paul Ginnis,  Učitelj sam svoj mojster Kako 

vsakega učenca pripeljemo do uspeha, Ljubljana: 

Rokus 2004.  

[3] Diane Heacox, Diferenciacija za uspeh vseh, 

Predlogi za uspešno delo z učenci različnih 

zmožnosti, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 

fakultete, 2001.
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PODALJŠANEGA BIVANJA NA OTROKOM 
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IMPOSITION OF PHYSICAL ACTIVITIES INTO THE 
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Matevž Živec 
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POVZETEK  

V današnjem času se otroci vse premalo gibajo. To zdravo dejavnost preživljanja prostega časa nadomeščajo računalniki, 

pametni telefoni, tablice in televizija. Da bi otroke v zgodnjem šolanju odvrnili od ekranov, jih je potrebno navdušiti za šport. 

Izvrstna priložnost za to se nam ponuja v oddelkih podaljšanega bivanja. Na primeru dobre prakse lahko vidimo, kako je 

mogoče na otrokom prijazen in nevsiljiv način šport predstaviti kot del zdravega življenjskega sloga. Otrokom gibalne 

aktivnosti niso vsiljene, ampak so jim zgolj ponujene. Zanje se odločajo prostovoljno. Ta metoda se uporablja predvsem 

pozimi oziroma v deževnih dneh. Uspeh je viden že po nekaj izvedenih urah. Tako vodeni otroci kmalu začnejo prosti čas 

preživljati v gibanju in ne pred ekrani. 

Ključne besede 

gibanje, podaljšano bivanje, nevsiljiva metoda, primer dobre prakse 

ABSTRACT  

Thesedays, children don't get enough exercise. This healthy activity is being replaced by computers, smartphones, tablets and 

television. In order to get the children away from the screens in early schooling, it is necessary to enthuse children in sports. 

The after school care is a great opportunity to achieve this goal. The examples of good practice show, how it is possible to 

introduce sports  in a child-friendly way, as part of healthy lifestyle. Children are not forced to participate in sports, the 

activities are only offered to them. Their decision to participate in sports is made voluntarily. This method is mainly used in 

winter or on rainy days. The success is achievable after few hours. Children, guided  by this method, soon begin to spend 

their free time being phisically active,  instead of watching TV or other screens. 

Keywords 

physical movement, after school program, unobtrusive method, example of good practice

1. UVOD 
Vse hitrejši življenjski tempo in hkratno zniževanje 

socialnega statusa sta ena izmed razlogov za vse manj 

zdrav način življenja. Hkrati otroci vse več časa 

preživljajo za raznimi ekrani, ki slabo vplivajo na njihov 

psihosocialni razvoj. Otroci namreč pogosto več ur 

dnevno igrajo računalniške igrice, se družijo na socialnih 

in družabnih omrežjih, namesto da bi prosti čas 

preživljali na prostem. Še generacijo nazaj, so otroci 

veliko prostega časa prebili na športnih igriščih, ki 

dandanes samevajo. Tam so se tako gibali, kot tudi 

družili. Dandanes primanjkuje tako gibanja, kot tudi 

druženja. Sporazumevanje preko elektronskih naprav 

nikakor ne more nadomestiti druženja v pravem pomenu 

besede.  

Zaradi zgoraj omenjenih težav v prebivanju prostega časa 

so med drugim v porastu tudi mnoga obolenja otrok in 

porast različnih motenj v otrokovem razvoju. Mnogi 

starši so mnenja, da bodo te motnje kasneje odpravili 

razni strokovnjaki, vendar je že storjeno napako v 

otrokovem razvoju kasneje težko popolnoma odpraviti. 

Če želimo otroku ponuditi vzgojo, kjer bo celostno lahko 

odrasel v samostojno in odgovorno osebo, ga moramo 

vsekakor odvrniti od prekomerne uporabe elektronskih 

naprav. Namesto teh dejavnosti otrokom primanjkuje 

prav gibanja na prostem, neusmerjene igre in razvijanje 

socialnih stikov. Vse to je možno otrokom zagotoviti, v 

kolikor jih ne želimo pretirano obvarovati pred 

morebitnimi nevarnostmi. Povsem normalno je, da se 

otrok tekom odraščanja kdaj poškoduje. Otrok namreč 

vsak dan preizkuša meje česa je sposoben in česa ne. 

Temu pravimo izkustveno učenje.   

Za ohranjanje osnovne telesne kondicije je pomembno  

predvsem redno gibanje, zato je zelo pomembno, da 

zdrave življenjske navade privzgojimo otrokom že v rani 

mladosti.  

Kadar govorimo o otrokovem razvoju, moramo ločiti 

med vzgojo in socializacijo. Pri tem imamo ob besedi 
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vzgoja v mislih predvsem vse dejavnosti, ki nam 

omogočajo, da lahko vplivamo na otroka. Nasprotno pa 

gre pri socializaciji za vse nenadzorovane vplive okolja 

na otroka. Če znamo razlikovati oba pojma, vidimo, da je 

zelo pomembno tudi s kom se otrok v protem času druži 

oziroma katere prijatelje ima naš otrok. Tu je možen velik 

vpliv predvsem staršev in manj vzgojiteljev in učiteljev.  

Tudi pri izbiri vsebin oziroma vrednot, ki jih želimo 

otrokom privzgojiti, imajo velik vpliv tako starši, kot tudi 

vzgojitelji oziroma kasneje učitelji. Te vsebine je možno 

v šoli prilagoditi na način, da v otroku vzbudimo 

zanimanje in veselje za zdrav življenjski slog. Prav 

gotovo je med vsebinami, kjer je to mogoče v veliki meri 

doseči, prav podaljšano bivanje. V podaljšanem bivanju 

je namreč kurikulum tako prilagojen, da vzpodbuja prav 

celosten razvoj otroka. Je pa potrebno na tem mestu 

poudariti, da je za to potrebno imeti podporo vodstva 

šole, saj otroci tam ves čas ne le ustvarjajo in zato 

posledično ne izdelajo tako pogosto izdelkov, ki bi jih 

nesli domov, pač pa počnejo še kaj drugega. Zmotno in v 

popolnem nasprotju je danes žal množica staršev 

prepričana, da morajo otroci v šoli biti ves čas vodeni 

oziroma ustvarjati.   

2. PODALJŠANO BIVANJE V 

OSNOVNI ŠOLI 
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni 

program in razširjeni program 3. Razširjeni program 

obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni 

pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v 

naravi 3. V podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni 

pouk, interesne dejavnosti, ki jih organizira osnovna šola, 

jutranje varstvo in šolo v naravi, se učenci vključujejo 

prostovoljno 3. V času podaljšanega bivanja v OŠ 

imamo veliko priložnosti, da otroku ponudimo možnost 

za redno gibanje. To dejavnost sestavljajo naslednji 

elementi: samostojno učenje, sprostitvena dejavnost, 

ustvarjalno preživljanje časa in prehranjevanje 2. 

Predvsem v ustvarjalnem preživljanju časa in času 

sprostitvene dejavnosti imamo priložnost otroke navdušiti 

nad aktivnim življenjskim slogom. Tako bodo lahko v 

zrelih letih skrbeli za svoje dobro počutje, zdravje, 

vitalnost in življenjski optimizem 1. 

V primerjavi z obveznim programom osnovne šole nam 

daje podaljšano bivanje veliko možnosti na vzgojnem, 

ustvarjalnem in športnem področju, saj so otroci bolj 

sproščeni. Prav tako imamo več časa za dejavnosti, ki jih 

pri rednem pouku zaradi časovne stiske ne uspemo 

izvesti.  

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z 

vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine izhajajo iz 

vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju 

interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev 2. 

Izvajamo jih na prostem (na šolskem igrišču) ali v zaprtih 

prostorih (telovadnica, učilnica, hodnik, knjižnica, 

jedilnica …). Ob lepem vremenu gremo na šolsko igrišče, 

kjer zaradi velikih zunanjih površin z organizacijo pouka 

nimamo težav. Težave se lahko pojavijo ob slabem 

vremenu. Takrat lahko gremo v telovadnico, kjer je 

zaradi pomanjkanja prostora ključnega pomena dobra 

organizacija dela. Ker se delo v času sprostitvene 

dejavnosti in ustvarjalnega preživljanja časa  bistveno 

razlikuje, sta v nadaljevanju predstavljena oba primera 

dela v telovadnici. 

2.1 Sprostitvena dejavnost 
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, 

obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v 

aktivni in pasivni obliki. Učitelj zagotovi pogoje za 

sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se 

dogovarja in sodeluje z njimi 2. 

Preglednica 1: Povzetek gibalne učne ure med 

sprostitveno dejavnostjo. 

Kratek 

opis za 

učitelje 

Učencem ponudimo obliko sprostitvene 

dejavnosti s poudarkom na gibalnih 

vsebinah. Hkrati jim damo možnost 

izbire drugih vsebin (risanje, igranje 

…). 

Cilji:  razumeti in doživeti 

sprostitev in oddih med 

delom kot nujni element 

zdravega načina življenja, 

 zadovoljiti potrebe po 

počitku, gibanju, socialnih 

stikih in igri 2. 

Priporočilo 

za oblike 

in metode 

dela 

Telovadnico razdelimo na več delov. 

Vsak je namenjen eni vsebini. Otroci 

sami izberejo vsebino, ki jo lahko samo 

enkrat tekom ure zamenjajo. 

Čas za 

izvedbo 

50 minut Starost 3. – 5. 

razred 

 

V času sprostitvene dejavnosti si naj učenci aktivnosti 

izberejo sami 2. Pomembno je, da otrok ne omejujemo 

pri izbiri samo s športom. V kolikor jim ponudimo tudi 

druge dejavnosti, bodo hitreje vzljubili telovadnico kot 

prostor in šport kot način preživljanja prostega časa. 

Izbirnost spodbuja h gibanju tudi tiste, ki športnih 

aktivnosti nimajo preveč radi in so manj kompetentni. 

Zato jim ponudimo več možnosti hkrati, učenci pa si po 

lastni želji izberejo aktivnost. Sčasoma si bo vse več 

učencev izbralo šport. 

2.1.1 Organizacija dela 
Telovadnico razdelimo na več delov (Skica 1): 

 del igrišča namenimo nogometu, 

 del igrišča namenimo košarki, 

 del igrišča namenimo risanju, 

 del igrišča namenimo igranju z igračami, 

družabnimi igrami …  
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Skica 1: Prikaz razdelitve telovadnice za posamezne 

dejavnosti 

2.1.2 Priporočila za učitelje 
 Na začetku ure ogrejemo vse učence. Tako se 

lahko učenci, ki se na primer na začetku ure 

odločijo za risanje, varno in brez dodatnih 

organizacijskih težav, kasneje vključijo v 

gibalne vsebine.  

 Učenci nam pomagajo pri postavljanju postaj.  

 Vsebine lahko vsako uro zamenjamo.  

 Ne izbiramo vsebin, kjer je potrebno varovanje 

(premet vstran, stoja, prevali …), da lahko 

nadzorujemo vse postaje hkrati.  

 Pri igrah, ki lahko ogrožajo okolico (nogomet, 

med dvema ognjema …), zaradi varnosti 

uporabimo mehko žogo.  

 

2.1.3  Refleksija učitelja 
Sprostitveno dejavnost v takšni obliki izvajam že nekaj 

let. Pokazala se je kot dober model, saj se učenci ne 

počutijo prisiljene v šport in ga zato hitreje in bolj 

vzljubijo. V praksi se učenci na začetku leta pogosteje 

odločajo za nešportne vsebine, kasneje pa vse manj. Tako 

pri vsaki generaciji po približno dveh mesecih ukinemo 

nešportne vsebine zaradi pomanjkanja interesa s strani 

učencev. Učenci so zelo zadovoljni in vsak teden z 

nestrpnostjo čakajo, da gremo v telovadnico. Največji 

učinek je viden v prvi triadi, kjer se učenci šele 

spoznavajo s takšnim načino preživljanja prostega časa. 

V kasnejših razredih so učenci večinoma že vajeni 

gibanja in je posledično učinek manjši. Vsekakor pa je to 

metoda, s katero je mogoče doseči, da se nad gibanjem 

navdušijo tudi starejši otroci, ki ga do tedaj še niso 

vzljubili. Ko enkrat dosežemo, da je večina otrok v 

gibanju, potem je do cilja, da se vsi gibljejo le še majhen 

korak. 

2.2 Ustvarjalno preživljanje časa 
V času ustvarjalnega preživljanja časa učitelj usmerja 

učence v aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob čemer 

upošteva in omogoča razvoj njihovih interesov in 

sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja 

osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, 

čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem 

2.  

 

Preglednica 2: Povzetek gibalne učne ure med 

ustvarjalnim preživljanjem časa. 

Kratek 

opis za 

učitelje 

Učenci spoznajo met z eno roko na igriv 

način. Najprej se ga naučijo s pomočjo 

poligona naravnih oblik gibanj, kasneje 

ga utrjujejo skozi igro. 

Cilji:  pridobivati nova znanja na 

gibalnem področju, 

 naučiti se met z eno roko, 

 utrditi naravne oblike gibanj 

1. 

Priporočilo 

za oblike 

in metode 

dela 

Učenci eden za drugim opravljajo 

poligon. Nato učence razdelimo v dve 

heterogeni skupini za igro. 

Čas za 

izvedbo 

50 minut Starost 1. – 3. 

razred 

 

2.2.1 Potek ure 
Kratkemu ogrevanju sledi učni del, kjer učenci usvajajo 

nove gibalne vsebine. Ta del naj ne bo predolg, približno 

10-15 minut. Glavni del je namenjen igri, primerni 

starostni stopnji otrok. Pravila iger prilagajamo starostni 

stopnji ter gibalnemu znanju učencev. Usvojena znanja 

utrjujemo in izpopolnjujemo skozi igro. 

2.2.2  Organizacija dela 
V uvodnem delu postavimo v telovadnici poligon kot 

prikazuje Skica 2, zatem preidemo k igri med dvema 

ognjema. 

 

Skica 2: Primer postavitve poligona 

2.2.3  Priporočila za učitelje 
 V učnem delu se učimo meta z eno roko.  

 Ostale vsebine poligona naj bodo učencem že 

znane, tako da se učitelj lahko koncentrira 

predvsem na met z eno roko. 

 Pri postavitvi postaj sodelujejo učenci.  

 Novo vsebino kasneje utrjujemo z igro med 

dvema ognjema. 

2.2.4  Refleksija učitelja 
Ustvarjalno preživljanje časa v telovadnici izvajam že 

nekaj let. Preseneča me močan interes učencev po 

usvajanju novih športnih znanj. Največ težav nastaja, ker 
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učenci v podaljšanem bivanju iz dneva v dan zelo 

različno dolgo ostajajo v šoli. Zato je nadgrajevanje 

vsebin izjemno težko in zahteva veliko občutka za 

improvizacijo. Improvizacija pa posledično zahteva 

precej kakovostnega in izkušenega učitelja. Tu pa nastaja 

težava, saj se učitelji v podaljšanem bivanju velikokrat 

menjujejo oziroma dopolnjujejo. Za uspešno in kvalitetno 

podaljšano bivanje bi bilo vsekakor bolje, če bi bili 

učitelji v šolah za to dejavnost bolj specializirani. Na naši 

šoli nas je večina v oddelku podaljšanega bivanja že vrsto 

let, zato s kvaliteto in improvizacijo nimamo težav.  

3.  ZAKLJUČEK 
Oddelek podaljšanega bivanja je vzgojno-izobraževalni 

proces, ki nudi otrokom možnost delne premostitve 

nezdravega življenjskega sloga v zdravega. Le tega je 

moč otrokom privzgojiti z vrsto gibalnih dejavnosti, za 

katere je pomembno, da jih imajo otroci predvsem radi.  

Čeprav v začetku za nekatere otroke gibalne dejavnosti 

niso privlačne, so prav te kasneje tiste, za katere se otroci 

pogosteje odločajo. Razlog v takih odločitvah je v tem, 

da so jim bile ponujene in predstavljene na privlačen 

način. Otroci morajo v gibanju predvsem uživati, zato je 

pomembno, da jim v prvi vrsti ponudimo tisto, kar imajo 

najraje. To je igra. Kasneje igro nadgrajujemo v 

zahtevnosti, primerni zmogljivostim in starostni stopnji 

otrok ter tako ohranjamo željo po gibanju in s tem tudi 

osnovno telesno kondicijo.  

Pomemben poudarek takšne oblike dela v oddelku 

podaljšanega bivanja je prav v tem, da ti otroci gibalne 

aktivnosti vzljubijo in se morda kasneje v zrelih letih raje 

ukvarjajo s športom ter živijo predvsem zdravo.  

4.  LITERATURA 
[1] M. Kovač et al., Učni načrt. Program osnovna šola. 

Športna vzgoja, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport : Zavod RS za šolstvo, 2011. 

[2] B. Blaj in S. Kos Knez, Podaljšano bivanje in 

različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni 

šoli: razširjeni program osnovnošolskega 

izobraževanja, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2005. 

[3] Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 12, VI\96). 
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POVZETEK 

Učitelj je v današnjem svetu postavljen pred množico izzivov. Eden izmed njih, ki je bistvenega pomena za kvalitetno delo v 

razredu, je poiskati način, kako pripraviti učence do tega, da aktivno sodelujejo v procesu učenja, so za učenje motivirani in 

tudi sami prevzamejo odgovornost za svoje znanje. To ni vedno enostavno, vendar se jih da spodbuditi na različne načine. Pri 

poučevanju tujega jezika so možnosti zelo raznolike, pa naj gre za aktivnosti za uvodno motivacijo, trike pri učenju slovnice 

ali besedišča, kvize na tisoč in eno temo ali pa preproste igre, ki v učilnico vnesejo več energije. Veliko dodano vrednost 

pouku prinese spoznavanje kulture držav, kjer govorijo jezik, ki se ga učenci učijo. V prispevku bom predstavila nekaj 

praktičnih primerov, ki jih uporabljam pri pouku in so se izkazali za uspešne. Verjamem namreč, da si otrok zapomni in se 

nauči veliko več, če je aktivno vključen v proces učenja.  

Ključne besede 

tuji jeziki, aktivni učenci, aktivnosti v razredu  

ABSTRACT  

Teachers face various challenges in today’s world. One of the most important issues when trying to do quality work in the 

classroom is being able to get your students to become more active in the process of learning and helping them be more 

motivated and take responsibility for their own knowledge. This is not an easy task, but it can be accomplished. In the foreign 

language classroom there are various options. Warm up activities, tricks for enabling learning of grammar or vocabulary, 

quizzes on numerous topics or simple games, which bring more energy into the room. Exploring the culture of the countries, 

where the language the students are learning is spoken, add a special value as well. In this workshop I will present some 

practical examples which I use in the classroom and have proved to be successful. I truly believe that students learn more and 

learn better if they are active in the process of learning. 

Keywords 

foreign languages, active students, classroom activities

1. UVOD  
Sodobni učitelj je postavljen pred mnogo izzivov. Eden 

izmed njih je definitivno ta, kako učence aktivirati za 

delo v razredu, kako v njih zbuditi radovednost in 

pripravljenost na delo. Frontalno delo je neizogibno, 

ravno tako se ne da izogniti vajam ponavljanja, ki so 

relativno dolgočasne. Obstajajo pa aktivnosti, ki poživijo 

ure in v pogon spravijo še tako nezainteresirane učence. 

Znano je, da se aktivni otroci lažje koncentrirajo in bolj 

uspešno usvajajo nova znanja. [1]    

Vse aktivnosti, ki so omenjene v tem prispevku, so 

preizkušene v razredu in delujejo. Vsaka je lahko 

izvedena s prilagoditvami glede na velikost razreda oz. 

skupine ter starost učencev. Pri nekaterih dejavnostih gre 

za dejansko fizično aktivnost učencev, pri drugih za 

aktiviranje njihovega samostojnega odkrivanja znanja, pri 

nekaterih je prisotna kombinacija obojega. 

2. AKTIVNOSTI  

2.1 Pesmi in gibanje 

Aktivnost je primernejša za mlajše otroke, vendar se jo da 

prilagoditi tudi starejšim učencem. Obstaja ogromno 

pesmi, kjer lahko otroci besedilo pesmi spremljajo z gibi. 

V angleščini so verjetno najbolj poznane Head and 

shoulders, Hokey Pokey, Incy wincy spider, Walking in 

the jungle, Baby shark… [2]  Bistvo je gibanje ob petju, 

kjer obstajata dve možnosti; lahko se naučite že 

uveljavljenih gibov pri bolj poznanih pesmih, lahko pa 

skupaj z učenci sami oblikujete gibe za spremljavo. 

Glasba je blizu vsem starostnim skupinam, mlajši otroci 

pa še posebej radi plešejo in pojejo, tako da je ta 

aktivnost primerna za katerikoli del učne ure-začetek in 

uvodno motivacijo, vmesni premor med delom ali 

sprostitev oz. ponovitev besedišča ob koncu učne ure. 

Pri starejših učencih veliko plesanja ne gre pričakovati, 

vendar običajno radi poslušajo glasbo in dopolnjujejo 

besedilo pesmi ob poslušanju. Obstaja ogromno dobrih 

pesmi, ki se jih da uporabiti tudi pri učenju slovnice. Ena 

možnost, ki vključuje gibanje, je ta, da učenci med 

poslušanjem vstanejo, ko zaslišijo določeno 

besedo/besedno vrsto/besedno zvezo. Pri najstnikih lahko 

na začetku naletite na odpor, a običajno aktivnost na 

koncu zaključijo z nasmehom na ustih. 

Dodatna možnost je učenje plesa. V okviru dela z 

nadarjenimi učenci na šolo včasih povabimo goste in 

dvakrat smo imeli priložnost gostiti plesalko flamenka, ki 

je učence naučila osnovne korake ter jih seznanila z 
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osnovami te španske zvrsti glasbe in plesa. Plesno 

delavnico je bolj smiselno organizirati za manjšo 

skupino, ker je tako lažje izvesti in nadzorovati delo. 

 

 

Slika 1: Učna ura flamenka 

2.2 »Tekoči« narek (running dictation) 

Aktivnost je primerna za vse starosti, saj je težavnost in 

tema prilagodljiva z besedilom, ki ga izberete za narek. 

Edini pogoj je, da otroci znajo pisati. Za to dejavnost je 

potrebno krajše besedilo na nekaj listih. Lahko gre samo 

za seznam različnih besed pri najmlajših učencih ali 

malce daljše besedilo pri starejših. Listke z enakim 

besedilom razporedite po razredu, tako da so lahko 

dostopni vsem, ne glede na to, kje v učilnici sedijo. 

Učenci imajo na klopeh pripravljene odprte zvezke in 

pisala. Ko dobijo znak za začetek, odidejo do najbližjega 

listka, preberejo prvo poved in tečejo nazaj do svojega 

mesta in zapišejo tisto, kar so si zapomnili. To 

ponavljajo, dokler ne zapišejo celotnega besedila, pri 

čemer pa ni pomembna samo hitrost, ampak tudi 

pravilnost zapisa. [3] Boljši kot imajo spomin, manjkrat 

bodo morali do listka in nazaj. 

Motivacija je pri tej dejavnosti običajno na zelo visokem 

nivoju, pomembno pa je, da so učenci pred začetkom 

seznanjeni s pravili ter opozorjeni tudi na potrebno 

natančnost pri ločilih, saj sicer hitro postanejo površni in 

so potem ob končnem pregledu razočarani. Aktivnost se 

lahko izvede tudi v paru, kar je prednost, če so otroci 

mlajši ali pa ima kdo morda težave z disleksijo. Na tak 

način ima tudi učenec, ki mu branje in zapis predstavljata 

velike težave, dobre možnosti za uspeh.  

Pomembno je, da besedilo ni predolgo ter da se povezuje 

z obravnavano tematiko, saj tako aktivnost ni predolga in 

je smiselna kot del učne ure.  

2.3 Dramatizacija 

Najbolj osnovna oblika igre je pantomima. To je zelo 

uporabljena aktivnost pri pouku tujega jezika, saj jo 

imajo učenci večinoma radi. Pri pantomimi je bistvo to, 

da učenec pokaže neko besedo/ dejavnost brez besed, 

ostali ugibajo, za katero besedo gre. Tu je nabor tem 

neskončen-živali, šport, hobiji, oblačila, šolski predmeti 

itd. Starejši učenci se lahko igrajo tudi z naslovi pesmi, 

naslovi knjig/ filmov, lahko pa pokažejo različna dejanja 

in z njihovo pomočjo vadijo slovnične strukture 

(glagolske čase – What am I doing?). Priporočljivo je 

imeti nabor besed/ fraz pripravljen vnaprej in napisan na 

manjših listkih. 

Če se učenci učijo glagolski čas Past Continuous, je 

odlična ideja, da eden iz razreda/ skupine zapusti 

učilnico, ostali se v vmesnem času dogovorijo, kaj bodo 

delali. Nekdo bo na primer bral, drugi plesal, tretji spal, 

četrti pisal in tako dalje. Ko učenec, ki je prej zapustil 

učilnico, ponovno vstopi, ima 10 sekund časa, da opazuje 

prizor pred sabo. Ko se na učiteljev znak aktivni učenci 

usedejo, mora opisati, kaj se je dogajalo, ko je vstopil v 

učilnico (What was happening when you entered the 

classroom?). [4]    

V primeru, da so v razredu/ skupini učenci, ki so 

kreativni in tudi sicer radi ustvarjajo dramo iz običajnih 

dogodkov, je krasna ideja, da sami napišejo dramski 

prizor in ga tudi odigrajo. Sama sem to do sedaj 

preizkusila dvakrat s skupino otrok, enkrat v osmem, 

drugič v devetem razredu. Da bi drami pustili prosto pot, 

sem za žanr izbrala »soap opera« (limonada, telenovela). 

Učenci so se sami razdelili v dve skupini in si tudi sami 

dodelili vloge. V vsaki skupini se je našel nekdo, ki ni 

želel igrati, a to ni predstavljalo večjega problema, saj so 

mu sošolci določili pripravo pripomočkov, potrebnih za 

prizor. Na voljo so imeli dve uri pouka, ostalo so naredili 

v času pred in po pouku. Na dogovorjeni dan se je 

učilnica spremenila v gledališče, učenke so se sprehajale 

v visokih petah, obrazi so bili naličeni…Obe skupini sta 

odigrali svoja prizora in bilo je naravnost odlično. Med 

igranjem sem jih posnela, zato da so si lahko ogledali, 

kako jim je šlo. Menim, da jih je ta aktivnost izjemno 

obogatila, saj so vadili kreativno pisanje, pustili svoji 

domišljiji prosto pot, razmišljali, kdo bi bil primeren za 

določeno vlogo, samostojno poskrbeli za rekvizite in 

kostume ter ne navsezadnje zadevo tudi odigrali. 

 

 

Slika 2: Drama v razredu 

2.4 Kuharske delavnice 

Kuharske delavnice so na naši šoli postale že 

tradicionalne. Vsako leto proti koncu šolskega leta 

skupina učencev devetega razreda s pomočjo šolskega 

kuharja pripravi jedi, ki so značilne za Anglijo ali katero 

drugo državo, kjer je uradni jezik angleščina. Kuhar 
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pripravi recepte in sestavine, nato pa učenci v parih ali 

manjših skupinah te jedi pripravijo. V štirih letih so 

učenci samostojno ali s pomočjo pripravili že vrsto jedi- 

raznovrstne sendviče, fish and chips, shepherd's pie, 

Yorkshire pudding, beef wellington, toad in the hole in 

Scottish eggs. 

 

Slika 3: Angleške jedi 

Kuharske delavnice so na nek način nagrada na koncu 

devetega razreda za tiste, ki med letom dobro delajo in z 

veseljem naredijo in se naučijo tudi tisto nekaj več. S 

kuhanjem spoznajo del angleške kulinarike, razširijo 

obzorja, usvojijo nekaj kuharskega znanja, sodelujejo 

drug z drugim ter s šolskim kuharjem. Običajno kuharske 

delavnice nadaljujemo z igrami v angleškem jeziku in 

nato prespimo v šolski telovadnici, tako da je doživetje 

res edinstveno.  

Tudi pri pouku španščine dve uri proti koncu leta 

posvetimo kuhi in na tak način spoznavamo dobrote 

Španije. Z učenci smo že pripravili hladno juho 

salmorejo, špansko krompirjevo tortillo, paello, tapas-e, 

churros in huevos rotos. 

 

Slika 4: Španske jedi 

2.5 Odkrij pravilo 

Ko je govora o aktivnih učencih, ni nujno, da z 

»aktivnim« vedno ciljamo na fizično aktivnost. Pri učenju 

tujega jezika je učenje slovnice neizogiben del pouka. Pri 

slovnici razlago lahko podamo na mnogo različnih 

načinov in meni najljubši je ta, da iz primerov, ki jih dam 

učencem, oni sami ugotovijo, za kaj gre, in poizkusijo 

samostojno sestaviti pravila za tvorjenje določene 

slovnične strukture. Dejavnost se lahko izvede v več 

stopnjah, kjer se postopoma dodaja dodatne informacije, 

če se izkaže, da je osnovna ponudba podatkov 

preskromna. Če se na primer učimo question tags 

(vprašalni dostavki), učenci dobijo dovolj primerov, da je 

možno sklepati, kako se tvorijo v različnih časih ter da je 

po trdilnem osnovnem stavku vprašalni dostavek zanikan 

in obratno. Sem ter tja je mogoče dodatno zanimanje 

spodbuditi tudi z raznimi oblikami zunanje motivacije 

(glasbena želja za  tistega, ki prvi ugotovi pravilo, na 

primer). 

Ta oblika dela spodbudi večjo motivacijo in običajno 

zagotavlja tudi manj pozabljanja, saj so učenci aktivno 

vključeni v odkrivanje in tvorjenje pravil/ struktur. 

Za isto slovnično strukturo se dobro obnesejo tudi stavki, 

ki jih napisane na listih ločite od vprašalnih dostavkov. 

Učenci nato med hojo po učilnici iščejo dele povedi, ki 

sestavljajo celoto. Na ta način niso aktivni samo v 

razmišljanju, ampak tudi fizično. 

2.6 Država, mesto, vas 

Ta igra je načeloma poznana vsem, poleg tega pa ne 

potrebuje predpriprave, kar je v razredu dobrodošla stvar. 

Igra je primernejša za zadnjo triado, saj imajo starejši 

učenci več znanja in lahko najdejo večje število različnih 

možnosti za vsako črko. Lažje je, če so učenci razdeljeni 

v manjše skupine, saj tako skupaj hitreje najdejo rešitev, 

poleg tega preverjanje in točkovanje vzame manj časa. 

Vsaka skupina učencev potrebuje en list papirja in pisalo. 

Učitelj določi število in vrsto kategorij, kjer je izbira 

lahko zelo raznolika. Povsem dovolj je pet kategorij- na 

primer: država, hrana, prosti čas, oblačila in šola. Učitelj 

vsak krog igre določi začetno črko in nato učenci v 

dogovorjenem času poskušajo najti eno besedo na to črko 

v vsaki kategoriji. Vsaka unikatna beseda je vredna deset 

točk, ponovljena beseda pet, če pa nihče razen ene 

skupine ni našel ustrezne besede, je ta vredna dvajset 

točk. Skupina, ki ima na koncu igre največ točk, zmaga. 

Dobro je, da je število krogov igre znano vnaprej.  

Pri starejših učencih so lahko kategorije tudi pridevnik, 

glagol, prislov in podobno, tako da je zahtevnejša, saj 

morajo učenci pozornost usmeriti na različne besedne 

vrste. 

2.7 Kviz 

Kvizi so lahko namenjeni uvajanju nove teme ali snovi, 

lahko služijo vmesnemu preverjanju znanja ali pa 

pripravi na test. Kar nekaj kvizov je možnost najti na 

internetu, seveda ga lahko naredite tudi sami. Kviz lahko 

rešuje vsak učenec sam, bolj zanimivo in zabavno pa je, 

če med seboj tekmujeta dve skupini.  

Eno od bolj zanimivih izvedb kviza uporabljam za 

ponavljanje snovi in preverjanje znanja pred pisnimi 

preizkusi znanja. Učence razdelim v dve skupini (če je 

razred številčnejši, je morda pametno imeti več skupin) in 

jim naročim, da sestavijo kviz z določenim številom 

vprašanj, ki pa morajo biti najtežja, kar se jih lahko 

spomnijo. Edini pogoj je, da so vsa povezana s snovjo, ki 

pride v poštev pri preverjanju oziroma preizkusu znanja.  
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Ko obe skupini sestavita svoja vprašanja, se začne 

tekmovanje. Vsaka skupina odgovarja na vprašanja druge 

skupine in na koncu je zmagovalec seveda tista skupina, 

ki ima več pravilnih odgovorov. Na ta način prek igre 

učenci ne samo preletijo in ponovijo celotno snov, ampak 

tudi jasno povedo, kaj je zanje najtežje. To služi kot 

odlično izhodišče za dodatno razlago ali dodatne vaje s 

tega področja. Ker je vpletene tudi nekaj tekmovalnosti, 

motivacija običajno ni problem.  

2.8 Za/Proti 

Prednost poučevanja tujega jezika je nedvomno tudi v 

tem, da v ure pouka lahko vključimo ogromno 

raznovrstnih tem. Pri starejših učencih je možnost 

pogovorov in debatiranja zelo dobrodošla aktivnost v 

razredu. Prek tega, kar sporočijo, se lahko veliko 

naučimo o njih samih, njihovem življenju, težavah, 

skrbeh, ki jih imajo, dotaknemo se pravzaprav katerekoli 

teme, ki jim je blizu ali pa bi bilo dobro, da o njej 

razmišljajo. Med poukom lahko obdelamo dogodke po 

svetu ali razmišljamo o prihodnosti.  

Če se pogovarjamo o kakšni temi, ki je morda 

kontroverzna, je dobra ideja, da učence razdelimo v dve 

skupini in eni naročimo, da zapiše argumente za, drugi 

skupini pa argumente proti. Zanimivo je, če so učenci v 

skupini, kjer morajo iskati argumente v prid strani, ki jim 

ni blizu. Ne samo, da izražajo/ zapišejo misli in 

argumente v tujem jeziku, na tak način se učijo postaviti 

v kožo nekoga drugega in na stvari pogledati z drugega 

zornega kota. 

2.9 Učenec postane učitelj 

V skupinah, kjer je med učenci povezanost dovolj močna, 

da se počutijo varne, lahko ponudimo priložnost 

poučevanja tudi kateremu izmed mladostnikov, v kolikor 

je to seveda nekaj, kar si kateri od njih želi preizkusiti. 

Celotna aktivnost je lažje izvedljiva pri izbirnem 

predmetu, kjer so skupine načeloma manjše.  

Sama sem zadevo preizkusila pri pouku španščine. 

Učenci so bili skupaj že tri leta, skupina ni bila velika, 

poleg tega je bila ena učenka izjemno zrela za svoja leta. 

Na voljo sem ji dala nekaj tem, ki bi jih tudi sicer 

obravnavali v naslednjem mesecu in ji prepustila prosto 

izbiro. Določili sva dolžino njenega dela učne ure, nato je 

sama preučila, za kaj gre, pripravila razlago za svoje 

sošolce, poiskala slikovno gradivo, vaje na internetu in na 

koncu je odvodila celotno uro pouka. Glede na to, da je 

bila ona tista, ki se je samostojno naučila snov in jo prek 

metod in vaj po njenem izboru predala sošolcem, z 

gotovostjo lahko trdim, da si bo to izkušnjo in snov 

zapomnila za vedno. Učenci svoje vrstnike vidijo in 

slišijo povsem drugače kot učitelja, kar je v taki situaciji 

samo dodatna prednost. Iz tovrstne izkušnje veliko 

odnesejo tako tisti, ki so v vlogi poslušalcev, kot oseba, 

ki se preizkusi v vlogi učitelja. 

3. ZAKLJUČEK 
Ne glede na to, kdaj in kje nekdo poučuje, izzivov nikoli 

ne bo zmanjkalo. A učitelji bomo vedno znova poizkusili 

najti načine, kako učencem približati snov, kako jih na 

različne načine pripraviti k razmišljanju in delu. Upam, 

da ste v tem prispevku našli kakšno idejo, ki bo popestrila 

tudi vaše ure. 
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POVZETEK  

Najstniška leta so leta velikih sprememb in hitre rasti. Z odraščanjem se najstniki učijo skrbeti zase. Pri ozaveščanju glede 

zdravega prehranjevanja in gibanja ima pomembno vlogo poleg družine tudi šola. Pri pouku z dijaki ugotavljamo, kdo in kaj 

vse vpliva na prehranske navade. Dijaki s pomočjo preprostih eksperimentov dokazujejo prisotnost hranilnih snovi in 

dodatkov v hrani, iščejo informacije in primerjajo podatke iz različnih virov, jih nato presojajo, analizirajo in posplošujejo. 

Spoznajo vzroke in posledice motenj hranjenja in potreben dnevni energijski vnos, ki se razlikujejo glede na spol, 

konstitucijo, fizično aktivnost. Prepoznavajo in kritično presojajo svoje prehranske navade in se zavedajo odgovornosti za 

ohranjanje zdravja in posledic nepravilnega prehranjevanja, ki pogosto vodijo k visokemu tveganju za razvoj debelosti ter 

kroničnih bolezni. Temeljno vodilo pri poučevanju dijakov je učenje iz življenja za življenje in zavedanje odgovornosti za 

ohranjanje zdravja, k čemur v veliki meri prispeva ustrezna prehranska pismenost. 

Ključne besede  

prehranske navade, hranilne snovi, ohranjanje zdravja  

ABSTRACT  

The teenage years are the years of great changes and rapid growth. They are also the years during which the teenagers learn 

how to take care of themselves. They get most of the information about healthy lifestyle and adequate nutrition at home but 

school also plays an important role. In class we talk about people and things that affects our eating habits. Students prove and 

analyze nutrients and additives found in food through simple experiments. To learn more about the topic, they also use 

different sources to look for information and compare it to the experimental results. Students also learn about eating disorders 

(causes and consequences) and the recommended daily energy input, which varies from gender, constitution and physical 

activity. It is also important that they learn to critically judge their own eating habits and that they are aware of the 

consequences of on unhealthy diet (which usually leads to obesity and various chronical diseases). The most important 

principle when teaching the students is to learn from life for life and that we are all personally responsible for maintaining our 

own health – but in order for them to know that, we have to provide them with appropriate nutrition literacy.  

Keywords 

eating habits, nutrients, maintaining health 

1. UVOD 
Zdrava prehrana in zdrav življenjski slog sta ključna 

dejavnika zdravja človeka. Še posebej to velja za otroke 

in mladostnike, saj je puberteta čas intenzivnega razvoja 

posameznika. V obdobju intenzivne rasti mladostniki 

zato potrebujejo hrano, ki bo vsebovala dovolj kalorij in 

bo raznolika ter kakovostna. Prehrana je ključnega 

pomena za razvoj zdravega telesa in močnih kosti. Za 

pravilen potek vseh procesov, rast in razvoj moramo 

uživati živila iz vseh petih glavnih prehranskih skupin. 

Zato je pomembno, da je hrana pravilno sestavljena in 

pripravljena, razporejena enakomerno čez dan, da 

ustrezno pokriva energijske potrebe in potrebe po 

hranilnih snoveh glede na konstitucijo, starost, spol in 

telesno aktivnost. Zdrava prehrana preprečuje bolezni, 

vpliva pa tudi na naše počutje, delo, učenje, igro.  

2. ZDRAVA PREHRANA  
Po priporočilih svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 

je zdrava prehrana tisti del zdravega načina življenja, ki 

človeka krepi, preprečuje bolezen in vpliva na delovno 

storilnost.  

Zdrava prehrana je uravnotežena, varna in varovalna. 

Prehrana mora biti tudi biološko in gastronomsko 

sprejemljiva.  

Uravnotežena prehrana pomeni vnos vseh potrebnih 

hranilnih snovi (energijskih in neenergijskih) v pravem 

razmerju, pravilno razporejen vnos hranilnih snovi čez 

cel dan ter ustrezno energijsko vrednost hrane. Z izbiro 

uravnotežene prehrane preprečujemo deficitarne bolezni 

oziroma bolezni, ki nastanejo zaradi pomanjkanja ene ali 

več hranilnih snovi.  

Varna prehrana je čista, higiensko neoporečna, 

neokužena in nas ne zastruplja. Pridelana in poslana v 

promet je v skladu z načeli higiene živil. Preprečuje 

akutne in kronične zastrupitve.  

Varovalna (funkcionalna) prehrana nas ščiti pred 

kroničnimi nenalezljivimi obolenji, predvsem pred 

boleznimi srca in ožilja. Varovalna ali funkcionalna 

prehrana ima poleg svoje hranilne vrednosti tudi ugoden 

in varovalen učinek na zdravje človeka. Varovalna hrana 

ne vsebuje dodanih sladkorjev, soli, maščob (predvsem 

nasičenih maščobnih kislin), ima veliko prehranskih 
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vlaknin in ne presega dovoljenih količin dodatkov 

(arome, barvila …). [1] 

Zdrava prehrana je v otroštvu in mladostništvu bistveno 

pomembnejša kot v odrasli dobi, saj ni le izvor energije 

za delo in učenje, temveč v tem obdobju zagotavlja 

energijo za rast in razvoj. Zdravo prehranjevanje 

mladostnika pripomore tudi k večji učinkovitosti pri 

učenju. Dnevne energijske potrebe so odvisne od starosti, 

spola, telesne dejavnosti in drugih dejavnikov. 

Mladostnik mora uživati raznovrstno in pestro hrano.  

– Ogljikovi hidrati naj bodo predvsem sestavljeni, 

enostavnih ogljikovih hidratov (sladkarije, sladice, 

sladkor) naj se mladostnik izogiba.  

– Beljakovine morajo biti deloma živalskega (ribe, 

mleko, mlečni izdelki, jajca) deloma rastlinskega (žita, 

stročnice) izvora.  

– Maščobe morajo biti rastlinskega izvora, ker vsebujejo 

esencialne maščobne kisline in vitamine, topne v 

maščobah.  

– Mineralne snovi zaužije s svežo zelenjavo in sadjem, 

mlečnimi izdelki (kalcij) in mesom (železo).  

– Vitamine dobi s svežim sadjem, zelenjavo in 

polnozrnatimi izdelki iz žit.  

Mladostnik potrebuje tudi veliko tekočine, predvsem 

sveže pitne vode, ki jo lahko zagotavlja tudi z naravnimi 

sadnimi in zelenjavnimi sokovi. [2] 

 

Prehrana in zdravje sta tesno povezana. S pravilno in 

zdravo prehrano lahko varujemo in krepimo zdravje otrok 

in mladih. Pravilna in zdrava prehrana zagotavlja 

potrebno energijo ter hranilne in zaščitne snovi (vitamine, 

minerale, antioksidante) potrebne za delovanje telesa, rast 

in razvoj. Istočasno zmanjšuje tveganje za nastanek 

kroničnih nenalezljivih bolezni, povezanih s prehrano v 

odraslem življenjskem obdobju.  

Prehranska priporočila strokovnjakov Svetovne 

zdravstvene organizacije nas na preprost in razumljiv 

način spodbujajo k zdravi prehrani. 

1. V jedi uživajmo!  

2. Jejmo pestro hrano, ki naj bo pretežno rastlinskega 

izvora!  

3. Bodimo vsak dan telesno dejavni in jejmo toliko, da bo 

naša telesna teža primerna!  

4. Večkrat na dan jejmo kruh, žita, testenine, riž in 

krompir, najbolje pri vsakem obroku! Izbirajmo 

polnozrnate izdelke!  

5. Večkrat na dan (pri vsakem obroku) jejmo veliko 

zelenjave in sadja!  

6. Jejmo čim manj maščob in izdelkov, ki vsebujejo 

maščobe (npr. mesne izdelke, namaze …)! Omejimo 

količino mesa in mesnih izdelkov! Izbirajmo puste 

vrste mesa! Enkrat ali dvakrat na teden uvedimo 

brezmesni dan.  

7. Dnevno uživajmo manj mastno mleko in manj mastne 

mlečne izdelke!  

8. Čim redkeje uživajmo slaščice in sladke pijače 

(sladkane sokove, gazirane in negazirane)!  

9. Hrano solimo čim manj in omejimo uživanje že 

pripravljenih slanih jedi!  

10. Hrano pripravljajmo na zdrav način in higiensko 

neoporečno! Hrano dušimo, kuhajmo ali pecimo, 

vendar je ne cvrimo. Dodajajmo ji čim manj maščob, 

soli in sladkorja!  

11. V času nosečnosti ne uživajmo alkohola!  

12. Zavedajmo se, da je dojenje najustreznejši in zadosten 

vir prehrane dojenčkov do šestega meseca starosti! [3] 

3. PREHRANJEVALNE NAVADE 

MLADOSTNIKOV 
Zdravo prehranjevanje otrok in mladostnikov je v 

današnjem času predmet številnih raziskav, ki kažejo, da 

je število mladostnikov, ki so neustrezno prehranjeni, 

veliko.  

Zaradi hitrega načina življenja pogosto nimamo časa za 

pripravo zdravega in polnovrednega obroka. Zato 

posegamo po hitro pripravljani hrani, predpripravljenih 

jedeh, vizualno privlačnih izdelkih in pogosto 

oglaševanih izdelkih.  

Poseben problem pri mladostnikih je opuščanje zajtrka, 

neustrezen ritem prehranjevanja, premajhne količine 

zaužite zelenjave, sadja in rib ter prevelike količine 

zaužitih pijač z dodanimi sladkorji ter poseganje po 

nezdravih prigrizkih. 

Na prehranjevalne navade otrok in mladostnikov imajo 

vpliv številni dejavniki. Ti so: 

– Starši (dokazano je, da družine, ki so socialno ogrožene 

in imajo starši nižjo izobrazbo, pogosteje uživajo hitro 

pripravljene jedi. Tovrstne jedi vsebujejo večjo količino 

sladkorja in maščob in so energijsko bogatejša. 

Posledično potrebujemo manj obrokov, jedi za tako 

pripravo so običajno cenejše, žal pa hranilno 

neustrezne. Prepogosto poseganje po sladkih in slanih 

prigrizkih v kombinaciji s premalo gibanja povzroča 

povečanje telesne teže in večje tveganje za bolezni), 

– vrstniki (imajo poleg družinskega okolja velik vpliv, saj 

so prepričanja ter vedenje njihovih vrstnikov in 

posnemanje pomembna), 

– mediji (lahko negativno vplivajo na mladostnike, ker 

hkrati oglašujejo različne nezdrave prigrizke in 

postavljajo nerealne lepotne ideale. Težave, ki se pri 

tem pojavljajo, so motnje hranjenja, bulimija in 

anoreksija in tudi prekomerna telesna teža, pridobljena 

z neustrezno prehrano). [4] 

S slabimi prehranjevalnimi navadami so mladostniki 

izpostavljeni višjemu tveganju za kronične nenalezljive 

bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, debelost, sladkorna 

bolezen tipa 2, karies, itd.  

Slabe prehranjevalne navade vplivajo na slabše počutje in 

slabše zdravstveno stanje. Danes so slabe prehranske 

navade posledica pomanjkanja znanja in zavesti o zdravi 

prehrani, močnega oglaševanja hitre in nezdrave hrane 

(kokakola, čips, bonboni), hitrega življenjskega ritma, 

premajhne odgovornosti staršev in vzgojiteljev, ki 

vplivajo na prehrano otrok, in pomanjkljivega znanja o 

zdravem pripravljanju hrane. [1] 
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Podatki zadnje raziskave HBSC, ki je bila opravljena v 

letu 2014, kažejo, da:  

– 45,1 % mladostnikov med šolskim tednom vsak dan 

zajtrkuje;  

– 39,4 % mladostnikov vsak dan uživa sadje, 26,9 % pa 

zelenjavo;  

– v obdobju 2002–2014 se je zvišal delež mladostnikov, 

ki redno zajtrkujejo zelenjavo;  

– 24,3 % mladostnikov vsak dan pije sladkane pijače. V 

obdobju 2002–2014 se je znižal delež mladostnikov, ki 

vsak dan pijejo sladkane pijače; 

– 36,3 % mladostnikov pije energijske pijače različno 

pogosto (od manj kot enkrat na teden do več kot enkrat 

na dan);  

– 13,1 % mladostnikov je na dieti, s starostjo deleži 

naraščajo. [5] 

 

 

Graf 1: Delež mladostnikov, ki so redno zajtrkovali, 

redno uživali sadje, redno uživali zelenjavo ter pogosto 

uživali sladkane pijače [Vir NIJZ] 

4. PREHRANSKA PISMENOST 
K preprečevanju bolezni in motenj hranjenja pa prispeva 

tudi ustrezna prehranska pismenost otrok in 

mladostnikov.  

Prehranjevalne navade se začnejo oblikovati že v otroštvu 

kot oblika neformalnega izobraževanja z opazovanjem 

staršev, v šolskem obdobju pa se prehransko znanje 

nadgrajuje v obliki formalnega izobraževanja. Tako 

formalno kot neformalno pridobljeno znanje oblikujejo 

prehranjevalne navade. 

Vsakodnevne dejavnosti, ki so povezane z zdravim 

prehranjevanjem, vključno s prehranjevalnimi navadami, 

imenujemo prehranska pismenost. [6] Slednjo sta Vidgen 

in Gallegos definirala kot preplet znanj, spretnosti in 

vedenj, ki so potrebna za nadaljnje načrtovanje, 

upravljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane z 

namenom zadovoljiti prehranske potrebe ter določitev 

ustreznega dnevnega vnosa hranil.  

Zaradi vse večjega zavedanja ljudi o pomenu zdrave 

prehrane se stalno oblikujejo različna priporočila. Ker 

smo ljudje različni, živimo različne življenjske sloge, 

imamo različne možnosti, potrebe in želje, nastajajo 

različna priporočila, vsem pa je cilj zdrava prehrana. 

Oblike priporočil so različne, njihova vsebina se lahko 

tudi spreminja in prilagaja potrebam sodobnega človeka, 

njegovemu načinu prehranjevanja, veri, kulturi ali 

starostnim skupinam. Eden izmed najbolj uporabljenih 

priporočil zdrave prehrane je prehranska piramida. [1] 

5. PREHRANSKA PIRAMIDA IN 

PREHRANSKI SEMAFOR  

5.1 Prehranska piramida 
Prehranska piramida je slikovni prikaz dnevnega vnosa 

živil. V piramidi je priporočena dnevna količina hrane iz 

posamezne skupine živil opredeljena s številom enot. 

Živila so vir hranilnih snovi in jih v prehranski piramidi 

delimo po prevladujočem hranilu ali po njihovem 

posebnem pomenu za prehrano v pet osnovnih 

prehranskih skupin živil. Vsaka od skupin vsebuje 

določene hranilne snovi, ki jih ne moremo nadomestiti z 

živili iz drugih skupin. Pomembno je, da uživamo hranila 

iz vseh skupin. V novejših prehranskih piramidah pa so 

vključena tudi priporočila o telesni dejavnosti. [7] 

Živila v piramidi so razporejena vodoravno in označena z 

barvami semaforja, in sicer: 

– spodaj, na najširšem, zeleno obarvanem delu, so živila, 

ki jih v vsakodnevni prehrani potrebujemo največ. To 

so različna žita, škrobna živila, testenine, riž in kruh. 

Živila iz te skupine vsebujejo vlaknine in nam 

zagotavljajo energijo;  

– naslednji dve skupini živil sta rastlinskega izvora – 

sadje in zelenjava. Ta živila vsebujejo veliko vlaknin, 

vitaminov in mineralov;  

– sledi ožja raven piramide, obarvana rumenooranžno, v 

kateri so živila živalskega izvora (mleko in mlečni 

izdelki, meso in mesni izdelki, ribe). Z uživanjem teh 

živil pridobimo beljakovine in nekatere minerale;  

– na vrhu v najožjem delu piramide so živila z veliko 

vsebnostjo maščob in sladkorjev; ta del piramide je 

obarvan rdeče, živila v njem imajo namreč visoko 

kalorično vrednost. [1] 

 



 

112 

 

 

 

 

Slika 1: Prehranska piramida [Vir: NIJZ] 

5.2 Prehranski semafor 
Vrednotenje prehranskih izdelkov s t. i. "semaforjem" je 

uvedla britanska Food Standard Agency, ki je na podlagi 

dveletnega raziskovanja ugotovila, da je ta 

najprimernejša in najenostavnejša oblika informacij za 

potrošnike. S njim vrednotimo prehransko vrednost 

predpripravljenih živil, kot so npr. pice, žita za zajtrk, 

slaščice, sendviči, pijače, mlečno žitne ploščice, mlečni 

in mesni izdelki, slani in sladki prigrizki, ne pa npr. olje, 

100 % sok, navadni jogurt ali kos svežega mesa. 

Izbira živila s pomočjo "semaforja" temelji na sodobnih 

prehranskih smernicah, ki opozarjajo, da je treba 

zmanjševati dnevni vnos maščobe, sladkorja in soli. 

Živila, pri katerih so hranila označena z zeleno barvo, 

uživamo vsak dan, saj vsebujejo malo soli, maščobe in/ali 

sladkorja ter veliko vlaknin. Živila, pri katerih so hranila 

označena z oranžno barvo, vsebujejo srednje veliko 

maščobe, soli in/ali sladkorja in jih uživamo nekajkrat 

tedensko. Živilom, ki so označena z rdečo in vsebujejo 

veliko maščobe, sladkorja in /ali soli, ter malo vlaknin, 

naj bi se izogibali oz. jih uživamo v manjših količinah. 

Za uživanje prehranskih vlaknin veljajo ravno obratna 

priporočila kot za sladkor, sol, maščobo in nasičene 

maščobne kisline: uživali naj bi jih več in ne manj. [8] 

Tabela 1: Prehranski semafor [8] 

Semafor za maščobo, nasičene maščobne kisline, 

sladkor, sol in prehranske vlaknine. 
 

 

zelena – 

malo 

[g/100g] 

oranžna – 

srednje 

[g/100g] 

rdeča – 

veliko 

[g/100g] 

 

Maščoba 
do 3 od 3 do 20 več kot 20 

 

Nasičene 

maščobne 

kisline 

do 1 

 

od 1 do 5 več kot 5 

 
 

Sladkor 
do 5 

 

od 5 do 12,5 več kot 12,5 

 
 

Sol 
do 0,3 

 

od 0,3 do 1,5 več kot 1,5 
 

Prehranske 

vlaknine 

več kot 6 

 

od 3 do 6 manj kot 3 
 

6. EKSPERIMENTALNO DELO 
Z zavedanjem, da je spreminjati priučene prehranske 

navade težko, uporabljam različne izobraževalne pristope 

oziroma različne dejavnosti.  

Dijaki s pomočjo eksperimentalnega dela in uporabe 

svetovnega spleta preverjajo in utrjujejo svoje znanje in 

prehransko pismenost. 

6.1 Preverjanja prehranskega profila  
Dijaki z različnih embalaž živil prepišejo hranilne 

vrednosti izdelka in preverijo, kam na prehranski semafor 

se umesti. S pomočjo spletne aplikacije 

(https://veskajjes.si) preverijo svoje ugotovitve. Na koncu 

dijaki komentirajo svoje mnenje o izdelku, o uvrstitvi na 

prehranski semafor in o tem, ali oglaševalci zavajajo ali 

ne. 

Ker poučujem na srednji šoli, ki jo obiskujejo pretežno 

fantje in glede na izsledke številnih raziskav, ki govorijo 

o veliki količini popitih sladkih in energijskih pijač, med 

fanti v starostni skupini 15–16 let, smo preverjali 

prehranski profil različnih prehranskih izdelkov pa tudi 

sladkih ter energijskih pijač in se seznanili z indeksom 

telesne mase in potrebnim dnevnim energijskim vnosom. 

6.2 Dokazovanje ogljikovih hidratov, 

beljakovin in maščob v živilih 
Hrana, ki jo običajno dnevno zaužijemo, vsebuje različne 

snovi, ki jih uvrščamo med maščobe, ogljikove hidrate, 

beljakovine, vitamine, minerale, aditive. 

S pomočjo eksperimentalne vaje se dijaki seznanijo z 

dokazovanjem hranil, kot so škrob, sladkor, beljakovine 

in maščobe. Pri analizi hrane si lahko pomagamo z 

različnimi reagenti, ki nam z značilno barvno spremembo 

nakažejo prisotnost določenih organskih spojin.  

6.2.1 Ugotavljanje beljakovin v živilih – 

biuretska reakcija 
Biuretska reakcija je test za ugotavljanje beljakovin. 

Temelji na nastanku obarvanega kompleksa med 

bakrovimi ioni Cu2+ in molekulami polipeptidov in 

beljakovin v bazičnem mediju. Modrovijolično obarvanje 

kaže na prisotnost beljakovin. [9] 

6.2.2 Ugotavljanje sladkorjev v živilih – 

Fehlingov test 
Fehlingov test daje pozitiven rezultat z reduktivnimi 

sladkorji. To so vsi monosaharidi in nekaterimi disaharidi 

(laktoza). Saharoza s tem reagentom ne reagira 

https://veskajjes.si/
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(nereduktiven sladkor). Poskus temelji na oksidaciji 

sladkorjev z bakrovimi (II) spojinami v bazičnem mediju. 

Pri reakciji se modre bakrove (II) spojine reducirajo v 

rjavordeči bakrov (I) oksid, Cu2O. Ta se izloči kot 

oborina. [9] 

6.2.3 Ugotavljanje škroba v živilih 
Škrob je polisaharid, ki je v vodi delno topen. V hladni 

vodi se slabo topi, zato je treba vzorec škroba raztapljati 

v vroči vodi. Škrob daje z jodom intenzivno modro 

obarvanje, ki ga uporabljamo kot dokaz za prisotnost 

škroba. Monosaharidi in oligosaharidi ter večina 

polisaharidov z jodom ne reagira. [9] 

6.2.4 Ugotavljanje maščob v živilih 
Z majhnim vzorcem živila, ki vsebuje maščobo, 

podrgnemo po koščku papirja. Počakamo, da se posuši in 

papir pogledamo proti svetlobi. Svetla, gladka površina 

kaže na prisotnost maščob.  

6.3 Dokazovanje lastnosti beljakovin 
Beljakovine v živih organizmih opravljajo različne 

funkcije, zato morajo imeti njihove molekule natančno 

določeno obliko. Polipeptidna veriga se zvija v klopčič, 

tega skupaj držijo molekulske sile, ki delujejo med 

posameznimi deli verige. Molekulske vezi, ki držijo 

klopčič v določeni obliki, so razmeroma šibke. Različni 

zunanji vplivi lahko te vezi pretrgajo in klopčič se odvije. 

Odvite molekule se sprimejo med seboj in taka 

beljakovina se obori, koagulira. Ta proces imenujemo 

denaturacija beljakovine. 

S poskusom dijaki ugotavljajo, kateri vplivi oziroma 

snovi (povišana temperature, limonin sok, natrijev klorid, 

bakrov sulfat, sladkor) povzročajo denaturacijo 

beljakovin iz jajčnega beljaka. [9] 

6.4 Ločevanje umetnih barvil v živilih 
Dodatki ali aditivi imenujemo snovi, ki niso tipične 

sestavine živila in jih dodajmo z določenim namenom, da 

izboljšajo okus, barvo, vonj, obstojnost, idr. V Evropski 

uniji morajo biti vsi aditivi registrirani, s to pa dobijo 

oznako E in trimestno število. [10] 

Kromatografija je analizna metoda, ki se uporablja za 

ločevanje in identifikacijo snovi v zmesi. Najpreprostejša 

oblika je papirnata kromatografija, ki poteka na papirju s 

pomočjo izbranega topila. Snovi, ki so v topilu bolje 

topne, bo topilo po papirju odnašalo hitreje.  

S kromatografijo ločujejo različna barvila, ki so prisotna 

v različnih aromah (ETOL, Celje). S pomočjo svetovnega 

spleta poiščejo tabelo E-jev in ugotovljajo, v katero 

skupino aditivov jih uvrščamo, kakšno je njihovo ime in 

barva ter kakšni so njihovi vplivi na zdravje. 

S pomočjo svetovnega spleta izpišejo še vse druge 

skupine aditivov, njihove oznake in pomen v hrani. 

7. UGOTOVITVE  
Z uporabo svetovnega spleta so dijaki iskali in raziskovali 

prehranski profil različnih prehranskih izdelkov. Z 

zanimanjem so raziskovali prehranske profile sladkih in 

energijskih pijač in pripovedovali tudi svoje izkušnje s 

prekomerno uporabo le-teh.  

Iskali so vrste in pomen aditivov, njihovo označevanje in 

vpliv na zdravje. Dijaki so z zanimanjem iskali podatke, 

jih primerjali in bili presenečeni nad ugotovitvami. 

Presenečeni so bili predvsem nad velikim številom 

aditivov, ki jih dodajajo najrazličnejšim izdelkom in so 

potencialno nevarni za zdravje. Poleg tega so se seznanili 

z zavajanjam s strani proizvajalcev pri uvrščanju aditivov 

v ustrezne skupine. 

Pri eksperimentalnem delu so dokazovali prisotnost 

makrohranil in ugotavljali prisotnost beljakovin, škroba, 

sladkorja in maščob v različnih živilih. Na temelju 

dobljenih rezultatov so živila razvrščali po izbranih 

kriterijih in se pogovorjali o posledicah pri prevelikem 

oziroma premajhnem vnosu v telo. Dijaki so se seznanili 

tudi z nekaterimi boleznimi, ki so lahko posledica 

nepravilnega prehranjevanja – diabetes tipa 2, 

ateroskleroza…  

Preučevali so lastnosti beljakovin in dejavnike, ki 

vplivajo na spremembo lastnosti beljakovin. Seznanili so 

se z nevarnostjo denaturacije beljakovin v našem telesu 

ob povišani telesni temperaturi nad 42 °C in našteli še 

druge primere denaturacije beljakovin iz vsakdanjega 

življenja.  

8. ZAKLJUČEK 
Ustrezna in zdrava prehrana ter način življenja 

pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. 

Prehranjevalne navade, tako zdrave kot nezdrave, ki jih 

otroci pridobijo v otroštvu, vplivajo na izbiro živil in 

način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju 

in posledično tudi na zdravje. 

Pomembno vlogo pri oblikovanju prehranjevalnih navad 

pa ima tudi izobraževanje, formalno in neformalno.  

Zato se pri svojem pedagoškem delu trudim, da bi 

formalno prehransko znanje, pridobljeno v šoli, dijaki 

lahko koristno uporabili tudi v vsakdanjem življenju. Ker 

poučujem naravoslovje v poklicnem in kemijo v 

srednjem strokovnem programu in je v učnem načrtu tudi 

sklop kemija v prehrani, se mi zdi pomembno, da dijake 

ozaveščam o zdravem načinu življenja in pomenu zdrave 

prehrane ter jih seznanim s prehransko pismenostjo.  

Neformalno izobraževanje je vseživljenski proces, ki je 

odvisen od interesa in potreb posameznika in pomembno 

vpliva na vrednote in stališča posameznika. Za 

mladostnike je zelo pomembno, da v poplavi informacij 

oblikujejo kritičen odnos in znajo pridobiti ustrezne 

informacije, ki vplivajo na oblikovanje zdravega načina 

življenja.  

Vsekakor je osveščanje mladih ljudi za zdrav življenjski 

slog pomembno za našo družbo, saj ima le zdrava družba 

možnost za obstoj in razvoj. Le kritični in ozaveščeni 

mladostnikih imajo perspektivo, da dosežejo svoje cilje in 

cilje naše družbe. 
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NAJVEČJI MATEMATIČNI IZZIV V 3. RAZREDU 

OSNOVNE ŠOLE  

THE BIGGEST MATHEMATICAL CHALLENGE IN 

THE THIRD YEAR OF ELEMENTARY SCHOOL 

Maša Janež 
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POVZETEK  

Gibanje daje učencu občutek ugodja, varnosti, veselja. Gibanje v razredu pouk popestri, naredi ga bolj zanimivega, hkrati pa 

učencu olajša razumevanje snovi. Matematika je eden temeljnih predmetov v OŠ in v 1. triletju je poudarek na razvijanju in 

usvajanju številskih predstav. Osrednji cilj matematike v tretjem razredu je avtomatizacija poštevanke. Kljub visoki 

motivaciji ob začetnem učenju poštevanke je učencem s količino zmnožkov in količnikov upadala. Zaradi neuspehov pri 

reševanju računov povezanih s poštevanko, so se začele pojavljati tudi vedenjske težave. Da bi avtomatizirali zmnožke in 

količnike, smo poleg učnih pripomočkov pouk matematike popestrili z gibanjem. Na tla smo nalepili kartončke z večkratnike 

posameznega števila. Učenci so ob sonožnih poskokih izgovarjali večkratnike. Ko so učenci spoznali vse večkratnike, smo na 

stopnice nalepili celotno poštevanko. Nato smo na tla nalepili trak v obliki polža, ki je imel 10 praznih prostorov. Med 

poskakovanjem po polžu so izgovarjali večkratnike določenega števila. Učencem je bilo skakanje po stopnicah, po polžu 

zabavno in bili so motivirani za nadaljnje delo. Hitreje so usvojili potrebno znanje, bolje so si zapomnili poštevanko, bilo je 

manj vedenjskih težav. 

Ključne besede  

poštevanka, gibanje, motivacija, štetje, števila 

ABSTRACT  

Movement gives a pupil the feeling of pleasure, safety, joy. Movement in class enriches teaching, makes it more interesting 

and makes the understanding of the topic easier for the pupil. Math is one of the fundamental subjects in elementary school 

and in the first three years of schooling the emphasis is given to developing the representation of numbers. The main goal at 

Math in third year is the automatisation of multiplication tables (multiplication and division). Despite the high motivation 

among pupils at the beginning of learning the tables, their motivation dropped significantly at the amount of calculations. 

Due to the calculation failures behavioural outbursts started reoccurring amongst the pupils. To encourage the automatisation 

of products and quotients, we enriched the Math classes with movement alongside the didactical materials. We glued the 

cards with the multiples to the floor and the pupils revised the multiples while jumping from one card to the other. Once the 

pupils mastered the whole table, we glued the whole multiplication table on the floor. Then we glued a tape in a shape of a 

snail to the floor, which had ten empty spaces. While hopping on the snail, the pupils pronounced the multiples of a certain 

number. The jumping and hopping motivated them for further learning and made Maths fun. They mastered the material 

faster, memorized it better and displayed fewer behavioural problems. 

Keywords 

tables, movement, motivation, counting, numbers 

1. UVOD 
Matematika je eden od temeljnih predmetov v osnovni 

šoli s številnimi izobraževalno-informativnimi, 

funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi nalogami. Pouk 

matematike je namenjen graditvi pojmov in povezav, 

spoznavanju ter učenju postopkov, ki posamezniku 

omogočajo vključitev v sistem (matematičnih) idej in 

posledično vključitev v kulturo, v kateri živimo. 

Osnovnošolski pouk matematike obravnava temeljne in 

za vsakogar pomembne matematične pojme, in to na 

načine, ki so usklajeni z otrokovim kognitivnim 

razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi 

in njegovim življenjskim okoljem. Cilji, ki jih morajo 

učenci doseči pri učenju poštevanke, so: 

 usvojijo do avtomatizma zmnožke (produkte) v 

obsegu 10 x 10 (poštevanka),  

 spoznajo pojem večkratnik števila,  

 spoznajo pojem količnik,  

 usvojijo do avtomatizma količnike, ki so vezani na 

poštevanko,  

 ocenijo rezultate pri seštevanju, odštevanju, 

množenju in deljenju,  

 poiščejo manjkajoče število: a ± = b, ± a = b, 

  ⋅ a = b, a ⋅ = b, : a =b, v množici naravnih števil 

do 100,  

 spoznajo, da sta množenje in deljenje obratni 

računski operaciji,  
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 uporabljajo računske zakone pri seštevanju in 

množenju,  

 poznajo vlogo števil 0 in 1 pri množenju in deljenju,  

 uporabljajo računske operacije pri reševanju 

problemov,  

 ocenijo in spretno izračunajo vrednost številskega 

izraza z upoštevanjem vrstnega reda računskih 

operacij. [1] 

Matematika je eden temeljnih predmetov v OŠ in v 

1. triletju je poudarek na razvijanju in usvajanju 

številskih predstav. Osrednji cilj matematike v tretjem 

razredu je avtomatizacija poštevanke (množenje in 

deljenje). Do avtomatizacije poštevanke vodi več poti.  

2. OSREDNJI DEL 
V razredu so učenci s posebnimi potrebami. K nam so 

usmerjeni kot dolgotrajno bolni otroci z lažjo/zmerno 

govorno motnjo. Naše delo predstavlja poseben izziv, 

posebno pri otrocih z več učnimi težavami. Še posebej s 

takimi težavami, ki se lahko prevesijo v čustvene in 

vedenjske, če se ne odzovemo primerno. 

Množenje je največkrat predstavljeno v obliki seštevanja 

enakih seštevancev. Začne se z vsoto enakih seštevancev, 

ki se nato zapiše v obliki produkta, z znakom krat. S 

pomočjo konkretnih primerov sem učence seznanjala z 

novo računsko operacijo in jih skušala pripeljati do 

razumevanja množenja kot seštevanja enakih 

seštevancev. Na začetku smo po metodičnem postopku 

spoznavali poštevanko števila 2, nato 4 in tako naprej. 

Učenci so si v zvezek zapisali poštevanko od enokratnika 

do desetkratnika in jo zraven grafično ponazorili. Potem 

so zapisali vse večkratnike, ki so jih med seboj povezali 

po pravilnem vrstnem redu. Rešili so veliko nalog, vsak 

dan smo si utrjevanje naredili malo bolj zabavno, npr. ko 

smo metali žogico in so učenci morali izračunati račun. 

Kadar so učenci postajali nemirni med poukom in jim je 

utrjevanje poštevanke postalo enolično, smo izbrali in 

naredili nekaj pripomočkov, da je pouk matematike 

potekal bolj zabavno in v bolj sproščenem vzdušju.  

Najprej smo uporabljali škatlo z lesenimi kockami, na 

katerih so na eni strani zapisani računi in na drugi 

rezultati (večkratniki). Učenci so večkratnike določenega 

števila urejali po pravilnem vrstnem redu, nato so sami 

preverili, če so prav izračunali z obračanjem kock 

(sliki 1 in 2). 

 

Slika 1: Urejanje večkratnikov 

 

Slika 2: Urejanje poštevanke po vrstnem redu 

Drugi učni pripomoček smo naredili iz škatel, 

pokrovčkov z delom za privijanje. V škatlo smo nalepili 

račune določene poštevanke, del za privijanje nalepili pod 

rezultat, na pokrovčke zapisali večkratnike. Učenci so 

tako ob utrjevanju poštevanke urili še fino motoriko s 

privijanjem pokrovčkov (slika 3). Naredili smo 9 škatel. 

Učenci so delali sami, potem so preverili pravilnost 

rezultatov s pomočjo delovnega zvezka.  

 

Slika 3: Privijanje zamaškov s pravilnim rezultatom 

Želja po skupnem igranju med urami matematike je 

pripeljala do ideje, da naredimo naslednji učni 

pripomoček. Poiskali smo 100 pokrovčkov, na katere 

smo zapisali račune celotne poštevanke (večkratniki do 

10x10). Največkrat so se igrali v paru, občasno tudi v 

skupini po 3 ali 4. Iz škatle so vlekli pokrovčke, prebrali 

račun. Če so pravilno odgovorili, so pokrovček obdržali. 

Če so odgovorili napačno, so pokrovček vrnili nazaj v 

škatlo. Na koncu so vedno primerjali, kdo ima več 

pokrovčkov pred seboj (Slika 4). 
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Slika 4: Igra v paru (ali skupinsko) 

Zabavne stopnice s poštevanko smo uporabljali tudi med 

odmori, ne samo v času matematike. Stopnice, ki smo jih 

opremili z večkratniki števil, so v avli, tako da so jih 

uporabljali tudi učenci ostalih oddelkov in prav tako 

srednješolci (slika 5). 

 

Slika 5: Poštevanka na stopnicah 

V razredu smo na tla nalepili kartončke, na katerih so bili 

zapisani večkratniki števil. V avli smo na tla nalepili trak 

v obliki polža. Polž je imel 10 praznih prostorov. Med 

poskakovanjem po kartončkih in polžu so izgovarjali 

večkratnike določenega števila.  

3. ZAKLJUČEK 
Učenci so bili motivirani za delo. Nemirnost, ki sem jo 

prej omenjala, se je postopoma zmanjševala in znanje 

poštevanke se je izboljšalo. 
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Z IGRO DO ZNANJA 

GAINING KNOWLEDGE THROUGH PLAY 
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POVZETEK  

Učenje je proces, pri katerem pridobivamo neke nove informacije, ki smo jih kasneje sposobni uporabiti v novih situacijah. 

Med sodobne načine vzgojno-izobraževalnega dela štejemo medpredmetno poučevanje. Takšno poučevanje temelji na 

povezovanju med večjimi predmetnimi področji. Vse pogosteje pa učitelji to metodo vključujemo tudi v redno vzgojno-

izobraževalno delo. V prispevku bom predstavila nekaj gibalnih iger, ki jih uporabljam pri urah športa in so namenjeni 

utrjevanju matematičnih vsebin. Gre za različne gibalne igre, pri katerih učenci prve triade utrjujejo znanje orientacije v 

prostoru in na telesu, like, barve, seštevanje in odštevanje, zaporedja, dele celote ter tudi poštevanko. Poleg tega, da je moj 

cilj čim boljše razumevanje matematičnih vsebin ter večja gibalna aktivnost otrok, je moj cilj tudi večja motiviranost za delo. 

Učenci pri omenjenih dejavnostih radi sodelujejo, pri delu so sproščeni, po končanih dejavnostih pa je razumevanje 

obravnavanega boljše. 

Ključne besede  

medpredmetno povezovanje, gibalne igre, gibanje, matematika  

ABSTRACT  

Learning is a process in which we acquire some new information that we can later use in new situations. Among the modern 

ways of educational work, we consider cross-curricular teaching. Such teaching is based on the integration between major 

subject areas. More and more often, teachers also include this method in regular educational work. In the paper, I will present 

some of the motion games I use in sports classes and are intended to consolidate mathematical contents. These are different 

motion games in which students of the first triad consolidate the knowledge of orientation in space and on the body, shapes, 

colors, addition and subtraction, sequences, parts of the whole, and also multiplication. In addition to the fact that my goal is 

to maximize the understanding of mathematical contents and increase the movement abilities of children, my goal is also 

greater motivation for work. Pupils want to participate in these activities, they are relaxed at their work, and after completing 

their activities, the understanding of the subject is better.  

Keywords 

cross-curricular integration, motion games, motion, mathematics 

1. UVOD  
Kot učiteljica razrednega pouka kar nekaj ur tedensko 

preživim v telovadnici. Poleg razredništva v petem 

razredu poučujem tudi šport v prvi triadi. Telovadnica je 

prostor, kjer učenci izživijo odvečno energijo, hkrati pa 

razvijajo svoje gibalne sposobnosti. Ideja, da bi učenci pri 

urah športa urili matematične vsebine, je nastala na 

aktivu razrednih učiteljev. Zamisel se nam je zdela zelo 

zanimiva, zato smo skupaj s posameznimi učiteljicami 

pripravile predlog medpredmetnega povezovanja in 

konkretnih vsebin, ki bi jih lahko utrjevali preko gibanja. 

V prispevku bom predstavila nekaj gibalnih iger, preko 

katerih pri urah športa utrjujemo znanje orientacije, 

geometrijskih oblik ter naravnih števil.  

2. MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE  
Medpredmetno povezovanje je celosten didaktični 

pristop, pri katerem gre za vertikalno in horizontalno 

povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti. Tak način 

učenja spodbuja samostojno in aktivno pridobivanje 

učnih izkušenj. Medpredmetno poučevanje določajo 

skupni nameni različnih predmetnih področij. Učenci pri 

medpredmetnem reševanju učnih situacij razvijajo interes 

in motivacijo za učenje, hkrati pa poglabljajo 

razumevanje in uporabo določenih znanj. Izkušnje 

kažejo, da učenci dosegajo boljše učne uspehe, kažejo 

sodelovanje, imajo boljši priklic in razumevanje učnega 

gradiva ter so zmožni povezovati učne spretnosti z 

različnih predmetnih področij. Medpredmetno 

povezovanje lahko poteka na vsebinski ravni, na 

konceptualni ravni ali pa na procesni ravni. Ko govorimo 

o medpredmetnem povezovanju na vsebinski ravni, gre 

za obravnavo izbranih učnih tem, problemov in vprašanj 

pri različnih predmetih in v okviru timskega poučevanja 

ali projektnega dela. Takšen način medpredmetnega 

povezovanja mora temeljiti na asociativnih povezavah. 

Medpredmetno povezovanje na konceptualni ravni 

vključuje obravnavo sorodnih pojmov pri različnih 

predmetih. Učence naj bi naučili prenašati pojme, ki bi 

jih uporabljali na različnih predmetnih področjih kot tudi 

v življenju. Medpredmetno povezovanje, ki poteka na 

procesni ravni, pa poteka v povezavi čustveno-

socialnega, telesno-gibalnega in spoznavnega področja 

razvoja. Načrtovanje procesov učenja na vseh področjih 

je predpogoj za učinkovit učni razvoj in predstavlja 

izhodišče medpredmetnih povezav. Pri različnih 

predmetih spodbujamo medpredmetna procesna znanja in 

spretnosti, kot so: sprejemanje, opazovanje, sodelovanje, 

zagovarjanje, primerjanje, udeleževanje, vrednotenje, 
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samostojno učenje, zavedanje telesa, orientacija v 

prostoru, različne gibalne sposobnosti, groba in fina 

motorika, jasna izreka, grafomotorične spretnosti, 

prepoznavanje, primerjanje, razlikovanje, razvrščanje, 

samostojno učenje … Za uresničevanje medpredmetnih 

povezav pa morajo biti zagotovljeni določeni pogoji, kot 

so fleksibilna organizacija pouka, pripravljenost za 

sodelovalno delo, poznavanje ciljev in vsebin različnih 

predmetnih področij, timsko načrtovanje ter strokovna 

usposobljenost učiteljev [2].   

3. GIBANJE  
V otrokovem razvoju je gibalna dejavnost ena 

najpomembnejših dejavnosti. Potreba po gibanju je 

otrokova primarna potreba, saj si s tem pridobiva občutek 

samozavesti in samozaupanja, hkrati pa občuti veselje, 

ugodje in varnost. Otrok z ustreznimi gibalnimi 

dejavnostmi razvija spoznavne, socialne in čustvene 

sposobnosti in lastnosti, saj so ta področja tesno 

povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta 

temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, 

zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi 

dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih 

situacijah. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, 

da se zaveda drugih otrok in odraslih, da z njimi deli 

prostor in stvari, da sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali 

skupini ima priložnost, da si skupaj z drugimi otroki 

prizadeva doseči cilj. V elementarnih gibalnih igrah 

spoznava smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen 

sodelovanja in spoštovanja ter upoštevanja različnosti. 

Otrok je tudi ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za 

rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo 

odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in 

občutja. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok 

razširja tudi znanja z drugih področij. S pomočjo 

različnih pripomočkov in igral spoznava oblike, barve, 

površine, osvaja količinske izraze (npr. manj – več, malo 

– veliko), izraze za prostorska razmerja (npr. na – pod – 

v, spodaj – zgoraj, med – pred), časovna razmerja (npr. 

hitro – počasi), druge izraze (npr. lahko – težko, star – 

nov), merjenje razdalje (npr. korak, meter). S pomočjo 

različnih dejavnosti se začne zavedati samega sebe, 

oblikuje lastno identiteto in samospoštovanje. Spoznava 

skupinske igre, ki temeljijo na določenih pravilih, 

poskuša razumevati pravila in socialne dogovore (npr. 

delitev športnih pripomočkov, pospravljanje športnih 

pripomočkov, kdo je na vrsti) ter sodelovati pri 

oblikovanju pravil za nove igre.  Po končani aktivnosti 

otrok opazuje spremembe na svojem telesu: zadihanost, 

preznojenost, srce utripa hitreje, zardelost … Ob tem mu 

na enostaven način poskušamo razložiti, zakaj pride do 

teh sprememb. Seznanjamo ga z osnovnimi načeli higiene 

in poskrbimo, da jih med in po vadbi dosledno izvaja. 

3.1 Učenje z gibanjem 
Izsledki študij kažejo, da je učenje z gibanjem bolj 

uspešno kot učenje v običajnih šolskih situacijah. 

Omenjene dosežke učencev lahko pripišemo večji 

motiviranosti otrok. Gibanje med poukom predstavlja 

učencem igro, ki je zabavna in polna čustev. Teoretične 

pojme in znanja, ki se jih dotaknejo čustva, si lažje in 

boljše zapomnimo. Otroci so pri učenju z gibanjem bolj 

pozorni in bolj sodelujejo. Aktivna igra ima torej 

pomembno vlogo pri spoznavanju teoretičnih pojmov in 

znanj, ker omogoča aktiviranje več senzornih področij ter 

ima visoko motivacijsko vrednost. Učenje z gibanjem 

lahko opredelimo tudi kot učenje s pomočjo gibanja, in 

sicer so to lahko gibalne aktivnosti s strožjimi pravili 

gibanja, ples in ustvarjalno gibanje, pri katerem učenca 

spodbujamo k iskanju novih načinov izražanja in 

ustvarjanja novih oblik in struktur. Metoda poučevanja z 

gibanjem je ena izmed poučevalnih strategij, ki temelji na 

spodbujanju gibalne inteligentnosti, da bi povečali 

spoznavne zmožnosti na različnih področjih; na primer 

pri matematiki, branju, pisanju, pravopisu, izgovorjavi, 

izboljšanju vedenja pri otrocih z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnosti [1].  

4. MATEMATIKA Z GIBANJEM  
Učenje z gibanjem pri matematiki lahko poteka tudi 

preko gibalnih aktivnosti. Gibalne aktivnosti razdelimo v 

štiri sklope: 

- Gibalne igre z navodili, pri katerih gre za preproste 

otroške igre, ki jim prilagodimo pravila in jim 

dodamo matematične vsebine.  

- Gibalno-ustvarjalne igre, pri katerih s telesom 

uprizarjamo števila, računske operacije, 

geometrijske oblike in druge matematične pojme. 

Dejavnosti lahko potekajo individualno ali v skupini.  

- Plesno-ritmične igre ob glasbi, kjer prevladuje 

gibanje ob glasbi, ki je lahko svobodno ali po 

določenih vzorcih. K plesu dodamo matematične 

naloge, ki jih otroci rešujejo kar med plesom.  

- Aritmetične gibalne igre, ki potekajo po številčni 

vrsti, ki jo narišemo na tla in oštevilčimo. Glavni 

namen teh dejavnosti je povečati razumevanje 

matematičnih pojmov [1]. 

5. PRIMERI GIBALNIH IGER Z 

MATEMATIČNIMI VSEBINAMI  
Orientacija v prostoru 

Za igro potrebujemo 4 gredi ali klopi. Učenci z gredmi 

naredijo pravokotnik. Učitelj spremlja učence, ki se 

prosto premikajo po prostoru ter govori besede noter, 

ven, na. Ko učitelj izgovori besedo noter, morajo vsi 

učenci v pravokotnik. Ko slišijo besedo ven, morajo 

preskočiti gred. Pri besedi na pa stopijo na gred. Igro 

lahko spreminjamo z različnimi oblikami gibanja 

(poskoki, hoja po vseh štirih, hopsanje …). Učiteljevo 

vlogo lahko prevzamejo tudi učenci [1]. 

Orientacija na telesu 

Dejavnost je primerna za konec ure športa ali kot krajša 

gibalna dejavnost med poukom. Učencem dajemo 

navodila: dvigni desno roko, levo roko, nogo, primi se za 

levo koleno, dvigni desni komolec, stopi korak naprej, 

nazaj, v stran, levo, desno, dvigni roke nad glavo, daj jih 

med noge, skoči v desno, levo, naprej, nazaj, na klop… 

Učenci izvajajo navodila učitelja. Navodila lahko 

podajajo tudi učenci.  

Geometrijske oblike 

Za izvajanje te igre potrebujemo velik kos papirja za 

vsako skupino ter pisalo. Otroci v vsaki skupini stojijo v 

kolonah za črto, kot pri štafetnih igrah. Naloga vsake 

skupine je, da čim hitreje nariše izbran motiv (hiša, pajac, 
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vlak …) na kos papirja, ki je na določenem mestu. Pri 

risanju učenci uporabljajo različne geometrijske oblike. 

Na poti do papirja morajo učenci izvajati določeno 

gibalno nalogo. Zmaga skupina, ki hitreje dokonča 

nalogo [1]. 

Razvrščanje geometrijskih likov 

Učenci so razvrščeni v skupine kot pri štafetnih igrah. Na 

polovici prostora imajo pripravljeno škatlo, v kateri so 

različni geometrijski liki. Na drugi strani telovadnice pa 

imajo obroč, ki predstavlja obliko kroga, rutko v obliki 

trikotnika ter kolebnico, s katero je oblikovan štirikotnik. 

Izbrane geometrijske like morajo učenci ustrezno 

razvrstiti. Ob tem izvajajo različne gibalne naloge 

(sonožni poskoki, skoki po eni nogi, tek vzvratno, hoja v 

položaju pajka, hopsanje …). 

Naravna števila do 20 

Za igro potrebujemo kartončke s števili do 20. Učitelj 

nariše na tla 10 polj. Vsak otrok izvleče svoj kartonček s 

številom in se postavi na start. Učitelj bere naloge, npr. 

tisti, ki ima število manjše od 12, stopi eno polje naprej, 

tisti, ki ima število današnjega datuma, gredo eno polje 

naprej, tisti, ki imajo število med 5 in 11, gredo eno polje 

naprej. Zmaga tisti, ki prvi prispe na cilj [1]. 

Urejanje naravnih števil po velikosti 

Za igro potrebujemo balone s števili od 0 do 20. Otroci se 

prosto gibajo po prostoru in odbijajo balone. Gibanje 

spremlja izbrana glasba. Ko glasba utihne, mora vsak 

otrok ujeti en balon. Njihova naloga je, da se z baloni 

razporedijo po velikosti števil na balonih [1].  

6. ZAKLJUČEK  
Izkušnje v šoli so pokazale, da učenci zelo radi sodelujejo 

pri gibalnih igrah z matematičnimi vsebinami. Ne moti 

jih, da morajo pri igrah računati, razvrščati, prepoznavati 

matematične pojme … Otrocih so pri omenjenih igrah 

sproščeni, se zabavajo in so spontani. Njihova 

motiviranost za delo je večja, radi se vključujejo v 

omenjene dejavnosti. Pri delu so domiselni, ustvarjalni, 

iščejo različne rešitve, razvijajo domišljijo, opazujejo in 

pomnijo. Pri omenjenih gibalnih igrah se ustvarja 

prijetnejše vzdušje, izboljšujejo se odnosi med učenci. Ob 

vsem naštetem pa učenci kažejo tudi večje razumevanje 

obravnavanih vsebin. 
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POVZETEK  

Tradicionalne metode poučevanja ne zadovoljujejo potreb prihajajočih generacij, zato je treba preseči okvirje trenutnih 

didaktičnih pristopov, ustvariti je treba spodbudno učno okolje, v katerem bodo dijaki razvijali jezikovno in književno 

zmožnost. Prispevek na primerih motivacije in različnih metod poučevanja pri pouku slovenščine prikaže, kako lahko 

dijakom približamo ustvarjalno moč jezika in čar književnosti; kako jih motiviramo za dejavno vključevanje v pouk 

slovenščine in v njih spodbujamo kritično in ustvarjalno razmišljanje. Namen prispevka je prikazati, kako s sodobnimi 

pristopi poučevanja vzgajamo inovativnega dijaka, ki bo opremljen z znanji za njegovo ustvarjalno rabo. Prispevek izpostavi 

tudi težave, s katerimi se soočam pri novih metodah, in predlaga rešitve. 

Ključne besede  

sodobni pristopi, poučevanje, motivacija, jezik, književnost, slovenščina 

ABSTRACT 

Traditional teaching methods do not satisfy the needs of the coming generations; therefore, the framework of current didactic 

approaches must be overcome, and a stimulating learning environment should be created in which students will develop 

linguistic and literary ability. The article shows on motivational examples and different teaching methods in Slovene lessons 

how students can approach the creative power of language and the charm of literature; how we motivate them to actively 

engage in Slovene lessons and encourage them to think critically and creatively. The purpose of the article is to illustrate how 

we with modern teaching approaches educate students into innovative ones who will be equipped with the knowledge of their 

creative use. The paper also highlights the difficulties that I face in new methods and proposes solutions. 

Keywords 

modern approaches, teaching, motivation, language, literature, Slovene 

1. UVOD  
Tradicionalne metode poučevanja ne zadovoljujejo 

potreb prihajajočih generacij, zato je treba preseči okvirje 

trenutnih didaktičnih pristopov, ustvariti je treba 

spodbudno učno okolje, v katerem bodo dijaki razvijali 

jezikovno in književno zmožnost. Slovenščina je 

predmet, pri katerem dijaki ne dosegajo svojih najboljših 

rezultatov, imajo odpor do učenja ali pa jim ne ustreza 

določen del pouka (jezikovni ali književni). Dijaki 

morajo biti motivirani, da bodo ne glede na svoj vidik 

učnega predmeta usvojili pričakovano znanje, zato se 

mora učitelj truditi, da v učni proces vnaša različne oblike 

in metode. Na žalost je pri dijakih velikokrat v ospredju 

zunanja motivacija (najpogosteje ocene), ne notranja 

(želja po znanju), zato se je treba še bolj potruditi, da to 

spremenimo – da jih pravilno izzovemo, spodbudimo in 

usmerimo. 

V prispevku bom predstavila različne metode in vrste 

motivacij, ki jih uporabljam pri pouku slovenščine in ki 

po spoznanjih iz pedagogike, psihologije in didaktike 

veljajo za sodobne – poudarjajo namreč, da se človek 

največ nauči z aktivno udeležbo, zato bi moral biti učenec 

postavljen v ospredje učnega procesa.  

 

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI 

PROCES IN DRUŽBENE 

SPREMEMBE  

Vzgojno-izobraževalni proces ni odvisen samo od 

človeških odnosov in sposobnosti, temveč tudi od 

pogojev, ki jih narekujejo okolje, družba, duh časa in 

politično-sistemsko ozadje (Wakouning in Ivanuš Grmek, 

2006).  

Dolga desetletja je bil vzgojno-izobraževalni sistem ne le 

tradicionalno-storilnostno naravnan, pač pa tudi 

hierarhično organiziran, močno centraliziran in pod 

ideološkim nadzorom. S tem je bila podprta tudi 

tradicionalna storilnostna kultura, ki ima rada red, 

disciplino in sledenje navodilom ter dober učinek, ne pa 

kritičnosti in samostojnosti (Bečaj, 2008). Z 

osamosvojitvijo, ko se je Slovenija začela vključevati v 

evropske in svetovne integracijske družbene tokove, naj 

bi se tudi slovenska »nova« demokratična šola intenzivno 

razgradila tradicionalnih, nedemokratičnih vzorcev 

preteklega delovanja (Židan, 2007). Tako sta se v teoriji 

izoblikovala dva modela vzgoje in izobraževanja; 

kulturno-transmisijski model na eni ter procesno-razvojni 

model na drugi strani. Za prvega velja prenašanje vnaprej 

zgrajenega modela vednosti, drugi pa je poznan kot 

proces kontinuirane rasti in razvoja oz. prenos 

določenega znanja, izkušenj, s tem da poudarja 
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prednostno naravo tistih vsebin in metod poučevanja, ki 

pripomorejo k razvoju osebnostnih zmožnosti. V današnji 

družbi si na področju šolstva in izobraževanja vseskozi 

želimo sprememb, iščemo nove metode poučevanja za 

prihajajoče generacije, ker mislimo, da jih zaradi 

družbenih sprememb nujno potrebujemo. Govorimo o 

družbi znanja oz. učeči se družbi in šoli kot učeči se 

organizaciji, ki je njen pogoj. 

»Spremembe niso potrebne zato, ker bi bilo sedanje delo 

slabo, pač pa zato, ker zaradi spreminjajočih se pogojev 

jutri ne bo več dobro. Kar je dobro danes, skoraj 

zagotovo ne bo več dobro jutri« (Bečaj, 2008, str. 15). 

»Togo vztrajanje pri modelih in načinih dela, ki so bili 

uporabni včeraj, danes učitelju morda res še dajejo 

občutek varnosti, otežujejo pa mu prilagajanje dejanskim 

potrebam poučevanja in učenja v sodobnem svetu« (Bajd 

in Artač, 2002, str. 109). 

In katere so tiste družbene spremembe, ki kličejo po 

nujnosti sprememb na področju šolstva? Nuissl navaja 

naslednje družbene spremembe, zaradi katerih moramo 

prenoviti šolski sistem (2006): 

– preusmeritev težišč blagovne produkcije – industrijska 

proizvodnja se skrči, v ospredje pride področje storitev; 

– novi mediji: nov način produkcije, komunikacije, 

porabništva; 

– internacionalno povezovanje (EU), globalizacija; 

– spremembe na področju trga dela, strukturna 

brezposelnost; 

– migracijska gibanja; 

– spremembe na področju družine in socialnega okolja.  

Zgoraj navedeni primeri so dovolj tehten razlog za 

pričakovanje sprememb na področju šolstva in 

izobraževanja oz. je glede na radikalne spremembe, ki jih 

je doživela družba, upravičeno pričakovati temu primerne 

spremembe šolskega sistema in znotraj tega tudi novega 

pristopa k učenju in poučevanju. V svetu je zato veliko 

govora o novih paradigmah učenja in poučevanja, a tudi 

pri tem je treba postaviti kritično vprašanje, koliko gre res 

za neke revolucionarno nove pristope in koliko zgolj za 

že zdavnaj uporabljene in preizkušene prijeme, ki so 

dobili novo preobleko in teoretično podstavo (Pelc, 

2008). 

V današnjem času se je izoblikovala postmoderna 

antropološka paradigma, v kateri pomembno mesto 

zavzema ekološka ozaveščenost, pojmovanje človeka kot 

svobodnega, mislečega subjekta, ki zahteva kritično 

udeležbo v vsem, kar ga zadeva. Tako so se spremenile 

tudi vloge učencev in učitelja. Učenci so aktivnejši, 

sodelujejo pri oblikovanju pouka, učitelj pa deluje bolj v 

posredni vlogi, ko pripravlja učne okoliščine, iz katerih 

bodo učenci čim bolj samostojno črpali znanje, poleg 

tega pa je v odnosu do učencev bolj demokratičen in 

human, kot je bilo to značilno za prejšnje didaktične 

paradigme). Strategije, značilne za ta koncept in 

paradigmo, pa se združujejo pod pojmom odprti pouk. 

Strmčnik ga opisuje takole: »Zanj je značilno, da se učnih 

ciljev, vsebin in metod ne oklepa okostenelo, da je 

usmerjen na učence, diferenciran in individualiziran, da 

omogoča učencem učno anticipiranje in participiranje, da 

se navezuje na življenje lokalne skupnosti (Strmčnik, 

2003)«. 

2.1 SODOBNI PRISTOPI 

POUČEVANJA IN POUK 

SLOVENŠČINE 
Sodoben pouk naj bi čim bolj spodbujal in omogočal 

samostojnost, soodločanje, sodelovanje in ustvarjanje 

učencev pri učenju, zato je v ospredju »proces 

komunikacije in interakcije med učitelji in učenci« kot pa 

tradicionalni »razlagalno-posredovalni proces«. Pri tem 

ne gre za odpravljanje poučevanja iz vzgojno-

izobraževalnega procesa, ampak za njegovo 

spreminjanje, kajti poučevanje in učenje sta med seboj 

močno povezani dejavnosti. Učenčevo samostojno 

pridobivanje znanja je treba dopolnjevati s 

posredovanjem gotovega znanja, kadar bi bilo učenčevo 

lastno pridobivanje tega neracionalno ali nemogoče. 

Naloga učitelja je tako usmerjati učence pri 

pridobivanju znanja in sposobnosti, jih vključevati v 

vse faze izobraževalnega procesa, jih spodbujati pri 

učenju in sproti prirejati njihovo dejavnost, pri vsem tem 

pa mora tudi ponuditi gotovo znanje. Naloga učencev pa 

je, da sodelujejo pri iskanju, oblikovanju in usvajanju 

znanja ter tako soustvarjajo ta izobraževalni proces 

(Blažič, 2003). 

3. SODOBNI PRISTOPI 

POUČEVANJA KNJIŽEVNOSTI PRI 

POUKU SLOVENŠČINE 
V preteklosti so pri pouku književnosti na splošno 

prevladovale metode, ki so skušale »prenesti« znanje od 

učitelja na učenca. To pomeni, da je učitelj večino ure 

predaval in razlagal novo snov, učenci so bili pri tem 

pasivni oziroma je bilo njihovo delo omejeno na 

zapisovanje učiteljeve razlage, za mlajše učence pa so 

učitelji snov narekovali. Tak način šolskega dela 

imenujemo transmisivni pouk (Rosandić, 1991).  

3.1 Primeri sodobnih pristopov pri 

pouku književnosti 

3.1.1 Obrazi 

Pri obravnavi cikla 21 pesmi Simona Jenka Obrazi sem 

se za uvodno motivacijo odločila za drugačen pristop, ki 

naj bi dijakom približal večplastnost izraza obraz 

(osnovna definicija, frazemi, značaj, pesem, podoba, slika 

…). Vsak dijak je dobil list formata A5, na katerem je 

bila slika ogledala. Na svoj list so zapisali svoje ime in ga 

dali sošolcu na desni. Vsak izmed sošolcev je na list 

napisal značilnost, ki mu je pri svojem sošolcu najbolj 

všeč, in dal list naprej – tako je vsak dijak za vsakega 

sošolca v ogledalo napisal eno značilnost. Na koncu je 

dobil dijak svoje ogledalo.  

Primer ogledala 

Ana – lep nasmeh, vedno pripravljena pomagati, 

najboljša prijateljica, dobra postava, obvlada matematiko, 

najboljši okus za glasbo, moja zaupnica, najbolj glasna, 

obvlada fiziko, obvlada vse, česar se loti, moj srček …  

Kar nekaj značilnosti se je ponavljajo, kar je glede na 

število dijakov (30) logično, treba je tudi razumeti, da se 

v razredu ne razume vsak z vsakim, med seboj niso vsi 
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prijatelji, zato so se nekateri izognili nerodni situaciji in 

prepisali napisano. 

Uvodna motivacija je bila zelo uspešna, saj smo poleg 

izraza obraz uzavestili pomen dobre samopodobe, ki je 

pri dijakih slabša od tiste, ki jo imajo drugih o njih.  

3.1.2 Magdalenice 

Pri književnosti se velikokrat soočamo z neznanimi 

izrazi, predmeti, hrano ... Danes lahko dijakom preko 

spleta takoj pokažemo fotografijo neznanega, lahko jim 

predvajamo video – »razdalja« od neznanega k znanemu 

je tako kratka, da se nam zdi vse znanje dostopno v 

rekordnem času. 

Obravnava cikla romanov Marcela Prousta V iskanju 

izgubljenega časa je ena izmed težjih, saj večini dijakom 

moderni roman ni blizu. Odlomek, ki ga analiziramo, je 

povezan z magdalenico in nehotnim spominom. Ko 

preberemo odlomek, ki opisuje, kaj magdalenica je, se 

ustavim in dijake vprašam, ali poznajo ta kolaček. Skoraj 

nihče si kljub natančnemu opisu ne predstavlja tega 

peciva, zato jim jih vsako leto spečem in jih ponudim 

takoj po odgovoru. Po izkušnjah je ta ura ena izmed 

najbolj zapomnljivih.   

3.1.3 Kamišibaj 

Pri obravnavi ljudskega slovstva se mi zdi kamišibaj 

odlično sredstvo motivacije za vse dijake. Ima etnološko 

funkcijo, saj oživlja ljudsko izročilo, ki je zaradi svoje 

literarne oblike težje uprizorljivo. Prav tako se mi zdi 

pomembna metoda pripovedovanja, saj je ljudsko 

slovstvo nastalo preko ustnega izročila – s 

pripovedovanjem so najbolje začutili razvoj. V svetu IKT 

smo razvrednotili pomen pripovedovanja zgodb in 

povezovanja preko osnovnega sporazumevanja. Tudi delo 

v skupinah je za dijake eno izmed boljših metod pouka, 

saj nimajo občutka, da poteka učni proces, zato je 
motiviranost zelo visoka. 

Dijaki 1. letnika so morali za domačo nalogo poiskati 

delo ljudskega slovstva, ki se navezuje na njihov kraj, 

vrsta pri tem ni bila določena. Pri pouku so se sami 

razdelili v pet skupin; po navadi jih razdelim jaz, zdaj 

sem želela videti, kako uspešno bodo delali, če se 

razdelijo sami, saj ne razmišljajo o uspešno izvedem delu 

(v skupini morajo imeti vodjo, organizatorja, 

pripovedovalca …), ampak se povežejo preko 

prijateljskih vezi. Po natančnih navodilih (izbira besedila, 

priredba besedila, osem risalnih listov, barvice in 

voščenke) so si sami zorganizirali potek dela. Ker smo 

imeli na voljo dve šolski uri, so prvo uro napisali 

koncept, narisali, pripravili zgodbo, naslednjo uro so jo 
predstavili/pripovedovali. 

3.1.4 Literarni activity 

Ta prirejena družabna igra je dijakom najljubša, ker 

poznajo klasičen Activity, tj. kombinacija risanja, razlage 

in pantomime, in ga radi igrajo. Namen igre je ponovitev 

vseh obravnavanih književnih del. 

Na tablo narišem polje v obliki kače, ga enakomerno 

razdelim na cca. 50 delov, v katere naključno napišem R 

(risanje), P (pantomima) in O (opis/razlaga). Dijake 

razdelim v štiri skupine po cca. sedem. Namesto figuric 

uporabim barvne magnetke. Vsaka skupina meče kocko; 

izberejo enega iz skupine, ki pride pred tablo, iz vrečke 

potegne listič z avtorjem in naslovom dela in naredi, kar 

je določeno s poljem, na katerega so prišli 

(risanje/pantomime/razlaga); na voljo imajo 45 sekund 

(vsi vidijo odštevalni čas, ker je projiciran preko spletne 

strani na pametno tablo). Če skupina ugotovi, katero delo 

je njihov sošolec narisal/pokazal/razložil, ostanejo na tem 

polju, če ne, gredo na prejšnje. Pravilen odgovor zahteva 

ime in priimek avtorja ter njegovo delo.   

Igra je zelo dinamična, dijaki so neverjetno kreativni, in 

kar je najpomembnejše, za ponovitev književnih del je 

zelo koristna, saj ponavljamo za vsa leta nazaj, npr. v 3. 

letniku so letos imeli za vsa tri leta 70 del. 

3.1.5 Klanec: družabna igra o Ivanu Cankarju 

Družabno igro Na klancu igramo ob koncu 3. letnika, ko 

dijaki že dobro poznajo Ivana Cankarja. Namen je 

utrjevanje in ponavljanje znanja o Cankarju. 

Klanec je družabna namizna igra na temo Ivana Cankarja, 

ki ni omejena le na šolsko rabo. Z igro lahko na sproščen 

in zabaven način preizkusimo, kako dobro poznamo 

Cankarja. Družabna igra je bila zasnovana z mislijo na 

pouk, saj kot učni pripomoček omogoča sproščeno 

usvajanje snovi in predstavlja spodbudo k bolj 

poglobljenemu branju in raziskovanju teme. Vsebinski 
del igre obsega: 

• 90 kartic z vprašanji izbirnega tipa, ki se nanašajo na 

Ivana Cankarja, njegovo delo in čas, v katerem je živel 
in ustvarjal, 

• 60 kartic z dejstvi iz življenja Ivana Cankarja, 

• 90 kartic s pojmi iz naslovov Cankarjevih del, ki so 
oblikovani kot pantomima, govorni ali risarski izziv. 

Karticam so priložene tudi igralne figure in kocka, 

igralna plošča ter navodila za igro. Poleg predvidenega 

načina za igro je možno kartice pri pouku uporabiti še na 

vrsto drugih načinov (kviz, razporejanje dogodkov, 

pisanje kratke zgodbe …) in tako spodbujati učence k 

aktivnemu raziskovanju Cankarjevega sveta. Igra 

povezuje in omogoča pristen stik med učenci ter spodbuja 

besedno izražanje in pozitivno tekmovalnost (Klanec: 

družabna igra o Ivanu Cankarju, 2018). 

4. ZAKLJUČEK 

Sodobni pristopi pri pouku slovenščine omogočajo 

dijakom boljše povezovanje znanja, večjo zapomnljivost, 

soodločanje, sodelovanje in ustvarjanje. To seveda ne 

pomeni, da moramo razlagalno-posredovalni proces 

izločiti, ampak da se moramo truditi, da sta interakcija in 

komunikacija med učiteljem in dijakom intenzivnejša. 

Primeri sodobnih pristopov pri pouku književnosti 

dokazujejo, da si dijaki določeno snov lažje zapomnijo, 

če so aktivno vpeti v proces pouka. Njihov odziv kaže na 

dobro motiviranost ravno zaradi drugačnega pristopa.  

V prispevku sem prikazala različne metode in vrste 

motivacije, ki so se izkazale za zelo uspešne in koristne. 

Z njimi sem dijake pravilno izzvala, spodbudila in 

usmerila, da so bili pri pouku nadpovprečno aktivni. 

Slabost prikazanih primerov je zagotovo v trajanju 
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celotne izvedbe, saj sem pri vsakem porabila vsaj enkrat 

več časa, kot bi ga pri klasični obravnavi oz. utrjevanju, 

zato vsaka ura ne more biti tako zabavna; seveda se 

trudim, da dijaki pri pouku sodelujejo, posredujejo svoje 

mnenje, so kritični in si tako oblikujejo vrednostni sistem.  
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POVZETEK  

Evropska komisija je za Slovenijo izdala opozorilo, da bo v prihodnjih letih ključni izziv za mala in srednja 

podjetja pomanjkanje kvalificirane delovne sile. Država bi zato morala več pozornosti nameniti dvigu spretnosti delovne sile 

in izboljšati izobraževalni sistem. Komisija ocenjuje, da bi morala Slovenija na vseh ravneh izobraževanja v učni program 

vključiti podjetništvo. V visokošolski strokovni, višješolski in srednješolski strokovni izobraževalni sistem je podjetništvo na 

programih ekonomske usmeritve že v veliki meri vključeno. Izvaja se v okviru rednega oz. odprtega kurikuluma in v okviru 

raznih projektov. V srednjih ekonomskih šolah se v okviru modula poslovanje podjetij izvaja praktično podjetniško 

usposabljanje. Ta oblika izobraževanja je simulacija delovnega procesa, kjer so dijaki in učitelji zaposleni na konkretnih 

delovnih mestih podjetja, banke ali zavarovalnice. Dijaki z opravljanjem svojega dela poglabljajo predhodno pridobljena 

teoretična znanja in pridobivajo praktične podjetniške izkušnje pod vodstvom učitelja – mentorja, ki delo vodi, spremlja, 

analizira, usmerja in svetuje. V osnovnih šolah pa se osnovnih podjetniških vsebin lotijo entuziasti v obliki krožkov. Na 

srednješolski stopnji so učni načrti že pripravljeni in bi jih bilo treba za izvajanje v osnovnih šolah prilagoditi, saj učenci 

nimajo potrebnega predhodnega ekonomskega znanja. 

Ključne besede 

podjetništvo, kurikulum, izobraževalni sistem, učno podjetje 

ABSTRACT  

A warning has been issued for Slovenia by European Committee concerning the years to come, predicting the main challenge 

for small and middle-sized companies will be the lack of skilled labour. The state should therefore pay more attention to the 

increase of labour's skills and try to improve the system of education. The committee has assessed that entrepreneurship 

should be part of syllabus on every level of education in Slovenia. Entrepreneurship has already been included in economic 

specialization programs of technical higher education system, in post-secondary and secondary technical ones. It is performed 

as part of regular or open curriculum and as various project activities. In secondary schools of economics practical 

entrepreneurial training in performed in a module Operation of Companies. It is the education form which represents the 

simulation of work process, as students and teachers are employed, occupying concrete workplaces at a firm, bank or 

insurance company. By performing their work, students deepen the previously obtained theoretical knowledge and gain 

practical entrepreneurial know-how under the management of their teacher-mentor, who not only manages the work, but also 

supervises, analyses, directs and gives advice. In primary schools there are enthusiasts who set themselves to teach pupils 

entrepreneurial contents as part of society’s activities. Syllabus has already been prepared in secondary schools, though it 

would have to be adjusted for the use in primary schools due to the fact that pupils have no previous economic knowledge. 

Keywords 

entrepreneurship, curriculum, education system, practice firm 

1. UVOD 
Statistični podatki kažejo, da v Sloveniji mala in srednja 

podjetja predstavljajo 99,1 odstotka vseh podjetij in 

ustvarijo 50,9 odstotka vrednosti izvoza. Največ podjetij 

se je uvrščalo v strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti. Druga najštevilnejša skupina so bila podjetja 

v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 

vozil, tretja pa podjetja v drugih dejavnostih. 54,7 

odstotka v letu 2017 evidentiranih podjetij so bile fizične 

osebe, 45,3 odstotka pa pravne osebe. Najštevilnejši med 

vsemi so bili samostojni podjetniki posamezniki; bilo jih 

je 48,5 odstotka [1]. Obeti za slovenska mala in srednja 

podjetja so po ocenah Evropske komisije pozitivni. Mala 

in srednja podjetja v Sloveniji naj bi ustvarila več kot 

10.000 novih delovnih mest. Glavni motor rasti pa naj bi 

bila mikro podjetja. Imela naj bi 12,5-odstotno rast 

dodane vrednosti in približno 5-odstotni dvig števila 

zaposlenih. 

 

Slika 1: Podjetja glede na pravni status (vir: 

https://data.si/blog/2017/11/26/mala-in-srednja-podjetja/) 

https://data.si/blog/2017/11/26/mala-in-srednja-podjetja/
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Pomemben podatek, ki izhaja iz pregleda statističnih 

podatkov naših podjetij, je tudi ta, da so mala in srednja 

podjetja bistveno manj inovativna. Inovacijska aktivnost 

pomeni, da so podjetja v opazovanem obdobju uvedla 

tehnološko inovacijo proizvoda in/ali postopka ali pa 

netehnološke inovacije na področju organizacije in/ali na 

področju trženja. Če primerjamo prejemnike priznanj za 

leto 2017, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica 

Slovenije, ugotovimo, da je med 35 nagrajenimi podjetji 

za inovativnost samo en prejemnik, ki je fizična oseba. 

Evropska komisija opozarja, da bo v prihodnjih letih 

ključni izziv za mala in srednja podjetja pomanjkanje 

kvalificirane delovne sile. Država bi zato morala več 

pozornosti nameniti dvigu spretnosti delovne sile, kar 

posledično pomeni, da bi morala izboljšati izobraževalni 

sistem. Komisija ocenjuje, da bi morala Slovenija na vseh 

ravneh izobraževanja v učni program vključiti 

podjetništvo. Memorandum Komisije Evropske skupnosti 

govori o treh odločilnih dejavnikih izobraževanja. To so: 

 poudarek na človeškem potencialu, 

 evropski trg usposabljanja in izobraževanja, 

 permanentno izobraževanje, ki je vezano na osnovno 

poklicno izobraževanje. 

Cilj, ki se tu zastavlja, je naslednji: zagotoviti svobodno 

kroženje oseb in razviti skupno politiko izobraževanja. 

Na področju izobraževanja in pridobivanja poklicnih 

kvalifikacij Evropska skupnost daje velik pomen 

predvsem poklicni identifikaciji in socializaciji, kjer je 

povezovanje teorije s prakso razumljeno predvsem kot 

tesno povezovanje šol z gospodarstvom. 

V visokošolski strokovni, višješolski in srednješolski 

strokovni izobraževalni sistem je podjetništvo že v veliki 

meri vključeno. Posebej to velja za ekonomsko 

usmeritev. V osnovnih šolah pa se osnovnih podjetniških 

vsebin lotijo entuziasti v obliki krožkov. Strokovnjaki 

povdarjajo, da šole niso usmerjene niti v dograjevanje 

ustvarjalnih osebnosti niti v ustvarjalno sodelovanje. 

Torej šole ne usmerjajo izobraževancev v raziskovanje in 

skupinsko delo, ampak na reševanje zaprtih problemov, 

pri katerih pride do izraza sposobnost konvergentnega 

mišljenja. 

V srednjih ekonomskih šolah se v okviru modula 

poslovanje podjetij izvaja praktično podjetniško 

usposabljanje. Ta oblika izobraževanja pomeni simulacijo 

delovnega procesa, kjer so izobraževanci in učitelji 

zaposleni na konkretnih delovnih mestih podjetja, banke 

ali zavarovalnice. Izobraževanci z opravljanjem svojega 

dela poglabljajo predhodno pridobljena teoretična in 

pridobivajo praktična znanja s področja računalništva in 

informatike, podjetniškega in gospodarskega prava, 

gospodarskega poslovanja in korespondence, 

računovodstva, poslovnega slovenskega in tujih jezikov, 

komuniciranja in poslovnega bontona pod vodstvom 

učitelja – mentorja, ki delo vodi, spremlja, analizira, 

usmerja in svetuje. Predstavlja izobraževalni center v 

izobraževalni organizaciji [2]. Delo je organizirano v 

učilnici, ki je opremljena kot podjetniška pisarna z vso 

sodobno opremo, in razdeljeno na delovne naloge [3]. 

Delovne naloge so lahko razdeljene različno, običajno pa 

si izobraževanci razdelijo naloge v računovodstvu, 

tajništvu, kadrovski službi, marketingu in nabavi. 

Izobraževanci ustanovijo svoje podjetje in se aktivno 

vključujejo v za ta namen organiziran »skupni trg učnih 

podjetij« doma in po svetu [3]. Delovanje je pogojeno z 

medsebojnim povezovanjem učnih družb, oblikovanih na 

sorodnih šolah, in »centralo učnih podjetij«, ki simulira 

izvajanje manjkajočih organizacij, kot so državna uprava, 

upravni in davčni organi, centralna banka, pošta ipd.  

V takšnem učnem okolju morajo učitelji oblikovati 

drugačen pristop do izobraževancev, vsebine, 

metodologije dela in okolja [4]. Sprememba odnosa z 

okoljem pomeni izdelavo takšnih izobraževalnih 

programov, ki podpirajo sodobne oblike in metode dela, 

zagotavljanje ustreznih kadrov in financiranje [5]. 

Sprememba metodologije dela pa narekuje tudi drugačen 

odnos med učiteljem in izobraževancem. Učitelj postane 

svetovalec in usmerjevalec. S tem se spremeni 

izobraževančev položaj, saj ni frontalne učne oblike, ki 

sicer še vedno prevladuje. V takšni klimi so dani vsi 

pogoji za demokratične in kooperativne odnose ter 

medsebojno spoštovanje, ki izobraževanca spodbujajo k 

aktivnemu sodelovanju, ga uvaja v skupinsko delo in mu 

hkrati omogoča samostojno in ustvarjalno reševanje 

problemov ter izvajanje nalog. Pri izvajanju 

izobraževanja mora učitelj upoštevati individualne 

sposobnosti, interese, potrebe in druge posebnosti. 

Celoten proces sloni na številnih interakcijskih odnosih, 

ki jih mora poznati in obvladovati. Izobraževanec s 

pridobivanjem znanja razvija tudi samokritičnost, 

samostojnost, samoiniciativnost, ustvarjalnost, 

sposobnost komuniciranja in skupinskega dela ter 

samozavest. 

Na nekaterih srednjih strokovnih šolah se izvaja tudi 

projekt JA (Junior Achievement), kjer dijaki izdelujejo 

konkretne izdelke in jih tudi tržijo. To sili izobraževance, 

da na nov, izviren način skušajo individualno ali 

skupinsko reševati novonastale nenaučene situacije. 

Skozi ta model izobraževanec skuša uveljaviti svoje 

ideje, svoj način reševanja problemov. 

Njihove ideje se izoblikujejo v skupini pri skupinskem 

delu in se kažejo v njihovih izdelkih in dejavnostih, ki 

imajo določen namen.  

Osnovni namen, gledano skozi prizmo podjetništva, je 

ustvarjanje prihodka in v končni fazi dobička. Gledano 

skozi prizmo pedagogike, didaktike in metodike, pa je 

namen, da se pri izvajanju pouka ustvari takšna delovna 

klima, kjer je izobraževanec motiviran za reševanje 

konkretnih problemov, ki v dani situaciji nastopijo. Da 

model izobraževance motivira, bi lahko potrdili s podatki 

o izostankih, kajti motiviran izobraževanec ne bo 

izostajal od organiziranih oblik pouka, če ni za to resnega 

razloga. Avtor je izvedel raziskavo med izostanki v dneh, 

ko je običajni pouk, in v dneh, ko je pouk v obliki učnega 

podjetja. Neopravičeni izostanki so v dneh izvajanja 

pouka v obliki učnega podjetja v povprečju trikrat manjši 

od neopravičenih izostankov ob drugih dneh. Po drugi 

strani pa izobraževanci prevzamejo del odgovornosti za 

delo, ki so ga prevzeli, in se čutijo dolžni delo izpeljati do 

konca [7]. 

Za srednješolsko izobraževanje so pripravljeni učni 

načrti, opredeljeni učni cilji in vsebine.  



 

 

127 

 

 

2. UVAJANJE 
Vsak projekt zahteva za izvedbo in vpeljavo določen čas. 

Poleg časovne komponente je treba predvideti tudi 

izvajalce na mikro- in makronivoju, organiziranost, 

vodenje, materialna sredstva in financiranje. Glede na to, 

da se modul že izvaja v Sloveniji in je preizkušen in 

evalviran, bi ga bilo lažje uvesti na nižji nivo 

izobraževanja.  

Učitelji v osnovnih šolah nimajo podjetniških izkušenj, 

kot jih imajo učitelji strokovno-teoretičnih predmetov na 

srednjih šolah. Predvsem jim primanjkuje izkušenj, ki bi 

si jih pridobili z izvajanjem dela, da bi jih potem 

prenašali na izobraževance. Vse manj se zavedamo, da ni 

dovolj samo prenašanje znanja od učitelja na 

izobraževanca, ampak tudi izkušenj. Izkušnje so običajno 

nekakšna nenapisana pravila, ki si jih ljudje pridobijo pri 

opravljanju dela. Pogosto morajo hitro reagirati in niti ne 

vedo, kakšna bo prava posledica nenadne odločitve. Po 

analizi ugotovijo, ali je bila odločitev pravilna ali ne, in 

jim je to vodilo za odločanje pri podobnih situacijah. 

Vendar pravih podatkov o izkušnjah na posameznem 

delovnem področju običajno ni. Kajti ljudje, ki imajo 

izkušnje, o njih malo pišejo. Zato so izkušnje slabo 

dokumentirane in jih je težko prenašati. Kar pa je 

publiciranih izkušenj, niso dobro podprte s potrebnimi 

podatki, ker jih pogosto sistematično ne beležijo, pa še 

zastareli so. Zato so toliko bolj cenjeni posamezniki, ki 

imajo praktične izkušnje. Ker ni zapisanih izkušenj, je 

najbolj uspešen prenos od učitelja na izobraževanca z 

neposredno komunikacijo. Torej lahko izkušnje prenašajo 

le učitelji, ki so že opravljali konkretna dela. Smiselno bi 

bilo, da učitelj pridobi osnovno znanje s tečajem za 

vodenje učnega podjetja, ki ga izvaja Centrala učnih 

podjetij Slovenije. 

Ključni problem bo verjetno pridobitev ustreznega 

prostora. V ta namen se lahko preuredi klasična učilnica z 

nekaj manjših posegov, predvsem z drugačno postavitvijo 

miz in panelnimi stenami, ki pa tudi niso nujne za 

izvedbo. Za izobraževalne organizacije bo težje rešljiv 

problem od prostorskega pridobitev ustrezne računalniške 

in avdio-vizualne opreme. Oprema, ki naj bi jo 

izobraževanci imeli na razpolago pri pouku, je navedena 

v spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Predvidena oprema 

ZAP. ŠT. OPIS KOS 

1. Pisarniška miza 6 

2. Omara 4 

3. Stol 18 

4. Računalnik 9 

5. Scanner 1 

6. Pisarniški material  

7. Stojala, police  

8. Tiskalnik 1 

9. Diktirna naprava 1 

10. Mapa za shranjevanje dokumentov 17 

11. Koš za odpadke 4 

12. Računski stroj 4 

13. Televizijski sprejemnik 1 

14. Kamera 1 

15. Programska oprema  

16. Strokovne revije  

3. NALOGE UČITELJA 
Učitelj – mentor v skladu z učnim načrtom in v dogovoru 

z učenci pripravi delitev nalog, ki jih mora posameznik 

opraviti na svojem delovnem mestu. Učenci naj bodo po 

možnosti razvrščeni na tista delovna mesta in oddelke, v 

katerih jih delo najbolj zanima. Težko je podati 

univerzalno priporočilo, kako naj se delo deli po 

posameznih oddelkih, kjer učenci opravljajo svoje delo, 

zaradi prostorskih pogojev, števila učencev, časovne 

razporeditve idr. Izvedba nalog bo odvisna tudi od 

usposobljenosti in ambicioznosti učitelja ali pa izvajalca, 

ki že ima izkušnje na podjetniškem področju. Zato je v 

nadaljevanju podan samo predlog za delitev. Naloge: 

 vodenje sestankov 

 pregled prispele pošte 

 razdeljevanje dela 

 koordinacija in organizacija dela 

 sugestije in navodila za delo 

 pregled opravljenega dela, analiza in korekcije 

 kontrola opravljenega dela v povezavi z zakonodajo 

 priprava priložnostnih nalog in praktičnih vaj: igra 

vlog, telefonski razgovor, zapisnik telefonskega 

razgovora, zapisnik sestanka, poslovni bonton ipd. 

 pomoč pri reševanju nastalih problemov 

 poročila 

 propagandne akcije 

 udeležba na seminarjih 

 priprava ustreznih računalniških programov 

 uporaba računalnika pri oblikovanju besedil, 

korespondenci in drugih poslovnih področjih 

 uporaba druge računalniške tehnologije in 

programske opreme 

 pregled in korekcija dopisov v slovenskem jeziku 

 drugo 

4. DELITEV NALOG V 

MARKETINGU 
Marketing in nabava sta lahko organizirana kot skupen 

oddelek, lahko pa sta ločena. Dejavnost obeh se pogosto 

prepleta, zato je smiselno oblikovati en oddelek. Zaradi 

prostorskih pogojev in velikega števila izobraževancev, 

ki hkrati delajo na isti nalogi, pa kaže organizirati delo 

ločeno. Torej je organiziranost prepuščena učitelju – 

mentorju ali pa se oblikuje skupaj z izobraževanci [6]. 

Predlog za delitev nalog v marketingu kot samostojni 

organizacijski enoti[7]: 

 predlagati organizacijsko shemo družbe 

 predlagati ime in firmo družbe 

 izdelati logotip podjetja 

 izdelati predstavitveni prospekt 

 izdelati organigram družbe 

 opraviti analizo in pripraviti predloge za proizvodni 

program, prodajne cene, distribucijo in 

komuniciranje 

 izbrati proizvodni program oz. asortiment 

 izbrati širino in globino proizvodnega programa oz. 

asortimenta 

 izdelati prodajni katalog 

 izdelati priložnostne ponudbe 
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 določiti način reklamacije 

 opisati servisno mrežo 

 določiti embalažo 

 izdelati kalkulacije za artikle 

 pripraviti znižane cene in popuste ob priložnostnih 

ponudbah 

 določiti popuste v obliki skonta in rabata 

 določiti plačilne pogoje 

 določiti splošne prodajne pogoje 

 določiti stroške dostave artiklov stranki 

 določiti posledice odstopa stranke od pogodbe 

 izdelati interno naročilnico in dobavnico 

 pripraviti propagandna sporočila 

 določiti ustrezen način dostave artiklov 

 določiti dobavne pogoje 

 določiti posledice neprevzema blaga s strani 

naročnika 

 določiti stroške distribucije 

 opisati način vračila artikla v primeru reklamacije 

 izdelava vabil za poslovna srečanja 

 izbrati ukrepe za pospeševanje prodaje 

 pripraviti nagradne igre, degustacije, izložbe ipd. 

 organizirati dan odprtih vrat 

 pripraviti okrogle mize na določene teme 

 udeležiti se sejma učnih družb 

 izdelati reklamne panoje 

 sproti obveščati o akcijah in spremembah na 

oglaševalskih mestih 

 določiti subjekte propagande 

 izbrati propagandna sredstva in posrednike 

 opredeliti stroške propagande 

 opraviti analizo in ugotoviti stopnjo doseganja 

postavljenih ciljev 

 izdelati priložnostna darila za poslovne partnerje 

 oblikovati čestitke za poslovne partnerje 

 oblikovati in izdelati vizitke 

 oblikovati in izdelati priponke za zaposlene 

 drugo. 

5. NALOGE V TAJNIŠTVU 
Tajništvo je posebna služba v družbi, ki tesno sodeluje z 

vsemi oddelki in posamezniki. Kot smo že omenili, je 

lahko organizacija različna. Tajništvo se lahko priključi 

tudi k oddelku za kadrovske zadeve ali pa deluje 

samostojno, čeprav tajnica ne predstavlja oddelka zase. 

Če prostor omogoča in se kaže potreba, sta lahko v 

tajništvu zaposlena dva učenca. Podan je predlog opisa 

del in nalog v tajništvu, ki ga kontrolira neposredno 

učitelj – mentor [7]: 

 sprejem pošte in vpis v knjigo sprejete pošte 

 oddaja pošte in vpis v knjigo oddane pošte 

 razdelitev pošte po namembnosti 

 oskrba z znamkami 

 pravilno pisanje naslovov naslovnikov 

 evidenca porabljenih znamk 

 pisanje poslovnih dopisov: obvestil, odločb, internih 

dopisov 

 sodelovanje na sestankih in pisanje zapisnikov 

 telefonski razgovori, posredovanje sporočil in 

pisanje zapisnikov telefonskega razgovora 

 pošiljanje sporočil s telefaksno  napravo ali preko 

elektronske pošte 

 pisanje po nareku ali diktirni napravi 

 izdaja in predlog obračuna potnih nalogov za 

službene poti zaposlenih 

 obveščanje zaposlenih 

 predlog nabave pisarniškega materiala 

 ovrednotenje porabe pisarniškega materiala in 

izdelava poročil 

 izdaja pisarniškega materiala zaposlenim po potrebi 

 izdelava seznama zaposlenih in obrazca za vodenje 

prisotnosti zaposlenih na delu 

 vodenje evidence prisotnosti za zaposlene. 
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POVZETEK  

Učenci na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani imajo zaradi svojih specifičnih težav (govorno jezikovna motnja, avtizem, 

gluhota, naglušnost, čustvene in vedenjske težave ali kombinacija motenj) pri podajanju in prejemanju učne snovi velikokrat 

težave s komunikacijo, javnim nastopanjem, pozornostjo in medsebojnimi odnosi. Učence sem povezovala in navajala na 

medvrstniško sodelovanje v sklopu projektov eTwinning. Želela pa sem jih povezati tudi pri pouku, pri podajanju učne snovi. 

Petošolci so pri urah predmeta družba za tretješolce pripravili PowerPoint predstavitev Slovenije in jim snov predstavili. Da 

bi dobili povratno informacijo, kako uspešno so snov predstavili in kaj so si tretješolci zapomnili, so v spletni aplikaciji 

Kahoot! izdelali kviz. Z medvrstniškim sodelovanjem sta oba razreda ogromno pridobila. Med njimi so se stkale prijateljske 

vezi. Učenci niso bili le pasivni prejemniki znanja, ampak so gradili znanje in veščine skozi interakcije z okoljem. 

Ključne besede  

učenci s posebnimi potrebami, medvrstniško sodelovanje, sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, Kahoot!. 

ABSTRACT  

Due to their specific problems (speech and language impairments, autism, deafness, hearing impairment, emotional and 

behavioural problems or a combination of disorders) pupils at the School for the Deaf and hard-of-hearing Ljubljana (Zavod 

za gluhe in naglušne  Ljubljana) often have problems with communicating, public speaking, attention and mutual interactions 

when passing or receiving subject matter. I connected students and accustomed them to peer-to-peer collaboration within 

eTwinning projects. I also wanted to connect them during lessons, when teaching and learning. During lessons of subject 

Social science fifth-graders prepared  PowerPoint presentation of Slovenia for third-graders and presented the material to 

them. In order to get feedback on how successfully they presented the subject matter and what the third-graders remembered, 

the fifth-graders created a quiz in online app Kahoot! Both classes gained enormous benefits with peer-to-peer collaboration. 

They even became friends. Students were not only passive recipients of knowledge, but they also built knowledge and gained 

skills through interactions with the environment.  

Keywords 

students with special needs, peer-to-peer collaboration, modern information and communication technology, Kahoot!.

1. UVOD  
Sem magistrica profesorica inkluzivne pedagogike. Na 

Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani sem zaposlena 

kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami. Naši učenci 

imajo zaradi svojih specifičnih motenj (govorno 

jezikovna motnja, avtizem, čustvene in vedenjske motnje, 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gluhota, 

naglušnost, kombinacijo več motenj) pri podajanju in 

prejemanju učne snovi veliko težav.  

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije v 

šolo in v učni proces je nujno tako za nadaljne 

izobraževanje kot tudi za vključevanje v družbo. 

Glede na namen uporabe računalnika v vzgojno-

izobraževalnem procesu razlikujemo: 

- računalnik kot pripomoček izvajalcem in raziskovalcem 

učnega procesa, 

- računalnik kot učno sredstvo in pripomoček, 

- računalnik kot učna vsebina (Jereb, 1986). 

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije pri 

pouku nam omogoča, da učni proces prilagodimo 

učencem in posameznikovemu slogu spoznavanja in 

učenja. Učni slog je namreč za posamezmika značilna 

kombinacija učnih strategij. Te so specifična kombinacija 

mentalnih operacij, ki jih uporablja glede na zahteve 

konkretne učne situacije. Sodobna informacijsko 

komunikacijska tehnologija omogoča interktivnost 

učenca s snovjo, ga aktivira ter spodbuja k aktivnosti pri 

pouku (Božnar, 2004).  

Res pa je, da informacijsko komunikacijska tehnologija 

sama po sebi ne omogoča prilagoditev posameznikovim 

potrebam. Je le orodje, ki ga uporabljajo učitelji v učnem 

procesu, da ga lahko prilagajajo učencem. S pomočjo 

sodobne tehnologije postane pouk bolj zanimiv in 

razgiban. Na zanimiv in drugačen način lahko s pomočjo 

računalnika tude preverjamo in utrjujemo znanje 

učencev.  

Eden izmed prvih načinov uporabe računalnika na 

področju izobraževanja je bilo njegovo vključevanje v 

fazo evalvacije oz. testiranje znanja učencev (Jereb, 

1986).  

Uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije v 

vzgojno-izobraževalni sistem pomaga učencem razviti 

spretnosti, ki so potrebne za uspešno življenje in delov 

21. stoletju, spodbuja učitelje k izboljšanju načina učenja 
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v razredu z interaktivnimi in dimaničnimi viri, ki jih 

informacijsko komunikacijska tehnologija nudi in 

zagotavlja več motivacije in bogatejšo izkušnjo učenja za 

učence (Brećko in Vehovar, 2008). 

Pretirana raba računalnika, internet in drugih medijev 

lahko vpliva na izolacijo in uhajanje v nerealen svet. 

Posebej hitro se to lahko zgodi otrokom s posebnimi 

potrebami, ki v družbi niso sprejeti tako kot bi si želeli, 

če nimajo prijateljev in so osamljeni. Bežati v virtualen 

svet je za njih lažje, kot pa se spopadati z realnim svetom. 

Virtualni svet mu nadomešča resnična prijateljstva, zato 

lahko otrok hitro postane asocialen. Učitelj mora biti pri 

ponujanju informacijsko komunikacijske tehnologije tudi 

pazljiv. Učencem mora predstaviti kaj pomeni učenje s 

pomočjo sodobne tehnoogije. Razvijati jim je treba 

kritično mišljenje in jih navaditi, da so pri izbiri podatkov 

in informacij s spleta pazljivi, saj ni nujno, da so ti 

podatki in informacije vedno verodostojne.  

3. MEDNARODNI PROJEKTI 
S petošolci sem sodelovala v mednarodnih projektih 

eTwinning. Učenci so spoznavali jezik, kulturo in šolske 

sisteme različnih evropskih držav. Vsak posameznik v 

mojem razredu ima specifične težave (avtizem, govorno 

jezikovne motnje, čustvene in vedenjske motnje), ki se 

najbolj odražajo na področju komunikacije, pozornosti in 

koncentracije ter pri javnem nastopanju. Želela sem, da bi 

se učenci na našem Zavodu, kljub različnim motnjam in 

primanjkljajem, ki jih imajo, povezali in sodelovali. S 

tem bi razvijali tudi strpnost in tolerantnost do drugačnih. 

4. MEDVRSTNIŠKO 

SODELOVANJE 
K sodelovanju sem povabila tretješolce, ki so avtistični 

oddelek. Sodelovali in se povezovali smo se v različnih 

eTwinning projektih. Ker se je to sodelovanje izkazalo 

kot odlična ideja, sem sodelovanje spodbujala še pri 

pouku. Sprva smo skupaj ustvarjali pri likovni umetnosti. 

Kasneje smo pri določenih temah združili predmeta 

spoznavanje okolja in družba.  

Tretješolci so pri predmetu spoznavanje okolja glede na 

cilje v učnem načrtu:  

- spoznavali Slovenijo, državljane Slovenije in pripadnike 

drugih narodov v Sloveniji,  

- spoznavali državne simbole in  

- našteli sosednje države.  

Petošolci so glede na cilje v učnem načrtu pri predmetu 

družba: 

- spoznavali naravne enote Slovenije,  

- opisali naravne značilnosti,  

- spoznavali in navedli nekatere slovenske značilnosti, 

posebnosti, in sestavine, ki oblikujejo narodno 

istovetnost, naravno in kulturno dediščino, 

- spoznavali nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz 

slovenske preteklosti,  

- spoznavali organiziranost slovenske države s 

poudarkom na demokraciji,  

- spoznavali vlogo in pomen glavnega mesta ter državnih 

simbolov in državnih praznikov ter 

- spoznavali različnost prebivalstva v Sloveniji (narodne 

manjšine, priseljenci).  

Starejši učenci so za mlajše pripravili PowerPoint 

predstavitev Slovenije (slika 1). Sledili so učnima 

načrtoma obeh predmetov.  

Zaradi specifičnosti učencev, sem pričakovala težave 

tako pri podajanju kot pri prejemanju učne snovi, vendar 

so bili moji dvomi odveč. Starejši učenci so se odlično 

pripravili in samozavestno nastopili, mlajši učenci pa so 

zbrano poslušali in si skušali čim več zapomniti.  

Ker smo s petošolci želeli dobiti povratno informacijo o 

obravnavani snovi, so učenci za tretješolce izdelali kviz 

Kahoot!. (slika 2) Kahoot! je spletna aplikacija, kjer 

lahko sestavljaš kvize na izbrane teme. Učenci takoj 

dobijo povratno informacijo, hkrati pa sami spremljajo 

svoj napredek. Za ustvarjanje kviza Kahoot! je potrebno 

imeti ustvarjen uporabniški račun na spletni strani 

aplikacije. Registracija je brezplačna, orodje pa preprosto 

za uporabo. Ker je pomembno, da učenci tiho in zbrano 

poslušajo, se s tem uri tudi njihova pozornost in 

koncentracijo, s katero ima večina naših učencev največ 

težav. Vprašanja so jim petošolci prebrali samo enkrat. 

Tretješolci so odgovarjali na vprašanja. Ko so na 

vprašanje odgovorili vsi učenci ali pa ko je potekel čas, ki 

je bil namenjen odgovorom, se je na zaslonu prikazal 

graf, ki je prikazoval, koliko učencev je odgovorilo na 

katerega od ponujenih odgovorov. Tako so bili učenci 

takoj opozorjeni na napačen odgovor. Ob koncu vsakega 

vprašanja se je prikazala lestvica najuspešnejših učencev. 

To so navadno bili tisti učenci, ki so na vprašanja 

odgovarjali hitro in seveda pravilno. Učenci lahko 

odgovore med tudi seboj primerjajo. Nekateri učenci se 

znajdejo in počakajo, da na vprašanje odgovorijo boljši 

sošolci in potem ponovijo za njimi. Vseeno pa so bili vsi 

izredno motivirani za delo. Med branjem vprašanja so bili 

tiho in potem hitro odgovarjali. Eni uspešno, drugi malo 

manj. Na koncu so lahko učenci kviz ocenili (slika 3). 

Čeprav so si vsi želeli še več vprašanj, so bile ocene 

kviza različne. Marsikateri učenec je kviz ocenil slabše, 

kot bi ga sicer. K oceni je veliko pripomogel tudi lastni 

uspeh. Če je bil posameznik pri kvizu uspešen, je bila 

ocena višja.  

Kahoot! kviz je primeren za uvodno motivacijo, za 

obravnavo nove snovi, za ponavljanje in utrjevanje pred 

testom, za preverjanje znanja, lahko pa ga učitelj uporabi, 

samo zato, da popestri pouk.   

5. ZAKLJUČEK 
Kranjčan (2006) je zapisal, da je temeljni princip šole 

brez izključevanja to, da se učenci učijo skupaj. Šola je 

tista, ki mora prepoznati in upoštevati različnost potreb.  

Drugačen način poučevanja ne pomeni odprave tistega, 

kar prepoznamo kot zanesljivo strukturo učnih ur. Takšen 

način potrebuje zelo dobro sestavo učne ure in strukturo. 

Učenci se zaradi učiteljevih iznajdljivejših načinov 

poučevanja rajše učijo. Zaradi drugačnega načina prav 

tako ne bomo izgubili raznolikosti. Na šolah se bo 

namreč vedno uporabljal spekter poučevalnih metod, od 

tradicionalnih do takih bolj nenavadnih (Smith, 2012) 
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Oba razreda sta z medvrstniškim sodelovanjem ogromno 

pridobila. Učenci niso bili le pasivni prejemniki znanja, 

ampak so gradili znanje in socialne veščine skozi 

interakcije z okoljem. Pridobili so vsi, tako učenci, ki so 

poučevali, kot tisti, ki so se učili. Razvili so strpnost in 

tolerantnost do drugačnih. Starejši so razvijali strpnost do 

mlajših, med vsemi pa so se stkale tudi prijateljske vezi. 

 

Slika 1: Predstavitev Slovenije 

 

 

Slika 2: Kahoot! kviz  

 

 

Slika 3: Ocena kviza Kahoot! 
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POVZETEK  

Učitelji pogosto opažamo, da z leti šolanja vse več učencev postaja za šolsko delo nezainteresiranih, težje spremljajo pouk, 

manj si pri pouku zapomnijo, aktivno sodelovanje pri pouku pa izrazito pada. Medtem ko prvošolci kar ne morejo dočakati, 

da bodo lahko povedali svoje razmišljanje ob učiteljevi razlagi, se pri devetošolcih borimo za njihovo pozornost in se 

razveselimo vsake dvignjene roke. Na to seveda vpliva veliko dejavnikov, eden pomembnejših in pogosto spregledanih pa je 

učenje skozi gib. Glede na izkušnje se gibalne aktivnosti pogosto uporablja predvsem kot sprostitev med poukom in učenje 

skozi igro pri učencih prvega triletja, precej manj takih aktivnosti zasledimo v drugem, v zadnjem triletju pa gibanju 

pozornost namenja le peščica učiteljev. V prispevku bom predstavila več takšnih aktivnosti, ki jih lahko izvajamo tudi s 

starejšimi učenci in ne zahtevajo veliko priprav. Kot socialna pedagoginja pri večini otrok, s katerimi delam, vsa leta opažam 

motorični nemir in nezmožnost sedenja pri miru in ker veliko teh elementov opažam tudi pri otrocih, ki niso vodeni, sem v 

preteklem letu več pozornosti namenila odkrivanju, kako na pozornost in koncentracijo vpliva bolj načrtovano vpeljevanje 

gibalnih aktivnosti. Eno privih orodij je bila kinestetična miza, uporaba katere je takoj pokazala povečanje pozornosti in 

zmožnosti sledenja pouku in reševanju nalog za dvakratnik. To me je opogumilo, da sem v ure DSP začela vnašati tudi druge 

kinestetične aktivnosti, ki jih bom opisala v prispevku. Nekatere od teh aktivnosti so v svoje delo vpeljale tudi učiteljice 

predmetne stopnje in kmalu so tudi one poročale o veliki spremembi v razredni klimi in samem učnem procesu.   

Ključne besede 

gibalne aktivnosti, pozornost, učna uspešnost, aktivno sodelovanje 

ABSTRACT  

Teachers often notice, that more and more students through schooling become less interested in school work, have more 

difficulties following lessons, remember less in school, and their active participation distinctively declines in classroom 

lessons. While first-class students can't wait to be able to express their thoughts on the teacher's interpretation, we are 

struggling to draw attention of nine-class students and are glad of each raised hand. This of course, is influenced by many 

factors. One of the more important and often overlooked factor is learning through movement. According to experience, 

movement activities are often used primarily as a relaxation during lessons as well as learning through the game with pupils 

of the first triennium. Much less of such activities are observed in the second, while in the last three years, only a handful of 

teachers devote attention to movement. In the article I will present several such activities that can be performed with older 

students and do not require much preparation. As a social pedagogue I see in the majority of the children I work with, 

motoric uneasiness and inability to sit still, and since many of these elements are noticed in »non-guided« children, I paid 

more attention to the detection of how more planned introduction of movement activities influences attention and 

concentration of pupils. One of the first tools used was a kinesthetic table, which immediately showed increased attention and 

ability to solve tasks and to follow lessons. This encouraged me to start using other kinesthetic activities that I will describe 

in the paper. Some of these activities have also been used by other teachers in their classes and soon have reported on a major 

change in the classroom and the learning process itself. 

Keywords 

movement activities, attention, learning performance, active participation

1. UVOD  
Današnji način življenja z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije na vsakem koraku močno 

vpliva na razvoj naših otrok. Le-ti vse več časa preživijo 

sede pred zasloni, vse manj se gibajo.  

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v letih 2015 

– 2017 izvedlo raziskavo Otroci v mestu [1], v kateri 

ugotavlja, da samo tretjina otrok, starih od 7 do 12 let, 

dosega raven telesne dejavnosti, kot jo priporoča 

Svetovna zdravstvena organizacija. Raziskava kaže, da 

80 % staršev meni, da je njihov otrok telesno dejaven 

najmanj 1 uro dnevno, vendar to drži le pri 33 %. Še več, 

ugotovili so, da 41 % otrok med glavnim odmorom, ki je 

namenjen psihični in fizični sprostitvi, sedi. Čezmerna 

sedeča vedenja s starostjo naraščajo, med 15-letnicami 

vsako tretje dekle v prostem času več kot 4 ure preživi 

sede [2]. 

2. STROKOVNJAKI O POMENU 

GIBANJA 
Kljub temu da strokovnjaki že več desetletij ugotavljajo, 

da aktivno okolje omogoča ustvarjanje več živčnih 

povezav v možganih, učenci tudi v šolah ogromno časa 

presedijo. Medina [3]  v svojih pravilih za možgane 
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poudari, da nismo ustvarjeni za večurno sedenje za mizo. 

S perspektive evolucije se naši možgani razvijajo, 

medtem ko tečemo ali hodimo. Telovadba spodbuja 

delovanje možganov, daje jim energijo, telesni gibi 

izboljšujejo reševanje problemov. 

»Utelešena kognicija je koncept, ki govori, da so telo in 

možgani pri učenju odvisni drug od drugega. Kognitivni 

pojmi se vgradijo v spomin s pomočjo asociativnih gibov. 

Ko z gibi sidramo naučene informacije, s tem drastično 

izboljšamo njihovo shranjevanje in priklic iz spomina.« 

[4] 

Dr John Ratey [5] prav tako govori o pozitivnih učinkih 

telovadbe na delovanje možganov, kot so boljša 

kognicija, manjši stres, boljši učni uspeh … 

Na gibanje oziroma kinestetiko naletimo tudi pri 

opisovanju različnih inteligenc. Po Gardnerju [6] se ena 

od osmih inteligenc imenuje telesno-kinestetična 

inteligenca.  

Kinestetični učni stil pa naj bi imeli ljudje, ki pri učenju 

potrebujejo telesno gibanje in si bolje zapomnijo razlago, 

ki jo spremljajo živahne kretnje, če med razlago tudi sami 

veliko gestikulirajo, se morajo stvari dotakniti ali jih 

preizkusiti.  

3. KINESTETIČNA MIZA 
Motnja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) je 

nevrološka motnja, ki vpliva na izvrševanje nalog, 

inhibicijo impulzov in regulacijo aktivnosti. Po ocenah 

strokovnjakov jo ima 8-10 % šolarjev, pogosteje pa se 

pojavlja pri dečkih. Otroci s sindromom ADHD imajo 

težave z usmerjanjem in ohranjanjem pozornosti, težko 

sedijo pri miru, težko sledijo navodilom in imajo težave z 

zaključevanjem nalog. Ob tem so impulzivni, odzivajo se 

na vsake dražljaje iz okolja, kar težave z ohranjanjem 

pozornosti še poslabša.  

Pri svojem delu se z motnjo ADHD srečujem nekaj več 

kot 15 let, vse pogosteje pa opažam, da ima težave s 

pozornostjo tudi vedno več učencev, ki niso 

diagnosticirani in nimajo ostalih simptomov motnje. Ker 

je za motnje pozornosti zelo značilen nemir, glasnost, 

potreba po neprestanem gibanju (presedanje na stolu, 

zapuščanje delovnega mesta, igranje s pisalom ipd), me je 

zanimalo, ali bi načrten vnos gibalnih aktivnosti izboljšal 

sposobnost koncentracije in pozornosti.  

Ker sem opazila, da kot učiteljica tudi sama najraje 

predavam stoje, pri čemer pogosto hodim po učilnici, 

snov prikazujem z veliko gestikuliranja in da je to tisto, 

kar mi pomaga ohranjati zbranost in fokus, sem se hitro 

navdušila nad uporabo kinestetične mize, ki sem jo 

povsem slučajno odkrila na spletu.  

Kinestetična miza je pisalna miza, ob kateri stojimo, 

dodatno gibanje pa omogoča naslonjalo za nogo v obliki 

gugalnice. Tako učenec ne vztraja v napornem statičnem 

položaju, hkrati pa učenec z ADHD motorični nemir 

usmerja v gibanje noge in se tako lažje koncentrira na 

učno uro.  

Svoj kabinet za dodatno strokovno pomoč sem tako 

opremila z dvema po višini nastavljivima mizama. V 

prvih tednih so ju učenci bolj ali manj plašno in skeptično 

preizkušali. Četrtošolec s hudo motnjo pozornosti je 

kmalu ugotovil, da s pomočjo stanja in gibanja ob mizi 

(občasno je naredil nekaj korakov nazaj in vstran) 

bistveno dlje vzdržuje pozornost, lažje sledi 

obravnavanju nove snovi in se  počuti bolj motiviran za 

šolsko delo. Zato sem eno od miz prestavila v njegov 

razred. To je izvabilo radovednost ostalih učencev, vsi so 

jo hoteli preizkusiti, zato sva z učiteljico izdelali urnik. 

Dve uri  na dan (ne zaporedni) je pri kinestetični mizi stal 

omenjeni učenec, ostale ure so se ob njej izmenjavali 

njegovi sošolci. Učiteljica je kmalu poročala o veliko 

večji učni uspešnosti in motiviranosti za delo učenca, ki 

se je pri pouku gibal. Uspešnost so pokazali tudi 

preizkusi znanja, ki jih je ta učenec pisal stoje za 

kinestetično mizo.  

Kmalu so se opogumili tudi ostali učenci, ki jim nudim 

dodatno strokovno pomoč in prav pri vseh sem lahko 

opazovala izboljšano pripravljenost za delo, krajši čas 

vzpostavitve pozornosti in daljši čas vzdrževanja le-te. 

Velike uspehe so doživljali pri pisnem ocenjevanju 

znanja, kjer so potrebovali manj časa, manj odmorov, 

teste pa so reševali bolje kot v preteklosti. 

4. GIBALNE AKTIVNOSTI PRI 

POUKU  
Ker je uporaba kinestetičnih miz pokazala tako dobre 

rezultate, sem se z učiteljicami, s katerimi pogosteje 

sodelujem, odločila gibalne aktivnosti načrtovano vpeljati 

v pouk. Z nekaj izkušnjami in pomočjo pilotnega projekta 

društva Utrip, Learning to be, smo sestavili seznam 

aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v različnih fazah učne 

ure. Pri pouku namreč gibalne aktivnosti uporabljamo za 

različne namene. Z njimi se pripravimo na učenje, 

delamo odmore, spodbujamo boljšo telesno 

pripravljenost, utrjujemo učno snov in preverjamo 

razumevanje, se medsebojno povezujemo, sprejemamo 

nove učne vsebine.  

Učenje s pomočjo kinestetičnih aktivnosti pomeni učenje 

z dotikanjem, risanjem, gibanjem po prostoru, igranjem 

… in tudi nemirni učenci ob takšnih aktivnostih lažje 

sledijo pouku. 

Predstavila bom nekaj takšnih vaj, ki so primerne za 

učence vseh starosti in so jih naši učenci radi izvajali 

večkrat. Poleg opisanih, smo več kinestetičnih aktivnosti 

vpeljevali v ure oddelčne skupnosti in podaljšano bivanje. 

4.1 Aktivni odmori 
Uporabljamo jih predvsem med urami, kjer prevladuje 

klasičen pouk  s tradicionalnimi metodami, ko učenci 

večino časa sedijo. Prekinitev dela z gibalno aktivnostjo 

ponovno »prebudi« možgane. Z nekaterimi od teh vaj 

poskrbimo tudi za urjenje komunikacijskih spretnosti in 

medsebojno povezovanje.  

4.1.1 Pozdrav 
Učenci se sprehajajo po učilnici in se medsebojno 

rokujejo. Da je vaja bolj zanimiva, lahko določimo 

pravila, npr. kako naj se rokujejo med sabo fantje, kako 

dekleta in kako fant z dekletom.  

4.1.2 Dotikanje pet 
Za vajo ne potrebujemo veliko prostora, Učenci stojijo ob 

svoji mizi z nogami v širini ramen. Izmenično krčijo 

nogo v kolenu nazaj proti zadnjici, pri čemer se z rokami 

dotikajo pete. Z desno roko leve pete in obratno. Vajo 

ponavljamo približno 30 sekund. 
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4.1.3 Gordijski vozel 
Igralci stojijo v krogu z ramo ob rami in z zaprtimi očmi. 

Roke iztegnejo proti sredini kroga in poiščejo prosti roki 

(poskušajo se izogniti rokam njihovih sosedov in rokama 

ene in iste osebe). Nato odprejo oči in se poskušajo 

razvozlati, ne da bi se spuščali. 

4.2 Utrjevanje snovi 
Namesto klasičnega utrjevanja s frontalnim podajanjem 

vprašanj in odgovarjanjem učencev, lahko izvedemo 

različne gibalne aktivnosti.  

4.2.1 Podajanje žogice 
Učenci stojijo na svojih mestih. Utrjevanje začne učenec, 

ki mu učitelj preda žogico. Učenec zastavi vprašanje v 

zvezi s snovjo, ki jo utrjujemo, in žogico vrže 

poljubnemu sošolcu. Ta odgovori, nato pa zastavi novo 

vprašanje in žogico poda naslednjemu. Če ne pozna 

odgovora, žogico vrže enemu od sošolcev, ki odgovori na 

vprašanje in nadaljuje igro.  

4.2.2 Termometer 
Na tla učilnice s kredo narišemo črto po vsej širini 

prostora. Na črti označimo sredino ter oba konca, minus 

in plus. Učencem razložimo, da minus pomeni »se ne 

strinjam«, plus »se strinjam«, ničla pa »nisem prepričan«. 

Učencem govorimo trditve, oni pa se po skali premikajo 

levo in desno, glede na strinjanje s trditvijo. Vajo lahko 

uporabimo tudi pri uri oddelčne skupnosti, ko izvajamo 

dejavnosti za povezovanje skupine, komunikacijo, 

strpnost … 

4.2.3 Dan in noč 
Po principu igre Dan in noč učencem podajamo trditve v 

zvezi s snovjo, ki jo utrjujemo, učenci pa ob svoji pisalni 

mizi počepajo in vstajajo (noč = ne drži, dan = drži) 

4.2.4 Dvojni krog 
Polovica učencev tvori notranji, druga polovica zunanji 

krog. Učenci so v krogih obrnjeni tako, da se gledajo. 

Učitelj zastavi vprašanje, učenca, ki si stojita nasproti, se 

posvetujeta o odgovoru ali si izmenjata mnenji. Za 

naslednje vprašanje učenci zunanjega kroga stopijo en ali 

dva koraka v desno in tako se ustvari nov par, ki se 

posvetuje o novem vprašanju. Učitelj stoji v sredini kroga 

in opazuje dogajanje.  

4.3 Določanje parov in skupin 
Kot pripravo na skupinsko delo ali delo v parih lahko 

kinestetične dejavnosti uporabimo za določitev skupin oz. 

parov. 

4.3.1 Sadna kupa 
Učitelj si pripravi kartice z različnim sadjem, toliko 

različnih sadežev, kolikor skupin želi ustvariti. Učenci na 

slepo izbirajo kartice, potem pa se sprehajajo po razredu 

in iščejo sošolce z enakim sadežem. Tako ustvarjene 

skupine so heterogene, sodelovati pa morajo tudi učenci, 

ki se sicer ne družijo.  

4.3.2 Rokovanje 
Učitelj pripravi kartice s števili od 1 do 5 ali 6, odvisno 

od števila skupin. Učenci zopet na slepo izvlečejo kartico. 

Številka na kartici pomeni število stiskov rok. Učenci se 

sprehajajo po učilnici in se medsebojno rokujejo. Pri tem 

so čisto tiho. Z gestikuliranjem se dogovorijo, kdo bo 

prvi prikazal številko na svoji kartici. Oseba A in B se 

torej dogovorita, da prvi začne A. Primeta se za roko in A 

tolikokrat rahlo strese roko osebe B, kolikor mu to 

narekuje številka na kartici. Nato enako ponovi oseba B s 

svojo številko. Če se stiski rok ujemajo, se postavita 

skupaj in skupaj iščeta nove člane skupine; če ne, se 

poslovita in nadaljujeta z rokovanjem. Učencem vseh 

starosti se zdi dejavnost zabavna, poseben izziv jim 

pomeni navodilo, da jo morajo izpeljati v popolni tišini. 

4.3.3 Zmenek 
Vsak učenec si na list papirja nariše uro. Nato hodi po 

razredu in si za vsako uro najde partnerja. Njegovo ime si 

zapiše na uro. Za vsako uro se lahko dogovori samo z 

enim sošolcem. Nekaterim učencem to povzroča več 

težav, zato učitelj lahko priskoči na pomoč z vprašanjem 

npr.: »Kdo še nima partnerja ob 5h?« in tako pomaga 

manj spretnim zapolniti vrzeli. Ko imajo vsi učenci ob 

vsaki uri zapisano ime, učitelj določi pare tako, da 

napove zmenek ob določeni uri. Ure lahko uporabimo 

večkrat, saj imamo na ta način ustvarjenih 12 različnih 

parov za vsakega učenca.  

5. ODZIVI UČENCEV IN 

UČITELJIC 
Učenci so se na načrtovane gibalne aktivnosti med 

poukom odzivali zelo dobro, večkrat so jih tudi sami 

predlagali za utrjevanje. Povedali so, da imajo občutek, 

da se igrajo, ko so si podajali žogo ali metali veliko 

leseno kocko in drug drugemu zastavljali vprašanja o 

učni snovi.  

Opažanja učiteljic so bila usmerjena predvsem v povečan 

delež učencev, ki so pri pouku dlje časa vzdrževali 

pozornost, v aktivno sodelovanje in izboljšano razredno 

komunikacijo in posledično tudi klimo. Tako so poročale, 

da učenci niso samo uspešnejši, ampak tudi bolj 

sproščeni. Seveda to ne pomeni, da je bilo tako ves čas in 

da so izginili vsi problemi z motečimi in nemotiviranimi 

učenci, a izboljšave so bile očitne.  

Pri individualnem delu z učenci s posebnimi potrebami 

sem opazila izboljšanje samopodobe pri večini otrok, ker 

so vedeli, da napornemu delu sledi gibalna aktivnost ali 

igra, so pri nalogah pogosteje vztrajali do konca. 

Matematične naloge so skoraj vsi reševali izključno stoje 

ob kinestetični mizi, tako so pisali tudi pisna ocenjevanja 

znanja. Eden od učencev mi je povedal, da je ugotovil, da 

tudi kadar se doma ne uči dovolj, stoje prikliče iz 

spomina več podatkov in lažje povezuje staro znanje z 

novim. 

6. KAKO NAPREJ  
Gibanje pozitivno vpliva tudi na učitelja, gibalne 

aktivnosti, ki sprostijo učence in jim pomagajo k boljši 

pozornosti, povzročijo tudi večjo sproščenost učitelja. 

Kljub začetnim strahovom, da nas bodo priprave na tak 

pouk dodatno obremenile in da starejši učenci morda ne 

bodo hoteli sodelovati v igrah, se je kmalu pokazalo, da 

je gibanje res prvinski element, ki ga ljudje potrebujemo 

za normalno funkcioniranje.  
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PROBLEMSKE NALOGE IZ VSAKDANJEGA 

ŽIVLJENJA PRI MATEMATIKI V 1. RAZREDU  

DAILY LIFE PROBLEM TASKS IN 1ST GRADE 

MATHS 

Nada Klemenčič 
OŠ Šentjernej 

Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej 
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POVZETEK  

Reševanje problemskih nalog je način učenja, pri katerem učenci individualno, v dvojicah ali v skupini, sami oziroma s 

pomočjo učitelja iščejo pot od problemske situacije do njene rešitve. Pri reševanju nalog ne gre za reprodukcijo, ampak za 

ustvarjalno preoblikovanje in prenos predznanja ter izkušenj na nove problemske situacije. Pri reševanju je pomembno, da 

učenec problem zazna, se omeji na njegove možne poti reševanja, samostojno ali z usmeritvijo (sošolca, učitelja) razmišlja o 

rešitvah, analizira in razčleni problem, naredi načrt rešitve ter se loti reševanja. Prednost reševanja problema je medsebojna 

komunikacija med učenci, več možnih pravilnih rešitev problemske situacije, ki jih učenci predstavijo, argumentirajo in na ta 

način dokažejo, da problem razumejo. S takšnim načinom reševanja nalog so se pri učencih izboljšali logično sklepanje, 

sodelovalno učenje in komunikacija, prenašanje znanja na vsakdanje situacije oziroma videnje problemskih situacij pri 

ostalih šolskih predmetih. Pri učencih se povečata motivacija in problemska občutljivost v vsakdanjem življenju, znanje je 

trajnejše, razvijata se samostojnost ter kritičnost. 

Ključne besede  

problemska situacija, sodelovalno učenje, aktivno učenje 

ABSTRACT  

Solving problem tasks is a way of learning in which pupils look for a way to solve a problem situation on their own, in pairs 

or groups with the teacher's help. Solving the task does not involve reproduction, but creative reshaping and transfer of prior 

knowledge and experience to new problem situations. It is important that the pupils find and limit possible routes of solving 

the problem, on their own or with guidance (by classmates, teacher), think of solutions, analyse the problem, make a plan and 

start solving it. Advantages of solving problems are communication and more possible solutions, which the students present 

and argue, thus proving the understanding of the problem. This way of solving tasks improves logical deduction, cooperative 

learning and communication as well as the transfer of knowledge to everyday situations and understanding problem situations 

in other school subjects. Motivation and problem sensitivity in daily life is improved, knowledge is more permanent, and 

independence and criticism are developed. 

Keywords 

problem situations, cooperative learning, active learning 

1. UVOD 
Med večletnim poučevanjem v 1. razredu sem z 

različnimi oblikami in metodami dela pri pouku, 

predvsem pri matematiki, prišla do številnih pozitivnih 

rezultatov. K boljšim rezultatom in pestrejšemu pouku ter 

novim potem reševanja matematičnih nalog so z lastnim 

načinom dela in razmišljanjem prispevali tudi učenci 

sami. Tak način dela mi je predstavljal izziv in  po 

udeležbi na seminarju »Pristopi k reševanju matematičnih 

problemov na razredni stopnji« sem v pouk matematike 

začela vključevati vse več problemskih nalog iz 

vsakdanjega življenja. Na podlagi pozitivne izkušnje, 

uspešnosti pri delu in izboljšane komunikacije so učenci 

tak način pridobivanja znanja dobro sprejeli, bili so bolj 

motivirani, hkrati pa je mene kot učiteljico uspešen način 

dela dodatno spodbudil za tovrstno posredovanje znanja 

pri matematiki.  

2. POTEK DELA 
Problemsko reševanje nalog za učence ni samoumevno. 

Potrebno jih je predhodno pripravljati in postopoma 

navajati na takšen pouk, od učitelja pa le-ta zahteva več 

priprave (iskanje materiala, bolj načrtna priprava na 

možne rešitve). Ko so učenci dobro pripravljeni na takšen 

način dela, lahko učitelj vsem skupinam ali dvojicam 

poda isti ali drugačen primer. S tem se veča učenčeva 

občutljivost za zaznavanje problema v različnih 

situacijah. 

2.1 Priprava na delo 
Pri samem reševanju problemskih situacij je možnih več 

načinov učnih oblik. Učenci lahko problemsko nalogo 

rešujejo individualno, v dvojicah ali skupini. Učitelj se za 

določeno učno obliko odloči pri sami pripravi na pouk, 

oziroma jo tekom pouka večkrat prilagaja glede na 

motiviranost in delo učencev. Pri izbiri materiala sem 

izhajala iz življenjskih situacij, ki so učencem blizu in so 
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hkrati zanimive (npr. jaz in moja družina, živali na 

kmetiji in v gozdu, travnik, igrače in šolske potrebščine).  

 

Slika1: Oblikovanje problemske naloge 

 

 

Slika 2: Reševanje problemske naloge v dvojicah 

2.2 Izvedba dela 
Pred izvedbo problemskega reševanja nalog, v uvodu ure, 

preverimo in ponovimo že usvojeno znanje. Nato učence 

seznanim z obliko dela in jim ponudim konkretni 

material. Pred skupino učencev postavim določen impulz 

(sliko, aplikacijo, kocko). Učenci imajo v svojih 

ovojnicah kartončke s števkami in matematičnimi znaki, 

ki jih uporabljamo pri matematiki. Vsak učenec v skupini 

ob danem problemu najprej samostojno zazna problem, 

razmišlja o njegovi rešitvi ter ga razčlenjuje in išče poti 

[1]. Nalogo najprej skuša rešiti sam ali se pri njenem 

reševanju posvetuje s svojimi sošolci. Nato si člani v 

skupini oziroma dvojici medsebojno izmenjajo rešitve 

naloge in jih argumentirajo. Pri tem učenci ugotovijo, da 

je do rešitve možno priti po različnih poteh in da so vse 

pravilne. Problemsko reševanje matematičnih nalog 

učencu tudi omogoča, da sam ugotovi določene 

matematične zakonitosti (npr. zamenjava seštevancev pri 

seštevanju). Na samostojen način pridobljeno znanje je 

po navadi trajnejše. Ob koncu reševanja problemskih  

nalog učenci ocenijo svojo uspešnost, počutje in 

zadovoljstvo pri delu [2].  Z večkratno izvedbo takšnih ur 

postanejo bolj samokritični in znajo oceniti svojo 

uspešnost oziroma neuspešnost pri delu. 

 

Slika 3: Iskanje problema na sliki 
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Slika 4: Samostojno reševanje problema znotraj skupine 

 

 

Slika 5: Izmenjava različnih rešitev v skupini 

 

 

Slika 6: Seštevance lahko zamenjamo. 

 

 

Slika 7: Po različnih poteh do istega rezultata 

2.3 Evalvacija učitelja 
Začetek navajanja učencev na problemsko usmerjen pouk 

poteka po majhnih korakih in rezultati niso takoj vidni. 

Takšen način dela zahteva od učitelja veliko 

potrpežljivosti, vztrajnosti in iznajdljivosti. Učenci se 

prvič seznanjajo s takim načinom dela, zato pri njem niso 
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samostojni, imajo tudi različno predznanje, saj se v 

proces učenja šele vključujejo. Ob začetku reševanja 

problemskih situacij mora učitelj učence usmerjati, saj 

sami ne zaznajo problema. S postopnim navajanjem na 

problemsko usmerjen pouk pa so pri iskanju problema v 

pomoč tudi tisti učenci, ki probleme hitreje zaznavajo. 

Prav tako se s postopnostjo začnejo učenci bolj sproščeno 

vključevati v učni proces, kar pripomore, da pouk zanje 

ni tako monoton. Velika prednost tako organiziranega 

pouka je tudi možnost gibanja po učilnici med 

reševanjem. Učenci se počutijo sprejete, pomembne v 

procesu učenja in razvijajo komunikacijske sposobnosti 

med seboj in z učiteljem. Hkrati jih ta način učenja 

navaja na delo v skupini ali dvojici, kar pripomore k 

razvijanju strpnosti, usklajevanju mnenj in kulturi 

pogovora. Prednost problemskega reševanja nalog pri 

matematiki je tudi večja motivacija za delo, večja 

aktivnost učencev, učitelj postane organizator in 

usmerjevalec dejavnosti. Učenci sami pridejo do rešitev 

in do nekaterih matematičnih zakonitosti (zamenjava 

seštevancev pri seštevanju), s čimer se razvija logično 

sklepanje [1]. Problemsko reševanje nalog ne poteka 

nujno le v okviru obveznega šolskega programa, temveč 

se dobro obnese tudi pri dopolnilnem in dodatnem pouku. 

Uporabno je predvsem, če učenec ni komunikativen in 

lahko sodeluje le v manjši skupini oziroma z učiteljem.  

 

Slika 8: Izbira med nalogami 

 

 

Slika 9: Individualno reševanje problemske naloge 

3.  ZAKLJUČEK 
Pri problemsko usmerjenem pouku ni tako pomemben 

rezultat, ampak sama pot reševanja – miselna pot. Takšen 

način dela pri učencih razvija samostojno iskanje in 

razmišljanje, preizkušanje različnih poti do rezultata, 

spodbuja miselne in čustvene procese, medsebojno 

sodelovanje ter prenašanje znanja v konkretne situacije v 

vsakdanjem življenju [2]. Znanje, pridobljeno na podlagi 

samostojnega dela, je trajnejše, učenci ga znajo prenesti v 

nove situacije. Na podlagi lastnih izkušenj, ki sem jih 

pridobila med problemsko usmerjenim poukom, 

ugotavljam, da učenci, ki so navajeni na tak pouk, nimajo 

težav pri reševanju problemskih nalog tudi v višjih 

razredih. Pri napisanih besedilnih nalogah znajo 

samostojno poiskati za njih bistvene podatke, ki so 

potrebni za uspešno postavitev problema in za pot do 

rešitve. Pri reševanju problemskih nalog je torej bistveno, 

da učencu ponudimo problem, mu omogočimo, da ga sam 

zazna, poišče njegove možne poti reševanja ter 

argumentira rešitev. Uporaba problemskega pristopa pri 

učencih spodbuja kritično mišljenje in komunikacijske 

veščine ter pripomore k dinamičnosti pouka. Prav tako pa 

učenci na ta način sami prevzamejo odgovornost za svoje 

učenje. 

4. VIRI IN LITERATURA 
[1] V. Manfreda Kolar in M. Urbančič Jelovšek, 

»MATEMATIKA,« v Priročnik Mladinske knjige 

založbe za učitelje v 1.razredu osnovne šole, V. 

Medved Udovič, ur. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

2014, str. 103-144.  

[2] A. Žakelj, »Problemske naloge,« v Posodobitve 

pouka v osnovnošolski praksi. Matematika., M. 

Suban, ur., S. Kmetič, ur. Ljubljana: Zavod RS za 
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POVZETEK 

Z razvojem družbe, inovacijami in vsakodnevnimi migracijami, ki so postale del vsakdana je mobilnost nujna in pomembna 

za posameznika in družbo. Ker se vsakodnevno uporabljamo ceste, železniške tire, zrak in vodo je zagotavljanje varnosti 

udeležencev ključen izziv v vseh vrstah prometa. Varna mobilnost predstavlja mobilnost, kjer udeleženci v prometu ne bodo 

izpostavljeni tveganju za nastanek ali povzročitev škode. Četudi se institucije z mnogimi inštrumenti in metodami trudijo, da 

bi bili posamezniki čim manj izpostavljeni nevarnostim, ki jih prinaša mobilnost, je nujno ozaveščati posameznike k 

spoštovanju predpisov, strpnosti in zavedanju, da je naša varnost, varnost celotne družbe. Z večanjem števila prebivalstva, 

razvojem avtomobilske in letalske industrije ter potrebo po migracijah bo prometa vedno več, zato je potreba po strateškem 

upravljanju in krepitvi varnosti v prometu večja in predstavlja večji izziv. Navedeno pa predstavlja izziv tudi na naši Osnovni 

šoli Dragomirja Benčiča- Brkina Hrpelje, zato smo organizirali dan dejavnosti z naslovom: Prometni dan. Naša šola se 

namreč nahaja ob zelo obremenjeni in prometni regionalni cesti, ki povezuje strateški mesti Reka - Trst. 

Ključne besede 

promet, migracije, mobilnost, varnost 

ABSTRACT 

Innovations and everyday migration have made mobility essential and important for each individual in the present-day 

society. Since roads, railway tracks, water and air ways are used on daily basis, providing safety in all kinds of traffic is the 

most important challenge. Safe mobility ensures traffic in which participants will not be exposed to the risk of getting injured 

or causing damage. Although institutions have been trying, in various ways and using different methods and legal 

instruments, to make the participants exposed to as little danger as possible, it's necessary to make people aware that 

observing the rules and tolerance are of vital importance in traffic. People should bear in mind that the safety of each 

individual means the safety of the whole society. Population growth and development of car and aircraft industry as well as 

mobility needs will make traffic denser, that’s why it will be necessary to strategically regulate it and increase the traffic 

safety. These are the two main challenges in the field of transport. At Dragomir Benčič- Brkin Primary Scoool in Hrpelje 

pupils and teachers are faced with all the above-mentioned issues, since the school is located by the inter-regional road Rijeka 

- Trieste, which is very busy, and therefore dangerous. That’s why in May 2019 a special “traffic day” was organised to make 

pupils and teachers aware of the challenges and dangers in traffic and mobility. 

Keywords 

traffic, migration, mobility, safety

1. UVOD 
Osnovna šola Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje se 

nahaja ob zelo obremenjeni in prometni regionalni cesti, 

ki povezuje strateški mesti Reka – Trst, zato šola in 

lokalna skupnost polagata večjo pozornost prometni 

varnosti. 

Kot predstavnik šole v občinskem svetu za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu občine Hrpelje Kozina imam 

vpogled v stanje prometa in varnosti na omenjenem 

območju, zato sem na seji sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu občine Hrpelje Kozina predlagal, da bi 

v okviru dneva dejavnosti šola organizirala Prometni dan. 

Na seji so bili nad predlogom zelo zainteresirani, zato 

smo dne 11. 5. 2019 izpeljali Prometni dan.  

Za izvedbo uspešnega in edukativnega Prometnega dne 

smo povabili k sodelovanju lokalno policijsko postajo 

Kozina, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občine 

Sežana, družbo za vzdrževanje cest, gradbeništvo in 

druge poslovne storitve CPK d.d., Reševalno postajo – 

Zdravstveni dom Sežana, podjetje Avtobusni prevozi 

Street Tour d.o.o., kolesarsko društvo MTB Slavnik, 

prostovoljno gasilsko društvo Materija in Agencija za 

varnost prometa Republike Slovenije, ki je sodelovala s 

preventivnimi materiali in zloženkami.  

Vsi zgoraj navedeni so bili takoj pripravljeni sodelovati 

in hkrati pozdravili idejo o sodelovanju pri ozaveščanju 

učiteljev in učencev o varnosti v prometu z izvedbo 

Prometnega dne. 

2. PREDSTAVITEV SLUŽB 

PROMETNE VARNOSTI 
Policijska postaja Kozina je sodelovala s svojimi 

predstavniki kateri so učencem prestavili policijsko 

patruljno vozilo in opremo policistov. Z učenci so delili 

izkušnje pri svojem delu na terenu in jim pokazali 

rokovanje z radarsko pištolo in alkotestom. Pasti in 

veščine svojega dela pa je predstavil tudi policist na 

motornem kolesu. 

mailto:samo.meden@os-hrpelje.si
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Slika 1: Policist na motornem kolesu 

Svoja pooblastila in njihovo vlogo v cestnem prometu so 

predstavili predstavniki Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva občine Sežana. Učencem so pokazali varno 

prečkanje prometne ceste preko prehoda za pešce. 

 

Slika 2: Redarska služba 

Podjetje CPK d.d. je prestavilo svojo dejavnost 

vzdrževanja cest, postavitev prometne signalizacije in 

risanje talne signalizacije, s katero pomembno vpliva na 

varnost infrastrukturnih objektov in posledično tudi na 

varnost udeležencev v prometu. Na parkirišče podjetja, ki 

je v neposredni bližini šole, so pripeljali freze za asfalt, 

kamion, vozilo za pluženje in posipavanje cest s soljo, 

traktor za košnjo trave ob voziščih in vozilo za risanje črt 

in talne signalizacije.  

 

Slika 3: Predstavitev podjetja CPK, policije in redarjev 

Zaposleni iz reševalne postaje – Zdravstvenega doma 

Sežana so predstavili reševalno vozilo in opremo 

reševalnega vozila. Učenci pa so lahko preizkusili tudi 

postopek oživljanja z masažo srca in umetnim dihanjem. 

 

Slika 4: Reševalci 

Predstavnik podjetja Avtobusni prevozi Street Tour 

d.o.o., ki skrbi za varen vsakodneven prevoz šolskih 

otrok iz kraja njihovih bivališč v šolo in nazaj je šolarjem 

pokazal varen vstop in izstop iz avtobusa ter uporabo 

varnostnega pasu. Učenci, ki se vozijo v šolo iz 

oddaljenih vasi vsakodnevno uporabljajo avtobusni 

prevoz, vendar znanja o tem na kaj morajo biti pozorni 

pri vožnji z avtobusom in vstopu in izstopu z njega, do 

sedaj niso imeli.   

Na igrišču pred šolo so predstavniki kolesarskega društva 

MTB Slavnik s svojim znanjem in izkušnjami sodelovali 

pri nadzoru in vožnji šolarjev skozi spretnostni poligon.  

Izvedli so tudi krajšo praktično vožnjo po začrtani trasi v 

okolici šole. Šolarje so podučili o uporabi varnostne 

čelade in postopku namestitve le-te. Ni namreč dovolj, da 

učenci nosijo varnostne čelade, pomembno je tudi, da je 

varnostna čelada pravilne velikosti in, da je ustrezno 

nameščena.  

Kot nepogrešljiv člen varnosti lokalne skupnosti so se na 

Prometnem dnevu predstavili gasilci prostovoljnega 

gasilskega društva Materija. Učence so navdušili z 

predstavitvijo dveh gasilskih vozil in vse pripadajoče 

opreme. Podrobneje pa so predstavili orodje za razrez 

vozil za lažji dostop do ponesrečencev v prometnih 

nesrečah. 

 

Slika 5: PGD Materija 

2.1 SIMULACIJA PROMETNE 

NESREČE 
Kot zadnja in najatraktivnejša točka Prometnega dne je 

bila uprizoritev oziroma simulacija prometne nesreče v 

kateri so sodelovali policisti, gasilci in reševalci.  

Predsednik gasilskega društva je vsem prisotnim po 

mikrofonu pojasnil, da gre za prometno nesrečo. Vozilo 
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je bilo prevrnjeno na bok, v vozilu pa je bil ujet 

(ukleščen) voznik.  

  

Slika 6: Prikaz situacije prometne nesreče 

 

Najprej so na kraj nesreče prišli policisti, ki so kraj 

prometne nesreče ustrezno zavarovali in pričeli s 

pridobivanjem pomembnih podatkov o nesreči. Nato so 

na kraj nesreče prišli gasilci, kateri so s pomočjo opreme 

za razrez avtomobila varno spravili ponesrečenca iz 

zverižene pločevine. Na koncu so reševalci poskrbeli za 

ponesrečenca in mu nudili prvo strokovno pomoč in ga 

odpeljali v bolnišnico. 

 

Slika 7: PGD Materija in reševalci 

3. ZAKLJUČEK 
Ob koncu Prometnega dne so bili učenci zelo zadovoljni, 

saj so na tak način spoznali koliko različnih služb se 

ukvarja z zagotavljanjem varne prometne infrastrukture 

in varnostjo udeležencev v prometu. 

Prometni dan je bil izredno razgiban in poučen, učenci 

vseh starosti so pridobili nova znanja glede varnosti v 

cestnem prometu, sodelujoči pa so bili veseli, da so lahko 

svoje znanje in izkušnje prenašali na najmlajše. Prometni 

dan bo tako postal tradicionalni dogodek v občini Hrpelje 

– Kozina, saj je bila organizacija dogodka in odziv več 

kot odličen.
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KARIERNO NAČRTOVANJE – SODELOVANJE 

STROKOVNIH DELAVCEV IN OKOLJA 

CAREER PLANNING – COOPERATION OF 

PROFESSIONALS AND LOCAL COMUNNITY 

Tina Plahutnik 
OŠ Frana Albrehta Kamnik 

Šolska ulica 1, Kamnik 

E-mail: tina.plahutnik@os-fa.si

POVZETEK  

Karierno načrtovanje v osnovni šoli po programskih smernicah za delo svetovalne službe obsega poklicno vzgojo in 

svetovanje. Svetovalni delavec pri tem sodeluje z drugimi strokovnimi delavci. Na šoli smo razvili model kariernega 

načrtovanja od 6. do 9. razreda. Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti sodelujemo strokovni delavci in se povezujemo z 

zunanjimi strokovnjaki in starši, v načrtovanje vključimo tudi učence. Prav medsebojno sodelovanje pri načrtovanju, 

izvajanju in evalviranju dejavnosti pozitivno vpliva na motiviranost sodelavcev za sodelovanje. Uporaba virov moči v 

kolektivu, med starši, učenci in v lokalni skupnosti postavlja karierno načrtovanje na višji nivo. Tematike, ki jih 

obravnavamo v okviru tega so: učenje učenja, spoznavanje sebe, spoznavanje poklicev, izobraževalnega sistema. Učencem 

omogočimo učenje komunikacijskih veščin, stik s profesionalci z različnih poklicnih področij in s predstavniki srednješolskih 

zavodov. 

Ključne besede  

svetovalno delo, karierno načrtovanje, sodelovanje deležnikov 

ABSTRACT  

Career planning in elementary school according to the program guidelines for the work of the advisory service includes 

vocational education and counseling. At the school we developed a Career Planning Model from the 6th tot he 9th grade. 

When designing and implementing the activities we involve professionals and associate with external experts and parents, 

and includes students in planning. The mutual cooperation in the planning, implementation and evaluation of activities has a 

positive effect on the motivation of collaborators. The use of power sources in the collective, between parents, students and 

local community, places career planning at a higher level. The topics we deal with in this context are learning to learn, 

learning about themselves, getting to know professions, the education system. We enable pupils to learn communication scills 

and to contact professionals from different occupational areas and representatives of secondary schools. 

Keywords 

advisory service, career planning, stakeholder participation 

1. UVOD 
Osnova kariernega načrtovanja je zavedanje, da je izziv 

odločanja za nadaljevanje šolanje učenčev in da je on 

tisti, ki naj ob naši pomoči spozna samega sebe, šole in 

poklice do te mere, da se bo lahko optimalno odločil, 

kako bo nadaljeval karierno pot. Starši in strokovna 

delavci šole smo pri posameznem učencu v vlogi 

mentorja pri spoznavanju samega sebe, svojih močnih in 

šibkih področij, interesov, učnih in delovnih navad, 

sposobnosti in spretnosti ter osebnostnih lastnosti in 

usmerjevalci pri iskanju informacij o šolah in poklicih ter 

sogovorniki v procesu odločanja. 

Karierna orientacija obsega sistematični delo na teh 

področjih, povezovanje spoznanj o sebi, poklicih in šolah 

s kariernim načrtovanjem.  

Iz tega izhaja, da karierna orientacija obsega več 

aktivnosti kot le tiste, ki jih na šolah izvajamo običajno v 

zadnjih dveh razredih osnovne šole in so tematsko 

usmerjene na informacije o šolah in poklicih. 

Karierna orientacija je področje, ki terja celosten in 

interdisciplinarni pristop, sodelovanje in povezovanje 

strokovnih delavcev, sodelovanje z učenci in starši ter 

okoljem. Vse to od svetovalne delavke zahteva stalno 

aktualizacijo znanja in informacij, organizacijske veščine, 

veščine timskega dela in mreženje. Predpogoj za 

uresničevanje zapisanega je dobra sodelovalna kultura v 

posamezni šoli. 

2. SODELOVALNA KULTURA 
Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in 

povezovanja svetovalni službi narekuje, da ˝s svojo 

specifično strokovno držo spodbuja in pomaga vzdrževati 

kulturo interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja v 

vrtcu oziroma šoli kot celoti.˝ [1] str.11 

Sodelovalna kultura v OŠ Frana Albrehta Kamnik je na 

visoki ravni. Svetovalna služba tu igra pomembno vlogo, 

ki ji je podeljena že v Programskih smernicah za delo 

svetovalna službe. V sodelovanju z vodstvom ta 

zagotavlja pogoje za oblikovanje ustrezne kulture in 

klime na šoli. [1] 

Dobri medosebni odnosi so najpomembnejši dejavnik, ki 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in 

kvaliteto dela. Ključno za dobre medosebne odnose je 
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ustvariti spoštljivo komunikacijo in zaupanje med 

ravnateljem in zaposlenimi in med zaposlenimi. 

˝So-delovati pomeni delati stvari skupaj, graditi skupaj, 

čutiti skupaj, imeti nekaj skupnega, tako da lahko 

svobodno delujemo skupaj.˝ [2]  

Področje karierne orientacije je vsekakor področje, na 

katerem lahko sodelujemo. 

3. KARIERNA ORIENTACIJA V OŠ 
Programske smernice za delo svetovalne službe v 

osnovni šoli (v nadaljevanju OŠ) tej narekujejo aktivnost 

na področju karierne orientacije. Predvidevajo aktivnosti 

na naslednjih področjih: 

- informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, 

poklicih in možnostih zaposlovanja,  

- organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih 

delodajalcih,  

- organizacija in koordinacija predavanj in pogovorov z 

zunanjimi strokovnjaki in predstavniki posameznih 

poklicev ter poklicnimi svetovalci,  

- izvedba predavanj oziroma delavnic za učence z 

vsebinami poklicne vzgoje,  

- zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega 

svetovanja (anketiranje, diagnostični preizkusi ipd.), 

- individualno in skupinsko poklicno svetovanje,  

- sodelovanje s šolskim knjižničarjem pri vzpostavljanju 

in vzdrževanju baz poklicno-informativnih gradiv na 

šoli, 

- sodelovanje z učitelji pri načrtovanju in izvedbi 

poklicne vzgoje.  

- po potrebi pri obravnavi posameznega učenca sodeluje z 

učitelji, zdravniki, poklicnimi svetovalci in drugimi, 

- organizira in izvede predavanja in delavnice o vlogi 

staršev pri poklicnem razvoju in odločanju, 

- staršem in učencem omogoči individualno poklicno 

svetovanje, 

- koordinira aktivnosti karierne orientacije in se pri tem 

povezuje s srednjimi šolami podjetji in drugimi 

organizacijami. [1] 

3.1 Karierna orientacija v OŠ Frana 

Albrehta Kamnik 
Kot že omenjeno, je pomemben širši pogled na karierno 

orientacijo, ki vključuje dejavnosti s področja 

spoznavanja sebe, dejavnosti za spodbujanje pozitivne 

samopodobe, učenje učenja, krepitev močnih področij, 

spoznavanje poklicev in šol. V tem smislu karierna 

orientacija poteka že bistveno prej kot v zadnjih razredih 

osnovne šole. V OŠ Frana Albrehta aktivnosti za 

spoznavanje šol in poklicev potekajo od 6. razreda dalje. 

Koordinatorka dejavnosti je svetovalna delavka, pri 

organizaciji in izvajanju pa sodelujejo učitelji, učenci, 

starši in zunanji deležniki. 

Pomemben poudarek je, da je OŠ Frana Albrehta na 

predmetni stopnji trooddelčna, v vsakem razredu je od 75 

do 85 učencev.  

Organizacija aktivnosti in dogodkov je zaradi velikega 

števila učencev (in staršev) velik organizacijski zalogaj. 

Klima med strokovnimi delavci na šoli je naklonjena 

karierni orientaciji, zato na tem področju poleg 

individualnega dela izvajamo številne aktivnosti za 

skupine. 

3.1.1 Aktivnosti za skupine učencev 
- razredne ure (v 8. in 9. razredu) 

- delavnica v okviru naravoslovnega dne (8. razred) 

- tehniški dnevi (delavnice v šoli za 6. in 7. razred, 

obiski podjetij za 8. in 9. razred) 

- roditeljski sestanki (za starše in učence 8., 9. razred) 

- sejem srednjih šol (za učence in starše od 6. do 9. 

razreda) 

3.1.2 Sodelovanje strokovnih delavcev na 

področju karierne orientacije na OŠ Frana 

Albrehta Kamnik 
Vloge strokovnih delavcev pri skupinskih dejavnostih v 

okviru kariernega načrtovanja: 

- Svetovalna delavka: koordinira dejavnosti, 

organizira dogodke, pripravi delavnice, izvaja 

delavnice, izvaja predavanja. 

- Učitelji: soustvarjajo delavnice, izvajajo delavnice, 

pomagajo pri organizaciji ogledov poklicev, 

spremstvo na oglede. 

4. MOTIVIRANJE DELEŽNIKOV 
˝Pri vsakem poglobljenem razmišljanju o motivaciji 

ugotavljamo, da se začne in konča pri motivaciji sebe. 

Samo motivirani posamezniki lahko motivirajo druge, 

druge lahko vžigamo samo z ognjem v svojih očeh.˝ [3] 

str. 51. 

Pomemben delež nalog svetovalne službe zaseda karierno 

načrtovanje. Učiteljevo primarno delo je poučevanje 

predmeta in vzgoja učencev. Starši primarno sodelujejo s 

šolo z namenom skrbi in spremljanja svojega otroka pri 

šolanju. Primarno delo lokalnih podjetij in organizacij ni 

sodelovanje s šolami. Primarno delo srednjih šol je 

izobraževanje dijakov.  

4.1 Motiviranje deležnikov v OŠ Frana 

Albrehta Kamnik 
Svetovalna delavka vstopa v pogovore in sodelovanje z 

deležniki z visoko motivacijo za delo na področju 

karierne orientacije in zavedanjem prioritet posameznih 

deležnikov. Vsem sodelujočim smo vsakič znova 

hvaležni za sodelovanje. Izraze zahvale povemo osebno 

in javno. Na pozitivno motivacijo deležnikov na tem 

področju pa vplivajo tudi spodaj navedene prakse.   

4.1.1 Priprave za delavnice izdela svetovalna 

delavka. 
Vsebujejo informacije o vsebini, poteku in metodah dela 

in internetne povezave do gradiv. Priprave so učiteljem 

vodilo za delo, nikakor pa ne navodilo. S tem 

zagotovimo, da ima učitelj pri izvedbi delavnice na voljo 

strokovna izhodišča in dovolj avtonomije in svobode, da 

jo lahko izvede v skladu s svojim načinom dela. 
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4.1.2 Pri načrtovanju, pripravi in izvedbi 

aktivnosti se upošteva predmetna področja 

učiteljev, njihova močna področja in interese.  
V okviru načrtovanja spoznavanja poklicev in obiskov 

delovnih organizacij v 8. in 9. razredu upoštevamo 

učiteljevo predmetno področje, dosedanje delovne in 

izobraževalne izkušnje, hobije in interese. Učitelji si sami 

izberejo, katero skupino učencev bodo vodili. Izberejo jo 

glede na interes za posamezno poklicno področje ali 

podjetje. Izvajalke dodatne strokovne pomoči se pogosto 

odločijo, da bodo vodile skupino, v kateri je učenec, ki 

mu nudijo dodatno strokovno pomoč. Razlogi za 

določeno odločitev so tako lahko strokovne narave 

(razširitev znanja predmetnega področja, spoznati učenca 

v drugi socialni situaciji) ali osebne narave (radovednost 

učitelja kot človeka).  

Posamezne delavnice v 6. in 7. razredu so priložnost za 

povezovanje kariernega načrtovanja s cilji posameznih 

predmetov (v našem primeru s slovenščino in likovno 

umetnostjo). Interdisciplinarno sodelovanje doprinese k 

temu, da z dejavnostjo dosežemo cilje svetovalne službe 

in cilje predmeta.  

4.1.3 Starše povabimo k sodelovanju. 
V okviru roditeljskih sestankov v 8. in 9. razredu starše 

vsako leto povabimo k sodelovanju. Sodelujejo pri 

povečevanju mreže sodelujočih podjetij in učencem 

predstavljajo poklice, ki jih opravljajo. 

4.1.4 Z vsakim podjetjem se individualno 

dogovorimo za termin in dolžino obiska. 
Ko učenci obiščejo podjetja, za vsako skupino pripravimo 

individualen urnik dneva dejavnosti. S podjetji se 

individualno dogovarjamo in pri tem upoštevamo urnik in 

naravo njihovega dela. Predstavnikom izdamo potrdila o 

sodelovanju. Podjetjem se zahvalimo na šolski prireditvi. 

4.1.5 Svetovalna delavka in strokovni delavci 

evalvirajo dejavnosti. 
Nekatere dejavnosti izvajamo že vrsto let, vendar sta 

evalvacija in načrt izboljšav nujna. Na ta način 

ohranjamo aktualnost aktivnosti, vzdržujemo ali 

povečujemo kakovost ter ostajamo fleksibilni pri 

terminskem načrtovanju. Soudeležba in sovplivanje vseh 

vključenih strokovnih delavcev pomembno vplivata na 

motiviranost za nadaljnje sodelovanje.  

Mnenje učiteljice o obisku podjetja: 

˝Meni je bilo danes res super. Mislim, da smo se kar vse 

imele prav fajn. Moram pa pohvalit tudi gospo z 

Metropolisa. Si je res vzela čas za nas, nas popeljala po 

salonu, pokazala sobe, tudi zaposlene so povedale o 

svojem delu. Odgovarjala je iskreno in res je bilo vredno 

obiska. Ponudila jim je tudi, da pridejo lahko kadarkoli 

opazovat, kaj delajo njene kozmetičarke.˝ 

4.1.6 Učenci evalvirajo delavnice. 
Del vsakega tehniškega dneva namenjenega karierni 

orientaciji namenimo evalvaciji. Izhodišča za evalvacijo 

in refleksijo pripravi svetovalna delavka, svetuje nekaj 

metod, učitelji izvajalci pa se odločijo za metodo, ki jim 

ustreza. Učenci v pogovoru, z zapisom, v sliki ali na drug 

izviren način sporočajo, kaj jim je bilo na delavnicah 

všeč, kaj so pogrešali in česa bi si želeli v prihodnje. 

Mnenji učenk o ogledu podjetja: 

Učenka: ˝To, da smo šli lahko na ogled poklicev, se mi je 

zdelo super, saj si zdaj veliko lažje predstavljam kako 

poteka šolanje za določen poklic in zelo mi pomaga pri 

odločitvi, kako nadaljevati šolanje. Super izkušnja!˝ 

Učenka: ˝Da smo šli lahko na ogled poklicev se mi zdi 

zelo pomembno, saj ti lahko nekdo iz prve roke pove o 

tem, ker ima izkušnje. Res mi je všeč, ker se na to temo 

na naši šoli kar veliko pogovarjamo in je res luksuz, ker 

tega na vsaki šoli nimajo.˝ 

4.1.7 S predstavniki srednjih šol evalviramo 

sejem srednjih šol. 
Pri pripravi načrta za sejem srednjih šol za naslednje 

šolsko leto upoštevamo predloge srednjih šol. Največkrat 

so predlogi povezani s terminom izvedbe in prostorskimi 

pogoji. Predstavnikom izdamo potrdila o sodelovanju na 

sejmu srednjih šol. 

Prispevke o dogodkih objavimo na spletni strani šole in v 

lokalnem mediju. 

5. PREGLED KARIERNE 

ORIENTACIJE V OŠ FRANA 

ALBREHTA KAMNIK  
 

Preglednica 1: AKTIVNOSTI NA PODROČJU 

KARIERNE ORIENTACIJE V OŠ FRANA 

ALBREHTA KAMNIK 

RAZRED

TERMIN 

IZVEDBE 

DEJAVNOST/OBLIKE 

DELA/VSEBINA 

CILJI IZVAJALCI 

DEJAVNOSTI

/SODELAVCI 

8. razred 

Oktober  

RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE IN UČENCE 

Predavanje 

Izobraževalni sistem. 

Poklici. 

Pogoji za vpis. 

Vloga staršev  in drugih 

pomembnih oseb v 

otrokovem življenju pri 

načrtovanju kariere 

otroka. 

Seznanitev z izobraževalnim 
sistemov in pogoji za vpis. 

Spoznavanje poklicev, 

poklicnih področij in 

preimenovanj poklicev. 

Seznanitev s šolskimi 

aktivnostmi na področju 

karierne orientacije. 

Spodbuditi učence k učenju. 

Spodbuditi učence in starše k 

medsebojni komunikaciji o 

poklicih in nadaljevanju 
šolanja. 

Svetovalna 
delavka 

9. razred 
Oktober  

RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE IN UČENCE 

Predavanje 

Rokovnik aktivnosti na 

področju karierne 

orientacije v 9.r. 

Trg dela 

Štipendije 

Seznanitev s šolskimi 

aktivnostmi na področju 

karierne orientacije. 

Povabilo k individualnemu 

svetovanju. 

Seznanitev z deficitarnimi 

poklici. 

Seznanitev s poklici 

prihodnosti. 

Seznanitev s zoisovo 

štipendijo in pogoji za 

pridobitev. 

Svetovalna 

delavka 

6. do 9.  

Oktober  

SEJEM SREDNJIH ŠOL ZA UČENCE IN STARŠE 

Predstavitve srednjih šol, 

sejemska oblika 

Spoznavanje različnih 

izobraževalnih možnosti. 

Spoznavanje poklicev. 

Spoznavanje srednjih šol. 

Možnost individualnega 

pogovora s strokovnimi 

delavci šol in dijaki. 

Svetovalna 

delavka 

Predstavniki 

srednjih šol 
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9. razred 
November  

RAZREDNA URA 

Samostojno delo z računalnikom, individualni pogovori 

Reševanje programa 

poklicnih interesov Kam 

in kako [4] 

Identifikacija poklicnih 

interesov. 

Ozaveščanje interesov in 
veščin. 

Pregled seznama primernih 

poklicev, ki so izbrani na 

podlagi učenčevih 

odgovorov. 

Pridobiti dodatne informacije 

o poklicih, učenca zanimajo. 

Spoznati značilnosti 
poklicev, katere veščine 

potrebuje zanje in kako jih 

lahko pridobi. 

Primerjava med predlaganimi 
poklici, da se lažje odloči za 

pravega. [4] 

Učence spodbuditi k uporabi 

spletnih strani s področja 
karierne orientacije 

Pridobiti nabor poklicev za 

pripravo ogledov poklicev. 

Svetovalna 

delavka 

Razrednik  

8.  in 9. 

Januar  

  

TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE 

Pogovor o 

poklicu/poklicnem 

področju 

Iskanje informacij o poklicu 

in sorodnih poklicih. 

Spodbujanje razmišljanja o 

značilnostih poklica, 

delovnih pogojih, 

osebnostnih lastnosti, 

spretnostih in sposobnostih, 

ki jih potrebuje kandidat za 

poklic. 

Iskanje informacij o možnih 

izobraževalnih poteh, 
dodanem izobraževanju. 

Pogovor o stereotipih. 

Izmenjava informacij med 

učenci. 

Svetovalna 

delavka 

Učitelj/ica 

Predstavniki 

delodajalcev 

(strokovnjaki s 

poklicnega 

področja)/ 

Starši 

Priprava na obisk podjetja Priprava vprašanj za 

strokovnjaka. 

Zmanjšanje stresa. 

Obisk podjetja, pogovor s 

strokovnjakom 

Pogovor s strokovnjakom. 

Pridobivanje informacij o 

poklicu. 

Pridobivanje informacij o 

osebnostnih lastnosti, 

spretnostih in sposobnostih, 

ki jih potrebuje kandidat za 

poklic. 

Pridobiti informacije o 

možnostih štipendiranja in 

študentskega dela. 

Iskanje informacij o 

kariernem napredovanju. 

Preverjanje stereotipov. 

Trening komunikacije z 

neznano odraslo osebo. 

Vzpostavitev stika s 

potencialnim štipenditorjem 

ali delodajalcem. 

Izdelava predstavitve 

poklica/poklicnega 
področja 

Povezati informacije, 

dobljene na spletu, v 
literaturi, s strani srednjih šol 

z informacijami prejetimi v 

delovnem okolju. 

Ovreči stereotipe, 

vzpostavitev realnejše 

predstave o poklicu. 

S plakati, nameščenimi na 

hodnike šole omogočimo 

vsem učencem predmetne 

stopnje, da spoznajo poklice. 

Evalvacija (učenci in 

izvajalci) 

Analiza TD. 

Načrtovanje izboljšav za 

naslednjo generacijo. 

Iskanje usmeritev za 
nadaljnje aktivnosti. 

 

9. razred 
Januar  

RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE IN UČENCE 

Predavanje  

Rokovnik šolskih 

aktivnosti na področju 

karierne orientacije do 
vpisa v srednje šole. 

Rokovnik vpisa. 

Štipendije  

Seznanitev s šolskimi 

aktivnostmi na področju 

karierne orientacije. 

Povabilo k individualnemu 

svetovanju. 

Seznanitev s štipendijami in 

pogoji za pridobitev. 

Svetovalna 

delavka 

6. razred 

Junij  

TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE 

Delavnice po sistemu kroženja 

Jaz sem … Spoznavanje samega sebe. 

Spoznavanje sošolcev. 

Krepitev pozitivnih odnosov 

v oddelku. 

Trening javnega nastopanja. 

Razrednik  

Poklici, šolski sistem Spoznavanje poklicev. 

Šolskega sistema. 

Izmenjava znanj, informacij 

med učenci. 

Svetovalna 

delavka 

Znam povedati, kdo sem 

in kaj znam 
Krepiti veščine pisne 

predstavitve. 

Izdelava CV vizitke. 

 

Karierna 

svetovalka 

Jaz čez 20 let Spodbuditi razmišljanje o 

prihodnosti. 

Utrjevanje likovne tehnike. 

Učiteljica 

LUM 

Evalvacija (učenci in 

izvajalci) 

Analiza TD. 

Načrtovanje izboljšav za 

naslednjo generacijo. 

Iskanje usmeritev za 

nadaljnje aktivnosti. 

Razrednik 

Svetovalna 

delavka 

Karierna 

svetovalka 

Učiteljica 

LUM 

7. razred 

Junij  

TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE 

Delavnice po sistemu kroženja 

Intervju s sošolcem, 

predstavim se 

Trening poslušanja. 

Trening zapisovanja. 

Spoznavanje samega sebe. 

Spoznavanje sošolcev. 

Krepitev pozitivnih odnosov 
v oddelku. 

Trening javnega nastopanja. 

Učiteljica SLO 

Poklici, šolski sistem, 

vpisni postopek 

Spoznavanje poklicev. 

Spoznavanje novih in manj 

pogostih poklicev. 

Spoznavanje šolskega 

sistema. 

Izmenjava znanj, informacij 

med učenci. 

Svetovalna 

delavka 

Moja kariera in karierno 

odločanje 
Predstavitev osnovnih štirih 

vedenjskih profilov z 

barvami, asociacijami ter 

vajo zaznavanja.  

 

Prepoznati v čem sem dober, 

kje so moje prednosti. 

 

Spoznati kako lahko 

izkoristim svoj potencial.  

Karierna 

svetovalka 

Učenje učenja Spoznati zaznavne tipe. 

Spoznati učne stile. 

Spoznati pomembne pogoje 

za učenje. 

Medsebojna izmenjava učnih 

strategij. 

Pedagoginja    

Evalvacija (učenci in 

izvajalci) 

Analiza TD. 

Načrtovanje izboljšav za 

naslednjo generacijo. 

Iskanje usmeritev za 
nadaljnje aktivnosti. 

Razrednik 

Svetovalna 

delavka 

Pedagoginja  

Karierna 

svetovalka 
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Učiteljice SLO 

9. razred 

Celo leto 

INDIVIDUALNO DELO Z UČENCI  

 

Izpolnjevanje vprašalnika 

poklicnih želja, vrednot in 
načrtov 

Prepoznati interesna 

področja. 

Prepoznati svoja močna in 

šibka področja. 

Prepoznati vrednote. 

Svetovalna 

delavka 

Individualni pogovori 

(enkrat z vsakim 

učencem) 

Pogovor o individualnih 

vprašanjih, dilemah, 

strahovih … 

Svetovalna 

delavka 

Individualni pogovori z 

učenci in/ali starši 
(izbirno) – tudi učenci 8.r. 

Pogovor o individualnih 

vprašanjih, dilemah, 
strahovih … 

Svetovalna 

delavka 

OBVEŠČANJE UČENCEV IN STARŠEV 

6. do 

9.razred 

Oglasni prostor 

kariernega načrtovanja 

Informacije posredovati vsem 

učencem (vidno, časovno 
neomejeno). 

Spodbuditi radovednost za 

karierno načrtovanje. 

Spodbuditi učence k 

udeleževanju dogodkov izven 

šole. 

Spodbuditi učence k obisku 

svetovalne službe. 

Svetovalna 

služba 

8. in 9.r. 

Osebno obveščanje 

učencev o aktualnih 

dogodkih 

Informacije posredovati vsem 

učencem (slušno). 

Spodbuditi radovednost za 

karierno načrtovanje. 

Spodbuditi učence k 
udeleževanju dogodkov izven 

šole. 

Spodbuditi učence k obisku 

svetovalne službe. 

Svetovalna 

služba 

7. do 9. 

razred  

Celo leto 

Obveščanje staršev o 

aktualnih dogodkih po 

elektronski pošti 

Seznanitev staršev z 

aktualnimi dogodki in 

informacijami. 

Spodbuditi starše k pogovoru 

z otrokom. 

Svetovalna 

služba 

6. ZAKLJUČEK 
Karierna orientacija je priložnost, da šola učencem 

omogoči vpogled v nadaljnje šolanje, poklice in trg dela, 

priložnost za pridobivanje ključih kompetenc za 

vseživljenjsko učenje, priložnost za osmišljanje šolanja, 

motiviranje za učenje. Povezava s srednjimi šolami in 

podjetji učencem omogoči nove informacije in spoznanja, 

krepitev komunikacijskih veščin, širitev socialne mreže 

in obzorij. Strokovni delavci s sodelovanjem na tem 

področju krepimo sodelovalno kulturno na šoli ter 

profesionalno in osebnostno rastemo. 
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POVZETEK 

V prispevku je predstavljen primer dobre prakse, ki vključuje formativno spremljanje pri pouku angleščine v 9. razredu. 

Predstavljeni pristop in elementi formativnega spremljanja so lahko v pomoč učiteljem angleščine in  učiteljem drugih tujih 

jezikov. V uvodnem delu so predstavljeni elementi formativnega spremljanja in načini vključitve le-teh v pouk tujega jezika. 

V osrednjem delu prispevka je opisan konkreten primer celotnega učnega sklopa, in sicer od začetnega preverjanja 

predznanja do končne učiteljeve in medvrstniške povratne informacije. Cilji, ki jih učni sklop zajema, so razvijanje bralnega 

razumevanja in bralnih strategij, razvijanje slušnega razumevanja, razvijanje govornega sporočanja in sporazumevanja ter 

spoznavanje in razširjanje besedišča. V učnem sklopu je opredeljeno medpredmetno povezovanje z geografijo in zgodovino, 

učenci pa imajo pri svojem delu, ki večinoma poteka v manjših skupinah in parih, ves čas možnost uporabe tabličnih 

računalnikov. V zaključnem delu prispevka so predstavljene prednosti in morebitne pomanjkljivosti takega načina dela pri 

pouku tujega jezika ter dileme, ki so se porodile ob tem.  

Ključne besede 

formativno spremljanje, angleščina, bralno razumevanje, bralne strategije, govorno sporazumevanje v tujem jeziku 

ABSTRACT 

This paper investigates and describes an example of formative assessment in English language teaching and will be of 

interest to all language teachers. The introduction explains how different elements of formative assessment can be 

implemented in foreign language teaching. The paper explores a series of consecutive lessons in which students experience 

the before mentioned elements, from shared learning targets to teacher and peer feedback. The lessons focus on developing 

reading skills and strategies, developing listening skills, developing speaking skills and acquiring new vocabulary.  A cross-

curricular link with geography and history is also evident in the texts that students read and discuss while working in small 

groups or pairs. In order to enhance their learning, each student is given a tablet and encouraged to use it. The conclusion 

analyses advantages and possible disadvantages of implementing elements of formative assessment in English language 

teaching and outlines the challenges and dilemmas encountered. 

Keywords 

formative assessment, English language teaching, reading comprehension, reading strategies, speaking skills 

1. UVOD 

Formativno spremljanje v slovenskem šolskem prostoru 

že nekaj časa ni več novost. S konceptom formativnega 

spremljanja in njegovimi pozitivnimi učinki na učenje 

smo bili učitelji seznanjeni bodisi na študijskih skupinah 

bodisi na različnih izobraževanjih, ali pa so strokovnjaki 

iz tega področja prišli kar na naše šole in nas poučili, 

kako dobro ta način funkcionira ponekod drugod po 

svetu, kjer je tak način pouka vsakodnevna praksa. Pa 

vendar je čutiti veliko mero zadržanosti, če ne kar 

skeptičnosti, ko kdo povpraša slovenske učitelje o 

njihovih pogledih na vpeljevanje formativnega 

spremljanja v njihov način poučevanja. Sicer se redko 

zgodi, da učitelje kdo sploh kaj vpraša, se pa veliko 

pogovarjamo med seboj. Tudi sama spadam v skupino 

učiteljev, ki delujemo zelo previdno pri spreminjanju 

svoje pedagoške prakse in ki do (za nas) novih idej 

pristopamo kritično. Še toliko bolj pa se učitelji 

oklepamo naših preverjenih vzorcev in metod 

poučevanja, ko smo prepričani, da so dobri in da delujejo. 

Vendar pa Dylan Wiliam, mednarodno priznani 

strokovnjak na področju formativnega spremljanja in 

avtor več knjig, trdi, da bi učitelji morali spremeniti svoj 

način poučevanja, ne zato, ker ta ne bi bil dober, temveč 

zato, ker je lahko še boljši in svoje razmišljanje podkrepi 

z ugotovitvijo, da so učinki boljšega poučevanja 

neverjetni, saj so učenci posledično bolj zdravi, njihov 

prispevek v družbi je večji in celo živijo dlje [1]. Seveda 

Wiliam ni edini, ki zagovarja prestrukturiranje šolskega 

sistema na način, ki omogoča vpeljavo elementov 

formativnega spremljanja – podobno razmišljajo tudi 

nekateri drugi strokovnjaki, npr. Paul Black, John Hattie, 

Susan Brookhart. Učitelji se zavedamo, da imamo velik 

vpliv na učence. Če torej lahko z nekaterimi 

spremembami tako blagodejno vplivamo na dobrobit 

otrok, kot pravi Wiliam, potem je vredno, da damo 

formativnemu spremljanju priložnost.  

mailto:irena.slapar1@guest.arnes.si


 

 

149 

 

 

2. KAKO VPELJATI ELEMENTE 

FORMATIVNEGA SPREMLJANJA V 

POUK ANGLEŠČINE 

Dobra novica za učitelje tujih jezikov – kar nekaj 

elementov že tako ali tako uporabljamo, le da nismo 

vedeli, da gre za korake formativnega spremljanja. Na 

spletu za področje angleščine ni prav veliko uporabnega, 

vsaj v slovenskem jeziku ne. Se pa najde lahko marsikaj 

na tujih spletnih straneh, vendar vemo, da tako 

raziskovanje terja veliko časa, ki si ga učitelji, ki smo 

nenehno v boju s pomanjkanjem časa, težko vzamemo. 

Vsekakor nam učiteljem tujih jezikov, ki poskušamo 

vpeljati formativno spremljanje v naš pouk, manjka ena 

kvalitetna slovenska spletna stran, kjer bi bile zbrane že 

preizkušene ideje, ki so se izkazale za uspešne in ki se 

nanašajo na izzive poučevanja tujega jezika v našem 

šolskem sistemu. Težko si pomagamo s primeri 

formativnega spremljanja pri drugih predmetih. Saj ne, da 

ni zanimivo opazovati, kako je učitelj matematike vpeljal 

elemente formativnega spremljanja, ko so obravnavali 

kvadrat dvočlenika. Vendar je taka ura za jezikoslovca 

zgolj to – zanimiva. Seveda ob opazovanju lahko dobimo 

kakšno dobro idejo, kako videno aplicirati na naš 

predmet, ni pa vedno tako enostavno. Ne pozabimo, da se 

poučevanje tujega jezika razlikuje od poučevanja vseh 

drugih predmetov vsaj v eni izredno pomembni točki – 

poučevanje in učenje namreč ne potekata v maternem 

jeziku učencev. 

Ena ključnih komponent formativnega spremljanja je, da 

tako učitelj, kot tudi učenci, ves čas vedo, kje so v danem 

trenutku, kam gredo in kako bodo do tja prišli. Učiteljeva 

priprava na učno uro ni več osredotočena na »kaj bomo 

danes delali«, temveč na »kako se bodo učenci pri uri to 

naučili«. Ko smo se pred leti na naši šoli začeli ukvarjati 

s formativnim spremljanjem, so nam rekli, da naj za 

začetek vzamemo le en element ali dva in jih vpeljemo v 

svojo prakso. Verjetno je ta počasen prehod za večino 

učiteljev najlažji, vendar smo s tem še vedno daleč od 

formativnega spremljanja. Pomembni koraki, ki jih 

moramo vključiti v vsak obravnavan učni sklop, če 

želimo formativno spremljati so: ugotavljanje predznanja, 

nameni učenja in kriteriji uspešnosti, načrtovanje strategij 

učenja, zbiranje dokazov, povratna informacija, 

samovrednotenje / samorefleksija [2]. Ti elementi so med 

seboj povezani in ni najbolj smiselno, da se jih lotimo 

ločeno. Komu koristi, če se osredotočimo na ugotavljanje 

predznanja pri določeni snovi, če potem te informacije ne 

uporabimo za to, da spremenimo svoje poučevanje te 

teme? Zakaj bi zbirali dokaze o učenju vsakega 

posameznega učenca, če jih ne izkoristimo za to, da damo 

učencem povratno informacijo glede njihovega znanja in 

možnega napredka? Če zgolj izluščimo en element in ga 

uporabljamo izolirano, s tem ne bomo izboljšali svojega 

poučevanja in dosežkov učencev, bomo pa porabili kar 

nekaj časa. Veliko bolj smiselno je, da si izberemo en 

razred in en učni sklop ter poskušamo ta učni sklop 

izpeljati po načelih formativnega spremljanja, od 

začetnega preverjanja znanja do končne povratne 

informacije in refleksije. Zato pa potrebujemo primere 

dobre prakse, ki se nanašajo konkretno na naš predmet, 

drugače nam neizogibno sledi veliko tavanja v temi. 

V teoriji bi učni sklop potekal na naslednji način. Najprej 

ugotovimo, kakšno predznanje imajo naši učenci o temi, 

ki jo želimo obravnavati. Potem skupaj z učenci 

razčlenimo kaj se bomo učili in zakaj bomo to 

potrebovali (namen učenja) in ugotovimo, kako bodo 

vedeli, ali so se teme uspešno naučili. To nas vodi k 

skupnemu oblikovanju kriterijev uspešnosti. Sledi 

načrtovanje strategij učenja – gre za individualni načrt 

vsakega posameznega učenca, ki temelji na vprašanjih 

»kaj že znam«, »kaj se moram še naučiti«, »kako pridem 

do cilja« in »s čim lahko dokažem, da znam«. Učitelj 

mora na tej točki razmisliti tudi o dejavnostih in o 

vprašanjih, ki bodo v podporo učenju, da bodo učenci 

dosegli zastavljene cilje. Dokazi učenja in napredka 

morajo v času obravnavanja teme biti dovolj pogosti, da 

učenci in učitelj vedo, če pridobivanje znanja poteka v 

pravi smeri. Na podlagi dokazov se oblikuje tudi 

povratna informacija, ki vsaj na začetku pride s strani 

učitelja, sčasoma pa se vrednotijo tudi učenci med seboj. 

Poseben poudarek pri formativnem spremljanju je ravno 

ta, da učence naučimo podajanja povratne informacije, 

saj s tem razvijamo njihovo razmišljanje in kritični 

pogled [3]. S tem pa učenci razvijajo tudi zmožnost 

samorefleksije.  

Morda vse skupaj deluje zahtevno, vendar si lahko 

pomagamo s tem, da posamezno aktivnost, ki jo 

pripravimo, uporabimo večkrat, z drugačnim namenom. 

Za preverjanje predznanja, namesto običajne možganske 

nevihte (brainstorming) lahko pripravimo kratek kviz, ki 

ga učenci rešijo na tablicah ali svojih pametnih telefonih 

– najpogosteje v takih primerih uporabljamo spletno 

aplikacijo Kahoot. Ta isti kviz lahko uporabimo kasneje v 

učnem sklopu, da preverimo napredek učencev.  Kot 

način zbiranja dokazov o učenju nam pridejo v poštev 

tudi različne jezikovne igre, ki jih drugače uporabljamo 

za kratke ponovitve. Zelo prikladni so tudi tako 

imenovani vstopni in izstopni listki. Vsak učenec ob 

vstopu v razred vzame en vstopni listek, na katerem je 

zapisano vprašanje, beseda, definicija, stavek z 

manjkajočo besedo – karkoli želimo ponoviti oz. 

preveriti, hkrati pa uporabiti kot dokaz o učenju. Lahko 

uporabimo tudi vprašanja iz našega začetnega kviza. 

Učenci v zvezek zapišejo odgovor, nato pa v manjših 

skupinah vsak zastavi vprašanje iz svojega listka, ostali 

pa razmislijo in odgovor zapišejo. Nato primerjajo svoje 

ugotovitve. Taka aktivnost nam ne bo vzela veliko časa, 

bo pa učence spodbudila k razmišljanju in jih spomnila 

na to, kar so se učili prejšnjo uro. Tudi domača naloga bi 

lahko služila kot dokaz o učenju, ampak vemo kako je s 

tem – v večini primerov je naloga prepisana ali pa je 

preprosto ni. Namen izstopnega listka pa je, da učence 

pripravi do tega, da bolj pozorno spremljajo učno uro in 

svoje učenje med uro. Če učenci vedo, da bodo morali na 

koncu ure na listek napisati npr. tri besede, ki so se jih 

naučili med uro in odgovoriti na par specifičnih vprašanj, 

ta listek pa oddati učitelju, so zagotovo miselno bolj 

aktivni. Dodatna prednost tega pa je, da to zmore vsak, 

tudi tisti učenci, ki jim drugače angleščina povzroča 

težave. S tem omogočimo vsem učencem vsaj droben 

občutek zadovoljstva in pozitivno potrditev, da so lahko 

uspešni. To pa so občutki, na katerih želimo graditi. 

Izstopni listki imajo lahko tudi vlogo povratne 

informacije, ki jo učenci dajo učitelju, saj nanj lahko 

zapišemo vprašanja, ki se nanašajo na njihovo 

razumevanje, npr. »Kaj se ti je danes zdelo najtežje« ali 

pa »Ali česa nisi razumel/a« [4] . 
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3. PRIMER UČNEGA SKLOPA 

Učni sklop, ki je predstavljen v nadaljevanju besedila, je 

primer poskusa vpeljevanja formativnega spremljanja, ki 

je sestavljen tako, da so vsi učenci ves čas aktivni, učitelj 

pa ima dovolj časa, da oblikuje povratno informacijo za 

vsakega posameznega učenca. Gre za niz več različnih 

aktivnosti, ki omogočajo učencem veliko komuniciranja 

v tujem jeziku, poleg razvijanja vseh vidikov govornega 

sporazumevanja pa hkrati razvijamo tudi spretnost 

bralnega in slušnega razumevanja. Ta učni sklop smo 

izvedli z učenci 9. razreda, ki obiskujejo 3. učno skupino, 

torej skupino, kjer naj bi bili tisti učenci, ki imajo največ 

znanja iz angleščine. Seveda se učitelji zavedamo, da tudi 

znotraj domnevno homogenih skupin obstajajo velike 

razlike v znanju in zmožnostih učencev. Namenoma sem 

izbrala to skupino otrok, ker sem vedela, da bo zaradi 

dinamike v skupini in dobrega odnosa, ki ga imamo, vse 

skupaj potekalo lažje. Ker gre za manjšo učno skupino, v 

skupini je namreč 16 učencev, je tudi delo v parih in 

skupinah učinkovito.  

Tema učnega sklopa je bila Barcelona. Razlog za izbor 

tega mesta je bil, da se je večina učencev iz te skupine 

prijavila na strokovno ekskurzijo v Barcelono, ki je bila 

načrtovana proti koncu šolskega leta in katere so se 

učenci izredno veselili, prav to njihovo navdušenje pa 

sem želela uporabiti za izvedbo sklopa, saj posledično z 

motivacijo ni bilo težav. Prva ura sklopa je potekala 

sledeče. Po kratkem uvodnem delu, kjer so učenci s 

pomočjo svojih asociacij ob gledanju slike ugotovili, kaj 

bo naša tema, smo si na YouTube ogledali posnetek dveh 

ameriških vlogerjev, ki sta skupaj predstavila 10 najbolj 

zanimivih znamenitosti v Barceloni. Ob gledanju 

posnetka so odgovarjali na vprašanja, ki sem jih zapisala 

na učni list, ki so preverjala slušno razumevanje. Po 

koncu posnetka so s sosedom preverili ali se njihovi 

odgovori kaj razlikujejo, nato smo jih preverili še skupaj. 

Vendar pa niso mogli odgovoriti na vsa vprašanja na 

učnem listu, ker sem jih namenoma sestavila tako, da 

odgovora v posnetku ni bilo moč zaslediti. S tem sem 

ustvarila potrebo po tem, da odgovore poiščejo drugje. 

Vsaki skupini sem dala kratko besedilo o eni izmed 

znamenitosti. Pod besedilom so bila zapisana vprašanja 

za preverjanje razumevanja besedila in tudi dodatna 

vprašanja o znamenitosti, na katera so lahko odgovorili 

samo, če so informacijo poiskali na spletu. Učenci so se 

znotraj svoje skupine dogovorili, kdo bo kaj poiskal na 

spletu, potem pa so drug drugemu poročali o svojih 

ugotovitvah. Na učnem listu je bilo napisanih tudi nekaj 

novih besed iz besedila, za katere so morali napisati 

razlago. Zadnja naloga, ki jo je vsaka posamezna skupina 

imela je, da razmislijo, kako bodo vse to, kar so sedaj 

prebrali in izvedeli o njihovi znamenitosti, predstavili 

članom drugih skupin. Pripraviti so morali zelo kratek in 

zanimiv povzetek. Za lažje in predvsem hitrejše 

oblikovanje skupin si največkrat pomagamo z barvnimi 

listki. Imamo štiri skupine, vsaka skupina ima svojo 

barvo. V nadaljevanju ure so se skupine preoblikovale, iz 

»enobarvnih« v »pisane«. Vsak član na novo oblikovane 

skupine je potem ostalim v skupini predstavil svojo 

znamenitost, s tem pa so vsi dobili odgovore na vprašanja 

iz prvega učnega lista, ki so prej še ostala neodgovorjena. 

Med uro sem spremljala delo učencev in bila na voljo za 

morebitna vprašanja, obenem pa sem na list beležila 

svoja opažanja o govorni zmožnosti učencev, ki so mi 

bila v pomoč pri oblikovanju povratne informacije. Na 

koncu ure sem učencem povedala, da bo njihova naloga v 

prihodnjih urah ta, da v parih ali skupinah po tri 

posnamejo podoben posnetek, kot so si ga ogledali na 

začetku ure. Doma so morali razmisliti, kaj naredi tak 

posnetek dober in zanimiv. Zaenkrat se še nič kaj 

formativno ne sliši, kajne? Vendar pa lahko izpostavimo 

vsaj dve pomembni komponenti – učenci so bili ves čas 

aktivni in imeli so možnost učiti se drug od drugega.  

Druga ura je bila namenjena oblikovanju kriterijev 

uspešnosti. V skupinah so se pogovorili, kaj se komu zdi 

pomembno in to zapisali v zvezek. Nato smo še skupaj 

razmislili na kaj vse morajo biti pozorni pri pripravi 

posnetka. Bila sem presenečena, da so pomislili na večino 

kriterijev, ki jih učitelji upoštevamo pri ustnem 

ocenjevanju in ocenjevanju enogovornih dejavnosti. 

Izpostavili so vse, od jezikovne pravilnosti, do lepe 

izgovorjave, zanimive vsebine, bogatega besedišča in ker 

je šlo za snemanje posnetka, ki si ga bomo na koncu vsi 

ogledali, se jim je zdel pomemben tudi samozavesten 

nastop, očesni stik s kamero in s sogovornikom ter 

nasmeh. Dogovorili smo se še o približni dolžini 

posnetka. V tej uri nam je ostalo ravno še toliko časa, da 

je vsak pripravil svoj načrt. Tukaj nismo preverili 

predznanja, so se pa učenci navezali na svojo zadnjo 

enogovorno dejavnost in se spomnili, s čim takrat niso 

bili zadovoljni in kaj bi si želeli izboljšati. Svoje osebne 

cilje so tudi zapisali. Na koncu ure so se še dogovorili, 

kdo bo s kom sodeloval. Imeli so prosto izbiro, saj je 

pomembno, da so skupaj tisti, ki se dobro razumejo.  

V naslednjih nekaj urah je sledila priprava na snemanje. 

Za snemanje so lahko uporabili šolske tablice ali pa svoje 

pametne telefone. Vsebina je bila prepuščena njihovi 

odločitvi – lahko so govorili na splošno o Barceloni, 

lahko so predstavili najljubšo znamenitost, nekateri so se 

odločili vključiti hrano, imeli so ogromno idej. Vsak je 

izbral tisti vidik spoznavanja neke nove kulture, ki ga 

najbolj privlači. Približno eno uro so potrebovali, da so 

pripravili scenarij, ki pa so ga vmes med snemanjem še 

popravljali in dopolnjevali. Spodbudila sem jih, da hitro 

začnejo s snemanjem in da se posnamejo velikokrat. 

Želela sem, da čim večkrat pozorno poslušajo in 

opazujejo sami sebe na posnetku (in tistega, s katerim 

sodelujejo), ugotovijo kaj bi bilo potrebno izboljšati in se 

posnamejo ponovno. Ker so za snemanje potrebovali 

malo več zasebnosti, so se razpršili po celi šoli. Tudi 

njihov smeh je odmeval po celi šoli. Moja naloga je zopet 

bila, da jih s povratno informacijo usmerjam k boljšemu 

dosežku. Tudi v teh urah sem si svoje komentarje beležila 

na opazovalni list. Za snemanje smo namenili dve uri 

časa.  

Zadnja, torej 6., ura je bila namenjena ogledu vseh 

posnetkov, povratni informaciji, ocenjevanju in 

samovrednotenju. Vsi posnetki so ustrezali kriterijem, 

učenci so odlično opravili nalogo in kljub temu, da so 

nekateri imeli velike težave s tem, da se vidijo in slišijo 

na posnetku, so bili zadovoljni s svojo predstavitvijo. Po 

vsakem posnetku so učenci lahko dali drug drugemu 

povratno informacijo, vendar v takih primerih redko kdo 

izpostavi kakšno napako oziroma da predlog za 

izboljšavo, večinoma samo hvalijo in rečejo, da jim je 

bilo všeč. Zato sem za učence pripravila listke, na katerih 

je za vsak kriterij že bilo napisanih nekaj namigov, da so 

lažje ubesedili svoje misli. Vsak učenec je napisal 
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povratno informacijo za tistega, s katerim sta skupaj 

sodelovala. Sledila je moja povratna informacija, ki pa se 

ni nanašala samo na končni posnetek, ampak na celoten 

proces ustvarjanja posnetka, pri čemer sem si pomagala s 

komentarji, ki sem jih sproti beležila. Za 

samovrednotenje nam je pri tej uri zmanjkalo časa, zato 

sem učencem naročila, naj to storijo doma. Pogledali so 

svoj načrt, ki so ga zapisali na začetku in s pomočjo 

vprašanj za samovrednotenje napisali refleksijo svojega 

dela in napredka. 

4. ZAKLJUČEK 

Predstavljeni učni sklop nam je v tej skupini res dobro 

uspel. Učenci so bili ves čas aktivni, samostojni, učili in 

izpopolnjevali so se v povsem sproščenem okolju, drug 

drugemu so bili vir učenja, navajali so se na medvrstniško 

vrednotenje, spremljali so svoj napredek in ob vsem tem 

tudi uživali. Pogovarjali in poslušali so se v angleščini, 

brali, povzemali in pisali so v angleščini – z vidika 

učitelja tujega jezika in upam si (laično) trditi tudi z 

vidika implementacije formativnega spremljanja, je bil ta 

sklop popoln uspeh. Pa je bilo pričakovati kaj drugega? 

Seveda ne. Če pogledamo z drugega zornega kota, sploh 

ni presenetljivo, da je vse potekalo tako gladko. Te 

učence učim že leta. Vse, kar so potrebovali, da so lahko 

bili uspešni, smo jih z drugimi kolegi anglisti v preteklih 

letih že naučili. Ne pravim, da jim zastavljena aktivnost 

ni bila izziv in da so jo opravili z levo roko. Nasprotno, 

zelo so se morali potruditi. Vendar pa so orodja že imeli 

pri sebi. Trdo delo je bilo opravljeno že prej, sedaj samo 

žanjemo sadove. Ne predstavljam si, kako bi tak sklop 

izvedla v skupini otrok, ki jim angleščina povzroča velike 

težave. Kako bi jim pustila, da se učijo drug od drugega, 

če vem, da obstaja velika verjetnost, da se bodo naučili 

narobe? Dileme se porajajo ena za drugo. Če vzamemo za 

primer heterogene skupine in razrede – kaj lahko 

najšibkejši učenec ponudi nadarjenemu učencu? Je 

nadarjeni prikrajšan, ko čas, ki bi ga lahko namenil za 

lastno raziskovanje, namenja poučevanju šibkejšega 

učenca? Učenje prilagojeno potrebam vsakega 

posameznika se seveda sliši čudovito in edino pravilno, 

ampak ali je dejansko možno tudi v praksi? 

Ena od specifik našega predmeta je, da ne poučujemo v 

maternem jeziku. Ko dajemo povratno informacijo lahko 

le v nekaterih skupinah, kjer je nivo znanja dovolj visok, 

to naredimo v angleščini. Enako velja pri medvrstniški 

povratni informaciji in samovrednotenju. Vsak učitelj 

tujega jezika ve, kako težko je pripraviti starejše učence, 

da govorijo v tujem jeziku in da ne začnejo uporabljati 

svojega maternega jezika v trenutku, ko naletijo na 

najmanjšo oviro pri izražanju. S tem načinom bi se 

povečala količina slovenščine pri pouku tujega jezika. 

Neko splošno povratno informacijo se seveda lahko poda 

v angleščini, vendar pa gre pri formativnem spremljanju 

za zelo natančno opredelitev tega, kje je trenutno učenec 

in kam ga želimo usmeriti, kar pa si v tem trenutku ne 

predstavljam, da bi bilo v večini razredov izvedljivo v 

angleškem jeziku. 

Težko se tudi sprijaznim z idejo, da je moja primarna 

vloga učitelja, da učim, potisnjena v ozadje in da delujem 

samo še kot nek načrtovalec, povezovalec in 

usmerjevalec. Morda pa živim v zmoti in gre zgolj za 

mojo napačno interpretacijo tega, kar formativno 

spremljanje je. Raziskave govorijo v prid formativnemu 

spremljanju. Wiliam poroča, da se učenci učiteljev, ki 

pravilno uporabljajo elemente formativnega spremljanja, 

v osmih mesecih naučijo to, kar se drugi naučijo v enem 

letu [5].  Torej so ovire nekje drugje. Peršolja (2019, str. 

138) pravi, da »že vsaj trinajst let v manjših skupinah 

razvijamo in preizkušamo uvajanje FS«, vendar pa 

nadalje ugotavlja, da »se v vseh teh letih skupin ni 

povezalo, da bi med seboj sodelovale, s čimer bi dvignili 

raven razvoja, spremljanje napredka in ugotavljanje 

učinka« [6]. In to je res velika škoda. V vseh teh letih je 

zagotovo že kakšen učitelj tujega jezika prišel do 

odgovorov na vprašanja, s katerimi se ukvarjam v 

zaključku tega prispevka.  

Vsekakor verjamem, da bodo učenci, ki se že v prvem 

razredu srečajo z elementi formativnega spremljanja in ta 

način razvijajo skozi vsa leta njihovega šolanja, zmožni 

drugačnega razmišljanja in pogleda na svet. Vprašanje je 

le, ali bomo lahko naš pogled na to, kaj je kakovostno 

izobraževanje in za kakšno šolo si prizadevamo 

spremenili do te mere, da jim bomo lahko to omogočili. 
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POVZETEK  

Projekt Prijatelji muzeja je nastal na mojo pobudo v sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota in vključuje učence 

1. in 2. razreda naše šole. Namen projekta je spodbujanje opazovanja in zaznavanja bogastva arhitekture ali obeležja 

preteklega časa v lastni in širši okolici. Učencem želimo približati spoznanja o materialnih pričevanjih preteklega časa in jih 

podučiti, da nam vsak tak objekt (ali predmet) ne ponuja le določenih estetskih doživetij, temveč je povezan z zgodbo o 

življenju ljudi v nekem preteklem obdobju. Tako so zgrajeni temelji, na katerih lahko otrok gradi osnove za dojemanje 

zgodovinskih sprememb, in spoznanje, da se življenje ljudi in okolje v času spreminjata. Pri tem projektu je pomembno, da se 

učenci srečujejo z osnovami terenskega in praktičnega dela. V poteku raziskovanja na sproščen in spodbuden način spoznajo 

kulturne ustanove, kulturno dediščino mesta Murska Sobota in praktično sodelujejo v ustvarjalnih delavnicah, ki jih pripravi 

Pomurski muzej Murska Sobota. Ob slikovnem in konkretnem viru ter predstavitvi ovrednotijo svoje delo, pomen vira ter 

razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje. Projekt učencem nudi temeljno znanje, ki je dobra osnova za nadgradnjo izkušenj 

in lažje razumevanje zgodovine ter kulturne dediščine nasploh. Učenci so motivirani, saj izkušnje doživljajo v izvenšolskem 

okolju, in to na drugačen način, zato jih ta projekt spodbuja k nenehni aktivnosti. Skozi izvedene delavnice pridobijo novo 

znanje, usvojeno na zabaven in prilagojen način, ki je zato tudi trajnejše. Pridobljeno znanje izkažejo na koncu izvedbe 

projekta s skupnim vrednotenjem v obliki zapisa o tem, kaj vse smo se naučili. 

Ključne besede  

okoljska vzgoja, raziskovanje, motivacija za učenje, učenje skupaj z drugimi, kulturne ustanove kot učni prostor, pomen 

kulturne dediščine 

ABSTRACT  

The project titled Friends of the Museum had been made on my initiative with the cooperation of the museum of Murska 

Sobota (“Pomurski muzej Murska Sobota”), and includes pupils in the 1st and 2nd grade of our primary school. The purpose 

of this project is encouraging observation and perception of the richness of architecture and characteristics of the past in local 

and also wider surroundings. We want to draw the pupils closer to the knowledge about materials of the past time and teach 

them that we cannot enjoy every object aesthetically, but is connected with the story about life of people in different period in 

the past. This is how the foundations are laid for the children to build the basics for understanding historical changes and 

learning that life and surroundings are changing with time. It is important that within this project pupils get familiar with 

fieldwork and practical work. In the course of the relaxed and encouraging research pupils learn about the culture of the 

building and cultural heritage of the town Murska Sobota They are also involved in practical work in the workshops 

organised by the museum of Murska Sobota (“Pomurski muzej Murska Sobota”). Having the pictures and solid source and 

presentation they evaluate their work, the importance of the source and develop critical and creative thinking. In my opinion, 

this project is a good basis for ground knowledge, building up experiences and easier understanding of the cultural heritage. 

The pupils are motivated since they gather experience in the surroundings outside school, in a different and active way. 

Throughout the workshops they learn something new in a fun way. At the end of the project pupils write down what they had 

learned and together evaluate their work.   

Keywords 

environmental education, research, learning motivation, learning with others, cultural institutions as learning area, the 

importance of cultural heritage  

1. UVODNE ZAMISLI IN ZAČETEK 

PROJEKTA 
Projekt Prijatelji muzeja sem začela izvajati v šolskem 

letu 2012/13, ko sem se povezala s kustosinjo Tamaro 

Andrejek v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Pred 

začetkom izvajanja projekta sva izbrali učne cilje v 

skladu z učnim načrtom in oblikovali načrt izvedbe s 

petimi delavnicami v enem šolskem letu. Zavedam se 

pomena kulturne dediščine, zato sem želela,  da učenci 

kulturno dediščino „začutijo“ oz. se poistovetijo z njo, saj 

bodo le tako naši zanamci postali zavedni državljani 

Republike Slovenije ter ohranjali in prenašali našo 

kulturno dediščino. S Pomurskim muzejem Murska 

Sobota  sem se povezala, ker je osrednja regionalna 

ustanova za varovanje premične kulturne dediščine na 

območju Pomurja. Njegovo poslanstvo je kompleksna 

muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, 

raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje 

in različne oblike predstavljanja vseh vrst materialne in 

duhovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do 

danes ustvarili prebivalci te pokrajine. V njej so 

prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter 

enkratna ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in 

verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja v 

današnji čas. 
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Danes velike organizacije, kot so UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), ICCROM (International Centre for the 

Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property) idr., s svojimi programi ozaveščajo mladino o 

pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne dediščine 

[1].  Tudi slovenski Nacionalni program za kulturo 

poudarja nujnost vključevanja vsebin o kulturni dediščini 

v vse stopnje vzgojno-izobraževalnega sistema (od vrtcev 

prek osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja 

do univerzitetnih študijev in vseživljenjskega 

izobraževanja. Državne smernice za kulturno-umetnostno 

vzgojo v vzgoji in izobraževanju poudarjajo pomen 

spodbujanja ohranjanja in varovanja kulturnih stvaritev, 

ki so pomembne za nacionalno, evropsko in svetovno 

kulturno dediščino.  Za njeno kakovostno vključevanje v 

pouk so nujni usposobljeni kadri v vzgojno-

izobraževalnih zavodih in kulturnih institucijah ter 

medinstitucionalno sodelovanje. Z raznovrstnimi 

didaktičnimi pristopi učence v učnem procesu v učilnici 

ali v kulturnih ustanovah in drugih institucijah spodbujajo 

k spremljanju kulturnih dejavnosti in aktivnemu 

vključevanju vanje. Učenci tako razvijajo zmožnost 

kritičnega presojanja in vrednotenja. Z načrtnim 

spodbujanjem kritičnega mišljenja in ozaveščanjem 

učencev o pomembnosti ohranjanja in varovanja kulturne 

dediščine na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega 

procesa ter z izvajanjem različnih nalog z vključevanjem 

teh vsebin lahko učitelj vpliva tudi na vrednote, stališča 

in obnašanje učencev do kulturne dediščine ter njenega 

ohranjanja in varovanja.  

2. CILJI IN NAMEN PROJEKTA 
Zaščita kulturne dediščine je mogoča, če zanjo 

neprestano skrbi družba in če vsaka osnovna šola in 

druge vzgojno-izobraževalne ustanove s svojimi učenci 

prevzamejo del te skrbi. Veliko primerov pokroviteljstva 

in drugih oblik skrbi za kulturno dediščino, ki jih izvajajo 

osnovne šole, lahko trajno vplivajo na učence in odrasle, 

da spremenijo odnos do lastne kulturne dediščine. Roca 

[5] je podal smernice, po katerih naj bi vsaka šola ali 

skupina šol določenega okolja, s pomočjo učiteljev 

izvedle naslednji program del, kot je npr., popis kulturne 

dediščine lastnega kraja z njenimi karakterističnimi 

posebnostmi, ustvarjati lastno dokumentacijo fotografij 

kulturne dediščine, organizirati sistematično zbiranje 

starih razglednic kulturne dediščine, zbiranje in 

identificiranje primerkov ljudske obrti, evidentiranje 

arheoloških materialov v okolici, zbiranje, opazovanje in 

analiziranje etnološke dediščine v razredu, likovno 

ustvarjanje ob opazovanih predmetih ljudske obrti ter 

likovne umetnosti v razredu in na drugih mestih, obisk 

kulturne dediščine s starši, vrstniki ali pod vodstvom 

učitelja, spoznavanje učencev z metodami in načini 

ohranjanja kulturne dediščine pred propadanjem, obnovi 

ter vlogi konservatorske službe in zavoda za zaščito 

kulturne dediščine, izdelava načrta vzdrževanja reda in 

okolice zelenih površin in cvetlic okoli različne kiparske 

dediščine, objavljanje najboljših likovnih izdelkov ali 

fotografij na temo kulturne dediščine ter skrbi zanjo  

Priporočene vsebine v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju so, da naj učitelj v učencih tudi širi spoznanja o 

različnosti materialov ter originalnosti in neponovljivosti 

materialne kulturne dediščine. Prav tako naj veliko 

pozornosti usmeri v učenčevo opazovanje dediščine v 

bližnji okolici ter širše, še posebej pa naj učence usmerja 

v izražanje ugotovitev, mnenj o stanju kulturne dediščine 

ter predlogov o njenem izboljšanju (kritično mišljenje). 

Učenci naj bi se tako ozaveščali o propadanju kulturne 

dediščine (arhitekturne, slikarske in kiparske) v lastnem 

kraju ter drugih problemih (vandalizmu, zanemarjanju, 

kraji ipd.). Učitelj naj bi učence ob realizaciji ciljev in 

vsebin iz učnega načrta v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju ozaveščal o kulturni dediščini, njenem 

ohranjanju in varovanju na najosnovnejši ravni. Posebej 

je pozoren pri usmerjanju učencev v opazovanje različne 

dediščine v lastnem okolju. Navajal naj bi jih na 

ugotavljanje njenega stanja ter v iskanje preprostih 

rešitev za njeno ohranjanje in varovanje. Učencem v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju posreduje 

informacije o kulturni dediščini, predstavi lahko razlike 

med naravno in kulturno dediščino in naravno in kulturno 

krajino ter premično in nepremično dediščino. Ob 

posredovanju vsebine naj bo pozoren na primernost 

posredovane vsebine, uporablja pa naj takšne metode in 

oblike dela, ki ob igri učence usmerjajo v raziskovanje 

[2].  

3. UČNOVZGOJNI CILJI IN 

UPORABLJENE UČNE METODE V 

PROJEKTU 
Kulturna dediščina je lahko poučevana na več načinov, v 

članku je predstavljenih le nekaj možnosti vključevanja 

kulturne dediščine v izobraževanje. V prvem triletju je 

pomembno doživljanje kulturne dediščine (muzeji, 

razstave, knjige in vizualne vsebine). Gre za delavnice, v 

katerih učenci aktivno sodelujejo in so izdelane na 

podlagi izobraževalnih ciljev. Učenci se na tak način 

učijo o kulturni dediščini skozi zabavno izkušnjo. Na 

kulturno zavest se osredotočamo pri nematerialni 

dediščini. Ob jeziku, običajih, tradicijah, duhovnih 

prepričanjih, folklori in pravilih obnašanja v družbi je pri 

oblikovanju kulturne zavesti pomemben tudi vpliv 

preteklih dogodkov v družbi. Na tem področju lahko s 

pomočjo izvedenih delavnic v muzeju zagotovimo 

ponovno izkušnjo, ki je lahko izvedena slušno (npr. zvok 

– tradicionalna glasba) ali odigrana v igri vlog. 

Pomemben predstavnik iger za kulturno zavest so 

realistična 3D okolja, ki so podprta z zvočnimi posnetki, 

ki se predvajajo v ozadju. Učenec tako izve vse o kulturi 

in bontonu, hkrati pa le-to poveča zanimanje za 

raziskovanje kulture. V umetniških/arheoloških 

delavnicah je učenec v stiku z zapuščino fizičnih 

artefaktov ter se uči o zgodovini, arheologiji in umetnosti. 

Sem spadajo npr. virtualni muzeji. V prvem triletju je 

učenje o kulturni dediščini posebej primerno na 

afektivnem področju, saj je empatija lahko zelo koristna 

za razumevanje zgodovinskih dogodkov in različnih 

kultur, občutij drugih ljudi, problemov in vedenj. 

Pristop povezuje kognitivno, socialno in moralno 

poučevanje. Učenci se naučijo spoštovati vrednost 

kulturne dediščine okolja. Pri tem svobodno in 

reflektirano interpretirajo kulturo ter se vanjo aktivno 

vključujejo preko „izkustvenega učenja“. Učenci se 

hkrati naučijo pomena ohranjanja kulturne dediščine. 

Projekt poteka v treh fazah: obiski kulturnih in naravnih 

spomenikov ter ozaveščanje o izkušnjah kulturne 

dediščine, proces umetniške realizacije, kolektivna 

refleksija in vrednotenje del ter razstava. V prvi fazi 
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projekta je najpomembnejša naloga učitelja, saj mora 

učencem omogočiti izkušnje iz prve roke, tj., obiski 

pomembnih območij kulturne dediščine,  neposredno 

opazovanje okolja, zbiranje zanimivih predmetov, kot so 

slike, knjige, ki se nanašajo na obravnavano temo. V tej 

fazi učitelj spodbuja učence, da postavljajo vprašanja, 

izražajo mnenja in povejo že znano o obravnavani temi 

ter delijo svoje izkušnje z drugimi. V drugi fazi projekta 

učitelj učence spodbuja, da se umetniško izražajo v 

pristnem območju kulturne dediščine – muzej. V tretji 

fazi pa sledi refleksija in vrednotenje učencev s pomočjo 

učiteljev, kustosov. Na ta način učenci spoznajo, da, 

pojem kulturna dediščina predstavlja: vrednote (npr. 

humanost), izkušnje (npr. način gradnje), simbole (npr. 

grb), življenjske vzorce in pravila,‒ustvarjalnost (likovna, 

glasbena dela, ki so rezultat vsega naštetega in ki 

izpričujejo zgodovinsko dogajanje in tudi posebej 

pomembni umetniški, znanstven in/ali drugi dosežki v 

razvoju posameznika ali skupine/naroda), naravne 

redkosti in znamenitosti, ki so jih odkrili, raziskali, jih 

varujejo in ohranjajo za prihodnost.  

Delavnice v muzeju spodbujajo in razvijajo veščine 

kritičnega mišljenja pri pouku, kot je: 

‒ Naravnanost na zastavljanje vprašanj in raziskovanje: 

učenec zastavlja vprašanja o problemih,  materialih 

(tehnikah), motivih in načinih ustvarjanja, o katerih 

teče snov. Učitelj ga pri tem podpre in ga spodbuja k 

zastavljanju vprašanj pred in med obravnavo omenjene 

tematike in po obravnavi snovi (na temelju znanja, ki 

ga je pridobil ob obravnavi temi). 

‒ Opredeljevanje pojmov in problemov: učenec v 

pogovoru preverja pomene različnih pojmov, ki jih 

usklajuje s sošolcem in/ali učiteljem in se tako izogiba 

možnim nesporazumom. Učitelj omogoča učencem 

učenje različnih veščin, modelira jasno in natančno 

rabo jezika, problematizira videno ali prebrano, 

oblikuje problemska vprašanja, jih usmerja v 

raziskovanje lastnih, pogosto naivnih definicij o 

strokovnih pojmih ipd. 

‒ Raziskuje dokazno gradivo za posamezno razlago: 

učenec se zaveda, da za posamezni pojav, dogodek idr. 

obstajajo raznovrstne razlage, ki so bolj ali manj 

preverjene. Učitelj učencu omogoča učenje te veščine, 

kadar v raznovrstnem učnem gradivu išče dokaze za ali 

proti določeni tezi. 

‒ Izogibanje emocionalnemu zaključevanju: učenec 

razlikuje emocionalni vidik oz. vdanost neki ideji, 

všečnost le-te od razumskega vidika oz. utemeljenosti, 

resničnosti ideje. Učitelj podpre učence pri učenju te 

veščine, kadar modelira razumsko sklepanje in 

izogibanje emocionalnemu zaključevanju. 

 ‒ Dopuščanje in upoštevanje različnih interpretacij 

dogodkov in pojavov: učenec se zaveda, da posameznik 

dogodke vedno razlaga z neke perspektive, na temelju 

bolj ali manj ozaveščenih predpostavk. Ve, da je na isti 

dogodek (pojav) možno zreti iz različnih zornih kotov 

in da je njegova razlaga oz. interpretacija le ena izmed 

mogočih. Zaveda se relativnosti in tega, da se mišljenje 

vedno odvija znotraj neke perspektive. Učitelj spodbuja 

učenje te veščine, kadar modelira dopuščanje in 

upoštevanje različnih interpretacij, učence čim 

pogosteje vabi v navajanje alternativnih interpretacij ali 

hipotez v problemskih situacijah ipd.  

Doseganje razumevanja pojmov o kulturni dediščini ter 

prevzgajanje odgovornosti do njenega ohranjanja in 

varovanja je povezna z učiteljevim ustvarjalnim 

organiziranjem dejavnosti učencev. Komunikacija med 

učiteljem in učenci ne more biti enosmerna (statična), 

kjer je učitelj avtoritativen posredovalec znanja. Učitelj 

učence posredno vodi, jim pomaga ter usmerja, da 

samostojno, v interakciji z njim in med sabo, prihajajo do 

spoznanj.   Načini komunikacije so med učitelji in učenci 

v procesu prenašanja in usvajanja znanja, spretnosti, 

razvijanja sposobnosti in spodbujanja ostalih potencialov 

razvijanja osebnosti v procesu poučevanja in učenja. 

Učne metode lahko v didaktičnem pogledu opredelimo 

kot poti do ciljev poučevanja, ki so primerne za učence, 

hkrati pa v sklopu ostalih didaktičnih komponent in 

ustrezne interakcije dajejo določeni situaciji pouka 

optimalen učinek. Učne metode so v določenih situacijah 

pouka vezane bolj na aktivnosti učitelja, spet drugič pa na 

učenca, vendar vedno s ciljem, da usmerjajo učenca na 

aktivno usvajanje znanja, spretnosti, navad, da 

spodbujajo ustvarjalna nagnjenja in sposobnosti. Metode 

morajo biti prilagojene ciljem, vsebinam in udeležencem, 

ki sodelujejo pri pouku. 

V uvodnem in osrednjem delu delavnice najpogosteje 

zasledimo metode pogovora in razlage, ki pa je s svojim 

pristopom usmerjena na učenca in spodbuja aktivno 

učenje. Aktivno poučevanje tako vključuje uporabo 

strategij, ki omogočajo maksimalno interakcijo med 

učiteljem in učenci, med učenci kot med učenci in učnimi 

vsebinami. Posledice aktivnega poučevanja so povečanje 

učenčeve pozornosti, razvoj različnih veščin 

(komunikacije, argumentirane razprave, asertivnosti, 

upoštevanje drugih, sodelovanje, aktivno poslušanje, 

empatija), razvoj kreativnega in kritičnega razmišljanja, 

povečanje motivacije, zmanjšanje negativnih emocij idr. 

Pristopi poučevanja, ki pa so usmerjeni na učenca, 

predstavljajo terenski pouk, delo v skupinah, raziskovanje 

primera, samostojno raziskovanje, aktivnosti poskusov in 

napak ter simulacije. Velikokrat pa kot obliko 

vrednotenja pridobljenega znanja na delavnicah 

izvedemo z likovnim izražanjem. Opazimo lahko, da 

imajo otroci potrebo po likovnem izražanju. Otroško 

likovno izražanje je razvojno orodje in kognitivna nuja. 

Otroška likovnost služi predvsem praktičnemu namenu: 

podpiranju postopnega praktičnega razumevanja in 

obvladovanja prostora.  Likovno ustvarjanje (izražanje) je 

delovanje, preoblikovanje položajev v prostoru (okolju), 

izvirno preoblikovanje informacij, odpiranje problemov. 

Torej gre za likovno opredmetenje notranje »predelave 

materije«. 

Z izvedenimi delavnicami smo usvajali minimalne 

standarde znanja učnega načrta pri različnih predmetnih 

področjih: 

‒ slovenščina: razvija zmožnost pogovarjanja;  sodeluje v 

pogovoru in igri vlog ter tvori ustrezne, smiselne in 

razumljive odgovore; upošteva temeljna načela 

vljudnega pogovarjanja: uporabi ustrezne pozdrave, 

izraze za izrekanje prošnje, zahvale in opravičila; 

razvija zmožnost nebesednega sporazumevanja; 

prepozna pomen nebesednih sporočil iz svojega okolja; 

razvija zmožnost poslušanja krajših neumetnostnih 
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besedil; odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih; 

obnovi besedilo, 

‒ matematika: orientira se v prostoru in na ravnini; 

pravilno opredeli položaj predmeta v prostoru glede na 

sebe in druge predmete ter položaj predmeta na listu ter 

se pri tem ustrezno izraža (nad/pod, zgoraj/spodaj, 

levo/desno, pred/za, zunaj/znotraj); uredi elemente po 

različnih kriterijih; prepozna, nadaljuje in oblikuje 

preproste vzorce, 

‒ spoznavanje okolja: časovno opredeliti dogodke in 

pojave; razlikuje preteklost in sedanjost; ve, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugačno kot sedaj; 

uporablja ustrezne časovne izraze (prej, potem, včeraj, 

danes, jutri, dnevi, letni časi). 

4. VSEBINE DELAVNIC 

“PRIJATELJI MUZEJA”  

Projekt poteka že deveto šolsko leto, vključuje učence 1. 

in 2. razreda, zato se je v teh letih zvrstilo že veliko 

različnih vsebin. Stalnica so ogled stalne razstave, ki pa 

je vsako leto vodena z drugačnim namenom in ciljem 

spoznavanja primerno starostni stopnji in zadanemu 

učnemu cilju, ogled mestnega središča z ogledom 

zgodovinskih kulturnih spomenikov in stavb, mestnega 

parka, spoznavanje različnih poklicev v muzeju, bonton v 

kulturnih ustanovah ter različne priložnostne delavnice. 

Navajam nekaj: 

Ogled začasne razstave karikatur umetnika Ladislava 

Kondorja pod vodstvom kustosinje Tamare Andrejek, 

Sledila je evalvacija ogleda preko likovnega izražanja 

učencev bodisi z barvanjem kopij Kondorjevih karikatur 

ali pa s poskušanjem izvedbe lastnih karikatur.  

 

Slika 1: Razstava karikatur Ladislava Kondorja 

Na delavnici »Svetila nekoč in danes«  nam je muzejska 

pedagoginja Mateja Huber na zanimiv in igriv način 

prestavila svetila, ki so jih uporabljali nekoč. Učenci so 

izdelali tudi lastno svetilo,  in sicer svečko iz čebeljega 

voska. 

 

Slika 2: Svetilo nekoč - čelešnik 

Ogled privatne zbirke družine Marton iz Dolge vasi, kjer  

je zbranih okrog 300 različnih igrač: plišastih živali, 

konstrukcijskih gradnikov, punčk, družabnih iger, 

avtomobilov, gumijastih in didaktičnih igrač ter 

slikanic  v slovenskem in madžarskem jeziku. S takimi 

igračami so se igrali otroci generacije 1968 ̶ 1975.  

Učenci so se še sami preizkusili v  starih igrah, kot so 

gibanje kopitljačka, marjanca, ristanc, grajenje hiške iz 

koruznih storžev, hoja na hoduljah. 

 

Slika 3: Igre nekoč 

Delavnica spoznavanja bivališč in gradnja nekoč, je 

učencem predstavila različna bivališča skozi zgodovinska 

obdobja. Ugotavljali so tudi različnost  gradbenih 

dosežkov, kakšne materiale so uporabljali v določenih 

zgodovinskih obdobjih, s čim so gradili, ali so imeli že 

orodja in pripomočke za gradnjo. Tako so se učenci 

seznanili s prahišo, hišo »cimpračo«, ki so bile nekoč v 

našem kraju. Način gradnje se imenuje lastovičji rep, ki 

so jo tudi sami uporabili pri izdelavi lesene škatlice 

oziroma šatuljice. 
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Slika 4: Izdelava šatuljice s tehniko "lastovičji rep" 

V delavnici Doživljanje prostora, ki jo je vodila muzejska 

svetovalka Jelka Pšajd,  so učenci prostor doživljali preko 

različnih čutil. Igrali so se detektive, ko so prejete 

narisane predmete, iskali na stalni razstavi muzeja. Nato 

smo se preselili v učilnico muzeja, kjer so prisluhnili 

različni ljudski glasbi (madžarski, angleški in slovenski) 

ter se naučili ljudski ples Šivanit. V narodne noše so 

oblekli lutki, ki sta se nahajali v delovnem zvezku, ki ga 

je dobil sleherni učenec. Na koncu pa so še oblikovali in 

se poigrali s staro ljudsko igračo, ki se imenuje 

»brnkevca«. 

 

Slika 5: Uporaba delovnega zvezka Doživetje prostora 

Ob ogledu stalne razstave učenci v pogovoru spoznajo 

pravila obnašanja v kulturnih ustanovah. V igri vlog 

detektivov iščejo skrite predmete v muzeju, spoznavajo 

razliko med mečem in sabljo ter preizkušajo višino vrat, 

ki so bila namenjena služinčadi. Sledi delo v pedagoški 

učilnici, ko se seznanjajo z arhaičnimi izrazi 

prekmurskega narečja.   

 

Slika 6: Seznanitev z arhaičnimi izrazi 

Spoznavanje dela lončarja, ko so si na stalni razstavi 

ogledali video, ki je prikazoval delo lončarja. Spoznali so 

različne izdelke narejene iz gline, tudi v "čarni künji", 

kjer so si ogledali "üdo laboško", "čeber", "moužar", 

"bidračo", "kropnjačo"… Izraze in slike posod so poiskali 

tudi v pedagoški učilnici muzeja ter v delovnih zvezkih, 

ki so jih prejeli v času projekta. Naučili so se še 

prekmursko izštevanko, ki prav tako govori o prehrani. 

Na koncu pa so se posladkali z »indašnjo prehrano«, ko 

so poskusili  "baka" ali "šterc" in nato spoznali, da so 

palačinke, ki jih pripravljamo danes, iz enakih sestavin. 

Le te nam je prav tako pripravila zunanja volonterska 

sodelavka muzeja, Marjeta Andrejek. 

 

Slika 7: Ogled videoposnetka 

 

Slika 8: Okušanje "baka" ali "šterca" 

V delavnici  Z roko v roki z dedkom in babico skozi park 

nekoč smo prisluhnili razlagi kustosinje Tamare 
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Andrejek.  Dedki in babice pa so razlago popestrili s 

svojimi spomini. 

 

Slika 9:  Park nekoč in danes s spomini dedkov in babic 

Spoznavanje ljudske glasbe in ljudskih glasbil v 

delavnici, ki jo je vodil dobitnik Štrekljeve nagrade za 

izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja 

slovenskega ljudskega blaga v pesmi in besedi Tomaž 

Rauch, ki  je vsestranski glasbenik, skladatelj, pevec in 

multiinstrumentalist, ki se posveča raziskovanju in 

izvajanju slovenske ljudske glasbe in je nepogrešljiv 

sogovornik in svetovalec raziskovalcem s področij 

etnomuzikologije in folkloristike. Učenci sami so na 

koncu izdelali še lasten instrument iz trstike, imenovan 

»nunarca« in nanj zaigrali. 

 

Slika 10: Delavnica s Tomažem Rauchom 

Samo Sankovič, višji kustos,  je učencem predstavil 

poklic arheologa. V tem so se učenci preizkusili tudi 

praktično in izkopavali arheološke najdbe ter praktično 

preizkusili metodo dela  konservatorsko-restavratorskega 

posega.  

 

Slika 11: Izkopavanje arheoloških najdb 

 

Slika 12: Uporaba tehnike restavriranja 

Delavnico spoznavanja šeg in običajev je vodila 

muzejska svetovalka Jelka Pšajd in učence seznanila s 

presmecem, ki je bil v preteklosti na podeželju stalna 

spremljevalka vsakodnevnega in prazničnega življenja. 

Učenci so jih izdelali tudi sami po navodilih ter jih nato 

okrasili po lastni zamisli. 

 

Slika 13: Izdelani presmeci 

Rezultat učenja o kulturni dediščini je znanje, ki smo ga 

ob tem vsi zgradili. To nam pomaga razumeti nas same in 

naše mesto v svetu. Učenci so ob mentorstvu lahko 

odlični ohranjevalci kulturne dediščine. 

Nekaj vtisov učencev. 

- Videli smo stare predmete. Ničesar se nismo smeli 

dotikati, da ne bi kaj polomili. 

- Ogledali smo si veliko stvari: črno kuhinjo, staro kolo, 

lonce iz gline, meče in sablje, poslušali smo, kako je 

dedek svojemu vnučku pripovedoval, kako so živeli 

nekoč.  
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- Najbolj všeč mi je bila baročna soba. V njej je bilo 

veliko dragocenih stvari. 

- Ogledali smo si, kako so nekoč gradili hiše. Bilo mi je 

zelo zanimivo.  

- Nas dečke je najbolj zanimalo vojskovanje. Tudi jaz 

sem si z zanimanjem ogledoval sablje, meče, obrambni 

zid ... 

- Zanimiva mi je bila velika lončena posoda, v kateri so 

nekoč shranjevali hrano. To je bil za njih takrat 

hladilnik. 
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POVZETEK  

V prispevku predstavljam načrtovanje in izvedbo učne teme Živčevje pri biologiji v 8. razredu. Učencem sem želela 

omogočiti, da lahko vplivajo na potek in temo učne snovi, torej je bila v ospredju njihova aktivnost. Učenci v tem obdobju z 

velikim zanimanjem ugotavljajo, kaj se dogaja v njihovih telesih, in zato so v uvodu v učno temo zapisali, kaj jih zanima na 

obravnavano temo. Ko so ugotovili, da lahko raziskujejo svoja vprašanja, je bila motivacija za delo višja. Zanimivo je, da so 

se vprašanja med razredi razlikovala. Vprašanja učencev so bila glede na sorodnost teme razvrščena v skupine. Učenci so v 

skupini poskušali s pomočjo virov in usmerjanja učiteljice odgovoriti na vprašanja. Dela se je večina lotila zavzeto in z 

veseljem.  Pred predstavitvami odgovorov smo skupaj oblikovali tudi kriterije, kdaj bodo predstavitve uspešne. Učenci so pri 

učni uri torej spoznavali klasično učno snov po učbeniku, razlagi  in delovnem zvezku, raziskovali  vprašanja, predstavili  

svoje ugotovitve in izvedli tudi  eksperimentalno vajo Refleksi, kjer se učijo pisanja laboratorijskega poročila. Ob koncu pa je 

predstavljena tudi evalvacija učnega sklopa, ki tako učitelju kot učencem omogoča napredek in razvoj 

Ključne besede  

biologija, živčevje, glas učenca, refleksi, raziskovanje učencev 

ABSTRACT  

The article focuses on the biology lesson preparation and performance in year 8. My aim is to enable the students to influence 

the course and theme of the lesson. The activity of the pupils is at the forefront. The pupils are interested in their bodies and 

their functions, thus they write down questions about the nervous system. When they find out, they can explore their 

questions, their motivation increases. As each class has slightly different questions, we sort the questions into groups based 

on their similarity. In groups, the pupils try to answer their questions with the help of various sources and direction from the 

teacher. The majority of activities is carried out with great enthusiasm and joy. Before presenting the answers, we design the 

performance criteria together. During the lesson, the pupils learn with general teaching materials (textbook, teacher 

explanation and workbook). They examine the questions, present their findings, and carry out an experimental exercise called 

Reflexes, where they learn how to write a lab report. Finally, the students and the teacher evaluate the lesson and the learning 

process together. 

Keywords 

biology, nervous system, student voice, reflex, student research 

1. UVOD  
Učno temo Živčevje sem poskušala načrtovati, tako da v 

čim večji meri upoštevam glas učencev in pri tem 

realiziram učne cilje, ki mi jih predpisuje učni načrt. Pri 

svojem delu pa uvajam tudi elemente formativnega 

spremljanja pouka, skozi katere sem poskušala tudi pri tej 

temi omogočiti učencem večjo aktivnost pri pouku. 

2. IZVEDBA UČNE TEME 

2.1 Načrtovanje učne teme 
Učenci so ob začetku zapisali kaj jih pri temi Živčevje 

zanima. Jaz pa sem si zamislila aktivnosti, ki jih bomo 

izvedli: spoznavanje teorije ob razlagi in i-učbeniku, 

samostojno raziskovanje po skupinah in izvedba poskusa. 

Vprašanja učencev in učne cilje iz učnega načrta nato 

razvrstim. Kaj bodo učenci spoznavali sami v skupini in 

kaj bomo spoznavali skupaj je prilagojeno za vsak razred 

posebej.  

Učni cilji, ki mi jih za to temo predpisuje učni načrt [1]. 

Učenci:                                                                                  

- spoznajo živčni sistem in njegovo vlogo pri 

zaznavanju dogajanja v okolju in telesu ter odzivanju 

organizma; 

- spoznajo, da živčni sistem sestavljajo specializirane – 

živčne celice; 

- razumejo zgradbo in delovanje živčnega sistema 

(centralni, periferni, avtonomni) in razumejo njegov 

pomen za usklajeno delovanje telesa; 

- spoznajo osnovno zgradbo centralnega živčnega sistema 

in vloge posameznih delov (hrbtenjača, podaljšana 

hrbtenjača, mali in veliki možgani);  

- spoznajo osnovno zgradbo in lastnosti živčne celice ter 

razumejo njihovo povezavo s čutnimi celicami;  

- na podlagi poskusov razumejo osnovni princip 

delovanja refleksa;  

- razumejo vpliv zlorabe alkohola in drugih mamil na 

delovanje živčevja;  
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- spoznajo nekatere bolezni živčnega sistema in se 

zavedati pomen vključevanja tovrstnih bolnikov v 

družbo. 

KAJ ME ZANIMA?  

Učenci so zapisali kaj jih zanima o živčnem sistemu.  

Vsakemu razredu sem nato prilagodila učne ure. 

Vprašanja učencev enega izmed razredov: 

1. Kako dolgo je živčevje? 

2. Kako veliki so možgani? 

3. Kako delujejo možgani? 

4. Kako delujejo možgani, ko sem žalosten?  

5. Kako deluje spomin?  

6. Kako se ustvari spomin? Kako si zapomniti stvari? 

7. Kaj je stres? Kako zmanjšati stres? Kaj povzroča 

stres? 

8. Kako naj me je manj strah med/pred testom in 

spraševanjem? 

9. Zakaj sem pod stresom? Kako se odpravi stres? 

10. Kako vplivajo droge na možgane? Vrste drog. Kaj je 

zasvojenost. 

11. Kako filmi vplivajo na moje možgane? 

12. Kaj se dogaja z možgani ko spimo, sanjamo? Zakaj 

sanjamo? Zakaj govorimo v spanju? Kaj se dogaja z 

očmi, ko spimo? 

Učne cilje in vprašanja učencev sem nato poskusila 

združiti pri načrtovanju učne ure. V prvem delu je sledila 

krajša razlaga in reševanje nalog v zvezku za aktivno 

učenje. V drugem delu so učenci v skupini iskali razlage 

za svoja vprašanja in razmišljali kako bod svoja 

spoznanja predstavili sošolcem. Pred učno uro sem jim 

pripravila predloge spletni strani, ki jim bodo v pomoč pri 

iskanju odgovorov. V tretjem delu pa so učenci izvedli 

eksperimentalno vajo in zapisali laboratorijsko poročilo. 

Za temo živčevje smo skupaj porabili približno 8 učnih 

ur. 

2.2 Izpeljava učne ure 
2.2.1 Učni nameni 
Učna namene smo oblikovali skupaj z učenci. Najprej 

učenci sami podajo predloge in nato jih zapišemo skupaj.  

1. Kaj je naloga živčevja? 

2. Poznam zgradbo živčne celice in njene lastnosti. 

3. Poznam zgradbo in naloge hrbtenjače, podaljšanje 

hrbtenjače, malih in velikih možganov.  

4. Poznam razliko med centralnim, perifernim, 

telesnim in avtonomnim živčevjem. 

5. Spoznati zanimivosti o živčevju, delovanje 

možganov, spomin, stres, kaj vpliva na možgane in 

spanje. 

 
Slika 1: Načrtovanje učencev 

2.2.2 Kaj zanima učence? 
Vprašanja sem razdelila po temi vprašanja. Učenci so se 

po želji razdelili v 6. skupin in iskali odgovore na 

vprašanja.  

 

Slika  2: Razdelitev vprašanj učencev po temah 

2.2.3 Kriteriji uspešnosti  
Po razlagi s pomočjo interaktivnega učbenika rešim 

naloge v delovnem zvezku. 

KDAJ BO NAŠA PREDSTAVITEV USPEŠNA? 

Predstavitev bo uspešna, ko: 

- bo predstavitev razumljiva 

- govor pri predstavitvi bo tekoč 

- vsebina predstavitve bo uporabna in bo odgovorila na 

vprašanja, ki smo si jih zastavili  

- pri razlagi po potrebi uporabim sliko ali posnetek 

 

POSKUS REFLEKSI  

Pri pisanju laboratorijskega poročila uporabljamo vedno 

enak kriterij, ki si ga zastavimo ob prvi laboratorijski 

vaji. 

 

Slika 3: Vrednotenje laboratorijskih poročil 

2.2.4 Učne dejavnosti, aktivnosti 
a) Razlaga in reševanje delovnega zvezka 

Pri frontalni razlagi vsem učencem se med učno uro se 

časovno omejim. Pri samostojnem delu učenci delajo z 

učbenikom, tablico (iučbenik) ali računalniki. V tem času 

nudim individualno pomoč učencem, ki jo potrebujejo.  

Tako imajo učenci bolj individualen tempo delo. 

b) Samostojno delo učencev po skupinah 

Učencem sem v tabeli dodala povezave, ki jim pomagajo 

poiskati odgovore. Nekateri učenci so pri predstavitvi 
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uporabili model (npr. model možganov), posnetek – npr. 

vpliv drog na telo, anketa katero polovico možganov 

večkrat uporabljam itn. Oblikovali so si tudi krajše 

zapise, ki so jim pomagali pri predstavitvi. 

Vsi učenci so se pri predstavitvi potrudili. Ob koncu 

predstavitve sošolci in jaz podamo mnenje kaj bi lahko 

izboljšali. 

c) Izvedba poskusa 

Po izvedbi poskusa učenci zapišejo laboratorijska 

poročila, ki jih pregledam. 

 

Slika 4: Navodila za izvedbo laboratorijske vaje [2] 

2.2.5 Dokazi učenja 
Spodaj so na slikah prikazana besedila, ki so jih 

oblikovala učenci za predstavitev svojih tem oziroma 

vprašanj. 

 

Slika 5: Priprava na predstavitev - možgani 

Slika 6: Priprava na predstavitev – Zakaj govorimo v 

spanju? 

 

Slika 7: Priprava na predstavitev - spomin 

Laboratorijska poročila 

Učenci oddajo poročila, ki so napisana na roko ali 

računalnik. Večino dela opravijo v šoli do naslednje ure 

poročila po potrebi še dopolnijo in oddajo. 

2.2.6  Evalvacija učne ure 
Mnenja učencev 

Večkrat so poudarili, da jim je všeč skupinsko delo. Radi 

imajo delo v računalniški učilnici. Všeč so jim razlage ob 

slikah. Všeč jim je bilo, da so izvedeli veliko novega. 

Želeli bi si še več skupinskega dela, nekateri učenci bi si 

želeli več zapisov in več utrjevanja učne snovi. 

3. ZAKLJUČEK 
Vedno znova me preseneti kaj vse učence zanima o 

določeni temi. Ko si vzamem čas in jih povprašam kaj jih 

zanima so moje priprave kot tudi razlage bližje učencem. 

Komaj so čakali, da bodo lahko našli odgovore na svoja 

vprašanja. Tudi jaz sem pogosto po pouku iskala 

odgovore na njihova zanimiva vprašanja. Skupaj smo se 

predvsem naučili kako poiskati odgovore na svoja 

vprašanja. Drugo leto bomo z novimi učenci zagotovo 

ponovno poiskali novo pot do znanja. 
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POVZETEK  

Prispevek obsega strategije za delo z učenci z avtizmom v prvih letih osnovnošolskega izobraževanja. Strategij za delo je 

veliko, v prvem triletju pa so potrebni začetni temelji za dosego ciljev, ki se nanašajo na učno vsebino. Prispevek se nanaša 

predvsem na vsakodnevno rutino učencev ob vstopu v šolo, saj jim to pomaga pri zmanjševanju intenzivnosti učnih težav, ki 

se pojavljajo pri začetnem opismenjevanju, spoznavanju s številkami in osnovnimi matematičnimi pojmi. Učenci so skozi 

celoten učni proces prikrito vodeni, kar jim daje občutek varnosti. Z vnaprej pripravljenimi urniki jim prinašamo toplino in 

potrebo po varnosti. Le tako lahko nadgrajujejo svoje sposobnosti pri spoznavanju z novimi učnimi vsebinami. Želimo, da se 

počutijo razumljene in jim stvari približati tako da jih bodo razumeli. Navedla sem poglavitne strategije in metode dela, ki 

sem jih uporabila v procesu poučevanja otrok z avtizmom. Šele ko učencem zagotovimo osnovne potrebe, kot sta varnost in 

toplina, lahko gradimo naprej na njihovih učnih sposobnostih. 

Ključne besede  

avtizem, učenci z avtizmom, učne težave, rutina, socialna interakcija 

ABSTRACT 

The contribution consists of strategies for working with pupils with autism during the first years of elementary education. 

There are many strategies for work, and in the first triennium, initial foundations are needed to achieve goals related to 

learning content. The contribution relates primarily to the day-to-day routine of pupils at the entrance, since this helps them 

reduce the intensity of learning difficulties that occur at the beginning of acquiring literacy, getting to know numbers and 

basic concepts. Throughout the process of education, pupils are covertly guided and thus feel safe. With pre-arranged 

schedules, we provide them with warmth and the need for security. Only then pupils can upgrade their skills to learning 

content.We want to make them a world in which they are understood and we try to acquaint them with things in the way that 

they need. I indicated the main strategies and methods of work that I personally used in the process of teaching children with 

autism. Only when we provide pupils with basic needs such as safety and warmth can we build on their learning abilities. 

Keywords 

autism, pupils with autism, learning difficulties, routine, social interaction 

 

1. UVOD 
Članek obsega strategije za delo z učenci z avtizmom v 

prvih letih osnovnošolskega izobraževanja. Predvsem se 

nanaša na vsakodnevno rutino učenca ob vstopu v šolo, 

saj mu to pomaga pri zmanjševanju intenzivnosti učnih 

težav, ki se pojavljajo pri začetnem opismenjevanju, 

spoznavanju s številkami in osnovnimi pojmi. Učenec je 

skozi celoten učni proces prikrito voden, kar mu daje 

občutek varnosti. Z vnaprej pripravljenimi urniki mu 

prinašamo toplino in potrebo po varnosti.  Le tako lahko 

nadgrajuje svoje sposobnosti pri spoznavanju z novimi 

učnimi vsebinami.  

Želimo, da se učenci počutijo razumljene in da jim stvari 

približamo na način, ki ga bodo razumeli. 

Znano je, da pojavnost avtizma v populaciji vztrajno 

narašča, a še ni povsem znano zakaj. V strokovnih krogih 

trenutno velja, da gre za motnjo z nevrobiološko osnovo, 

ki traja vse življenje. Izboljšanje stanja naj bi dosegli z 

dovolj zgodnjo, intenzivno in interdisciplinarno 

edukativno obravnavo, Nekatera vedenja pa lahko 

blažimo tudi z zdravili ter drugimi terapevtskimi pristopi 

in metodami zdravljenja. 

Ljudje smo družbena bitja, saj se rodimo v družino. 

Pričnemo s tkanjem mreže medčloveških odnosov in 

vpetosti v družbeno življenje. Za uspešen razvoj 

posameznika je potrebno, da se neprestano uskljajuje z 

družbo, v katero se vključuje. Posebna pozornost je 

namenjena tako imenovanim ranljivim skupinam 

prebivalstva, med katere sodijo tudi osebe z avtizmom. 

Zato je ravno v vzgoji in izobraževanju pomembno, da 

otrokov razvoj spodbujamo na način, s katerim se bo 

lahko soočil, in bo zanj odskočna deska do samostojnega 

življenja. Vsi učenci se pri tem soočajo z učnimi 

težavami, ki pa jih lahko že z vsakodnevnimi rutinami 

zmanjšamo. 

http://csgm-avtizem.si/avtizem/obravnave-avtizma/
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2. KAJ JE AVTIZEM? 
»Avtizem je opredeljen kot razvojna motnja, ki 

pomembno vpliva na posameznikovo komunikacijo, 

povezovanje z drugimi in na razumevanje sveta. Pri 

otroku se odraža na vseh področjih razvoja 

(senzomotoričnem, govornem, spoznavnem, socialnem, 

čustvenem). Navadno vpliva tudi na učno uspešnost, 

samostojnost, doseganje neodvisnosti ter na vključevanje 

v družbeno življenje.« [1] 

Splet nam omogoča veliko informacij o avtizmu, med 

drugim tudi nekatere presejalne lestvice za ugotavljanje 

znakov avtizma.  

Znaki avtizma se kažejo različno, zato se za opredelitev 

načeloma upoštevajo posamezni diagnostični kriteriji. 

Predvsem so v ospredju odstopanja na področju socialne 

komunikacije in odstopanja v obliki ponavljajočih se, 

stereotipnih vzorcev vedenja, zanimanja in aktivnosti. 

Pomembno je, da posameznih znakov pri posamezniku ne 

jemljemo kot prvi znak za diagnostiko, saj so lahko 

posledica predvsem drugih motenj ali stanj (npr. gluhote, 

motenj pozornost in koncentracije, motnje v duševnem 

razvoju ipd.).  [1] 

3.  DEČEK – UČNE TEŽAVE IN 

AVTIZEM 
Deček, ki sem ga spoznala, se je vključil v drugi razred 

osnovne šole. Poročilo, ki smo ga dobili na šolo pred 

njegovim prihodom, je bilo težko poslušati. Deček ne 

zmore čustvovanja, ne zmore komunikacije, nima 

očesnega stika, velikokrat udari, pljune, ščipa ... »Dva 

odrasla ga ne moreta obvladati«, je bilo tisto, kar so moja 

ušesa odnesla iz prostora, kjer so mi predali informacije.  

Torej, kam sedaj, kaj zdaj, se lahko kako pripravim? Ta 

in mnoga druga vprašanja so se mi porajala v teh nekaj 

dnevih pred začetkom novega šolskega leta.  

Moje spoznanje je bilo, da ima deček težave s čustvi. 

Verjetno se ne zmore izraziti in to privede do fizičnega 

nasilja. To je bila moja domneva. Upoštevala sem sebe in 

zaupala v že znane, pripravljene strategije s slikovnim 

materialom. 

Socialna komunikacija (in socialna interakcija) je 

zagotovo tista, ki je na prvem mestu, ko se pogovarjamo 

o tem, kaj učencu z avtizmom primanjkuje. 

Osebe z avtizmom imajo težave s pomenom, 

razumevanjem in uporabo govora in neverbalne govorice 

(gest, mimike, tona glasu). Manj so pozorne na govor, 

njihov očesni kontakt je drugačen, ne odzivajo se na 

stvari, ki jih kaže sogovornik, če jih ne usmerjamo, 

Običajno se pojavljajo težave v razvoju govorno 

jezikovnega razumevanja, izražanja ali oboje, kar v veliki 

meri vpliva na komunikacijo z drugimi, prav tako pa tudi 

na šolsko uspešnost. [3] 

 Težave imajo tudi s prepoznavanjem, razumevanjem in 

vživljanjem v ideje, misli, prepričanja, želje, namere ter 

čustva drugih ljudi. Slabo pa razumejo tudi lastna čustva 

in dejanja. Pogosto zato nevede kršijo socialna pravila in 

norme ter lahko delujejo čudaško, neprilagojeno, 

nezainteresirano ali včasih celo brez empatije. Ker 

običajno nimajo zadosti razvitih veščin sklepanja, 

kompromisov, reševanja konfliktnih situacij ter težko 

razločijo med dobrimi in slabimi nameni drugih, imajo 

nemalokrat težave v medosebnih odnosih, čeprav si 

tesnejših stikov z drugimi želijo. Notranji konflikt, ki pri 

nekaterih osebah z avtizmom zato nastane, lahko vodi v 

socialne fobije, depresivnost, obsesije ali druge težave z 

duševnim zdravjem. Zato je pomembno, kako ravnamo z 

otrokom, ki ima avtizem. 

Neprespane noči so vodile v to, da se poskušam čim bolj 

pripraviti. Nekaj znanja in ustreznih pristopov sem si med 

svojo delovno dobo že prisvojila, a vsak posameznik je 

vedno nov izziv.  

Slikovni material je tisti, ki omogoča razumevanje pri 

učencu z avtizmom. Preko slikovnih opor se lahko 

izrazijo in tako pokažejo, dokažejo razumevanje, hkrati 

pa počasi dosegajo sposobnost socialne interakcije. 

Slikovne opore so jim blizu, saj se besedno ne znajo 

dovolj dobro izražati. Predvsem se to pokaže na 

čustvenem področju, ko svojih občutkov ne znajo izraziti 

besedno, ne z mimiko obraza. Navadno se zato pokažejo 

neprimerni vzorci vedenja, ki se nato odražajo na učnem 

področju in ti učenci imajo zaradi tega velikokrat 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja. S tem se 

pokaže kopica učnih težav, ki jih je vse težje reševati v 

višjih razredih osnovnošolskega izobraževanja. Zato je 

res pomembno, da otroku približamo vzgojo in 

izobraževanje njihovemu svetu.  

Dečku sem tako želela dati možnost, da se izrazi, pove 

svoje, na svoj način. Dovolj so čisto preproste slike 

čustvovanja in pripravljena vprašanja. Ob prvem srečanju 

ne smemo drezati v učenca. Dati mu moramo možnost, 

da spozna svet okoli sebe.  

Pri osebah z avtizmom se pojavlja tudi potreba po 

stalnem nadzoru njihovega dela. Želijo vedeti, kaj bo 

njihov naslednji korak, kaj bodo morali narediti, kaj jih 

čaka. Želijo rutino, urnik za celotno dogajanje. V ta 

namen vedno izdelam slikovni urnik, ki mu učenci 

sledijo. Urnik omogoča razumevanje, kaj se bo zgodilo, v 

kakšnem vrstnem redu se bo zgodilo in kdaj bo konec. 

Predvsem pa uporaba urnika vodi v otrokovo 

samostojnosti. Zelo priporočljivo ga je uporabljati tudi 

doma, pri popoldanskih aktivnostih, rutini. 

Slikovni urnik, dežurni učenec s slikami dejavnosti in 

šolska pravila s slikami učencev: 

 

 

 

 

Slika 1: Slikovni urnik in dežurni učenec s slikami 

dejavnosti 

http://csgm-avtizem.si/o-avtizmu/poimenovanje/
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Slika 2: Šolska pravila 

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi pravilom, ki 

jih želimo vzpostaviti pri učencih. Še posebno je to 

pomembno pri učencih z avtizmom. 

Otrokom lahko pomagamo spoznati šolska pravila s 

pomočjo posterjev, ki jih lahko obesimo po učilnici. 

Obstaja pa seveda tudi možnost, da iz posterjev naredimo 

knjigico, ki je učencem vedno dostopna . Znanje nato 

lahko podkrepimo še s karticami, ki jih otroci lahko 

odnesejo domov ter tako obnavljajo željeno obnašanje v 

šoli.  

 

Izdelek je odlično orodje za vse otroke, še posebno za 

vse, ki imajo težave z govorom in otroke z avtizmom, saj 

jim prikupne ilustracije tudi vizualno predstavijo pravila 

obnašanja. Seveda ni potrebno, da smo učitelji, da nam 

šolska pravila pridejo prav. Slednja so odlično orodje za 

terapije pri avtizmu ali material, ki ga lahko starši sami 

uporabljajo s svojimi otroki. Za otroke z avtizmom je 

značilno, da morajo stvar videti večkrat, da si zapomnijo.  

Minili so prvi dnevi, moji štirje mušketirji iz prvega 

razreda so se že dobro vnesli v moj sistem, zato so 

novega dečka vabili v igro. Igral se je z njimi, a brez 

nasmeha, jeze, žalosti ... Nikoli ni nič spregovoril. Prve 

učne težave so se pojavile, ker ni komuniciral (ni bral, ni 

štel ...). Potreboval je neverbalno komunikacijo, zato sem 

risala, rezala, kopirala ... Razumel je veliko. V mislih sem 

si prigovarjala, naj da kaj od sebe, in se spraševala, kje je 

otrok, o katerem sem poslušala. Nič. Nikamor ni želel, 

vse je odklanjal. Udaril, uščipnil je sošolce, razloga ni 

poznal. 

 

 

Slika 3: Kako se počutiš? [5] 

Vsako neprimerno vedenje sva predelala s slikami 

čustvovanj na pripravljenem vzorcu, ki sem ga pred leti 

našla pri skrbni učiteljici. 

 

 

Slika 4: Analiza učenčevega obnašanja [4] 

Pomagalo je toliko, da se je pričel zavedati, kaj je prav in 

kaj ne. Trajalo je tri mesece, da je prvič povedal, da kar 

počne, ni prav. Da ni le pokazal, kaj bi moral storiti. 

Mesec kasneje se je znal tudi opravičiti. Očesnega stika 

še ni zmogel. Minilo je pol šolskega leta, verbalno je 

začel komunicirati, se odpirati. Stisnil je prst, s čimer je 

pokazal, da je vesel, da si tam. Tu pa tam se mu je na lica 

prikradel tudi rahel nasmešek. Udaril je še, ščipalin 

pljuval pa ni več. Tudi udarcev je bilo vse 

manj.Potreboval je čas in oporo. Nekoga, ki ga razume. 

Nekaj, s čimer se zna izraziti in razume.  

4. DOBRA PRAKSA V ČASU 

POUČEVANJA 
Šolski dnevnik 
Ob začetku leta vsako leto posameznemu učencu 

natisnem šolski dnevnik. Z njim beležimo vedenje, 

domače naloge in sodelovanje med poukom. Staršem s 

tem podamo povratno infomacijo o šolskem delu učenca. 

Posledično lahko vodimo tudi nagrajevanje in 

nadzorujemo odklonilno vedenje. Beležimo vedenjski 

vzorec učenca, hkrati pa uvedemo sistem nagrajevanja ter 

s tem izboljšamo negativno vedenje. 

 

 

Slika 5: Tabela spremljanja vedenja 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiomoj7uLjdAhWSmbQKHbtIAkIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.teacherspayteachers.com/Product/Spanish-and-English-Feelings-Chart-1995501&psig=AOvVaw2Qbr3qof9XWy94nfXWrn7U&ust=1536943966700042


 

 

165 

 

 

Dnevnik je namenjen spremljanju vedenja skozi dan, po 

urniku in ostalih vsebinah obveznega in razširjenega 

programa osnovne šole, skozi celoten teden. Vedenje 

beležimo s tremi narisanimi obrazi: smeško  – vedenje 

je sprejemljivo, resni (z ravno črto na obrazu) – vedenje 

ni bilo sprejemljivo, a je prenehal ob opozorilu, in žalko 

 – vedenje odstopa od dogovorjenega. Seveda v višjih 

razredih beležimo s kljukicami. Za različne stvari lahko 

uporabljamo različen vzorec. Pomembno je, da ob tem 

vključimo legendo in se je dosledno držimo. 

5. SPOZNANJE 
Deček je le eden izmed mnogih učencev z avtizmom, ki 

prihajajo v naš zavod. Poseben izziv so otroci z več 

težavami. S takimi težavami, ki so vzrok tudi za učne 

težave. S tem imamo kopico težav v loncu. Sedaj pa 

lahko čakamo, mešamo tako dolgo, da lonec poči, ali pa 

jemljemo ven težavo po težavo, da to preprečimo. 

Izkušnje, praksa, zmage, dosežki in veselje do dela so 

tisto vodilo, ki nam da zagon za jutra, ko vstanemo in 

rečemo: »Danes je nov dan, le kakšen izziv me čaka?« 
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POVZETEK 

Računska pismenost je osnova za reševanje matematičnih problemov v vsakdanjem življenju. Pri poučevanju aritmetičnih 

vsebin pogosto opažamo težave učencev pri razumevanju računskih operacij. Pogosto so vzrok šibke številske predstave. 

Prispevek opisuje uspešnost podpore poučevanja aritmetičnih vsebin s konkretnim materialom v drugem in tretjem razredu 

osnovne šole. Konkretni material učencu omogoča pridobiti predstavo za razumevanje računske operacije in ga obenem 

motivira za učenje. Predstavljeni so primeri razvijanja številskih predstav in računanja v obsegu do 100 in do 1000 ter iskanja 

manjkajočih členov pri seštevanju in odštevanju. Pri slednjem običajno delajo učenci največ napak. Kadar učenci matematiko 

razumejo, jim postane smiselna in se jo radi učijo. Pri učenju matematičnih vsebin je ključna tudi njihova aktivna vključenost 

in zgolj razlaga učitelja ne zadostuje. Učenec mora sam odkrivati znanje z lastno dejavnostjo, če želimo, da bo to znanje znal 

kasneje v življenju uporabiti. 

Ključne besede  

konkretizacija, aritmetika, številske predstave, aktiven učenec 

ABSTRACT  

Arithmetic literacy is the foundation for solving math problems in everyday life. Teaching arithmetic can be a problem, 

especially to a child who has weak numeric conception. The article presents successfulness of the demonstration of the 

mathematical operations with concrete materials in the second and third grade. The pupil can develop their understanding of 

arithmetical strategies more successfully by concrete materials and these materials also motivate them to learn. Practical 

examples which are presented in the article are related to developing numeric conception and calculating in range to 100 and 

to 1000 and searching missing links at addition and subtraction. In the last cases most mistakes are usually made. The pupils 

can see the purpose in math only if they understand it and only in that case they will like doing it. The most important part by 

teaching math is pupils' active participation in solving math problems. The teacher's lecture is not enough and only the 

explanation also cannot be successful. The pupils must discover the knowledge by themselves with their own activity. Only 

that gives them the chance to use it later in their lives.  

Keywords 

demonstration, arithmetic, numeric conception, the active pupil 

1. UVOD  
Temeljni cilj pouka na razredni stopnji je razvijanje 

računske pismenosti, opredeljene kot skupek znanj, 

spretnosti in odnosov, potrebnih za reševanje 

matematičnih problemov, ki se pojavljajo v različnih 

življenjskih situacijah [1]. Poučevanje matematike v 

prvem triletju glede na učni načrt zajema tri teme: 

geometrijo in merjenje, aritmetiko in algebro ter druge 

vsebine (logika in jezik, prikazi, matematični problemi). 

Največji delež ur pouka matematike je predvidenih za 

aritmetiko in algebro; v prvem razredu 68 %, v drugem in 

tretjem razredu pa 72 % [2]. Ker se znanje teh veščin 

uporablja tudi pri drugih dveh temah, to obenem pomeni, 

da učenčeva uspešnost pri matematiki v prvem 

izobraževalnem obdobju temelji prav na dobrih številskih 

predstavah in obvladovanju računskih operacij. 

Že prvi matematični koraki v osnovni šoli so tako 

usmerjeni v izgradnjo dobrih številskih predstav. Tu ne 

gre zgolj za prepoznavanje znakov in štetje, temveč za 

pot do izgradnje desetiškega sistema števil, kot ga 

poznamo in uporabljamo v našem svetu ter uporabo tega 

znanja pri reševanju matematičnih problemov. V prvem 

triletju se tako postavi temelj za razumevanje 

matematičnih vsebin v nadaljnjih stopnjah šolanja in 

sposobnost uporabe le-teh v vsakdanjem življenju.  

Otroci morajo čutiti, da je matematika smiselna, zato se 

jo morajo učiti z razumevanjem in z dejavno gradnjo 

novega znanja na podlagi predhodnega znanja in 

izkušenj. Pri pouku razvijamo tako konceptualno znanje 

(logične relacije) kot proceduralno znanje (poznavanje 

pravil in postopkov). Razumevanje dosežemo le s 

povezovanjem pojmov med seboj, pri tem pa je potrebno 

zavedanje, da učenci iznajdejo svoje znanje in sami 

razvijajo razumevanje, zato je ideje nemogoče 

posredovati pasivnim učencem [3].  

V prispevku so predstavljeni primeri dejavnosti z 

uporabo konkretnega materiala kot podpora in osnova za 

učenje in razumevanje števil in računskih operacij. 

Tovrstne dejavnosti učenca aktivno vključijo v pouk 
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matematike ter mu omogočajo razvoj razumevanja in 

motivacijo za učenje matematike. 

2. POUK V PRVEM TRILETJU 

TEMELJI NA PRAKTIČNIH 

AKTIVNOSTIH 
Učni načrt v didaktičnih priporočilih navaja, da je v 

prvem obdobju poudarek na razvoju številskih predstav, 

ki temeljijo na praktičnih aktivnostih. V procesu 

oblikovanja pojma število je obvezna uporaba konkretnih 

materialov, nazornih ponazoril, primernih didaktičnih 

sredstev itd. Pri pouku uporabljamo različne materiale, ne 

omejimo se le na slikovne, saj je le njihova uporaba za 

učenca preveč abstraktna. Poglavitne metode pouka so 

igra, opazovanje in izkušenjsko učenje. Primerne 

dejavnosti za razvoj zgodnjih številskih predstav so 

urejanje števil po velikosti, odnosi in štetje; naprej, nazaj 

in s korakom (sekvenčno štetje) [4]. 

Podpora različnih konkretnih materialov je temelj za 

razvoj ustreznih predstav pri otroku in ima velik vpliv na 

učno uspešnost. Poleg tega pa na učno uspešnost vpliva 

tudi zaradi povečanja motivacije za učenje matematike. 

Delo s konkretnimi predmeti otroku omogoči, da nalogo 

razume in jo je večinoma sposoben uspešno opraviti.  

Otrokovo zaznavanje sebe kot učno kompetentnega 

(sposobnega obvladati določeno nalogo) predstavlja zanj 

močno motivacijo za vpletanje v posamezne dejavnosti in 

za spoprijemanje z naporom, ki ga je treba vložiti v te 

dejavnosti, celo če otrok dejansko ni kompetenten [5]. 

Učenci s šibkejšimi številskimi predstavami potrebujejo 

običajno za usvajanje matematičnih znanj nekoliko več 

časa, kljub temu pa pri taki obliki dela običajno zelo 

uživajo. Tudi zato, ker jim je omogočeno gibanje po 

učilnici, ko menjajo pripomočke, uspešni so pri delu in 

pogosto njihovi komentarji ob koncu takšne ure izražajo 

veselje ob uspehu in motivacijo za učenje matematike: 

»To je bila najboljša ura matematike do sedaj!«, »Kdaj 

bomo spet to delali?«, »Danes je bila matematika zelo 

zabavna.«   

3. ŠTEVILA 

3.1 Spoznavanje števil do 20 
V prvem razredu učenec najprej spoznava števila v 

obsegu do 10, kasneje še do 20. Običajno poteka pouk 

tako, da se obravnava vsako posamezno število posebej. 

Težko bi našli otroka, ki ob vstopu v šolo ne bi znal šteti 

do 10, kar pa še ne pomeni, da ima ustrezno razvite 

številske predstave v tem obsegu.  

Ob različnih dejavnostih spoznavanja števil v prvem 

razredu se je pokazalo, da se prve učne težave pri učencu 

nakazujejo že s tem, ko ne zmore povezati vseh treh oblik 

števila. Za dobro obvladovanje posameznega števila je 

poleg predstave o količini osnova povezava število-

beseda-znak, kar pomeni, da učenec prepozna npr. tri 

predmete kot število tri, da zna te tri predmete povezati z 

besedo »tri« in da te tri predmete in besedo poveže z 

zapisom znaka 3. Dokler te tri povezave pri učencu niso 

avtomatizirane, bo imel težave tudi pri izgradnji sistema 

števil do 10 in kasneje pri računanju. Pri učenju 

posameznega števila učenec vloži precej energije tudi v 

samo učenje zapisa znaka 3. Poleg tega mora število 

postaviti še v sam sistem števil, torej kje se število znotraj 

preostalih števil nahaja; katero število je pred njim, 

katero za njim in da to pomeni en predmet več oz. manj 

glede na sosednji števili. Aktivnosti za izgradnjo sistema 

števil do deset je precej, vse pa temeljijo na delu s 

konkretnim materialom. 

3.1.1 Primeri dejavnosti za spoznavanje števil 
Na prvem mestu so dejavnosti, povezane z urejanjem 

(npr. »Uredi stolpce s kockami od najmanjšega do 

največjega.«), s prirejanjem (npr. »Iz posodice vzemi 

toliko rdečih kock, kot si vrgel pik na igralni kocki.«) in 

preštevanjem predmetov (npr. »Poišči kozarček, v 

katerem so trije predmeti.«). 

Učenci se teh aktivnosti lotijo še z večjim veseljem, če so 

oblikovane kot igra. Primera dveh preprostih didaktičnih 

iger:   

Igra s kocko (Cilj: Učenec številu pik priredi število 

kock.):  Učenca v paru mečeta kocko. Vsakič, ko se na 

kocki pojavi določeno število pik npr. 3, učenec z enakim 

številom kock napolni eno posodico. Zmaga tisti, ki prvi 

napolni vse svoje posodice npr. 5 posodic. 

Igra z vrečo (Cilj: Učenec prešteva predmete v 

določenem obsegu npr. do 3.): Učenca imata pred seboj 

vsak po pet praznih posodic in skupno vrečko, v kateri so 

link kocke dveh barv. Iz vreče vlečeta izmenično po eno 

kocko. Če je kocka prave barve, jo učenec položi v svojo 

posodico, če ni, jo položi v sošolčevo posodico. V vsako 

posodico morata položiti po tri link kocke ustrezne barve. 

Zmaga tisti, ki ima prvi vse posodice polne. 

Iger za spoznavanje števil je veliko, pomembno je, da pri 

teh dejavnostih učenec števila izgovarja in jih tudi sliši.  

Pri učenju zapisa posameznega števila je potrebno 

upoštevati pravila za razvijanje ustrezne grafomotorike na 

način, da začnemo z večjimi oblikami zapisa, preden 

zapiše učenec število v zvezek. Posamezen znak 

zapisujejo npr. s kredo na tablo, s prstkom v mivko, s 

flomastrom na večji karton in ga večkrat prevlečejo po 

narisani predlogi v različnih velikostih. Oblika in število 

vaj morata biti prilagojena individualnim potrebam 

učenca glede na njegove motorične spretnosti.  

4. RAČUNSKE OPERACIJE  

4.1 Seštevanje in odštevanje 
Smiselno je začeti z učenjem računskih operacij 

seštevanja in odštevanja že takoj, ko učenec usvoji prva 

števila. Tudi tu poteka vse učenje ob konkretnem 

materialu. Za sam zapis operacije je čas šele, ko učenec 

razume, kaj se pri posamezni računski operaciji 

pravzaprav zgodi. 

Po vsaki obravnavi povečanega obsega števil se nato 

vedno znova vračamo na seštevanje in odštevanje. Vsak 

učenec si zgradi nek svoj sistem razumevanja strukture 

števil in strategij računanja in če te gradnje ne podpiramo 

z jasnimi ponazorili in vodenjem, se mu ta sistem vedno 

znova ruši, ker ga ne gradi vedno v pravo smer in vedno 

znova išče bližnjice. Tak primer neustrezne strategije 

računanja se npr. pokaže pri računanju s prehodom. Če 

dopustimo, da učenec do 100 brez prehoda računa po 

bližnjici, bo pri prehodu naredil napako, ker ne bo 

upošteval prehoda v novo desetico. Kasneje je te napake 

precej težje odpraviti, kot če smo na to pozorni sproti.  
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Za ponazarjanje računskih operacij uporabljamo lahko 

različne materiale, najbolj pa se obnesejo tisti, ki jih 

imamo dovolj, da lahko z njimi dela prav vsak učenec. 

Dokler so števila v obsegu do 20, je materialov na 

razpolago ogromno, od naravnih do različnih kock, 

najpogosteje pa se poslužujemo uporabe link kock. Ko 

preidemo na obseg do 100, so bolj praktične palčke, 

povezane v snopiče po 10, saj jih učenec zlahka nosi s 

seboj. Večja težava je obseg do 1000, ker morajo biti 

predmeti precej majhni. Če hočemo, da je materialov 

dovolj za vsakega učenca, pride tako v poštev 

ponazoritev s kvadratki na kartončkih (po 1, po 10 in po 

100), predvsem pa je sedaj že čas za uporabo 

pozicijskega računala, kjer ena kocka ne predstavlja več 

samo enega premeta, ampak tudi 10, 100 ali 1000 

predmetov, glede na to, kje na pozicijskem računalu se 

nahaja. 

Da lahko učenec pozicijsko računalo uporablja uspešno 

tudi za ponazoritev računanja, ga mora dobro obvladati. 

To pomeni, da mora razumeti združevanje desetih kock v 

eno kocko, ki predstavlja desetico. Tudi snopič je bil 

eden in je predstavljal desetico, vendar je učenec vedel, 

da je v njem 10 palčk, ker jih je lahko preštel. Ene link 

kocke pa ne more razdeliti na 10 kock. To pretvarjanje iz 

10 v 1 ali iz 100 v 1 in nazaj je v vsakdanjem življenju 

stalno v uporabi. Vsakodnevno se namreč srečujemo s 

pretvarjanjem denarnih enot evra v cente in nazaj. Poleg 

tega je večina merskega sistema zgrajena na enak način, 

izjema so časovne enote, kjer so pretvorniki drugačni. 

Učenec se s tem že intenzivneje srečuje v tretjem razredu 

tako pri obravnavi merskih enot, kot tudi pri aritmetiki in 

algebri. Čeprav se pravega pretvarjanja še ne uči, že mora 

znati izmeriti dolžino z uporabo prave merske enote in 

nemalo učencev ima težave z razumevanjem, da je 10 cm 

enaka dolžina, kot 1 dm. V tretjem razredu tako lahko pri 

nekaterih učencih pričakujemo težave pri računanju, 

merjenju različnih količin in uporabi ter razumevanju ure.  

Večji miselni napor kot samo seštevanje in odštevanje, 

učencem predstavlja iskanje manjkajočih členov pri teh 

operacijah. Z malo iznajdljivosti lahko na preprost način 

ponazorimo tudi te vrste računskih operacij.  

4.2 Iskanje manjkajočih členov pri 

seštevanju in odštevanju 
Pogoj za razumevanje iskanja manjkajočih členov z 

nasprotno računsko operacijo je razumevanje dejstva, da 

sta si seštevanje in odštevanje nasprotni računski 

operaciji.  

Na konkretni ravni učenci že v prvem razredu 

pojasnjujejo, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni 

računski operaciji, medtem ko se z iskanjem manjkajočih 

členov pri računskih operacijah seštevanja in odštevanja 

ukvarjajo šele v drugem razredu. [6]. 

Iskanje manjkajočih členov v začetku učimo z 

dopolnjevanjem, vendar se nam pri večjih številih to 

precej zaplete in dolgoročno je zgolj to znanje manj 

učinkovito. 

Pri teh nalogah potrebujemo posodice, vrečke in blaga in 

link kocke, dokler se gibljemo v obsegu do 20, v obsegu 

do 100 pa si lahko pomagamo tudi z gumbi, če jih imamo 

na razpolago, ker so manjši in jih v eno vrečo ali 

posodico spravimo več. Poleg dela s konkretnim 

materialom, učenci situacije ponazarjajo tudi z risanjem, 

račune pa zapisujejo v zvezek. Pri ponazarjanju z 

risanjem si pomagamo s kvadratki v zvezku, kjer se 

držimo pravila, da je v eni vrstici pobarvanih oz. 

označenih največ 10 kvadratkov, kar je obenem osnova 

za desetiški sistem. 

4.2.1 Iskanje drugega člena pri seštevanju 
Računsko operacijo konkretiziramo na sledeči način: 

učenec ima na svoji mizi 10 kock rdeče barve. Izmed 

posodic na skupni mizi zbere eno, na kateri je zapisana 

vsota, v njej pa nekaj modrih kock. Njegova naloga je, da 

ugotovi, koliko rdečih kock mora dodati, da bo število 

kock v posodici enako zapisani vsoti na posodici. Račun 

ponazori tudi z barvanjem kvadratkov v karo zvezek in 

zapisom računa: število modrih kock + ____ = vsota. Ko 

je naloga rešena, izbere drugo posodico in vajo ponovi. 

Učenje na tak način lahko začnemo z vsemi učenci 

enako, kasneje pa naloge diferenciramo glede na to, kako 

hitro učenec usvoji sistem. Najprej mu dajemo lažje 

primere, nato težje.  

Med samostojnim delom učencev učitelj preverja 

pravilno izvedbo, pregleduje posamezne zapise v zvezek 

in svetuje, ko vidi, kje ima morebiti učenec težave. Pri 

zelo šibkih številskih predstavah je mogoča ponazoritev 

tudi tako, da ob zapis vsote le-to ponazorimo s stolpcem 

zelene barve. Učenec tako ob zelen stolpec priredi modre 

kocke in ugotovi, koliko kock mu še manjka.  

Učenci običajno sprva računajo z dopolnjevanjem, zato 

jim pokažemo tudi možnost z odštevanjem. V obsegu do 

20 je dopolnjevanje lažje, vendar je reševanje z 

odštevanjem za reševanje podobnih primerov kasneje do 

100 bolj uporabno, če zna računati tudi z odštevanjem. 

Učenci z dobrimi številskimi predstavami običajno kmalu 

prosijo za zahtevnejše naloge, zato je smiselno, da jim 

proti koncu ure ponudimo tudi problemske naloge, npr. 

razišči, katere kombinacije seštevancev bi lahko naredili 

za vsoto 15.   

4.2.2 Iskanje prvega člena pri seštevanju 
Pri iskanju prvega seštevanca uporabimo namesto 

posodic vrečke iz blaga. V vrečko predhodno pripravimo 

rdeče kocke, ki predstavljajo prvi seštevanec, torej 

manjkajoče število. Učenec poleg vrečke s kockami dobi 

tudi kartonček z zapisano vsoto ter stolpec modrih kock, 

ki predstavljajo drugi seštevanec, torej znano število. 

Zapis računa: ___ + število modrih kock = število na 

kartončku. 

Prikaz z risanjem v karo zvezek: najprej našteje toliko 

kvadratkov, kot piše na kartončku, nato pobarva z desne 

proti levi toliko modrih kvadratkov, kot je modrih kock. 

Preostale kvadratke pobarva rdeče in jih prešteje. 

Primerja število rdečih kvadratkov z rezultatom, ki ga je 

dobil. 

Strese kocke iz vrečke in primerja število kock z 

rezultatom in pobarvanimi kvadratki. Če je pravilno 

računal, se morajo števila ujemati. 

Za učence, ki imajo več težav, lahko vsoto  zopet 

ponazorimo s stolpcem zelenih kock. Učenec ob desni 

rob zelenega stolpca položi moder stolpec in z 

manjkajočimi kockami ugotovi, koliko rdečih kock bi 

moralo biti v vrečki.  



 

 

169 

 

 

4.2.3 Iskanje drugega člena pri odštevanju; 

iskanje odštevanca 
Uporabimo posodico, na kateri je zapisan zmanjševanec 

in enako število kock v njej. Kocke so v dveh delih: 

modre kocke so na dnu posodice, rdeče pa so skrite v 

vrečici. 

Učenec prešteje modre kocke in zapiše račun: število na 

posodici - ____ = število modrih kock. Račun ponazori z 

barvanjem tako, da označi toliko kvadratkov, kot je 

zapisano število na posodici. Pobarva toliko kvadratkov z 

modro barvico, kot je modrih kock, izračuna račun in 

prešteje, koliko kvadratkov je ostalo nepobarvanih. Te 

kvadratke prekriža. Število prekrižanih kvadratkov se 

mora ujemati z rdečimi kockami v vrečki in z zapisanim 

odštevancem v njegovem računu. 

Učenec prešteje rdeče kocke šele, ko izračuna 

odštevanec. Če se številke ujemajo, dobi potrditev, da je 

računal pravilno. 

 

Slika 1: Iščemo odštevanec 

4.2.4 Iskanje prvega člena pri odštevanju; 

iskanje zmanjševanca 
Pri iskanju zmanjševanca imajo učenci pogosto največ 

težav, kljub temu, da je ob dobrem poznavanju lastnosti 

računskih operacij to pravzaprav najlažja pot, če uporabi 

za reševanje primera računsko operacijo seštevanja. 

Pri razlagi tega računskega problema se lahko z učenci 

pozabavamo s t. i. »zadenjskim« gibanjem oz. posnetkom 

nazaj. Najprej prinesemo košarico z nekaj orehi. Ne 

povemo števila. Učencem demonstriramo gibanje, ko iz 

košarice vzamemo najprej pet orehov, nato pa pokažemo, 

da so v njej ostali štirje orehi. Pri tem glasno govorimo, 

kaj počnemo. Povemo račun »Koliko minus pet je štiri?« 

ter ga zapišemo na tablo. Sedaj pa gibanje izvedemo tako, 

kot bi gledali film v obratni smeri, torej štirim orehom 

dodamo pet orehov in se vrnemo na začetno mesto s 

polno košarico. Vprašamo jih, kakšno računsko operacijo 

bi zapisali na tablo. Uporabijo seštevanje in na tak način 

odkrijejo pot za iskanje zmanjševanca.   

Za utrjevanje in vajo pa uporabimo podobno nalogo, kot 

pri ostalih manjkajočih členih. Učenec vzame posodico, v 

kateri so kocke dveh barv. Iz posodice pobere kocke ene 

barve, jih prešteje in zapiše račun odštevanja z 

manjkajočim zmanjševancem. Prešteje še preostale kocke 

in dopolni račun z razliko. Sešteje obe števili in dobi 

zmanjševanec. Prešteje kocke obeh barv in primerja 

rezultat.  

Nalogo lahko spremenimo tudi tako, da ima učenec 

kocke ene barve v vreči in vzame najprej iz vreče nekaj 

kock, jih položi v prazno posodico, prešteje in zapiše to 

kot odštevanec, nato preostale kocke iz vreče strese v 

drugo prazno posodico, jih prešteje in to število zapiše 

kot razliko. Najprej izračuna izraz, nato pa s 

preštevanjem kock preveri, če je pravilno izračunal. 

Račun tudi slikovno ponazori v zvezek. V tem primeru 

lahko eno vrečko s kockami uporabi večkrat.  

 

Slika 2: Iščemo zmanjševanec 

4.3 Množenje 
Množenje je lahko za učence že dokaj zahtevna računska 

operacija, zato ne zadostuje le razlaga učitelja in 

demonstracija ob sliki. Učenec mora sam preizkusiti, kaj 

pomeni preoblikovanje računa z enakimi seštevanci v 

račun množenja ter to tudi utrditi z vajo. Učitelj pripravi 

posodice z materiali, ki so sortirani po barvah, sličicah 

…, npr. sponke: 4 rdeče, 4 modre in 4 rumene; link 

kocke: 8 modrih in 8 rumenih; poleg naštetega uporabimo 

lahko ščipalke, zamaške, lesene deščice, frnikole, gumbe, 

kamenčke, bonbone … Pomembno pa je, da so vsi 

predmeti enake vrste, torej ne 5 bonbonov in 5 žvečilnih 

gumijev, ampak po 5 bonbonov npr. različnih okusov.  

Učenec izbere posodico s predmeti, jih na mizi razvrsti v 

kupčke, nato pa v zvezek napiše ime za vrsto predmetov, 

s katerimi prikaže račun množenja, nato skicira dano 

situacijo, obkroži skupine ter zapiše račun seštevanja in 

račun množenja.  

 

Slika 3: Množenje 

4.4 Deljenje 
Podobno kot pri množenju pripravimo tudi naloge za 

konkreten prikaz deljenja. Ker gre pri deljenju za dve 

različni obliki sicer enake računske operacije, sta tudi 

ponazoritvi postopka, kako priti do rezultata različni. 

Kadar moramo predmete razdeliti v določeno število 

skupin, bomo delili po en predmet, dokler nam jih ne 

zmanjka. Kadar pa je število predmetov v skupini že 
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znano, bomo iskali število skupin, v katere bomo razdelili 

celoto. 

S prvo obliko se otroci srečajo že v predšolskem obdobju, 

ko morajo včasih sladkarije enakovredno razdeliti med 

sorojence ali prijatelje, ne da bi se zavedali, da izvajajo 

računsko operacijo deljenja ali celo deljenja z ostankom. 

Druga oblika, torej iskanje števila skupin, jim je običajno 

manj znana.  

Za ponazarjanje operacije deljenja pripravimo posodice s 

točno določenim številom enakih predmetov in 

kartonček, na katerem je zapisan račun deljenja. Učenec 

mora predmete iz posodice razdeliti na toliko kupčkov, 

kot zahteva delitelj na kartončku. S preštevanjem nato 

ugotovi, kolikšen je količnik. Te naloge je primerneje 

izvajati v dvojicah, da se učenca med seboj posvetujeta in 

kontrolirata. Nalogo lahko tudi obrnemo, torej znano je 

število predmetov v skupini. Primer: »Koliko skupin po 5 

zamaškov lahko oblikuješ iz 15 zamaškov?« 

5. ŠTEVILA DO 1000 
Pri ponazarjanju števil do 1000 moramo preiti na uporabo 

desetiškega sistema tudi pri konkretnem materialu, da je 

za učenca ponazarjanje smiselno. V primeru, da bi za 

vsako enico še vedno imeli po en predmet, postane vse 

skupaj neobvladljivo, predvsem pa nepregledno. V ta 

namen predmete združujemo po 10 in po 100, ter desetice 

in stotice nadomestimo z drugimi predmeti, npr. s kocko 

druge barve. Običajno se poslužujemo modre barve za 

enice, rdeče za desetice, zelene za stotice in rumene za 

tisočice. Pomembno je, da se barvne lestvice, ki si jo 

postavimo že pri obravnavi števil v obsegu do 100, nato 

tudi dosledno držimo. Uporabimo lahko barvne kartončke 

s podlogo, ki nam predstavlja pozicijsko računalo ali pa 

učencem izdelamo lesena stojalca iz kosa lesa in tankih 

palčk, na katere natikajo link kocke posameznih barv. 

 

 Slika 4: Pozicijsko računalo iz kartona 

Učencem najprej razložimo, kako so števila prikazana na 

pozicijskem računalu. Števila tudi sami prikazujejo na 

računalu, vendar jih v začetku še vedno prikažemo tudi 

tako, da imamo ustrezno število predmetov npr. s 

pomočjo računskih  palčk (enico predstavlja ena mala 

kocka, desetico stolpec desetih zlepljenih kock, stotico 

kvadratna ploščica desetih stolpcev in tisočico kvader iz 

desetih ploščic). Takšno ponazoritev lahko tudi skicirajo 

v zvezek. Smiselno je, da se tudi tu držimo enake barvne 

lestvice, kot na pozicijskem računalu (E = modra pika, D 

= rdeča pokončna črta, S = zelen kvadratek, T = rumena 

kocka).  

Omogočimo jim, da se tudi s pomočjo igre naučijo 

pretvarjati 10 enic v desetico in 10 desetic v stotico, kar 

bodo potrebovali tudi pri razumevanju seštevanja in 

odštevanja do 1000. Proti koncu šolskega leta v tretjem 

razredu naj bi namreč še znali pisno seštevati in odštevati.  

Igra na pozicijskem računalu - Kdo prej pride do 200? 

(Cilj: Učenec zna deset enic pretvoriti v desetico in deset 

desetic v stotico.): Potrebujemo igralno kocko, ter za 

vsakega učenca eno pozicijsko računalo in škatlico, v 

kateri ima po 10 modrih, 10 rdečih in 10 zelenih kock. 

Igrata po dva učenca v paru (lahko tudi trojici). Učenca 

izmenjaje mečeta kocko. Učenec, ki je vrgel kocko, 

številu pik priredi število modrih kock. Ko pride čez 

desetico, mora iz pozicijskega računala odstraniti vseh 10 

modrih kock in jih nadomesti z eno rdečo ter dodati še 

ustrezno število modrih kock. Zmaga tisti učenec, ki prvi 

pride oz. preseže določeno število, npr. 200. Takrat mora 

na računalu imeti samo dve zeleni kocki in ustrezno 

število modrih kock npr. 3, če je njegovo prvo število, ki 

je preseglo mejo 200, število 203. Priporočljivo je od 

učencev zahtevati, da ob vsakem metu novo vsoto 

zapišejo, ker tako lahko preverimo, če računa in prikazuje 

pravilno. 

  

Slika 5: Didaktična igra na pozicijskem računalu 

Igro je mogoče igrati tudi v obratni smeri (odštevanje), 

torej nastavimo na pozicijsko računalo število 300 in 

tekmujemo, kdo bo prvi prišel pod število 100. Število 

pik, ki jih učenec vrže z igralno kocko tokrat pomeni, da 

mora odvzeti enako število modrih kock. Ko jih na 

stojalcu zmanjka, mora odvzeti eno rdečo kocko in jo 

nadomestiti z desetimi modrimi itd. Ta oblika igre je 

precej bolj zahtevna. Učenec, ki pri tej igri nima težav, 

res dobro razume desetiški sistem in običajno ti učenci 

tudi kasneje z lahkoto usvojijo pisno seštevnaje in 

odštevanje s prehodom. Takšno preprosto pozicijsko 

računalo uporabimo tudi pri ponazarjanju pisnega 

seštevanja in odštevanja.  

6. DELI CELOTE 
Učenci dele celote hitro usvojijo do stopnje, ko od njih 

zahtevamo, da prepoznajo in poimenujejo del celote, ki je 

že razdeljena na enako število delov npr. tretjino pri 

krogu, ki je razrezan na tri enake dele. Tudi hitro 

razumejo, da morajo biti deli med seboj enaki. Precej več 

težav pa imajo pri prepoznavanju enega dela celote, če je 

celota razdeljena na večkratnik števila, ki predstavlja en 

del (pa še vedno le na konkretni ali slikovni ravni).  
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Slika 6: Ponazoritev ene petine 

Za pridobitev izkušenj in odpravljanje težav pri 

razumevanju delov celote ni dovolj samo slikovni prikaz 

delov celote, ampak mora učenec tudi sam prikazovati in 

prepoznavati dele celote na primerih s konkretnim 

materialom. Tudi za to so zelo uporabne tako link kocke, 

kot tudi npr. računske palčke. Pravi izziv jim 

predstavljajo naloge tipa: »Na različne načine prikaži eno 

petino iz petih link kock dveh barv, nato iz desetih link 

kock, iz petnajstih, dvajsetih … Učenec s preizkušanjem 

in opazovanjem sošolcev tako sam ugotovi, da je pri npr. 

20 kockah pomembno le to, da so 4 kocke druge barve, 

ter da ni pomembno, na katerem mestu v njegovi 

skulpturi se nahajajo. Te 4 kocke predstavljajo petino.  

Za utrjevanje razumevanja delov celote je mogoče igrati 

različne didaktične igre od zelo enostavnih do precej 

zapletenih.  

Igra z deli celote (Cilj: Krepitev predstav o delih celote.) 

Učenca igrata v paru. Potrebujeta vrečo iz blaga, v kateri 

so kocke različnih barv in kartonček z zapisom dela 

celote, ki ga bosta sestavljala (Lahko tudi več kartončkov 

istočasno). Izmenično vlečeta iz vrečke kocke. Da je igra 

bolj zabavna, lahko število izvlečenih kock določita z 

metanjem igralne kocke. Iz izvlečenih kock sestavljata 

dvobarvne prikaze dela celote, pri katerem je celota ene 

barve, zahtevani del pa druge barve npr. celota je modra, 

četrtina pa zelena. Zmaga učenec, ki prvi sestavi vse 

zahtevane dele celote. 

 

Slika 7: Didaktična igra z deli celote 

7. ZAKLJUČEK 
Predstavljeni primeri so le nekatere izmed dejavnosti, s 

katerimi omogočamo učencem v starostnem obdobju od 6 

do 9 let, ko je njihov razvoj mišljenja še krepko vezan na 

konkretni fizični svet, razumeti matematične vsebine in 

jih sprejemati z veseljem. Ne sme nam biti škoda časa za 

ponazarjanje računanja s konkretnim materialom, ker se 

ta vložek vedno znova obrestuje tako pri učni uspešnosti 

otrok, kot posledično pri povečani motivaciji otroka za 

učenje matematike. 
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POVZETEK 

Namen članka je predstaviti izvajanje obogatitvene gibalne dejavnosti v okviru projekta Tek podnebne solidarnosti v prvem 

razredu na OŠ Vodice. V članku je opisan namen dejavnosti, tj. teka, opis izvedbe dejavnosti in povzetek učinkov dejavnosti 

na otroke pred dejavnostjo, med njo in po končani dejavnosti, ki je potekala v daljšem časovnem obdobju v  različnih letnih 

časih in različnih okoljih. Opis obogatitvene gibalne dejavnosti Tečem z namenom, tečem v znak solidarnosti, ki sem jo 

aktivno izvajala z učenci, starimi od 6 do 7 let, v preteklem šolskem letu 2018/2019, izhaja iz sodelovanja zavoda OŠ Vodice 

s Slovensko karitas, ki že več let spodbuja sodelovanje zavodov pri projektu Tek podnebne solidarnosti.  

Ključne besede 

obogatitvena gibalna dejavnost, tek z namenom, Tek podnebne solidarnosti, motivacija in zadovoljstvo 

ABSTRACT 

The purpose of the article is a presentation of the implementation of the uplifting movement activity within the framework of 

the project Run of climate solidarity in the first class at the elementary school Vodice. This article will describe the purpose 

of the activity - running, a description of the implementation and a summary of the effects the activity itself has on children 

before, during and after the completion of the activity, which took place over a long period in different seasons and different 

environments. Description of the uplifting movement activity I run with purpose, I run in a sign of solidarity, which I had 

actively pursued with students aged 6 -7 years in the school year 2018/2019, derives from the participation in the context of 

the multiannual project Run of climate solidarity in the framework of the Slovenian organisation Karitas. 

Keywords 

movement activity, running with purpose, run of climate solidarity, motivation and satisfaction 

1. TEK PODNEBNE 

SOLIDARNOSTI 
V letu 2011 so na Slovenski karitas [1], v okviru 3-

letnega mednarodnega projekta ozaveščanja slovenske 

javnosti z naslovom »V smeri podnebne pravičnosti v 

državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki« 

začeli z izvedbo projekta »Tek podnebne solidarnosti« 

kot ene izmed aktivnosti ozaveščanja. K sodelovanju so 

povabili tudi šole. Glavni namen Teka podnebne 

solidarnosti je, da ljudje tečejo v znak solidarnosti do 

ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih 

sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim 

načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem se s 

pretečenimi kilometri gradijo krogi solidarnosti okoli 

planeta Zemlje (dolžina ekvatorja je 40.075 km).  

Otroci tečejo  v znamenju solidarnosti do tistih, ki:  

- zaradi posledic podnebnih sprememb nimajo dovolj 

pitne vode ali hrane,    

- prehodijo kilometre daleč, da oskrbijo z vodo svojo 

družino,   

- so jih prizadele podnebne spremembe, 

- so jih prizadele naravne katastrofe, 

- zaradi posledic podnebnih sprememb na morejo hoditi v 

šolo in  

- do dečka Nangira, da bi lahko preživel svoje koze.   

2. TEK PODNEBNE 

SOLIDARNOSTI NA OŠ VODICE 
Sama izvedba obogatitvene dejavnosti, ki sem jo izvajala 

preteklem šolskem letu, je bila izvedena preko projekta 

»Tek podnebne solidarnosti« Slovenske karitas, pri 

katerem smo v našem zavodu sodelovali že šesto leto 

zapored. Pri projektu sem sodelovala s skupino 23 otrok. 

V okviru načrtovane obogatitvene gibalne dejavnosti smo 

si najprej zadali cilje projekta: 

- privzgojiti tek kot najpreprostejši in najcenejši način za 

ohranitev zdravega načina življenja v vsakem vremenu 

in različnem okolju, 

- predstaviti otrokom pozitivne učinke redne vadbe teka, 

- pogovarjati se o podnebnih spremembah in revščini v 

Afriki, 

- krepiti solidarnost do drugih, 

- voditi evidenco s pomočjo TRIM kartončkov in nalepk. 
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2.1 Seznanitev in priprava učencev na 

izvedbo projekta preko pogovorne 

delavnice 
Z namenom, da bi učenci čim bolje razumeli smisel 

projekta, sem z učenci 1. b podaljšanega bivanja izvedla 

pogovorno delavnico »Ena človeška družina, hrana za 

vse« [2]. S pogovorno delavnico smo se z učenci 

dotaknili problematike lakote v Afriki, predvsem pa sem 

jih želela spodbuditi k razmišljanju o lakoti po svetu (o 

njenih vzrokih in posledicah) in jih spodbuditi k 

solidarnosti z njihovimi vrstniki, ki trpijo zaradi 

pomanjkanja. Pogovorna delavnica je trajala dve šolski 

uri. 

Za uvod smo si z učenci najprej pogledali film »Zgodba 

dečka Nangira iz Kenije« [3], ki so ga pri Slovenski 

karitas pripravili za izvedbo delavnic o problematiki 

podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki. Po 

ogledu filma smo skupaj na kratko povzeli njegovo 

vsebino. 

Sedli smo v krog in se začeli pogovarjati. Zaradi večje 

pozornosti učencev pri pogovoru smo se dogovorili za 

pravilo, da kdor govori, v rokah drži jabolko kot simbol 

hrane. Najprej je vsak otrok povedal, kaj je pretekli dan 

jedel za zajtrk, kosilo in večerjo ter kako in zakaj se je 

odločil za hrano, ki jo je jedel. Pri tem sem na tablo 

zapisovala vso našteto hrano, ki so jo navedli učenci. Na 

koncu sem vso navedeno hrano preštela in učencem 

razložila, da je pomembno, da jemo raznoliko hrano, 

hkrati pa smo ugotovili, da imamo pri nas pestro izbiro 

le-te.  

S pomočjo didaktične PPS predstavitve o problematiki 

lakote po svetu, ki so jo pripravili na Slovenski karitas 

[4], je sledil pogovor o tem, kakšno izbiro hrane imajo 

otroci, njihovi vrstniki, v revnejših državah po svetu – kot 

na primer otroci v državah Podsaharske Afrike. Povedala 

sem jim, da gredo otroci v Afriki velikokrat lačni spat in 

ker ni dovolj hrane za vse, se morajo njihovi starši 

pogosto odločati o tem, kateri otrok bo jedel in kateri ne. 

Pogovor sem nadaljevala z vprašanjem: »Zakaj so ljudje 

po svetu lačni?«. Skupaj smo ugotovili, da bodisi zato, 

ker nimajo dovolj lastne zemlje, semen in orodja, da bi 

lahko pridelali hrano za svojo družino, bodisi ker nimajo 

dovolj denarja, da bi jo kupili. Razlog pa so tudi vse 

pogostejše suše ali poplave, ki jih povzročajo podnebne 

spremembe. 

Učence sem nato seznanila še z dejstvom, da vsak osmi 

prebivalec sveta trpi za kronično lakoto, med njimi je 

veliko otrok. Vsak šesti otrok v revnejših državah sveta je 

podhranjen (približno 100 milijonov otrok). Učencem 

sem razložila, kaj je podhranjenost in kako podhranjenost 

vpliva na življenje otrok. Predvsem sem jih seznanila, da 

podhranjeni otroci občutijo posledice celo življenje. 

Zaradi hudega pomanjkanja hrane se otroci slabše umsko 

in telesno razvijejo - težje se učijo, nekateri ne zrastejo 

svojim letom primerno (npr. otroci, ki so stari devet let, 

izgledajo veliki kot petletni otroci …). 

Učence sem zatem vprašala, če so bili kdaj že dalj časa 

hudo lačni. Skupaj smo ugotovili, da še nihče od učencev 

ni spoznal občutka hude lakote. Nato sem jim naročila, 

naj zaprejo oči in si predstavljajo, da bi bili današnji dan 

brez vseh obrokov, brez hrane. Učenci so po nekaj 

trenutkih izrazili svoja občutja in predstavo, kako bi 

potem zgledal njihov dan. Vsi so ugotovili, da bi bili 

verjetno zelo lačni in bi se potem težko učili in igrali. 

Po pogovoru sem jim povedala, da je na svetu dovolj 

hrane za vse ljudi, le da ni pravično in enakovredno 

razporejena, predvsem zaradi sebičnosti in pohlepa 

posameznikov po bogastvu. 

Sledil je ogled animiranega  filma »One Human Family, 

Food for All” [5], ki temelji na starodavni zgodbi o lakoti 

in medsebojni delitvi hrane. Otrokom sem razložila, da 

nas prispodoba uporabe dolgih žlic v filmu uči, da ko 

gledamo samo nase, smo vsi lačni, ko pa se osredotočimo 

na lakoto naših sosedov, odkrijemo, da vedno obstajajo 

načini, da lahko nahranimo vse - moč medsebojne 

pomoči. 

Sledil je pogovor z učenci, kaj lahko vsakdo izmed nas v 

vsakdanjem življenju v povezavi z odnosom do hrane 

stori, da bi bila hrana na svetu bolj pravično porazdeljena, 

v solidarnosti do otrok, vrstnikov po svetu, ki trpijo 

zaradi lakote. Z učenci smo skupaj sklenili, da bodo 

odslej pazljivejši, da bodo imeli lep odnos do hrane, da 

bodo dali na krožnik samo toliko, kot bodo pojedli, da 

bodo hrano podelili s tistimi, ki jo imajo manj, in da 

hrane ne bodo metali stran. Ob tem sem jim povedala, da 

se vsako leto ena tretjina vse pridelane hrane na svetu 

vrže v smeti. Sklenili so tudi, da bodo zapirali vodo in da 

ne bodo pretiravali s tuširanjem, da bodo ugašali luči, da 

ne bodo po nepotrebnem trošili energijo ter namesto, da 

bi se vozili z avtomobili, se bodo raje vozili s kolesi ali 

hodili peš. Ugotovili pa smo tudi, da pridno zbiramo star, 

odpadni papir, da ločujemo odpadke in da bomo pri tem 

še bolj skrbni.   

V duhu pogovorne delavnice, pri kateri sem opazila 

nadpovprečno aktivnost, zavzetost in veliko prisotnost 

empatije učencev, sem na koncu predstavila še prihajajoči 

projekt »Tek podnebne solidarnosti« in poudarila, da bo 

vsak njihov pretečen meter znak solidarnosti do otrok, ki 

zaradi aktualnih podnebnih sprememb, pohlepa 

posameznikov ali nepravične razdelitve hrane nimajo 

dovolj pitne vode in hrane. S tem projektom pa bomo 

mogoče spodbudili odrasle, še posebej politike, da bodo 

bogatejše države, ki delajo večjo škodo okolju, še več 

prispevale za preprečevanje segrevanja planeta in tudi za 

blaženje hudih posledic v revnejših državah. Na koncu 

smo prišli do zaključka, da si vsi želimo, da bi nas naš 

planet nahranil, nam dal čisto vodo in da si vsi želimo, da 

bi naš planet ostal zelen, da bomo tako lahko vsi živeli 

srečno.  

2.2 Tek v znak solidarnosti 
V obdobju od oktobra do aprila smo si tako zadali preteči 

čim več metrov, kolikor sta nam dopuščala čas in vreme. 

Otroci so tekli na šolskem igrišču, tekaški stezi, v 

telovadnici in okolici šole. Sodelovanje otrok pri tem 

projektu je bilo prostovoljno, vendar so se za sodelovanje 

odločili vsi. Količino in čas teka so si odmerjali sami 

glede na razpoloženje in sposobnosti tistega dne. Vsak 

otrok je dobil svoj TRIM kartonček. Nanj smo učitelji za 

vsako opravljeno vadbo napisali pretečene metre. Za 

vsakih 200 metrov je otrok za nagrado in spodbudo prejel 

nalepko. Z otroki smo priložnostno izvajali tudi naslednje 

tri sklope vadbe: 

- aerobna vadba - vadba vzdržljivosti (tek čez drn in strn, 

tekalne igre, vadba po postajah, orientacija ...), 
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- anaerobna vadba - vadba eksplozivne moči (štafetne 

igre, elementarne igre, lovljenje, poligoni, moštveni 

športi ...), 

- vadba hitre moči (skoki in poskoki, meti, teki čez ovire, 

kolektivni športi, štafetne igre …). 

 

 
Slika 1: Prvošolci tečejo 

Tudi za vsako izvedeno vadbo so otroci na svoj TRIM 

kartonček prejeli nalepko. Otroci so bili ves čas projekta 

zelo motivirani in tekmovalni pri nabiranju pretečenih 

metrov in nalepk. Za veliko motivacijo se je izkazala 

predvsem moja aktivna udeležba pri teku - ko sem tekla z 

njimi, se mi je pridružila velika večina otrok. Med 

trajanjem samega projekta smo z otroki večkrat obnovili 

smisel in cilj njihovega teka. 

2.3 Zaključek projekta 
Projekt smo zaključili 10. 5. 2019 z dobrodelnim tekom 

ali hojo za vse otroke, tako predšolske in šolske, starše, 

stare starše, srednješolce, študente in vse občane naše 

občine. Dobrodelni tek smo organizirali v okolici šole s 

pričetkom ob 17.00 uri. Na razdalji 2 km se je lahko 

preizkusil vsakdo, ki se je čutil sposobnega preteči ali 

prehoditi to razdaljo. Tek smo organizirali kot lov na 

lisico. Na progi je bilo postavljenih 10 kontrolnih točk. 

Na vsaki kontrolni točki je bilo potrebno preščipniti 

kartonček in prepisati črko, iz katerih je bilo ob koncu 

potrebno sestaviti geslo, ki se je glasilo »Otroci za 

otroke«. Izpolnjene kartončke z geslom smo zbirali v 

posebnem zaboju ter nato izžrebali 3 tekače, ki so prejeli 

praktične nagrade. 

 
Slika 2: Dobrodelni tek 

Prispevek za startnino je bila hrana z daljšim rokom 

uporabe in šolske potrebščine, ki smo jih namenili 

socialno ogroženim družinam v občini. Ob koncu teka 

smo razglasili tudi najbolj pridne tekače v šolskem letu v 

posameznih oddelkih. Skupaj z vsemi otroki 

podaljšanega bivanja smo pretekli zabeleženih 4019 km 

in zbrali 109,62 kg hrane in veliko šolskih potrebščin. 

Vsak sodelujoči otrok je prejel medaljo, ki mu je narisala 

širok nasmeh na obraz. 

 

 
Slika 3: Zaslužena medalja 

3. PONOVNA POTRDITEV - 

IZVAJANJE OBOGATITVENE 

GIBALNE DEJAVNOSTI PRINAŠA 

POZITIVNE UČINKE V ŠIRŠEM 

POMENU 
Moja izkušnja z  izvajanjem navedene obogatitvene 

gibalne dejavnosti v preteklem šolskem letu je bila zelo 

dobra. Ponovno sem prejela potrditev, da če se vsaki, tudi 

gibalni aktivnosti, doda dodaten smisel, je njeno izvajanje 

še toliko bolj učinkovito. Zelo pomembno je, da sem 

otrokom natančno in nazorno predstavila namen 

dejavnosti in da je bila razlaga primerna starosti otrok, ki 

so to gibalno dejavnost izvajali. S pravilno razlago 

dosežemo in vzdržujemo motivacijo otrok, ker vedo, da 

delajo nekaj koristnega, in so zato zadovoljni  in 

motivirani, posledično pa še bolj gibalno aktivni. S 

pomočjo tega projekta smo tako dosegli večjo gibalno 

aktivnost otrok. Po končanem projektu je bila fizična 

pripravljenost otrok, ki so sodelovali pri njem, bistveno 

boljša. Z izvedbo projekta smo otroke seznanili z zelo 

aktualnimi globalnimi problemi, ki segajo izven naših 

meja, a zadevajo cel svet. Hkrati smo tudi spodbujali 

medsebojno solidarnost, ki je in bo v današnjih časih še 

kako pomembna. 
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POVZETEK 

Že zdavnaj je bilo dokazano, da gibanje pozitivno deluje na zdrav psihični in fizični razvoj človeškega telesa. Kako 

medsebojno sta povezana duševno in telesno zdravje človeka, opisuje že star grški pregovor: »Zdrav duh v zdravem telesu«. 

Tega bi se morali zavedati predvsem v vzgojno-izobraževalnem sistemu otrok in mladostnikov. Danes živimo v času 

multimedije, tehnologije in informatike, v dobi, ko se je človek oddaljil od sebe. Otroci se v povprečju manj gibajo, kot bi 

bilo potrebno za njihov normalen motorični razvoj. Če je aktivno telo, so aktivni možgani, neaktivno telo pomeni neaktivne 

možgane, kar vodi v zdolgočasenost, naveličanost, nedelavnost. Posledice se kažejo v medsebojnih odnosih, agresiji, 

poseganju po drogah in zapadanju v druge oblike zasvojenosti, na zdravju otrok. Projekt Fit4kid je del mednarodnega 

projekta Fit Slovenija. Fit pedagogika je nova inovativna strategija poučevanja, ki v ospredje postavlja učenje v gibanju in 

igro, kot najučinkovitejši metodi učenja otrok in mladostnikov. V okviru programa otroke spodbujamo k ukvarjanju s 

športnimi in vadbenimi aktivnostmi ter poudarjamo pomen telesne dejavnosti za spodbujanje aktivnosti možganov. V 

prispevku sem predstavila vključevanje gibanja v razširjenem programu, tj. v jutranjem varstvu. Zadala sem si cilj, povečati 

telesno dejavnost otrok in tako s telesno aktivnostjo sočasno spodbujati telo in možgane ter krepiti zdravje. 

Ključne besede 

gibanje, zdravje, aktivno telo, aktivni možgani, Fit4kid, učenje 

SUMMARY 

It has been proved that doing exercises and being in movement has a positive effect on a healthy mental and physical 

development of the human body. An old Greek proverb describes how closely connected are mental and physical health: “A 

healthy mind in a healthy body.” We should be aware of this also in educational system of children and the young. Today we 

are living in the time of multimedia, high technology and information processing. Children, today, are in average less active 

as they should be in order to develop normal motoric abilities. If the body is active, the brains are also and non-active body 

leads to non-active brains and thus to boredom, tiredness and laziness. The consequences are shown in relationships, 

aggression, drugs and other forms of abuse and health. The project Fit4kid is a part of international project Fit Slovenia. Fit 

pedagogics is innovative strategy of teaching where learning by moving is in the foreground as the most successful method 

of teaching young learners and students. Within this programme we encourage children to start up different sports and other 

exercises, and emphasise the importance of being physically active in order for our brain to be active as well. In my article, I 

present the integration of the mentioned methods in morning day care. My goal was to increase physical activity of the 

children and therefore encourage to body and the brain as well as improve the health itself.  

Keywords 

movement, health, active body, active brains, Fit4kid, learning 

1. UVOD  
Vsakodnevna gibalna aktivnost je potrebna za zdravje, 

tako za odrasle kot za otroke. Kot odgovorni odrasli bi 

morali težiti k temu, da otrokom predstavimo pozitivne 

strani gibalne aktivnosti, da bodo odrasli v aktivne 

odrasle in samostojno skrbeli za svoje zdravje in 

kondicijo. [1] V zadnjem času opažamo vedno večji 

primanjkljaj v razvoju gibalnih konceptov in gibalnih 

igric, saj otroci vedno manj posegajo po gibalnih 

aktivnostih in se raje prepustijo medijem in interaktivnim 

igricam, ki so v dveh dimenzijah na ekranu televizije, 

tablice ali računalnika. Otroci so že v šoli vse bolj 

izpostavljeni enostranskim obremenitvam, saj veliko časa 

presedijo pri opravljanju statičnih aktivnosti in kar je še 

bolj zaskrbljujoče, vse to se večino časa dogaja v zaprtih 

prostorih. [2] Redno in zadostno gibanje posamezniku  

prinaša vrsto pozitivnih koristi skozi vsa starostna 

obdobja, med drugim varuje in krepi človekovo zdravje, 

tako telesno kot duševno. [3] 

2. POMEN GIBANJA ZA OTROKE 
Gibanje je osnovna človekova potreba. Za otroka in 

mladostnika je nujno. Z gibanjem krepimo mišice, sklepe 

in kosti, uravnavamo telesno težo ter na splošno 

izboljšujemo počutje. [4] Redno in zadostno gibanje 

posamezniku prinaša vrsto pozitivnih koristi, varuje in 

krepi telesno ter duševno zdravje. Poleg naštetega z 

gibanjem krepimo imunski sistem, izboljšujemo 

motorične sposobnosti, samozavest, samopodobo ter 

hkrati izboljšujemo koncentracijo in spomin. Raziskave 

kažejo, da si otroci, ki so telesno aktivni, prej in lažje 

zapomnijo novo snov, lažje sledijo pouku in imajo boljšo 

sposobnost koncentracije, za šolsko delo pa porabijo 
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znatno manj časa kot drugi otroci. Kot šola že drugo leto 

sodelujemo v  projektu »fit4kit«, ki v okviru 

mednarodnega programa »FIT Slovenija« promovira 

gibalne in športne aktivnosti za zdravje otrok. FIT 

pedagogika je nova, inovativna strategija poučevanja, ki 

v ospredje postavlja učenje v gibanju in igro, kot 

najučinkovitejši metodi učenja otrok in mladostnikov. 

Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje 

skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi 

igro učijo gibati, se z gibanjem tudi učijo. S tem razvijajo 

ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost, samopodobo, 

samozavest. 

3. CILJI GIBANJA V JUTRANJEM 

VARSTVU 
- Razvoj gibalnih in kognitivnih spretnosti, 

- razvoj socialnih spretnosti, 

- psihofizična in telesna sprostitev, 

- povečanje notranje motivacije za nadaljnje delo, 

- varna in učinkovita raba igral in pripomočkov. 

Naše dejavnosti vključujejo gimnastične vaje, ples in 

gibanje v krogu, korakanje v ritmu, različne glasbene in 

didaktične igre, gibanje z različnimi rekviziti. Aktivnosti 

v jutranjem varstvu so energične, vznemirljive in 

zabavne. Šolske hodnike smo uredili tako, da sami 

spodbujajo učence h gibanju. Prelepili smo jih z 

različnimi talnimi igrami, kot so ristanc, stotični kvadrat, 

gibalna poštevanka, številke na stopnicah,... 

 

Slika 1: Mreža 

 

Slika 2: Računalo 

Večina otrok v gibanju uživa in se rada vključuje tako v 

spontane, kot tudi vodene dejavnosti. V ponujenih 

dejavnostih imajo učenci možnost izbire, raziskovanja in 

odkrivanja izvirnih rešitev nalog, spremljanja napak in 

neuspelih poskusov, kot del naravnega in igrivega 

učenja. Spoznavajo določena pravila v igri, pomen 

sodelovanja v skupini in spoštovanje ter upoštevanje 

različnosti. 

4. GIBALNE IGRE  
Če bo otrok obvladal svoje telo in če bo s podobo 

svojega telesa zadovoljen, bo to pozitivno vplivalo na 

njegovo samostojnost, samozavest in tudi na njegovo 

samopodobo. Zavedam se, da predstavlja gibanje osnovo 

za ustrezen in intenziven razvoj, saj preko gibanja 

sprožamo vse senzorne receptorje, ki vplivajo na celostni 

psihofizični razvoj otroka. Učenci imajo po gibalni 

dejavnosti večjo motivacijo in koncentracijo za 

nadaljevanje dejavnosti. [5] Na podlagi znanja, ki sem ga 

dobila preko inovativnega projekta Fit4kid, ki poteka na 

naši šoli, dajem gibanju v organiziranem jutranjem 

varstvu veliko pozornost. Do sedaj sem izvajala le nekaj 

minutno razgibavanje v razredu, sedaj pa potekajo 

gibalne aktivnosti tudi na hodniku in v telovadnici. 

5. PRIMERI GIBALNIH IGER 

5.1 Igre v razredu 
5.1.1  Šlip, šlap, šlop  
Dva otroka držita elastiko tako, da na sredini dobita križ. 

Potem izgovorita besede: »Šlip, šlap, šlop« in pri tem 

zamahneta z rokama na vse strani tako, da prepletata 

elastiko v zamotano strukturo. To morajo ostali otroci 

preplezati, ne da bi se dotaknili elastike, sicer izpadejo iz 

nadaljnje igre. Tisti, ki ostane v igri do konca, zmaga. 
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Slika 3: Šlip, šlap, šlop 

5.1.2 Kočija  
6 ali več stolov postavimo v obliko kočije in nanje 

posadimo udeležence. Vsak udeleženec ima svojo vlogo: 

konj ali več konjev, sprednje levo kolo, sprednje desno 

kolo, kočijaž, kralj, kraljica, zadnje levo kolo, zadnje 

desno kolo, zavora… Povezovalec igre pripoveduje 

zgodbo, v kateri so večkrat omenjene prej razdeljene 

vloge. Ob pripovedovanju mora vsak udeleženec, ko 

zasliši svojo vlogo, steči okrog svojega stola in zopet 

sesti nanj. Če povezovalec omeni kočijo, morajo steči 

vsa kolesa (in zavore). Če se posameznik zmoti in pozabi 

steči ali steče po nepotrebnem, dobi kazensko točko. 

Primer zgodbice: Nekoč sta živela kralj in kraljica. 

Kralju je bilo ime Matjaž, kraljici pa Marija. Kralj in 

kraljica sta imela lepo kočijo. Kljub lepoti in udobnosti 

kočije pa sta se rada sprehajala in hodila v gore. Nekega 

lepega dne je kralj povabil kraljico na izlet do bližnje 

planine s kočijo. Naročil je kočijažu, naj pripravi kočijo 

in vpreže konje. Ko je bila kočija pripravljena, je kočijaž 

poklical kralja in kraljico ter ju povabil naj vstopita v 

kočijo. Konjiček je zarezgetal, kralj je kraljici podal roko 

in ji pomagal vstopiti v kočijo. Kočijaž je preveril prvo 

levo kolo, prvo desno kolo ter zadnja kolesa in nato 

prignal konjička, da je ta potegnil. Med potjo je kralj 

kraljici trdneje zavezal planinske čevlje, kraljica pa je 

dahnila: »Kralj, moj dragi kralj, kako si prijazen v tej 

najini kočiji.« Konjiček je peketal po gladki cesti, kočija 

se je pozibavala sem ter tja. Nenadoma kraljica vpraša 

kralja: »Ali se ti ne zdi, da prednje levo kolo škriplje?« 

Kralj napne ušesa, prisluhne kočiji in vpraša kočijaža: 

»Ali je vse v redu z našo kočijo?« Kočijaž se zresni, 

konjička umiri, prisluhne kočiji, zategne zavoro in kočija 

se ustavi. Kočijaž pogleda prednje levo kolo, nato 

prednje desno kolo, zatem še zadnje levo kolo in zadnje 

desno kolo. »Spoštovana Kralj in kraljica, kočija je v 

okvari. Konje bom izpregel in kočijo bom moral 

popraviti. Kralju in kraljici pa priporočam, da pot 

nadaljujeta peš.« Kralj in kraljica sta v roke vzela 

pohodni palici in se na pot odpravila peš. Od takrat sta 

kralj Matjaž in kraljica Marija vneta pohodnika in če 

boste hodili po planinskih poteh, ju boste zanesljivo 

srečali ali pa boste videli le pokvarjeno kočijo. [6] 

5.1.3 Domine  
Učenci se postavijo v krog. Nato se vsi obrnejo na desno 

in usedejo na tla. Noge dajo narazen, tako da se vsak 

otrok usede med kolena otroku, ki sedi za njim. Učitelj 

pokaže na učenca - domino in ta se »podre« - se uleže 

nazaj na soseda za svojim hrbtom, ki zato »podre« 

soseda za svojim hrbtom in tako naprej, dokler vsi ne 

ležijo »podrti«. Nato učitelj določi novega učenca, ki se 

bo »postavil« oziroma dvignil v sedeč položaj. S tem bo 

sprožil dviganje učenca pred seboj in ta učenca pred 

seboj. Igra se nadaljuje, začetno »domino« pa lahko 

izbere eden izmed učencev.  

5.2 Igre na hodniku 
5.2.1  Ristanc  
Izza črte vržemo kamenček v prvo polje. Nato skačemo 

po oštevilčenih poljih. Če je en kvadratek, vanj skočimo 

z eno nogo. Na desetki se obrnemo in nazaj grede 

poberemo kamenček. Če kamenček pade na črto ali če 

stopimo pomotoma na tla, gremo še enkrat od začetka, 

drugače nadaljujemo s številko 2 in tako dalje do 10. 

 

Slika 4: Ristanc 

5.2.2  Stotični kvadrat  
Učenci skačejo po stotici in tako na konkreten način 

usvajajo stotični kvadrat ter predstave o številih v obsegu 

do 100. Naučijo se pravilnega branja in hitrega iskanja 

števil v stotičnem kvadratu. Med tem, ko skačejo po 

številih, spoznajo in razumejo številsko razmerje med 

enico in desetico. Preko igre se naučijo seštevanja in 

odštevanja števil v obsegu do 100. 

 

Slika 5: Stotični kvadrat 
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5.3 Igre v telovadnici 
5.3.1  Pokanje balonov  
Vsak otrok napihne balon in si ga s kratko vrvico priveže 

na gleženj. Nato si poišče par in ko zasliši glasbo, z njim 

zapleše. Naloga igre je, da pari med plesom stopajo in 

počijo balone drugih parov, lastne pa morajo obvarovati. 

Zmaga tisti, ki zadnji obdrži balon na nogi. 

5.3.2  Pozdravčki v paru  
Učenci prosto tekajo po prostoru. Pazijo, da se ne 

zaletavajo med seboj. Če zakličemo: »S hrbtom skupaj!«, 

vsak hitro poišče partnerja. Partnerja se postavita s 

hrbtoma skupaj, stakneta komolca in naredita počep. 

Potem lahko spet tečeta naprej. Če pa zakličemo: »Z 

obrazi skupaj!«, se učenca postavita z obrazom drug proti 

drugemu, primeta se za roke in naredita počep. 

Različice: 

- učenci se lahko pozdravijo na različne načine: z 

boki skupaj, s prsti skupaj, z zadnjico skupaj  

- učenci se lahko gibajo na različne načine: skačejo 

kot kenguru, hodijo kot slon, galopirajo kot konj  

5.3.3  Sproščanje  
Učenci ležejo na tla, zaprejo oči, se sprostijo, globoko 

dihajo. Hodimo med njimi, kogar pobožamo po glavi, 

vstane in tiho hodi v koloni za nami. Ko so v koloni vsi 

učenci, odidemo v razred. [7] 

6. VLOGA UČITELJA PRI 

GIBALNIH DEJAVNOSTIH 
Večina učencev uživa v gibanju in se z veseljem 

vključuje v spontane in vodene aktivnosti. K motivaciji 

za izvajanje odločilno pripomore prijetno in zaupno 

vzdušje. V takem vzdušju imajo učenci možnost izbire, 

raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev nalog ter 

sprejemanja napak in neuspelih poskusov kot naravnega, 

večkrat tudi veselega in igrivega dela učenja. Učitelj 

ponuja učencem ustrezne izzive in jim omogoča, da se 

dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred 

neuspehom ali zavrnitvijo. [8] Pri različnih dejavnostih 

učence spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, 

preusmerjajo, popravljajo, pomagajo, demonstrirajo. 

Prav tako z njimi sodelujejo, se igrajo in učijo. 

7. OPAŽANJA PRI IZVAJANJU 

GIBALNIH DEJAVNOSTI 
- Učenci so pri naslednji uri bolj motivirani za delo, 

- pri izvajanju teh dejavnosti so sproščeni, 

- se družijo, razgibajo in zabavajo, 

- se urijo v socialnih spretnostih, 

- si pridobivajo prostorske predstave, 

- so vedno v pričakovanju, kakšna bo dejavnost. 

7.1 Mnenja učencev o gibalnih 

aktivnostih v jutranjem varstvu  

- Prehitro mine. 

- Lepo mi je. 

- Zelo se zabavam. 

- Počutim se dobro, veselo. 

- Se igram s sošolci. 

- Sprostim se. 

- Všeč so mi različne dejavnosti. 

- Družim in pogovarjam se s sošolci. 

8. ZAKLJUČEK 
Brez telesne aktivnosti ne moremo govoriti o zdravem 

življenjskem slogu. Redna telesna aktivnost naj bi bila 

sestavni del odraščanja, saj pomaga pri telesnem, 

socialnem in mentalnem razvoju. Pripomore k 

zagotavljanju primerne telesne teže ter pri samem 

telesnem razvoju. Kot kažejo različne študije pa tudi 

izboljša otrokove kognitivne sposobnosti, na primer 

spomin, zapomnitev informacij, pozornost ter sposobnost 

reševanja problemov. Rezultati kažejo, da so učenci, ki 

so bili fizično aktivni, dosegli boljše rezultate pri pouku. 

Pri tem ni tako pomembna vrsta telesne aktivnosti in 

njena intenzivnost. Pri telesni aktivnosti se namreč 

poveča dotok kisika v možgane, pri čemer se aktivirajo 

možganski centri, ki so zadolženi za spomin. Redna 

telesna aktivnost od mladih nog dalje, je naložba za 

prihodnost, saj bo vse našteto koristno tudi v odrasli 

dobi. Pri tem imajo pomembno vlogo tako starši, ki so 

otrokovi prvi učitelji, kot tudi šola, ki lahko vpliva na 

zavedanje o pomembnosti gibanja.  
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POVZETEK  

V prispevku predstavljamo tehnike in metode, ki izvirajo iz kognitivno-vedenjskega pristopa in jih uporabljamo pri učenju 

strategij reševanja konfliktov pri mladostnikih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Tehnike so usmerjene predvsem v 

učenje pravilne uporabe kognitivnih procesov v različnih problemskih situacijah ter v kontrolo lastnega vedenja, torej pri 

odstopanjih na področju vedenja (nemir, agresivnost, neposlušnost) in čustvovanja (strah, depresivnost, zadržanost). Zaradi 

jasne strukture in postopnosti je principe možno prilagajati mladostnikom z različnimi razvojnimi, osebnostnimi, čustvenimi 

in vedenjskimi značilnostmi. Predstavljamo kratke tehnike in pripomočke (plakati v razredu, STOP kartice, močna vprašanja, 

dihanje, fraze za umiritev in druge), s katerimi si lahko učitelj pomaga pri učenju soočanja s konfliktnimi situacijami. Primeri 

prakse so prenosljivi tudi za delo z učenci in mladostniki brez posebnosti v duševnem razvoju. 

Ključne besede  

vedenjsko-kognitivna terapija, konflikti, medosebni odnosi, mladostniki, zmerna motnja v duševnem razvoju. 

ABSTRACT  

The article presents techniques and methods which originate in cognitive behavioural therapy and are used in the learning of 

strategies of conflict solutions among adolescents with intellectual disability. The techniques are oriented towards learning 

proper cognitive processes in different problem situations and towards the control of one's own behaviour; that is in cases of 

behaviour deviations (restlessness, aggressiveness, disobedience) and feelings (fear, depression, restraint). The principles can 

be adapted to adolescents with different developmental, personal, emotional and behavioural characteristics due to their clear 

structure and graduality. Short techniques and instruments (posters in class, STOP cards, strong questions, breathing, calm-

down phrases and others), that teacher can use in coping with conflict situations, are also presented. Practical examples can 

also be transferred to work with students and adolescents without intellectual disabilities. 

Keywords 

Cognitive-behavioural therapy, conflicts, personal relations, adolescents, intellectual disability.

1. UVOD  

Prispevek obravnava uporabo vedenjsko-kognitivnih 

tehnik pri mladostnikih z zmerno motnjo v duševnem 

razvoju in avtizmom. Predstavljamo nekaj izbranih tehnik 

in podajamo izkušnje njihove uporabe v primeru 

spoprijemanja s konflikti. Uvodoma predstavljamo 

osnove vedenjsko-kognitivne terapije in podajamo 

klasifikacijo motenj v dušvnem razvoju. 

Kognitivna terapija temelji na treh predpostavkah. Prva 

pravi, da so kognitivni procesi osnova za razvoj 

prilagojenih in neprilagojenih oblik vedenja in emocij, 

druga, da se kognitivni procesi lahko izzovejo in 

proučujejo, in tretja, da se na kognitivne procese lahko 

vpliva, preko njih pa se spremenijo tudi emocije in 

vedenje. Kognitivni pristop predpostavlja, da obstaja 

generalni kognitivni mehanizem med dražljajem in   

reakcijo oziroma med percepcijo in odgovorom, ki je prvi 

filter selekcije in vrednotenja dražljajev. Način 

percepcije, vrednotenja in mišljenja o določeni situaciji in 

sebi v tej situaciji vpliva na to, kako se človek počuti, to 

pa vpliva na vedenje. Vsako vedenje je sicer določeno z 

interakcijo bioloških lastnosti, sedanje okolice, obstoječih 

veščin, individualne percepcije vzročnosti dogodkov in 

svojih kapacitet za soočanje.Zato so vzroki deviacij v 

pomanjkljivih veščinah, naučenih maladaptacijskih 

reakcijah in izkrivljenih percepcijah dražljajev, 

vzročnosti ter svojih kapacitet za odgovor [4] 

Primarni terapevtski cilj je poskus spremembe procesa 

mišljenja, ki je eden najpomembnejših mediatorjev, 

prepoznanja izkrivljenega kognitivnega mehanizma 
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(disfunkcionalnih misli in prepričanja) in vplivanje nanj, 

da se dosežejo terapevtske spremembe. Pri tem se 

specifični problem kognitivno formulira, izzivajo se 

kognitivne spremembe, kar povzroča spremembe v 

emocijah in vedenju [4]. V osnovi je kognitivna terapija 

usmerjena na zmanjšanje vznemirjenosti in doseganje 

bolj adaptiranega funkcioniranja z učenjem in razvojem 

veščin (coping skills) in restrukturacijo izkrivljenih 

kognicij [2]. 

Kognitivna terapija se uporablja tudi pri otrocih, kjer je 

usmerjena predvsem v učenje pravilne uporabe 

kognitivnih procesov v različnih problemskih situacijah 

ter v kontrolo lastnega vedenja, torej pri odstopanjih na 

področju vedenja (nemir, agresivnost, neposlušnost) in 

čustvovanja (strah, depresivnost, zadržanost) [4]. 

Distorzije so miselna izkrivljanja, ki so povezana z 

negativnimi emocijami. Za paciente je značilno, da 

pogosto izkrivljajo misli na enak način [2]. Kognitivne 

distorzije nastanejo kot posledica bazičnih prepričanj o 

lastni sreči in samovrednotenju  in so disfunkcionalne [5].  

Posameznik namreč na podlagi negativnih prepričanj, ki 

jih sproži neka situacija, izkrivljeno interpretira to 

situacijo. Poznamo več načinov kognitivnih distorzij [2]. 

Prvi način je branje misli, kjer oseba misli, da ve, kaj 

drugi mislijo, ne da bi imel dovolj dokazov za njihove 

misli. Drugi način je katastrofiziranje (vedeževanje), ko 

oseba verjame, da se bo tisto, kar se je zgodilo ali se bo 

zgodilo, tako grozno in neznosno, da tega ne bo mogla 

prenašati. Naslednji način je označevanje, ko oseba sebi 

ali drugim daje splošno negativno oznako. Četrti način se 

imenuje mentalni filter, ko se oseba skoraj izključno 

osredotoča na negativno in redko opazi pozitivno. 

Naslednji način je generalizacija, ko posameznik na 

osnovi posameznega dogodka razpoznava splošne 

negativne vzorce oz. postavlja zaključke. Šesti način je 

razmišljanje vse ali nič, kjer oseba vidi dogodke ali ljudi 

v dihotomni kategoriji. Sedmi je način moral bi, moram, 

ko ima oseba natančno idejo o tem, kako bi se morali 

drugi ljudje obnašati, misliti, čutiti. Dogodke 

interpretirajo skozi to, kakšni bi morali biti, namesto da 

bi se osredotočili na to, kakšni so. Naslednji način je 

personalizacija, ko oseba za negativne dogodke pripisuje 

disproporcionalno količino krivde sebi in ni zmožna 

videti, da nekatere dogodke povzročajo tudi drugi. Deveti 

način je obtoževanje, ko oseba na druge ljudi gleda kot na 

vir svojih negativnih čustev in ne prevzema odgovornosti 

za spreminjanje samega sebe. Deseti način so nepravične 

primerjave, ko oseba dogodke interpretira preko 

standardov, ki so nerealni. Enajsti način je emocionalno 

sklepanje, ko oseba pusti, da interpretacijo realnosti 

vodijo tvoja čustva. Oseba misli, da mora biti nekaj res, 

ker tako čuti, prezre pa dokaze o nasprotnem [2]. 

Motnje v duševnem razvoju pomenijo najrazličnejše 

omejitve in posebnosti, učenci so izjemno heterogena 

skupina, zato je vodilno načelo pri delu z učenci z MDR 

individualizacija. Pri načrtovanju in vodenju aktivnosti, 

komunikaciji, pričakovanjih ter metodah dela je 

ključnega pomena prilagodljivost in iznajdljivost učitelja, 

da poišče in aplicira najrazličnejše pristope za posamezne 

učence. MDR praviloma pomeni znižane intelektualne 

sposobnosti, ki jim sledijo še druge omejitve, med 

katerimi je pogosto tudi avtizem. Učenci z MDR imajo 

zraven znižanih intelektualnih sposobnosti tudi 

posebnosti pri komunikaciji, socialnih spretnostih ter 

sposobnosti opravljanja več opravil hkrati, kar vpliva na 

stopnjo motivacije, samoaktivnosti in samostojnosti 

učencev. Tako je pomembno, da je pedagoški proces 

sistematičen in prilagojen potrebam posameznega učenca.  

Sistem klasifikacije MDR se deli na [6]: 

 lažjo MDR, 

 zmerno MDR, 

 težjo MDR in 

 težko MDR. 

Patton in Polloway sta glede na različne načine in avtorje 

poskusila klasificirati motnje v duševnem razvoju v 

spodnji tabeli [1]:  

Preglednica 1: Klasifikacije motenj v duševnem razvoju 

 AAMR 

(1983)*  

(IQ) 

DSM-III-R 

(1987)* 

(IQ) 

ICD-9 

(1980)* 

(IQ) 

lahka od 50-55 
do 70 

50-70 50-70 

zmerna od 35-40 
do 50-55 

25-49 25-49 

težja od 20-25 

do 35-40 

20-34 20-34 

težka pod 20-25 pod 20 pod 20 

*AAMR. American Asociation on Mental Retardation. 

*DSM-III-R. Diagnostic & Statistical Manual of Mental 

Disorders – Revised. *ICD-9. International Classification 

of Diseases World Health Organization.  

 

Ker večji del mojega pedagoškega dela vključuje 

mladostnike z zmerno MDR, na kratko opredelim nekaj 

značilnosti. Za otroke in mladostnike z zmerno MDR (po 

ZRSS, 2014) je značilno, da so manj samostojni in imajo 

na kognitivnem področju več težav kot učenci z lažjo 

MDR, pa vendar večina izmed njih lahko skrbi za svoje 

osnovne potrebe, običajno se priučijo preprostih opravil 

in vzdržujejo stik z okolico. V naječji meri zmorejo 

sporočati svoje potrebe, sodelujejo v pogovoru in 

razumejo navodila, če so podana na njim prilagojen način 

(odvisno od drugih posebnosti posameznega učenca). 

Značilno je, da so posebej heterogena skupina, 

sposobnosti na različnih področjih imajo zelo različno 

razvite – od branja, pisanja, računanja, likovne in 

glasbene spretnosti ter seveda emocionalne in socialne 

spretnosti, ki so v največji meri lahko odvisne tudi od 

spremljajočih značilnosti, kot je na primer avtizem, 

hiperaktivnost, čustvene in vedenjske težave. Kljub temu, 

da se lahko usposobijo za enostavna opravila, je le 

majhen delež takšnih, ki bi bili sposobni za samostojno 

socialno življenje.  

Pričujoči prispevek predstavlja tehnike, ki so bile 

uporabljene v skupini mladostnikov, za katere je ob 

zmerni motnji v duševnem razvoju značilen še avtizem, 

zato na kratko predstavljamo nekaj ključnih značilnosti.  

Avtizem je najpogosteje opredeljen kot spekter motenj, 

nevrološko-biološka razvojna motnja, ki se kaže v 
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različnih vedenjskih vzorcih in omejitvah. Bistvo 

odstopanj, ki so značilna za avtizem: 

 motena socialna interakcija – zavračanje dotika; 

 moteno besedno in nebesedno sporazumevanje; 

 odsotnost imaginacije (simbolične igre). 

K temu lahko dodamo še še ponavljajoče vzorce 

aktivnosti, ki so označeni kot stereotipno vedenje osebe z 

avtizmom. Zraven osnovnih treh potez, ki so opisane 

zgoraj, so druge značilnosti še predvsem: težave pri 

druženju z vrstniki, nesposobnost izražanja čustev, strah 

pred spremembami, zakasnel jezikovni ali govorni razvoj, 

odklonilni odnos do fizične interakcije, nesposobnost 

empatije ipd. Velik del otrok z avtizmom ima tudi motnjo 

v duševnem razvoju [3].  

Mladostniki z MDR in avtizmom torej predstavljajo 

učence, ki s svojo kombinacijo značilnosti zahtevajo od 

učitelja veliko mero pozornosti, iznajdljivosti in 

prilagodljivosti, zato uporaba vedenjsko-kognitivnih 

tehnik ponuja številne možnosti. Principi vedenjsko-

kognitivne terapije so se v mnogih empiričnih raziskavah 

pokazali kot učinkoviti tudi pri obravnavi sorojencev in 

družinskih članov v družini, ki ima otroka ali mladostnika 

z motnjo v duševnem razvoju (Petrič, 2016). V 

nadaljevanju predstavljamo nekaj tehnik, ki so bile 

uporabljene tekom šolskega leta in evalviramo 
učnkovitost le-teh. 

2. UPORABA VEDENJSKO-

KOGNITIVNIH TEHNIK PRI 

REŠEVANJU KONFLIKTOV  
Osrednje mesto mojega pedagoškega dela zajema delo s 

skupino mladostnikov, starih do 26 let, z zmerno motnjo 

v duševnem razvoju in različno stopnjo izraženosti 

avtizma v Centru Janeza Levca Ljubljana. Skupina je 

uvrščena v posebni program vzgoje in izobraževanja 

otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju. 

Tako cilj izobraževalnih aktivnosti ni zgolj pridobivanje 

znanja, ampak vključuje mnogo več – razvijanje 

sposobnosti in spretnosti na fizičnem, kognitivnem, 

emocionalnem in socialnem področju. Pogosto pri delu 

učitelja v taki skupini niso v ospredju pedagoško-

didaktični prijemi ampak tudi njegova znanja s področja 

psihologije, specialne pedagogike, psihoterapije in 

podobna.  

Za mladostnike z zmerno motnjo v duševnem razvoju so 

zraven znižanih intelektualnih sposobnosti pogosto v 

ospredju tudi druge omejitve oziroma posebnosti, ki se 

kažejo predvsem v komunikaciji in socialnih veščinah. 

Tako pogosto prihaja do konfliktov med dvema ali več 

učenci, ki so lahko verbalne ali pa tudi fizične narave. 

Primarna naloga učitelja v takšnih situacijah je 

zagotavljanje varnosti vseh v skupini, vključno s skrbjo 

za lastno varnost. Za tovrstne skupine je značilna tudi 

spremenljivost, saj je določen delež mladostnikov stalen, 

približno polovica pa jih prehaja med skupinami. Pri tem 

lahko ob določenih dnevih pride do primera, ko je 

skupina zelo heterogena oziroma so v skupini učenci, ki 

se osebnostno med seboj ne ujamejo. Pomembno je, da je 

v takšnih situacijah učitelj senzibilen in pozoren na 

dinamiko tako med mladostniki (diadna raven), kot tudi v 

celotni skupini.  

Izkušnje kažejo, da je preventiva lahko pogosto ključen 

dejavnik pri obvladovanju morebitnih konfliktov oziroma 

preprečevanju le-teh, preden bi se stopnjevali. 

Preprečevanje konfliktov v zgodnji fazi, že pri nastanku, 

pomaga omejiti razsežnost, ki lahko ob vključitvi več 

učencev postane težko obvladljiva. Na tem mestu 

predstavljamo nekaj tehnik s področja vedenjsko-

kognitivne terapije, katerih principe modificirano 

uporabljamo za učenje mladostnikov o konstruktivnem 

reševanju konfliktov oziroma preprečevanju le-teh.  

Predstavljene tehnike se osredotočajo na mladostnika in 

na njegovo ravnanje v posamezni situaciji, ne pa 

neposredno na učitelja. Učitelj je v takšni situaciji tisti, ki 

tehniko demonstrira, mladostnik pa z učenjem in 

ponovitvami usvaja nove načine in strategije 

spoprijemanja s konflikti. Na dolgi rok tak pristop 

pripomore k opolnomočenju mladostnika saj v primeru 

uporabe tehnik lahko že sami delujejo preventivno 

oziroma katerega izmed konfliktov preprečijo. 

Predstavljamo dva sklopa metod, in sicer metodo, ki se 

osredotoča na vedenjsko raven ter metode, ki se 

osredotočajo na emocionalno raven. 

2.1 ABC metoda 
ABC metoda ali ABC formula izhaja iz predpostavke, da 

lahko različne situacije v življenju razdrobimo na tri 

segmente (Branch in Wilson, 2012): 

A = aktivacijski dogodek / aktualni dogodek 

(dejanski zunanji dogodek, ki se je že zgodil; bodoči 

dogodek, ki zanj pričakujete, da se bo zgodil; notranji 

dogodek v vašem umu, denimo podobo, spomin ali sanje) 

B = mišljenje / prepričanje 

(misli, mnenja; osebna pravila, zahteve, ki jih imate do 

samih sebe, ali do sveta ali do drugih ljudi; pomen, ki ga 

pripišete zunanjim in notranjim dogodkom; stališča, 

prepričanja, pravila, zahteve, podobne, pomeni,…) 

C = posledice 

(čustva; vedenje; telesni občutki) 

 

Opisano formulo lahko s poenostavljenim modelom 

uporabimo v primeru konfliktne situacije v skupini. Pri 

segmentu A lahko opišemo dve različni situaciji. V 

primeru, da se je dejanski zunanji dogodek že zgodil (npr. 

en učenec je izpulil iz rok delovni pripomoček drugemu 

učencu), lahko učitelj intervenira tako, da poskuša 

prekiniti dogajanje. Pri tem je pomembno, da se 

osredotoči na segment B, ki predstavlja misli, mnenja, 

stališča, besede. S svojo intervenco lahko v tistem 

trenutku pripomore k preokvirjanju mišljenja, ki ga imata 

vpletena učenca v tistem trenutku (npr. pogosto se med 

njima začne verbalni konflikt, obtoževanje, izražanje 

jeze).  

Pomembno je, da učitelj v tem trenutku jasno izrazi glede 

tega konflikta svoja stališča, svoja pravila, svoje zahteve 

(npr. učitelj jasno pove, da preklinjanje v tem razredu ni 

dovoljeno ali zahteva, da gresta vsak na svoj konec 

razreda ali izrazi svojo prošnjo, da se umirita…). Kot v 

vseh konfliktnih situacijah, so tudi pri mladostnikih z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju načini kako pride do 

konflikta in razvoj dogodkov lahko zelo različni, zato 
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gotovo ni univerzalne rešitve in se je potrebno prilagajati 

posamezni situaciji.  

Razumevanje formule ABC v tem primeru učitelju le 

omogoča, da izbere en segment in se s svojo intervenco 

nanj usmeri. Tako se je možno usmeriti tudi na segment 

C, ki zajema posledice (čustva, vedenja ali telesne 

občutke). Tako lahko učitelj mladostnika z različnimi 

vprašanji spodbuja k izražanju njegovih čustev na 

primeren način (npr. ko smo jezni to izrazimo verbalno, 

ne fizično).  

Tehnike, usmerjene na emocionalno in telesno področje, 

predstavljamo v nadaljevanju, zato se v tem segmentu 

osredotočamo zgolj na regulacijo vedenja. Regulacija 

vedenja je v tem oziru tudi cilj naših intervencij oziroma 

učenje mladostnika, da svoje vedenje regulira sam. 

V razredu smo s stalnimi učenci skupaj naredili tri 

plakate, ki ponazarjajo ABC metodo in pomagajo 

učencem pri postopanju v primeru konfliktne situacije. 

Izdelavi teh plakatov smo namenili več krat po nekaj ur 

saj je za doseganje trajnejših rezultatov, predvsem za 

avtistične mladostnike, ponovitev izrednega pomena. Pri 

segmentu A smo na plakat narisali in napisali situacije, ki 

običajno v naši skupini pripeljejo do konflikta. Ker so 

omejitve vključenih mladostnikov zelo različne, smo 

način izražanja prepustili njim (pisno ali slikovno). Pri 

segmentu B smo na plakat zapisali nekaj besed, ki lahko 

pripomorejo k umiritvi konflikta. Mladostnike smo 

spodbujali, da nanizajo ideje kaj bi bilo možno reči ali 

narediti. Na segment C pa smo napisali nekaj pozitivnih 

oziroma prijetnih čustev in vedenj s katerimi si 

izkazujemo prijateljstvo, sodelovanje in nekonfliktnost v 

odnosih.  

Nekaj primerov za vsak segment navajamo spodaj. 

Segment A: kričanje, udarec, ščipanje, grizenje,...  

Segment B: ne!, pomiri se, vse bo dobro, nič ni narobe, 

vzemi si pavzo (“timeout”),... 

Segment C: prijateljstvo, prijaznost, sodelovanje, objem, 

ples, kava in piškoti,... 

Tovrstne plakate smo nalepili na steno, nato pa sem vsak 

dan ne glede na to, če je bil prisoten konflikt ali ne, 

spomnila na njih. Skupaj smo ponovili kaj storimo v 

primeru konflikta.  

2.2 Metode za regulacijo emocij 

Za regulacijo različnih čustev, predvsem intenzivnih, 

vedenjsko-kognitivni pristop ponuja številne principe, ki 

jih lahko prilagodimo za uporabo v različnih situacijah. V 

nadaljevanju navajamo tri metode, ki jih v naši skupini 

najpogosteje uporabljamo.  

Kot prvo izpostavljamo takoimenovana močna 

vprašanja”, ki jih zastavi učitelj in mladostniku pomagajo 

raziskovati njegovo počutje in stanje v danem trenutku. 

Mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju in 

avtizmom imajo pogosto omejitve pri sposobnosti in 

načinu izražanja svojih občutkov in čustev zato je 

pogosto priporočeno, da osredotočimo na raziskovanje 

telesnih občutkov. Tako lahko mladostniku z uporabo 

pravega vprašanja pomagamo izraziti na primer njegovo 

jezo, kljub temu, da morda ne zmore reči “jezen sem”.  

 

Navajamo nekaj primerov takih vprašanj: 

 Kaj se dogaja, kako se počutiš? 

 Zakaj stiskaš pesti? 

 Vidim, da stiskaš zobe. Poskusi odpreti usta. 

 Se želiš ustati ali usesti? 

 Kje te tišči? Ali težko dihaš? Kje te boli? 

Mladostniki običajno že sami izražajo določene telesne 

občutke ali pa jih lahko prepoznamo (npr. močno stiska 

pesti). Učitelj mu lahko v tem primeru pomaga te občutke 

izraziti in s pomočjo navodil / sugestij pomaga umiriti 

oziroma regulirati. 

Tovrstna navodila oziroma sugestije izhajajo iz 

kognitivno-vedenjskih temeljev, kjer predpostavljamo, da 

je misel tista, ki deluje kot dražljaj, sproži reakcijo na 

čustvenem področju in iz tega izhaja določeno vedenje. 

Takšna navodila so lahko na primer: usedi se, počasi 

dihaj, vdih, izdih, primi me za roko, greva se sprehodit,... 

Za spoprijemanje z jezo smo v razredu preizkusili STOP 

kartice, ki služijo kot pripomoček za prekinitev 

stopnjevanja jeze. STOP kartica je iz lesa narejen STOP 

znak, ki ga učitelj uporabi kot pripomoček v primeru 

začetka izbruha jeze pri mladostniku. Znak je vizualni 

opomnik za prekinitev trenutne aktivnosti oziroma 

dogajanja.  

Navedene tehnike so navidez zelo preproste, vendar v 

svoji preprostosti lažje razumljene in zato učinkovite.  

3. ZAKLJUČEK 
Prispevek obravnava in ponuja nekaj iztočnic za 

uporabov vedenjsko-kognitivnih tehnik v razredu na 

primeru dela z učenci z zmerno osebnostno motnjo. 

Predstavljene so kratke tehnike in pripomočki (plakati v 

razredu, STOP kartice, močna vprašanja, dihanje, fraze 

za umiritev in druge), s katerimi si lahko učitelj pomaga 

pri učenju soočanja s konfliktnimi situacijami. 

Pomembno spremembo v tem šolskem leto smo opazili 

predvsem z uporabo plakatov oziroma ABC metode. 

Ugotavljamo, da se je redna uporaba in pozornost na te 

plakate začela odražati predvsem v drugi polovici 

šolskega leta, ko so se številne ponovitve ter metodično 

in postopno učenje počasi usidrali v ravnanje 

posameznikov v skupini. Opazili smo, da so določeni 

mladostniki najprej začeli plakate uporabljati kot 

intervencijo v primeru konflikta drugih (npr. v primeru 

konflikta med dvema fantoma je ena učenka pohitela k 

njima in začela konflikt umirjati s frazami iz plakata B).  

Šele proti koncu leta je bilo opaziti, da so v določenih 

primerih mladostniki regulirali svoje vedenje v primeru 

konflikta, pa vendar se je to zgodilo bolj izjemoma in 

predvsem v primeru verbalnega konflikta. Pri resnejših 

oblikah konflikta in fizični agresivnosti vsebina plakatov 

ni bila uporabljena. Kljub temu lahko poročamo o 

določeni meri uspešnosti metode, saj je bila večkrat 

učinkovita v primeru, ko jo izvede učitelj, prav tako so jo 

nekateri učenci uporabili tudi sami. 

Nekaj pozitivnih učinkov lahko opazimo tudi pri uporabi 

STOP kartic oziroma v našem primeru lesenega znaka. 
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Čeprav je prvotno bil znak izdelan z namenom regulacije 

jeze, so ga sčasoma mladostniki začeli uporabljati tudi v 

drugačnih situacijah, ko so želeli sporočiti željo po 

prekinitvi trenutne aktivnosti. Tako na primer ena 

učenka, ki ima zelo omejen govor, pri procesu dela z 

lesom znak uporabi kot sporočilo, da potrebuje odmor. 

Na ta način je pripomoček na voljo vsem, da ga uporabijo 

kot pomoč pri izražanju. 

Vse navedene tehnike pa imajo svoje omejitve. V našem 

primeru se nanašajo predvsem na heterogenost skupine. 

Mladostniki imajo glede na svoje sposobnosti, znanja in 

omejitve individualizirane programe in temu prilagojeni 

so vsi procesi učenja in dela v razredu. Tako je lahko 

posamezna tehnika zelo uporabna za nekatere učence, za 

druge pa ni učinkovita. Delo učitelja je v tem primeru 

zahtevnejše, saj mora za dobro učinkovitost izvajanje 

same tehnike prilagoditi potrebam slehernega učenca, kar 

pa zahteva veliko mero znanja o specifikah posameznika, 

poznavanje vedenjsko-kognitivnih tehnik pa tudi 

kreativnosti in iznajdljivosti. Vsakršne spremembe in 

novosti v tovrstnem oddelku morajo potekati počasi, 

postopoma in z malimi premiki, saj učenci na večje 

spremembe običajno odreagirajo z zmedenostjo, stresom, 

anksioznostjo, strahom. Tako je pri uporabi novih tehnik 

izjemnega pomena potrpežljivost in dobra mera.  

Kljub temu, da je naše delo osredotočeno na mladostnike 

z motnjo  duševnem razvoju, so primeri prakse 

prenosljivi tudi za delo z učenci in mladostniki brez 

posebnosti v duševnem razvoju v različnih starostnih 

obdobjih. 
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POVZETEK  

Šola z ustvarjanjem učinkovitih učnih okolij pri mladih razvija in krepi kompetence 21. stoletja in jih s tem pripravlja na 

uspešna soočanja z izzivi življenja spreminjajoče se družbe. V okviru razširjenega programa je skupina učencev tretjega 

triletja tri leta razvijala turistični projekt z namenom, da pripomore k razvoju trajnostnega in ekološkega turizma v občini. 

Videli so poslovno priložnost za lokalne obrtnike in podjetnike, kmetovalce in turistične delavce v turističnih produktih, ki 

promovirajo preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi. Oblikovali so tri projektne naloge s področja zelenega turizma. 

Odpira se vprašanje, ali so učenci ob projektnem delu usvajali »prilagodljive kompetence«, to pomeni, da so znali naučeno in 

osmišljeno znanje in razvite veščine uporabiti v različnih situacijah na prožen in ustvarjalen način. S formativnim 

spremljanjem se je za analizo narave učenja uporabil učni koncept KSUS (konstruktivnost, samoregulacija, umeščenost, 

sodelovalnost). Ugotavlja se, da je »KSUS-učenje« učinkovito. Uporablja se ga lahko kot delovni okvir za oblikovanje 

formalnih in neformalnih inovativnih učnih okolij. 

Ključne besede  

projektno delo, prilagodljive kompetence, učni koncept KSUS 

ABSTRACT  

School creates efficient learning environments thus developing and strenthening 21st century competences in youths, 

preparing them to face life challenges in a changing society. As part of extracurricular activities a group of students has been 

developing a tourist project with the purpose of helping to develop continual tourism and ecotourism in the county. They saw 

a business opportunity for local crafts and businesses, farmers and tourist workers in tourist products promoting spending free 

time in unspoiled nature. They designed three green tourism project tasks. The question is: Did the students acquire 

»adjustable competences«, meaning they knew how to use the acquired knowledge and skills creatively in different 

situations? The learning concept CSSC (constructive, self-regulated, situated, collaborative) and formative assessment were 

used for the analysis. CSSC has shown to be efficient and can be used as a framework for designing formal and informal 

innovative learning environments.  

Keywords 

project work, adjustable competences, CSSC learning concept

1. UVOD  
Preoblikovanje naše družbe, vključno z gospodarstvom in 

turizmom, je prehod iz industrijske družbe k družbi 

znanja. V ospredju so »kompetence 21. stoletja«, 

kombinacija znanj, veščin, vrednot in naravnanosti, ki 

omogočajo osebno izpopolnitev in razvoj, kar pelje v 

aktivno državljanstvo, vključenost v družbo in trg dela. 

Danes so na delovnih mestih vse pomembnejši višji 

spoznavni procesi, jutri bodo še bolj. In prav zato se je 

potrebno učiti biti fleksibilen in se prilagajati novim 

informacijam, obdelovati in razvrščati kompleksne 

informacije, misliti sistematično in kritično, se odločati 

na podlagi tehtanja različnih dejstev, si zastavljati 

produktivna vprašanja o različnih temah, biti kreativen in 

zmožen prepoznati in reševati realne probleme. Timsko 

delo ter socialne in komunikacijske veščine so sestavni 

del delovnega in socialnega življenja v družbah znanj. [6]  

2. KOMPETENCA UČENJE 

UČENJA 
Kompetenca učenje učenja je ena osmih ključnih 

kompetenc, ki so po mnenju Evropske komisije ključne 

za preživetje v sodobni družbi znanja. Evropska izhodišča 

pravijo, da je učenje učenja sposobnost učiti se in 

vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z 

učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami 

(Priporočilo Evropskega parlamenta, 2006/962/ES). Ta 

kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in 

potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in 

sposobnost premagovanja ovir za uspešno individualno 

ali skupinsko učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in 

sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in 

uporabo nasvetov. [1]  

Pomembno je, da pri osnovnošolcih spodbujamo sinergije 

med formalnim in neformalnim učenjem v različnih 

učnih okoljih, kar naj bi jih razvijalo v samostojne 

vseživljenjske učence.  

2.1 “KSUS-učenje” kot prilagodljiva 

kompetenca 
Učinkovito učenje označujemo kot »KSUS-učenje« 

(»CSSC learning«):  

- konstruktivno, ker učenci aktivno gradijo svoje 

znanje in svoje veščine;  

- samouravnavano ali samoregulirano, ker učenci za 

učenje aktivno uporabljajo strategije učenja; 
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- umeščeno, ker je najbolje razumljeno v kontekstu in 

ne abstrahirano od okolja ter  

- sodelovalno, ker v aktivnosti sodeluje več ljudi.  

To so štiri ključne značilnosti učenja, ki vodijo in 

podpirajo učenčevo usvajanje prilagodljivega 

strokovnega znanja ali prilagodljive kompetence, tj. 

zmožnosti, da naučeno in osmišljeno znanje in razvite 

veščine uporablja v različnih situacijah na prožen in 

ustvarjalen način. Usvajanje prilagodljive kompetence za 

posamezno področje zahteva usvojitev številnih 

kognitivnih, čustvenih in motivacijskih komponent:  

- imeti bazo področno specifičnega znanja, ki je 

dostopno na prožen način; 

- hevristične metode, tj. strategije za problemsko 

analizo in transformacijo (npr. razgraditev 

problema);  

- metaznanje, da se kognitivni potencial razvija z 

učenjem in prizadevanjem ter da se motivacija in 

čustva uporabijo za izboljšanje učenja; 

- samoregulacijske ali samouravnavajoče veščine;  

- pozitivna prepričanja o sebi kot učencu na splošno in 

o sebi kot učencu v konkretni situaciji. [9] 

3. NARAVA UČENJA 
Narava učenja vzbuja v današnjem času močan interes, 

prav tako ustvarjanje okolij za uspešno učenje, kamor 

sodi sodelovalno učenje, sodobna informacijsko 

komunikacijska tehnologija, formativne povratne 

informacije in projektno učenje. [8] 

Učni koncept KSUS je idealna priložnost za delovni 

okvir v razširjenem programu osnovne šole, kjer imajo 

učenci priložnost krepiti in razvijati, prilagodljive 

kompetence, to je, kot pravi De Corte, sposobnosti za 

smiselno, fleksibilno in kreativno rabo usvojenega znanja 

in pridobljenih veščin v različnih kontekstih in situacijah. 

[6] 

3.1 Turizmu pomaga lastna glava 
V okviru razširjenega programa je skupina učencev tretje 

triade tri leta razvijala turistični projekt Turistične zveze 

Slovenije Turizmu pomaga lastna glava.  

Dinamičen razvoj in nenehna želja po napredku naše 

občine sta nas, učence in mentorici interesne dejavnosti, 

spodbudili k razmišljanju, da bi turizem lahko postal 

pomembnejša gospodarska panoga z velikim prispevkom 

k trajnostnemu razvoju občine oziroma regije. Zastavilo 

se je vprašanje, kako mladi lahko pripomorejo k razvoju 

trajnostnega in ekološkega turizma v občini, kar bi bila 

lahko poslovna priložnost za lokalne obrtnike in 

podjetnike, kmetovalce in turistične delavce v turističnih 

produktih. 

Na uvodni motivacijski delavnici so bili učenci enotnega 

mnenja, da v novi generaciji odgovornih potrošnikov si 

turist ne zastavi vprašanja, kam želi, ampak kaj želi 

doživeti, in da je trend masovnega turizma zamenjala 

želja po preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi, 

kar posledično pripelje do razvoja trajnostnega in 

ekološkega turizma. Razmišljali so, da imamo deželo s 

čudovito neokrnjeno naravo, ki jo cenimo prebivalci in 

turisti. Prav naravne danosti pa predstavljajo predpogoj 

za razvoj zelenega, odgovornega turizma. Zgodba o 

zelenem je vpeta tudi v znamko I FEEL SLOVENIA. 

Slovenija je ZELENA, AKTIVNA in ZDRAVA.  

V okviru državnega festivala Turizmu pomaga lastna 

glava v organizaciji Turistične zveze Slovenije v 

sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo je skupina učencev 

tretje triade pripravila tri turistične projektne naloge in 

tako zeleni turizem za mlade v občini povezala v celoto. 

Tri leta so svojo ustvarjalnost in podjetnost razvijali pri 

oblikovanju naslednjih turističnih produktov:  

- Jajc' fejst  

Je dvodnevna zabava v vznožju Gorjancev z 

razburljivimi dogodki po gradovih in v naravi. [2] 

- Skodelico čaja ali …  

Ob arhitektu Jožetu Plečniku, njegovi gospodinji Urški, 

ki je bila iz naših krajev, ter njeni čajni mešanici, ki jo 

zdaj trži lokalni podjetnik, so sestavine Plečnikovega čaja 

povezali s Trdinovimi bajkami o Gorjancih in razvili 

turistično zgodbarjenje. [3] 

- preizkusisevnaravi.ti  

Poziva mlade turiste na adrenalinske aktivne počitnice 

ob, pod, na in nad reko Krko. Preizkusijo se lahko v 

taborjenju, potapljanju, splavarjenju, bivakiranju in 

uživajo v glampingu. [4] 

Vsako leto so pripravili en turistični produkt, ki je bil 

sestavljen iz pisne projektne naloge in predstavitve na 

turistični tržnici v regiji in na državni ravni.  

 Člani ekipe so spoznali, da je za izdelavo turistične 

projektne naloge potrebno veliko dela, predanosti, časa in 

poznavanja lokalnega okolja. Da pa bi to postal resnični 

turistični produkt, je nujna vključitev občine, turističnega 

društva in lokalnih gospodarstvenikov. Vsi ti deležniki bi 

lahko povečali prepoznavnost občine in pripomogli k 

uspešnemu trženju konkretnih produktov in destinacij 

tudi širše. 

4. UGOTOVITVE O UČENJU 
Ob branju strokovne literature OECD-ja O naravi učenja, 

uporaba raziskav za navdih prakse, se mi je porodila 

ideja, da ta turistični projekt predstavim ob njihovih 

ugotovitvah. [7] 

4.1 Temeljna načela za oblikovanje 

učnih okolij 
4.1.1 Učno okolje prepoznava učence kot 

ključne udeležence in zato spodbuja njihovo 

aktivno vključenost ter v njih razvija dejavnosti 

v vlogi učencev. 
“[Učenje] je zavestno in truda polno vključevanje 

učencev v proces pridobivanja znanja in veščin v 

interakciji z okoljem.” (De Corte) [7] 

Učenci z razvito možnostjo samoregulacije “dobro 

gospodarijo s časom za učenje in si zastavljajo višje 

specifične in kratkoročne cilje, pogosteje in natančneje 

vrednotijo svoje delo, si zastavljajo višje standard, so bolj 

samoučinkoviti in vztrajni, kljub oviram” (De Corte). [7] 
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Prvo leto je bilo to 5 učencev ISP-ja za nadarjene iz 7., 8. 

in 9. razreda. Naslednji dve leti pa so delo nadaljevali v 

okviru interesne dejavnosti. Kdo bodo novi član ekipe, ki 

nadomestijo devetošolce, so si učenci izbrali sami. Da 

»cilj potovanj ni stopiti na tujo zemljo, pač pa stopiti na 

svojo lastno zemljo s tujimi očmi«, jim je bilo izhodišče 

za pripravo projektnega okvirja. Opazno je bilo, da so se 

pri učencih razvijale metakognitivne veščine, s pomočjo 

katerih so nadzorovali, evalvirali, optimalizirali svoje 

ustvarjanje in uporabo znanja.  

Funkcija mentorja je bila samo stranski usmirjevalec. 

4.1.2 Učno okolje temelji na socialni naravi 

učenja in aktivno spodbuja dobro organizirano 

sodelovalno učenje. 
Sama narava učenja in raziskovanja je aktivno spodbujala 

sodelovanje in sodelovalno učenje tako v sami ekipi kot 

medgeneracijsko v šoli in na terenu pri raziskovanju ali v 

sodelovanju z društvi in ustanovami. Učinkovitost dela se 

je odvijala kot konstrukcija individualnega znanja v 

procesu interakcije, dogovarjanja in sodelovanja. 

Ko sodelovanje prevzame obliko kolektivnega reševanja 

problemov oz. projektnega dela, odraža situacije, na 

katere bo mlad človek naletel v toku svojega življenja. [7] 

4.1.3 Strokovnjaki za učenje v učnem okolju so 

močno naravnani na motivacijo učencev in na 

ključno vlogo čustev pri njihovih dosežkih. 
Na uvodni motivacijski delavnici so bili učenci enotnega 

mnenja, da v novi generaciji odgovornih potrošnikov si 

turist ne zastavi vprašanja, kam želi, ampak kaj želi 

doživeti, in da je trend masovnega turizma zamenjala 

želja po preživljanju prostega časa v neokrnjeni naravi. Z 

viharjenjem možganov se je ekipa motivirala sama. 

Srečevali smo se večkrat tedensko na predurah in po 

pouku. Za načrtovanje srečanj in poročanje o 

individualnem delu doma so ustvarili svojo FB-skupino, 

kjer so objavljali ideje in se posvetovali med seboj. 

Mentorice smo sledile njihovem delu, jih nudile oporo, 

včasih pa so bile potrebne tudi usmeritve. 

Pomembni razlogi za angažiranje, motiviranje in uspeh je 

uporaba tehnologije, sodelovanje in raziskovanje terena 

ter  zavedanje, da opravljajo družbenokoristno delo. 

Mladi so motivirani za delo, če jim je način dela 

privlačen ali če sta jim sam proces in vsebina smiselna – 

kar doživlja pri raziskovalnih ali socialnih pristopih – ali 

pa zato, ker je učenca spodbudil stik z drugimi zunaj 

konvencionalne izobraževalne skupnosti. [7] 

4.1.4 V učinkovitem učnem okolju obstaja 

velika občutljivost za individualne razlike med 

učenci, ki se nahajajo v njem, kar velja tudi za 

njihova predznanja. 
Ekipa je bila pestra, učenci so bili talentiranih na 

različnih področjih: literarnem, jezikovnem, 

ustvarjalnem, likovnem, glasbenem, plesnem… Vsak 

član je bil deležen lastnih izzivov.  

Močna navezava na prejšnje znanje posameznika naredi 

učenje bolj smiselno, ustvarjajo se mostovi med 

formalnim in neformalnim učenjem. [7] 

4.1.5 Učno okolje razvija programe, ki od vseh 

zahtevajo trdo delo in jim predstavlja izziv 

brez pretirane obremenitve. 
Od jesenskega razpisa pa do januarja so učenci napisali 

teoretični del projektne naloge. Postavili so si projektni 

okvir, jasno opredelili namen, cilje in vrednote, ki jih je 

projekt nosil. V empiričnem delu pa so predstavili 

operativni načrt (terminsko umestitev, izbiro prostora, 

pridobivanje finančnih sredstev, podrobno pripravo na 

dogodek in izvedbo z namenom in cilji, opredelili so 

časovnico in kraj dogodka, aktivnosti, določili odgovorno 

osebo, potrebne vire in opombe). Za nazornost so nalogo 

opremili s fotografijami. Pri vsaki aktivnosti so tudi 

načrtovali, s katerimi društvi in ustanovami iz kraja bi 

sodelovali. Nekatere aktivnosti so z društvom tabornikov 

tudi predhodno preizkusili. Poleg vsakoletne pisne 

projektne naloge so se aprila predstavili še na turistični 

tržnici v regiji in na državni ravni. Ker je vse temeljilo na 

tržnem pristopu, je morala stojnica biti atraktivna, učenci 

pa kreativni in z mimoidočimi komunikativni. [2]-[4].   

Učenci so bolj motivirani, če se čutijo sposobni narediti 

kar se od njih pričakuje in vsak se mora soočiti z izzivom 

v taki meri, da preseže svojo obstoječo raven in 

sposobnosti. Učno okolje pa mora od vseh zahtevati trdo 

delo in trud ter jih neprestano spodbujati, da prekašajo 

sami sebe. [7] 

4.1.6 Učno okolje deluje na podlagi jasnih 

pričakovanj in uporablja strategije 

vrednotenja, ki so skladne s temi pričakovanji; 

močan poudarek je na formativnih povratnih 

informacijah, ki podpirajo učenje. 
Tako je tudi bilo. Mentorice smo jih ves čas formativno 

spremljale in jim dajale povratne informacije o njihovem 

delu. Še bolj kritični pa so bili tisti učenci, ki so bili na 

tekmovanju že prejšnja leta. Ob ocenjevalni lestvici, 

določene s strani Turistične zveze, so pilili svoje delo. 

Najprej je bila vrednotena njihova projektna naloga, na 

turistični tržnici pa jih je vrednotila komisija na lokalni in 

državni ravni.  

Vrednotenje dosežkov mora biti avtentično in 

intelektualno zahtevno ter mora temeljiti na 

večdimenzionalnih kriterijih. [7] 

4.1.7 Učno okolje močno spodbuja 

»horizontalno povezanost« med področji 

znanja in predmeti kot tudi med skupnostjo in 

širšim svetom. 
Povezanost, ki nastane z integriranjem znanja v širše 

okvire in z razvijanjem le-teh, omogoča transfer in 

uporabo znanja v različnih kontekstih, tudi s soočanjem z 

neznanimi problemi, kar je ena izmed ključnih značilnosti 

kompetenc tega stoletja. [7] Ves čas projektnega dela je 

bilo občutiti, da učno in družinsko okolje delujeta v 

tamdemu, kar je za učence in šolo dodana vrednost. 

5. ZAKLJUČEK 
S tem projektom smo dokazali, kako pomembne so 

neformalne učne priložnosti in kako se učenci bolj 

poglobljeno učijo s pomočjo avtentičnega učenja. Z 

vzgajanjem sodelovanja, z zadovoljevanjem interesov 

posameznika, z opolnomočanjem in z razširjanjem 
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njihovih obzorij onkraj območij ugodja, predstavlja 

pomemben način za širjenje individualnih meja vsakega 

učenca. Znanje, veščine, vrednote in naravnanosti do 

drugih ljudi, ki jih učenci pridobijo na tak način, pa 

prispeva h graditvi temeljev za oblikovanje navad 

vseživljenjskega učenja.  
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KAKO RAZMIGATI MOŽGANČKE V OPB?  

HOW TO STIR UP STUDENTS BRAINS IN AFTER-
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POVZETEK  

V podaljšanem bivanju so navadno vključeni učenci od prvega do petega razreda, pogosto gre za starostno mešane 

(kombinirane) oddelke. Učitelji v podaljšanem bivanju se pogosto srečujemo z različnimi izzivi, eden od the se pojavi v 

daljših obdobjih slabega vremena, ko OPB več dni zapored preživljamo v učilnici. Poleg tega se učitelji sooča še s 

problematiko različne prisotnosti učencev, ki prihajajo in odhajajo na interesne dejavnosti, krožke in treninge ali domov ob 

različnih urah. Takrat si pogosto želimo kratkih popestritev, s katerimi bi skozi igro učence razmigali – ne le fizično, pač pa 

tudi spodbudili njihove možgane.. Ena uspešnejših rešitev, na katere sem naletela in jih uspešno preizkusila z različno starimi 

učenci, so uganke po NTC-metodi. Gre za sistem učenja skozi igro, ki ga je zasnoval Ranko Rajović in povezuje 

nevrofiziološka spoznanja z edukacijskimi vedami. Pristop temelji, preprosto povedano, na spoznanju, da miselna aktivacija 

otrok prispeva k povečanju znanja, razvoju kritičnega in ustvarjalnega učenja, motiviranosti otrok … NTC-metodo sem 

avtorica prispevka spoznala le skozi Rajovićeve objave v medijih ter knjigo (Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka), 

saj njegovega seminarja oziroma izobraževanja še nisem obiskala. Zatorej menim, da gre za uporabno popestritev šolskega 

časa, ki se je lahko poslužuje prav vsak strokovni delavec v vzgoji in izobraževanju. Predstavila bom nekaj primerov ugank 

in kaj vse se z učenci dogaja, kadar jim zastavimo uganke tovrstnega tipa.  

Ključne besede 

podaljšano bivanje, uganke, učenje skozi igro, miselni razvoj, učenci  

ABSTRACT  

After-school classes usually include students from year 1-5, which are normally of a mixed age group. The teachers face 

various challenges, one such challenge is bad weather, when we are forced to stay indoors a few days in a row. In addition, 

the teacher has to deal with irregular attendance, as the students often have extra-curricular activities during that time. Our 

aim is to find short diverse activities to motivate and activate the students – not just physically, but also mentally. A positive 

solution, I have been able to use with older students, are riddles based on the NTC method. Ranko Rajović designed a system 

of learning through play that connects neuro-physical knowledge and education. The approach is based on the knowledge that 

mental activation increases learning ability, critical thinking, creativity and motivation. I have become acquainted with the 

NTC method through its media exposure and Rajović’s book (How to Increase Mental Development of a Child), as I have not 

been able to attend any of his courses. Thus, I believe this is an important part which makes time at school more interesting 

for the teacher and the students. I will present some examples of riddles and how they activate the students’ brains.  

Keywords  

after-school classes, riddles, learning through play, mental development, pupils 

1. UVOD 
Podaljšano bivanje v osnovnih šolah je čas, ko učenci od 

prvega do petega razreda čakajo na nadaljevanje pouka, 

interesne dejavnosti, odhod avtobusnega prevoza oziroma 

na starše, s katerimi gredo domov. Gre lahko za 

homogeno ali hetrogeno skupino, ko so v kombiniranem 

oddelku učenci različnih starosti. Učitelja oziroma 

učeiteljico v obveznem podaljšanem bivanju (v 

nadaljevanju OPB) v oddelku čakajo različni izzivi, s 

katerimi se spopada: sledenje zastavljenemu letnemu 

delovnemu načrtu, projekti šole in drugim izvajanjem 

aktivnosti. Predvsem izvajanje aktivnosti – s katerimi bi 

učenci in učenke bogatili svoje izkušnje in, kot radi 

rečemo, tudi malo “razmigali možgančke” – ki si jih 

učitelj zastavi, je v OPB svojevrsten izziv: učence 

spremlja na kosilo in kasneje del ali celo skupino še na 

popoldansko malico, zagotoviti mora miren čas v učilnici 

za samostojno učenje učencev, usmerjen in neusmerjen 

prosti čas … Ob lepem vremenu je neusmerjen prosti čas 

učencem navadno najljubši del OPB-ja, saj pogosto to 

pomeni gibanje in prosto igro na šolskih igriščih. Učenci 

med prosto igro krepijo socialne veščine, razvijajo grafo 

in fino motorične spretnosti, bogatijo domišljijo s 

kreativnimi igrami in igrami vlog ter se gibljejo na 

različne. Skozi gibanje (na primer skakanje, 

preskakovanje ipd.) pa se tvorijo sinapse, zveze med 

nevroni v možganih, ki kasneje vplivajo na intelektualne 

sposobnosti človeka. [1] A kako naj učitelj v omejenem 

prostoru (učilnici) in času nudi učencem dovolj 

priložnosti za aktivnosti, s katerimi bodo tvorili sinapse 

in razvijali svoje biološke potenciale? 

2. RAZVOJ UČENČEVEGA 

POTENCIALA 
Gibanje, na primer vrtenje okoli svoje osi, skakanje, 

preskakovanje, plazenje po vseh štirih, odkrivanje narave 
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ipd., je torej ključno za razvoj sinaps. [1] Nevroznanost je 

dokazala, da je razvoj novih sinaps ali nevronskih 

povezav oziroma zvez spodbuda za razvoj pomembnih 

centrov v možganih. Če so nevroni neaktivni, odmirajo, 

neaktivne poti pa se izgubljajo. “V tej stimulaciji 

nevronov se nahaja odgovor na vprašanje, ali bo otrok 

dosegel svoje biološke potenciale ali ne.” [2] 

Razvoj sinaps je torej nekaj, kar bi starši, vzgojitelji in 

učitelji morali ves čas otrokovega odraščanja spobujati. V 

predšolskem obdobju se razvije več kot 70 odstotkov 

sinaps, a se do otrokovega dvanajstega leta še vedno 

tvorijo [1], zato je po mojem mnenju ravno OPB idealen 

čas in prostor v osnovni šoli, ko lahko vsak učitelj 

prispeva k temu, da bodo njegovi učenci razvijali svoje 

biološke potenciale. 

A kako naj učitelj v omejenem prostoru (učilnici) v 

primeru dalj časa trajajočega slabega vremena nudi 

učencem dovolj priložnosti, da tvorijo sinapse? 

Ena najpomembnejših študij, ki je povezala pedagogiko 

in nevroznanost, je študija EPPE (Effective Provision of 

Pre-scholl Education). Raziskava je prinesla spoznanja, 

da lahko z zgodnjim učenjem pomembno vplivamo na 

prihodnje dosežke otrok. Zato je pomembno, da 

predšolskim otrokom in učencem nižjih razredov 

pomagajo, da razvijejo svoje potenciale. Razvoj je zelo 

pomemben v zgodnjih letih, predvsem so rezultati 

izstopajoči pri otrocih iz ogroženih okolij – tako pri 

posameznikih kot tudi na ravni celotnega prebivalstva. 

[1] Na primer Maori so izjemno muzikalični in raziskave 

so pokazale, da k temu botruje že prenatalna glasbena 

stimulacija. Petletni otroci iz Mongolije poznajo in v 

večini že uporabljajo več kot 50 besed za konja 

rjavordeče barve, eskimski otroci razlikujejo med 

desetimi odtenki bele barve. Eden bolj znanih fenomenov 

je jamajški atlet Usain Bolt, ki teče hitreje od izračunanih 

parametrov, v katerih lahko človek preteče 100 metrov. 

[1] “Bolt je primer zgodnje stimulacije, saj je kot otrok 

večino časa preživel s tekanjem po jasi, na kateri je igral 

nogomet. Teren je bil neraven, pogosto je moral teči po 

hribu navzdol, večinoma zaradi očeta, ki mu ni dovolil, 

da bi preveč časa porabil za nogomet. Ko je mali Usain 

opazil, da se mu bliža oče na motorju, je tekel karseda 

hitro po bregu navzdol, da bi prišel domov še pred 

njim. /…/ Na ta način je v možgane pošiljal impulze, da 

je tek pomembna aktivnost, in možgani so temu namenili 

večje število sinaps. Če bi kdo pričel trenirati atletiko šele 

po desetem letu starosti, je jasno, da ne more preseči 

Boltovega rekorda, ker ima manjšo sposobnost tvorjenja 

sinaps.” [1] 

2.1 Sistem učenja NTC 
Ranko Rajović, član Odbora za nadarjene otroke Mense 

International, je ustanovitelj NTC sistema učenja (NTC je 

okrajšava za “Nikola Tesla center” – oddelek Mense za 

nadarjene, hkrati pa pomeni tudi Nurture of talented 

Children), [3] katerega namen je spodbujati miselne 

aktivacije otrok in učencev ter jih skozi igro in kreativno 

učenje spodbujati k razvijanju sposobnosti in pravočasno 

pripravo na nove izzive v življenju. [2] “Program NTC 

sestavljajo različne igre za otroke, ki temeljijo na 

spoznanjih o razvoju in delovanju možganov in ki po 

izsledkih različnih raziskav še posebno dobro vplivajo na 

nastajanje in utrjevanje možganskih povezav v času 

najintenzivnejšega razvoja, od rojstva do približno 

desetega leta starosti.” [3] Program se že več let izvaja v 

več evropskih državah, tudi v Sloveniji. Predavanja dr. 

Rajovića so izjemno priljubljena in vselej dobro 

obiskana. Avtorica sem za njegov program izvedela po 

priporočilu kolegice, seminarja še sicer nisem obiskala, 

sem pa izvedela več o Programu skozi prebrana knjižna 

in spletna gradiva ter različne članke. 

2.2 Program NTC 
Program NTC se izvaja v več fazah, v skupinah 15–25 

otrok oziroma učencev ob pomoči strokovnjakov s 

certifikatom “NTC SISTEM UČENJA”. Vaje, ki jih 

NTC-metoda obsega, so: v prvi fazi vaje za motoriko, 

grafo motoriko in prilagoditev očesa; v drugi fazi 3 

stopnje asociativnega razmišljanja (abstrakcija in 

vizualizacija, miselna klasifikacija in seriacija, asociacije 

in glasba); v tretji fazi pa ugankarske zgodbe, ugankarska 

vprašanja za konvergentno razmišljanje in stimulativna 

vprašanja za divergentno razmišljanje. 

Iz vsake skupine vaj bomo med predstavitvijo prispevka 

predstavili po eno, ki bi jo tudi učitelj v OPB lahko 

uporabil za bogatitev učnega procesa. 

3. IZVAJANJE NTC-METODE V 

OSNOVNI ŠOLI? 
Dobre prakse alternativnih pedagoških pristopov si vse 

pogosteje utirajo pot v učilnice javnih osnovnih šol in 

tudi vrtcev. Razlog za to vidim v tem, da smo strokovni 

delavci v vzgoji in izobraževanju vse bolj osveščeni, 

veliko časa posvečamo samostojnemu študiju in 

raziskovanju alternativnih pristopov, s katerimi bi 

obogatili svoj pedagoški proces, hkrati pa se lahko s 

kolegi in kolegicami preko socialnih omrežij enostavno 

povežemo in delimo izkušnje, primere dobrih praks, 

gradiva.  

Seveda gre pri tem uvajanju novosti zgolj za majhne 

obogatitve, naša primarna vodila so še vedno učni načrt 

našega predmeta, LDN ter smernice šole, na kateri 

poučujemo oziroma izvajamo vzgojnoizobraževalni 

proces.  

3.1 Moja izkušnja uporabe NTC ugank 

v osnovni šoli 
Sama sem se v začetnem letu poučevanja znašla tudi v t.i. 

varstvu vozačev, kjer je celoten oddelek šestošolcev eno 

šolsko uro čakal na nadaljevanje pouka. Učenci so bili po 

kosilu, na katerega sem jih spremljala, polni energije, ki 

so jo najraje sproščali na šolskem igrišču, ob slabem 

vremenu pa sem se spopadala s težavo, kako jih za 

približno pol ure zamotiti, da bodo mirno počakali na 

nadaljevanje pouka. Nekaj učencev je opravljalo domače 

delo, vsakič znova pa sem se trudila umiriti skupino 

preostalih, ki so bili nemirni in preglasni. Kmalu sem 

opazila, da imajo radi miselne izzive in sem iskala 

primerne uganke zanje. Tako sem naletela tudi na 

ugankarska vprašanja in zgodbe po NTC-metodi. Učenci 

in učenke so pokazali velik interes in tako sem večkrat z 

veseljem posegla po NTC ugankah, kadar sem z različno 

starimi otroki v učilnici in sem jih za nekaj časa želela 

zamotiti. Več kot sem prebrala o NTC-metodi, bolj sem 

bila prepričana, da z ugankami delamo več kot le 

kreativno preživljamo usmerjen prosti čas. 
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3.2 NTC naloge v podaljšanem bivanju 
Strokovni aktiv podaljšanega bivanja OŠ Frana Albrehta 

Kamnik imamo dogovorjen približno enak urnik: prva 

ura OPB je namenjena pozdravu učitelja OPB, 

dokončanja morebitne naloge zadnje ure pouka, 

umirjanju ter pripravi na kosilo in kosilu. Učenke in 

učence, ki imajo različne interesne dejavnosti ob različnih 

začetkih, se napoti nanje oziroma jih pridejo iskat 

izvajalci. Po kosilu je čas za usmerjen ali neusmerjen 

prosti čas na šolskem igrišču. Približno od 14. ure naprej 

je 45 minut namenjenih samostojnemu učenju in 

opravljanju domače naloge, nato sledi popoldanska 

malica in za učence, ki se po 15. uri združujejo v 

popoldanski del podaljšanega bivanja, po navadi prosta 

igra na igrišču ali športni dvorani. 

Strokovni aktiv podaljšanega bivanja ugotavljamo, kako 

usmerjen oziroma neusmerjen prosti čas, igra, ko se lahko 

učenci sprostijo in porabijo viške energije, pozitivno 

vpliva na učence – pri uri samostojnega učenja so bolj 

zbrani, umirjeni in so lažje kos zadanim nalogam, tudi 

socialne interakcije so bolj umirjene. 

Najhujši “sovražnik” učiteljev in učencev OPB je zato 

slabo vreme, ko smo “ujeti” v učilnico, saj na igrišče ne 

moremo, športna dvorana pa je po večini zaradi 

interesnih dejavnosti še zasedena. Zato občasno učence 

povabim, da skupaj razgibamo možgančke z NTC 

ugankarskimi nalogami, ki jih bom za demonstracijo 

avtorica prispevka zastavila tudi udeležencem na 

predstavitvi prispevka. Pokazala bom tudi nekaj primerov 

pobarvank, ki jih razmnožim za učence, ki želijo barvati 

v svojem prostem času, oziroma ki jih v nižjih razredih 

uporabljam pri usmerjenem prostem času za urjenje 

funkcionalnega branja in izboljšanja razumevanja 

navodil. 

4. ZAKLJUČEK 
S prispevkom želim avtorica spodbuditi učitelje OPB k 

samostojnemu raziskovanju dobrih praks, ki jih lahko 

brez posebnega znanja uporabijo za bogatitev učnega 

procesa z namenom in zavedanjem, da s tem razgibajo 

možgančke svojih učencev, hkrati pa prispevajo k njihovi 

kreativnosti in kasnejšemu uspešnejšemu reševanju nalog 

in problemov ter prispevajo tudi delček k razvoju 

učenčevega biološkega potenciala. 

5. VIRI IN LITERATURA  
[1] R. Rajović, Kako z igro spodbujati miselni razvoj 

otroka. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, d. d., 

2016.  

[2] R. Rajović, IQ otroka – skrb staršev. Ljubljana: 

Mensa Slovenija, 2013.  

[3] M. Juriševič, R. Rajović, L. Drgan, NTC UČENJE: 

Spodbujanjerazvoja učnih potencialov otrok v 

predšolskem obdobju, gradivo za seminar. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, PeF, 2010. 
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OD IDEJE DO IZVEDBE GOVORNEGA NASTOPA V 2. 

RAZREDU 

FROM IDEA TO IMPLEMENTATION OF ORAL 

PERFORMANCE IN THE SECOND GRADE 

Renata Mežič 
OŠ Šentjernej  

Prvomajska c. 9, Šentjernej 

renata.mezic@guest.arnes.si 
 

POVZETEK  

Učenci v celotnem procesu govornega nastopa od ideje do izvedbe razvijajo vse štiri sporazumevalne zmožnosti: govor, 

branje, pisanje, poslušanje. Stremimo k temu, da se na govorni nastop pripravijo pri pouku. V 2. razredu so učenci pri 

govornem nastopu opisali žival. Do končnega izdelka smo učence vodili postopoma: brali smo opise živali, obiskali šolsko 

knjižnico, se seznanili s strokovno literaturo. Ob sličicah smo se učili pisanja povedi ter na spletu iskali podatke in 

zanimivosti o živalih. Nato smo postopno naredili primer miselnega vzorca za eno žival. Oblikovali smo ključne besede 

(zunanjost, razmnoževanje …), k njim pripisali bistvene podatke o živali in  nato miselni vzorec pretvorili v besedilo. Po tem 

vzoru so učenci iskali podatke o svoji živali, pripravili govorni nastop in ga predstavili sošolcem. Učenci so v tem procesu 

razvijali tudi samostojnost, ustvarjalnost, uporabo znanja v vsakdanjem življenju, digitalno in informacijsko pismenost, 

raziskovanje ter učenje učenja. 

Ključne besede  

govorni nastop, sporazumevalna zmožnost, informacijska pismenost, aktivno učenje 

ABSTRACT  

Pupils develop  all four communication skills: speaking, reading, writing and listening in the process of an oral performance 

from the idea to the implementation. The aim is to prepare pupils for the performance at school. In the second grade the task 

was to describe an animal. Pupils were guided to the final product gradually: we read descriptions of animals, visited the 

school library, got acquainted with professional literature. We learnt how to write sentences and searched for information and 

interesting facts about animals on the internet. Then we created an example of a mind map for one animal. We wrote down 

key words (appearance, reproduction, etc.), added key information about the animal and then transformed the mind map into 

a text. Pupils followed this example to find information about their animals, prepared oral performances and presented them 

to their classmates. During the process pupils developed also some other skills like independence, the use of knowledge in 

everyday life, digital and information literacy, research and learning to learn.  

 

Keywords  

Oral performance, communicative ability, active learning 

1. UVOD  
Učenci se z govornim nastopom [1] srečajo v vsakem 

razredu OŠ, zato se mi zdi prav, da se čim prej naučijo 

kako se pravilno lotiti te naloge. Menim, da je za učence 

znanje bolj kakovostno in trajnejše, če se na govorni 

nastop pripravijo v šoli, ob učiteljevem vodenju. Če 

učenci govorni nastop pripravljajo doma, ga nekaterim 

pripravijo starši, učenci pa se besedilo zgolj naučijo 

pripovedovati na pamet. Pogosto so besedila, ki jih 

napišejo starši, prezahtevna in učencem nerazumljiva, za 

učitelja pa predstavljajo težavo, kako tak govorni nastop 

ovrednotiti. Učence sistematično in postopoma 

pripravljam na samostojni govorni nastop. V članku bom 

predstavila dejavnosti in postopek učenja za govorni 

nastop v 2. razredu z naslovom Opis živali. 

2. PREDPRIPRAVA NA GOVORNI 

NASTOP 

2.1 Razvijanje sporazumevalnih 

zmožnosti  
2.1.1 Branje 
Učencem pripravim bralne liste, [2] na katerih so opisi 

različnih živali. Učenci se tako neusmerjeno seznanjajo s 

to vrsto besedila. Branje vadijo doma, pri pouku pa v 

manjših skupinah glasno berejo. Na ta način spremljam 

tudi njihov napredek pri branju.  

2.1.2 Pripovedovanje, poslušanje 
V paru drug drugemu pripovedujejo kaj so na bralnem 

listu prebrali o živali. V paru sta lahko učenca, ki imata 

različna opisa živali. Prvi v paru pripoveduje, drugi 

pozorno posluša, [2] nato pa skuša povedati čim več 

informacij, ki jih je slišal ob poslušanju. Vlogi nato 

zamenjata. 

mailto:renata.mezic@guest.arnes.si
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2.1.3 Pisanje 
Na voljo imajo veliko slikovnega gradiva, ob katerem 

zapisujejo povedi. [2] Pričnemo tako, da najprej ob eni 

sliki zapišejo eno poved, nato pa dodajamo slike, ob 

katerih lahko zapišejo več povedi. Na vseh zapisih 

popravim napake in podam povratno informacijo. Učenci 

naredijo popravo in se tako urijo v pisanju in oblikovanju 

povedi. 

2.2 Obisk šolske knjižnice 
S knjižničarko pripraviva učno uro v šolski knjižnici. 

Knjižničarka učencem pokaže knjižne police, na katerih 

se nahaja strokovna literatura. Razloži jim razliko med 

knjigami v katerih so napisane pravljice – njim najbolj 

znana literatura – in knjigami s strokovno vsebino. 

Učenci ponovijo značilnosti pravljice in ugotovijo, da 

tega v strokovni literaturi ni. Po navadi jim je najbolj 

zanimivo kazalo in se ga kasneje naučijo tudi uporabljati. 

 

Slika 1: V šolski knjižnici 

Razpoložljive knjige odnesemo v razred, kjer se prične 

raziskovanje in iskanje informacij. Učencem je zabavno 

listanje po knjigah, nevede in popolnoma spontano pa 

preberejo tudi veliko besedila. 

 

Slika 2: Raziskovanje in iskanje informacij 

 

 

Slika 3: Branje zanimivosti o živalih 

3. POSTOPEK OBLIKOVANJA 

GOVORNEGA NASTOPA 
Oblikovanja govornega nastopa [3] Opis živali se lotimo 

tako, da najprej skupno opišemo izbrano žival. Pričnemo 

z oblikovanjem miselnega vzorca, na katerega zapišemo 

ključne besede. Ta miselni vzorec nam je v pomoč pri 

izdelavi individualnih opisov živali. Ključnim besedam 

nato pripišemo bistvene podatke, ki jih nazadnje 

oblikujemo v povedi oz. besedilo. Po tem vzoru učenci 

pripravijo vsak svoj opis živali. Ob tem se naučijo še, da 

je opis živali besedilo, v katerem prikazujemo značilnosti 

živali in ne prikazujemo naše čustvene vpletenosti (kaj 

smo z živaljo doživeli, koliko jo imamo radi itd.). Vsa 

besedila pregledam in popravim napake, učenci pa nato 

napišejo čistopis, ki je osnova za predstavitev njihovega 

individualnega govornega nastopa.  

 

Slika4: Miselni vzorec 
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Slika 5: Učenčev miselni vzorec 

4. ZAKLJUČEK 
V procesu vodene priprave na govorni nastop so bili 

učenci zelo aktivni, med seboj so komunicirali, se 

seznanjali z različnimi znanji in krepili ustvarjalnost, 

sodelovanje, radovednost ter raziskovanje. Razvijali so 

vse štiri sporazumevalne znožnosti: branje, pisanje, 

govorjenje, poslušanje, predvsem pa so v večini izgubili 

strah pred javnim nastopanjem. Nastopali so suvereno in  

samozavestno, saj so govorni nastop od ideje do izvedbe 

pripravili sami.  

5. VIRI IN LITERATURA 

[1]  M. Poznanovič Jezeršek, M. Cestnik, M. Čuden, V. 

Gomivnik Thuma, M. Honzak, M. Križaj Ortar, D. 

Rosc Leskovec and M. Žveglič, "Program osnovna 

šola. Slovenščina: učni načrt," Ministrstvo za 

visokošolstvo in šport: Zavod RS za visokošolstvo, 

Ljubljana, 2011. 

[2]  M. Bešter Turk, "Sporazumevalna zmožnost-eden 

izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine," Jezik in 

slovstvo, vol. 3, no. 56, pp. 111-130, 2011.  
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KOLESARSKO PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

CYCLING AND HIKING SPORTS DAY

Miha Kimovec 
Osnovna šola Vodice  

Ob šoli 2, 1217 Vodice  

mihakimovec@gmail.com 

POVZETEK  

Kolesarstvo in planinarjenje imamo Slovenci, lahko bi rekli, v krvi. Vsak Slovenec rad obuje pohodniške čevlje in se usede 

na kolo. V največji meri razlog za to tiči v izjemni geografski legi in cenovno ugodni rekreaciji. Na naši šoli vsako leto 

organiziramo kolesarsko planinski športni dan. Učence skušamo na ta način navdušiti za športni panogi, s katerima bodo 

bogatili svoj prosti čas in skrbeli za vitalnost tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. Poleg športa se na tem športnem dnevu 

prepletajo tudi vsebine naravoslovja, zgodovine in likovnega izražanja. Pomembno se nam zdi, da so na športnem dnevu 

prisotni vsi učenci, zato je dejavnost brezplačna in prilagojena različnim sposobnostim. Poleg prijetnega doživetja in vpliva 

na srčno žilni ter mišični sistem ta dan pri učencih vzpodbujamo pozitiven odnos do okolja (uporaba »nemotoriziranih 

prevoznih sredstev, ločevanje odpadkov). 

Ključne besede  

športni dan, kolesarjenje in planinarjenje, medpredmetno povezovanje, trajnostna mobilnost 

ABSTRACT  

We could say that cycling and hiking are in the blood of Slovenes. Every Slovene likes to put on a pair of hiking boots or hop 

on a bike. The reason for this lies mostly in the extraordinary geographical position of Slovenia and in the affordability of 

these two forms of recreation. A sports day combining cycling and hiking is organized at our school annually. In such a way, 

we try to raise the students’ enthusiasm for the two sport disciplines, which will enrich their free time and improve their 

vitality in the later stages of their lives. During this sports day, sport is intertwined with the subject matters of Science, 

History and visual art expression. We find it important that all students are present at the sports day. That is why the activity 

is free and adjusted for different abilities. The day does not present only a pleasant experience and a positive influence on the 

cardio-vascular and muscular systems, but it is also used to encourage a positive attitude towards the environment (use of 

non-motorized vehicles and sorting of rubbish).  

Keywords 

sports day, cycling and hiking, interdisciplinary curriculum, sustainable mobility 

1. UVOD  
Mesec maj predstavlja začetek kolesarske sezone tudi na 

naši šoli. Pogled na polno kolesarnico koles pove, da so 

učenci težko pričakovali toplejše dneve, ko kolo zopet 

postane njihovo prevozno sredstvo za v šolo in odličen 

pripomoček za izboljšanje telesne pripravljenosti. 

Kolesarjenje je v tem času tudi del učnega procesa. 

Učenci opravljajo kolesarski izpit, kolesarijo pri izbirnih 

predmetih in je vsebina na športnih dnevih. Tako kot za 

kolesarje, lepo spomladansko vreme vabi tudi v planine. 

Za učence osmih razredov že nekaj let organiziramo 

kolesarsko planinski športni dan na Šmarno goro.   

2. KOLESARJENJE IN 

PLANINARJENJE V PROGRAMU 

OSNOVNE ŠOLE 
Kolesarjenje je vsebina, ki se v učnem programu osnovne 

šole izvaja predvsem pri neobveznem izbirnem predmetu 

šport ter pri izbirnih predmetih šport za zdravje in šport 

za sprostitev. Zakon o varnosti cestnega prometa nalaga 

osnovni šoli usposobitev učencev za samostojno vožnjo 

kolesa v prometu, preverjanje znanja in sposobnosti za 

vožnjo ter izdajanje kolesarskih izkaznic. Tudi 

planinarjenje je s svojimi elementi vključeno v obvezni 

program osnovne šole. Zajete so teoretične in praktične 

vsebine, ki so opredeljene v učnem načrtu za športno 

vzgojo. V največji meri cilje planinarjenja oziroma 

pohodništva in gorništva uresničujemo v obliki športnih 

dni, saj pohoda ne moremo izvesti v eni šolski uri, 

medtem ko ostale vsebine lahko delimo na ure. S pravim 

gorništvom lahko učence seznanjamo le na športnih 

dnevih. V prvem triletju osnovne šole sta vsako leto 

predpisana najmanj dva pohoda. Eden je označen celo kot 

zahtevnejši glede višine vzpetine in dolžine poti. V 

drugem triletju sta v vsakem letu prav tako predvidena 

dva pohoda, pri katerih je v opisu opazna višja zahtevnost 

kot v prvem triletju. Ob tem mora biti učencem 

posredovano tudi teoretično ozadje. V zadnjem triletju je 

v vsakem letu planiran en zahtevnejši pohod, pri čemer je 

v sedmem razredu poudarjeno, da mora biti pohod 

izpeljan na novo, bolj oddaljeno pohodniško točko. 

Vključena so tudi teoretična znanja (Kovač idr., 2011). 

3. CILJI KOLESARSKO 

PLANINSKEGA ŠPORTNEGA DNE 
Teoretične vsebine zajemajo: tempo hoje, nadomeščanje 

izgubljene tekočine in termoregulacija, vpliv kolesarjenja 

in hoje na organizem, varovanje narave, skrb za ohranitev 

naravne in kulturne dediščine, varnost na cesti in v gorah, 

nudenje prve pomoči pri praskah, ranah, žuljih, udarninah 

in pikih žuželk, ukrepanje ob nezgodah. Splošni vzgojno 
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izobraževalni cilji so: oblikovati pri učencih pristen, 

čustven, spoštljiv in kulturen odnnos do narave kot 

posebne vrednote, oblikovati pri učencih pozitiven odnos 

do hoje in kolesarjenja kot najbolj dostopne in 

univerzalne športne dejavnosti, pridobivati spretnosti in 

zmožnosti pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom, 

spoznati nevarnosti, ki na cesti ogrožajo varnost 

udeležencev v prometu, zlasti pa kolesarje in pešce, 

razvijati samostojnost, odgovornost, medsebojne odnose 

ter humano obnašanje v prometu, usposobiti mlade za 

samostojno planinarjenje in kolesarjenje v poznejših 

starostnih obdobjih. S tem, ko na športnem dnevu ne 

uporabljamo motoriziranih prevoznih sredstev učence 

opozarjamo na pomembnost trajnostne mobilnosti, ki se 

kažejo na podnebnih spremembah. Cilj oziroma poudarek 

je na zmanjševanju osebnega motornega prometa in 

porabe energije ter na vzpodbujanju »nemotoriziranih« 

načinov potovanja. Z doseganjem teh ciljev prispevamo k 

zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu 

zraku v mestih, večji kakovosti bivanja in javnemu 

zdravju. 

4. PREDNOSTI  HOJE IN 

KOLESARJENJA 
Ti dve športni panogi sta enostavni dejavnosti, saj od nas 

ne zahtevata posebnega tehničnega znanja, kot je to 

značilno za druge športne zvrsti. Iztopajoča lastnost hoje 

in kolesarjenja za zdravje je varnost, saj nikoli ne 

predstavlja nevarnosti za preobrnitev sklepov. Poleg tega 

predstavlja zaščito pred boleznijo srčnih žil, uravnava 

previsok krvni pritisk, krepi kosti in lajša prebavo. S hojo 

in kolesarjenjem neposredno izboljšujemo fizično 

pripravljenost, če je prišlo do poškodbe pri drugi športni 

zvrsti. Za omenjeni športni zvrsti ni omejitev glede 

športnih objektov zato tudi ne potrebujemo veliko 

finančnih sredstev (Kristan, 1993). Dalj časa trajajoča 

hoja in kolesarjenje vplivta na motivacijo, vztrajnost, 

veča sposobnost prenašanja subjektivne bolečine ter 

vpliva na vrednostni sistem, nudita možnost za druženje, 

krepitev socialnih veščin in spoznavanje novih ljudi. 

Dejavnosti sta namenjeni vzgoji in sprostitvi, kar pomeni, 

da v njej ni mesta za tekmovanje. Zmagovalec je vsak, ki 

pride do vrha in nazaj v dolino oziroma do nekega cilja. 

5. KOLESARSKO PLANINSKI 

ŠPORTNI DAN ZA UČENCE 8. 

RAZREDOV OSNOVNE ŠOLE 

VODICE 

5.1 Pred športnim dnevom 
Če je naš cilj dobro načrtovan športni dan, potem se 

moramo nanj dobro pripraviti. Vsaka nenatančnost in 

nestrokovnost lahko vplivata na slabo izveden športni 

dan. Priprava na športni dan vključuje psihično, telesno, 

vsebinsko in organizacijsko pripravo.  

Pri psihični pripravi je v ospredju motiviranje učencev za 

športni dan. O načrtovanem športnem dnevu se z njimi 

večkrat pogovarjamo, poleg tega jim podamo informacije 

o zanimivostih, ki jih bomo srečali na naši poti. 

Priprava na športni dan poleg psihične vključuje tudi 

telesno pripravljenost. Dobro je, če pred športnim dnem z 

učenci izvajamo več hoje in teka. Učitelji bi morali 

telesno pripravo razvijati tekom celega šolskega leta. Pri 

tem moramo upoštevati načelo postopnega večanja 

obremenitve (Kristan, 1993). 

Vsebinska priprava vsebuje vsebinsko načrtovanje 

športnega dne. Vsak športni dan mora združevati 

fiziološko učinkovitost in poučnost, hkrati mora biti 

prijeten in zabaven. Učence moramo pri pouku seznaniti 

s teoretičnimi informacijami o izletu in jim predstaviti cilj 

izleta. Upoštevati moramo starost in razvojno stopnjo 

učencev. 

Za uspešno izveden športni dan je zelo pomembna tudi 

organizacijska priprava. Učitelj mora časovno ustrezno 

razporediti različne dejavnosti oziroma aktivnosti za 

učence. Zbrati mora prijave in oblikovati skupine ter 

razporediti učitelje spremljevalce. Pripraviti je potrebno 

ustrezna obvestila, pozabiti ne smejo na seznam opreme 

in ključne informacije za starše. 

5.2 Izvedba 
V drugi polovici mesca maja že nekaj let organiziramo 

športni dan na katerem se z učenci izpred šole s kolesi 

odpravimo do vznožja Šmarne gore nato pa se po 

različno težavnih poteh odpravimo proti vrhu najbolj 

obiskane vzpetine Ljubljančanov in okoliških 

prebivalcev. Zdi se nam, da je v program izletov smiselno 

vključiti lokalne planinske in kolesarske poti. Učence 

nekaj dni pred izvedbo s pisnim obvestilom in 

pogovorom seznanimo o poteku športnega dne, 

opozorimo jih na obvezno opremo in primerno vedenje v 

prometu ter do narave. Športni dan je za učence 

brezplačen. Učenci se zjutraj s kolesi zberejo na velikem 

šolskem igrišču kjer si razdelijo malico in prisluhnejo 

navodilom vodje športnega dne. Učenci morajo imeti 

brezhibno delujoča kolesa in kolesarjenju ter pohodništvu 

primerna oblačila in obutev. Obvezna je uporaba 

varnostne čelade. Če kateri od učencev nima kolesa in 

čelade ima možnost izposoje v šoli. Učenci so razdeljeni 

v skupine po 10, vsako skupino spremlja učitelj. Prvi in 

zadnji v skupini imata oblečen odsevni jopič za večjo 

varnost na cesti. Sledi osem kilometrska vožnja do vasi 

Šmartno pod Šmarno goro.  

 

Slika 1: Na poti 

Trasa poteka po stranskih ter poljskih poteh, del pa po 

glavni cesti. Na ta način se skušamo izogniti prometno 
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bolj obremenjenim cestam. Prvi gre na pot vodja s svojo 

skupino. Vodja zaradi poznavanja poti in tveganj na poti 

vozi na čelu skupine. V razmaku nekaj deset metrov 

vozijo ostale skupine. To je pomembno zlasti zaradi 

lažjega prehitevanja ostalih udeležencev v prometu.  

Učitelj se ves čas ozira nazaj in opazuje učence. 

Predvsem je pozoren na to, da učenci ne vijugajo po 

vozišču, da imajo primerno varnostno razdaljo in so 

skoncentrirani na vožnjo. Učitelj mora poskrbeti za 

ustrezno hitrost in po potrebi, če ima kdo težave temu 

primerno ukrepati. Kolesa parkiramo pri hiši, kjer 

poskrbijo, da so le ta na varnem. 

 

Slika 2: Zadovoljni učenci 

Sledi pohod na Šmarno goro. Učiteljeva naloga je, da 

glede na telesno pripravljenost učencev izbere primerno 

težavnost oz. primerno pot vzpona. V našem primeru 

gredo boljši učenci z učiteljem malo naokoli in se 

vzpnejo na Šmarno goro preko Grmade. S tem se čas hoje 

podaljša za približno pol ure. Slabše telesno pripravljeni 

učenci hodijo po Šmartinski poti, tako njihova pot traja 

približno 50 minut. Navadno učitelji načelo prilagajanja 

najšibkejšemu upoštevajo samo pri tempu hoje na 

športnem dnevu. Pomembno je, da to načelo gledamo in 

upoštevamo širše,in sicer v povezavi z načelom, da je 

uspešna izvedba športnega dne pogojena z dobro 

pripravo, kateri pripisujejo kar 50 % uspešnosti športnega 

dne; zato športni dan prilagajamo najšibkejšim učencem 

že pri sami pripravi oziroma izbiri cilja (Krpač, 1996). 

Po odmoru za malico, ki traja približno pol ure se z 

učenci odpravimo k orodjem zunanjega fitnesa. Tam 

učenci izvajajo raztezne vaje in vaje za krepitev mišic 

celega telesa z lastno težo. Preden odidemo nazaj v 

dolino si ogledamo še likovno razstavo v Galeriji pod 

velbom. 

 

Slika 3: Zunanji fitnes 

6. MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 
Medpredmetno povezovanje je celosten didaktični pristop 

–pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, 

vsebin in učnih spretnosti. Medpredmetno povezovanje 

se od ostalih didaktičnih pristopov loči po tem, da učitelj 

med seboj povezuje učne vsebine oziroma cilje. Pri tem 

skuša posamezne vsebine učencem posredovati čim bolj 

celostno. Učitelj lahko pri medpredmetnem povezovanju 

uporabi različne metode in oblike dela. Učni načrt lahko s 

smiselnim načrtovanjem in izvajanjem medpredmetnih 

povezav tudi razbremenimo in dosežemo višjo stopnjo 

doživljanja. Izvajanje medpredmetnih povezav na 

športnem dnevu pripomore, da se učenci tudi po 

športnem dnevu miselno ukvarjajo z vsebinami, ki so bile 

na njem predstavljene (Hodnik Čadež, 2007). 

Značilnost športnih dni, predvsem planinskih športnih 

dni, je, da poleg športnega intenzivno posega tudi na 

področja naravoslovja, zgodovine, geografije, likovne 

umetnosti. 

Gorništvo lahko odlično povežemo z naravoslovjem. 

Bistvo planinarjenja je obisk narave in njenih lepot, ki jih 

ustvarja rastlinska in živalska pestrost. Tako lahko v 

premorih opazujemo biotično raznolikost ali celo 

organiziramo izlet po poteh, za katere vemo, da so 

rastlinsko bogate. Z učenci se sprehodimo po delu 

Gozdne učne poti, ki je speljana po pobočjih Šmarne 

gore. Predstavljenih je več deset rastlinskih vrst in 

gozdnih združb. Seveda pa ne gre samo za pridobivanje 

novih znanj s področja rastlin in živali, temveč tudi za 

povsem ekološki vidik. Mestni svet je vse bolj onesnažen, 

zaradi česar sta odnos do narave in ekološka 

ozaveščenost izjemnega pomena. Gorski svet nam ponuja 

čistost in zdravje, zato je nujno, da mlajšim privzgojimo 

vrednote po njegovi ohranitvi, pa tudi po ohranjanju 

rastlinskih vrst v njihovem prvotnem okolju. Učence 

opozarjamo na to, da med potjo smeti pospravijo v 

nahrbtnik in jih doma razvrstijo v primerne zabojnike.   
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Slika 4: Rastlinske vrste 

 

Slika 5: Gozdna učna pot 

Povezavo najdemo tudi z zgodovino. Učencem 

seznanimo s pomenom Šmarne gore v času turških 

vpadov in jim predstavimo nekaj bajk in pripovedk, ki 

govorijo o njenem nastanku. Zanimivost šmarnogorske 

cerkve je, da se opoldansko zvonjenje opravlja pol ure 

prej, to je ob enajsti uri in trideset minut. Zvonjenje se 

opravlja v spomin na odvrnitev turškega napada. 

 

Slika 6: Razlaga zgodovine 

Geografija je tako kot planinstvo obširno področje. Ogled 

kraja, za katerega smo rekli, da ima povezavo z 

zgodovino, jo lahko ima tudi z geografijo. V kolesarsko 

planinski izlet lahko vključimo proučevanje kamnin, 

odkrivanje različnih plasti zemlje, ali pa najdemo teren, 

zaznamovan z erozijo, ki si ga lahko učenci v živo 

pogledajo. Najpogostejši primer je vključevanje 

orientacije. Ogled poti na zemljevidu lahko že pred 

samim začetkom hoje dodatno motivira učence za hojo 

(Slavič, Videmšek, Pori, 2013). Šmarna gora je osamelec, 

kar pomeni osamljeno vzpetino na ravnini, z dvema 

vrhovoma, Šmarno goro in Grmado. V Krajevnem 

leksikonu Slovenije je vpisana tudi kot zaselek, torej ni le 

gora. 

Planinstvo je šport, ki vključuje veliko mero estetike, zato 

ga lahko povežemo tudi z likovno umetnostjo. Za 

marsikaterega planinca velja, da spomine rad ulovi v 

fotografski objektiv. Velikokrat so organizirane razstave, 

na katerih slike povezuje neka zgodba. Razstave seveda 

niso samo fotografske, ampak tudi likovno-umetniške. 

Učitelj tako lahko izlet zaključi z ogledom razstave. Na 

Šmarni gori že dvajset let poteka likovna kolonija na 

kateri so učencem okoliških osnovnih šol ponujeni pogoji 

za likovno izražanje in inovativne rešitve vedno novih 

izzivov, tako v tematiki kot tehniki izvedbe. Na našem 

športnem dnevu si njihove upodobitve in motive pod 

strokovnim vodstvom ogledamo v Galeriji pod velbom 

ali na zunanjih raztavnih površinah. 
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Slika 7: Slikanje na skalo 

7. SKLEP 
Organizacija pohoda in kolesarjenja v obliki športnega 

dne na katerem se prepletajo še druge vsebine zahteva od 

učitelja kar nekaj domišljije in iznajdljivosti. Kljub temu, 

da se mora držati  učnega načrta, lahko s svojimi idejami 

v učenčev zaklad izkušenj doprinese nekaj dragocenih 

spominov. Učitelj je tisti, ki v veliki meri vpliva na to, ali 

bo učenec vzljubil naravo ali ne. Učencu skozi gibanje v 

naravi posreduje vrednote in ga uči obnašanja in odnosa 

do nje. Poleg tega ga nauči varnega koraka v hribovitem 

svetu in obnašanja v cestnem prometu ter skozi 

medpredmetno povezovanje širi njegovo znanje iz 

različnih področij. Kljub vsem znanjem in izkušnjam, ki 

jih učenci pridobijo na opisanem športnem dnevu, naj bo 

cilj vsakega športnega dneva predvsem varna vrnitev 

domov in zadovoljstvo učencev (Peršolja, 2008). 
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POVZETEK 

Z nenačrtovano igro vlog se srečujemo, ko prevzemamo vloge glede na odnos do oseb, s katerimi komuniciramo. Z 

načrtovano igro vlog učenci in učitelj pridobijo številne koristi, kot so aktivno vživljanje v vlogo, povezanost teorije s prakso, 

izražanje čustev, razvijanje moralnih veščin, socialnih odnosov in komunikacijskih sposobnosti. Prispevek obravnava 

uporabo metode igre vlog pri pouku naravoslovja. V članku je opisana metoda igre vlog in so predstavljene raziskave 

primerov njene uporabe v šoli s poudarkom na naravoslovnih vsebinah. Opisane so vrste iger vlog, didaktična načela pri 

njihovi uporabi, faze izvedbe in učinki na znanje učencev ter socialne odnose med njimi. Smiselno bi bilo v pouk 

naravoslovja uvajati metodo igre vlog pri različnih vsebinah. S takim načinom dela učenci razvijajo raznovrstne sposobnosti 

in veščine. Poleg tega bi bilo smiselno metodo podrobneje predstaviti med rednim izobraževanjem učiteljev tudi pri temah, ki 

niso le socialno usmerjene. 

Ključne besede  

metoda igre vlog, pouk naravoslovja in tehnike, didaktična načela, socialni odnos 

ABSTRACT  

We encounter with unplanned role-playing when we take the role based on the relationship towards the person we are 

communicating with. With planed role-playing teacher and pupils have numerous benefits, such as active integration in the 

role, connection of theory and practice, expressing feelings, developing moral skills, social relations and communicative 

abilities. The article deals with the usage of role-playing in connection to Science classes. Based on the findings it would be 

reasonable to introduce the role-playing method in science classes as well. With this method of work pupils develop various 

competences and skills. It would be meaningful to present in greater detail the method of role-playing during the regular 

education of didactics of science subjects. 

Keywords 

role-playing method, Science classes, didactic principles, social relations 

 

1. IGRA VLOG 

Besedna zveza igranje vlog izhaja iz vsakdanje 

aktivnosti, saj pomeni uporabljanje niza ustreznih vedenj 

(ang. behaviours) za določeno vlogo. Pri razlaganju 

besedne zveze igranje vlog pogosto prihaja do zmede v 

odnosu do igranja v gledališču ali filmu. Bistvena razlika 

je, da dramsko igranje oživlja dramsko delo z namenom 

predstaviti ga občinstvu, igranje vlog pa je tudi 

doživljanje problema z namenom, da se lastne ideje 

razvijejo in razumevanje problema poraste. Ideja igranja 

vlog je enostavna: dati učencem možnost biti v odnosu z 

drugimi v določenih vlogah v nekem okolju (Van Ments, 

1994). 

V šoli je metoda igre vlog uporabljena predvsem na 

področju književnosti, zgodovine, sociologije in učenja 

socialnih veščin. Pri naravoslovju je le redko uporabljena. 

Uporaba metode igre vlog je v šolski praksi pri 

naravoslovnih temah zapostavljena, predvsem »zaradi 

napačnih predstav o tem, kaj je igra vlog in kako se lahko 

uporabi v naravoslovju« (McSherry in Jones, 2000). 

Burton (1997) je v svoji knjigi Hitting the Issues Head on 

(ang.) zapisal podrobna navodila za usmerjanje učiteljev 

skozi proces igre vlog, z namenom izboljšati učenje 

naravoslovja. 

S sodelovanjem v igri vlog učenci neposredno 

osredotočijo svojo pozornost na izbran problem 

(Terminološki slovar, 2008-2009). Igra vlog je močno 

učno orodje, saj na prvem mestu omogoča učencem 

izkušnjo in zatem refleksijo ter s tem obogateno 

zavedanje in razumevanje naravoslovnega znanja 

(McGregor, 2012). Izkušnja je namreč tista, ki učencu da 

znanje, saj naravoslovno znanje niso le dejstva (Hodson, 

2009). Učenci namreč niso le poslušalci, saj jim je z igro 

vlog dana možnost postavljanja vprašanj. Skozi strategije 

metode igre vlog učenci psihično in fizično vstopijo v 

situacijo, ki jim omogoča raziskovanje idej. Vsebino 

spoznavajo tudi z razpravo in refleksijo v fazi analize ter 

pri tem  spoznajo ideje drugih sodelujočih učencev (Van 

Ments, 1994). 

Metoda igre vlog je pri pouku večinoma uporabljena, ko 

učitelj želi doseči, da se učenci naučijo določenih 

moralnih vrednot. Po metodi učitelji ne posegajo z 

namenom, da bi pri učencih razvili razumevanje pojmov, 

ampak da bi učenci osvojili določeno obnašanje. Ta 

opažanja pa so privedla do raziskovanja o metodi igre 

vlog.  
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2. DIDAKTIČNA OPREDELITEV 

IGRE VLOG  

V didaktiki je učna metoda igre vlog definirana kot način 

dela pri pouku, kjer se igralne improvizacije vnašajo v 

pouk z namenom osmislitve različnih vlog in vedenja 

(Terminološki slovar, 2008-2009). Z uporabo metode igre 

vlog učitelj uporablja tako psihološka, metodološka in 

sociološka načela. Predvsem pomembno je načelo 

postopnosti, ki določa zaporedje faz; od priprave do 

analize. Učitelj prilagodi dinamiko učnega procesa 

potrebam učencev. Gre od lažjega k težjemu in od 

znanega k neznanemu. S tem, ko učitelj učencem razdeli 

vloge glede na odnose, cilje in vsebino, je doseženo 

načelo individualizacije. Pri igri vlog pride tudi do 

notranje diferenciacije. Različne vloge in oblike 

opazovanja učencem omogočajo, da pokažejo svoje 

lastne zmožnosti in da med njimi pride do notranje 

diferenciacije. Pri igri vlog aktiviramo raznovrstne 

procese kompleksnega mišljenja; od indukcije, dedukcije, 

abstrahiranja, odločanja, utemeljevanja, analize 

perspektiv (Rupnik Vec in drugi, 2003). Poleg tega se 

učenec še čustveno vplete in angažira ter spozna 

določeno osebo v določenem dogodku oziroma procesu. 

Igra vlog konkretizira osebe, da govorijo in medsebojno 

delujejo. Zaradi vpletenosti čustev in angažiranosti ter 

razvijanja multiperspektivnega pogleda se uresničuje tudi 

načelo vzgojnosti. Načelo socializacije pa je uresničeno z 

delom v skupinah, kjer učenci sodelujejo s  sošolci in 

sošolkami v učnem procesu (Polanšek, 2011). 

Pogosto metodo igre vlog uporabimo, ko vidimo, da se 

učenci dolgočasijo, in ne, ker bi bila primerna za 

obravnavo teme oz. skupino otrok. Učencem je všeč, ker 

gre za gibanje in vživljanje v različne vloge. V 

sedemdesetih letih 20. stoletja pa je bila metoda tako zelo 

uporabljena, da so jo učenci zasovražili, saj so jo učitelji 

uporabljali z namenom, da bi se učenci bolj osebnostno 

vpletali v svoje učne izkušnje (Maier, 2002). 

Ljudje si zapomnimo 90 % tistega, kar naredimo sami 

(Kolb in Miltner, 2005). Sama izkušnja naredi naša 

znanja je bolj trajna. Izkušnje vključujejo tudi gledanje 

televizije, interakcijo z družinskimi člani in vrstniki, 

branje knjig in opazovanje okolice. Skupaj z 

interakcijami pripomorejo k razvoju učenčevih 

sposobnosti razmišljanja in graditvi znanja. Ko so učenci 

aktivni in sledijo natančno zastavljenim ciljem z uporabo 

metode, ki je hkrati dinamična didaktična igra, odkrivajo 

novo znanje. Takrat aktivirajo svoje predznanje in 

izkušnje, ki jih imajo s snovjo. Z refleksijo in 

vrednotenjem pa spodbujajo razmišljanje o tem, kakšna 

nova znanja so bila usvojena med učnim procesom (Mrak 

Merhar idr., 2013). 

Igra vlog je ena od metod izkustvenega učenja, ki jo 

lahko opredelimo kot aktivnost pri pouku. Temelji na 

učenju na osnovi neposredne izkušnje in omogoča 

razvijanje raznovrstnih spretnosti in veščin (Rupnik Vec, 

2003). Omogoča razvoj miselnih veščin in kompleksnega 

mišljenja. Pri tem je pomembno sodelovanje, procesiranje 

informacij, uporaba virov in med drugim tudi sposobnost 

predstavitve idej.  

Naloga metode igre vlog, ki je izpeljana iz didaktične 

igre, je ohranjanje specifike otroške igre, ki jo učenec kot 

tako doživlja. Takšna igra je svobodna in hkrati 

usmerjena z učnimi cilji. Z aktivno vlogo učencev so 

doseženi načrtovani izobraževalni cilji.  

Metoda igre vlog se je po letu 1980 razširila tudi na 

področje poučevanja naravoslovja, predvsem na 

Norveškem, v Severni Ameriki in Avstraliji (Odegaard, 

2003, v Dorion, 2009). Sprva so učenci uprizarjali le 

družbene, kulturne in intelektualne teme v povezavi z 

naravoslovjem (Odegaard, 2003, v Dorion, 2009).  

McSharry in Jones (2000) zagovarjata tezo, da se pri 

metodi igre vlog prepletajo komponente igranja in 

simulacije. Simulacija pomeni pretvarjanje; igra pa 

igranje s pravili, koncem in željo po zmagi. Pri 

naravoslovju gre za interakcijo med temi komponentami 

in učencem, ki se med dejavnostjo uči. Vsi vidiki igre 

vlog so izpeljani iz komponente samega igranja, ki ima 

učne cilje, saj pobudo za igro vlog vedno da učitelj in jo 

tudi pripravi. Avtorja zaključita, da je pri naravoslovju 

igra vlog skupek dramskega igranja, iger in simulacije. 

Ta dejavnost zahteva fizično in intelektualno aktivnosti. 

Učenci se ob tem osebnostno izražajo in razvijejo 

razumevanje naravoslovnega znanja (Taylor, 1987, v 

McSherry in Jones, 2000). Bistvo igre vlog je torej njen 

izvor v »igranju«, ki ga učenci poznajo in izvajajo od 

rojstva naprej. Je naravna pot razvijanja znanja in 

inteligence (Piaget, 1932, v McSherry in Jones, 2000). 

S tem ko razvijajo ustvarjalno mišljenje, učenci postanejo 

govorno aktivni, saj se pogovarjajo o svojih razmišljanjih 

in s tem iščejo različne možnosti rešitev danega 

problema. Če je poučevanje naravoslovnega znanja 

osredotočeno le na podajanje znanja, imajo koristi le 

učenci, ki so izkušnje o obravnavani vsebini pridobili 

izven šolskega prostora (Lobman in Lundquist, 2007, v 

Kambouri in Michaelides, 2014). Učenci so pri igri vlog 

postavljeni v situacijo, kjer uporabijo pridobljeno znanje 

naravoslovnih vsebin, saj se morajo odločiti, kako 

pravilno ravnati v dani situaciji. Svoje ideje razvijajo in o 

njih tudi razpravljajo (McGregor in Precious,  2014).  

Ko prvič uporabimo metodo igre vlog, je priporočljivo, 

da vključimo vse učence v razredu.  Razdelimo jih na 

igralce in opazovalce. Vsaka skupina ima svoje naloge, ki 

jim jih učitelj natančno razloži.  

Metodo igre vlog lahko učitelj uporabi pri vseh etapah 

pouka: obravnava nove učne snovi; urjenje in 

ponavljanje; preverjanje in ocenjevanje. Pri obravnavi 

nove učne snovi lahko poseže tudi po drugih metodah, 

kot so metoda razlage in metoda dela z besedilom. 

Uporabi jo proti koncu obravnave, saj imajo tako učenci 

že nekaj informacij o snovi in se lažje pripravijo in 

interpretirajo določeno vlogo. To etapo zaključijo z 

utrditvijo učne snovi z zapisom ali reševanjem učnega 

lista. Pri pripravi scenarija učitelj pazi, da je dogajanje 

realistično, da so v njem jasno določene vloge in 

problem, ki ga bodo učenci reševali. Učitelj razmisli o 

ciljih, kaj bo učenec pridobil z izvedbo igre vlog in 

pripravi vsebino skladno s cilji, razvojno stopnjo in 

individualnimi razlikami učencev ter da jasne napotke.  

2.1 Vrste iger vlog 

Pri igri vlog lahko učenec prevzame vlogo igralca ali 

vlogo opazovalca (Lapajne Dekleva, 2012). Obe vlogi 

imata postavljene cilje, ki jim sledita skozi različne faze 

izvedbe. Priporočljivo je, da se učenci preizkusijo v obeh 

vlogah.  
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Kot igralec pri naravoslovju učenec lahko prevzame 

vloge: (1) neživih stvari (DNK, aminokisline, kamen, 

ogenj); (2) živih bitij (rastline, živali); (3) pojmov in idej 

(varnost pri izvedbi kemijskih poskusov) ter (4) oseb, 

kjer so vključene različne vloge (znanstvenik, učitelj, 

učenec in druge); možnosti je veliko in  s tem tudi 

načinov vživljanja v vlogo. 

Učenec lahko (1) predstavlja naravoslovne pojave, 

njihovo delovanje in medsebojni vpliv; (2) ponazorijo, 

kako bi v dani situaciji reagirali oni sami ali pa uprizorijo 

obnašanje neke osebe; (3) prevzamejo lahko vlogo laika, 

ki razpravlja o znanstvenih problemih, ali strokovno 

vlogo, kjer učenec prevzema vlogo strokovnjaka. Lik je 

lahko realna oseba (zgodovinska osebnost iz področja 

znanosti o naravoslovju) ali namišljena oseba (študent, ki 

je poslušal o odkritjih znanega in uveljavljenega 

znanstvenika). 

2.2 Izvedba metode igre vlog 

Ko učitelj načrtuje izvedbo učnega procesa, je pozoren na 

potek izvedbe posameznih faz. 

Vsi avtorji, ki navajajo zaporedje faz pri uporabi igre 

vlog, pripisujejo poseben pomen fazi priprave, kjer učitelj 

motivira učence z različnimi pristopi in napove potek igre 

vlog in jo časovno omeji.  

V ospredju je učitelj, ki z oblikovanjem scenerija ter 

opredelitvijo ciljev in primernosti izbire igre vlog za 

izvedbo učnega procesa, pripravi načrt izvedbe učne ure. 

Čeprav učitelj sam med izvedbo igre vlog nima večje 

vloge, je njegova vloga v fazi priprave toliko večja. Od 

učitelja je odvisno, kako bodo učenci sprejeli drugačen 

pristop k pouku, v kolikšni meri bodo učenci razumeli 

učiteljeve zastavljene cilje in nenazadnje kakšen bo 

rezultat igre vlog. 

Učitelj učence razdeli na igralce in opazovalce. Obema 

skupinama razloži nalogo, ki jo imata.  

Ustrezna priprava s strani učitelja je ključnega pomena, 

ko se pri naravoslovju odloči za izvedbo igre vlog. 

Pristop mora temeljiti na dokazih in ne na nepotrjenih 

idejah. Pomembno je natančno načrtovati katere in koliko 

informacij, bo učitelj posredoval učencem. Učenci na 

podlagi teh informacij povežejo svoje preteklo znanje z 

novimi izkušnjami (Farmery, 2003). 

Učenec si ob tem, ko prevzema neko identiteto, zastavlja 

vprašanja, ki se navezujejo na vsebino, namen in cilje 

igre vlog (1) kakšno osebnost bo igral; (2) katera stališča 

bo izražal; (3) za kaj se bo zavzemal; (4) kako se bo vedel 

in ravnal; (5) njegove osebnostne značilnosti; (6) odnos 

do drugih (Rupnik Vec idr., 2003). 

V fazi priprave se učenec pripravi za osrednjo fazo – 

interpretiranje vloge. Zanimanje za igro vlog naj bi učitelj 

zbudil postopoma, brez prisile. Židan (1993) svetuje, da 

naj si učenec vlogo izbere sam, saj se le najbolj 

motivirani učenci dovolj dobro identificirajo z vlogo. 

Sledi faza izvedbe, kjer učenci odigrajo svojo vlogo; kot 

igralci ali opazovalci. Čas same izvedbe je kratek, 

približno 15 minut, nakar sledi analiza. V primeru, da 

izvedba traja dlje časa, jo izvedemo po fazah v časovnem 

razporedu več dni. 

Izhodišče je predstavitev problema. Igralci izvedejo igro 

vlog z igranjem, opazovalci pa z opazovanjem. 

Opazovalci imajo nalogo, da opazujejo 

enotno/diferencirano (vsi učenci opazujejo isti ali različen 

vidik dogajanja), sredinsko/razpršeno (pozornost je 

usmerjena na posamezen vidik ali več vidikov) ali 

sistematično/nesistematično (opazovanje s pomočjo 

opazovalne sheme ali prosto opazovanje).  

Med izvedbo ima učitelj nadzor nad potekom dogajanja 

in koordinira igro, če igralci zaidejo z načrtovane poti. 

Pomaga jim z nasveti, da se osredotočijo na zadane cilje.  

Učiteljeva naloga je, da se učenci med izvedbo ne 

preusmerijo od izbrane vloge poskrbi za potrebne 

informacije in posreduje v sporih, če do njih privede 

nesporazum med igralci. Informacije naj vključujejo 

dovolj smernic, da do nesporazuma ne pride. Učitelj pazi, 

da izvedba ni predolga, saj se tako izogne možnim 

konfliktom med igralci ter dolgočasju. Intervenira, če 

učenec, ki igra vlogo, razlaga, zakaj nekaj počne na 

določen način (Van Ments, 1994). 

Med izvedbo učitelj lahko tudi sodeluje, vendar le v 

redkih primerih. Učenci tako dobijo motivacijo, saj 

učitelja ne vidijo kot zunanjega usmerjevalca, temveč kot 

enega izmed njih (Manning in Sharp, 1992). 

Zadnjo fazo predstavlja faza analize, ki je bistveni 

element igre vlog. V tej fazi učenci razmišljajo o 

dogajanju v igri vlog ter o lastni udeležbi in prispevku v 

procesu (Rupnik Vec, 2003). 

V tej fazi učitelj spodbuja refleksijo o vsebini in procesu. 

Vzpostavi se povezava med teorijo in izkušnjami. 

Razmišlja se o možnosti uporabe pridobljenih spoznanj v 

vsakdanjem življenju (Rupnik Vec, 2003). 

S fazo analize se zaključi faza izvajanja, saj igralci 

»izstopijo« iz svoje vloge ter pojasnijo, kaj se je zgodilo. 

Z refleksijo popravijo napake in poudarijo dobre stvari. S 

pogovorom izgine napetost, ki se je morda ustvarila med 

samo igro. Igralci imajo tako možnost sproščenega 

pogovora in osebne refleksije. Analizirajo potek igranja, 

oblikujejo se zaključki in naredi se tudi načrt za prihodnje 

učenje. Razvijejo se zmožnosti opazovanja sebe in 

drugih.  Učitelj in učenci izpeljejo splošne sklepe. 

Vprašanja pri analizi ne postavlja samo učitelj, ampak 

tudi učenci (Van Ments, 1994).  

3. PREDNOSTI IN 

POMANJKLJIVOSTI METODE IGRE 

VLOG  
Z igro vlog razvijamo timsko delo ter ustvarjalnost in 

kreativnost. Na tak način se učenec odzove na posamezne 

situacije spontano z uporabo lastne domišljije. Poleg tega 

uporaba te metode dobro vpliva na razvoj govora (Roark 

in Stanford, 1976, v Virk Rode in Belak Ožbolt, 1990). 

Ker je po fazi izvedbe refleksija, učenci in učitelj dobijo 

takoj povratno informacijo o sami izvedbi igre vlog in o 

znanju, ki so ga tekom izvedbe pridobili (Van Ments, 

1994).  

Kot prednost uporabe igre vlog pri naravoslovju 

McSherry in Jones (2000) navajata, da z metodo igre vlog 

učitelj svoje delo poveže z ustvarjalno stranjo poučevanja 

in poveča manipulacijo dejstev pri učencih (Watson, 

1985, v McSherry in Jones, 2000). Učenci imajo občutek, 
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da posedujejo znanje, saj metoda olajša njihovo lastno 

učenje, ko ustvarjajo svojo vlogo na podlagi scenarija ali 

improvizacije (Danby in Upitis, 1988, v McSherry in 

Jones, 2000). Pri tem učenci razvijajo tudi moralne 

veščine (Colby, 1987, v McSherry in Jones, 2000) in 

imajo možnost pojav fizično doživeti, kar lahko 

nekaterim učencem predstavlja način dela, ki je bližji 

njihovemu stilu učenja. Učenec s pomočjo igre vlog 

najde svoje mesto v družbi, saj spoznajo svoje okolje v 

katerem živijo in interakcije v njem (Cayton, 1989, v 

McSherry in Jones, 2000). S fizičnim doživljanjem 

učenci povečajo svoje znanje o določenih abstraktnih 

temah v naravoslovju (Lawson, 1993, v McSherry in 

Jones, 2000). 

Igra vlog razvija različna znanja in veščine, kot so 

(Rupnik Vec idr., 2003): (1) globlje razumevanje učne 

snovi, saj z aktivnostjo učencev skozi različne faze igre 

vlog prihaja do poglobljenega razumevanja in uporabe 

znanja na nov način; (2) samorefleksija, saj učenec v fazi 

analize reflektira lastno doživljanje in razvija občutljivost 

za doživljanje drugih ljudi; (3) kritično mišljenje, ki se z 

igro vlog prepleta predvsem v fazi analize, kjer zaradi 

refleksije pride do razvoja učenčeve metakognicije; (4) 

medosebne komunikacijske veščine posameznika in 

sposobnost sodelovanja, saj preko nebesedne in besedne 

komunikacije učenec vstopa v interakcijo z drugimi. Pri 

tem učitelj učenca spodbuja k ozaveščanju lastnih 

vzorcev vedenja v različnih medosebnih situacijah. 

Pomanjkljivosti metode igre vlog so lahko: (1) da zahteva 

veliko časa za pripravo in izvedbo; (2) pretirana uporaba 

pripelje do pojava uniformiranega obrazca mišljenja; (3) 

izvedba in doseganje ciljev je odvisna od sposobnosti 

učitelja in motivacije učencev; (4) s strani učencev je 

metoda sprejeta kot zabava in ne delo; (5) odvisna je od 

tega, kar učenci že vedo; (6) nekateri učenci ne bodo 

hoteli sodelovati (Van Ments, 1992, v Killen, 2007); (7) 

vsem učencem se metoda ne zdi pomembna (Van Ments, 

1992, v Killen, 2007); (8) vprašljiva je verodostojnost 

igranja nekaterih učencev kar izkrivljala sporočilo igre 

vlog (Van Ments, 1992, v Killen, 2007); (9) faza 

poročanja in refleksije je zelo pomembna, a je možno, da 

je nekateri učenci ne bodo jemali resno (Van Ments, 

1992, v Killen, 2007); (10) pretirana poenostavitev 

razlage (Lapajne Dekleva, 2009). 

Marentič Požarnik (1992a) meni, da udeleženci s 

sodelovanjem v igranju vlog neposredno osredotočijo 

svojo pozornost na neki problem. Pri tem se jim zviša 

občutljivost za lastna čustva, stališča in ravnanja in za te 

vidike pri soljudeh. Učenci ugotovijo, do katere mere 

čustva določajo ravnanje. Motivacija se dvigne s tem, ko 

energijo usmerijo v reševanje problema ter dobijo 

možnost, da uporabijo znanja, vadijo spretnosti, 

obvladujejo čustva in to v situaciji, kjer napake nimajo 

usodnega pomena, kot ga imajo v resničnem življenju. 
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POVZETEK 

»Ko pade noč, zasvetijo luna in zvezde. Naredi se drugačen dan – dan, ki ga osvetljuje domišljija, dan, v katerem se 

zalesketajo oddaljeni, pozabljeni svetovi, zazvenijo spomini, in zdi se, da se povezujemo z vsem, kar obstaja.« S temi 

besedami se začenjata poslanstvo in vizija Noči knjige, mednarodnega projekta, ki se že šesto leto odvija po vsej Sloveniji. In 

res je … za učence je to poseben dogodek, na katerem se lahko sprostijo, uživajo, predvsem pa izrazijo svoje razmišljanje, 

čustva ter se povežejo z ostalimi. Poseben čar tega dogodka pa je spanje v šoli, ki zaokrožuje celoto. Noč knjige je noč, v 

kateri se združujeta oz. prepletata prijetno s koristnim. Ekipa projekta vsako leto razpiše fokus oz. temo, vendar pa je 

odločitev posameznega učitelja, kako bo izpeljal celoten večer. To pa je močno odvisno od skupine učencev. Pomembno je, 

da se celoten program (potek večera) načrtuje skupaj z njimi, kajti tako se čutijo bolj povezane in pripravljeni so na aktivno 

sodelovanje. Prebrana knjiga je vstopnica za prisotnost na dogodku. Nadaljevanje večera pa je prepleteno z učiteljevo 

koordinacijo in smernicami ter z domišljijo učencev, ki na podlagi izbrane teme (prebrane knjige) privre na dan v obliki 

raznih dejavnosti, od lova na zaklad, detektivskih ugank do iskanja bistva prebrane knjige itd. »Svet se spreminja in prebuja s 

knjigo v roki. Z branjem prižigamo luč prihodnosti.« še zaključuje ekipa Noči knjige svojo vizijo in poslanstvo. Tudi učenci 

se prebudijo naslednji dan bogatejši za eno prijetnejših izkušenj. 

Ključne besede 

Noč knjige, povezovanje, izražanje čustev, ustvarjalnost 

ABSTRACT 

“When the night falls, the moon and the stars start to shine. Day changes into a different kind of day, which is enlighten by 

imagination, a day in which distant and forgotten worlds sparkle and the memories resonate, it seems that we are connecting 

with everything that surrounds us.” These are introductory words of a mission and vision named Book nights. This is an 

international project that has been unwinding in Slovenia for six years now. And it’s true … it is a very special event for 

students, as they can relax, enjoy, and most importantly, they can express their opinions, feelings and eventually connect with 

each other. A magical part of this event is school sleepover. Book night is a night which is both, pleasant and beneficial for 

students. Each year, a team chooses a topic, but it depends on a teacher how the whole evening will be organized. The letter 

depends on students. It is of significant importance that the students are included in the process of organizing the evening, as 

they will feel more connected and motivated to actively participate. Only the students who read the book can participate in 

the event. The course of the evening depends on teacher’s coordination and students’ engagement and imagination. The topic 

of chosen book encourages various ideas how to carry out the evening: various activities, treasure hunt, detective riddles, a 

search for a meaning of the book etc. The team of Book nights completes the vision and mission with the following words: 

“Books waken and change the world. Reading illuminates the future.” The next day the students wake up enriched with new 

and pleasant experience. 

Keywords 

Book night, connecting, expressing emotions, creativity

1. O NOČI KNJIGE 
Mednarodni projekt Noč knjige, ki obeležuje svetovni 

dan knjige, tj. 23. april, že šesto leto buri domišljijo tako 

organizatorjem kot udeležencem. Njegov namen je 

promovirati oz. spodbujati branje pri vseh generacijah – 

od najmlajših do najstarejših, zato je knjiga postavljena v 

središče dogajanja. Po vsej Sloveniji v šolah, knjižnicah, 

knjigarnah, kavarnah, galerijah itd. se odvijajo razni 

dogodki, povezani s knjigo, npr. skupno branje v šolah, 

gostovanje pesnikov in pisateljev, razstave, koncerti, 

literarni večeri, izmenjave knjig, in takrat,  kot beremo v 

poslanstvu in viziji Noči knjige, »se naredi drugačen dan 

– dan, ki ga osvetljuje domišljija, dan, v katerem se 

zalesketajo oddaljeni, pozabljeni svetovi, zazvenijo 

spomini« [1]. In tako ta dogodek doživljajo tudi učenci – 

prepustijo se dogajanju, domišljiji dajo prosto pot, se 

vživijo v zgodbo in preko raznih dejavnosti izražajo svoja 

čustva in misli ter se tesneje povežejo z vrstniki. 

V šoli, predvsem pri slovenščini, učence ves čas 

spodbujamo k branju knjig, saj se zavedamo pozitivnega 
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vpliva na posameznika in njegov razvoj – to pa potrjujejo 

tudi razni strokovnjaki. Kesič Dimic [2] pravi, da nas 

branje, knjige in vedoželjnost bogatijo in hkrati 

povezujejo s prijatelji. Tudi Jamnik [3] poudarja 

pozitiven vpliv branja na otrokov vsestranski razvoj, 

predvsem na jezikovni in intelektualni ravni, razvija in 

krepi domišljijo ter besedni zaklad, hkrati pa širi obzorje 

na različnih področjih znanja. Otroci ob branju leposlovja 

pridobivajo občutek za estetiko doživljanja književnosti, 

uporaba poučne literature pa jih navaja na knjigo kot vir 

informacij in znanja. Literatura tudi pomaga otroku, da 

sam sebe bolje razume, da dojame socialno okolje in se 

mu lahko včasih le v domišljiji prilagodi - najde svoje 

mesto v družbi, dojame njeno delovanje in lastno 

odgovornost v njej [4]. 

Toda čeprav zaradi vseh informacijskih medijev beremo 

več kot prej, mednarodne raziskave ugotavljajo, da bralna 

pismenost v svetu pada [3]. Rahel upad je opažen tudi v 

šoli. Glede branja so si otroci zelo različni - mnogi izmed 

njih so nad branjem navdušeni, še vedno pa je veliko 

tistih, ki preberejo le »nujne« knjige za domače branje, 

nekateri pa na »željo/spodbudo« staršev opravijo poleg 

tega še bralno značko. Vedno pa se najdejo tudi strastni 

bralci knjig, ki jih berejo eno za drugo, se vživijo v 

zgodbo in je knjiga njihova stalna sopotnica, tako kot je 

tudi za pesnika, kolumnista in pisatelja Marka Tomaša iz 

Mostarja, ki je v poslanici Noči knjige zapisal: “V svojem 

otroštvu sem bil obkrožen s knjigami. … Tu, med 

platnicami knjig, se mi je odpiral nov svet, vzporedna 

resničnost, ki mi je omogočala, da potujem, ne da bi šel iz 

postelje. ... Bral sem pred spanjem in ko me je začel 

premagovati spanec, sem se potopil vanj, ves v 

pričakovanju jutra, ko se bo nadaljevala pustolovščina  – 

moje drugo, skrivno življenje z junaki knjig, ki sem jih 

bral. … Knjige so prijatelji, s katerimi živim in ki me 

spremljajo tako rekoč vse življenje. Danes najpogosteje 

berem ponoči, pred spanjem. V noči se lahko s prijatelji 

skrijem in živim neko drugačno življenje, daleč od vseh 

nevroz, ki pritiskajo na nas v brezkrajno sivem, 

dolgočasnem in predvidljivem svetu. Vsaka noč je zame 

noč knjige. Noč potovanja. Pustolovščine. Upanja. 

Brezkončnosti [1]”. Take noči smo si zaželeli tudi na naši 

šoli. Izreden občutek je biti obkrožen z motiviranimi, 

vedoželjnimi, polnimi domišljije in strastnimi bralci, zato 

v tej raznolikosti otrok učitelji ves čas iščemo pravo 

spodbudo za branje. Pogosto jih privabimo s knjigo, ki 

vsebuje njim zanimivo tematiko. In na tej točki se 

začnejo naše priprave na Noč knjige.  

Ekipa Noči knjige vsako leto razpiše temo oz. fokus 

(letos so se osredotočili na 200-letnico smrti Valentina 

Vodnika in 230-letnico francoske revolucije), ki sta sicer 

v pomoč pri organizaciji Noči knjige, vendar pa lahko 

vsak ustvari z lastnim  navdihom in ustvarjalnostjo čisto 

poseben dogodek. In tudi na naši šoli smo si ustvarili 

posebno, pestro in nepozabno noč. Učenci in učitelji smo 

skupaj načrtovali celoten potek oz. program, kar je 

učence izredno motiviralo. Ves čas so aktivno sodelovali 

in se ob tem bolje spoznavali in tudi povezovali. Dobri 

medosebni odnosi po mnenju mnogi strokovnjakov 

pozitivno vplivajo na posameznika. Žorga [5] izpostavlja 

vpliv na njihova čustva in stališča do drugih in samih 

sebe ter na učinkovitost dela v skupini. Dodaja pa še  

učinkovitejšo izmenjavo mnenj med učenci ter 

ustvarjanje učenčevih pozitivnih stališč do učenja in šole 

nasploh. Zato smo temu namenili precejšnjo pozornost 

oz. načrtovali temu primerne dejavnosti. To noč smo 

zastavili tako, da sta se prepletala prijetno s koristnim.  

2. PRIPRAVE NA NEPOZABNO 

NOČ V ŠOLI 
Najprej smo določili, katero knjigo morajo učenci 

prebrati, kajti prebrana knjiga je bila vstopnica za 

prisotnost na dogodku. Zanimivo je videti, kako se 

njihove oči zaiskrijo ob prejemu vstopnice nekaj dni pred 

dogodkom. 

 

Slika 1: Vstopnica 

Seveda se pojavi problem pri izbiri knjige, zato smo 

najprej določili žanr oz. okvirno temo. Odločili smo se za 

tematsko Noč knjige, in sicer za detektivsko-pustolovsko 

noč. Izbrali smo knjigo Lažna mesta Johna Greena, ki 

govori o izginotju prijateljice, ki jo glavni junak išče 

preko skrivnih sledi in namigov, hkrati pa izpostavlja 

težave odraščanja in iskanje samega sebe. Med letošnjimi 

učenci so bili nekateri malo manj navdušeni nad branjem, 

zato smo se odločili, da si bomo ogledali tudi istoimenski 

film in ga primerjali s prebrano knjigo. To pa jih je nato 

močno spodbudilo k branju. 

3. TEMATSKA NOČ KNJIGE 
Na spletni strani Noči knjige [1] nam je bila v pomoč 

časovna razporeditev dogajanja poteka noči, ki smo jo 

prilagodili lastnim željam in aktivnostim.  

Celotno dogajanja naj bi trajala približno petnajst ur, tj. 

od 18. do 9. ure naslednjega dne. Ker pa je naš dogodek 

potekal med tednom, smo ga zaključili ob 8. uri zjutraj – 

pred začetkom pouka.  

Celotno dogajanje smo razdelili na štiri dele. 

3.1 Zgodnji večer  
Začelo se je z zbiranjem udeležencev. Učilnico smo 

nekoliko preuredili, da smo ustvarili prijaznejše vzdušje, 

na tla postavili nekaj vreč za sedenje, dodali napitke in 

prigrizke, vse skupaj pa popestrili z glasbenim ozadjem, 

da so učenci že na začetku čutili, da gre za nekaj 

posebnega. Ta del večera smo namenili sproščenemu 

pogovoru o najljubši knjigi, spoznavanju udeležencev in 

raznim igram, s katerimi je bilo nakazano, da bo treba biti 

v nadaljevanju večera pozoren na vsako malenkost. 

3.2 Večer  
Osrednji del dogajanja, ki je potekal približno do polnoči, 

je obsegal domiselno igro, v kateri so se prepletali 

detektivski in športni elementi, začinjeni z pustolovskim 

duhom in ki sta jo v celoti samostojno pripravili učenki 

za vse udeležence, ogled filma in pogovor o njem ter 

primerjava s prebrano knjigo. 

Dekleti sta igro razdelili na tri dele. Vse udeležence sta 

razdelili v pare in vsakemu dodelili vprašanja, ki so bila v 
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določeni barvi na raznih mestih po vsej šoli in so se 

navezovala na določeno knjigo. Pravilen odgovor je vodil 

do naslednjega vprašanja. Na koncu smo vsi končali na 

istem mestu. Zmagovalni par je pričakala majhna sladka 

nagrada. Sledil je drugi del, ki je bil športno obarvan, 

vendar pa je vseeno zahteval veliko iznajdljivosti, 

sodelovanja in usklajevanja. Dekleti sta v telovadnici 

pripravili izredno zanimive igre, ob katerih smo se zelo 

zabavali, predvsem pa nasmejali in ob njih smo se vsi 

skupaj še bolj povezali. Igram je sledilo iskanje zakladov. 

Zmagovalca sta imela minuto prednosti pri iskanju 

zaklada na igrišču. Našli smo prvi zaklad na drevesu, 

drugega pa nikakor ne, zato sta voditeljici dali namig, ki 

se je glasil: »Čas se vam izteka, kot pesek v peščeni uri«. 

Nato smo se vsi pognali v peskovnik. 

 

Slika 2: Iskanje zaklada v peskovniku 

Po desetih minutah kopanja v pesku, smo končno prišli 

do zaklada. Vendar se igra tudi tukaj ni končala – sledil je 

še hitri lov na manjši zaklad, ki se je skrival v garderobni 

omarici. Tudi do njega si prišel skozi labirint ugank in 

logičnih sklepanj. Igra je bila nadvse zabavna, domiselna, 

učenci so se povezali in dekleti sta si na koncu zaslužili 

bučen aplavz in iskreno zahvalo sošolcev. Predvsem nas 

je navdušila njuna domiselna igra s priimki učiteljev – če 

si razvozlal uganko, si prišel do vrat učilnice določenega 

učitelja in nadaljeval igro. V tem delu se je pokazala 

njuna kreativnost, domišljija in zrelost izpeljati obsežno 

igro do konca. 

 

Slika 3: Igra Detektivi na sledi 

V nadaljevanju je sledil mirnejši del, in sicer ogled filma 

Lažna mesta, ob katerem smo si privoščili pico. Učenci 

so z zanimanjem spremljali dogajanje na platnu, saj jim je 

bilo izredno zanimivo, ker so prej prebrali knjigo in so že 

med samim filmom komentirali razlike. Večini je bila 

knjiga bolj všeč in iz nje je vsak izpostavil svoj 

najzanimivejših oz. najljubši odlomek, ki smo ga vsi 

podrobneje komentirali. Na koncu smo izpostavili bistvo 

knjige.  

3.3 Čas po polnoči  
Poseben čar Noči knjige je spanje v šoli, ki zaokrožuje 

celoto oz. daje dogodku piko na i. Gre za izredno in 

edinstveno izkušnjo za vse učence, s posebnim žarom v 

očeh si pripravljajo »postelje« in šola se jim prikaže v 

čisto drugačni luči – prav nič strašna ni ponoči, ravno 

nasprotno … prepojena je s posebnim prijetnim 

vzdušjem. Učenci se počasi umirijo in pripravijo k 

počitku. Nekateri berejo pred spanjem, drugi se še malce 

pogovorijo s »sosedom«, tretji pa od utrujenosti takoj 

zaspijo. 

 

Slika 4: Zasluženo spanje  

3.4 Jutro  
Zjutraj smo dogodek zaključili z zajtrkom in zbiranjem 

vtisov. Učenci so zadovoljni in rahlo neprespani odšli k 

pouku. 

4. NEPOZABNA IZKUŠNJA 
Celotno dogajanje v okviru Noči knjige zahteva veliko 

energije in časa tako za pripravo kot za izvedbo, vendar 

pa prinese toliko pozitivnih učinkov, da je ves trud 

poplačan. Že samo načrtovanje dogodka ima poseben čar. 

Učenci zagreto iščejo ideje za aktivnosti, ki se bodo 

izvajale. Ob tem privre na dan njihova iznajdljivost in 

pokaže se moč njihove domišljije ter na koncu neizmerno 

zadovoljstvo. H kvalitetnemu načrtovanju in izvedbi pa 

pripomorejo tudi učiteljeve sugestije in koordinacija 

dogajanja. 

»Svet se spreminja in prebuja s knjigo v roki. Z branjem 

prižigamo luč prihodnosti.« zaključuje ekipa Noči knjige 

svojo vizijo in poslanstvo [1]. Tudi učenci se prebudijo 

naslednji dan bogatejši za eno prijetnejših izkušenj. Po 

njihovih besedah je ne bodo nikoli pozabili, na marsikoga 

od vrstnikov gledajo drugače, saj ga prej sploh niso 

poznali. V takem intimnem in prijetnem vzdušju pa je to 

še kako mogoče. 
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MATEMATIKA V GIBU JE LAHKO ZABAVNA  

LEARNING MATHS WITH MOVEMENT CAN BE FUN 
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POVZETEK  

V zadnejm času vse več beremo o izsledkih različnih raziskav, ki kažejo na pomembnost gibanja celega telesa za razvoj in 

delovanje možganov. Današnji hiter življenjski slog pa nas v našem vsakdanu pogosto prikrajša za prosti čas, predvsem za 

tistega, ki ga namenjamo gibanju. Primerno temu se je zmanjšala tudi telesna dejavnost. Matematiko poučujem v 6. razredu 

in pri učencih pogosto opažam upad koncentracije in motivacije, težave v fizičnem in duševnem razvoju ter posledično nižje 

učne dosežke. Da bi omejila negativne posledice pomanjkanja gibanja in učencem omogočila celostni razvoj, sem izziv 

prepoznala v tem, da z drugačnimi (zabavnimi) aktivnostmi popestrim učne ure matematike. Fiziološko gledano ima vsak 

otrok potrebo po gibanju vsakih 10 minut. Pri pouku delo velikokrat poteka v skupinah. Učno snov z učenci utrjujemo tudi s 

plesnimi gibi ob glasbi. Uspeh posameznika pa je odvisen od uspeha skupine. Učitelj zgolj usmerja delo učencev in skrbi, da 

se v razmišljanju ne oddaljijo od cilja učne ure. Učenci se učijo na napakah in umirjeno popravljajo drug drugega ter 

samozavestno utemeljujejo in zagovarjajo svojo odločitev. Drug drugega poslušajo in vsakemu dajo priložnost, da zagovarja 

svoje stališče. Napake postanejo priložnosti za učenje. S takšnim načinom poučevanja, kjer v učni proces vključiš igro oz. 

gibe, mimogrede pritegneš učence za delo s ciljem pridobiti njegovo pozornost. Motivacija pa je pravzaprav eden od 

dejavnokov, ki vpliva na uspešnost učenja. Opažam, da je znanje, pridobljeno na takšen način, trajnejše, saj je bilo povezano 

s prijetnim usvajanjem novega znanja. 

Ključne besede 

gibanje, koncentracija, delovanje možganov, igra, motivacija, skupinsko delo 

ABSTRACT  

We read a lot about lately the results of different researches that show how important is movement for the human beings and 

the development of the whole body and function of the brains. Unfortunately, in this fast life style, we are many times 

deprived of our free time and do not have time for exercising. Therefore the physical activity is reduced. As a Math teacher of 

6th grade, I notice the lack of concentration, motivation, difficulties in physical and mental growth, and consequently all this 

leads to lower learning abilities and achievements. In order to limit the negative consequences that arise as the lack of 

outdoor activities and enable my students an integral progress, I accepted the challenge and made Math lessons more 

interesting with fun activities. From the physical point of view every child has got the need to move and exercise every ten 

minutes.  When teaching in class I mostly use the method of group work. The revision is also sometimes done with music and 

dance. The success of the individual depends on the success of the group. Teacher is more a moderator who directs and 

motivates the students to think and discuss about the given topic in the lesson. Students also learn by their mistakes and 

calmly correct each other, and confidently establish their decisions. They listen to each other and wait for each to get their 

turn in speaking. The mistakes become opportunities for learning. With this approach of teaching through games and 

movement you motivate the students and get the attention you want. Motivation is one of the factors that successfully 

influence on learning. The knowledge gained with the mentioned methods is much more permanent since it is connected with 

a pleasant making of new knowledge.  

Keywords 

activities with movement, concentration, brain function, play, motivation, group work 

1. UVOD  
Gibanje je osnovna človekova potreba, ki nam omogoča 

preživetje, spoznavanje svojega okolja ter ohranjanje 

stika z njim. [1] Gibanje ima veliko pozitivnih učinkov na 

različna področja človekovega delovanja _ na telesno, 

kognitivno, socialno in čustveno področje. [1] Z 

vključevanjem gibalnih dejavnosti v svoje življenje in v 

šoli bomo pri učencih vplivali tudi na psihosocialno 

področje, saj nam gibanje omogoča sproščanje telesa in 

napetosti, ter povečuje splošno storilnost. [1] Tako kot pri 

odraslih ima gibalna dejavnost tudi pri otrocih (igra) 

pozitiven vpliv na zdravje, socialno in čustveno področje, 

ugotovljeno pa je tudi, da gibanje vpliva na učenje. 

Spodbuja namreč učni proces in proces mišljenja. V 

osnovni šoli lahko učitelj gibalne dejavnosti vključuje 

tudi v druge ure pouka, ne samo v okviru predmeta šport 

in tako prispeva k doseganju priporočene dnevne 

aktivnosti. Hkrati pa z uporabo gibalnih dejavnosti poleg 

telesnega področja spodbuja učenje, socialne spretnosti in 

vpliva na čustveno področje posameznika. [1] 

2. GIBANJE KOT OBLIKA 

UČENJA/POUČEVANJA 
Gibalno dejavnost lahko občasno med poukom 

uporabimo tudi kot sredstvo za obravnavo učne snovi in 

učenje. [2] Ker je otrokova potreba po gibanju naravna, 

kot učiteljica matematike, gibanje pri pouku velikokrat 

uporabim kot spontan in nevsiljiv način pridobivanja 
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novih učnih vsebin. Preko teh gibalnih iger se tako otrok 

uči količinskih predstav, računskih operacij, merjenja, 

pretvarjanja … Znanje, pridobljeno na takšen način, pa je 

trajnejše, saj je povezano z gibanjem in prijetnim 

osvajanjem novih učnih vsebin. Takšno znanje bo učenec 

lažje ponotranjil, saj so na učno snov bolj motivirani in 

na vsebine bolj pozorni. Vsekakor pa učenci potrebujejo 

določeno motivacijo za začetek gibalne aktivnosti. 

Gibanje včasih izvedemo tudi na način tekmovanja, pri 

katerem se mora posameznik potruditi po svojih 

najboljših močeh v prid celotne skupine. 

3. POZITIVNI UČINKI POUKA, KI 

VKLJUČUJE GIBANJE IN VPLIV NA 

NAŠE MOŽGANE 
Nasvet za bistre možgane: učenje, učenje, učenje in hkrati 

gibanje, gibanje, gibanje. [3] To je najboljša preventiva, 

da bodo možgani delovali kot ura do konca življenja. 

Rutina je za možgane ubijajoča. [3] Glede na to, da 

današnji učenci veliko časa preživijo v zaprtih prostorih 

tako v šoli kot doma, je zagotovo pomembna vloga nas 

učiteljev tudi, da v čim večji meri poskrbimo za učilnico 

na prostem ali pa le to »preselimo« v razred. Pouk, ki ja 

prepleten z elementi gibanja, učencu izboljša fizično in 

mentalno zdravje, poveča njegovo motivacijo, 

navdušenje, samozavest, saj imajo manj težav z motnjo 

pozornosti, izboljša se vedenje učencev v razredu (timsko 

delo, povezanost skupine itd.), učni dosežki, omogoča 

socialni razvoj, zaradi sodelovanja pa se krepi zaupanje ... 

4. MATEMATIKA, MOŽGANI IN 

GIBANJE 
Možgani so biološko pripravljeni, da imajo osnovni 

številski občutek, formalne matematične sposobnosti pa 

se razvijejo v daljšem času z izkušnjami. [2]  Možgani so 

dinamični in učne sposobnosti je mogoče graditi po 

različnih učnih poteh, kar se moramo mi kot učitelji še 

posebej zavedati, ko razmišljamo o načinih poučevanja. 

Pomembno je vključevati različne oblike vrednotenja in 

spodbujanja zavzetosti, da bi zadovoljili različne učne 

potrebe in interese otrok. Ena izmed ključnih potreb 

možganov je tudi gibanje, saj s tem povzročimo, da 

delujeta obe možganski polovici bolj usklajeno, kar pa 

posledično pomeni boljšo koncentracijo in pomnjenje, ki 

pa si jo tudi jaz kot učiteljica najbolj želim. 

 

 

Slika 1: Naši možgani 

 

5. POUČEVANJE MATEMATIKE 

IN VLOGA UČITELJA 
Matematika je eno izmed zapletenih področij, ki se ga žal 

ne da naučiti iz knjig. Prav zaradi tega med učenci ni 

ravno priljubljen predmet in jih bo večina izmed njih 

kasneje v življenju imela slabe spomine nanjo. Velikokrat 

se sprašujem oz. razmišljam, ali moram učence najprej 

naučiti matematičnih tehnik za reševanje matematičnih 

problemov in jih šele pozneje prepustiti domišljiji ali 

obratno? Zato si tudi sama postavljam vprašanje, katera 

je najboljša metoda za poučevanje matematike? 

Prepričana pa sem v eno, da noben učni načrt ne bo 

zagotovil kakovosti moje učne ure, ampak to, da kot 

učiteljica učence navdušim za matematiko, na način, da 

pridobim njihovo pozornost. Z vključevanjem gibanja, 

kot naravne oblike pa učenčevo pozornost zagotovo 

pridobim.  

6. FIT PEDAGOGIKA POMAGA 
Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje 

skozi telesno dejavnost in gibanje skozi igro.  [1] 

Pravzaprav je to inovativna, dinamična, pozitivno 

naravnana in celostna strategija poučevanja. [1] Fit 

pedagogika povezuje vse tri učne stile: kinestetičnega-

uporaba mišičnega gibanja, slušnega-prenos informacij 

preko poslušanja in vizualnega- gledanje in opazovanje.  

[1] Sama sem se z njo bolje seznanila v lanskem šolskem 

letu in njene metode pričela vpeljevati v svoje ure 

poučevanja. Ugotovila sem, da so učenci po končani 

šolski uri zadovoljnejši, veseli, izkušenejši, sposobnejši 

ter notranje motivirani. 

7. UČENJE MATEMATIKE V GIBU 

JE LAHKO TUDI ZABAVNO 
Pouk matematike v 6. razredu poskušam prilagoditi 

predvsem učencem in njihovim učnim zmožnostim. Vsak 

učenec s seboj prinese različno predznanje, naloga nas 

učiteljev pa je ta, da skušamo poiskati načine, metode, ki 

bodo posameznemu učencu približale znanje matematike 

in ga naredilo trajnejše. Naše učne ure se izvajajo v 

razredu ali pa izven (na šolskem igrišču), odvisno od 

potreb in učne snovi. Največkrat vključujem gibalne 

metode takrat, kadar učno snov utrjujejmo oz. znanje 

poglabljamo in ne takrat, kadar obravnavam novo učno 

vsebino. Predstavila bom tri učne ure, ki vključujejo 

zabavne in aktivne gibalne strategije poučevanja. 

7.1 Učenje na igrišču  
Cilj učne ure je bil, da učenci utrjujejo znanje iz merjenja 

(obseg, ploščina, prostornina), pretvarjajo merske enote, 

merijo dolžine in izračunajo obseg in površino športnih 

igrišč (nogometno, košarkarsko, odbojkarsko in 

peskovnik), ob tem pa razvijajo strpno in sodelovalno 

vedenje v skupini. Želela sem, da z uporabo gibalnih 

aktivnosti, učenci snov hitreje ponovijo in utrdijo. Pri 

izvedbi sem uporabila 3 gibalne aktivnosti.  

7.1.1 Baloni v zrak, baloni med nami 
Vsak učenec je na balon zapisal eno mersko enoto. Na 

učiteljev znak so balone odbijali (dlan, koleno, glava) od 

začetka do konca košarkarskega igrišča. Na koncu igrišča 

so se morali razvrstiti na mesto (napisi na tleh; obseg, 

ploščina, površina), ki je pripadalo merski enoti, ki je bila 

zapisana na njegovem balonu. Učenec, ki je prišel prvi na 



 

 

211 

 

 

cilj je postal vodja skupine. Ob koncu sem preverila, če 

so se učenci pravilno razvrstili in jim s tem podala 

povratno informacijo. Učenci, ki so se razvrstili napačno 

so morali sami ugotoviti kje je njegova »prava« skupina.  

 

Slika 2: Igra z baloni 

7.1.2 “Kokice” na igrišču 
Sledila je izvedba druge aktivnosti, ki sem jo 

poimenovala: »Kokice« na igrišču. Vodje so postali 

»kuharji«, vsi ostali učenci v skupini pa »kokice«. Naloga 

kuharjev je bila, da so morali zaokrožiti okrog čim več 

učencev, tako da so skakali po eni nogi, hopsali,... 

Vsakič, ko so to naredili, so morali le-ti (kokice) 

poskočiti iz počepa v zrak, iztegniti roke nad glavo in 

povedati ustrezno pretvorno mersko enoto, ki sem jo 

zahtevala. Pravilnost rešitev sva z vodjo preverjala.  

 

Slika 3: Igra “Kokice” 

7.1.3 Ulovi mersko enoto 
Tretja metoda se je imenovala: Ulovi mersko enoto. Na 

tleh so bili pomešani kartončki z oznakami merskih enot. 

V gibanju si je moral vsak učenec izbrati en kartonček in 

poiskati skupino v koloni (vlak), ki je pripada njegovi 

merski enoti. Ob koncu so učenci naredili kolone oz. 

vlake, ter razporedili oznake merskih enot, ki so si sledile 

po velikosti od najmanjše do največje.  

 

Slika 4: Tvorjenje kolon z merskimi enotami 

Ob koncu aktivnosti je vsaka skupina prejela učne liste z 

nalogami za izmero enega športnega igrišča. Sledilo je 

delo po skupinah, kjer so učenci med seboj morali 

sodelovati (merjenje, zapisovanje obrazcev, pretvarjanje). 

Ob koncu ure je sledilo poročanje in evalvacija vodij 

vseh 4 skupin. Učenci so napake popravili tako, da so jih 

prečrtali in ne brisali, ter ob njih zapisali pravilne rešitve. 

 

Slika 5: Učenje po skupinah 

7.2 Učenje v razredu 
7.2.1 “Mehurček” 
Naslednji dve učni uri smo izvajali v razredu. Prvo uro so 

učenci utrjevali osnovne geometrijske pojme (točka, 

daljica, premica, poltrak). Učenci so hodili po razredu 

tako, da se niso ničesar in nikogar dotikali. Na moj znak 

so si morali poiskali par, ki je imel enako številko noge 

kot on. Nato smo pare združili in dobili skupine po 4 oz. 

5. Učenci, ki so ostali brez para so postali nagajivčki. 

Sledilo je navodilo za potek ure. Učencem sem na 10 

kartončkih sestavila različne naloge in jih oštevilčila. 

Kartončke sem razporedila po učilnici. Učenci v skupini 

so postali mehurček, ki so se držali za roko in se niso 

smeli izpustiti, nagajivček (učenec iz prejšnje aktivnosti) 

pa je šel na sredino mehurčka. Naloga skupine je bila, da 

se držijo za roke in iz mehurčka ne izpustijo negajivčka. 

Ta jim nagaja, vendar je njegova naloga, da se pomika po 

prostoru in poišče kartončez z nalogami. Ko najde 

kartonček, ga pobere, cel balonček pa se premika z njim. 

Ko pridejo na mesto skupine, označijo nalogo v zvezek in 

jo rešijo. Dokler celotna skupina ne reši naloge, ne 

morejo po novi kartonček. Ko nalogo rešijo, kartonček 

odvržejo daleč v prostor, določijo novega nagajivčka v 

skupini in gredo po novi kartonček z nalogami. Vsak 

učenec v skupini pride na vsrto enkrat. Pomeni, da so 

morali rešiti 4 oz. 5 nalog. Seveda je sledilo tekmovanje 
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in katera skupina se bo prva prebila skozi naloge. Opazila 

sem, da so si učenci izbirali kartončke z manj besedila, da 

so se pri delu spodbujali. Učenci, ki so učno slabši, tukaj 

niso bili izpostavljeni. Skupina je delovala kot celota, ker 

so bili prisiljeni si med seboj pomagati, saj so le tako 

lahko prešli na naslednjo nalogo. Po koncu reševanja so 

si učenci naloge v skupini pregledali. Rešitve sem jim 

posredovala. 

 

Slika 6: Učenje v “mehurčku” 

 

Slika 7: Reševanje “ulovljenih” nalog 

7.2.2 “Kradljivci znanja” 
Drugo uro so učenci utrjevali znanje iz merjenja ploščine 

in prostornine. Tokrat smo z učenci učno uro izvajali ob 

glasbi. Na pesem Justina Timberlake (Can,t stop the 

feeling). Pred izvedbo ure sem določila učenca, ki je bil 

“lovec” in 4 učence, ki so imeli na listu zapisana 

vprašanja in odgovore vezane na učno snov (pripravila 

učiteljica). Ostali učenci so se ob glasbi gibali po razredu 

in se izogibali lovcu. Lovec, ki se je dotaknil učenca je 

moral obstati in dvigniti roko. S tem je pozval učenca z 

vprašanji. Ta mu je zastavil vprašanje z lista, če je učenec 

nanj pravilno odgovoril se je lahko ponovno gibal po 

razredu ob glasbi, v nasprotnem primeru pa ne. Na takšen 

način so snov utrdili in ponovili.  

 

Slika 8: Utrjevanje snovi ob glasbi 

V nadaljevanju so na moj znak učenci mize razporedili v 

skupine po štiri in se usedli. V tem času sem na eno mizo 

razporedila 10 učnih listov z nalogami in po razredu 

obesila (s kljukicami) rešitve teh nalog. Učenci so na moj 

znak (vodja) stekli k mizi z nalogami, izbrali en učni list, 

odšli v skupino in pričeli z reševanjem. Ko so vsi v 

skupini nalogo rešili, je vodja odšel po rešitve te naloge. 

Rešitve so pregledali skupaj in ga nato odnesli nazaj. List 

z nalogami pa so položili na rob svoje mize, kar pomeni, 

da so lahko drugi učenci iz ostalih skupin “ukradli” ta 

učni list. Skupina, ki je rešila največ učnih listov je bila 

najbolj uspešna. Pri tej gibalni aktivnosti so učenci, ki so 

nekoliko slabši veliko pridobili od ostalih učencev, saj se 

niso smeli premakniti na naslednjo nalogo, dokler 

predhodnje  niso rešili vsi v skupini. Cilj te naloge je bilo 

skupinsko sodelovanje. 

 

 

Slika 9: “Kradljivci znanja" 

8. ZAKLJUČEK  
Kot učiteljica doživim uspeh, kadar si ob koncu ure 

rečem: to je to, kadar začutiš osebno zadovoljstvo in 

dosežeš cilj učne ure, da si znal učence motivirati in 

pritegniti njihovo pozornost. Večina učencev ima težave 

pri matematiki, a sem mnenja, da lahko pri vsakem 

izzoveš delček, kjer lahko tudi sam zablesti in je 

zadovoljen. Prav tu lahko pomembno vlogo odigramo 

učitelji, s tem ko iščemo in menjavamo svoje načine in 

stile poučevanja in dela v razredu na bolj zabaven a nič 

manj strokoven način. Včasih je težko, a velikokrat se 

splača, ko vidiš zadovoljne učence, ki so se ob tvoji uri 

naučili nekaj novega. To je neprecenljivo darilo za 

vsakega učitelja. 



 

 

213 

 

 

9. VIRI IN LITERATURA  
[1] K. Fonda, V. Kuštrin, S. Požar in V. Prunk, Minuta 

za gibanje v razredu, Ljubljana: Inštitut za 

varovanje zdravja; Piran: OŠ Cirila Kosmača, 2010. 

[2] I. Mrak Merhar, J. Jemec, L. Umek, P. Repnik, 

Didaktične igre in druge dinamične metode, 

Ljubljana: Salve d.o.o., 2013. 

[3] B. Brazelton, Otrok, čustveni in vedenjski razvoj 

vašega otroka, Ljubljana: Založba Mladinska 

knjiga, 1999. 

[4] S. Parker, Čutila, Ljubljana: Grlica, 2003. 

  



 

 

214 

 

 

S SODOBNIM NAČINOM DELA DO ODGOVORNIH IN 

SAMOSTOJNIH UČENCEV 

A MODERN WAY OF MAKING RESPONSIBLE AND 

INDEPENDENT PUPILS 

Andreja Markuta  
OŠ Franceta Prešerna Kranj  

Kidričeva 49, Kranj 

andreja.markuta@sfpkr.si  

POVZETEK  

Šolski sistemi imajo korenine daleč nazaj v drugi polovici 18. stoletja. Večina šol po svetu še vedno deluje po modelu 

množične potrošnje in produkcije. Šole na eni strani ponujajo standardizirano znanje, iz šol pa kot po tekočem traku prihaja 

usposobljena sila. Vendar pa takšno razumevanje šole ne ustreza zahtevam današnjega časa. Učence razume kot pasivne 

prejemnike znanja, namesto da bi jih spodbujala v aktivne ustvarjalce znanja, ki se znajo učiti. Kot sodobnemu učitelju mi je 

izziv vzgajati in strmeti k samostojnosti učencev, ki znajo prevzeti odgovornost za svoje delo pri pouku. V referatu je opisan 

način dela pri urah, predstavljeni so primeri dobre prakse posameznih delov ur, ki so nam pri takem načinu dela v pomoč. 

Tako učitelji dobimo povratne informacije učencev in vidimo, kaj je potrebno pri urah prilagoditi in izboljšati. Hitro pridemo 

do ugotovitev, da s pomočjo teh pristopov v razredu predvsem okrepimo medsebojno sodelovanje med učenci in tudi med 

učiteljem in učenci. Učenci tako vedo, kaj morajo znati, postanejo bolj samokritični, samostojni in realni. Za delo so bolj 

motivirani in se bolj trudijo, pouk poteka bolj sproščeno. Učitelj je bolj osredotočen na učence same, kot pa na to, kako bo 

podal snov. Ob delu občuti več zadovoljstva, več usmerja in manj predava. Najpomembnejše pa je, da je na prvem mestu 

učenec in njegova samostojnost. 

 

Ključne besede  

samostojnost, odgovornost, medsebojno sodelovanje, aktivni učenci, sodobni učitelj  

 

ABSTRACT  

School systems have origin far back in the second half of the 18th century. Most schools around the world still function 

according to the mass consumption and production model. Schools on the one hand offer standardized knowledge, and skilled 

workers come from schools as from a conveyor belt. However, such understanding of the school does not meet the 

requirements of today's time. It produces pupils as passive knowledge recipients, instead of encouraging them to be active 

knowledge creators who can learn. As a modern teacher, it is my challenge to educate and strive for the autonomy of students 

who can take responsibility for their work in the classroom. The paper describes the method of work at lessons, examples of 

good practice of individual parts of lessons are presented, which are helpful with our way of working. In this way, teachers 

get feedback from the students and see what needs to be adjusted and improved at lessons. We quickly come to the 

conclussion that, through these approaches in the classroom, we primarily strengthen mutual cooperation between pupils and 

also between teachers and pupils. Students know what they need to know, become more self-critical, independent and 

realistic. They are more motivated for work and they are more likely to work, lessons are more relaxed. The teacher is more 

focused on the learners themselves than on how the substance will be produced. At work, he feels more satisfaction, more as 

being a guidance and less the leader of lessons. Most importantly, in the first place is the student and his autonomy. 

  

Keywords 

autonomy, responsibility, mutual cooperation, active learners, modern teacher 

1. UVOD  
Učitelji se danes sprašujemo, kako bi lahko pouk 

popestrili, da bi sodobnim učencem le-ta postal bolj 

zanimiv, da bi od njega odnesli kar največ, hkrati pa 

postali bolj odgovorni za svoje delo in svoj odnos do dela 

pri pouku. Če je učitelj le posrednik znanja in je 

poučevanje le prenašanje znanja na učence, bo učitelja v 

prihodnosti lahko nadomestiti z računalniki ali roboti. 

Bistvo poučevanja bi moralo biti v procesih med ljudmi, 

torej je poslanstvo učitelja, da poskrbi za učence, ki so 

mu zaupani [1].  

2. SODOBNI NAČINI 

POUČEVANJA  
Danes poznamo ogromno oblik poučevanja. Frontalno 

poučevanje, delo v parih, individualno delo … Katera od 

teh oblik pa bi bila najkakovostnejša za učinkovito učenje 

in poučevanje? Učenci se spreminjajo in potrebno se je 

prilagajati učenčevim zahtevam. Vse oblike dela lahko 

združimo s formativnim poučevanjem. 

2.1 Kako sem začela jaz  
Že nekaj časa sem se spraševala, kaj lahko storim, da 

dosežem aktivnejšo vlogo učencev v procesu učenja. Z 
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vključitvijo v projekt Formativno spremljanja sem začela 

brati vedno več literature in ob podpori ravnatelja ter 

nekaterih sodelavcev začela preizkušati posamezne 

elemente tega poučevanja.  

Med prebiranjem literature sem naletela na Wiliamov 

model, ki govori o tem, da je potrebno učencem 

predstaviti cilje in merila uspešnosti, nato sledijo aktivno 

učenje z zbiranjem dokazov o znanju učencev, 

samopresoja, medsebojna evalvacija in medsebojno 

spremljanje učencev. Pomembne so tudi kakovostne 

povratne informacije, ki učencu povedo, kako napreduje, 

in niso v obliki sodb o preteklih dejanjih [2].  

Te elemente sem nato začela uvajati pri svojih urah 

matematike.  

2.2 Kaj sem želela doseči 
Poučevanje mi je v vedno večji izziv. Želim doseči 

učinkovito učenje in poučevanje, kjer učenci samostojno 

razmišljajo in raziskujejo, sodelujejo v dialogih znotraj 

skupine, se učijo iz lastnih napak in s tem učno 

napredujejo, da matematiko začno povezovati z 

življenjskimi okoliščinami, da si medsebojno pomagajo 

in sodelujejo ter predvsem, da postanejo bolj samostojni 

in odgovorni za svoje delo pri pouku.  

Kot učitelj sem pri tem morala dopustiti samostojno 

razmišljanje in raziskovanje učencev, sodelovalne oblike 

učenja, paziti na razredno klimo ter predvsem spodbujati 

učence k takemu načinu dela, ki ga niso vajeni, zato jim 

misli lahko hitro pobegnejo stran od bistva snovi. Torej je 

potrebno učence zaposliti s pravimi nalogami, vprašanji 

in jih opremiti z vso potrebno opremo (učni listi, dodatni 

listi, učbeniki, e-učbeniki, splet), da lahko pouk nemote 

teče.  

Hitro ugotovimo, kar je ugotovil tudi Wiliam: ˝Otroci se 

ne naučijo tistega, kar jih učimo. Zato potrebujejo most 

med učenjem in poučevanjem, torej spremljanje. 

Spremljanje je formativno, ko je povratna informacija v 

obliki nasveta za izboljšanje znanja, ne za analizo napak 

v preteklosti ali celo sodba v obliki ocene˝ [2]. 

2.3 Kaj sem ugotovila 
S takim podajanjem povratnih informacij sem se naučila, 

da učenci z veseljem pogledajo, kje so naredili napako, 

zakaj so naredili napako in kako bodo to napako v 

prihodnje tudi odpravili. Zelo hitro so učenci razumeli, da 

se učijo zase in da so sami odgovorni za svoje (ne)delo 

pri pouku, zato se nekaterim učencem tak način 

poučevanja, kjer odgovornost za delo prevzamejo sami, 

ni več zdel tako zanimiv kot na začetku. Spoznali so, da 

so za rezultate odgovorni sami. 

2.4 Začetek drugačnega načina 

poučevanja  
Najprej sem prebrala nekaj literature in obiskala nekaj 

seminarjev, nato pa sem se odločila, da vso prejeto znanje 

tudi praktično preizkusim. Drug način poučevanja sem 

začela le v 7. razredu pri predmetu matematika. Najprej 

sem mislila na drugačen način izvesti le eno poglavje 

snovi, vendar pa je bilo učencem delo zelo zanimivo, 

sama sem bila navdušena in šlo nam je zelo dobro, zato 

smo s tem načinom poučevanja vztrajali do konca 

šolskega leta. Zgledovala sem se po modelu formativnega 

spremljanja, vendar pa za začetek nisem vnašala vseh 

elementov formativnega spremljanja, saj bi bilo preveč 

novosti tako zame kot za učence. V prihodnje imam 

namen model še dodelati z drugimi elementi. 

V učilnici sem eno tablo namenila le formativnemu 

spremljanju, tako smo jo skupaj z učenci dopolnjevali iz 

ure v uro, za vsako snov znova. 

3. PREDSTAVITEV MODELA 

FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 
Formativno spremljanje poudarja pomen aktivne vloge 

učenca pri izgradnji znanja, učitelj pa učenca podpira 

tako, da ga usmerja, nenehno ugotavlja, kako učenec 

napreduje, in prilagaja pouk informacijam, ki jih pridobi 

od učenca. S takim sodelovanjem premagujemo vrezli v 

učenju in izboljšamo dosežke [3]. 

3.1 Elementi formativnega spremljanja 
Pri FS poznamo 5 elementov. Skupaj z učenci se načrtuje 

namene učenja in kriterije uspešnosti, nato skozi celoten 

proces učitelj zbira dokaze učenja (predznanje, učni 

dosežki …), učitelj podaja sprotne povratne informacije, 

ki učence usmerjajo naprej, z vprašanji spodbuja učence 

in vodi proces učenja, na koncu pa učenci presojajo svoje 

dosežke in dosežke sošolcev.  

Bolj podrobno opisane faze si lahko ogledate v 

priročnikih za učitelje in strokovne delavce z naslovom 

Formativno spremljanje v podporo učenju. 

4. PRIMERI DOBRE PRAKSE 

POSAMEZNIH DELOV UR  

4.1 Učni cilji – nameni učenja – kriteriji 

uspešnosti 
Učni cilji so podani v učnem načrtu in le-te potem 

preoblikujemo v namene učenja. Nameni učenja učencem 

pomagajo razumeti, kaj se bodo naučili, osredotočiti se na 

dejavnosti, prepoznati, katera znanja bodo razvili in 

prevzeti nadzor nad učenjem. Paziti moramo, da namene 

učenja izpeljemo iz učnih ciljev in jih skupaj z učenci 

oblikujemo v njihovem jeziku. Učence s cilji seznanimo 

na začetku sklopa in skupaj oblikujemo namene učenja 

ter se tekom sklopa vračamo nazaj k namenom.  

Kriteriji uspešnosti so povezani z nameni učenja in 

standardi znanja. Oblikujemo jih skupaj z učenci in jih 

zapišemo v njihovem jeziku. Vsak učenec se mora 

vprašati, kako ve, kdaj bo uspešen. In s pomočjo tega 

vprašanja zapišemo kriterije uspešnosti v 1. osebi ednine. 

Ker učenci soustvarjajo kriterije uspešnosti, natanko 

razumejo, kaj se bodo učili, zakaj in čemu se bodo učili 

ter najpomembnejše, kako bodo vedeli, da jim je uspelo 

[4]. 

4.1.1 Uvodna ura 
Naša uvodna ura je potekala tako, da sem na začetku ure 

razdelila učne liste, s katerimi sem ugotovila učenčevo 

predznanje. Dovolj je, da je na učnih listih zapisano le 

nekaj pojmov, učenci pa potem napišejo, kaj o tej temi že 

vedo.  
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Slika 1: Ugotavljanje predznanja 

 

Nato sem učencem s projektorjem predvajala cilje iz 

učnega načrta. Učenci so si cilje sklopa prebrali, skupaj 

smo pogledali, če imajo kakšno vprašanje. S pomočjo 

menti.com so potem učenci vsak na svojem iPadu 

zapisali najprej nekaj namenov učenja. Menti.com je zelo 

uporaben, saj se učenčev zapis hkrati zapiše tudi na tabli, 

da ga vidijo vsi. Ko smo to naredili, so učenci ravno tako 

zapisali še kriterije uspešnosti. Ko smo zaključili z  

zapisovanjem, smo skupaj vse prebrali in naredili 

povzetek. Učenci so namene učenja in kriterije uspešnosti 

zapisovali v zvezek, jaz pa na list, ki je bil nato med 

celotnim sklopom izobešen v razredu. Tekom sklopa smo 

se stalno vračali na kriterije uspešnosti in ko smo jih 

dosegli, smo jih obkljukali. 

 

Slika 2: Nameni učenja in kriteriji uspešnosti 

Učencem je bil ta način dela zelo všeč, saj so vedeli, kaj 

se bodo učili, še bolj pa so bili navdušeni, ker so imeli 

zapisano, kaj točno morajo znati na koncu poglavja, da 

bodo uspešni pri pridobivanju ocene.  

Proti koncu leta smo način dela malo prilagodili, in sicer 

smo si na začetku ogledali učne cilje in skupaj zapisali 

namene učenja. Ob koncu vsake ure pa so učenci sproti in 

sami zapisovali kriterije uspešnosti, ki so jih tekom 

dotične ure dosegli. Ta način se nam je zdel boljši, saj so 

učenci še bolj sledili sami snovi, da so na koncu vedeli, 

kako kriterije zapisati. 

4.2 Obravnava snovi – vprašanja v 

podporo učenju - utrjevanje 
Učenci so novo snov predelali sami. Na začetku ure smo 

se pogovorili, kaj bodo delali, včasih smo govorili tudi o 

ciljih te ure in se pripravili na obravnavo snovi. Učenci so 

imeli na razpolago učbenike, občasno iPade in učne liste, 

ki sem jih pripravljala v naprej. Temelj vsega je bil 

sodelovanje v skupini in medsebojna pomoč. Učenci so 

sedeli v naključno razporejenih skupinah, proti koncu leta 

pa so skupine formirali sami, saj so že vedeli, kako 

morajo sestaviti skupine, da bo delo potekalo učinkovito. 

Učence sem skozi snov vzpodbujala z vprašanji, jih 

motivirala z nalogami. Stalno sem preverjala učenčevo 

razumevanje snovi, postavljala odprta vprašanja, ki so 

spodbujala razmišljanje in dialog znotraj skupine. 

Večino ur smo zaključili tako, da sem snov ure povzela 

še jaz pred tablo, še posebej takrat, ko je bila snov malo 

težja.  

Zelo dobro se lahko popestri ure utrjevanja. Ena bolj 

zanimiv ur so učni listi, ki sem jih pripravila glede na 

stanarde znanja. Tri učne liste: enega z minimalnimi 

standardi, drugega s temeljnjimi standardi in tretjega z 

zahtevnimi standardi. V razredu sem naredila otoke in 

razporedila učne liste, vsak otok je imel svojo težavnost 

nalog. Učencem sem povedala, da se sami razporedijo po 

otokih glede na to, koliko mislijo, da znajo. Zanimivo je, 

da so večinoma šli k lažjim nalogam in hitro ugotovili, da 

znajo več, kot so mislili, in se na to prestavili k težjim 

nalogam. Učenci so si tako dokazali, da se ne cenijo 

dovolj in bili zelo ponosni, ko so ugotovili, da so pravilno 

rešili tudi najtežje naloge.  

Oblikovala sem tudi otok, kjer sem bila jaz ves čas na 

razpolago za šibke učence, kjer bi naloge reševali supaj z 

mano. Izkazalo se je, da se učenci še vedno ne upajo 

izpostavit v razredu in do mene ni prišel nihče, zato sem 

potem lahko hodila okrog po razredu, seveda pa sem bila 

bolj pozorna na učence, za katere sem vedela, da jim 

dotična snov ne gre. Običajno sem se usedla kar poleg teh 

učencev.  

4.3 Dokazi o učenju in povratna 

informacija  
Dokazi so zbirke podatkov, ki se nanašajo na procese 

učenja in dosežke učencev. Omogočajo nam vpogled v 

razumevanje in učenje učencev. Z njihovo pomočjo lažje 

spremljamo, kje učenci so, kaj že znajo, česa še ne. Na 

podlagi dokazov prilagajamo procese poučevanja, tako da 

za prihajajoče ure izbiramo raznolike dejavnosti za 

učence. Dokazi so že pogovori med poukom, opazovanje 

učenčevega dela ter izdelki, plakati, učni listi, zapisi, 

poročila …  Pridobivamo jih v vseh fazah učnega procesa 

in jih lahko shranjujemo v učenčev listovnik. Začnemo s 

predznanjem in nato spremljamo učenčev napredek [4].   

Učitelj tekom procesa učencem daje sprotne povratne 

informacije, ki učence usmerjajo naprej. Povratne 

informacije morajo biti sprotne, pravočasne, podane v 

ustrezni obliki in osebno naravnane. Poudariti morajo 

močna področja in doseganje ciljev ter dati nasvet za 

odpravo nerazumevanja [5].  

4.3.1 Naši dokazi o učenju in moje povratne 

informacije učencem 
Vsi učenci so imeli svoj listovnik: imeli so mape, kamor 

so shranjevali srajčke in v vsaki srajčki so bili dokazi 

učenja za en sklop. 

Začeli smo z ugotavljanjem predznanja učencev. Tekom 

ur sem pridobivala dokaze učenja s pomočjo vprašanj ter 

skoraj vsako uro tudi s pomočjo različnih dejavnosti.  

Učenci so ob koncu ure uporabili izhodne listke, ki so jih 

obesili na območje na tabli. Izhodni listki vsebujejo 
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učenčevo refleksijo ob koncu ure. Vprašanja za izhodne 

listke sem oblikovala jaz vnaprej. Učenci so zapisovali, 

kaj jim je bilo pri uri všeč, kaj jim ni bilo, kaj bi 

spremenili itd. Zapisali so 3 stvari, ki so se jih tisto uro 

naučili. Včasih smo zapisali listek 3, 2, 1. Naš primer: 3 

stvari, ki jih že vem, 2 stvari, ki bi se jih še rad naučil, in 

1 stvar, ki je še ne razumem. S pomočjo teh listkov sem 

potem velikokrat začela naslednjo uro, saj so učenci 

izpostavljali zanimive stvari, ki sem jih lahko navezala na 

naslednje ure in s tem motivirala cel razred za delo. 

Listke sem spreminjala, da so bili zanimivi tudi pri drugih 

urah.  

 

Slika 3: Izhodni listki s samolepilnimi lističi 

 

Slika 4: Vnaprej pripravljeni izhodni listki 

Proti koncu snovi, ko so učenci snov utrjevali, sem 

dokaze o učenju pridobivala na naslednje načine: prvič so 

iz učbenika na učni list zapisali eno nalogo, zaprli 

učbenik in nato nalogo rešili sami. Drugič na podoben 

način, le da je nalogo rešil sosed. Naslednjič sem jaz 

podala nalogo, ki so jo rešili na list. Vse naloge na listih 

sem vedno pregledala in podala pozitivne povratne 

informacije. Pazila sem, da sem vedno v nalogah našla 

nekaj, kar je učenec že znal in to pohvalila. Napačnih 

rešitev nisem prečrtala, ampak le označila z drugo barvo 

ter zraven napisala, kaj se mora učenec še naučiti in kje v 

učbeniku najde pomoč. 

Ob koncu sklopa sem vedno pripravila kratko preverjanje 

snovi, ki so ga učenci rešili ter zraven obkrožili tudi 

smeškote, glede na to, kaj mislijo, kako dobro znajo rešiti 

posamezne naloge. Ob koncu preverjanja so odgovorili 

na vprašanja, kaj se morajo bolj naučiti, kaj znajo ter 

kako in s pomočjo koga se bodo še naučili, kar še ne 

znajo. Tudi ta preverjanja sem pregledala, podala 

povratno informacijo, nato pa so jih dodali v svoje 

listovnike.  

 

Slika 5: Vprašanja, zastavljena na koncu preverjanja 

znanja posameznega sklopa 

Učenci so ob koncu ponovno rešili tudi list o ugotavljanju 

predznanja, saj se je šele tukaj pokazal ogromen napredek 

v znanju učenca glede na prvo uro, ko smo začeli govoriti 

o novi snovi.  

4.4 Samovrednotenje in medsebojno 

vrednotenje 
Učenci presojajo svoje dosežke in dosežke sošolcev na 

podlagi dogovorjenih kriterijev uspešnosti. S tem drug 

drugemu pomagajo ugotavljati in presegati morebitna 

šibka področja [3].  

Te enote formativnega spremljanja jaz zaenkrat nisem 

vključila v naše ure, saj bi bilo tako k pouku naenkrat 

vnešenih preveč novosti. Bom pa vsekakor to poskusila v 

prihodnje. 

5. ZAKLJUČEK 
Ta način poučevanja se je pri mojih urah izkazal za zelo 

pozitivnega. Kljub začetnim skrbem, kako mi bo uspelo, 

ali se bodo učenci res učili sami, ali bo učencem šlo, kaj 

če bodo ocene veliko slabše, se je izkazalo, da učenci 

veliko bolj potrebujejo mentorja, ki jim stoji ob strani in 

jim je stalno na voljo, kot pa samo učitelja, ki snov 

frontalno razlaga, oni pa jo slišijo ali pa tudi ne. 

Pomembno je, da je pouk usmerjen v učence in ne v 

učitelja in njegovo delo. Lahko zapišem, da ocene niso 

padle, so pa se pri nekaterih učencih celo dvignile, saj so 

se učenci začeli zavedati, da so za ocene odgovorni sami 

in so s samostojnostjo in veliko truda prišli do boljšega 

razumevanja snovi in kasneje tudi do boljših ocen. 

Učencem je veliko pomenilo, da so točno vedeli, kakšni 

so kriteriji uspešnosti ter da so imeli svoj listovnik, s 

pomočjo katerega so vedeli, kaj se morajo učiti in pa 

dejansko videli svoj napredek od ugotavljanja predznanja 

do zadnje ure snovi, ko smo znanje še enkrat preverili.  
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POVZETEK  

Tablični računalniki vse bolj postajajo stalnica v poslovnem in privatnem življenju posameznika, tudi (ali predvsem) otrok. 

Zato verjetno tudi ni daleč čas, ko bodo zavzeli svoje mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu. (Dragar, 2013, str.6) Enako 

velja tudi za mobilne telefone, ki so še bolj razširjeni kot tablice, saj so tudi cenovno dostopnejši. Zaradi svoje enostavnosti in 

prilagodljivosti, dobivajo tablični računalniki (ali na kratko tablice) vse večji pomen tudi pri obogatitvi izobraževalnega 

procesa na vseh nivojih (osnovnošolski, srednješolski oz. gimnazijski, visokošolski, …). Za množično uporabo v šolstvu pa 

je poleg vseh prednosti, ki jih ponuja ta trend moderne tehnologije, vendarle še veliko vprašajev in pomislekov, kako in če 

sploh vpeljati tablice, kot »obvezen« del učne opreme učencev in učiteljev. (Dragar, 2013, str.7) UN za geografijo v OŠ  

predpisuje uporabo IKT in vključevanje digitalnih kompetenc v učni proces. Izpostaviti velja, da je za doseganje operativnih, 

vzgojno izobraževalnih in vsebinskih ciljev pouka geografije v OŠ uporaba IKT nujna, ker omogoča posodobitev pouka, 

vzgoje in izobraževanja ter opremlja učence z e-znanjem za 21. stoletje. Uporaba tablic in mobilnih telefonov popestri šolske 

ure, izboljša predstavo obravnavane snovi učencem in še bolj pritegne sedanje generacije učencev, ki odraščajo s sodobno 

IKT tehnologijo. 

Ključne besede 

tablični računalnik, mobilni telefon, geografija, zgodovina, DKE, inovativnost,  

ABSTRACT 

Tablet computers are becoming a constant in the business and private life of an individual, including (or above all)  children. 

Therefore, they will soon take their place in the educational process. (Dragar, 2013, p.6) The same applies to mobile phones 

that are even more widespread than tablets, as they are more affordable. Due to their simplicity and flexibility, tablet 

computers (or short tablets) are becoming increasingly important in enriching the educational process at all levels (primary, 

secondary, gymnasium, higher education, etc.). For massive use in schools, besides all the advantages offered by this trend of 

modern technology, there are still many questions and concerns about how and if tablets should be introduced as a 

"mandatory" part of the students' and teachers' teaching equipment. (Dragar, 2013, p.7) The curriculum for Geography in 

primary school prescribes the use of ICT and the inclusion of digital competences in the learning process. It is necessary to 

point out that the use of ICT is necessary in order to achieve the operational, educational, and content goals of geography 

teaching in primary school, because it enables modernization of education, and provides students with e-knowledge for the 

21st century. The use of the application is very simple, as students sign in to the application and then access the quiz with the 

help of the code assigned to them by the teacher. Using tablets and mobile phones spices up lessons, improves the perception 

of the subject matter to students, and even more attracts current generations of students who are growing up with modern ICT 

technology. 

Keywords 

Tablet PC, mobile phone, Geography, History, Citizenship Education, innovation

1. TABLIČNI RAČUNALNIK IN 

MOBILNI TELEFON  

Tablični računalniki vse bolj postajajo stalnica v 

poslovnem in privatnem življenju posameznika, tudi (ali 

predvsem) otrok. Zato verjetno tudi ni daleč čas, ko bodo 

zavzeli svoje mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

[1]¸Enako velja tudi za mobilne telefone, ki so še bolj 

razširjeni kot tablice, saj so tudi cenovno dostopnejši. 

Zaradi svoje enostavnosti in prilagodljivosti, dobivajo 

tablični računalniki (ali na kratko tablice) vse večji 

pomen tudi pri obogatitvi izobraževalnega procesa na 

vseh nivojih (osnovnošolski, srednješolski oz. 

gimnazijski, visokošolski, …). Za množično uporabo v 

šolstvu pa je poleg vseh prednosti, ki jih ponuja ta trend 

moderne tehnologije, vendarle še veliko vprašajev in 

pomislekov, kako in če sploh vpeljati tablice, kot 

»obvezen« del učne opreme učencev in učiteljev [1]. 
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Mobilni telefoni so že dalj časa »obvezna« oprema 

vsakega osnovnošolca in učitelja. 

2. TABLIČNI RAČUNALNIK IN 

MOBILNI TELEFON PRI POUKU V 

OSNOVNI ŠOLI 

V pilotnem projektu - testiranje tabličnih računalnikov – 

so se sodelavci projekta e-šolstvo naslonili na obstoječe 

vire in raziskave o uporabi tablic v šolstvu in širše. 

Omenjene raziskave napovedujejo vse večjo 

priljubljenost mobilnih naprav. Zato so bili avtorji 

mnenja, da je smiselno, da se tudi v našem okolju začnejo 

izvajati organizirani eksperimenti, s katerimi tako 

pridobimo primere dobre rabe [1]. 

UN za geografijo v OŠ  predpisuje uporabo IKT in 

vključevanje digitalnih kompetenc v učni proces. 

Izpostaviti velja, da je za doseganje operativnih, vzgojno 

izobraževalnih in vsebinskih ciljev pouka geografije v OŠ 

uporaba IKT nujna, ker omogoča posodobitev pouka, 

vzgoje in izobraževanja ter opremlja učence z e-znanjem 

za 21. stoletje. 

3. PRIMERI RABE 

Primer izvedbe ure ponavljanja in utrjevanja znanja je 

aplikacija Kahoot! Ko želimo izdelati K!Quiz, najprej 

navedemo naslov, nato zapišemo poljubno število 

vprašanj in za vsako vprašanje dodamo štiri možne 

odgovore. Učenci lahko razvrstijo odgovore v pravilnem 

vrstnem redu ali podajo svoje mnenje, aplikacija pa 

pokaže odstotek, kako so se učenci opredelili. Uporaba 

aplikacije je zelo preprosta, saj se učenci registrirajo v 

aplikacijo in nato s pomočjo kode, ki jim jo dodeli učitelj, 

dostopajo do kviza. 

3.1 Ostali primeri rabe 

Veliko smernic je zapisanih tudi v učnem načrtu za 

geografijo, kjer poudarjajo pomen uporabe IKT 

tehnologije pri pouku. Le-te najdemo zbrane na:  

http://www.inovativnasola.si/images/inovativna/Smernice

/GEOGRAFIJA_smernice_IKT.pdf 

3.1.1 Dostop do virov na spletu 

Preko različnih projektov so bila razvita raznovrstna e-

gradiva, ki so enostavno dostopna na spletu. Ni več ovir, 

da si ne bi teh in drugih gradiv ogledovali tudi z uporabo 

mobilnih telefonov. Ni več ovir, da si ne bi teh in drugih 

gradiv ogledovali tudi z uporabo mobilnih telefonov. 

Uporaba v šoli:  

●  iskanje podatkov o obravnavani učni vsebini,  

●  preverjanje informacij,  

●  iskanje odgovorov na postavljena vprašanja,   

●  ponavljanje obravnavane učne vsebine,  

●  dostop do e-učilnice,  

●  obravnava vprašanja avtorskih pravic,  

●  presoja verodostojnosti različnih virov ipd [2]. 

 

Slika 1: Dostop do virov na spletu [2] 

3.1.2 Fotografiranje, snemanje, predvajanje 

Slikamo in snemamo se radi stari in mladi. Mobilni 

telefoni so si zelo različni, vsi pa imajo možnost 

ustvarjanja fotografij in izdelavo avdio in video 

posnetkov, večina tudi vsaj osnovne možnosti urejanja 

posnetkov. S tem se odpirajo številne možnosti rabe 

mobilnih telefonov pri pouku. Uporaba v šoli:  

●  snemanje poskusov,  

●  slikanje na naravoslovnem dnevu,  

●  pogovor in razvijanje kritičnega razmišljanja ob 

slikah,  

●  obravnava vprašanja zasebnosti,  

●  snemanje govornega nastopa,  

●  izdelava in poslušanje podcastov,  

●  pregledovanje fotografij in video posnetkov [2]. 

 

Slika 2: Fotografiranje, snemanje, predvajanje [2] 

3.1.3 Interaktivnost 

Mobilni telefoni, ki imajo dostop do spleta so lahko tudi 

glasovalna naprava. Na ta način lahko učitelj pouk 

enostavno spremeni v zelo interaktivno izkušnjo. Stalno 

lahko z vprašanji spremlja napredovanje učečih in hkrati 

glede na njihove odgovore usmerja tok učnega procesa. Z 

uporabo glasovalnih naprav se sliši glas in mnenje prav 

vsakega učečega v  razredu. Rešitve omogočajo 

postavljanje vprašanj zaprtega tipa in tudi odgovarjanje s 

kratkimi odgovori. Uporaba v šoli:  

●  ponavljanje učne vsebine,  

●  preverjanje znanja,  

●  razvijanje kritičnega razmišljanja,  

●  skupno odločanje ipd [2]. 

http://www.inovativnasola.si/images/inovativna/Smernice/GEOGRAFIJA_smernice_IKT.pdf
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Slika 3: Interaktivnost [2] 

3.1.4. QR kode 

QR koda je dvodimenzionalna črtna koda v obliki 

kvadrata, ki jo lahko prepoznamo z ustreznimi mobilnimi 

aplikacijami. Le-te so brezplačno na voljo tudi za 

navadne telefone s kamero. Po skeniranju kode se na 

telefonu odpre spletna povezava, prikaže navaden tekst 

ali kaj drugega. Vsebino kode določimo ob generiranju, 

kar lahko storimo z brezplačnimi spletnimi orodji. QR 

kode lahko vstavimo v učna gradiva ali jih nalepimo v 

okolici. Uporaba v šoli:  

●  na učnih listih ponudijo povezave do dodatnih 

informacij ali multimedijskih vsebin,  

●  na plakatih imamo povezave na dodatne slike ali 

informacije,  

●  igra love za zakladom z različnimi postajami s QR 

kodami,  

●  dnevni koledar, ki vsak dan preko QR kode razkrije 

novo nalogo ali informacijo,  

●  izmenjava kontaktov med učenci [2]. 

 

Slika 4: QR kode [2] 

3.1.4 Osebna organizacija 

Hitrost življenja narašča, tudi pri mladih. Vedno več je 

obveznosti, različnih aktivnosti, opravil, dogodkov. 

Pametni mobilni telefoni lahko pomagajo pri vodenju 

koledarja aktivnosti, postavljanju opomnikov in 

koordiniranju aktivnosti. Mogoča je tudi sinhronizacija 

dogodkov, opravil, kontaktov med različnimi spletnimi in 

namiznimi programskimi rešitvami. Uporaba v šoli:  

●  hitro in enostavno usklajevanje aktivnosti med starši 

in učenci,  

●  usklajevanje skupinskega dela,  

●  vodenje koledarja aktivnosti pri predmetih,  

●  razvoj lastnega elektronskega listovnika,  

●  opomniki za domače naloge,  

●  beleženje opomb ob dejavnostih v razredu,  

●  obveščanje o spremembah urnika ipd [2]. 

3.1.5 Sodelovanje v spletu 

Mladostniki zelo radi komunicirajo. Že danes si preko 

spleta izmenjujejo fotografije, komentirajo dogodke, 

objavljajo zanimivosti in podajajo mnenja. Učitelji lahko 

to veščino usmerimo v doseganje učnih ciljev, kjer je 

sodelovanje ena temeljnih veščin. Na mobilnih telefonih 

je prisotnih veliko rešitev, ki omogočajo sodelovanje, 

skupno urejanje vsebin in izmenjavo virov. Uporaba v 

šoli:  

●  timsko in sodelovalno delo,  

●  komentiranje vsebin,  

●  vodenje projekta,  

●  skupna izdelava dokumenta,  

●  usmerjanje predstavitve,  

●  sodelovalno reševanje nalog ipd [2]. 

3.1.7 Razširjena resničnost 

Programi za razširjeno resničnost omogočajo pogled na 

svet skozi kamero telefona, pri tem pa nam ponudijo 

dodatne informacije o okolici. Razširjena resničnost je 

uporabna predvsem pri spoznavanje krajev na izletih, 

ekskurzijah in drugih dogodivščinah na prostem. Učenci 

lahko pri tem spoznavajo splošno dostopno vsebino ali 

ustvarjajo lastne informacije za ostale uporabnike. 

Uporaba v šoli:  

●  pridobivanje informacij o naravnih in kulturnih 

znamenitostih,  

●  dopolnjevanje informacij o naravnih in kulturnih 

znamenitostih,  

●  učeči lahko postanejo vodiči pri izletih,  

●  spodbujanje zavedanja o pestrosti okolice,  

●  pomoč pri navigaciji in orientaciji v naravi ipd. [2]. 

 

Slika 5: Razširjena resničnost [2] 

4. ZAKLJUČEK 

Kljub temu, da uporaba mobilnih telefonov pri pouku 

prinaša številne prednosti, se je vseeno potrebno zavedati 

tudi številnih nevarnosti. Najprej je potrebno poskrbeti za 

fizično varnost mobilnih telefonov. Pravila za rabo je 

dobro vključiti v šolski hišni red. večina sodobnih 

pametnih telefonov ponuja orodja, ki omogočajo 

izsleditev telefona v primeru izgube ali kraje. Za uporabo 

tovrstnih aplikacij so odgovorni lastniki mobilnih 

telefonov, priporočamo pa splošno ozaveščanje o 
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postopanju v primeru izgube mobilnega telefona in 

zagotavljanje fizične varnosti naprav. Vsak pripomoček 

se lahko uporabi za dobre ali slabe aktivnosti. Uporabniki 

mobilnih telefonov se relativno enostavno srečajo z 

neprimernimi vsebinami, kot so spam, različne reklame, 

nasilje in sovražne vsebine, pornografija ter vsebine, ki 

vsiljujejo vrednote(nacionalizem, rasizem, …). Za mlade 

ni težko najti kopice prednosti v sodobnih mobilnih 

telefonih. Majhni ekrani za mlajše generacije z dobrim 

vidom in spretnimi prsti niso ovira, prej prednost. Zaradi 

priročne oblike imajo lahko namreč mobilni telefon 

vedno varno spravljen v žepu, stran od dosega odraslih, 

kar seveda omogoča visok nivo zasebnosti, ki ga denimo 

namizni računalnik ne. Kljub vsem nevarnostim ne 

smemo pozabiti tudi na vrsto prednosti. Mladostniki 

imajo na svojih mobilnih telefonih na dosegu prstov več 

informacij, kot jih lahko ponudi šolska knjižnica ali celo 

učitelj. Dostop do informacij je le ena plat zgodbe, saj je 

potrebno mlade izobraziti tudi o kritični presoji 

internetnih virov in njihovi ustrezni uporabi. Seveda pa 

bo potrebno na začetku vložiti nekaj dodatnega dela in 

ustvarjalnosti pri pripravi ustreznih gradiv in aktivnosti, a 

dodatno delo se ponavadi obrestuje z večjim zanimanjem 

učencev in posledično boljšimi učnimi rezultati. Uporaba 

tablic in mobilnih telefonov v šolstvo prinaša številne 

prednosti in izzive. Če bo prišlo do množične uporabe 

tablic in mobilnih telefonov v vzgojno-izobraževalnem 

procesu, bo ob uvajanju potrebno organizirati 

usposabljanje, ki bo učiteljem, učencem in staršem 

prikazalo smiselnost rabe in posledice, ki jih stalna raba 

teh naprav prinaša v življenje učencev tako v šoli kot tudi 

doma. 

5. VIRI IN LITERATURA 

[1] Dragar F., Dragar J., (2013). Možnost uporabe 

tabličnih računalnikov v osnovni šoli – raziskovalna 

naloga. Celje 

[2] Mobilni telefon v šoli. Pridobljeno 21.03.2019 

https://safe.si/sites/default/files/mobilnitelefonivsoli_e_so

lstvo.pdf

https://safe.si/sites/default/files/mobilnitelefonivsoli_e_solstvo.pdf
https://safe.si/sites/default/files/mobilnitelefonivsoli_e_solstvo.pdf
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POVZETEK 

Pri pouku kemije načrtujemo projektno sodelovalno delo, pri katerem sodelujejo dijaki posameznih letnikov. Delo vključuje 

pripravo, načrtovanje, iskanje virov in izvedbo laboratorijskega dela. Vsebine so povezane z učno snovjo, le da od dijakov 

zahteva veliko večjo motiviranost, povezovanje podatkov, vključevanje aktualnih vsebin iz vsakdanjega življenja. Hkrati jih 

navajamo na odgovornost in pripadnost skupini. Prvi letniki proučujejo Periodni sistem; lastnosti kovin in posameznih spojin. 

Drugi letniki proučujejo lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in sodobnih tehnologijah. In tretji letniki 

proučujejo hrano, vlogo beljakovin, ogljikovih hidratov, lipidov. Cilj naloge je, da teoretično znanje podprejo z 

eksperimentalnim delom, da kritično presojajo in vrednotijo rezultate. Metoda dela se je izkazala za zelo dobro, saj dijaki 

aktivno sodelujejo, iščejo podatke, ki jih zanimajo in so pomemben del njihovega življenja.  

Ključne besede 

sodelovalno delo, iskanje informacij, kritično presojanje, vrednotenje rezultatov 

ABSTRACT 

In Chemistry classes we try to engage students in cooperative learning in which students take part. The work includes 

preparation, planning, searching for sources and execution of laboratory work. The content is connected with the general 

curriculum but the tasks require higher motivation, data correlation, relevant tasks from real life situations. This is also a 

good preparation for them to develop responsibility and team building. The first year students work on the Periodic system, 

the  characteristics of metals and individual chemical compounds. The second year students work on the characteristics of 

selected elements and compounds in biological systems and modern technologies. The third year students are examining 

food, the role of proteins, carbo hydrates and lipids. The goal of this task is to back up the theoretical knowledge with 

laboratory work, to critically analyse and explain the data. This method of work proved to be very successful because the 

students are actively engaged in the task, they are searching for data relevant in their life. 

Keywords 

cooperative learning, searching for sources, critical analysis, data analysis

1. UVOD  
Naloga sodobnega učitelja ni le strokovnost, temveč tudi 

didaktična spretnost in dar za delo z mladimi. Da bi 

dosegli te cilje, je treba poznati čim več inovativnih 

pristopov poučevanja. Učitelj se tako lažje odziva na 

potrebe posameznikov s prilagojenimi vsebinami, 

metodami in oblikami dela. Ena izmed takšnih metod je 

zagotovo skupinsko delo, ki mora biti dobro organizirano 

in vnaprej načrtovano.  

S to metodo dijake naučimo tudi spretnosti timskega dela, 

ki ga bodo prenesli naprej na kasnejša študentska leta in v 

svoje delovno okolje. Skupinsko delo je zelo dobra 

strategija za rešitev dveh pogostih problemov v razredu: 

pritegniti manj motivirane dijake, da bodo aktivno 

sodelovali, in uspešno poučevati nadarjene dijake, ki 

imajo veliko dodatnega znanja in kompetenc. 

Pri pouku kemije torej načrtujemo projektno sodelovalno 

delo, pri katerem dijaki usvojijo ustrezno znanje. Eden 

izmed glavnih ciljev te metode dela je izboljševanje 

znanja kemije in njihove uporabe ter posledično boljše 

razumevanje kemijskih pojavov, kar je za veliko dijakov 

nekaj nepredstavljivega. Teoretično znanje torej podprejo 

z eksperimentalnim delom, da kritično presojajo in 

vrednotijo rezultate. 

2. KAJ JE SKUPINSKO DELO 
Cohen [4] skupinsko delo definira kot delo dijakov v 

skupini, ki ga jasno določi učitelj. Skupina naj bo dovolj 

majhna, da lahko vsak od njih k nalogi nekaj doprinese. 

Od dijakov se pričakuje, da izpeljejo nalogo brez 

neposredne in takojšnje pomoči učitelja. Ko učitelj da 

dijakom delo v skupini in jim pri tem dovoli, da delajo 

napake in se sami borijo za uspeh, s tem izvede prenos 

svoje avtoritete na dijake. Prenos avtoritete na dijake pa 

je temeljna posebnost (ang. key feature) skupinskega 
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dela. To pomeni, da so zdaj dijaki odgovorni za svoj 

prispevek k skupinskemu delu. Pri svojem delu so 

svobodni, saj nalogo dokončajo na način, za katerega 

menijo, da je po njihovem mnenju najboljši, učitelju in 

ostalim dijakom razreda pa so odgovorni pripraviti 

predstavitev ob prisotnosti eksperimentalnega dela.  

3. UČITELJEVO DELO PRI 

SKUPINSKEM DELU 
Učitelj mora sprejeti več odločitev še pred samim 

začetkom skupinskega dela. Odločiti se mora glede 

velikosti skupin in razvrstitve članov v skupini, izbrati 

mora gradivo, ki ga bodo dijaki uporabljali pri delu. 

Definirati mora nalogo. Učitelj mora jasno definirati 

nalogo in dijake poučiti o konceptih in strategijah, ki jih 

skupinsko delo vključuje. Razložiti mora pomen 

pozitivne medsebojne odvisnosti in individualne 

odgovornosti. Definirati mora kriterije za uspešno delo, 

po katerih se bo le-to ocenjevalo. Spremljati mora 

napredek v skupini in posredovati, če je to potrebno. 

Učitelj mora delo dijakov v skupini sistematično 

opazovati in zbirati podatke o delu skupin. V izjemnih 

primerih, ko ne najdejo rešitve, mora posredovati in 

pomagati dijakom, da delo poteka natančno in uspešno. 

Delo mora vrednotiti. Učitelj mora vrednotiti delo in 

dosežke celotne skupine in posameznikovo delo znotraj 

skupine. Dijaki lahko svoje delo in delo skupine 

vrednotijo kar sami, pri tem pa jim je v pomoč tudi 

učitelj. 

4. SKUPINSKO DELO DIJAKOV V 

RAZREDU 
Delo v skupini je potekalo že pri uri kemije. V ta namen 

predvidimo 4 šolske ure. Sodelujejo dijaki od 1.-3. 

letnika. Po predstavitvi tem, se razdelimo v skupine, pri 

čemer dijaki dobijo delovne liste in pričnejo z 

načrtovanjem.  

Prvi letniki proučujejo Periodni sistem; lastnosti kovin in 

posameznih spojin. Drugi letniki proučujejo lastnosti 

izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in 

sodobnih tehnologijah. In tretji letniki proučujejo hrano, 

vlogo beljakovin, ogljikovih hidratov, lipidov.  

Izbor eksperimentalnega dela: Najprej morajo dijaki 

pregledat vsebino oz teoretske osnove in si razdelit 

posamezna poglavja za predstavitev. Nato načrtujejo 

eksperimentalno delo. Sami poskušajo poiskati primeren 

eksperiment in ga proučijo. Izberejo laboratorijski pribor 

in sestavijo navodila za potek dela. Pri tem morajo 

upoštevati vsa varnostna navodila.  Eksperimentalno delo 

tudi predhodno izvedejo.  

4.1 Primer naloge za 1. letnik 
Področje dela: Problemska naloga 

1. Preberite problemsko nalogo in odgovorite na 

vprašanja. 

2. Preučite človekov vpliv na globalno segrevanje.  

3. Napišite svojo problemsko nalogo z vprašanji, ki 

opisuje elemente v periodnem sistemu. 

4. Pripravite eksperiment in navodila za izvedbo 

eksperimenta, ki razlaga vašo problemsko nalogo. 

Problemska naloga 

»Čas je za spomladanska dela na vrtu,« je oče spomnil 

Roka, ki se je naenkrat domislil koliko dela ima za šolo. 

»Vrt je potrebno prelopatiti,  ograjo pobarvati, sploh pa 

ti  malo sprostitve ne bo škodilo,« se ni dal oče. »Dedek 

je predlagal, da vrt posujeta z apnom,« se je oglasila še 

mama, ki je že delala zasaditveni načrt. »Odkar so 

naredili obvoznico mimo naše hiše in odkar sosedi kurijo 

z velenjskim lignitom, zelenjava ne raste več, kot je 

nekoč.« 

»No, prav, pa naj kemija in slovenščina še malo 

počakata, saj sonček prijetno vabi,« si misli Rok in se 

prav počasi odpravi za očetom. Prelopatila sta vrt,  

železno ogrodje  za klopco sta zdrgnila z žičnato krtačo in 

ga prebarvala z zaščitno barvo, ograje iz aluminija pa na 

srečo ni bilo potrebno prebarvati. 

Prišlo je poletje, čas počitnic in trenutki posedanja na 

klopci pod češnjo so bili prav prijetni, na gredicah pa se 

je bohotila krasna zelenjava. Mamin ponos. 

Vprašanja na katera odgovorijo dijaki: 

1. Povečanje katerih plinov je posledica prometa zaradi 

obvoznice mimo hiše, v kateri živi Rokova družina? 

2. Kateri plin se izloča, ko sosedi kurijo z lignitom, ki 

vsebuje veliko žvepla? 

3. Kateri plini povzročajo kisli dež? Napiši reakcije. 

4. Katero formulo ima apno? 

5. Zakaj sta Rok in oče ob lopatenju posula po vrtu 

apno? 

6. Zakaj je ogrodje klopi zarjavelo, aluminijasta ograja 

pa ne? 

7. Kaj povzroči rjavenje? Napiši kemijsko formulo rje? 

4.2 Primer naloge za 2. letnik 
Področje dela: Proučevanje žveplove(VI) kisline, H2SO4 

1. Proučite kje v Sloveniji izdelujejo žveplovo(VI) 

kislino, kako jo izdelujejo.  

2. Proučite zakaj se uporablja žveplova (VI) kislina in 

opišite delovanje akumulatorja.  

3. Proučite probleme onesnaževanje okolja z žveplovo 

(VI) kislino in njenimi derivati oz. izdelki, ki 

vsebujejo žveplovo kislino.  

4. Pripravite eksperiment za proučevanje lastnosti 

žveplove (VI) kisline (korozivnost, higroskopnost, 

kislost, oksidativne lastnosti …). Izdelajte navodila 

za eksperiment (namen, pripomočki, kemikalije  - 

pri tem oznake za nevarnost, H, P stavke, izvedba 

eksperimenta, zbiranje rezultatov, vprašanja za 

razumevanje). 

Motivacijski članek za 3. skupino 

Žveplova (VI) kislina je ena od osnovnih kemikalij, ki se 

uporabljajo v različnih industrijskih procesih in tudi v 

vsakdanjem življenju (avtomobilski akumulatorji). Na 

svetu je na leto proizvedejo 100 milijonov ton. Razvitost 

neke države ocenjujejo glede na letno porabo žveplove 

(VI) kisline. Približno 70% je porabijo za proizvodnjo 

umetnih gnojil, drugo pa za polnjenje avtomobilskih 
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akumulatorjev in v kemijski industriji, npr. za sintezo 

aluminijevega sulfata (VI), Al2(SO4)3 ali v industriji 

organskih barvil itn. 

4.3 Primer naloge 3. letnik 
Antioksidanti 

1. Tradicionalne metode  različnih kultur za 

podaljšanje življenjske dobe živil. 

2. Naravni antioksidanti. 

3. Seznam antioksidantov, značilnih za živila različnih 

ljudstev (zeleni čaj, temna čokolada, rdeče vino …). 

4. Nagradni razpis za najbolj ilustrativen primer 

uporabe dveh antioksidantov v vsakdanjem 

življenju. 

5. VREDNOTENJE SKUPINSKEGA 

DELA  
Predstavitev dela: vsak v skupini javno predstavlja delo 

5-8 minut, lahko ob Power point predstavitvi (za 

pozitivno oceno ne sme brati iz zapiskov), pokazati mora 

razumevanje teme ob dodatnem vprašanju. 

Vsak v skupini mora oddati pisno poročilo, ki mora 

vsebovati naslov, uvod v temo, temo, en recept priprave 

zdrave hrane in vire, od katerih mora biti vsaj en knjižni 

vir (Viri morajo biti pravilno citirani tako v besedilu kot 

na koncu poročila in power point predstavitve.). 

Vrednotenje izvaja učitelj, ki je pri skupinskem delu le v 

vlogi mentorja in opazovalca. Delo članov skupin 

opazuje od daleč, kajti le tako lahko opazuje vse dijake in 

na koncu ovrednoti njihovo delo. Učitelj mora dijakom že 

na začetku dela dati jasna navodila in tudi dijake obvestiti 

o tem, da morajo ob morebitnih nejasnostih in vprašanjih 

najprej poiskati rešitev znotraj skupine. Šele takrat, ko 

nihče v skupini ne ve odgovora oz. rešitve, pristopi en 

član skupine (časovni vodja) do učitelja in mu postavi 

vprašanje.  

6. SKLEP 
Metoda dela se je izkazala za zelo dobro, saj dijaki 

aktivno sodelujejo, iščejo podatke, ki jih zanimajo in so 

pomemben del njihovega življenja. Naučijo se 

samostojno izluščiti podatke, kritično presoditi in izbrati 

eksperimentalno delo. Naučijo se sodelovati v skupini in 

prevzemati odgovornost, saj je celotna skupina odvisna 

od posameznika.  

Za dijake je ta metoda zanimiva saj res aktivno sodelujejo 

in poiščejo primere iz vsakdanjega življenja. S tem jih 

navajamo tudi na opazovanje življenjskih procesov.  
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POVZETEK 

Vsakodnevna praksa dela v 1. razredu prepogosto zgublja prvotno namero postopnega uvajanja učencev v šolo in je že 

močno storilnostno naravnana. Ob tem tudi v šolski prostor vse bolj vdirajo raznovrstni elektronski pripomočki in praksa, ki 

zagotovo ne pomagajo pri (grafo)motoričnem razvoju učencev. Prispevek prikazuje prakso, ki se skuša odmakniti od 

trenutnih trendov ter z naslanjanjem na klasično pripovedništvo dosegati celovitejši in skladnejši razvoj otrok. Prikazana je 

načrtna in dosledna uporaba doživljajske pripovedi, uporabljene za razvoj predopismenjevalnih zmožnosti in pravilne 

poteznosti linij, črk in številk. Ob intenzivni motivaciji prvošolci prek uporabe te metode na sproščen način zmorejo 

premagovati zahtevne grafomotorične prvine, hkrati pa krepijo zmožnost poslušanja, empatije, sprejemanja mnenj drugih, 

širjenja besednega zaklada in domišljije.  

Ključne besede 

doživljajska pripoved, predopismenjevalne zmožnosti, motivacija 

ABSTRACT 

The day-to-day practice in first class is now too often losing the original intention of gradually introducing pupils to school 

and is already highly productive. Moreover, various electronic devices and practices are increasingly being penetrated into 

the school space, which certainly do not help with the (grapho)motoric development of students. The article presents a 

practice that seeks to move away from current trends and, with reliance on a classical storytelling, achieve a more 

comprehensive and coherent development of children. The planned and consistent use of the storytelling is used to develop 

the pre-writing capabilities and the correct movement of lines, letters and numbers. With intense motivation in a relaxed way, 

first-class pupils can overcome challenging graphomotoric elements and also enhance the ability to listen, empathy, accept 

the opinions of others, spread vocabulary and imagination.  

Keywords  

storytelling, pre-writing capabilities, motivation 

1. OPREDELITEV 

GRAFOMOTORIKE, MOTIVACIJE 

IN METODE PRIPOVEDOVANJA 
Eden izmed razlogov uvajanja devetletne osnovne šole in 

zgodnejši vstop otrok v 1. razred je bil zagotoviti 

prvošolcem mehak prestop iz vrtca v šolo. Tedanji 

poudarki učnega procesa so temeljili na igri, gibanju ter 

konkretnem načinu dela. Pouk slovenščine je bil v 

glavnem namenjen opismenjevalnim ciljem in 

književnosti, matematika pa spoznavanju števil do 10, 

štetju, urejanju števil … Po posodobitvi učnih načrtov so 

se pričakovani standardi znanj v 1. razredu precej razširili 

in nivo zahtevnosti znanja se je dvignil.  

Ob tem je dejstvo, da živimo v svetu, ki je postal 

preplavljen z elektronskimi pripomočki, s hitro 

napredujočo tehnologijo ter tempom življenja. Že 

predšolskim otrokom rokovanje s pametnim telefonom ali 

tablico ni tuje. Spontano igro kot temeljno metodo za 

usklajen psiho-fizični razvoj otroka, vse bolj izpodrivajo 

elektronske igrače in vodene dejavnosti. Otroci so že od 

malih nog navajeni animacije, neprestanega dogajanja in 

nenaravnega vrveža okoli njih.  

Pri današnjih prvošolcih tako opažamo, da so precej 

nemirni, odkrenljivi, imajo slabše razvite grafomotorične 

sposobnosti, težko vzdržujejo pozornost in koncentracijo, 

slabše sledijo navodilom in imajo pomanjkljiv besedni 

zaklad. Vrstijo se tudi težave na socialnem področju, saj 

težje delujejo v skupini, več je tožarjenja, medvrstniških 

sporov, ki jih sami ne zmorejo in ne znajo reševati ter se 

zatekajo po pomoč k odrasli osebi.  

Učiteljem nam je zagotovo v velik izziv, kako v številčno 

(pre)polnih razredih voditi pouk, ki upošteva 

individualizacijo in diferenciacijo, zagotavlja optimalen 

razvoj vsakega učenca ter ohranja motivacijo za učenje. 

V začetnih razredih je otrokova uspešnost precej odvisna 

od grafomotoričnih spretnosti in senzoričnih funkcij. 

Grafomotorika, kot razlaga Žerdinova [1], pomeni 

sposobnost in spretnost pisanja – oblikovanja črk in 

drugih pisnih znamenj in je specifični del splošne 

motorike. Za pisanje mora imeti otrok razvite drobne, 

finomotorične spretnosti in usklajeno delovanje rok in 

oči. V 1. razredu je, kot nam nalaga učni načrt za 

slovenščino [2], velik poudarek na razvijanju 

predopismenjevalnih zmožnosti, kot so vidno 

razločevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, 
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grafomotoriko, orientacijo na telesu, v prostoru in na 

papirju, držo telesa in pisala … Med posamezniki so 

ravno na tem področju zelo velike razlike. Nekateri 

učenci so grafomotorično že izredno spretni, pri nekaterih 

pa se že takoj kažejo primanjkljaji, kot so neustrezna drža 

pisala, slaba orientacija na papirju, okornost in 

nenatančnost pri zapisu črt in črk ipd. Hkrati pa učenci 

odklanjajo tovrstne dejavnosti, ker jim niso zanimive in 

težko vztrajajo pri nalogi. 

Ključ, kako takim otrokom približati šolske naloge in 

zahteve, je v motivaciji. Motivacija je pojav, ki nima 

enotne opredelitve, vendar pa, kot pravi Kobal [3], je 

proces, ki spodbuja in usmerja posameznika k 

določenemu cilju. Boekaertsova [4] zagovarja stališče, da 

moramo učitelji pri učenju bolj upoštevati motivacijo in 

čustva in se držati naslednjih motivacijskih načel: 

1.  motivacija se izboljša, ko se učenci počutijo zmožne 

narediti tisto, kar se od njih pričakuje. Ti učenci 

izbirajo zahtevnejše probleme, vlagajo več truda in 

vztrajajo dalj časa. 

2.  Učenci so bolj motivirani, ko predmet cenijo in jim 

je jasen namen učenja. Tudi mlajšim učencem 

razložimo, zakaj se nečesa učijo. 

3.  Učenci so bolj motivirani, ko doživljajo pozitivna 

čustva v zvezi z didaktičnimi dejavnostmi. S 

spodbudami in pohvalami učenci dobijo občutek, da 

zmorejo dobro opraviti svojo nalogo in so pri tem 

uspešni. Pozitivna čustva jih napolnijo z energijo, s 

čimer ustvarijo optimalno notranje okolje za učenje. 

Ti občutki ponosa in samospoštovanja so za učenca 

pomembnejši od materialnih nagrad. 

4.  Učenci so bolj motivirani za delo, ko zaznajo 

dosledno usklajenost med določenimi dejanji in 

dosežki. Če je učenec prepričan v svoje nizke 

sposobnosti, potem bo motivacija za učenje nizka. 

Če pa učenec neuspeh pripiše napačnim strategijam 

pri učenju, njegova motivacija ne bo padla. Učitelji 

moramo torej poskrbeti, da si učenci rezultate 

razlagajo na zdrav način, tudi v primerih, ko se slabo 

izkažejo. 

Ziglar [5] trdi, da na učence najslabše vplivamo z 

ustrahovanjem (ima kratkoročni učinek), bolje s 

spodbudo, najbolje pa z omogočanjem osebnostnega 

razvoja in poudarjanjem njihovih in ne naših razlogov za 

sodelovanje. 

Pri razvijanju grafomotorike je zato ključnega pomena, 

da učence med delom sproti ozaveščamo in popravljamo 

pravilno držo telesa in pisala, na ošiljen svinčnik, jim 

pomagamo pri orientaciji na papirju in odpravljamo 

začetniške napake. Učenci tako dobijo občutek zaupanja, 

varnosti in so pri delu uspešnejši. Zelo hitro opazijo svoj 

napredek, zato se tovrstnim nalogam več ne upirajo 

oziroma celo sami posegajo po podobnih nalogah. 

Učitelji vzgajamo in poučujemo z lastnim zgledom, s 

spoštljivimi odnosi in jasnimi sporočili. Kadar želimo, da 

si učenci nekaj trajnostno zapomnijo, morajo učenci to 

podoživeti. Endres [6] opisuje sloje človekovih psihičnih 

funkcij. Najgloblji sloj je doživljanje, sledijo mu hotenje, 

čutenje in mišljenje ter zaznavanje. Za usvajanje znanja 

je zato potrebno vedeti, da globlje kot posežemo, 

močnejši bo učinek. Kar učenci le opazijo oziroma slišijo, 

gre hitro mimo njih, če o nečem samo razmišljajo ali 

občutijo tudi traja le kratek čas. Šele doživljeno ostane v 

njih. 

Pri usvajanju grafomotoričnih spretnosti brez vadenja 

ravnih, poševnih, krivih, lomljenih, valovitih, krožnih … 

rt seveda ne gre. Preden učenec začne s samo dejavnostjo 

mora, kot je bilo povedano že prej, vedeti, čemu so vaje 

namenjene in potrebne, začeti je treba postopno od 

lažjega k težjemu (od ravnih črt do zapletenih vzorcev s 

kompleksnimi črtami), predvsem pa se šestletnike za delo 

da motivirati, če za motivacijo uporabimo tudi 

pripoved/pravljico, ki je na nek način povezana z 

nadaljnjim grafomotoričnim vzorcem, ki ga bodo učenci 

dorisovali oziroma poustvarjali. 

Pripovedovanje je metoda, ki je stara kot človeštvo, 

vendar se v zadnjih letih zaradi poudarjanja pomena 

aktivnega učenja pomika v ozadje [7]. Če mora učenec 

več kot petnajst minut nekaj poslušati, se že pojmuje, da 

je učenec postavljen v preveč pasivno vlogo, kar po 

sodobnih metodah poučevanja vsekakor ni zaželeno. 

Pripovedovanje pravljic otrokom ima številne 

nezamenljive prednosti [8], saj povezuje vse vidike 

otrokove osebnosti. Spodbuja domišljijo, aktivira čutila in 

možgane, razvija intelekt, neguje potrebo po 

domišljijskem svetu, razvija besedni zaklad … Prek 

pravljic se otrok sooča z osnovnimi človeškimi 

situacijami, spoznava posledice neustreznega ravnanja in 

si pridobi potrebne vzorce obnašanja. Prek pravljic in 

zgodb učenec spoznava življenjska sporočila, vrednote in 

moralne nauke.  

Pripovedovanje v razredu ima še nekaj prednosti [9]:  

- otroci so enako stari, imajo približno enako dolžino 

koncentracije in sposobnosti sodelovanja v skupini, 

prav tako so čustveno, umsko in izkustveno na 

podobni ravni.  

- S pripovedovanjem se oblikuje najbolj tesen in 

učinkovit stik med učiteljem in učenci, saj se 

ustvarja primerno vzdušje, utrjuje medsebojno 

naklonjenost in zaupanje. 

- Med pripovedovanjem se tako ustvari intima, kjer se 

učenci počutijo varne, zato se jim poveča sposobnost 

koncentracije in obenem tudi zmožnost globljega 

doživljanja pravljice. 

- Učitelj kot pripovedovalec pa je bolj svoboden, ni 

vezan na besede in povedi, zato je pripovedovanje 

bolj spontano in doživeto, obenem pa se učitelj ves 

čas lahko prilagaja publiki, njenim reakcijam, 

morebitna pojasnila vplete v zgodbo ipd. 

Sama pripoved mora biti jasna in razumljiva, kot učitelji 

moramo paziti tudi na knjižno rabo jezika. S 

spreminjanjem barve glasu, z dinamiko in tempom 

govora, obrazno mimiko in drugim neverbalnim 

sporočanjem, stopnjujemo dogajanje v zgodbi, vmes so 

zaželeni tudi trenutki tišine, kjer učenci predelujejo dane 

informacije in poglabljajo doživljanje zgodbe. 

Pripovedovalec temeljito izkoristi tudi prostor. Giblje se 

med poslušalci, da drži njihovo pozornost, hkrati pa lahko 

z gestami umirja tudi bolj nemirne otroke.  

Vendarle pa je potrebno tudi poudariti, da mora učitelj-

pripovedovalec pri izvajanju te metode biti notranje 
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motiviran, pripoveduje naj le tisti, ki mu je to v veselje in 

pripoveduje naj le tiste zgodbe, ki so mu blizu, saj to 

doda še zadnjo, pomembno sestavino dobrega 

pripovedovanja.  

2. DOŽIVLJAJSKA PRIPOVED V 

PRAKSI 
V 1. razredu usvajanje grafomotoričnih spretnosti zajema 

velik spekter poučevanja, sprva enostavne poteznosti črt 

hitro preraščajo v zapletenejše vzorce, hkrati pa se pri 

slovenščini in matematiki začne učenje pravilne 

poteznosti velikih tiskanih črk in številk. Teh dejavnosti 

zares ni malo. Učencem, ki jim sedenje pri miru in 

natančno zapisovanje v zvezke ni enostavna naloga, se 

dokaj hitro naveličajo takšnih dejavnosti, zato želijo svoje 

delo čim prej zaključiti, pri čemer jim estetskost in 

natančnost nista na prvem mestu. Spretnejši učenci pa si 

ravno tako zaslužijo dinamično uvodno motivacijo, ki je 

vsakič podobno zasnovana, nikoli pa ni enaka. 

Uvodna motivacija se ponavadi prične s krajšo didaktično 

igro, uganko ali besedno igro, nato sledi doživljajska 

pripoved kot uvod v nadaljnjo grafomotorično nalogo. 

Sam termin doživljajska pripoved ni v strokovni literaturi 

nikjer natančno definiran, z uporabo te besedne zveze 

želim poudariti, da pri pripovedovanju ne gre le za zgolj 

enostransko doživeto pripovedovanje, marveč gre za 

sproti nastajajoč proces, pri katerem učenci dejavno, 

aktivno sodelujejo in s tem soustvarjajo zgodbo. 

Kot pripovedovalci imamo seveda v mislih neko rdečo nit 

zgodbe, imena nastopajočih, kraj in prostor dogajanja pa 

določijo učenci. Vsaka zgodba ima moralno sporočilnost, 

ki se pogostokrat ujema z aktualnimi težavami in 

tegobami 6-letnikov, kar v učni proces pripelje tudi 

vzgojno noto. 

Pri pripovedovanju moramo izkoristiti prostor okrog sebe 

in združiti pripovedovanje z dramatizacijo. Spreminjanje 

lege in barve glasu, spreminjajoča drža telesa in obrazna 

mimika, gibanje po učilnici …, vsi ti elementi ustvarjajo 

doživeto in napeto pripoved. 

Dolžina pripovedi je odvisna od odzivanja poslušalcev, v 

povprečju traja približno 15 minut. Njihov odziv na 

pripovedovanje je vedno zelo iskren in spodbuden. 

Dogajanju sledijo z odprtimi usti, pozorno spremljajo 

vsak učiteljev gib, z obrazno mimiko čustveno spremljajo 

pripoved. Če je smešno, se smejijo, če ima zgodba 

žalostni moment, je tišina poslušalcev otipljiva, začuti se 

olajšanje učencev, ki sledi obratu v zgodbi.  

Po končani pripovedi sledijo zelo konkretna navodila in 

napotki za grafomotorično dejavnost. Sliko naloge 

oziroma zapis obravnavane številke ali črke projeciramo 

na tablo, kjer učencem natančno pokažemo pravilni potek 

zapisa. Prikažemo jim tudi napake, ki se pogosto 

pojavljajo pri učencih. Hkrati učence navajamo na 

kritično opazovanje, saj morajo sami pojasniti, kaj je pri 

posameznem zapisu narobe. 

Pred začetkom samostojnega dela si ogrejemo prste, zapis 

črke ali številke s prstom zapišemo tudi po zraku, na 

mizo in na črtovje. Na kratko ponovimo še zakonitosti 

pisanja: pravilna drža telesa, pravilna drža pisala, 

presledek med črkami ali številkami, natančen zapis od 

črte do črte, ošiljen svinčnik in končno se samostojno 

delo prične. 

Zelo pomembno je, da med samim delom učence sproti 

ozaveščamo, popravljamo in predvsem spodbujamo ter 

pohvalimo njihovo delo tako verbalno kot tudi 

neverbalno. Predvsem pri otrocih s težavami je potrebno 

že na začetku vaje individualno na nevsiljiv način 

korigirati napake oziroma ponovno pokazati pravilni 

zapis, saj ti učenci morajo zaznati, da jim bo naloga 

uspela. Pustiti jih pri miru in nato po končani nalogi 

opozarjati na narejene napake, deluje izrazito 

demotivacijsko in pedagoško vprašljivo. Pomoč druge 

strokovne delavke v 1. razredu je pri tem delu 

nepogrešljiva.  

Hitrost učencev je seveda različna, zato mora (tudi z 

vidika zagotavljanja tišine) učitelj za spretnejše učence 

pripraviti tudi dodatne naloge. Pri grafomotoričnih 

vzorcih učenec lahko smiselno doriše in pobarva sliko, 

pri učenju črk pa učenci že zapisujejo lastne besede, 

sestavljene iz že poznanih črk ali prepišejo besede s table. 

Učitelj ima tu veliko možnosti za diferenciacijo pouka. 

Na prvi pogled morda celotni potek prikazanega dela 

deluje izrazito razvlečeno, vendar navodila in splošni 

okvir hitro postanejo utečeni, skorajda rutinski. Z učenci 

pri posameznih delih tako ne izgubljamo veliko časa, saj 

vsaj izmed njih že vnaprej ve, kaj se bo od njega 

zahtevalo in pričakovalo. Pozornost se tako hitro 

preusmeri na vsebino. Zagotovo pa je za uspešno in 

kakovostno opravljeno delo potrebno nameniti dovolj 

časa, raje več kot premalo. Umirjeno vzdušje je ključnega 

pomena. 

2.1 Primer: Pomagajmo dedku 

napeljati žico  
Priprava na zgodbo (podčrtane dele določijo učenci):  

Dedku je ime Tone, ima 3 mlajše vnuke. Dedek Tone živi 

v hiši v Topolah. Okrog hiše ima velik vrt, veliko rož, 

blizu je gozd.  

Zgodba:  

Dedek Tone je z babico živel v veliki hiši v Topolah. 

Vedno se je razveselil prihoda svojih 3 vnukov. To so bili 

5 in 6 let stari navihanci, ki so med obiskom tekali po 

hiši, da se je na daleč slišalo bum, dum, bum ali pa so se 

podili med solato, korenjem in vrtnicami ter se dričali po 

koreninah v bližnjem gozdu. Dedek Tone je vedel, da 

morajo otroci pojesti veliko sadja in zelenjave, da bodo 

zdravi in krepki, zato je okrog vrta zasadil tudi nekaj 

sadnih dreves – marelic. A tu so se pričele težave … 

Nekoč med precej hudo zimo, je opazil, da je na nekaterih 

deblih marelic lubje oglodano. »Ježeš, to pa ne gre! Kaj 

bodo pa poleti moji vnukci jedli!« Košute so morda res 

ljubke živali, ampak vnuki so pa na prvem mestu. Odhitel 

je v lopo in tam dolgo časa nekaj brkljal. Končno se je 

spet prikazal in v roki je nosil vedro s pločevinkami. V 

pločevinke je nalil neko smrdljivo tekočino, vanje potisnil 

še krpe, da se je vse skupaj fino prepojilo in smrdljivke 

postavil okrog dreves. »Ha! Zdaj pa le pridite blizu, pa 

vohajte tole! No, saj tudi meni ne diši kaj preveč, zato 

grem raje stran.« Dedek Tone je odšel o razburljivem 

dogodku poročat babici, da bo vedela, kako pametnega 

moža ima. 
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Naslednje jutro se je že navsezgodaj požvižgaje odpravil 

na jutranji ogled, ko mu je pogled obstal na marelicah. 

Oči so mu skoraj padle ven, saj je pri marelicah zagledal 

zajca! Zajca, ki je grizljal lubje, in takoj zbežal. » Kaj se 

tale žival dela norca iz mene? Ali je prehlajen, pa ne 

voha, ali kaj?« Globoko razočaran je spet vključil svoje 

možgane in napeto razmišljal. 

Kmalu se mu je nekaj posvetilo, saj je spet odhitel proti 

lopi. Nekaj si je brundal, in to ne kako pesmico, o ne! 

Dokaj kmalu je prikorakal ven … tudi tokrat opremljen z 

vedrom. V njem je bilo apno. To snov so včasih 

uporabljali, ko so gradili hiše in še dobro, da je imel 

Tone v lopi spravljene vse mogoče reči. Babica je 

velikokrat rekla, da ima dedek gotovo v lopi spravljenega 

še kakšnega dinozavra.  

Dedek je debla dreves namazal z apnom, da so postala 

vsa bela, in bil silno zadovoljen sam s seboj. »Tale 

drevesca nobeni živali ne bodo več teknila!« si je mislil in 

se odšel pohvalit babici.  

Naslednje jutro je dedek zopet brezskrbno odšel na 

sprehod. Najprej je zavil k marelicam. Debla marelic so 

bila spet opraskana in nekdo jih je glodal, apnu navkljub. 

»Pa saj to ni res! Pa kaj se človek na nobeno žavbo ne 

more več zanesti? Dovolj imam tega!« se je razhudil, 

pobegnil v svojo lopo in dolgo časa v njej ropotal. Kdove, 

kaj si je tokrat izmislil! 

Čez čas se je iz lope najprej prikazala samokolnica, 

polna nekakšnih količkov in žic, nato pa se je zanjo 

pokazal še Tone. Odločno se je namenil k marelicam in 

nato se je slišalo zabijanje, vrtanje, škripanje, skratka 

ropotanje. Dedek Tone se je odločil, da bo težavo pred 

divjadjo rešil enkrat za vselej. Postavil je ograjo. »Če pa 

to ne bo pomagalo, potem pa ne vem več, kaj naj 

naredim,« si je priznal.  

Tistega dne so na obisk prišli dedkovi vnuki. Dedek Tone 

jim je na dolgo in široko razložil, kakšne težave je imel z 

gozdnimi prebivalci. Vnučki so ga pozorno poslušali, 

nato pa so dedku zastavili vprašanje. (Učence lahko 

vprašamo, kakšno vprašanje so zastavili vnuki.)  

»Dedek, kako boš pa zdaj nahranil živali, da ne bodo 

lačne?« Dedek, ki o tem sicer ni nič razmišljal, je 

pogledal te male zaskrbljene otroške očke in takoj je 

vedel, da mora nekaj ukreniti, saj živali navsezadnje res 

niso same krive, da so pozimi lačne. »Kaj predlagate, da 

storimo?« je dedek povprašal vnuke. (Učenci predlagajo 

svoje rešitve.) 

Otroci so se takoj domislili preproste rešitve. Dedku 

Tonetu so predlagali, da bi živalim v gozdu nastavili 

seno. Dedek Tone se je skupaj z vnuki odpravil k 

sosednjemu kmetu in ga zaprosil za nekaj sena. Odnesli 

so ga v gozd, ga tam pustili in se odpravili domov veseli, 

da so naredili nekaj dobrega za lačne živali. Dedek Tone 

je bil ponosen na svoje vnuke, všeč mu je bilo, da znajo 

njegovi vnuki misliti tudi na druga živa bitja. Cel mesec 

je še odnašal seno in zelenjavo v gozd, dokler zima ni 

popustila. Kadar so bili pri njem vnuki, so skupaj odšli 

hranit živali.  

Poleti pa so se skupaj sladkali s sočnimi marelicami. 

 

 

Slika 1: Primer grafomotorične naloge [10] 

Namen naloge:  

učenci morajo prostoročno narisati ravne črte od leve 

luknjice proti desni. Pozorni morajo biti, da kakšne 

luknjice na desni strani ne zgrešijo. 

Pri tem učence opozorimo, da se morajo zelo potruditi, 

saj bodo z natančnim risanjem pomagali dedku Tonetu, 

da bo naredil močno ograjo. Dedek Tone tudi več ne vidi 

povsem dobro, zato mu bodo oni pomagali pravilno 

napeljati žico skozi luknjice. Dedek jim bo zelo hvaležen 

za njihovo pomoč.  

Diferenciacija: Tisti učenci, ki bodo narisali in pobarvali 

ograjo, lahko na dnu ali ob strani lista narišejo seno in 

gozdne živali, ki so se hodile hranit. 

3. ZAKLJUČEK 
V prispevku je prikazana ciljno naravnana pripoved, s 

pomočjo katere lahko učence na začetku 

osnovnošolskega procesa intenzivno in fokusirano 

motiviramo za izvajanje posameznih učnih ciljev. To 

metodo v prispevku označimo kot doživljajsko pripoved. 

Pri nastajanju te pripovedi ob učitelju sodelujejo tudi 

učenci, in sicer na začetni stopnji, ko se postavljajo 

temelji zgodbe kot tudi pri gradnji same fabule. Učitelj 

seveda obdrži vodilno vlogo in s sugestijami ali lastno 

inovativnostjo v zgodbo vključuje zadane cilje. Povedano 

in slišano ponavadi postane interdisciplinarna motivacija 

namenjena neposredni izvedbi učne situacije kot tudi 

morebitni nastavek za kasnejše delo v razredu. Uporaba 

te metoda v praksi  prvega razreda osnovne šole je 
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pokazala dobre rezultate zlasti v okviru razvijanja 

grafomotoričnih spretnosti.  

Prispevek skuša prikazati, da moderni otroci, prepogosto 

podvrženi tehnološkim in elektronskim pripomočkom in 

vse bolj vpeti v asocialne in virtualne svetove, znajo in 

hočejo razmišljati z lastno glavo ter sodelovati v načinih 

dela, ki na prvi pogled veljajo za zastarela in nezanimiva. 

Seveda pa je to odvisno od naše pripravljenosti, da jih 

motiviramo za takšen način dela. 
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POVZETEK  

Cilj projekta Proslava po meri učencev je bila priprava in izvedba šolske Prešernove proslave ob slovenskem kulturnem 

prazniku. Ideja je nastala ob odzivu na proslavo prejšnjega leta, ki učencem ni bila všeč. Tako smo sprejeli izziv, da 

naslednjo izpeljemo od zamisli do izvedbe znotraj heterogene učne skupine devetošolcev pri slovenščini. Dobivali smo se 

izven pouka, učenci niso vedno prihajali z navdušenjem, a so se zavedali svoje odgovornosti. Kdor izrecno ni želel 

sodelovati, ga nismo silili, povabili pa smo še nekaj »zunanjih« sodelavcev, sošolcev iz drugih učnih skupin. Ob delu smo 

razvili široko medpredmedtno sodelovanje med slovenščino, zgodovino, etiko, izbirnima predmetoma likovno snovanje in 

sodobna priprava hrane ter pevskim zborom. Učenci so bili po koncu nad svojim delom navdušeni, prav tako so gledalci 

prireditev, ki je trajala celo šolsko uro, spremljali v tišini, zbranosti in smehu.  

Ključne besede  

proslava, heterogene učne skupine, izziv, medpredmetno sodelovanje. 

ABSTRACT   

The purpose of the project was to organize and carry out a school ceremony in memory of a Slovenian poet France Prešeren. 

The idea for the project came as a reaction to a previous school event which the pupils had disliked. A study group of nine 

graders took the challenge of carrying out a school ceremony from start to finish, starting with an idea and turning it into action. 

We had extracurricular meetings outside the classroom. The pupils didn't always turn up full of enthusiasm, but they were 

always aware of the responsibility they had taken. The participation in the project was not obligatory. We invited some out of 

school contributors as well as classmates from other study groups. The project was made possible by extensive cooperation 

between various subjects: Slovene, History, Ethics, Art and Cookery and the school choir. At the end of the project, the 

participants felt thrilled about their work. The visitors to the school event followed the one-hour ceremony in silence, 

concentration and laughter. 

Keywords 

ceremony, heterogenous study group, collaboration between subjects. 

1. UVOD ALI ŠOLSKA PROSLAVA – 

SAMO DA NI POUKA 

Cilji praznovanja državnih praznikov v šoli so osmisliti in 

učencem približati pojma domovina in država, krepiti 

nacionalno pripadnost in ponos ter strpnost, pozitiven 

odnos do državnih simbolov, kamor spadajo tudi državni 

prazniki, in krepiti oblikovanje aktivnega državljanstva. 

Pozitiven odnos do državnih praznikov je pri mladih še 

toliko težje izoblikovati, saj sta datuma dveh od treh 

praznikov na koledarju nekoliko nerodno umeščena 

preblizu božično-novoletnim praznikom (dan 

samostojnosti in enotnosti) ter koncu šolskega leta in 

začetku poletnih počitnic (dan državnosti), prvi pa se 

prekriva še s cerkvenim praznikom. [1] Pripraviti 

proslavo, ob kateri učenci ne bodo pomislili le: samo, da 

ni pouka, je ob dnevni ponudbi sodobnih elektronskih 

medijev vsako leto težje. 

Tako smo se v Cankarjevem letu (2018) po proslavi pred 

slovenskim kulturnim praznikom v heterogeni učni 

skupini osmošolcev pogovarjali, kakšna se jim je zdela 

proslava, ki so jo skupaj z mentoricama pripravili takratni 

petošolci. Učencem prireditev ni bila preveč všeč, sploh 

pa so bili »zgroženi«, kako lahko Prešernova proslava 

govori o Ivanu Cankarju, pa čeprav je njegovo leto. 

2. IZZIV – PRIPRAVITI (»BOLJŠO«) 

PROSLAVO 

Ponudila sem jim izziv, ki je enako predstavljal tudi 

meni: Bi bili pripravljeni v okviru heterogene učne 

skupine pri slovenščini v celoti pripraviti in izpeljati 

naslednjo Prešernovo proslavo? To bi pomenilo dodatne 

ure, kar nekaj dela tudi doma, predvsem pa razmišljanje 

in iskanje novih, drugačnih idej. Po krajšem premisleku 

je večina učencev dvignila roke. Mislim, da so bili nad 

seboj kar malo presenečeni, ker večina (z izjemo dveh 

posameznikov) pri proslavah še ni sodelovala. V 

nadaljevanjnu šolskega leta sem jih večkrat spomnila na 

našo odločitev in jih izzivala/vabila k razmišljanju o 

vsebini. Temu smo namenili tudi zadnjo uro v šolskem 

letu, a prav daleč nismo prišli. 

Intenzivnejše priprave so se začele v naslednjem šolskem 

letu, v mesecu oktobru, ko so ti učenci postali 

devetošolci. Sestajali smo se vsakih 14 dni po eno šolsko 

uro, proti koncu leta tudi tedensko pred poukom. 

Prihajala je večinoma cela skupina, razen dveh, ki sta 

izrecno povedala, da ne želita sodelovati. Pridružili pa sta 

se nam še dve devetošolki iz drugih skupin. Učenci niso 

vedno prihajali z navdušenjem, bolj kot se je proslava 

bližala, resneje so se lotevali dela in bolj so se zavedali 

svoje odgovornosti. Da smo določili delovni naslov 
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prireditve Zakaj sploh poterebujemo kulturo, umetnost?, 

smo potrebovali tri srečanja.  

Vsi smo se strinjali, da proslava ne sme biti predloga, 

mora pa biti zelo razgibana z mnogimi točkami, ki se 

bodo med seboj povezovale in v celoti zaposlile gledalce, 

učence od četrtega do devetega razreda.  

3. KAJ JE KULTURA IN KAJ TO NI? 

Nato smo se lotili raziskovanja pojma umetnosti, kulture. 

Razmišljali smo o tem, kaj umetnost je, zakaj jo 

potrebujemo, kaj je (še) kultura in kaj ne več in kaj je 

kulturno. Iskali smo njena področja, ki so nam bila vsaj 

malo znana in bi jih na samosvoj privlačen in izzivalen 

način predstavili tudi drugim. Počasi so se izluščila 

področja gledališča, plesa, filma, literature, likovnega in 

glasbenega ustvarjanja.  

Različna področja so si razdelili učenci med seboj in ga 

doma začeli »proučevati«, in tako počasi ustvarjati svojo 

točko. Na vsakem srečanju so predstavili narejeno pot, ki 

smo jo potem skupaj pokomentirali, dodelovali, 

spreminjali … Pri tem so nekateri potrebovali kar precej 

spodbud, drugi pa so prekipevali od idej, kar je bilo tudi 

pričakovano, saj so skupino sestavljali učenci, različni 

tako po sposobnostih kot po znanju.  

Najprej smo se zaustavili pri razmišljanji o slovenski 

dramatiki, saj se je učencem zdelo, da imajo za pripravo 

dobre dramske točke premalo časa. Spominili so se, da 

nekateri petošolci obiskujejo dramski krožek, in so 

vprašali njihovo mentorico, če bi lahko sodelovali na 

proslavi. Sami so se dogovorili o vsebini in dolžini 

njihovega prispevka. Učiteljica je predlagala 

dramatizacijo in aktualizacijo Prešernove Železne ceste, 

kar se je še posebej lepo vklapljalo v prireditev. 

Učenci, ki so sodelovali pri filmskem delu, so pripravili 

primer avdicije za film. Na odru so iskali primerna 

igralca, ki bi v filmu zaigrala Povodnega moža in Urško. 

Prostovoljce za avdicijo je bilo kar težko dobiti, saj se 

učenci v teh letih neradi izpostavljajo, sploh pred sošolci.  

Ker se nam je zdelo, da proslava ob kulturnem prazniku 

ne sme miniti brez recitacije, smo razmišljali, katero bi 

izbrali. Kot pričakovano, smo se najprej ustavili ob 

Prešernovih pesmih, a so se nam zdele že prevečkrat 

slišane. Spominila sem jih, da je leto 2019 posvečeno 

Valentinu Vodniku, in takoj so vzklinili: »Dramilo!« To 

pesem, avtorja in obdobje, v katerem je nasatala, so 

poznali iz prejšnjega leta. [2] 

Največji aplavz je na koncu požela točka, ki je govorila o 

bontonu. Predvsem učitelji slovenščine učence pred 

odhodom v gledališče vedno pogosteje opozarjamo na 

njihovo primerno vedeneje in v zadnjem času tudi 

primerno obleko. Učenci so v ta namen izbrali 6 modelov 

(fantov in deklet), ki so prikazovali, kako se pride 

oblečen na športno prireditev in kako v gledališče, kaj 

smeš vzeti s seboj na zmenek in česa ne v galerijo, kaj 

lahko ješ v kinu in zakaj ni primerno jesti na razstavi. Bili 

so presenečeni, ker so kot modeli raje sodelovali fantje 

kot dekleta, in to šolski »frajerji«, kar je dalo proslavi in 

točki posebej pridih.  

Za popestritev programa s plesom smo prosili osmošolca, 

vrhunskega plesalca v hip-hopu, ki nas je navdušil s svojo 

improvizacijsko točko in povezovalca prepričal, da 

plesna umetnost nista samo polka in valček, ampak še 

marikaj drugega. 

V teku priprav na proslavo se je na našem srečanju 

oglasila učiteljica, ki vodi šolsko glasbeno skupino 

Akustika. Predstavila nam je svoje načrte, in sicer so se 

prijavili na projekt, na katerega morajo poslati posnetek 

določene pesmi, in so prosili, če jo lahko zapojejo na 

prireditvi in zraven posanamejo. Pesem z naslovom Tvoje 

ime, Slovenija je bila ravno tisto, kar smo želeli poudariti: 

namreč da smo Slovenci premalo ponosni na to, kar smo, 

in na svojo deželo.  

Šolska tradicija veleva, da se na prireditvi prebere tudi 

vse učence, ki so do tedaj že opravili bralno značko. S se 

jim na nek način da posebno priznanje in hkrati tudi 

druge spodbudi k branju. Naj pri tem omenim, da pri nas 

lahko učenci berejo in potem predstavijo knjige po izbiri 

(čeprav obstaja tudi priporočilni bralni seznam).  

Ko smo skupaj iskali pravi naslov prireditve in sceno, 

smo razmišljali, kako bi posamezne točke prireditve med 

seboj povezali. Učenci so se domislil, da bi naredili 

televizijsko oddajo o kulturi, in ker bi predstavili sedem 

»vrst« le-te, so jo poimenovali 7 KULT(UR). Hkrati so 

izbrali dva napovedovalca, ki bi v svojem veznem 

besedilu razmišljala o (ne)pomemnosti slovenske kulture.  

Učenca, ki sta se javila za povezovanje, sta tudi sama 

setavljala vezno besedilo. Kot omenjeno, je bila proslava 

narejena kot televizijska oddaja, v kateri sta preko 

medsebojnega pogovora napovedovala točke. Rdeča nit 

pogovora je bila Zakaj sploh potrebujemo kulturo? 

Besedilo je nastajalo na skupnem spletnem dokumentu, 

kar pomeni, da smo ga lahko vsi trije pregledovali in ga 

tako sooblikovali.  

Ustaviti se moramo še pri sceni. Pred gledalci v studiu (v 

šolski telovadnici) se je razprostirala ogromna bela 

površina z velikim rdečim vprašajem na sredini, okoli 

katerega so bili nanizani Prešernovi portreti, ki so nastali 

pri likovnem pouku. Predstavljali so del slovenske 

likovne zgodovine, saj se, kot vemo, Prešeren nikoli ni 

dal fotografirati, tako še danes ne vemo, kakšen je bil 

njegov nos, oči, lasje, brada … To so nakazovale rdeče 

črte, ki so portrete povezovale z vprašanjem.  

Eno prvih dejstev, ki jih kot otroci izvejo o Prešernu, je, 

da so ga klicali Dr. Fig. Tako se nam je porodila ideja, da 

bi na koncu prireditve vsak učenec dobil fige, pomočene 

v čokolado. Ker se nam je zdelo, da za to delo ne bomo 

imeli dovolj časa, smo za pomoč prosili učence in 

učiteljico izbirnega predmeta sodobna priprava hrana, ki 

so nam z veseljem priskočili na pomoč. 

Večino vaj smo morali imeti štirinajst dni pred proslavo, 

saj sem bila en teden pred njo v zimski šoli v naravi. 

Pravočasno smo napisali seznam rekvizitov, ki smo jih 

potrebovali, in ob tem so se učenci seznanili s tem, da na 

nobeni proslavi ne sme manjkati slovenska zastava, česar 

dotlej še niso zaznali. In še: ker nam je tik pred proslavo 

odpovedala sodelujoča, ki bi morala na flavto zaigrati 

himno, je vskočila učiteljica glasbenega pouka. Tudi med 

prireditvijo ni šlo čisto vse po načrtih, in tako so se 

nekateri učenci izkazali kot veliki mojstri v improvizaciji. 
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4. UČITELJICA, KAKO SE VAM JE 

ZDELO? 

Pomemben del takšnega projekta je tudi refleksija 

oziroma pogovor po končanem delu. Na podlagi preteklih 

proslav so se nastopajoči in sodelujoči bali, da jih učenci 

ne bodo poslušali oziroma se bodo dolgočasili. Nič od 

tega se ni zgodilo in to je bil eden bistvenih razlogov za 

njihovo veliko zadovoljstvo.  

Na zastavljeno vprašanje sem odgovorila s 

protivprašanjem: Kako se je zdelo vam? Ste zadovoljni?  

Proslava je precej drugačna, če pri njej sodeluješ. 

Vedno sem se bala, da bi morala nastopati na proslavi, a 

danes sem kljub veliki tremi uživala. 

To je bila prva proslava, na kateri smo lahko jedli. 

Učenci so nas poslušali in so razumenli naše »fore«. 

Pred nastopom me je bilo sram, kaj si bo mislil moj 

mlajši brat. 

Ne morem verjeti, da nam je uspelo! 

Ob vsem navdušenju pa so ostali dovolj kritični, da so 

opazili tudi pomanjkljivosti.  

Lahko bi imeli kakšno vajo več, s tem bi imeli tudi manj 

treme.  

Učenci so težko sedeli na tleh, lahko bi prihodnjič sedeli 

na tribuni.  

Nekateri so zelo nespoštljivo ravnali s hrano, saj smo kar 

nekaj fig in okruškov čokolade po koncu našli na tleh.  

Delo v skupini pred poukom in po njem (občasno tudi pri 

rednem pouku) nas je še bolj povezalo, kar so učenci 

zapisali tudi na koncu svoje osnovnošolske poti, in hkrati 

poudarili, da je bila ta proslava odlična generalka za 

njihovo valeto. 

Za večino pa je bil poseben izziv javni nastop, saj so 

nastopali prvič. Vezno besedilo je gledalce zelo 

pritegnilo. Povezovalca sta skušala gledalce pritegniti 

tudi z občasnimi dovtipi, kot naprimer pri pogovoru o 

kulturnem vedenju: »Ko srečate učitelja v trgovini, mu ne 

glejte v košaro, kaj je kupil, ampak ga pozdravite s 

prisrčnim nasmeškom.« 

5. DOMOLJUBJE 

Kultura je tisto, kar je v nas posebnega, ki nas je skozi 

stoletja oblikovala in ohranila kot narod. Domoljubje je 

vsekakor čustvo, ki ne tekmuje z drugimi čustvi in jih 

nikoli ne prezira, tako si zagotavlja veljavo in 

verodostojnost. Čeprav govorimo o čustvu, ne smemo 

zaobiti znanja o lastni domovini; o njeni zgodovini, 

značilnostih in posebnostih, ki oblikujejo narodno 

edinstvenost, o dosežkih njenih prebivalcev na različnih 

področjih, kulturni in naravni dediščini in pomenu 

ohranjanja narodne tradicije. [3]  

Ljubezni do domovine se ne da uzakoniti, lahko jo le 

privzgojimo. A samo šolske proslave za to niso dovolj, so 

pa lahko primeren uvod v pogovor o tem tako 

pomembnem delu človekovega bistva.  

6. ZAKLJUČEK 

Učitelj v sodobni šoli ni več le strokovnjak, temveč tudi 

opazovalec z veliko znanja o medsebojnih odnosih, da 

pouk lahko prilagodi tako, da so učenci aktivni in ne le 

pasivni opazovalci v procesu. To pomeni korak od 

poučevanja k učenju, uporabo sodobne tehnologije, 

usposobljenost za delo z različnimi učenci, sodelovanje z 

drugimi učitelji, usposobljenost za refleksijo, 

raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. [4]  

Ker sem prepričana, da ima vsak učenec svoja močna 

področja, pa četudi se jih nikoli pisno ne prepozna kot 

»nadarjenost«, se je lahko v teh mesecih z njimi 

predstavil in postavil. S tem pa smo učencem ponudili 

možnosti za ustvarjanje, za katere so izrazili zanimanje: 

projekti, možnost za razvijanje nadarjenosti v okviru šole, 

več pozornosti in podpore učiteljev, več različnih 

aktivnih oblik dela. [5]  

Na srečanja so učenci prihajali redno, med delom je 

vladalo sproščeno in ustvarjalo vzdušje, učenci so se med 

seboj motivirali, se pogovarjali, kritično ocenjevali, kar 

jih je le še dodatno spodbujalo. Ob tem je potrebno 

poudariti mentorsko in koordinatorsko vlogo učitelja. 

Moje izkušnje namreč kažejo, da moraš v fazi kreiranja 

idej učencem kljub vsemu ponuditi neko usmeritev, 

predlog, idejo za vzgib, ki je le povod za vso nadaljnjo 

kreativnost. Učenci pa kasneje izrazijo veliko hvaležnost, 

če so njihove ideje slišane in predvsem upoštevane. 

V nekajmesečnem skupnem delu smo razvili bogato 

medpredmetno in medvrstniško sodelovanje, kar ni ostalo 

neopaženo niti drugim učencem. Povezovali smo 

literarno teorijo in literarno zgodovino, zgodovino, 

glasbo, likovno umetnost, domoljubje, sodobne medije, 

etiko in izbirni predmet sodobna priprava hrane. 
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EKO CVETKO 

ECO CVETKO 

Jerneja Bokal 
Osnovna šola Cvetka Golarja  

Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka 

jerneja.bokal@oscg.si  

POVZETEK 

Eko Cvetko je lutka, ki so jo izdelali učenci pri izbirnem predmetu likovna snovanja. Na naši šoli je Eko Cvetko postal 

prepoznavni lik, ki spremlja učence pri vseh aktivnostih, povezanih z varovanjem okolja. Učenci so ga uporabili kot osrednji 

lik tudi pri svojem delu v mednarodnem projektu Erasmus+. Eko Cvetko je postal eden izmed njih in jih spremlja na njihovih 

mednarodnih srečanjih, le-ta pa jim omogočajo, da pokažejo svojo strpnost, doživijo raznolikost in se učijo iz prakse. Ta 

izkušnja ima za učence velik potencial, saj jim razširja obzorja, ruši ovire in jim omogoča, da spoznavajo različne kraje in 

navezujejo stike s svojimi sovrstniki po vsej Evropi. Eko Cvetko pa je tudi osrednji lik v izdelkih naših učencev. Nastopa v 

najrazličnejših vlogah, lahko je svetovalec, pripovedovalec ali raziskovalec. Učenci se v praksi učijo uporabljati sodobno 

informacijsko tehnologijo in hkrati spoznavajo, kaj vse bi lahko vsak od nas kot posameznik storil za naše okolje. 

Ključne besede 

Eko Cvetko, mednarodni projekt, sodobna informacijska tehnologija, varovanje okolja 

ABSTRACT 

Eco Cvetko has become a recognizable mascot at our school. It accompanies students in all their activities related to 

environmental protection. Pupils used him as the central figure in their work in the international project Erasmus +. Eko 

Cvetko is accompanying them at their international meetings. He allows them to express their tolerance, experience, diversity 

and "learn through practice". This experience has great potential for students as it widens their horizons, breaks down barriers 

and helps them to get to know different places and get in touch with their peers throughout Europe. Eco Cvetko is also a 

central character in the creations of our students. He performs in variety of roles, he can be a consultant, a narrator or a 

researcher. Pupils learn through practice and with the help of modern information technology. At the same time they learn 

what each of us as an individual can do for our environment.  

Keywords  

Eco Cvetko, an international project, modern information technology, environmental protection. 

 

1. UVOD – EKO CVETKO 
Eko Cvetko je lutka, ki so jo izdelali učenci pod 

vodstvom profesorice Vanje Jordanov pri izbirnem 

predmetu likovna snovanja. Lutka je izdelana iz naravnih 

materialov. Eko Cvetko pa ni samo lutka, ki sedi na polici 

v našem kabinetu, ampak je postala tudi članica naše 

skupine. Učenci so jo vzeli za svojo in jo jemljejo s seboj 

na mednarodna srečanja. Eko Cvetko je tudi osrednji lik v 

izdelkih naših učencev. Nastopa v različnih vlogah, lahko 

je svetovalec, pripovedovalec, raziskovalec in še 

marsikaj …     

2. MEDNARODNI PROJEKT – OPIS 

PROJEKTA 
Naš projekt ERASMUS+ »THE SPIRIT OF 

RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT« je 

ekološko naravnan. Učenci raziskujejo in pridobivajo 

izkušnje o varovanju okolja, učijo se, kako odgovorno 

porabljati naravne vire, ki so nam dani, ter na kakšen 

način lahko največ prispevamo k varovanju okolja. V 

projektu obravnavamo tri glavne teme: Voda – vsa 

vprašanja v zvezi z onesnaževanjem in pomanjkanjem 

vode; Zemlja – predstavitev problemov krčenja gozdov in 

izumrtja rastlinskih in živalskih vrst; Zrak – 

onesnaževanje zraka, učinek tople grede, segrevanje 

ozračja in njihove posledice za našo prihodnost. V sklopu 

projekta je potekala tudi mednarodna izmenjava učencev.  

3. EKO CVETKO POTUJE – 

MEDNARODNA SREČANJA 

V okviru projekta potekajo mednarodna srečanja v vsaki 

od sodelujočih držav. Na teh srečanjih so glavna nit skrb 

za okolje in problemi, ki nastajajo na tem področju. 

Slika 1: Eko Cvetko 
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Učenci se pogovarjajo in ugotavljajo, kakšne bi bile 

lahko rešitve, da bi ohranili okolje in naravne vire za naše 

potomce. Na ta srečanja jemljemo s seboj našo maskoto 

eko cvetko, ki ima na družabnih omrežjih facebook in 

instagram profil ter svojo spletno stran z naslovom Eko 

Cvetko potuje [1]. Družabna omrežja so postala del 

našega vsakdana in tudi vsakdana naših učencev. Zelo 

pomembno je, da učence naučimo pametne, odgovorne in 

predvsem varne rabe spletnih storitev, ki nam jih sodobna 

tehnologija omogoča. In prav je, da se o tem učenci učijo 

tudi v šoli. Na vseh srečanjih so učenci moderatorji in 

skrbniki družabnih omrežij, seveda ob nadzoru učitelja. 

3.1 Mednarodno srečanje v Italiji  

V mesecu decembru 2018 smo izvedli prvo projektno 

srečanje, ki ga je organizirala koordinatorska šola 

“Istituto comprensivo Falcone Borsellino” iz mesta 

Bardolino v Italiji. V tem tednu so učenci stanovali pri 

italijanskih družinah, obiskovali so šolo v italijanskem 

jeziku, spoznavali način življenja, kulturo, način 

preživljanja prostega časa Italijanov … program, ki je 

potekal v tem tednu, je bil pester in raznolik. Učenci so 

predstavili svojo deželo, izbrali maskoto in logotip 

projekta, raziskovali, pridobivali izkušnje o varovanju 

okolja in se učili,  kako odgovorno porabljati dane 

naravne vire ter  kako lahko vsi skupaj kar največ 

prispevamo k varovanju okolja. Kaj vse so doživeli, 

lahko preberete v njihovih prispevkih, ki so objavljeni na 

spletni strani naše šole. Navajam le nekaj misli, ki so jih 

učenci zapisali po srečanju.  

Vid se spominja: »Zaradi velikega vznemirjenja, kako bo 

potekal naslednji dan v šoli, smo zelo težko zaspali – 

mogoče pa sem se le jaz preveč obremenjeval z 

nepomembnimi rečmi. Teden v Italiji je bil zame 

nepozabno doživetje, spoznal sem nove prijatelje ter se 

naučil nekaj italijanskih besed. Pomembno pa se mi zdi 

tudi, da smo učenci spoznali del italijanske kulture in 

način njihovega šolanja. Izkušnja mi bo ostala v spominu 

za vedno. Če bi se mi še kdaj ponudila taka priložnost, bi 

jo zagotovo izkoristil. Grazie peerla tuaattenzione [2].«  

Danaja je zapisala: »V sredo, 12. 12. 2018, smo v 

jutranjih urah odšli v šolo, imeli nekaj ur pouka, nato pa 

se z avtobusom odpeljali na obisk muzeja. V muzeju smo 

govorili o vodi in okolju. Vodička nam je povedala veliko 

zanimivosti ter nas popeljala po muzeju, v katerem je za 

obiskovalce na voljo veliko poskusov na temo voda in 

okolje. Vse smo lahko preizkusili tudi sami in vsem nam 

je bilo zelo všeč …ta teden v Italiji je bil zame ena res 

super izkušnja. Upam, da še kdaj dobim tako priložnost. 

Zagotovo mi bo ta izlet za vedno ostal v spominu [2].« 

Tija se spominja: »V petek, 14. 12. 2018, sem se tako kot 

vse prejšnje dni z mojim gostiteljem odpravila v šolo. 

Tam smo bili približno eno uro (mi smo šli nalepit 

okraske na vhodna vrata šole), potem pa smo se skupaj z 

učenci iz drugih držav, ki tudi sodelujejo  v projektu, 

odpravili na avtobus, ki nas je odpeljal v Sea life 

Aquarium.  Po vodičkini razlagi, kje v morju se nahajajo 

določena živa bitja, kot npr. meduze, morske zvezde, 

morski konjički, korale, smo naredili svoj akvarij, vendar 

s plastičnimi živalmi. Sledil je ogled še pravih živali v 

akvarijih. Videli smo veliko morskih živali (morske leve, 

morske konjičke, par različnih vrst morskih psov, veliko 

rib, morske zvezde, meduze, hobotnico …) in si ogledali 

hranjenje morskih levov [2].«  

3.2 Mednarodno srečanje v Grčiji  

Drugo projektno srečanje je potekalo v grškem mestu 

Patras. Tema projektnega srečanja v Grčiji je bila Voda in 

z njo povezana vprašanja v zvezi z onesnaževanjem in 

pomanjkanjem vode. Učenci so morali izdelati 

predstavitev na omenjeno temo. Naši učenci so 

predstavili vode v Sloveniji na splošno ter mokrišče na 

Godešiču in njegov pomen za naravno in družbeno 

okolje. Anuša in Neva se spominjata: »V torek smo se z 

avtobusom odpravili na izlet v Kalavrito. Hoteli smo se 

preriniti do zadnjih sedežev avtobusa, a kmalu smo 

ugotovili, da nismo edini s to željo, saj so nam sedeže že 

zasedli Italijani. Celo vožnjo smo si izmenjavali čudne 

poglede, to pa je bil vzrok za 'mednarodni spor'. Med 

nami je bila napetost vse do četrtka, ko smo sklenili 

dogovor. Priborili smo si zadnje sedeže in naši so bili vse 

do odhoda na letališče v Atenah. Naučili pa sva se še 

nekaj grških besed: calimera pomeni dobro jutro, 

calispera dober dan, calinihta pa dober večer. Zanimivo 

pa je tudi to, da v njihovem jeziku beseda ne pomeni ja 

[2].« Žiga in Nejc se spominjata: »Zanimivo se nama je 

zdelo, da so bili v hiši vsi obuti. Presenetilo naju je to, da 

je bilo v hiši zelo mrzlo. A sva kmalu opazila, da za 

gretje uporabljajo samo klimatske naprave. Hrana nama 

je bila zelo všeč, še posebej raznovrstni girosi  s 

pomfrijem. V Grčiji sva se imela odlično in upava, da se 

bova še kdaj vrnila v to državo [2].« Ažbe, Jakob in 

Martin pa so še dodali: »Družine so nas zelo prijazno 

sprejele. Naše gostiteljice so bile izvrstne kuharice, 

poizkusili smo veliko različnih jedi, za katere pa žal ne 

vemo več, kako se imenujejo – vemo samo to, da so bile 

zelo dobre. Presenečeni smo bili nad velikostjo objektov 

v starodavni Olimpiji.  V grški šoli smo se sicer počutili 

dobro, samo razumeli pa nismo prav veliko, ker je pouk 

potekal v grščini. Spoznali smo, da je naša šola v 

primerjavi z grško šolo veliko večja, novejša, lepša, ima 

športno dvorano in zato smo veseli, da hodimo v 

slovensko šolo [2].«  

Slika 2: Učenci v Veroni – Projektno srečanje v Italiji 
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3.3 Mednarodno srečanje v Romuniji 

V mesecu maju 2019 se je 7 učencev in 3 učitelji 

udeležilo še tretjega srečanja v okviru projekta Erasmus+, 

ki v letošnjem šolskem letu poteka na naši šoli. To 

srečanje je organizirala romunska šola “Scoala 

Gimnaziala Nicolae Titulescu ” iz mesta Caracal v 

Romuniji. V tem tednu so učenci stanovali pri romunskih 

družinah, obiskovali so šolo v romunskem jeziku, 

spoznavali njihov način življenja, kulturo, način 

preživljanja prostega časa. Program, ki je potekal v tem 

tednu, je bil pester in raznolik. Tema projektnega srečanja 

je bila Zemlja – problem izumiranja rastlinskega in 

živalskega sveta zaradi posledic onesnaževanja našega 

okolja. Učenci so predstavili različne naloge na omenjeno 

temo, predstavili so svoje dežele skozi pesem in ples, 

sodelovali na različnih delavnicah, zasadili drevesa, 

obiskali različne kulturne ustanove in zgodovinske kraje. 

Kako pa so ga doživeli, si lahko preberete v njihovih 

prispevkih. Alina je opisala ponedeljek v Caracalu: » Bil 

je že ponedeljek in nov dan za dogodivščine. Z 

gostiteljico Arianno sva pojedli zajtrk in se odpravili v 

šolo. Ko smo se vsi zbrali, so nam učenci iz Romunije 

postregli s tradicionalnim kruhom in soljo. Nato smo 

odšli na ogled šole. Razkazali so nam učilnice in nekatere 

dejavnosti. Imeli smo tudi kratek pouk, kjer smo se 

pogovarjali s tujimi učenci in učitelji. Potem smo odšli v 

učilnico za glasbo. Ker Romuni zelo radi pojejo in 

plešejo, smo se preostanek časa zabavali s petjem in 

plesom, četudi skoraj nihče ni razumel besedila pesmi. 

Nato smo imeli kosilo. Po kosilu pa smo odšli na avtobus, 

s katerim smo se odpeljali v kraj z imenom Corabia. 
Najprej smo si ogledali stare arheološke najdbe in 

skulpture, nato pa smo odšli do reke Donave, po kateri 

smo se peljali s čolnom. V avtobusu so Romuni plesali in 

zelo na glas predvajali glasbo. Ko je bilo konec 

popoldanskih dejavnosti, smo odšli domov. Z gostiteljico 

Arianno sva se zelo dobro razumeli, tako kot tudi z 

drugimi učenci. Dan je bil zelo zanimiv, enako tudi 

preostanek tedna. Projekt Erazmus+ si bom zapomnila za 

vedno, saj sem doživela veliko lepih in neverjetnih 

trenutkov ter spoznala res neverjetne in prijazne ljudi. 

Vse bom zelo pogrešala in komaj čakam, da se spet 

vidimo [2].«  Iva si je najbolj zapomnila torek: »Torek je 

dan, ki se mi je najbolj vtisnil v spomin. Že dan prej smo 

se zmenili, da vsi oblečemo zelene Erasmus+ majice. 

Zjutraj smo se zbrali v mestnem muzeju. V njem je 

prikazana zgodovina Caracala. Muzej je zelo lep, vendar 

nam je v njem primanjkovalo prostora. Nato smo obiskali 

mestno hišo, kjer nas je pozdravil župan. Imel je krajši 

govor. Potem smo se odpravili v šolo, kjer smo na 

šolskem vrtu posadili drevesa, ki nas bodo spominjala na 

naše srečanje. Vsi smo bili oblečeni v zelene majice in na 

šolskem igrišču smo se postavili v obliki črke E. Ta 

dogodek so snemali z droni in nastal je tudi zelo zanimiv 

film. Potem smo se poslovili za ta dan in odšli k 

družinam, kjer so nas postregli s toplim kosilom. Vesela 

sem, da sem imela možnost obiskati Romunijo in 

spoznati veliko novih ljudi in novo kulturo [2].« Maja se 

spominja srede: »Minili so že trije dnevi v Romuniji in 

prišel je dan, ki sem se ga najbolj veselila. To je izlet v 

Transilvanijo, kjer smo si ogledali grad Bran oziroma z 

bolj znanim imenom grad Drakule. Najtežje je bilo vstati 

ob 5. uri  zjutraj, saj nas je čakala peturna vožnja. 

Presenetilo me je, da se nihče v avtobusu ni privezal s 

pasom. Celo pot do Transilvanije smo poslušali glasbo. V 

Transilvanijo smo prispeli okoli 12. ure. Do gradu, ki je 

bil na hribu, smo šli skozi mesto Bran, ki je poln stojnic 

na temo Drakula. V gradu je bil muzej, poln starega, lepo 

ohranjenega pohištva. Všeč mi je bil odprt vrt v sredini 

gradu. Po kakšni uri smo z avtobusom odpeljali v bližnjo 

restavracijo, kjer smo imeli kosilo. Po kosilu pa je še 

sledil ogled mesta. Okoli 17.00 smo zapustili čudovito 

mesto in se odpravili nazaj v Caracal. Pot  nazaj je bila 

dolga, a prijetna, saj smo vsi v avtobusu peli in plesali. 

Romunija je bila odlična izkušnja. Predvsem sem 

občudovala gostoljubnost Romunov. Tam bi definitivno 

ostala dlje, saj bi se tako lahko izognila vsem zamujenim 

preizkusom znanja, ki so me čakali v Sloveniji [2].«  Vid 

se spominja: »V četrtek smo se dobili pred šolo ob 9.30 

zjutraj. Malo sem zamudil. Nato smo se peš odpravili 

proti srednji šoli v njihovem kraju. Tam smo si najprej 

ogledali njihovo šolsko galerijo, nato pa so nam pripravili 

prireditev. Na prireditvi so se predstavili s plesom in 

petjem. Pripravili so nam zares veliko različnih plesnih in 

glasbenih točk. Po končani prireditvi smo se odpravili 

Slika 3: Projektno srečanje v Grčiji 

Slika 4: Projektno srečanje v Romuniji 
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nazaj proti njihovi šoli, kjer smo najprej pojedli kosilo, 

nato pa smo imeli predstavitve prispevkov o različnih 

okoljevarstvenih težavah v posamezni državi. Mi smo 

predstavili divjega petelina, ki pri nas velja za ogroženo 

živalsko vrsto, ker človek vse bolj posega v njegovo 

naravno okolje. Potem je sledil pouk biologije. 

Predstavili so nam, kako zgleda oko od znotraj, v 

kokakolo smo dali ovčji želodec in gledali, kako ga 

kokakola razžira. Predstavitve so bile zanimive, a ne 

najbolj prijetne za naša občutljiva dekleta. Ob petih se je 

šola zaključila in vsi smo odšli domov, veseli in polni 

novih izkušenj. Teden v Romuniji si bom zapomnil po 

prijaznosti in gostoljubnosti naših gostiteljev. Pridobil 

sem veliko novih prijateljev pa tudi nekaj znanja 

romunskega jezika [2].«  

3.4 Pomen mednarodnih srečanj 

Mednarodna mobilnost učencem omogoča, da pokažejo 

svojo strpnost, doživijo raznolikost in se učijo tudi s 

prakso. Učenci za teden dni odidejo v tujino, živijo pri 

svojih sovrstnikih, obiskujejo njihovo šolo, prisostvujejo 

pri njihovih interesnih dejavnostih, spoznajo druge kraje 

tako, kot jim jih predstavijo njihovi gostitelji. Zato ima ta 

izkušnja veliko zmogljivost, da razširi obzorja in poruši 

ovire. Namen mednarodnih srečanj je tudi razvijanje 

medkulturnega sodelovanja ter jezikovnega, 

zgodovinskega in geografskega izobraževanja. Tovrstna 

srečanja širijo obzorja in spodbujajo spoštovanje 

mentalitete, navad, kulture in tradicije drugih, obenem pa 

krepijo zavedanje in spoštovanje lastne tradicije in 

kulture v širšem pomenu. Prav tako tudi nam učiteljem 

dajejo možnost za nadaljnji poklicni razvoj, medsebojno 

učenje in izmenjavo izkušenj. Prepričani smo, da se bo 

vpliv znanja in izkušenj, ki si jih z izmenjavo pridobimo, 

širil  tudi zunaj naše šole, kar bo v korist celotni družbi. 

4. EKO CVETKO SVETUJE – 

IZDELKI 

V okviru projekta učenci izdelujejo najrazličnejše 

izdelke, ki so povezani z obravnavano temo. V tem 

projektu so nastali kratki izobraževalni filmčki z 

naslovom Eko Cvetko svetuje …, predstavili smo 

raziskovalno nalogo Mokrišča in poplavni loki reke Sore, 

izpostavili smo probleme izumrtja posameznih živalskih 

vrst ter onesnaževanja naravnega okolja, za učence in 

učitelje smo izdelali vprašalnike v angleškem jeziku na 

temo onesnaževanje okolja in varčevanja z naravnimi viri 

energije. Te vprašalnike so izpolnjevali v vseh 

sodelujočih državah.  

4.1 Eko Cvetko svetuje – kratki 

izobraževalni filmi 

Pri izbirnem predmetu multimedija so učenci izdelali 

kratke izobraževalne filme, ki nosijo naslov Eko Cvetko 

svetuje. Učenci so se morali najprej razdeliti v skupine. 

Vsaka skupina si je izbrala svojo nalogo na ekološko 

temo: Varčevanje pri porabi energije ter ravnanje z 

odpadki in hrano. Izdelovanje filma je potekalo v več 

korakih. Najprej so morali učenci v programu Word 

izdelati scenarij za film. Sledilo je snemanje posameznih 

prizorov. Glavni junak v filmih je bil Eko Cvetko, ki se je 

znašel v najrazličnejših kotičkih na šoli in opozarjal na 

napake oz. na neustrezno ravnanje učencev, pohvalil pa 

različne zbiralne akcije, ki potekajo na šoli. Nazadnje so 

učenci v programu za video (Pinnacle in Windows Movie 

Maker) zmontirali posneto gradivo. Na spletnih straneh 

so poiskali zvočne posnetke, jih uvozili v program in jih 

uporabili za zvočno podlago v filmu. V studiu smo 

posneli tudi nekaj govornih nastopov, ko je vsak učenec 

povedal svoj slogan, ki ga je potem tudi uporabil v filmu. 

Nastalo je nekaj zelo kakovostnih filmov z naslovom Eko 

Cvetko svetuje. Te filme bomo predstavili na zaključnem 

srečanju našega projekta. Pri snemanju filmov so se 

učenci naučili uporabljati sodobno tehnologijo, obenem 

pa so raziskovali in razmišljali, kaj lahko vsak od njih 

stori za čistejšo in ekološko šolo. 

4.2 Eko Cvetko svetuje – izdelava 

razglednic in nalepk 

Učenci so pri izbirnem predmetu multimedija izdelali 

elektronske razglednice, ki pozivajo k varčni rabi energije 

in naravnih virov. Poiskali so različno slikovno gradivo, 

ki se navezuje na varčevanje pri porabi vode, električne 

energije in papirja. Slikovno gradivo so obdelali v enem 

izmed grafičnih programov in ga potem uvozili v spletno 

aplikacijo FOTOR [3]. V tej aplikaciji so dokončno 

oblikovali elektronsko razglednico in ji dodali še neko 

misel, ki poziva učence k varčni porabi naravnih virov. 

Te razglednice smo preoblikovali v tri vrste nalepk: Eko 

Cvetko svetuje – zapiraj vodo, Eko Cvetko svetuje – 

ugašaj luč in  Eko Cvetko svetuje pri pravilnem ločevanju 

odpadkov. Te nalepke smo potem namestili ob 

umivalnike (Eko Cvetko svetuje – zapiraj vodo), stikala 

za prižiganje in ugašanje luči (Eko Cvetko svetuje – 

ugašaj luč) ter koše za smeti (Eko Cvetko svetuje pri 

pravilnem ločevanju odpadkov).  

4.3 Eko Cvetko raziskuje – raziskovalne 

naloge 

Tretji sklop nalog so bile raziskovalne naloge, ki so jih 

učenci izdelovali v sklopu naravoslovnih predmetov. Eno 

izmed nalog so učenci predstavili tudi na mednarodnem 

srečanju v Grčiji. Predstavili so vode v Sloveniji in  

pomen mokrišč za naravno okolje. Za to raziskovalno 

nalogo so pripravili predstavitev v angleškem jeziku. 

Predstavitev je potekala v konferenčni dvorani 

ministrstva za šolstvo zahodnega dela Grčije. Tam so bili 

navzoči učenci in učitelji iz vseh partnerskih šol, 

predstavniki lokalnih skupnosti in organizacij ter 

predstavniki medijev. Srečanje so prenašali na spletni 

strani Europe Direct Patra [4]. Ta predstavitev je bila za 

učence izjemna izkušnja in je zelo obogatila njihovo 

znanje. Zavedanje, da so sposobni nastopati in se izražati 

v tujem okolju, pa je pripomoglo tudi k izboljšanju 

njihove samopodobe.  
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5. ZAKLJUČEK 

Eko Cvetko je na naši šoli postal prepoznavni lik, ki 

spremlja učence pri vseh aktivnostih, povezanih z 

varovanjem našega okolja. V okviru tega projekta 

nastajajo najrazličnejši izdelki, kjer učenci pridobivajo 

različna praktična  znanja in kompetence, ki jih bodo 

potrebovali v življenju. Pomemben del našega vsakdana 

so družabna omrežja in uporaba mobilnih naprav, zato je 

prav, da učence naučimo odgovorne in varne uporabe 

sodobne informacijske tehnologije. Mednarodna srečanja 

v okviru Erasmus+ programov  so zagotovo zgodba o 

uspehu, saj imajo mladi v okviru teh projektov priložnost 

spoznati različne kraje in navezati ter s pomočjo socialnih 

omrežij tudi ohranjati stike z mladimi po vsej Evropi. Na 

ta način spoznajo posebnosti evropskih držav in  

predvsem svojo domovino. V njih se čisto spontano 

rodijo ponos, pripadnost in odgovornost. Tudi evropski 

prostor doživijo kot prostor, ki ima veliko skupnega in je 

v njem lepo in dobro živeti.  
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POVZETEK  

Pedagogika Montessori se pri učenju osredotoča na uporabo različnih materialov, ki preko procesov zaznavanja in mišičnega 

spomina otroka posredno pripravijo na pisanje, še preden se začne sam s tem aktivno ukvarjati. Ta metoda otroku omogoča 

postopno razvijanje fizioloških sposobnosti, s pomočjo katerih se otrok sam – v lastnem ritmu oz. tempu – nauči pisati in 

brati. Steklena tabla je lesen izvlečni predal, v katerega vstavimo različne predloge in premične črke. Te otroku omogočijo 

samostojen zapis posameznih črk, zlogov in besed. Postopoma se opora pri delu zmanjšuje in ob koncu je otrok sposoben 

pisati popolnoma samostojno. Pri opismenjevanju otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju se je izkazala za izvrsten učni 

pripomoček. V največjo pomoč je otrokom, ki imajo težave na področjih fine motorike, grafomotorike, pozornosti, 

koncentracije in samoregulacije. V otroku vzbudi notranjo potrebo po ponavljanju, natančnosti in vztrajnosti, razvija pa tudi 

otrokovo samokontrolo, pozitivno samopodobo ter veča njegovo samozavest, saj storjene napake ne ostanejo vidne.  

Ključne besede  

Pedagogika Montessori, opismenjevanje, pisane črke, steklena tabla, lažja motnja v duševnem razvoju 

ABSTRACT  

Montessori Pedagogy for learning uses various materials that, through the perception and muscle memory, enable children to 

indirectly prepare for writing, even before they actually begin to learn how to write. The method allows the child to gradually 

develop physiological abilities, where he, in his own rhythm and tempo, learns by himself, how to write and read. The 

glassboard is a wooden pull-out drawer, in which various templates and movable letters are inserted. They allow the child to 

work individually, write individual letters, syllables and words. The support to the child during the exercise keeps decreasing 

to the point, where he can write by himself. In regard to the literacy of children with a mild intellectual disabilities, the 

glassboard has proven to be an excellent learning aid. It is the biggest help for children who have problems in the field of fine 

motoric functions, graphomotoric functions, attention, concentration and self-regulation. The glassboard stimulates the 

internal need for repetition, accuracy and perseverance of a child. It develops his self-control, positive self-image and higher 
self-confidence, as errors do not remain visible. 

Keywords 

Montessori Pedagogy, literacy, cursive letters, glassboard, mild intellectual disability 

1. UVOD  
Pismenost predstavlja enega izmed najpomembnejših 

ciljev izobraževanja. Opismenjevanje traja več let in 

obsega učenje pisanja, branja in usvojitev drugih 

potrebnih veščin. V prilagojenem programu z nižjim 

izobrazbenim standardom (v nadaljevanju program NIS), 

po katerem se izobražujejo predvsem otroci z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju, poteka opismenjevanje 

nekoliko drugače, saj so tudi potrebe otrok drugačne. 

Zadnjih pet let avtorica pri svojem delu uporablja metodo 

Montessori, ki je samo ena izmed alternativnih oblik dela 

pri pouku. Učenje pisanih črk na ta način je postopno, 

konkretno, predvsem pa lažje. Zaradi pozitivnih izkušenj 

imajo otroci visoko motivacijo za učenje. Otrokom je 

najzanimivejša steklena tabla, katere uporaba je 

predstavljena v nadaljevanju. 

2. OTROCI Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo [1] je izdal 

Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, s pomočjo 

katerih je motnja v duševnem razvoju opredeljena kot 

»nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v 

bistveno nižjih intelektualnih sposobnostih ter 

pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnosti.« 

Pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju je zaznati:  

 pomembno znižano splošno intelektualno 

raven/funkcioniranje, vključno z znižanimi 

sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja 

problemskih okoliščin ter znižanimi sposobnostmi 

abstraktnega mišljenja in presojanja, in 

 znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. 

Raven prilagoditvenih funkcij se opredeli glede na 

otrokovo kronološko starost s pomembnim 
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odstopanjem na vsaj dveh izmed naštetih področij 

prilagoditvenih funkcij – socialnem, konceptualnem 

ali praktičnem. Primanjkljaji na področju 

prilagoditvenih spretnosti se pomembno odražajo 

na področjih skrbi zase, lastne varnosti, govora in 

komunikacije, samostojnosti, socialnih spretnosti, 

učnih in delovnih zmožnosti, funkcionalnih učnih 

sposobnosti in sposobnosti praktičnih znanj. 

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavljajo skupaj z 

drugimi razvojnimi motnjami. Stopnja motnje se ne 

definira le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč tudi 

na osnovi ugotovljenih prilagoditvenih sposobnosti. 

Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo 

otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju. 

2.1 Otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju (LMDR) 
Ti otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in 

usvajanje splošnih znanj. Znižani so senzomotorično in 

miselno skladno delovanje ter sposobnosti za 

načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo 

dejavnosti. Miselni procesi potekajo na konkretni ravni. 

Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu 

presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Z 

individualnim pristopom in z vsebinskimi, metodičnimi 

ter časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko 

dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim v sklopu 

rednih izobraževalnih programov, in se posledično 

usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno 

socialno življenje.  

2.2 Opismenjevanje otrok z LMDR 
Opismenjevanje otrok z LMDR poteka na konkretnem 

nivoju. Prvih glasov in pripadajočih črk se ne učijo zgolj 

s svinčnikom v roki, ampak učiteljica pri svojem delu 

največkrat uporablja fonomimično metodo. Gre za 

analitično metodo, s pomočjo katere otroci iz množice 

glasov (npr. zgodbe, pesmi ali pripovedi), izločijo 

obravnavani glas. Zapisa črke se učijo multisenzorno: s 

sliko, zvokom in gibom. Prav zaradi multisenzornega 

pristopa je fonomimična metoda primerna za različne 

skupine učencev. Še posebej primerna je za učence, ki 

imajo težave na področju mišljenja in zaznavanja. [2] 

Montessorijeva pravi, da otroci potrebujejo izkušnje s 

svojimi rokami, ki ustvarijo nevrološke povezave med 

roko in možgani (roke so uporabljene kot podaljšek 

možganov), le tako bo namreč pridobljeno znanje 

resnično usvojeno. [3]  Sam začetek razvoja metode je 

neposredno povezan z otroki s posebnimi potrebami, saj 

so prvi materiali začeli nastajati, ko je bila 

Montessorijeva zaposlena na pediatričnem oddelku 

takratne psihiatrične bolnišnice, kjer so bivali otroci z 

različnimi težavami. Materiali Montessori ponujajo 

odgovor na zahteve raznolikih problemskih situacij, ki se 

pojavijo pri učenju pisanih črk in s katerimi se soočajo 

otroci v programu NIS.  

3. PEDAGOGIKA MONTESSORI 
Maria Montessori je utemeljiteljica znanstvenega 

pristopa, imenovanega metoda/pedagogika Montessori. 

Kot zdravnica, psihologinja, antropologinja in filozofinja 

je na podlagi znanja in izkušenj osnovala znanstveni 

pristop na področju pedagogike, ki temelji na 

predpostavki, da moramo v želji po novem svetu v sklopu 

izobraževalnega procesa poskrbeti za razvoj otrokovih 

sposobnosti, saj nas bodo le-te vodile v svetlejšo 

prihodnost.  

Izobraževanje se začne že ob uri rojstva, zato ga v 

zgodnjem obdobju opredeljujemo kot pomoč pri razvoju 

otrokovih prirojenih duhovnih sposobnosti. Otrok ima 

vrsto uma, ki je zmožen vpijanja znanja in učenja samega 

sebe. Tako v občutljivih obdobjih znanje pridobiva brez 

napora. V vsakem otroku se skriva skrben notranji učitelj, 

ki je vešč doseganja primerljivih oz. enakih rezultatov pri 

otrocih z vseh koncev sveta. Zato Montessorijeva trdi, da 

izobraževanje ni nekaj, kar dela učitelj, ampak naravni 

pojav, ki v človeškem bitju poteka spontano. Do tega ne 

pride zgolj s poslušanjem, ampak z otrokovo izkušnjo 

udejstvovanja v okolju. Dejavnika, ki spodbujata in 

omogočata razvoj otroka, sta osebno izkustvo in lastno 

udejstvovanje.  [3] 

3.1 Okolje Montessori in vloga učitelja 
Okolje Montessori nudi možnost svobodne izbire in 

ponuja odgovore na otrokova vprašanja. Otroku mora 

nuditi: individualne in skupinske dejavnosti, občutek 

odgovornosti, avtonomijo in čas, spontano socializacijo 

in opazovanje dela drugih otrok. Tako okolje postane 

njegov učitelj. 

Prostor je razdeljen po naslednjih tematskih področjih:  

 vsakdanje življenje,  

 zaznavanje, 

 jezik, 

 matematika, 

 kozmična vzgoja in 

 umetnost.  

Učilnica je prostor z nizkimi omarami, ki imajo police, na 

katerih so materiali – razvojni pripomočki. Omare nimajo 

vrat, zato so materiali otrokom ves čas dosegljivi. 

Večinoma so leseni in osnovnih barv. Otroci nimajo 

stalnih sedežev, delajo lahko pri mizi, na tleh ali na 

preprogah. Gibljejo se prosto po prostoru, kar spada v 

sklop učenja z gibanjem.  

Učitelj se mora v okolju Montessori prilagoditi potrebam 

otroka in s svojo odmaknjenostjo otroku omogočiti delo z 

lastnimi rokami. Učiteljeva glavna naloga je vzpostavitev 

pripravljenega okolja (učilnice z materiali) in 

predstavitev materialov otrokom. Ko je zadoščeno vsem 

danim kriterijem, postane učenje lahko, spontano in sledi 

lastnemu ritmu otroka.  

3.2 Materiali Montessori 
Montessorijeva učne oz. razvojne pripomočke imenuje 

»materiali«. Ti morajo imeti naslednje lastnosti:  

 eleganco,  

 prijetnost, 

 učinkovitost,  

 domačnost,  

 dostopnost in  
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 možnost napredovanja.  

Otroci si delo izberejo sami, kar izraža njihovo 

samomotivacijo za delo. V okolju je na voljo samo en 

primerek vsakega materiala, kar pomeni, da mora 

naslednji otrok počakati toliko časa, da prvi otrok 

material vrne na polico in s tem postane dosegljiv za 

naslednjega.   

3.3 Posredna priprava na pisanje in 

branje 
Za Mario Montessori je poglavitnega pomena posredna 

priprava na pisanje in branje. Različnim živčnim centrom 

s senzoričnega in motoričnega področja je tako dana 

priložnost, da se urijo in razvijajo ločeno, vsak na svoj 

način, v odsotnosti povezave s pisanjem. Področja je 

treba razvijati z vajami, ki so prijetne in pri katerih je cilj 

že vključen v samo vajo. Te vaje morajo spodbujati 

ponavljanje, saj tako razvijajo otrokovo pozornost in jo 

podaljšujejo. Gibe je treba izuriti še pred samim 

izvajanjem vaj. Poučevati pomeni otroka posredno 

pripraviti na delo z vključevanjem postopnosti in 

posledičnosti v primernih časovnih fazah – tako so otroci 

sposobni delo opraviti, še preden se ga dejansko lotijo.  

Montessorijeva podrobno razčleni pripravo rok, oči in 

uma. Dejavnosti s področja vsakdanjega življenja dolgo 

pripravljajo otrokovo roko in oko: prelivanja in 

prelaganja delujejo na gibkost zapestja in vidno-

motorični nadzor; z lepljenjem se uri prijem 

instrumentov; s šivanjem vidno-motorična koordinacija 

za natančnost roke in osredotočenost oči. Na področju 

zaznavanja se uri tipanje, triprstni prijem, usklajenost oko 

– roka itd. 

Zraven praktičnih dejavnosti okolje otroku nudi tudi 

»duševno hrano«, ki pripomore k razvoju in bogatitvi 

jezika. S pozornim in skrbnim jezikovnim izražanjem jo 

učiteljica vpleta v otrokov vsakdan s pripovedovanjem 

zgodb, branjem kratkih povesti, izštevank, krajših pesmi, 

slik in napisanih besed ter s pogovorom. 

3.4 Steklena tabla 
Steklena tabla je lesen izvlečni predal, v katerega 

vstavimo predloge in premične črke. Zgoraj je tabla 

pokrita s peskanim steklom, sicer se kreda ne bi prijela 

nanjo. Ob zgornjem robu je tabla nekoliko privzdignjena, 

da je nanjo lažje pisati.  

 

Slika 1: Steklena tabla z vstavljeno predlogo 

Predal se odpira na desno stran. Tabla je nekoliko večja 

od formata A3, tako da ima otrok nekaj manevrskega 

prostora pri vstavljanju predloge. 

 

Slika 2: Odpiranje predala 

3.4.1 Prepisati eno črko 
Za to dejavnost potrebujemo: 

 stekleno tablo s predlogo, ki ima obarvano 

osnovno vrstico, 

 posodico s kredo in gobico, 

 peščene črke in 

 črke premične abecede. 

Predstavitev je individualna. Otrok prinese peščeno črko, 

zatem prinese čisto enako črko iz premične abecede. 

Peščeno črko potipa in jo poimenuje. Če ni prepričan, da 

je črka iz premične abecede enaka, jo položi na peščeno 

črko in tako preveri, ali sta črki skladni. Učiteljica odpre 

predal in črko položi na obarvan pas skrajno levo.  

   

Slika 3: Vstavljanje premične črke   

Slika 4: Zapis s kredo 

Nato zapre predal. S kredo prevleče črko v že utečeni 

smeri (smeri se otrok nauči pri tipanju peščenih črk). Piše 

počasi in natančno. Ko konča, črko z gobico pobriše in 

ponudi otroku, da poskusi tudi sam. 

Nadaljuje lahko na dva načina. Prvi način je lažji, in sicer 

za zapis naslednje črke, predal table potegne malo ven, 

vstavljena črka se zamakne v desno in tako lahko črko 

ponovno prevleče. 

 

Slika 5: Lažji način nadaljevanja 

Težji način pomeni, da predala ne izvleče. Prvič črko še 

prevleče ob opori, nato nadaljuje brez nje. Ko zapolni 

vrstico, predal postopoma vleče ven in tako preverja, ali 

je črka ustrezno zapisana. 
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Slika 6: Težji način nadaljevanja 

 

Slika 7: Kontrola napake z izvlekom predala 

V primeru, da otroku napisana črka ni všeč, učiteljica 

predlaga, da jo  pobriše in poskusi znova. S ponavljanjem 

postanejo otroci pri zapisovanju črk natančnejši in strožji 

do sebe, saj jim ni všeč, če črka ni prevlečena znotraj 

zastavljenih meja. 

3.4.2 Dokončati črko 
Za dejavnost potrebujemo: 

 stekleno tablo, 

 posodico s kredo in gobico ter 

 mapo z listi velikosti A3 s črkami v velikosti 

premičnih črk (prva črka je cela, druga je 

črtkana, tretja črtkana bolj na redko itn.). 

   

Slika 8: Predloga z vedno manjšo oporo 

Otrok izbere iz mape predlogo, odpre predal in jo vstavi. 

Učiteljica pred otrokom s kredo prevleče vse črke. Piše 

počasi in natančno, saj s tem nakazuje smer pisanja. Ko 

zaključi, tablo pobriše in jo ponudi otroku. Spomni ga, da 

lahko kadarkoli uporabi gobico, če misli, da jo potrebuje.  

Pomembno je, da otrok črke, ki jih uporablja na stekleni 

tabli, spozna že prej s tipanjem peščenih črk. Tako ne bo 

dvomil, da pozna pravilno smer zapisa in bo pisal bolj 

sproščeno ter posledično bolj uspešno kot sicer. 

 

3.4.3 Prepisati besedo 
Za dejavnost potrebujemo: 

 stekleno tablo, 

 posodico s kredo in gobico, 

 A3 mapo, v kateri so listi s črtami, 

razmaknjenimi v velikosti črk prvega 

abecednika, in 

 škatlico s flomastrom. 

Učiteljica iz mape vzame list in s flomastrom pred 

otrokom počasi napiše besedo, npr. noj.  

 

Slika 9: Zapis besede na predlogo 

Povabi otroka, da predlogo vstavi v tablo. Otrok s kredo 

prevleče zapisano besedo. Učiteljica poudari, da si črke v 

besedi med sabo »podajajo roke«.  

 

Slika 10: Vstavljena predloga z zapisano besedo 

Pri otrocih z LMDR se večkrat zgodi, da usvojijo zapis 

posamezne črke, težave pa se pojavijo pri vezavi teh črk 

v besede. Ta predloga pomaga, da otrok ob napačni 

vezavi črk, sam poišče mesto, kjer se njegov zapis ne 

ujema s predlogo. Tako otrok jasno vidi, kje se je zmotil. 

Učiteljica z gobico pobriše napačni del in pravilno usmeri 

otroka, da s kredo sledi črni črti. Napaka ne ostane vidna, 

zato otrok tega ne dojema kot negativno izkušnjo, kar ga 

motivira, da poskusi ponovno. [4] 

Na začetku učiteljica predlaga enostavne besede, 

sestavljene iz treh črk, nato stopnjuje njihovo težavnost, 

dokler ne pridejo do težkih besed. Besede lahko predlaga 

tudi otrok. 

Cilj vseh dejavnosti s stekleno tablo je dosežen, ko zna 

otrok pravilno zapisati črke, jih vezati v besede, 

upoštevati velikost črtovja in pri tem ne dvigovati roke.  
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POVZETEK  

V prispevku predstavljam primer iz prakse, ko smo z učenci na začetku šolskega leta izbrali razredne vrednote, s pomočjo 

katerih sem skušala zagotoviti psihofizično kondicijo posameznika. Da sem jim omogočila izhodišče fit pedagogike in 

ključni element formativnega spremljanja pouka, sem mize postavila v obliki skupin po tri. Ta omizja sem otrokom 

predstavila kot otoke, ki so jim omogočali gibanje pri različnih dejavnostih, tako okrog svojega otoka kot med otoki. Dodatna 

motivacija je bila skupna izbira imen za otoke in pa vsakotedenska selitev z otoka na otok. Izkazalo se je, da so učenci radi 

prihajali v šolo. Želeli so si novih izzivov. Naučili so se prevzemati odgovornost in biti zadovoljni tudi s slabšo oceno, saj so 

se naučili ceniti s procesom pridobljeno znanje in ne le rezultat. Med seboj so si pomagali. Spoznali so, da če želijo nekomu 

posredovati znanje, ga morajo najprej sami usvojiti. Proti koncu leta so že sami izbirali dejavnosti, ki so jim omogočale 

gibanje. Ugotovili so, da so le skupaj zastavljeni cilji osmišljeni in vplivajo na notranjo motivacijo. 

Ključne besede  

aktivnost, skupne vrednote, prevzemanje odgovornosti, psihofizično počutje, koncentracija 

ABSTRACT 

In the paper I present an example of practice. At the beginning of the school year, the pupils and I selected class values 

through which I tried to provide the psychophysical condition of the individuals. I set up groups of three tables in order to 

provide them with a starting point for fit pedagogy and the key element in the formative assessment. I presented these tables 

to children as islands that enabled them to rotate around their island and among the islands according to activities. To 

motivate the students even further, I allowed them to name the islands and move around them weekly. It turned out that the 

pupils liked coming to school. They wanted new challenges. They learned to take responsibility and be satisfied with 

whatever grade they have received, as they learned to appreciate the acquired knowledge and not just the result. They helped 

each other. They learned that to teach someone, you must gain the knowledge yourself first. Towards the end of the year, they 

selected the activities themselves. Those activities enabled them to rotate and they realised the common goals have meaning 

and thus, bring inner motivation.  

Keywords 

activity, common values, assuming responsibility, psychophysical well-being, concentration 

1. UVOD 
Moja želja je, da bi otroci radi prihajali k pouku in pri 

učnem procesu aktivno sodelovali. Če želim to doseči, 

moram v njih vzbuditi radovednost. Otroci so po naravi 

radovedni, z vstopom v šolo moramo učitelji paziti, da to 

radovednost v njih ohranimo oz. jo izkoristimo v prid 

učenja. Tako sem ob opazovanju in analiziranju učnega 

procesa ugotovila, da moram v pouk vključiti še več 

gibanja in odgovornost za dosego ciljev prenesti na 

učence. Tako bodo ne le fizično aktivni, ampak tudi 

psihično. Le učenec s psihofizično kondicijo lahko 

premaguje izzive današnjega časa. Ključno vlogo pri 

zagotavljanju vzpodbudnega okolja, ki pripelje do 

psihofizičnega zdravja, imamo učitelji. Pri podajanju 

učne snovi moramo pred seboj videti cilje in dejstvo, da 

bolj ko so učenci sproščeni, bolj so dovzetni za 

spremembe. V stanju sproščenosti je valovanje možganov 

počasnejše in električna aktivnost manjša [1]. Takrat se 

lažje učijo ter lažje spreminjajo svoje navade in 

prepričanja.  

 

Poleg podajanja kognitivnega znanja imam v mislih 

vedno tudi neke cilje, ki jih cenim, oz. moje mišljenje o 

tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vredno 

prizadevati. To so vrednote, ki nimajo pomena, če jih 

sama ne živim. Zato sem na začetku leta skupaj z učenci 

izbrala vrednote, ki so bile rdeča nit celotnega vzgojno-

izobraževalnega delovanja. Te vrednote so bile: vsak v 

razredu naj se trudi, da bo aktiven, sprejet, vključen, 

varen, spoštovan, uspešen, zdrav. Vrednote so učenci v 

skupinah zapisali, nato smo lističe z izbranimi besedami 

obesili na steno. Skoraj vsakodnevno oz. ob priložnostih 

smo jih tudi razložili ali medsebojno povezali. Biti 

aktiven, pomeni biti uspešen. Če si aktiven v skupini, si s 

tem vključen. Posledično te v skupini sprejemajo in 

zaradi truda, ki ga vložiš, te spoštujejo. Znotraj skupine 

se počutiš varnega, da izraziš svoje mnenje. Če pa je 

aktivnost podkrepljena še z gibanjem, si poleg vseh 

ostalih naštetih vrednot še zdrav. Vrednote smo določili 

skupaj, saj so le skupaj zastavljeni cilji smiselni in pri 

učencih spodbujajo notranjo motivacijo.  
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Da sem jim omogočila izhodišče fit pedagogike in ključni 

element formativnega spremljanja pouka, to je skupno 

načrtovanje in s tem prevzemanje odgovornosti, sem 

mize postavila v obliki skupin po tri [2]. Ta omizja sem 

otrokom predstavila kot otoke, ki so jim omogočali 

gibanje pri različnih dejavnostih okrog svojega otoka ali 

med otoki. Dodatna motivacija je bila skupna izbira imen 

za otoke. Poimenovali so jih Otok sivke, Kokosov otok, 

Otok školjk … Prav tako smo vsak konec tedna žrebali 

otok, na katerega so se nato naselili za en teden. To 

žrebanje smo poimenovali "Mi gremo pa na morje" in je 

potekalo ob glasbi. 

 

Slika 1: Razredne vrednote 

2. SKUPINSKO DELO 
Definicija timskega dela pravi, da je to delo samostojnih 

članov. Ker iz izkušenj vem, da posameznik najbolje 

razmišlja takrat, ko se v skupini dobro počuti, sem 

učencem včasih omogočila samostojno izbiro skupine. 

Ker pa drži tudi, da v življenju vedno ne moremo izbirati 

sodelavcev in tistih, s katerimi moramo sodelovati, se mi 

je zdelo prav tudi to, da sem skupine oblikovala 

naključno. Največkrat je bila skupina določena z 

žrebanjem imen, ki so bila zapisana na sladolednih 

palčkah in shranjena v lončku. Z menjavo članov skupin, 

sem skušala vzdrževati vznemirjenje in napetost ter 

kreativno energijo, kar naj bi pripeljalo do dobrih 

rezultatov. Na začetku leta so imeli nekateri učenci 

velikokrat težave s sočlani. Potrebno je bilo 

posredovanje. Včasih je zadoščal pogovor. Takrat sem jih 

vedno spomnila na upoštevanje razrednih vrednot, 

predvsem na spoštljivost. Zelo dobro se je obnesla 

metoda samostojnega reševanja konfliktnih situacij, s 

katero so se učili tekom celega leta. Pri reševanju 

določenih zapletov smo postavili pravila tako za 

poslušalca kot tudi za tistega, ki je govoril. Prvo pravilo 

je bilo, da se oba gledata v oči. Kdor je govoril, je moral 

biti spoštljiv in sošolca nagovoriti z imenom in temu 

dodati še “prijatelj/ica moj/a”. Poslušalec je moral tiho 

poslušati. Šele nato je podal svojo razlago. Če se po dveh 

neuspelih poizkusih samostojnega reševanja spora nista 

uspela dogovoriti, sta tista, ki sta bila v sporu, morala 

oditi do učitelja, ki je posredoval s pomočjo mediacije. 

Seveda včasih tudi mediacija ni bila uspešna, zato sem 

posameznega člana priključila drugi skupini ali pa je 

delal samostojno.  

Skupinsko delo sem uvajala pri vseh predmetih. Poleg 

ciljev posameznega predmeta sem imela ves čas pred 

očmi tudi konativne cilje (spoštljivost, strpnost, 

sodelovanje …). Včasih se je izkazalo, da so bili ti cilji 

težje dosegljivi kot kognitivni. Kognitivni so se 

uresničili, ko so bili odnosi v skupini optimalni.  

Ko sem ob koncu leta naredila analizo odnosov, sem 

ugotovila, da večina učencev vrednote ne samo, da jih 

pozna, ampak jih tudi živi. S tem je bil moj cilj dosežen. 

2.1 Skupinsko delo v praksi 
2.1.1 Brušenje lesenih ploščic za vetrne 

zvončke ter skupinska slika travnika 
Ko smo izdelovali izdelek za sejem, sem učence 

naključno razdelila v skupine. Imeli so samo en brusni 

papir, ki so ga uporabljali vsi. Ker je bilo to meseca maja, 

sem jih opazovala, kako se bodo po celoletnem učenju 

dela v skupinah znali dogovarjati. Učenci so bili pri tem 

uspešni. Znali so se dogovoriti za vrstni red in tudi 

počakati, da so prišli na vrsto. Podoben rezultat je bil tudi 

pri izdelovanju poletnega travnika pri likovni umetnosti. 

Tu sem uporabila kombinacijo samostojnega in 

skupinskega dela. Travniško žival oz. rastlino so sami 

narisali in jo izrezali, nato pa so jo položili na velik list. 

Počakati so morali, da so nanj vsi položili izdelke, se 

dogovoriti, kje bo kakšen, in šele nato lepiti. Na skupni 

izdelek so bili zelo ponosni. Pri oblikovanju izdelka jim 

je bil v pomoč kognitivni cilj: "Vsak naslika sliko po 

predstavljenih postopkih in nato skupaj sestavite sliko z 

zapolnitvijo celotne ploskve.", katerega smo predhodno 

izbrali skupaj. Učenci so vedeli, kaj od njih želim. S 

sooblikovanjem cilja pa so prevzeli odgovornost. Vedeli 

so, da se mora vsak potruditi za svoj izdelek in se nato 

truditi še za skupnega. Pri delu so bili učenci nenehno v 

gibanju, saj so si samostojno izbirali ali bodo risali na 

mizi ali na tleh. Večina jih je izbrala kombinacijo 

obojega, kar je samo še podkrepilo dejstvo, da gibanje še 

kako potrebujejo.  

 

Slika 2: Vetrni zvončki 

 

Slika 3: Travnik – skupen izdelek celotnega razreda 

2.1.2 Skupno sestavljanje stotičnega kvadrata 
Ljudje smo bitja odnosov. Opažam, da imajo nekateri 

otroci težave z vzpostavljanjem primernega odnosa z 

nekom ali znotraj skupine. Vse preveč so osredotočeni 

samo nase, na izpolnjevanje svojih potreb. Zaradi tega 

skušam znotraj razreda ustvariti situacije, pri katerih 

morajo učenci sodelovati, če hočejo ali ne. En tak primer 
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je bilo skupno sestavljanje stotičnega kvadrata. Števila do 

sto sem zapisala vsakega na svoj karton. Enice so bile 

zapisane z eno barvo, desetice z drugo. Števila sem 

premešala med seboj kot karte in jih v krogu delila 

učencem. Vsak je moral najprej svoj kupček števil 

razporediti od najmanjšega do največjega. Nato je bilo na 

vrsti sestavljanje stotičnega kvadrata na tleh razreda. 

Učenci so morali počakati, da so prišli na vrsto in nato 

dodati svoje število. Ko smo to delali prvič, so imeli 

težave z obračanjem enic in desetic in pa čakanjem, da so 

prišli na vrsto. Potreben je bil pogovor o strpnosti, da so 

pri kasnejših urah znali počakati in da se niso smejali, če 

je sošolec svoje število narobe prebral. Kasneje sem jim 

dvignila nivo težavnosti s tem, da je bilo število na zadnji 

strani »zapisano« s pomočjo pik.  

Pred vsakim delom smo si skupaj zastavili cilj. Najprej je 

bil cilj pravilno sestaviti stotični kvadrat, kasneje smo 

dodali še, naj bo čim hitreje pravilno sestavljen. Cilj je bil 

vedno napisan na tabli.  

Zapis števil sem medpredmetno povezala še z likovno 

umetnostjo, kjer so učenci na veliko zapisali izbrano 

število, ga polepili s koščki rezanke ter mu na koncu 

dorisali še oči, roke, noge, zobe, klobuk … Pri delu so 

bili zelo motivirani in ustvarjalni. Števila na stenskem 

panoju so si nenehno ogledovali in jih želeli uporabiti za 

igro. Tako se je porodila ideja za izdelavo manjših 

»zabavnih števil«. Na kartone so napisali in okrasili 

števke od 0 do 9. Le-te so jim služile za sestavljanje števil 

do sto. Ker so jih nalepili na palčke, so delovale kot lutke, 

ki so ob bogati otroški domišljiji hitro oživele. 

Omogočile so jim tudi gibanje, saj so s števili hodili »na 

obisk na sosednje otoke«.  

Slika 4: Stotični kvadrat 

2.1.3 Izdelava igre v OPB 
Odrasli moramo biti zgled učencem, zato sem veliko 

sodelovala z učiteljico v podaljšanem bivanju, ki je tudi 

videla vrednost v načrtnem uvajanju skupinskega dela. 

Tako jim je pripravila material, s pomočjo katerega so 

izdelali igro. Igro so izdelovali v skupini. V večjo škatlo 

so prilepili tulce, ki so jih predhodno okrasili. Tulci so 

bili obrnjeni v različne smeri. Pri igri so v škatlo dali 

frnikolo, ki so jo morali v paru »popeljati« skozi čim več 

»predorov«. Pri tem so morali biti pozorni na vrstni red 

poti. Spretnejši so se pri igri sprehajali po razredu in v 

gibanju skušali obdržati ravnovesje škatle in premikanje 

frnikole.  

 

Slika 5: Potovanje frnikole 

2.1.4 Vaje z dominami 
Zgleden primer sodelovanja je vključitev specialne 

pedagoginje v pouk. Njihove izkušnje so neprecenljive, 

saj imajo pregled nad vsemi tremi vzgojno-

izobraževalnimi obdobji ter pri učencih vidijo tisto, kar 

mogoče kakšen od učiteljev nenamerno spregleda. Tako 

mi je specialna pedagoginja predlagala izvajanje vaje, s 

pomočjo katere se razvijajo vztrajnost, koncentracija, 

sodelovanje ... Pri vaji gre za skupinsko sestavljanje 

domin, pri katerem se predhodno na podlago nariše 

vzorec, ki je lahko vedno drugačen. Pri delu učenci 

krožijo okrog miz in postavljajo domine tam, kjer jim 

ustreza. Ko je vzorec zapolnjen, sledi »nagrada« - 

podiranje.  

 

Slika 6: Domine 

2.1.5 Lego kocke 
Pri delu z lego kockami se lahko poslužujemo 

samostojnega dela, dela v paru ali skupinskega, lahko pa 

vse oblike dela združimo. Tako smo se dela pri 

spoznavanju okolja lotili formativno in ga hkrati 

medpredmetno povezali. Skupno smo si zastavili cilje, ki 

so zajemali snov spoznavanja okolja, matematike in 

likovne umetnosti. Končni izdelek je vseboval iz lego 

kock izdelane družinske člane, ki živijo v hiši, okoli 

katere je vrt. Obseg vrta in gaberit hiše sta bila določena. 

Pri delu so bili učenci med seboj enakovredni, drug 

drugemu so se prilagajali, se pogovarjali o izzivih, ki so 

bili zadani, in sicer s ciljem, da se naloga na koncu dobro 

izpelje. 

2.1.6 Bralne učne strategije 
Na naši šoli že nekaj časa učence načrtno učimo različnih 

bralnih učnih strategij. Strategije smo določili v okviru 

Delovne skupine za bralno pismenost, katere članica sem 

tudi sama. Pri izbiri strategij smo si pomagali s 

priročnikom avtoric Sonje Pečjak in Mire Kramarič [3]. 

Tako se uvajajo strategije, kot so časovni trak, Paukova 
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strategija, miselni vzorec … Cilj je, da se učenci naučijo 

različnih strategij do 5. razreda, in sicer v vsakem razredu 

po eno. Od 6. do 9. razreda naj bi s pomočjo predmetnih 

učiteljev te strategije samostojno uporabljali. Ker sem v 

letu 2018-2019 poučevala v drugem razredu, je bila 

predlagana strategija ribje kosti in/ali pojmovna mreža v 

obliki dlani. V okviru knjižnično-informacijskega znanja 

(KIZ) jo je na primernem besedilu predstavila 

knjižničarka, kasneje pa smo jo uporabljali še tekom leta 

pri različnih predmetih. Pri slovenščini smo jo uporabili 

za iskanje protipomenk in sopomenk. Pri spoznavanju 

okolja se je izkazala za zelo primerno pri učenju imen 

mesecev, ki jih uporabljamo sedaj in starih imen 

mesecev. To pa predvsem zato, ker so bila imena 

napisana na listkih in so v uvodni motivaciji služila za 

sprehajanje po razredu in iskanje para. Kasneje za skupno 

sestavljanje ribje kosti in nato kot samostojen prepis v 

zvezek. Pri tem so bili učenci v gibanju, kar je pomenilo, 

da je bilo delo zabavno in je hkrati prispevalo k večji 

zapomnitvi. Ker pa so bila imena mesecev napisana v 

barvah in so bile ob njih različne sličice, so učencem ob 

koncu ure služila še za urejanje v štiri skupine glede na 

letni čas.  

 

Slika 7: BUS – meseci 

2.1.7 Samostojno načrtovanje ure pri športu 
Moji učenci so imeli pri športu zelo radi delo po postajah. 

Zato sem jim predlagala, naj sami načrtujejo uro. Tako je 

vsaka skupina za svojo postajo določila cilje ter rekvizite, 

ki so jih pri tem potrebovali. Dela so se lotili z veliko 

veselja in vneme. Na liste je vsaka skupina zapisala, kaj 

se bo na postaji delalo. Nekateri so si pomagali s skico. 

Imeli so nalogo medsebojnega usklajevanja, da se naloge 

ne bi ponavljale. Vse to so učenci izvedeli v razredu. Pred 

prihodom v telovadnico so se učenci ustavili v prostoru, 

kjer so shranjeni rekviziti in izbrali ustrezne. V 

telovadnici je vsaka skupina postavila svojo postajo. Pri 

tem so se morali usklajevati z ostalimi skupinami glede 

prostora. Nato so si morali medsebojno razložiti naloge. 

Po končani uri, so morali rekvizite pospraviti. V razredu 

je sledila analiza ure. Učenci so razmišljali o tem, ali so 

svojo postajo dobro načrtovali (število rekvizitov, sama 

postavitev in izvedba). Dela so se lotili kritično in 

odgovorno. Vse opazke, ki so jih zapisali, so nato 

upoštevali pri naslednjem načrtovanju podobne ure. Tudi 

tej uri je sledila analiza. Večina učencev je poročala, da 

so bili z izvedbo zadovoljni. Najbolj so pohvalili to, da so 

uro lahko sami pripravili. Pred izvedbo ur pa nismo 

pozabili zapisati skupnih ciljev na tablo, kjer so se 

prepletali kognitivni in konativni cilji.  

 

Slika 8: Skupni cilji 

2.2 Kroženje znotraj otoka 
2.2.1 Pisanje računov v krogu 
Gibanje in prevzemanje odgovornosti za končni rezultat 

smo udejanjali tudi pri pouku matematike. Pri tem so 

učenci krožili znotraj »otoka«. Cilj je bil zapisati in 

izračunati račun, katerega rezultat ne sme biti večji od 

sto. Seštevanca morata biti sestavljena iz desetice in 

enice, pri čemer mora biti pri prvem seštevancu enica 

večja od 0, pri drugem pa enaka nič. Delo je bilo 

razdeljeno tako, da je vsak zapisal prvi seštevanec v svoj 

zvezek, nato so se krožno presedli na mesto sošolca in 

zapisali drugi seštevanec. Pri drugem presedanju so 

zapisali rezultat v zvezek sošolca. Pri tretjem so prišli 

nazaj na svoje mesto in preverili vsoto. Pri tem so spodaj 

zapisali tudi komentar. Pri skupni analizi realizacije cilja 

so učenci ugotovili, da doseganje cilja ni bilo tako 

enostavno. Ko so zapisovali drugi seštevanec, so hkrati 

morali računati vsoto, da rezultat ne bi presegel sto. Še 

težja naloga je bila, ko sta imela oba seštevanca enice 

večje od 0. Čutili so odgovornost do tega, da je vsota 

pravilna, saj so si želeli pohvale sošolca. Nekateri so 

čutili, da je presedanje potekalo prehitro in so želeli delati 

sami. To diferenciacijo sem jim tudi omogočila [4]. 

Lahko so delali v paru ali samostojno. Težave so imeli 

predvsem tisti, ki imajo slabe številske predstave oz. pri 

računanju potrebujejo konkreten material (stotični 

kvadrat, računalo, link kocke).  

2.2.2 Pregledovanje domačih nalog 
Kroženje znotraj skupine sem uporabila tudi pri 

pregledovanju domače naloge. Naloga je bila tako 

pregledana dvakrat. Navadila sem jih tudi, da so 

ugotavljali, zakaj je prišlo do napake. Hkrati so se s tem 

učili na primeren način podajati kritiko in jo tudi 

sprejemati. Ob koncu leta si je veliko učencev želelo 

povratne informacije s strani sošolcev, saj so jim zaupali. 

Pri evalvaciji so učenci najprej uporabljali obrazec, ki so 

ga kasneje nadomestili s poenostavljenim samostojnim 

zapisom, ki je obsegal vse, kar je bilo na izhodni kartici. 

Podobno je potekala tudi samoevalvacija pri reševanju 

računov, ki so jih zapisali po nareku.  

Slika 9: Izhodna kartica 
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3. SAMOSTOJNO DELO 

3.1 Sprehod po razredu 
V drugem razredu je velik poudarek na opismenjevanju. 

Ker ne želim, da učenci veliko sedijo, jim besede ali 

račune napišem na kartone, ki jih sama ali pa dežurni 

učenci polepijo po razredu. Učencem povem, da naj 

vstanejo, besedo preberejo in jo nato zapišejo v zvezek. 

Ko je estetsko zapisana, naj postopek ponovijo. 

Opomnim jih tudi, da naj besede iščejo po nekem sistemu 

(npr. v določeno smer), da bodo res lahko našli vse oz. 

vsaj večino besed. Tak način poučevanja učitelju 

omogoča veliko diferenciacije. Hitrejši učenci lahko nato 

iz besed oblikujejo povedi. Počasnejšim pa se omeji 

število besed, ki jih morajo zapisati. V razredu je tako 

delo vedno potekalo ob poslušanju mirne glasbe. Najraje 

so poslušali klavirske skladbe Stantona Lanierja [5]. 

Sprehod je včasih potekal tudi v skupinah. Ko so se učili 

pisati male in velike pisane črke, sem jim postavila izziv 

z zapisovanjem besed, ki so vsebovale črko, ki so jo 

spoznavali. Še večji izziv pa je predstavljala naloga, kjer 

so imeli poleg črke določeno še nadpomenko. Ker so se 

skupine od lista do lista sprehajale v krogu, so morali 

paziti še na to, da se besede, ki jih je predhodna skupina 

zapisala, niso ponavljale. Pri branju besed predhodne 

skupine so morali preverjati še pravilnost zapisa.  

 

Slika 10: Utrjevanje črke na zabaven način 

3.2 Čaranje 
Izziv je učencem predstavljalo delo, ki smo ga 

poimenovali Čaranje. Učenec je dobil besedo, kateri je v 

nadaljevanju lahko odvzel eno črko in jo nadomestil z 

drugo. Veljalo je pravilo, da morajo biti besede smiselne 

in da jih skušajo najti čim več. Tisti, ki so imeli pri tem 

delu težave, predvsem zaradi šibkega besednega zaklada, 

so delali v parih ali v skupinah.  

 

Slika 11: Čaranje 

3.3 Iskanje rim s pomočjo igral na 

igrišču 
Ker je bilo junija zunaj lepo vreme, sem razmišljala, kako 

bi učence motivirala za delo. Ker je na šolskem igrišču 

tobogan s hišico, sem cilj slovenščine povezala s 

športom. Misel me je naprej popeljala do ideje, da učence 

razdelim v dve skupini. Ena bo iskala rime v gibanju, 

druga skupina jih bo iskala sede v razredu. Ker je igrišče 

pred mojim razredom, sem tak način dela lahko izvedla, 

saj sem s tem, da sem stala pri oknu, imela hkraten 

pregled nad dogajanjem zunaj in znotraj. Vsi učenci so 

dobili liste in začeli z delom. Tisti, ki so bili zunaj, so 

splezali po lestvi, stekli čez viseči most in se nato spustili 

po toboganu. Pri tem so razmišljali o rimi na določeno 

besedo. Ko so se spomnili rime, so jo na klopci zapisali 

in nadaljevali z gibanjem. Analiza je pokazala, da so 

učenci v gibanju v povprečju našli 6 rim več kot tisti, ki 

so sedeli v razredu. Ker pa je znano, da možgani tudi v 

odsotnosti vaje še naprej izboljšujejo pomnjenje veščin, 

so učenci naslednji dan (po spanju) dobili iste liste in jih 

še enkrat skušali dopolniti. V povprečju se je vsak 

učenec, ki je iskal rime na toboganu, v kratkem času 

spomnil še treh rim. Tisti, ki so sedeli, pa samo še ene ali 

dveh. Po celonočnem spanju pridobimo dostop do 

spominov, ki jih pred spanjem nismo mogli priklicati [6]. 

 

Slika 12: Iskanje rim 

4. Z GIBANJEM DO ZDRAVJA 

4.1 Gibanje ob glasbi  
Mize, postavljene v obliki otokov, so učencem 

omogočale gibanje tudi pri gibanju ob glasbi. Včasih so 

samo korakali okrog miz, včasih pa so bile posredi še 

ovire kot odprto okno ali palica na dveh mizah, pod 

katero se je bilo potrebno skloniti. Velikokrat je gibanje 

vključevalo tudi vaje križnega gibanja. Predvsem sem 

izvajala gibanje rok in nog preko telesne sredine. 

Običajno sem zavrtela mirnejšo glasbo iz zgoščenke 

Ringaraja pesem nam ugaja, kasneje pa sta sledili pesmi 

Tine Turner Simply the best in Hammer to fall skupine 

Queen [7]. Radi so delali tudi Brain gym vajo ležeče 

osmice in simetrično risanje, kar jim je spodbudilo 

možgane za usklajevanje gibov rok in oči v različnih 

vidnih poljih, prehajanje kinestetične sredine, zavedanje 

prostora in vidno razločevanje. Teh metod sem se 

posluževala takoj zjutraj, med poukom, ko sem opazila, 

da koncentracija pada, ali pa ob zaključku pouka.  
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4.2 Masaža 
Ko so učenci na koncu leta pisali, kaj jim je bilo v tem 

šolskem letu najbolj všeč oz. kaj so si zapomnili, je bila 

največkrat omenjena masaža. Izvajali smo jo v paru na 

tleh. Nekateri so se ulegli na blazine, drugi so si pod 

glavo dali majhen vzglavnik. Masaža je potekala ob 

mojem vodenju. Vsak v paru je prišel enkrat na vrsto kot 

maser in enkrat kot masiranec. Ob tem so najraje 

poslušali mirno tibetantsko meditacijsko glasbo [8].  

4.3 Mečkanje papirja povezano z 

metom na koš 
Pri ljudeh običajno dominira leva ali desna hemisfera 

možganov. Študije razvoja možganov po svetu kažejo, da 

je vsak posameznik, ki lahko uporablja obe možganski 

polovici, sposoben izrabiti svoje zmožnosti v največji 

možni meri. Taki posamezniki so uspešni in izjemno 

kompetentni na vseh področjih svojega življenja. 

Uporabiti to dejstvo v prid učenju je dragoceno darilo, ki 

ga lahko učitelji damo svojim učencem, le ozavestiti ga je 

potrebno. 

Specialna pedagoginja mi je predlagala vajo, pri kateri s 

pomočjo hkratnega mečkanja časopisnega papirja z 

obema rokama povežemo obe hemisferi. Ko so učenci 

zmečkali papir v kroglo, so ga morali še hkratno z obema 

rokama poravnati. To jim je predstavljalo veliko večji 

izziv. Sama pa sem to vajo nadgradila še z idejo o 

metanju kroglic papirja v škatlo za papir. Učenci so pri 

takem načinu dela izredno uživali.  

5. UČENEC KOT UČITELJ 

5.1 Razlaga snovi 
Ob koncu šolskega leta so se učenci že naučili, kaj 

pomeni pomagati sošolcem in ne delati namesto njih. 

Taki so, ko so opravili svoje delo, pomagali še sošolcem. 

Nekateri izmed njih so si želeli še večjega izziva. Temo, 

ki je še nismo obravnavali in jim je bila zanimiva, so 

doma prebrali, poiskali še dodatne informacije, pripravili 

plakat ali s pomočjo staršev tudi predstavitev v programu 

Power point ter nato snov predstavili sošolcem. Vedno, 

ko je bila na vrsti taka predstavitev, je bila koncentracija 

za poslušanje zelo visoka. Motiviran je bil sošolec, ki je 

neko snov predstavljal in tisti, ki so ga poslušali. Jaz sem 

snov samo še dopolnila.  

5.2 Branje knjige sošolcem 
Medvrstniško branje je bila odlična motivacija za 

spodbujanje branja. Učenci so si knjige lahko izbirali 

glede na zanimanje in nivo branja.  

Zanimivo bralno motivacijo so predstavljali tudi lončki, 

ki so pritrjeni na lesene ploščice. V lončkih so različne 

stvari (semena, igrače, kamenčki …), ki učencem 

pomagajo ugotoviti število, po katerem jih naloga 

sprašuje. Odgovor je zapisan na drugi strani ploščice. 

Spodaj je zapisana še kakšna zanimivost o izbrani temi.  

 

Slika 13: Bralni lončki 

Slika 14: Bralni lončki 
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POVZETEK   

Izziv je prilagoditi načine poučevanja učencem in njihovim potrebam. O konceptualnem poučevanju kemije razmišljam že 

nekaj let. Z uvajanjem elementov formativnjega spremljanja in s tem, da je učenčev glas slišan, da so njegove ideje in interesi 

v ospredju.  Izkazalo se je, da učence učenje konceptov, v katere vključim različne učne cilje, veliko bolj motivira. V 

devetem razredu smo raziskali koncept Zdrava prehrana, kjer sem vključila, z različnimi metodami poučevanja, učno temo 

ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in alkoholov. Učenci so tako spoznali kisikove organske spojine, dušikove organske 

spojine skozi koncept Zdrave prehrane, ki je učencem pri tej starosti zanimiv in smiseln za njihovo življenje. Učencem ta 

način poučevanja omogoča učenje tem, ki so jim ljubše, učitelj pa lažje pouk diferencira in individualizira.  

Ključne besede   

kemija, konceptualno poučevanje, glas učenca, formativno spremljanje, zdrava prehrana  

ABSTRACT   

The challenge is to adapt the ways of teaching learners and their needs. I have been thinking about conceptual teaching of 

chemistry for several years now. By introducing elements of formative assessment and by making the students voice heard 

that their ideas and interests are in the forefront. It turns out the students are motivated more by learning concepts which 

include various learning goals. In the ninth grade, we studied the concept of healthy nutrition, where I included a learning 

topic of carbohydrates, proteins, fats and alcohols with various teaching methods. Pupils, thus learned oxygen organic 

compounds, nitrogenous organic compounds through the concept of a healthy diet, which is interesting and meaningful for 

the children at this age. This way of teaching allows pupils to learn the topics they prefer, and the teacher can differentiate 

and individualize lessons.  

Keywords   

chemistry, conceptual teaching, pupil voice, formal monitoring, healthy diet 

1. UVOD  
Pri predmetu kemije v devetem razredu so predvidene 

različne teme, kot sta kisikove organske spojine in 

dušikove organske spojine.  

Z željo, da učencem približam ti dve temi in s tem tudi 

poznavanje  kemije, sem se odločila za poučevanje teh 

tem skozi koncept zdrave prehrane. Tema zdrave 

prehrane je devetošolcem blizu, saj pri tej starosti učenci 

prično razmišljati o sebi, o svoji podobi, spreminjanju 

njihovega telesa in sprejemanju sebe ter ostalih. 

2. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA 

UČNIH TEM POVEZANIH V 

KONCEPT 

2.1 Načrtovanje koncepta  
Zelo pomembno je, da učitelj vidi smisel v konceptu, ki 

ga načrtuje in ga želi izvesti. 

Meni osebno je bil koncept Zdrava prehrana zelo blizu. 

Zelo pomembno je, da se najprej vprašamo, kaj želimo 

doseči s konceptom, ki ga bomo predstavili.  

Jaz sem si zelo jasno postavila cilje, kaj želim naučiti 

učence. Brez jasnih ciljev prav kmalu zaidemo in se 

izgubimo na poti. Prav to pa učenci opazijo in postanejo 

nesigurni tako kot mi. 

Učni nameni učitelja, ki so izpeljani iz učnega načrta: 

Učencem predstaviti in omogočiti spoznanje: 

‒ vpliva beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob in 

alkoholov na življenje oziroma okolje, 

‒ pomena maščob, ogljikovih 

hidratov, beljakovin za uravnoteženo prehrano.  

-vplivov  delovanja alkoholov na 

organizem in jih seznaniti kako nuditi prvo pomoč v 

primerih zastrupitve, 

-prepoznavanja  različne molekule ogljikovih hidratov, 

beljakovin , maščob in alkoholov ter njihovih 

funkcionalnih skupin 

-katere snovi nastanejo ob oksidaciji alkohola v našem 

telesu 

-kako nastanejo ogljikovi hidrati v naravi in zakaj so 

pomembni za delovanje našega telesa 

-prepoznavanje molekul beljakovin, ogljikovih hidratov, 

maščob in alkoholov s pomočjo modelov 

-kaj so polimeri 
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-kako prepoznati polimere in kako nastanejo ali se 

razgradijo v našem telesu 

- kako pravilno izvesti eksperimente, jih načrtovati in 

zapisati poročilo o opravljenem delu. 

- kako poiskati ključne podatke iz učbenika ali i-

učbenika, ter zapisati smiselne ugotovitve in zaključke 

S tem, ko sem določila natančne nameni sem vedela, 

kako lahko pričnem uvodno predavanje, ki služi kot 

osmišljanje koncepta v njihovo vsakdanje življenje. 

NEKAJ IDEJ ZA UVODNI POGOVOR: 

Kaj je zdrava prehrana? 

Ali se zdravo prehranjuješ? 

Ali je potrebno razumeti kaj jemo? 

Ali vsako telo potrebuje enako količino hranil? 

Kaj škoduje našemu telesu? 

Kako načrtovati svojo prehrano? 

S pogovorom učence spodbudimo k razmišljanju o sebi o 

lastnih navadah o svojih željah in ciljih, ki jih imajo. 

Tako pripravimo učence do tega, da nam povedo kaj jih 

zanima. S tem si odpremo pot do njihove večje 

motiviranosti do spoznavanja novih učnih tem. 

KAJ ME ZANIMA?  

Učenci so zapisali, kaj jih zanima na temo zdrava 

prehrana. 

1. Katera hranila potrebuje naše telo in koliko? 

2. Zakaj alkohol škoduje našemu telesu? 

3. Kako nastanejo maščobne obloge? 

4. Zakaj maščobe mašijo žile? 

5. So maščobe dobre ali slabe za naše telo? 

6. Kako ločimo med dobrimi in slabimi maščobami? 

7. Koliko beljakovin moram pojesti? 

8. Kaj so dobri in slabi ogljikovi hidrati? 

9. Kaj je GI? 

10. Kako se razgradijo maščobe? 

11. Kaj so steroidi? 

12. Kako najhitreje izgubimo nepotrebne maščobe v 

telesu? 

Tako sem pridobila poglavja za učne ure. Sledilo je 

razvrščanje učnih ciljev oz. mojih učnih namenov  v 

njihova interesna področja. Določila sem si tudi okvirno 

trajanje obravnave koncepta. V tem primeru sem za to 

potrebovala 27 učnih ur. 

2.2 Izpeljava ene izmed učnih ur 
2.2.1 OBLIKOVANJE UČNIH NAMENOV –

KAJ ŽELIM SPOZNATI? 
Izbrala sem eno izmed tem, ki jih zanima in nato skupaj z 

njimi oblikovala namene učenja. Pri postavljanju 

namenov jih usmerjam s pomočjo vprašanj in 

spodbujanja v smer, da bodo razumeli kaj delajo. 

Katera hranila potrebuje naše telo in koliko? 

Učence vprašam, kaj menijo katero znanje potrebujemo 

za razumevanje potreb našega telesa po različnih hranilih. 

Skozi pogovor smo zapisali sledeče učne namene: 

1.Spoznati hranila. 

2. Razumeti razliko med živilom in  hranilom. 

3. Razumeti pomen hranil za naše telo. 

4. Razumeti kako določamo vsebnost hranil v živilih. 

Učni nameni so namenjeni učencem zato jih zapišemo v 

jeziku, ki je njim razumljiv. 

2.2.2 KDAJ POSTAVITI KRITERIJE 

USPEŠNOSTI IN KAKO NAČRTUJEMO 

DELO. 
Po postavitvi namenov učence pozovem k temu, da 

skupaj naredimo načrt dela, kako bomo spoznali nove 

teme, ki nas zanimajo. 

Učenci predlagajo delo v skupinah, delo z IKT-gradivom 

in predvsem se odločajo za delo v delavnicah, ki jih 

pripravim. So tudi posamezniki, ki samostojno 

raziskujejo določeno temo in le občasno uporabijo 

delavnico za doseganje določenega namena. 

Kriterije uspešnosti postavimo po dveh ali treh učnih 

urah, ko učenci že razumejo, kaj vse morajo spoznati in 

seveda razumeti, da bodo dosegli določene cilje. 

2.2.3 UČNE DEJAVNOSTI, AKTIVNOSTI 
Načrtovala sem 7. DEJAVNOSTI, ki jih izvajajo pri tem 

pa dosegajo po več ciljev, ki jih predpisuje učni načrt. 

HRANILA, KI JIH POTREBUJEMO 

Pripravila sem jim različne aplikacije, kjer so 

predstavitve kaj potrebuje njihovo telo za normalen in 

zdrav razvoj. 

http://opkp.si/sl_SI/cms/vstopna-stran 

https://www.prehrana.si/moja-prehrana/solarji-in-

mladostniki 

Pri uporabi aplikacij so dosegali sledeče cilje: 

a. proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih 

spojin, dušikovih spojin in jih povežejo z uporabo v 

življenju 

b. pomena maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin za 

uravnoteženo prehrano.  

c. obdelujejo podatke iz različnih virov s poudarkom 

na razvrščanju podatkov,  

PREUČEVANJE ŽIVIL 

Pri tej dejavnosti morajo učenci poimenovati vrste živil, 

ki so pripravljena na mizi, prebrati, katera hranila 

vsebujejo in kolikšna je energijska vrednost obroka, ki bi 

ga oni sestavili. Lahko si pomagajo z aplikacijami. 

Cilja, ki smo ju dosegali: 

a. obdelujejo podatke iz različnih virov s poudarkom 

na razvrščanju podatkov, 

http://opkp.si/sl_SI/cms/vstopna-stran
https://www.prehrana.si/moja-prehrana/solarji-in-mladostniki
https://www.prehrana.si/moja-prehrana/solarji-in-mladostniki


 

 

252 

 

 

b. proučijo lastnosti glavnih skupin organskih kisikovih 

spojin, dušikovih spojin in jih povežejo z uporabo v 

življenju 

ZAKAJ NAŠE TELO POTREBUJE 

BELJAKOVINE, OGLJIKOVE HIDRATE, 

MAŠČOBE? 

Delavnica je namenjena medpredmetnemu povezovanju 

in ponovitvi vsebin 6. razreda. Gospodinjstva. 

S pomočjo aplikacij, učbenika za gospodinjstvo 6. razred 

in učbenika za biologijo 8. Razred, učenci zapišejo 

pomen posameznih hranil za naše telo. 

Poiščejo in zapišejo pomen beljakovin, ogljikovih 

hidratov in maščob za naše telo. 

DOLOČANJE HRANIL V ŽIVILIH. 

Učencem pripravim različne dokazne reakcije za 

beljakovine, ogljikove hidrate in maščobe. 

Pri tem dosegajo sledeči cilj: 

a. uporabljajo eksperimentalno raziskovalni pristop 

oziroma laboratorijske spretnosti 

 

2.2.4 OBLOKOVANJE ZAPISOV 
Učenci si v svoje zvezke zapišejo namene učenja in 

kriterije uspešnosti. Sledne vedno zapišemo kasneje kot 

namene in jih oblikujemo skupaj ali pa jih že zapisanje 

preoblikujemo, tako da so njim razumljivi. 

KRITERIJI USPEŠNOSTI: 

1. Poznam glavna hranila, ki jih potrebuje naše telo in 

utemeljim njihov pomen. 

2. Razlikujem med živilom in  hranilom ter znam 

utemeljiti. 

3. S pomočjo aplikacije in spleta znam utemeljiti 

koliko hranil potrebuje moje telo in zakaj. 

4. S pomočjo eksperimenta znam dokazati katero 

hranilo vsebuje določeno živilo. 

5. Znam samostojno načrtovati in izvesti eksperiment. 

6. Na podlagi rezultatov eksperimenta znam utemeljiti 

svoje ugotovitve. 

3. ZAKLJUČEK 
To je le izsek koncepta, ki sem ga oblikovala dve leti. 

Vir informacij so mi bili učenci, saj sem samo tako 

vedela kaj jih zanima in kaj jim je odveč. Po določenem 

slopu sem jih spraševala po njihovem razumevanju, 

morebitnih izboljšavah in idejah za nadaljnje delo. 

Postavitev konceptov mi seveda vzame veliko časa in 

energije a kljub temu je moj cilj povezati celotni učni 

načrt kemije v več konceptov. 

Priznati pa moram tudi, da za tovrstno poučevanje je 

nujno potrebno učence pripraviti in imeti njihovo 

zaupanje. 
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PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ UČILNICE 
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POVZETEK  

V prispevku bom predstavila primere dobre prakse, s katerimi omogočam učencem, da ustvarjalno in aktivno, vsak v svojem 

tempu prihajajo do novih spoznanj in spretnosti. V poučevanje vključujem elemente formativnega spremljanja učenčevega 

napredka in učenje z gibanjem. Poslužujem se raznolikih učnih metod in oblik dela, ki v ospredje postavljajo učenca in 

njegovo samostojnost. Pri tem so mi v pomoč različna orodja. Učenci so aktivni. Razmišljajo o svojem napredku. Za delo so 

motivirani. Vsak ima možnost predstaviti svoje mnenje ter povedati in pokazati, kaj zna in zmore. Ker so napake del učenja, 

je pomembno, da se v razredu počutijo varne in sprejete. Učence pogosto vključim v načrtovanje pouka. Tako se počutijo 

odgovorne za uspeh izvedbe. Ponosni so na svoje dosežke in dosežke sošolcev. Učence pogosto postavim v vlogo učitelja in 

jim tako omogočim, da učijo svoje sošolce. Omogočim jim tudi, da se učijo drug od drugega. Pouk in dnevi dejavnosti so 

tako za njih zanimivejši in radi prihajajo v šolo. Prepričana sem, da je znanje, ki ga pridobijo na tak način trajnejše in ga bodo 

s pridom uporabili v prihodnosti.  

Ključne besede 

aktiven učenec, formativno spremljanje učenčevega napredka, učenje z gibanjem, primeri dobre prakse 

ABSTRACT  

The article discusses practical examples which have enabled my students to acquire knowledge actively, creatively, each in 

their own pace. I have included formative assessment and kinaesthetic learning into my teaching. Using various teaching 

methods and classroom arrangements, I put focus on the students and their independence. The students are active and 

conscious of their progress. They are motivated. Everyone is given the opportunity to voice their opinion and show their 

skills and knowledge. Viewing mistakes as another step in learning, the students feel safe and accepted. The students are 

included in the lesson preparation, which makes them feel responsible for their success. They are proud of their own 

achievements. They are assigned the teacher's role, which enables them to teach their peers and learn from one another. Thus, 

our lessons and activity days have become more interesting. I am certain the knowledge gained using such approaches and 

methods lasts longer and will definitely prove useful in the future. 

Keywords  

active students, formative assessment, kinaesthetic learning, best practices 

1. UVOD  
Kot učiteljica si vsakodnevno zastavljam vprašanje, kako 

načrtovati in izvesti dejavnosti v okviru pouka, da bodo 

moji učenci aktivni in ustvarjalni, da bodo do znanja in 

spretnosti prihajali v svojem tempu. Tako pridobljeno 

znanje je namreč trajnejše, učenci prevzemajo 

odgovornost za svoje delo in radi hodijo v šolo. 

Ko sem se srečala s formativnim spremljanjem 

učenčevega napredka in učenjem z gibanjem, sem 

spoznala, da ta dva načina dela mojim učencem vse to 

omogočata.  

2. PRIMERI DOBRE PRAKSE  

2.1 Spoznavanje števil 
V 1. razredu veliko časa namenimo spoznavanju  števil. 

Učenci so sprva navdušeni in delajo z zanosom, ki pa 

kmalu preide v naveličanost in posledično v 

nepripravljenost za delo. Formativno spremljanje in 

učenje z gibanjem je v mojo učilnico prineslo ključno 

spremembo in učne situacije obrnilo v drugo smer. Kako? 

Pomembno je, da učenci osmislijo, kaj se bodo učili in 

zakaj je pomembno, da se to naučijo. [2] 

Učenci v začetku učne ure izvedo za namen učenja [1] – 

spoznali bodo določeno število. Pogovarjamo  se o tem, 

zakaj moramo poznati števila, kdaj to potrebujemo. 

Učence vedno vprašam, kje oz. kdaj to potrebujeta 

mamica in očka. Učenci hitro spoznajo pomembnost 

pravilnega in čitljivega zapisa števil. Znati jo moraš tudi 

prebrati. Ugotovijo, da je to celo življenjskega pomena in 

se prav zato dela lotijo z veliko vnemo in odgovornostjo. 

V naslednjem koraku se učenci, z mojo pomočjo, lotijo 

načrtovanja dela [1]. Učence vodim z vprašanji: »Kaj je 

danes tvoj cilj? Ali ima tvoj sošolec enak/drugačen cilj? 

Kaj vse boš moral narediti, da boš to dosegel?« 

Skupaj oblikujemo kriterije uspešnosti. Učence vprašam, 

kako bodo vedeli, da so uspešni. [1] Učenci nizajo 

različne predloge, iz katerih skupaj oblikujemo kriterije 

uspešnosti. Ker večina učencev sprva še ne bere in ne 

piše, zapišem/narišem kriterije v obliki piktogramov. 
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Slika 1: Kriterij uspešnosti za zapis števil 

Še preden učencem pokažem, kako se število pravilno 

zapiše, preverim njihovo predznanje. Dam jim listek, na 

katerega v prvo polje zapišejo število (veliko in malo), ki 

ga bomo obravnavali. Ponavadi je prvi zapis neroden. 

Veliko je radiranja. Na koncu učne ure ponovno dobijo ta 

listek in še enkrat zapišejo obravnavano število, tokrat v 

drugo polje. Takrat je zapis mnogo boljši in učenci 

opazijo svoj napredek. Ponavadi so ponosni, da so v tako 

kratkem času dosegli napredek in so motivirani za 

nadaljnjo vajo. 

 

Slika 2: Preverjanje predznanja in napredek na koncu  

šolske ure 

Prvo šolsko uro največ pozornosti namenimo zapisu 

številke. Branju, štetju, primerjanju in urejanju števil po 

velikosti se posvetimo drugo šolsko uro.  

Začetnemu pogovoru sledi delo po postajah, ki so 

zasnovane tako, da učenci ne sedijo ves čas, pač pa jih 

spodbujajo k gibanju. Nevroznanstveniki so namreč z 

raziskavami potrdili, da gibanje pozitivno vpliva na 

delovanje možganov. Možgani se tako lažje pripravijo na 

učenje. Pozitiven vpliv ima tudi na koncentracijo 

učencev. [3] 

Ko vadimo zapis števil, pripravim naslednje postaje: 

zapis števila različnih velikosti na različne površine (s 

čopičem in prstom ter s kredo jih pišejo po tabli, z 

voščenko na list večjega formata, s prstom po zraku, 

hrbtu sošolca), hodijo po številu, ki je zapisano na večji 

plakat, hodijo po številu, ki ga najprej oblikujejo s 

kolebnico, sestavljajo število z različnimi kockami, ga 

oblikujejo s telesom. Šele nato sledi zapis števila v karo 

zvezek. Ko vadijo zapis v zvezek, najprej izpolnijo eno 

vrstico in nato prekinejo pisanje. Takrat vstanejo in 

trikrat obhodijo svoj stol. To naredijo ob koncu vsake 

izpolnjene vrstice. Pri tem so pozorni, da menjajo smer, v 

kateri krožijo okoli stola.  

Učenci običajno delajo v manjših skupinah, po trije ali 

štirje skupaj. Tako imajo možnost, da se učijo drug od 

drugega, da drug drugemu pomagajo in skupaj iščejo 

rešitve. Delo učencev spremljam in jim dam sprotno 

povratno informacijo. Preverim, če jo razumejo. [1] Po 

potrebi jih spomnim na kriterije uspešnosti, ki so ves čas 

na vidnem mestu in so vodilo učencem.  

Po končanih dejavnostih sledi samovrednotenje zapisa 

številk glede na kriterije uspešnosti, ki smo jih oblikovali 

v začetku učne ure. [1] Učence spodbujam, da vrednotijo 

tudi delo sošolca. Pri tem jih vodim z vprašanji: »Kakšen 

je bil tvoj cilj? Je imel še kdo tak cilj? Kako dobro ti je 

šlo? Kaj ti je dobro uspelo? Kje lahko še napreduješ? Kaj 

lahko še izboljšaš? Na kaj boš prihodnjič pozoren? Kaj 

moraš povaditi?« Sprva imajo s tem težave, kasneje, ko 

to dejavnost izvedemo večkrat, pa že dokaj realno 

vrednotijo svoje delo in delo sošolca. Ker vsak ve, v čem 

je že dober in kaj naj še izboljša, je v prihodnjih urah pri 

večini motivacija za delo večja. Učenci z učnimi 

težavami razmišljanja o svojem napredku ponavadi niso 

zmožni, zato pri tem potrebujejo mojo pomoč in vodenje.  

Pri (samo)vrednotenju učenci uporabljajo različne tabele, 

v katerih z barvanjem z ustrezno barvo pokažejo svoj 

napredek (zelena barva: dobro mi gre, rumena barva: 

potrebujem še malo vaje, rdeča barva: mi še ne gre, 

veliko moram vaditi), vrednotenje s palci (palec obrnjen 

navzgor: dobro mi gre, palec vodoravno: potrebujem še 

malo vaje, palec navzdol: mi še ne gre, potrebujem veliko 

vaje), z barvnimi krogi iz papirja – semaforčki, ki jih 

pokažejo z dvigom v zrak (zelena barva: dobro mi gre, 

znam, rumena barva: potrebujem malo vaje, včasih se še 

zmotim, rdeča: še ne znam, napake so pogoste, 

potrebujem veliko vaje) ... [2] 

Preglednica 1: Vrednotenje zapisa, štetja in branja 

obravnavanega števila  

 

Na podoben način se lotimo tudi učenja zapisa črk. 

2.2 Športni dan: Stare otroške igre 
Vsako leto v okviru športnega dne moji učenci 

spoznavajo stare otroške igre. Ponavadi sem igre 

pripravila jaz in učencev nisem vključila v načrtovanje. 

Športni dan je sicer dobro potekal, učenci pa niso kazali 

takega navdušenja, kakršnega sem glede na ves vložen 

trud pričakovala.  
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Formativno spremljanje me je spodbudilo k razmišljanju, 

kako vključiti učence v načrtovanje, izvedbo in 

vrednotenje tega športnega dne. Glede na spoznanja, ki 

sem jih že pridobila, sem sklepala, da bo tako izveden 

športni dan uspešnejši.  

Učencem sem povedala, da bomo izvedli športni dan 

Stare otroške igre. Povprašala sem jih po namenu in 

ugotovili so, da bodo spoznali, kako so se otroci igrali 

nekoč. [1] Vprašala sem jih, če si želijo zanimiv in dober 

športni dan. Vsi so pritrdili. Povedala sem jim, da je to 

odvisno od njih, saj bodo oni pripravili igre, ki se jih 

bodo igrali. S tem sem pridobila njihovo pozornost. 

Pogovorili smo se o tem, kdo bi o starih otroških igrah 

kaj vedel. Ugotovili so, da lahko vprašajo babice in 

dedke, očke in mamice. Dogovorili smo se, da jih bodo o 

teh igrah vprašali in jih prosili, da jih naučijo, kako se jih 

igra in jim povedo, katere pripomočke potrebujemo za 

igranje. Razmisliti so morali tudi o primernem prostoru, 

kjer se te igre lahko igra. Na dan športnega dne bodo to 

prinesli zapisano ali narisano v zvezku. Na voljo so imeli 

nekaj dni. 

Na dan športnega dneva so bili zelo vznemirjeni. Učence 

sem vprašala, na kaj vse moramo biti pozorni, da bo naš 

športni dan dober in bomo vsi zadovoljni. Pogovorili smo 

se in skupaj določili kriterije uspešnosti. [1] Učenci so 

povedali, da je pomembno, da se igramo vsi, da morajo 

biti igre varne, da moramo imeti ustrezne pripomočke, 

prostor in čas, da se igro lahko igramo. Kriterije sem 

zapisala na tablo.   

 

Slika 3: Kriteriji uspešnosti za športni dan Stare otroške 

igre 

Sledila je predstavitev iger v manjših skupinah. Pri tem 

so učenci s pomočjo kriterijev uspešnosti razmišljali, ali 

je predstavljena igra primerna za naš športni dan.  

Vsaka skupina je nato predstavila svoje igre sošolcem. Po 

predstavitvi smo pripravili nabor iger za športni dan.  

Najprej smo se igrali stare igre v učilnici, nato na igrišču, 

nazadnje v telovadnici. 

V zadnjem delu športnega dne je sledilo še vrednotenje. 

Učenci so individualno rešili vprašalnik in mi ga izročili 

v povratno informacijo. Opravili smo hitro vrednotenje s 

palci. [2] Vsem učencem je bil športni dan všeč. Nekaj 

učencev, ki so bili izbrani z žrebom, je pojasnilo svoje 

mnenje, vsi pa so izrazili željo, da bi se stare igre še igrali 

in da bi imeli takih športnih dni več. 

 

 

Preglednica 2: Vprašalnik za samovrednotenje športnega 

dne 

 

Čeprav so učenci pripravili enake stare otroške igre kot 

sem jih pretekla leta pripravljala jaz, je bil sedaj športni 

dan pravi uspeh. Zadovoljstvo učencev in uspeh 

športnega dne pripisujem temu, da so učenci prevzeli 

odgovornost za načrtovanje in izvedbo. Vrednotenje na 

koncu pa mi predstavlja pomembno povratno 

informacijo, da je poučevanje po načelih formativnega 

spremljanja prava pot. 

2.3 Medvrstniško učenje in vrednotenje 

znanja 
2.3.1 Preverjanje predznanja 
Moji učenci se radi učijo drug od drugega. To pogosto 

uporabim pri preverjanju predznanja učencev pri novi 

temi, ki jo obravnavamo pri spoznavanju okolja.  

Ko napovem novo temo, učencem naročim, naj narišejo 

ali napišejo, kaj o tem že vedo. Za to običajno namenimo 

10 minut časa. Po tem času izvedemo dejavnost – obisk 

sošolca v učilnici. Vsak mora obiskati vsaj dva. Sošolcu, 

ki ga obišče, pove, kaj že o temi ve. Če sošolec izve kaj 

novega, to nariše ali napiše v svoj zvezek. Nato obiskani 

sošolec pove obiskovalcu, kar ve o temi on sam. To 

nariše v zvezek. To običajno poteka 20 minut. Po tem 

času se dobimo v krogu. Vsak učenec pove, kaj je izvedel 

od svojega sošolca. Informacij, ki smo jih že slišali, ne 

ponavljajo. Ob poročanju učencev se pogovorimo, kaj od 

tega drži. Če niso o čem prepričani, povem, da bomo to 

spoznali v naslednjih šolskih urah. Za domačo nalogo o 

tematiki povprašajo še svoje starše. Če izvedo od njih kaj 

novega, to dodajo svojemu zapisu. Prihodnjo uro o tem 

poročajo.  

Za to dejavnost ponavadi porabimo eno šolsko uro. V 

nadaljnjih urah postavimo načrt, kako bomo to temo 

raziskali. Pri tem so nam vodilo koraki formativnega 

spremljanja (nameni učenja, kriteriji uspešnosti, dokazi, 

povratna informacija, samovrednotenje). [1]    
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2.3.2 Ko učenec postane učitelj 
Učenci so zelo motivirani za delo, posebno takrat, ko jim 

omogočimo, da postanejo učitelji. Tak način dela 

spodbuja vrstniško sodelovanje in vrednotenje. Učenci 

postajajo samostojnejši. Preden učencem ponudimo tako 

učno situacijo, je pomembno, da poznajo in razumejo 

namene učenja in kriterije uspešnosti. Pomembno je tudi, 

da v učilnici ustvarimo spodbudno učno okolje, klimo 

zaupanja in varnosti, kjer so napake del učenja. [2] 

Upoštevati je potrebno še učne sposobnosti učencev. 

Učenci, ki nimajo učnih težav, to nalogo, po mojih 

izkušnjah, ponavadi z navdušenjem sprejmejo. Sprva so 

še negotovi. Po nekajkratnih poskusih pa postanejo 

suvereni in večkrat izrazijo željo po tovrstnih dejavnostih. 

Učenci z učnimi težavami vloge učitelja še ne morejo 

prevzeti. Zato jim pri tem pomagam in jih vodim.  

Ena izmed dejavnosti 1. razreda je, da si učenec izmisli in 

pripoveduje zgodbo ob nizu sličic.  

Učenci pripovedujejo, zakaj je dobro znati pripovedovati 

zgodbe. Povedo, da jim bo to prišlo prav, ko se bodo 

družili s prijatelji in bodo lahko drug drugemu povedali 

zgodbo in si tako krajšali čas. Zgodbo lahko povedo 

mlajši sestrici ali bratcu. Ko bodo odrasli, pa jih bodo 

pripovedovali svojim otrokom. Morda bo kdo izmed njih 

postal celo pisatelj.  

V naslednjem koraku se pogovorimo, kdaj bomo uspešni, 

se pravi, da bo naša zgodba dobra. Skupaj oblikujemo 

kriterije uspešnosti. [1] Zapišem jih na tablo.  

Ker je v 1. razredu čarovnija še zelo učinkovito sredstvo, 

jih nato začaram v učitelje. Učencem povem, da bodo 

delali v paru. Eden bo učitelj, drugi učenec. Nato bosta 

vlogi zamenjala. Vedno jim omejim tudi čas, ki ga imajo 

za to na voljo. Vsi učenci dobijo sličice, ob katerih si 

izmišljujejo zgodbo in preglednico s kriteriji uspešnosti, 

ki jo bodo izpolnili, ko bodo v vlogi učitelja in služi 

vrednotenju zgodbice, ki jo bodo slišali od sošolca.  

Sledi samostojno delo. Učenci imajo nekaj minut, da si 

izmislijo zgodbo. Nato gredo v pare. Vsak par si najde 

svoje mesto v učilnici, ki si ga izbere sam. Nekateri 

učenci sedijo na tleh, drugi zlezejo pod mizo, stojijo pri 

mizi … Eden v paru pripoveduje zgodbo, drugi je učitelj 

in mu s pomočjo kriterijev uspešnosti in preglednice poda 

povratno informacijo. Vedno najprej pove, kaj je bilo 

dobro, šele nato poda predloge za napredek oz. 

izboljšanje. [2] Učenca vlogi nato zamenjata. Učno 

šibkejšim učencem pri tem pomagam jaz.  

Preglednica 3: Preglednica za vrstniško vrednotenje 

zgodbe 

 

Ko se čas za ta del izteče, izžrebam nekaj učencev, ki 

povedo zgodbo pred razredom in učence, ki jim podajo 

povratno informacijo. Vedno preverim, če je učenec 

povratno informacijo razumel in ve, kaj mu je uspelo in 

kaj naj izboljša. [1] 

Učenci za domačo nalogo pripovedujejo zgodbo še doma. 

Povratno informacijo jim povedo starši in jo učencu 

zapišejo tudi v zvezek.  

To dejavnost izvedemo večkrat v daljšem obdobju. 

Učenci v tem času močno napredujejo in postanejo dobri 

ustvarjalci in pripovedovalci zgodb. Napredek opažajo 

tudi njihovi starši. 

3. ZAKLJUČEK 
Formativno spremljanje po mojih izkušnjah omogoča 

učencem, da postanejo aktivni udeleženci v učnem 

procesu. Za delo so bolj motivirani in zavzeti, saj 

razumejo, kaj se učijo in zakaj. Do znanja prihajajo v 

svojem tempu. Tak način dela spodbuja samostojnost 

učencev in vrstniško učenje. Dobro se dopolnjuje tudi z 

učenjem z gibanjem. Pri takem načinu poučevanja se 

spremeni vloga učitelja, ki postaja usmerjevalec učnega 

procesa, hkrati pa mu omogoča, da se posveti učno 

šibkejšim učencem.  

Prepričana sem, da je znanje, ki ga učenci pridobijo na 

tak način, trajnejše in ga bodo s pridom uporabili v 

prihodnosti.  

4. VIRI IN LITERATURA  
[1] A. Holcar Brunauer, C. Bizjak, J. Cotič Pjantar, M. 

Borstner, V. Eržen, M. Kerin, N. Komljanc, S. 

Kregar, U. Margan, L. Novak, Z. Rutar Ilc, S. Zajc 

in N. Zore, Formativno spremljanje v podporo 

učenju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, 2016.  

[2] L.Novak, V. Vršič, N. Nedeljko, K. Dolgan, M. 

Dolinar, M. Kerin, M. Novak, S. Mršnik, N. Markun 

Puhan in K. Podbornik, Formativno spremljanje na 

razredni stopnji, Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, 2018. 

[3] R. Ivelja, Iz dnevnikovega objektiva: Možgani so 

mišica, ki jo je treba krepiti. [Online]. Dosegljivo: 

https://www.dnevnik.si/1042436769/ljudje/intervjuji

/1042436769.  [9. 4. 2011] 

Vse uporabljeno slikovno gradivo je avtorsko delo 

avtorice prispevka 

.
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POVZETEK  

Vsak dan se kot učiteljica srečujem z izzivi, kako vnesti v pouk slovenščine prijetna, sproščena, tudi radostna občutja za 

učence. Pri učencih zaznavam razdražljivost, naveličanost, črnogledost, prepirljivost, celo napadalnost. Vse to mi je porajalo 

zamisli, kako to ublažiti, celo pregnati. Podalo me je na pot iskanja pristopov in ključev, da bi pouk obarvala bolj sproščeno 

in lahkotnejše. V prispevku bom predstavila posamezne tehnike in pristope, ki so se izkazala za nadvse uspešne. Kot dobra 

praksa se je pokazala tehnika umirjanja ob začetku ure, tudi metoda tresenja. Ta na hiter in enostaven način sprosti, odplakne 

trenutno napetost in stres. Med uro se lahko umirimo tudi z dvigom rok. Nadvse jih prevzamejo domišljijska potovanja, v 

katera jih popeljem prek krajših pripovedi (tehnika vizualizacije). Vse te tehnike botrujejo k pozitivnejšemu sprejemanju 

snovi in odnosu do dela. Že po treh mesecih izvajanja teh aktivnosti se je pokazala vidna sprememba. Povečala se je mirnost 

učencev, izboljšali so se medsebojni odnosi (z večjim veseljem in zagnanostjo pristopajo k šolskim obveznostim), 

sodelovanje in učinkovitost ter izkoriščanje časa, ki ga imajo na voljo.  

Ključne besede 

slovenščina, tehnike umirjanja in sproščanja, tehnika vizualizacije, metoda tresenja, pozitivno sprejemanje snovi 

ABSTRACT  

Every day I challenge myself how to teach the Slovene language in a pleasant, relaxed, and enjoyable atmosphere. Often my 

students are edgy, worn-out, pessimistic, contentious, and even hostile. I began thinking about making my lectures lighter and 

enjoyable. This paper presents some approaches which turned out to be particularly successful. A moderate shaking of 

students in a fashion of light exercise before starting the hour of teaching turned out to be particularly successful. Such an 

easily applied method, in a fast and efficient manner, relieves students from everyday stress and tension. While teaching, 

students can relax by performing additional light exercises such as holding their hands up. I found a particularly useful 

method of telling stories before tackling more formal teaching content. Students easily imagine simple stories which make 

them feel they are in a friendly environment. The main aim of the aforementioned exercises is to gain positive approach 

towards work such that students can easier grasp a new teaching content. Only after three months of performing such 

exercises, the significant improvement in everyday work process became visible. Students became patient, relaxed, and the 

relationships among students improved. Some became friends. Overall motivation has increased and students became more 

eager to learn. Efficiency and time management of the working process has significantly improved. 

Keywords 

Slovene language, relaxation techniques, visualization, moderate shaking of students in a fashion of light exercise before 

starting the lecture, positive approach towards gaining new knowledge

1. UVOD  
Kot učiteljica nenehno iščem načine, kako obarvati pouk 

čimbolj sproščeno, všečno učencem in hkrati doseči 

čimvečji učinek pri povečanju njihovega znanja. Tudi pri 

učencih opažam povečano željo po raznolikosti samega 

pouka, to se pravi razlage snovi, aktivnosti pri pouku in 

samostojnemu delu. Vsi, tako odrasli kot otroci, čutimo 

utrip hitrega tempa, ki nam ga nehote narekuje čas, v 

katerem živimo. Čas nenehnih in hitrih sprememb, 

novosti, ki očarajo tako mlajše kot tudi starejše 

generacije,  s katerimi mi učitelji pri pouku težko 

tekmujemo. Hkrati pa opažam stalno napetost, 

vznemirjenost in precejšno mero vzdraženosti že pri 

vsakodnevni komunikaciji. Pri učencih velikokrat 

zaznavam razdražljivost, stresen odziv na sprejemanje 

vsakodnevnih aktivnosti, tudi pri šolskih obveznostih. 

Učence preveva črnogledost, prepirljivost,  celo 

napadalnost. Burno se odzivajo v komunikaciji, ne 

nadzorujejo reakcij na svoje občutke, vprašanje, ali jih 

sploh prepoznavajo.  Naveličani so starih metod dela in 

zelo zadržani ter kritični do novih načinov usvajanja, 

ponavljanja ter utrjevanja snovi.   

Zgoraj opisane situacije so mi porajale zamisli, kako 

podajanje snovi, komunikacijo z učenci in med učenci 

izboljšati, kako ublažti ali celo pregnati to naveličanost in 

zdolgočasenost, morda v skrajnih primerih celo 

malodušje. 

Tako sem se podala na pot iskanja drugačnih pristopov in 

ključev, da bi življenje v šoli obarvala lahkotnejše, 

prijaznejše in srečnejše. V nadaljevanju članka bom 

predstavila nekaj primerov dejavosti, ki jih izzvajam z 
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mojimi učenci v ta namen in so se izkazala kot dobra 

praksa. 

2. PRIMERI DOBRE PRAKSE 
Kot dobra praksa se je vselej izkazala umiritev učencev 

ob začetku ure. V večletnem poučevanju se mi je vedno 

znova potrdilo že opevano dejstvo, da počutje učencev 

reflektira počutje učitelja. Opazila sem torej, da ta 

umirjenost mora izhajati v prvi vrsti iz mene. Načine, 

kako se sama umirjam, poskušam prenesti še k učencem.  

2.1 Metoda tresenja 
Ta metoda je primerna tako za učence kot za učitelje in 

za vse, ki se želijo sprostiti, obvladovati stresne situacije, 

pregnati vsakdanjo napetost in bolj lahkotno korakati 

skozi vsakdan. 

Metodo je razvil dr. David Berceli, priznan in uspešen 

strokovnjak na področju psihoterapije. Mnogo let je 

preživel na vojnih žariščnih območjih in prišel do dveh 

konceptov iz opazovanj reakcij ljudi v nevarnosti in pod 

stresom. Ta metoda vključuje  zaporedje vaj, ki sprožijo 

naravni mehanizem tresenja.  Telo se na nevarnost (naj si 

bo fizična ali čustvena) odzove s krčenjem in napetostjo 

mišic.  Dokler mišic ne sprostimo, možgani dobivajo 

napačne informacije, kot da smo še vedno pod stresom. 

Napetost in stres se kopičita, čeprav v resnici nismo več 

pod stresom. Ko je naš živčni sistem preobremenjen, se 

sproži telesu naraven mehanizem nevrogenega tresenja 

[1]. Tresenje sprosti prekomerno vzburjenje in vrne telo 

nazaj v prvotno stanje. Ta metoda sproščanja je primerna 

za vse, ki želijo imeti stik s svojimi telesom in 

notranostjo.  

Izvedem jo povsem preprosto: učence povabim, naj 

vstanejo in skupaj se 90 sekund tresemo. Sprva to metodo 

sprejemajo malce zadržano in s smehom, a po 

nekajkratnih ponovitvah ugotovijo blagodejni učinek. 

Nekateri učenci že celo po prvem izvajanju začutijo tako 

fizično kot tudi duševno sprostitev in občutek olajšanja. 

Počutijo se lahkotnejše, vedrejše in boj pripravljene za 

delo. Ta metoda doprinese  k zmanjševanju konfliktov, 

odpravlja zaskrbljenost, tesnobo in strahove, poveča 

energijo posameznika ter čustveno prožnost. Tresenje je 

postala naša priljubljena aktivnost za umiritev pred 

pričetkom opravljanja zahtevnejših nalog pri pouku 

slovenščine. 

2.2 Metoda stolp 
Med uro se z učenci umirjamo tudi z metodo dvigovanja 

rok. Učenci morajo slediti in posnemati dvig rok brez 

govorjenja. Učenci ponovijo za mano in me torej 

posnemajo, ko jaz dvignem roki. To storijo brez 

oglašanja. Na ta način dosežemo tišino brez mojega 

pozivanja in modelovanja zanjo.  

Na to metodo sem naletela na izobraževanju Zveze 

prijateljev mladine Ljubljana in jo poimenovala metoda 

stolp. Sprva so to metodo učenci sprejeli s smehom in 

bila jim je nadvse zabavna, a že po nekaj tednih je postala 

stalnica in uspešen način za vzpostavitev miru. Učenci se 

ob mojem in potem svojem dvigu rok lažje in takoj 

osredotočijo na učni proces.  

 

 

Slika 1: Z metodo stolpa do prijetne vznesenosti 

2.3 Meditacija preko domišljijskih 

potovanj 
Kot učiteljica slovenščine učence nadvse rada popeljem s 

krajšimi pripovedmi v fantazijski svet (vesolje, narava, 

gozd, obala ob morju, nabrežje reke, starodavna mesta, 

gradovi …). Učence povabim, naj se namestijo čimbolj 

udobno, naj zamižijo in imajo stopala na tleh. Pri tem naj 

umirjeno dihajo in se prepustijo poslušanju moje 

pripovedi. To jim umiri srčni utrip. Že na zunaj so vidni 

učinki sprostitve, njihovi izrazi na obrazih in drža celega 

telesa se spremeni, čutiti je njihovo sproščenost, 

umirjenost, celo spokojnost. Ozračje postane umirjeno in 

lahkotnejše. S to tehniko se krepi tudi njihova domišlija, 

poglablja in razvija se njihov domišljijski svet. Zgodbe na 

ta način kasneje  lažje in uspešnejše zlijejo na papir. Po 

končani pripovedi učence povabim, naj počasi odprejo 

oči, začutijo svoje telo, nejkrat vdihnejo in začnejo z 

delom. Ura se tako nadaljuje vedrejše, največji doprinos k 

temu je, da učenci snov sprejemajo bolj pozitivno in si 

tako tudi več zapomnijo. 

 

 
 

Slika 2: Prek domišljijskih potovanj do prijetne 

vznesenosti 

 

2.4 Sprostitev ob glasbi 
Že v vsakdanjem življenju večkrat naletimo na povabilo, 

naj se sprostimo in umirimo ob kaki sproščujoči glasbi. 

Tiste, bolj radovedne, nas pritegnejo najrazličnejše 

zvočne terapije. Splošno znano je, da prek glasbe lahko 

izboljšamo tudi višje možganske funkcije, kot so: 

povečanje pozornosti, čustveno inteligenco, branje in 

pismenost, sposobnost reševanja matematičnih 

problemov …  
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D. Campbell [2] navaja naslednje pozitivne učinke glasbe:   

1  maskira neprijetne zvoke in občutke,   

2. upočasnjuje možganske valove,   

3. vpliva na dihanje,   

4.  vpliva na srčni utrip, pulz in krvni pritisk,   

5. zmanjšuje mišično napetost in izboljšuje telesne gibe 

in koordinacijo,  

6. vpliva na telesno temperaturo,   

7. povečuje količino epinefrina (adrenalina),   

8. krepi imunski sistem,   

9. spreminja zaznavanje prostora in časa,   

10. izboljšuje spomin in učenje,  

11. povečuje produktivnost.  

Vsi ti navdušujoči podatki, povzeti iz različnih raziskav, 

kakšni vse so lahko pozitivni učinki glasbe na človeka, so 

me privedli do tega, da sem v pouk slovenščine uvedla 

poslušanje glasbe. Le-to sproščujočo in umiritveno 

glasbo poslušamo ob reševanju nalog, včasih tudi med 

kako mojo kratko razlago v ozadju odzvanjajo nežne 

melodije. 

 

 
Slika 3: Z glasbo do prijetne vznesenosti 

3. ZAKLJUČEK 
Že po treh mesecih izvajanja dejavnosti prek metod: 

tresenja, stolpa, domišljiskih potovanj v meditaciji in 

sprostitvene glasbe se je pokazal pozitiven učinek. Z 

naštetimi metodami smo z učenci na hiter in enostaven 

način sprostili in odplaknili trenutno napetost ter stres. 

Povečala se je mirnost učencev, izboljšal se je odnos do 

dela in tudi odnosi med učenci. Z večjim veseljem učenci 

pristopajo k šolskemu delu, med seboj so sodelovalni. 

Učinkovito  izkoriščajo čas, ki ga imajo na voljo pri 

pouku slovenščine za učenje. V naslednjem šolskem letu 

se že veselim preizkusiti nove metode in nadgraditi že 

vpeljane. Pouk slovenščine smo na ta način obarvali kot 

prijetno vzneseno doživetje. 

4. VIRI IN LITERATURA  
[1] Dr. D. Berceli. (2015). Kaj je TRE? [Online]. Zavod 

Vitazen. Dosegljivo: Http://www.psihosoma.si/kaj-

je-tre/. [15. 07. 2019].  

[2] D.  Campbell. Mozart za otroke (prebujanje otrokove 

ustvarjalnosti in mišljenja s pomočjo glasbe). 

Ljubljana: Tangram, 2004. 
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POVZETEK 

Dandanes učni načrti za tuje jezike spodbujajo medpredmetno povezovanje in med drugimi cilji učiteljem narekujejo, naj 

učence seznanijo s tujimi državami in kulturami, s čimer se širi ne le njihovo znanje, ampak razvijata tudi spoštovanje in 

strpnost do drugačnosti. S sedmošolci smo se zato odločili, da si pri pouku angleščine pobliže ogledamo nekoliko slabše 

znano angleško govorečo državo Irsko in njeno kulturo. V t. i. irskem tednu so učenci odkrivali njene geografske značilnosti 

in zgodovino. Po skupinah so poiskali gradivo v zvezi z naravnimi in s kulturnimi znamenitostmi ter simboli te države in 

izdelali plakat. Nekaj časa je bilo namenjenega spoznavanju irske (tradicionalne) glasbe, učenci pa so se naučili tri 

ponarodele irske pesmi in ob pomoči starejših učencev priljubljen tradicionalni irski ples. Spoznali so značilnosti irske 

kuhinje in po receptu pripravili irske kruhke. Učne ure so vključevale sodelovalno učenje in bile podprte z uporabo IKT-  

-pripomočkov. Učenci so ob koncu svoje znanje preverili v obliki kviza preko spletnih aplikacij Baamboozle in Kahoot. 

Ključne besede 

Irska, sodelovalno učenje, medpredmetno povezovanje, IKT-orodja 

ABSTRACT  

Nowadays foreign language curriculums encourage cross-curricular integration and, among other objectives, bind teachers to 

acquaint their students with foreign countries and cultures, not only to broaden their knowledge, but also to develop respect 

and tolerance towards them. With 7th grade students we thus decided to include a less known English speaking country, 

Ireland, into the English lessons. During the so called Irish week the students explored its geography and history. Divided 

into groups, they prepared materials connected with the country’s symbols, natural and cultural sights, and made a poster. We 

dedicated some time to (traditional) Irish music; 7th grade students learnt three folk songs and, with the assistance of older 

students, a popular traditional dance. They also learnt what the main features of Irish cuisine are and baked their own Irish 

soda bread. All the lessons included cooperative learning and were ICT-supported. At the end of the Irish week, students 

checked their knowledge in the form of quizzes using Baamboozle and Kahoot.  

Keywords 

Ireland, cooperative learning, cross-curricular integration, ICT-tools 

1. UVOD 

Učni načrt za angleščino, posodobljen leta 2016, med 

drugim vsebuje opredelitev splošnih ciljev predmeta in 

didaktična priporočila. Če povzamem, pri pouku 

angleščine učenci usvajajo tako jezikovna kot 

nejezikovna znanja, pridobivajo in razvijajo jezikovne, 

medkulturne in druge zmožnosti, spretnosti, stališča in 

vrednote, ki se med seboj prepletajo. Tako usposobljeni 

učenci naj ne bi imeli težav pri vključevanju v slovensko, 

evropsko in svetovno skupnost narodov ob upoštevanju 

značilnosti medjezikovnega in medkulturnega 

sporazumevanja [1]. Pri tem je učitelj dolžan poskrbeti za 

vzpodbudno učno okolje, sodobne pripomočke za 

celostno usvajanje jezika in čim bolj raznovrstne 

dejavnosti, ki učencem dajejo možnost, da vanje vključijo 

svoje izkušnje in spoznanja.  

S sedmošolci smo se proti koncu šolskega leta odločili 

nekaj ur posvetiti spoznavanju Irske na malo drugačen 

način. Izpeljali smo t. i. irski teden, ki je obsegal 7 

šolskih ur. Učencem smo v tem času približali nekoliko 

manj znano angleško govorečo deželo in se hkrati začeli 

pripravljati na snov in govorno vajo v 8. razredu, pri 

kateri učenci običajno izdelajo plakat, s  

 

katerim predstavijo poljubno tujo državo. V vseh urah 

smo se trudili govoriti izključno angleško, seveda se je 

bilo šibkejšim učencem treba prilagoditi z dodatnimi 

pojasnili, s parafraziranjem in poenostavljanjem. Pri 

pouku so učenci aktivno sodelovali  bodisi posamezno 

bodisi v skupinah. Ure so bile popestrene z izkustvenim 

učenjem, uporabo IKT-pripomočkov in navezovanjem 

snovi na druge šolske predmete. 

2. O MEDPREDMETNEM 

POVEZOVANJU 
Strokovnjaki s področja pedagogike in didaktike že 

desetletja opozarjajo, da je v sodobni šoli nemogoče 

doseči učne cilje, če učitelj svoj predmet poučuje 

popolnoma ločeno od ostalih predmetov in področij ter 

brez horizontalnega in vertikalnega povezovanja, torej 

brez povezovanja vsebin različnih predmetov v istem 

razredu in kontinuiranega povezovanja vsebin med 

razredi [2]. Razbitost znanja po posameznih predmetih še 

vedno predstavlja veliko težavo in ne vodi k nekemu 

vseživljenjskemu znanju, ki bi učencem pomagalo v 

vsakodnevnih situacijah [3]. Prenovljeni učni načrti zato, 

poleg opredelitve splošnih in operativnih učnih ciljev ter 
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didaktičnih priporočil, spodbujajo medpredmetno 

povezovanje. Medpredmetno povezovanje – povezovanje 

podobnih vsebin znotraj predmetov in med predmeti – je 

pravzaprav eden ključnih didaktičnih pristopov, ki močno 

vpliva na učinkovitost ter kakovost pouka in učencem 

pomaga k bolj celostnemu, trajnejšemu in uporabnejšemu 

znanju. Pri tem moramo uporabiti različne sodobne učne 

metode, oblike in pripomočke ter tako razbiti 

monotonost. Viri ne smejo biti omejeni zgolj na 

učbenike, poudarja se sodelovalno učenje in projektno 

delo. S tem učence mnogo bolj motiviramo in pouk 

osmislimo, saj znanje dobi praktično vrednost.  

Pouk jezika nudi obilo možnosti za povezovanje z 

nejezikovnimi predmeti. Med našim projektom je bila to 

najprej geografija. Učenci so bili med šolskim letom 

seznanjeni z mnogimi geografskimi in družbenimi dejstvi 

v zvezi z Irsko, saj se v 7. razredu pri geografiji 

obravnava Evropa. Na ta način smo torej preverili in 

ponovili njihovo (pred)znanje, učenci pa so pokazali tudi 

precejšnjo mero splošne razgledanosti. Poleg tega so 

učenci pri zgodovini omenjali starejšo in srednjeveško 

zgodovino obravnavnega področja. Nadalje smo se 

medpredmetno povezovali s predmetom državljanska 

kultura in etika. S spoznavanjem tuje dežele, naroda, 

kulture in navad, učenci pridobivajo čut za medsebojno 

spoštovanje in strpnost do drugih kultur ter se naučijo 

razumeti drugačne poglede na svet. Hkrati krepijo zavest 

o lastni kulturi, narodni identiteti in državi ter se zavedajo 

vloge posameznika v (širši) družbi. Pri timskem delu se je 

bilo treba uskladiti s sošolci in spoštovati njihova mnenja. 

Tako učenci razvijajo komunikacijske zmožnosti, 

potrpežljivost in empatijo do soljudi, se naučijo 

sprejemati soodgovornost in izboljšujejo smisel za 

sodelovanje, dogovarjanje in timsko delo. S 

spoznavanjem irske tradicionalne in sodobne glasbe smo 

se povezovali z glasbeno umetnostjo, kjer učenci med 

drugim spoznavajo in poustvarjajo tujo ljudsko in umetno 

glasbo iz različnih obdobij. Med učenjem irskega plesa 

smo se povezali s športom: v tretji triadi ta predmet 

vsebuje tudi ples kot gibalno ustvarjanje posameznika, 

partnerjev, skupine in ples kot kulturno in družabno 

dejavnost. Spoznavanje irske kulinarike in peka kruha sta 

nas povezala s predmetom sodobna priprava hrane.  

3. POTEK UČNIH UR 

3.1 Geografska in zgodovinska dejstva 

ter simboli in znamenitosti 
Prvi dve uri projekta sta bili namenjeni predstavitvi s 

programom Powerpoint, podprti sta bili z videoposnetki s 

spleta ter z aktivnim sodelovanjem učencev. S pomočjo 

karte sveta, zemljevida Evrope in Britanskega otočja smo 

natančno določili lego Irske. Nadalje smo na zemljevidu 

Irske poiskali glavno in večja mesta, najvišjo goro in 

najdaljšo reko. Ugotovili smo, da je država precej 

ravninska, razdeljena na okrožja in bogata z jezeri. 

Poiskali smo podatek o velikosti države, številu in sestavi 

prebivalstva, verski pripadnosti ter si ogledali stereotipno 

podobo Irca oz. Irke. Ogledali smo si vire zaslužka na 

Irskem: v industriji, kmetijstvu in turizmu. Posebej smo 

omenili izkopavanje šote ter proizvodnjo viskija in piva. 

Irska ima milo podnebje; z učenci smo ugotovili, da je za 

mile povprečne temperature zaslužen zalivski tok, vetrovi 

iznad Atlantika pa za padavine, ki jih prinašajo kar dve 

tretjini dni v letu. Zaradi takšnega podnebja je irska 

pokrajina vse leto zelena in državo poznamo tudi pod 

imenom smaragdni otok.  

Zatem smo se pomudili pri irskih (državnih) simbolih in 

njihovih pomenih: irski trobojnici, grbu in himni, 

triperesni deteljici, zavetniku svetemu Patriku, keltskemu 

križu, irski harfi ter nagajivemu rdečelasemu in 

rdečebrademu škratu v zeleni opravi, ki ga imenujejo 

leprechaun.  

Irska ima dva uradna jezika, angleščino in irščino. Na 

Youtubu smo si ogledali nekaj posnetkov, da bi dobili 

občutek, kakšen je irski dialekt angleščine. Nekaj časa 

smo posvetili irščini, nadvse čudnemu, a tudi zabavnemu 

keltskemu jeziku, ki ga vsakodnevno uporablja le okrog 

75.000 ljudi, vendar pa se ga otroci obvezno učijo v šoli, 

saj si ga država zelo želi ohraniti.  

Prazgodovinski spomenik Newgrange, Moherski klifi, 

Giant's Causeway na Severnem Irskem in številni gradovi 

so turistom najljubše postojanke, ki smo jih spoznavali 

preko fotografij in vieoposnetkov. Nato smo se posvetili 

znamenitostim v Dublinu (Trinity College, katedrala sv. 

Patrika, ulici Grafton Street in O'Connel Street, mostova 

Ha'Penny Bridge in Samuel Beckett Bridge, kip Molly 

Malone in spomenik težkim letom pomanjkanja sredi 

19. stoletja – Irish Famine Memorial) ter nekaterih drugih 

krajih (Kilkenny, Connemara, Galway, Killarney). 

Kar se tiče zgodovinskega dela, smo še enkrat časovno 

opredelili prihod Keltov, krščanstva in sv. Patrika ter 

vikinških invazij na otok. Zatem smo se pogovorili o 

nesrečnih političnih in verskih razprtijah z Angleži oz. 

Britanci, ki se od 12. stoletja do danes še niso povsem 

končale, in terorističnih akcijah Irske republikanske 

armade v prejšnjem stoletju.  

3.2 Šport in kultura 
V tretji učni uri smo se posvetili irskemu športu in 

kulturi. Ogledali smo si pravila igranja priljubljenega 

tradicionalnega irskega športa – hurlinga in si privoščili 

nekaj zanimivih posnetkov tekem. Nato smo se 

preusmerili na kulturo. Osnovnošolci praviloma o njej še 

ne vedo veliko, zato smo se omejili na svetovno znane 

literate, od katerih poznajo Jonathana Swifta z 

Guliverjevimi potovanji, nekateri pa tudi pravljice 

Oscarja Wilda. Večino ure smo namenili irski glasbi, 

najprej modernejši. Predstavitev se je kmalu prelevila v 

glasbene želje učencev, saj so izvajalci, kot so na primer 

U2, Cranberries, Hozier in Enya, tudi pri nas precej dobro 

znani in priljubljeni. V zadnjem delu učne ure so učenci 

spoznali, kateri inštrumenti sestavljajo tipičen band, ki 

izvaja tradicionalno irsko glasbo: irski boben z opno iz 

kozje kože – bodhrán, gosli, harmonika, flavta oz. piščal, 

harfa in prirejena verzija grškega brenkala buzukija, ki se 

je v irski glasbi pojavila šele sredi 60. let prejšnjega 

stoletja. Čas nam je dovoljeval še ogled oz. poslušanje 

nekaj uspešnic skupin The Dubliners in The Dublin City 

Ramblers, izmed katerih so učenci izbrali tri, ki bi se jih 

kasneje radi tudi naučili. 

3.3 Usvajanje plesnih korakov 
Naslednja ura je bila tesno povezana s prejšnjo, saj smo v 

njej namreč povezali glasbo s plesom. Učencem sem 

predstavila t. i. irsko pub kulturo, kar pomeni, da se ljudje 

srečujejo v pivnici ob vrčku piva in živi tradicionalni 

glasbi, na katero tudi sami radi zaplešejo tradicionalne 
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plese. Da so Irci pravi plesni mojstri, smo spoznali ob 

ogledu nastopov plesnih skupin Riverdance in Lord of the 

Dance. Ko sem učencem povedala, da je del načrta tudi 

izkustveno učenje, namreč da se naučimo enega takšnih 

plesov, so to nekateri sprejeli z navdušenjem, drugi z 

nelagodjem ali celo malce strahu, vendar so na koncu 

sodelovali vsi. The Siege of Ennis je poskočen ples, ki ga 

Irci radi zaplešejo na primer na porokah. Pri poučevanju 

sedmošolcev mi je bilo v veliko pomoč 16 osmošolcev, 

udeležencev izleta na Irsko, ki so se predhodno zbrali na 

nekaj vajah, nato pa ples suvereno demonstrirali in 

sedmošolcem tudi priskočili na pomoč pri usvajanju 

plesnih korakov. 

 

Slika 1: Učenje plesnih korakov 

3.4 Kulinarika in peka kruhkov 
Peto uro irskega tedna smo izkoristili za spoznavanje 

irske kulinarike. Najprej smo ugotovili, da se izdatni irski 

zajtrk ne razlikuje bistveno od angleškega, nato pa smo si 

ogledali, kako se pripravi okusni (zimski) enolončnici: 

Irish stew z jagnjetino, krompirjem in drugo zelenjavo ter 

sea food chowder, ki je gostljata juha z morskimi sadeži. 

Z njima pogosto postrežejo svež kruh, ki ga vzhajajo s 

pomočjo sode. Tega smo tudi spekli in s tem ponovno 

posegli po izkustvenem učenju. 24 učencev, ki so sicer v 

kuhinji učilnice za gospodinjstvo ustvarili precejšnjo 

gnečo, sem razdelila v skupine po tri člane. Pazljivo so 

sledili navodilom ter iz bele in polnozrnate moke, soli, 

jajca, pinjenca in sode pripravili testo, ki je nato 20 minut 

počivalo. Med čakanjem so se zabavali z učenjem pesmi 

Molly Malone, Wild Rover in Whiskey in the Jar. Če že 

besedili slednjih dveh nista najbolj enostavni, pa sta 

učencem odlično v uho šla vsaj refrena, medtem ko so 

otožno Molly Malone spontano popevali tudi kasneje 

med odmori. Kljub nekoliko različnim teksturam testa, je 

kruh zelo lep uspel. Sveže pečen je učence čakal po 

pouku, ko je sledila še pokušina irskega sira cheddar in 

manjši narezek. Sama sem pripravila tudi barmbrack, 

sočen kolač s suhim sadjem in dišavnicami, ki ga na 

Irskem pečejo ob praznikih.  

 

 

Slika 2: Pečen kruh 

 

 

Slika 3: Barmbrack 

3.5 Izdelovanje plakata 
Predzadnjo uro irskega tedna so učenci izdelali plakat. V 

skupinah so imeli nalogo prinesti slikovni material v 

zvezi z obravnavno temo, in sicer tisto, kar jim je bilo 

najbolj všeč ali so si najbolje zapomnili. Učenci so se 

morali dogovoriti za izbor prinesenega gradiva, ga 

umestiti na plakat, urediti naslov in podnapise ter svoje 

gradivo predstaviti ostalim. Tako so še enkrat ponovili 

praktično vse, kar so izvedeli o Irski. Plakat bo do 

nadaljnjega razstavljen v učilnici. 

Med delom  je učence z glasbenim premorom prijetno 

presenetila sošolka, ki je na flavto zaigrala znano 

poskočnico The Irish Washerwoman, ki se jo je naučila 

za izpit v glasbeni šoli. 

 

Slika 4: Sedmošolka igra The Irish Washerwoman 
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Slika 5: Plakat 

3.6 Preverjanje znanja s kvizom 
Oboroženi z znanjem so učenci irski teden zaključili s 

preverjanjem naučenega. Glede na to, da učence zelo 

motivira interaktivnost in večplastnost uporabe IKT-  

-pripomočkov, sem se odločila za tekmovanje v obliki 

kviza, ki ga nudita priljubljeni spletni okolji Kahoot in 

Baamboozle. Oba kviza imata vprašanja podprta z 

glasbeno in/ali slikovno podlago ter vsebujeta 27 oziroma 

16 vprašanj. Začeli smo z vprašanji v okolju Kahoot, ki 

so nekoliko lažja zaradi danih 4 možnih odgovorov, 

vendar pa pri točkovanju šteje tudi hitrost odgovarjanja. 

Učenci so bili razdeljeni v 6 heterogenih skupin in so za 

odgovarjanje uporabljali, med poukom sicer 

prepovedane, mobilne telefone, kar se jim je zdelo 

posebej privlačno. Pri drugem kvizu so se naključno 

razvrstili v 4 skupine po 6 učencev. Odgovore so morali 

poiskati sami in jih niso posredovali preko mobilnega 

telefona, zato je bil malce težji in nekaterim učencem 

mogoče celo manj zanimiv. Kljub temu je tak način dela 

v učencih vzbudil (hudo) tekmovalnost. Z doseženim 

znanjem smo bili na koncu zadovoljni vsi, učenci pa 

poleg tega predvsem tudi zaradi dejstva, da so ga usvojili 

mimogrede, na drugačen, zabavnejši način, ki je 

vključeval praktični delo. 

 

  

Slika 6: Primer vprašanja v spletnem okolju Kahoot 

4. ZAKLJUČEK 
Medpredmetno povezovanje pouk izdatno obogati in nudi 

prednosti vsem udeleženim v izobraževalnem procesu. 

Učenci so zaradi raznolikosti učnih oblik in 

pripomočkov, aktivnega sodelovanja in 

samoiniciativnosti, pri pouku nad njim navdušeni, poleg 

tega s povezovanjem vsebin obravnavano temo dojemajo 

kot zaključeno celoto in lažje izluščijo bistvo. Na drugi 

strani učitelji z medpredmetnim povezovanjem lahko 

razbremenijo prenatrpane učne načrte, saj se znanja pri 

različnih predmetih kar pogosto prekrivajo. Vendar pa 

medpredmetno povezovanje zahteva tudi mnogo 

učiteljevega angažmaja, saj je potrebno vložiti veliko več 

časa v iskanje različnih strategij in avtentičnih gradiv, ter 

sodelovanja z drugimi strokovnimi delavci v šoli [4]. 

Časovno usklajevanje je na razredni stopnji precej lažje, 

saj isti oddelek običajno poučuje le en ali dva učitelja, na 

predmetni stopnji pa zna biti pravi logistični izziv. Kljub 

temu rezultati raziskav govorijo v prid medpredmetnega 

povezovanja, saj so učenci očitno bolj motivirani in 

ustvarjalni, učitelji pa uspešno timsko sodelujejo in prav 

tako nadgrajujejo svoje znanje in izkušnje. S skrbnim 

vnaprejšnjim načrtovanjem, stalnim usklajevanjem in 

večjo fleksibilnostjo učnega načrta bi se dalo težave 

olajšati, do tedaj pa smo na žalost predmetni učitelji pri 

medpredmetnem povezovanju bolj ali manj omejeni na 

posamezne projekte in dneve oz. tedne dejavnosti. 
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POVZETEK  

Prispevek govori o tem, zakaj sem se odločila v svoje poučevanje vnesti novosti, elemente formativnega spremljanja.  

Predstavljeno je, kako sem začela, kje so se pokazale prednosti takega načina dela in kako sem se spoprijela s težavami. Pri 

poučevanju se je spremenila vloga učencev, ki niso zgolj poslušalci. S svojim pristopom učence postavljam v aktivno vlogo, 

upoštevam njihov glas, jih spodbujam, da spoznavajo sami sebe in svoja močna področja. Predstavljeno je, kako se to kaže  

pri njihovem delu in kaj učenci s tem pridobijo. Formativno spremljanje je eden od načinov, ki lahko pomaga pri razvoju  

kritične in odgovorne osebnosti. Predstavljen je primer iz prakse, ki je dokaz, kako lahko s primernim pristopom pri učencih 

razvijamo človeške vrednote, samozavest, pozitivno naravnanost in prevzemanje odgovornosti nase. Namesto zaključka – 

KAKO NAPREJ? 

Ključne besede 

sprememba poučevanja, formativno spremljanje, aktivna vloga učencev, glas učencev, razvoj osebnosti, primer iz prakse 

ABSTRACT 

The article discusses my personal reasons for implementing formative assessment in my classroom. It describes my initial 

introduction to the method, its advantages and the obstacles I had to overcome. In practice, the role of the students has 

changed, as they are no longer mere listeners. Using my approach, I activate the students, listen to them and encourage them 

to discover not only themselves, but their strengths as well. The article describes the ways in which this is evident in their 

work and what the students gain from it. Formative assessment is an approach which aids in developing a critical and 

responsible person. The article describes an example showing how a proper approach can help us develop the students’ 

values, confidence, optimism and responsibility. Instead of conclusion – what comes next? 

Keywords 

change in teaching, formative assessment, active participation of students, students' voice, developing a person, example of 

practic

1. UVOD 
Vse se spreminja, le šolstvo ostaja enako že leta in leta. 

Spreminjajo se tudi otroci in učitelji v šoli otrok ne 

moremo izbirati, torej se moramo učitelji prilagoditi 

spremembam. Drugačni otroci zahtevajo drugačne 

pristope. Izziv v šolstvu je slediti napredku in način 

poučevanja prilagajati sodobnim načinom življenja. 

Formativno spremljanje pouka je ena od poti, ki učence 

postavlja v bolj aktivno vlogo. Današnji otroci niso 

pripravljeni le poslušati in sprejemati znanja, čeprav 

menim, da je včasih potrebno tudi to. Potrpežljivost ni 

ravno odlika sodobnih otrok. Želijo delati sami, 

preizkušati in se učiti iz lastnih napak. Prav je, da jim to 

dopustimo, saj bo znanje pridobljeno na tak način 

trajnejše.  

2. MOJI ZAČETKI 

2.1 Zakaj spremeniti način poučevanja? 
V roke mi je prišla knjiga Česar nas niso naučili v šolah, 

ki jo je napisala mlada podjetnica Petra Škarja [1] . Kot 

učiteljico, me je naslov pritegnil. Knjigo sem prebrala in 

se z napisanim tudi strinjam. V njej avtorica, ki je bila 

odlična učenka, aktivna in zelo uspešna na več področjih, 

doživi razočaranje, ko nastopi svojo prvo službo, saj 

ugotovi, da jo znanj in veščin, ki bi jih nujno potrebovala, 

šola ni naučila. Govori o tem, da šola premalo pozornosti 

posveča učenju prevzemanja odgovornosti nase, 

samoiniciativnosti, krepitvi močne osebnosti, 

samozavesti, zapisovanju svojih ciljev, organizaciji 

svojega časa ter predvsem razmišljanju s svojo glavo in 

kreativnem delovanju. Strinjam se, da so to pomembne 

stvari in s svojim poučevanjem skušam učencem 

pomagati, da bi pridobili znanje in spretnosti na teh 

področjih. Način poučevanja po načelih formativnega 

spremljanja, ki že kar nekaj časa vztrajno prodira v 

slovenski šolski prostor, pa od učencev zahteva ravno to.  

2.2 Kje in kako začeti? 
Formativno spremljanje je v prvi vrsti osebni izziv, ker je 

potrebno stvari premisliti in premakniti v svoji glavi in 

narediti premik od tistega, kar si bil leta in leta navajen in 

je bilo že del rutine, ter stopiti na popolnoma novo pot, 

kjer vsak dan preizkušaš oziroma si upaš preizkusiti nove 

stvari. Treba si je dovoliti delati napake. Veliko stvari se 

ne izide tako, kot si predstavljaš, da se bodo, vendar je 

potrebno vztrajati. Spremembe se vsekakor pokažejo na 

daljši rok. 

Sama sem začela s prebiranjem literature, ki je bila o tem 

na voljo [2]. Zanimivo je bilo na spletu prebirati ideje in 

izkušnje učiteljev, ki so formativno spremljanje že 

vpeljali v svoj pouk. Marsikaj od tega sem preizkusila in 

prilagodila svojemu načinu poučevanja. 
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Pomembno je, da na začetku svojega poučevanja ne 

“obrneš na glavo”, ampak da začneš z majhnimi koraki. 

Najbolje se je osredotočiti na eno dejavnost in pri tej 

vztrajati daljši čas. Sama sem v začetku veliko časa 

posvetila povratni informaciji. Pozorna sem bila na to, da 

so učenci od mene dobili konkretno in učinkovito 

povratno informacijo, ki je bila vezana na kriterije 

uspešnosti. Tudi pri podajanju povratnih informacij 

učencev, sem bila pozorna, da so se omejili na kriterije 

uspešnosti in ne zgolj na podajanje neke splošne povratne 

informacije kot npr. dobro ti je šlo, lepo bereš. V začetku 

je bilo veliko težav z izrazoslovjem, vendar je bilo iz 

dneva v dan opažati napredek v izražanju učencev.  

Pomembo je, da svoj pouk ciljno naravnamo. Težava 

nastopi, ker mora razredni učitelj poznati ogromno učnih 

načrtov (okoli 600 strani), kar zahteva veliko 

angažiranosti. Veliko lažje je vzeti nekaj, kar so ti že 

pripravili drugi, toda kmalu prideš do spoznanja, da se 

tako ne da delati. Stvari moraš prilagoditi svojemu načinu 

poučevanja in predvsem otrokom, ki so si zelo različni.  

Najbolje je izluščiti bistvene cilje in določiti širše 

vsebinsko področje oz. učni sklop, ter vse graditi okoli 

tega. Hitro se pokaže, da se stvari precej prepletajo in 

povezujejo med seboj. 

3. PREDNOSTI IN TEŽAVE 
Tako kot vsaka stvar, ima tudi formativno spremljanje 

svoje prednosti in  težave oz. pomankljivosti, s katerimi 

se je treba spopasti. S preizkušanjem in poučevanjem po 

načelih formativnega spremljanja, kaj hitro ugotoviš, kaj 

je dobro in kje imaš največ težav. Sama sem beležila 

svoja opažanja oz. delala refleksije učnih ur. Zapisovala 

sem si ideje, ki so se mi porodile in tudi težave na katere 

sem naletela. Stvari, ki mi niso najbolje uspele, sem s 

pomočjo teh zapisov spreminjala. Na ta način učitelj 

postane raziskovalec lastne prakse. 

3.1 Prednosti formativnega spremljanja 
Po mojem mnenju je najpomembnejša prednost 

formativnega spremljanja motivacija učencev. Ko učenci 

razumejo, kaj in zakaj se učijo, ter kaj morajo vedeti in 

znati, da bodo uspešni, so pri svojem delu tudi bolj 

motivirani [2]. Njihova motivacija je večja tudi, če jim 

kot učitelj prisluhneš, jim daš besedo in jim dovoliš, da 

soustvarjajo uro. Pomembno je, da si lahko sami izberejo 

s kom in na kakšen način bodo delali. Motiviran učenec 

je tudi bolj uspešen učenec. 

Dragoceno je sodelovalno učenje, ko učenec uči učenca. 

Učitelj se iz posredovalca snovi spremeni v 

spodbujevalca in opazovalca. Prednost je v tem, da sta 

učenca na enakem nivoju razmišljanja, da uporabljata 

jezik, ki jima je skupen, da drug od drugega prevzemata 

strategije reševanja ter vzorce mišljenja. Učenec, ki 

pomaga sošolcu, je motiviran, da bo dobro opravil svoje 

delo, ponosen je nase, da mu je bila zaupana vloga 

»učitelja«. 

Z načinom dela po načelih formativnega spremljanja 

učenci postanejo bolj samozavestni, ponosni so na svoje 

dosežke in to tudi povedo. Do svojega znanja postajajo 

kritični, ni jih strah priznati, da česa ne znajo, prav tako 

prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja. 

Posamezniki (predvsem sposobnejši učenci) se začnejo  

zavedati lastnega napredka in pomena učenja. Postajajo 

kreatorji svojega učenja, to pomeni, da si sami izdelajo 

urnik učenja, da samoiniciativno izdelajo določene stvari 

za pouk, da razne strategije prilagodijo svojemu učnemu 

stilu npr. uporabljajo samolepilne lističe, poiščejo in 

izpisujejo ključne besede. Pri vsem tem se je treba 

zavedati, da je zelo pomembna razredna klima. Če 

želimo, da bodo učenci povedali, kar mislijo, se morajo 

počutiti varne. Ne sme jih biti strah, če naredijo napako. 

V učnem procesu morajo biti napake dovoljene. 

 

3.2 Kako se spopasti s težavami 
Največja težava je čas. Če delaš po načelih formativnega 

spremljanja, se pogosto znajdeš v časovni stiski. Vsaka 

stvar, ki se je lotiš temeljito, vzame veliko več časa kot 

planiraš, tako za samo pripravo kot za izvedbo. Če slediš 

otrokom, je prav, da si fleksibilen in se prilagodiš 

situaciji. Otrokom je treba omogočiti, da povedo svoje 

zamisli in naredijo svoje zaključke, ne glede na to, koliko 

časa nam bo to vzelo. Ob tem je dobro, da smo pozorni 

tudi na njihova čustva in razpoloženje. Naučila sem se 

prisluhniti otrokom. Če je slab dan, če ne gre, ne rinem z 

glavo skozi zid. Vzamem knjigo in otrokom berem, kar 

so tudi sami izrazili, da si želijo. Če so utrujeni, jim 

pustim igro. Zaradi 15 minut neusmerjene igre, ne bomo 

nič zamudili. Naučila sem se, da tudi moja sproščenost 

vpliva na otroke. Treba je otrokom dopustiti, da so tudi 

oni kdaj nerazpoloženi, slabe volje in nemotivirani. 

V začetku sem imela velike težave s tem, ker sem s takim 

načinom dela izgubila nadzor nad razredom. S 

formativnim spremljanjem kot učitelj nimaš “vseh niti v 

svojih rokah”, ampak moraš zaupati otrokom. Ko otroci 

delo opravljajo v manjših skupinah, je težko imeti nadzor 

nad delom vseh otrok. Treba jim je zaupati, da se bodo 

držali dogovorov. Ko otrokom zaupamo, se na ta način 

učijo in pridobijo dragocene izkušnje. Sami povedo, da so 

za to hvaležni. Počutijo se pomembne. 

V razredu je redkokdaj popolna tišina Učenci, ki delajo v 

manjših skupinah se med seboj pogovarjajo, izmenjujejo 

mnenja in se tudi prepirajo. Tudi to je del učenja. Nekdo, 

ki bi to spremljal od zunaj, bi dobil vtis, da v razredu 

vlada kaos, ampak temu lahko rečemo tudi delovni ali 

ustvarjalni nemir. V začetku me je to motilo, potem pa se 

privadiš bolj glasnega vzdušja. 

Ena od težav so tudi delovni zvezki oz. velika količina 

snovi v njih. Najbolje se je dogovoriti s starši in jih 

seznaniti s tem, da vse v delovnih zvezkih ne bo rešeno. 

Določiš cilje in izbereš vsebine, ter te natančno obdelaš, 

vse ostalo pa učenci naredijo, če želijo.  

4. FORMATIVNO SPREMLJANJE – 

SPREMENJENA VLOGA UČENCEV 

4.1 Aktivni učenci 
4.1.1 Nameni učenja in kriteriji uspešnosti 
Pri formativnem spremljanju pouka učenci postanejo 

sooblikovalci učnega procesa. Torej, učitelj dela z učenci 

in ne za učence.   

Začne se že z nameni učenja in oblikovanjem kriterijev 

uspešnosti. Ko začnemo z novo učno snovjo, povemo, 

zakaj se bomo nekaj učili in učenci sami poskušajo 

ugotoviti, kje bi to lahko uporabili. S tem osmislimo 

njihovo učenje.  Kriterije uspešnosti določimo na ta 

način, da skušajo odgovoriti na vprašanje: Kako bom 

vedel, da sem uspešen? Pogosto še potrebujejo vodenje, 
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namige učitelja, zato običajno kriterije določimo skupaj 

in jih zapišemo v njim razumljivem jeziku, ter obesimo 

na vidno mesto v razredu. Pri nadaljnem delu se vedno 

vračamo na kriterije uspešnosti [3]. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Dokazi o učenju 
Z raznimi dejavnostmi učenci zbirajo dokaze o učenju. 

Dokaz ni vedno samo izdelek, ampak do dokaza lahko 

pridemo tudi z razgovora z učencem ali z opazovanjem 

njegovega dela. Pomembno je, da se vidi kako izkazuje 

znanje glede na kriterije uspešnosti in kakšen je razkorak 

med ciljem in njegovim dosežkom. Dejavnosti, s katerimi 

bo dokazal, da nekaj zna in predstavil svoje delo, lahko 

učenec izbere sam npr. književna besedila: zapis zgodbe, 

obnova v obliki stripa, risanje odlomka, dramatizacija. S 

tem, da je lahko izbral dejavnost glede na svoje 

predznanje, je odgovornost za delo prevzel nase. 

Učencem pustim prosto pot izražanja. Vedo, kaj je cilj, 

pot pa si izberejo sami (ali naredijo miselni vzorec, 

narišejo, napišejo…). Taki izdelki se med seboj zelo 

razlikujejo, ampak v njih se lepo vidi pot razmišljanja 

posameznika. 

4.1.3 Povratna informacija 
Podajanje povratnih informacij je tisto področje, kjer se 

hitro pokaže napredek v izrazoslovju, če to učenci redno 

delajo. V začetku so učenci pri podajanju povratnih 

informacij zelo redkobesedni in splošni npr. dobro ti gre, 

slabo znaš. Če pa jih neprestano opozarjamo, da morajo 

biti povratne informacije vezane na kriterije uspešnosti, 

se napredek hitro pokaže. Zelo dragocene so povratne 

informacije učenca učitelju ali pa učenca učencu. 

Primerne, razumljive, jasne in konkretne povratne 

informacije, spodbujajo k napredku [2].  

 

Slika 1: Kriteriji uspešnosti 

Slika 2: Dokazi o učenju 

Slika 4: Povratna informacija učenca učencu 

Slika 3: Pisna povratna informacija učitelja 
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4.1.4 Vrstniško vrednotenje ter 

samovrednotenje 
Pri samovrednotenju in vrstniškem vrednotenju govorimo 

o realni presoji uspešnosti, torej gre za analizo učenja in 

dosežkov [2]. Ključne besede so kritičnost, realnost in 

spoštljivost. V tem delu otroci odgovornost v celoti 

prevzamejo nase, zato je zelo pomembno, da je v razredu 

sproščeno vzdušje, saj mora imeti učenec občutek 

varnosti. Učenci morajo biti do svojih dosežkov kritični. 

Prav je, da povedo, kaj je dobro in kaj je potrebno še 

izboljšati. Najtežje je odgovoriti na vprašanje: kako bom 

to storil. Pri vrstniškem vrednotenju so učenci drug 

drugemu kritični prijatelji. Treba jih je naučiti, kako 

nekomu nekaj sporočiti na primeren, kritičen in spoštljiv 

način. 

4.2 Upoštevan glas učencev 

Pomembno je, da otrokom prisluhnemo, ko nam želijo 

nekaj povedati oz. sporočiti. Z učenci se veliko 

pogovarjam, pustim jim, da izrazijo svoje mnenje, da 

imajo svoj glas in večinoma njihov glas tudi upoštevam. 

Pogovor z učenci je za učitelja lahko zelo dragocen. 

Mlajši učenci so pri podajanju svojih mnenj zelo iskreni, 

če je poskrbljeno za varno in spodbudno učno okolje. Za 

bolj učinkovit pouk, bi moral učitelj upoštevati tisto, kar 

učenci sporočajo. Prav je, da učenci spoznajo, da smo 

tudi mi zmotljivi in da se ima vsak pravico motiti. Ni mi 

težko priznati napake in se opravičiti. Tudi oceno 

tretješolca sem že spremenila, ker je svoj zagovor otrok 

argumentiral in utemeljil. Z upoštevanjem otrok, učitelj 

postane njihov svetovalec, partner in ne oseba, ki le 

disciplinira. 

4.3 Spoznavanje sebe 
Ena od pomembnih učiteljevih nalog je, da otroke 

spodbuja, da so pozitivno naravnani, da si zaupajo, da 

spoznavajo sami sebe: kje sem uspešen, kaj mi še ne gre, 

kako bi to lahko izboljšal. Spodbujati jih je treba, da sami 

začnejo odkrivati v čem so uspešni, vendar da so tudi 

kritični do svojih šibkih področij, ki jih poskušajo 

izboljšati. Nasvete za izboljšavo lahko dobijo od učitelja, 

staršev, sošolcev (npr. kritični prijatelj). Pomembno je, da 

se učijo vrednotiti svoje znanje in spretnosti po danih 

kriterijih in da se zavedajo tega, da ni nujno vsak uspešen 

v vsem, prav gotovo pa je vsak uspešen vsaj v nečem. 

Skupaj s starši jim pomagam iskati to, v čemer so 

uspešni. Pomembno je, da verjamejo v svoje sposobnosti. 

Na ta način dosežemo, da začnejo učenci razmišljati o 

sebi, da si pri delu postavljajo svoje cilje, ki jih skušajo 

doseči. 

 

5. FORMATIVNO SPREMLJANJE IN 

ČLOVEŠKE VREDNOTE 
Pri svojem delu veliko pozornosti posvečam človeškim 

vrednotam. O teh stvareh ne želim moralizirati, ampak 

otroke želim na nevsiljiv način spodbuditi, da bi razumeli 

pomembnost vrednot, da bi se zavedali tega, da je biti 

dober človek ravno tako pomembno, kot imeti lepe 

ocene. Želim, da ne gledajo vsega v luči ocen. Za oceno 

se skriva marsikaj, pot do ocene je od osebe do osebe 

različna. Želim, da se otroci zavedajo, da je zelo 

pomembno tudi to, da je nekdo priden, da rad pomaga, da 

Slika 5: Samovrednostnje 

Slika 6: Vrstniško vrednotenje Slika 7: Zapis učenca v čem je uspešen 
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potolaži sošolca, da je prizadeven … . Če se o tem 

pogovarjamo z učenci, če smo pozitivno naravnani in 

pohvalimo primerna, dobra dejanja, se bo počasi 

miselnost otrok usmerila v pravo smer. Učitelji vse 

prevečkrat kaznujemo in premalokrat pohvalimo dobro. 

Zavedati se moramo, da so tudi v naših šolah večinoma 

spoštljivi in vljudni otroci, vendar se vse preveč 

ukvarjamo s tisto peščico, ki to niso. Vzgajamo z 

zgledom in ne pričakujmo, da se bodo vsi spremenili, 

vendar, če bo zdravo » razredno jedro«, bo postopno 

začelo spreminjati tudi ostale.   

5.1 Primer iz prakse 
Predstavljenih je nekaj idej, s katerimi lahko 

pripomoremo k zavedanju pomena človeških vrednot. Na 

ta način lahko otrokom pomagamo, da se razvijajo v 

kritično in odgovorno osebnost.  

5.1.1 Napisi na steni 
V mesecu decembru sem v okviru mednarodnega 

projekta Student Voice – the BRIDGE to learning, 

obiskala Edinburgh na Škotskem, kjer so nam omogočili 

tudi ogled pouka na manjši podeželski šoli. Na vsakem 

koraku je bilo opaziti, da veliko pozornost posvečajo 

človeškim vrednotam in pozitivni naravnanosti. Njihove 

učilnice so polepljene z napotki za učenje. Po vrnitvi sem 

idejo prenesla v svoj razred. Napisala sem nekaj misli, ki 

jih imamo na vidnem mestu v razredu. Zapis naj bi 

učence spodbujal k pozitivnemu ravnanju. Ob raznih 

priložnostih, ki jih v razredu ne manjka, se z učenci 

ustavim ob teh mislih in se pogovorimo. Opazila sem, da 

učenci tudi sami uporabljajo zapisane misli. Zadnjič sem 

slišala, kako je učenec tolažil drugega: nič hudega, če si 

se zmotil, iz tega se lahko nekaj naučiš.  

5.1.2. Izrekam pohvalo 
V razredu imamo tablico, kamor pišemo pohvale. 

Poimenovali smo jo tablica IZREKAM POHVALO. 

Pohvalo lahko napiše kdorkoli komurkoli. Tablica ni 

nikoli prazna, saj učenci radi pišejo pohvale, kar je dokaz, 

da se zavedajo in opazijo primerna ravnanja in vedenje 

sošolcev.  

5.1.3 Trudim se 
Prav je, da manj kaznujemo in večkrat pohvalimo dobro. 

Tak pristop namesto na strahu ali jezi temelji na 

otrokovem razumevanju učinkov lastnega vedenja, na 

razvijanju empatije in spodbujanju odgovornosti, s tem pa 

tudi konstruktivnega vključevanja [5].Sama raje 

nagradim, kot kaznujem. Učenci vrednotijo svoje 

obnašanje in zbirajo bonuse za primerno vedenje, trud, 

pomoč sošolcem. Za 20 zbranih bonusov dobijo BONUS 

UGODNOSTI, ki ga lahko izkoristijo za ugodnost, ki si 

jo izberejo sami (brez naloge, izbira sošolca s katerim 

sedi, učiteljev pomočnik …). Tudi to, kdaj bodo koristili 

bonus, izberejo sami. Cilj je kritično vrednotenje svojega 

dejanja in spodbujanje k pozitivnemu ravnanju, ki ti 

prinese ugodnost. Motivacijsko je tudi to, da vsak pride 

do bonusa ugodnosti, eni prej, drugi kasneje. Nad 

plakatom, kamor si učenci zapisujejo bonuse, pa je 

plakat, ki jih spodbuja k temu, da se je potrebno truditi. 

5.1.4 Semafor razpoloženja 
Pomembno je učenje čustvenih spretnosti. Barica 

Marentič Požarnik navaja, da “šola, ki upošteva čustvene 

potrebe svojih učencev, ki skrbi za njihovo duševno 

zdravje, ki jih obvaruje pretiranega strahu in stresov in jih 

hkrati opremlja za konstruktivno obvladovanje čustev in 

spoprijemanje s stresnimi situacijami, daje učencem 

pomembno popotnico v življenje: osnovno samozavest in 

notranjo čvrstost, ki je potrebna pri srečevanju z 

življenjskimi izzivi. Tako mnogim učencem omogoča, da 

polneje razvijejo svoje zmožnosti in usmerijo energijo 

tudi v zahtevnejše učne cilje. “Prijazna šola” v tem smislu 

ne pomeni nižanja zahtevnosti, ampak ustvarjanje razmer, 

v katerih je možno ob razvijanju čustvene pismenosti in 

Slika 8: Napisi na steni učilnice 

Slika 9: Tablica IZREKAM POHVALO 

Slika 10: Trudim se 
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duševnega zdravja, doseči kakovostnejše učenje vsakega 

učenca ” [4]. 

Čustva so torej pomembna in vsak ima pravico svoja 

čustva tudi izražati. Tega učim tudi otroke, vendar jim 

povem, da z izražanjem svojih čustev nimaš pravice 

prizadeti drugih, npr. z jezo. V razredu imamo 

»semafor«, kjer učenci povedo, kako se počutijo. Do 

učenca, ki je »na rdečem polju«, pristopim in mi pove 

vzrok za svoje slabo počutje. Včasih te stvari potem hitro 

rešimo, včasih pa je vzrok za slabo počutje fizične 

narave, npr. nenaspanost. Z otroki se pogovarjam, da 

najbolje delujemo, ko smo veseli, zadovoljni, skratka, ko 

smo »čustveno v dobri koži«. Na ta način se učenci 

začnejo zavedati svojih čustev in opazijo tudi čustva pri 

drugih. Bil je primer, ko je učenec rekel učitelju: Danes 

ste pa slabe volje. Škoda, ker nimate klinčka, da bi ga 

pripeli na rdeče polje in bi se učiteljica pogovorila z 

vami, potem pa bi se bolje počutili.  

5.1.5 Dan pohval 
Zavzemam se za spoštljivost do vseh: učiteljev, učencev 

in staršev. Kako nekomu nekaj sporočiti na primeren in 

spoštljiv način. Če z učenci delaš na tem, je  opazen 

napredek v izražanju in obnašanju. Pravimo, da so učenci 

drug drugemu kritični prijatelji. Učimo se, da najprej 

nekaj pohvališ, potem pa poveš, kaj naj se izboljša. Tako 

si izberemo dan, ko drug drugemu izrekamo pohvale. Ta 

dan so dovoljene le pohvale. Pohvala lahko izrečemo 

ustno ali pa jo zapišemo in izročimo tistemu, ki jo 

zasluži. Pri tem se učenci učijo tudi kritičnosti, saj pohval 

ne moremo deliti kar vsevprek.  Konkretna in pristna 

pohvala je zelo pomembna za krepitev otrokovega 

zaupanja v lastne zmožnosti [5]. 

5.1.6 Zaupanje 
Pomembno je tudi zaupanje. Otrokom jasno povem, da 

jim zaupam in da od njih pričakujem, da mojega zaupanja 

ne bodo izkoristili. Učilnice nikoli ne zaklepam. Omare 

so odklenjene. Zaupam jim, da določene naloge 

opravljajo na šolskem hodniku ali v drugih prostorih šole 

brez mojega nadzora. Zaupam jim, da prevzamejo vlogo 

učitelja. Da popravljajo izdelke drug drugega in si pišejo 

kritične komentarje. Da poslušajo sošolca pri govornem 

nastopu in mu podajo kritično povratno informacijo. 

Zaupam jim, da vodijo uro športa, da so učitelji na 

posameznih postajah in sami usmerjajo ter svetujejo 

sošolcem. Ni nujno, da ima učitelj nadzor nad vsem, 

ampak lahko to zaupa tudi učencem. 

5.1.7 Pismo drugošolcem 
Ko smo ob koncu tretjega razreda delali “inventuro” z 

učenci, kaj so se naučili in kaj bi sporočili učencem, ki 

prihajajo v tretji razred, je nastalo PISMO 

DRUGOŠOLCEM. Iz zapisanega je lepo videti, da 

celoletno delo in vlaganje, ne samo v znanje, ampak tudi 

v vzgojo, le ni bilo zaman. Konec koncev saj šola je 

vzgojno-izobraževalna institucija, pomembno je le, na 

kakšen način se boš vzgajanja lotil. 

6. ZAKLJUČEK 
Pomembno je, da sam verjameš v tisto, kar delaš. Ni 

nujno, da moraš nekaj prevzeti, ker je novo. Če ti ne 

odgovarja, če v to ne verjameš in delaš samo zato, ker 

delajo drugi, potem je bolje, da se tega ne lotiš. Na koncu 

smo še vedno učitelji tisti, ki imamo škarje in platno v 

svojih rokah. Kljub preobsežnim učnim načrtom smo mi 

tisti, ki odločamo, čemu bomo posvetili več pozornosti in 

splača se vlagati v tisto, kar nas sodobna tehnologija ne 

more naučiti, v medsebojne odnose in vrednote.  
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POVZETEK  

Prispevek opisuje dejavnosti, ki potekajo v okviru dopolnilnega pouka pri slovenščini na OŠ Stražišče Kranj. Avtorica 

prispevka prikaže, kako je dejavnosti umestila v utrjevanje redne snovi na inovativen način, ki je za učence zanimiv. Pri tem 

je posebej poudarila, da sta za dopolnilni pouk pomembna motivacija učencev in način, kako pozitivno vplivati nanjo, saj 

obiskovanje dopolnilnega pouka ni obvezno. V osrednjem delu prispevka so poleg dejavnosti predstavljene tudi sodobne 

metode dela in rezultati dopolnilnega pouka, ki lahko prispevajo k osebnostni rasti učenca.  
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ABSTRACT 

The article describes activities carried out in the framework of remedial classes for Slovenian at Primary school Stražišče, 

Kranj. The author explains how she has placed various activities in the consolidation of regular study matter in an innovative 

way that makes learning interesting for pupils. She particularly emphasizes the importance of motivation of pupils in 

remedial classes as well as the ways teachers can positively influence their motivation as the attendance of remedial classes is 

not obligatory. In the central part of the paper, in addition to activities, modern teaching methods and the results of remedial 

lessons, which can contribute to the personal growth of the student, are presented. 
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1. SLOVENŠČINA 
Po učnem načrtu je slovenščina predmet, ki poteka na 

vseh ravneh izobraževanja in na vseh izobrazbenih 

programih ter je ključni splošnoizobraževalni predmet. 

Poučujem slovenščino od 6. do 9. razreda osnovne šole. 

Sodelujem z Republiškim izpitnim centrom kot 

pomočnica glavne ocenjevalke za slovenščino pri 

nacionalnih preverjanjih znanja in kot ocenjevalka na 

splošni maturi. Kot osnovnošolska učiteljica poznam 

snov in nivo znanja slovenščine pri populaciji 

osnovnošolcev, kot ocenjevalka na maturi pa dobim tudi 

vpogled v pisne izdelke dijakov pri izpitni poli 1 (esej) in 

izpitni poli 2 (razčlemba neumetnostnega besedila). To 

mi je tudi v pomoč pri pridobivanju in utrjevanju znanja 

pri svojih učencih. Seveda je osnovno vodilo učni načrt.  

Učenci se pri slovenščini usposabljajo za učinkovito 

govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, 

razvijajo zavest o pomenu materinščine (kar ni nujno 

samo slovenščina), o slovenščini kot državnem in 

uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in 

njeni izrazni razvitosti na vseh področjih javnega in 

zasebnega življenja 3.  

 

2. POUČEVANJE SLOVENŠČINE NA 

OSNOVNI ŠOLI  
Na osnovni šoli poučevanje slovenščine v 6. razredu 

poteka petkrat tedensko (175 ur), v 7., 8. in 9. razredu pa 

štirikrat na teden (v 8. razredu izmenično 4 oz. 5 ur, v 9. 

razredu pa 3 oz. 4 ure tedensko). Pouk v 6. in 7. razredu 

poteka po razredih, v 8. in 9. razredu pa se oblikujejo 

manjše učne skupine (okoli 17 učencev). Skupine se 

oblikujejo naključno: ne po spolu, ne učni uspešnosti, 

verski ali kaki drugi pripadnosti 4. Prednosti dela v 

manjših skupinah so pristnejši stiki učencev med seboj in 

z učiteljem ter  upamo  boljše doseganje funkcionalnih 

in izobraževalnih ciljev pri pouku. Poleg tega s takim 

načinom dela dosežemo boljšo povezanost otrok ene 

generacije, saj so skoraj polovico ur (pri matematiki, 

angleščini in slovenščini) razdeljeni na skupine, pri 

drugih predmetih pa so v svojih matičnih razredih. Večje 

število učnih skupin prinese tudi zagato: veliko otrok v 8. 

in 9. razredu zamenja svojega učitelja iz 6. in 7. razreda. 

Za nekatere učence je to velika težava, za druge pa 

možnost za nov začetek. Včasih to pomeni, da ima otrok 

za razredničarko učiteljico slovenščine, ki ga ne poučuje, 

tako da lahko izgubita pristen stik, saj se srečujeta le na 

razrednih urah. Po drugi strani pa ima učenec možnost, 

da se dokaže pri drugi učiteljici in morda izboljša svojo 

oceno.  
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Pouk v manjših skupinah primora učitelje, ki poučujejo v 

aktivu, da se med seboj uskladijo in poenotijo (obseg in 

količina snovi, načini pridobivanja ocen ...), kar je včasih 

izziv.  
 

2.1 Dopolnilni pouk slovenščine na 

osnovni šoli  
Dopolnilni pouk je sistematiziran pouk v obveznosti 

(običajno enega od) učiteljev slovenščine iz aktiva. V to 

obliko dela z učenci sodi tudi dodatni pouk za učence, ki 

želijo od pouka slovenščine odnesti nekaj več. Na njem 

se običajno pripravljamo na tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje, pišemo prispevke za natečaje, se ukvarjamo z 

ustvarjalnim pisanjem ipd.  

K dopolnilnemu pouku povabimo učence, pri katerih se 

izkaže, da imajo pri pouku slovenščine problem pri 

pisanju, govorjenju, branju ali poslušanju. Sem sodijo 

tudi učenci s posebnimi potrebami oziroma z odločbo o 

individualnem/posebnem načinu dela, delnem 

ocenjevanju, o poudarku na ustnem ocenjevanju (učenci s 

skotopičnim sindromom, disleksijo, s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja ipd).  

Učenci z odločbo imajo že tako ali tako veliko dodatne 

pomoči, tako da jih polovica na dopolnilni pouk ne hodi 

ali pa ga obiskuje le občasno (pred ustnim ali pisnim 

ocenjevanjem znanja). Dopolnilni pouk obiskujejo 

učenci, ki imajo težave s snovjo ali sprotnim učenjem, 

doma pa nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnili. 

Pogosto se ga udeležijo učenci tujci, ki po dveh letih 

prilagojenega izvajanja preverjanja in ocenjevanja 

izgubijo status tujca. 

Posebne težave za poučevanje dopolnilnega pouka 

predstavlja dejstvo, da je na urniku 8. ali 9. uro (pri nas to 

traja do 14.35 oziroma 15.25), saj nimamo predur in s 

poukom začnemo ob 7.30. Dopolnilni pouk ima v učni 

obveznosti običajno eden od učiteljev slovenščine, zato 

mora svojo uro nameniti vsem učencem od 6. do 9. 

razreda. Nemalokrat se zgodi, da učitelj svojo uro 

podaljša, da lahko snov dobro (ponovno) razloži vsem, ki 

pridejo na dopolnilni pouk, ali pa se dogovori za dodaten 

termin. 

V šolskem letu 2018/2019 sem poučevala dopolnilni 

pouk v 6., 7., 8. in 9. razredih, in sicer 8. uro po urniku 

(13.5014.35). K uri je povprečno hodilo 14 učencev. 

Najbolj redni obiskovalci so bili šesto- in sedmošolci, 

osmo- in devetošolci pa so prihajali po dogovoru z 

učiteljicami slovenščine ali pred pisnimi ocenjevanji 

znanja. Nekateri osmošolci so dopolnilni pouk zavračali, 

saj tja niso hodili njihovi prijatelji, a smo te ,,zadržke'' 

reševali sproti. Pogovorili smo se (psihologinja, 

razrednik/razredničarka in jaz) z njimi in jim razložili, da 

ne bodo prav nič zaznamovani, če bodo izkoristili pomoč, 

ki jim je na voljo. Pri dveh učencih sem v dogovor o 

obiskovanju dopolnilnega pouka vključila tudi starše; 

učenca sta postala bolj motivirana za obiskovanje teh ur 

pouka. Ena od učenk, ki je prišla na našo šolo marca, je 

bila izredno proti obiskovanju dopolnilnega pouka, ker da 

zmore sama. Prešolala se je zaradi vstopa v stanovanjsko 

skupino. Prvo težavo sva z učenko uspešno prebrodili 

tudi s pomočjo ravnatelja, nato pa je dopolnilni pouk 

začela obiskovati in bila zadovoljna. Celo pomagala je 

šestošolcem pri razlagi. Na koncu šolskega leta je bila pri 

slovenščini ocenjena pozitivno. Tudi pri pouku je 

uspešna, je pa res, da jo poučujem jaz in sva v stiku vsaj 

štirikrat na teden. Na dopolnilni pouk je z enim od 

učencev, ki ni želel hoditi na te ure, prišla tudi šolska 

psihologinja, da bi ga spodbudila in da bi izgubil odpor 

do teh ur.   

Če bi uro dopolnilnega pouka razdelili na točno določene 

termine za vsako generacijo posebej, bi učenci prišli na 

vrsto enkrat mesečno. Obisk bi bil slabši in učinek tudi, 

saj ne bi bilo kontinuitete (redni obiski). Tako sem na 

urah dopolnilnega pouka poučevala učence, ki so bili 

različno stari, kar ni nujno slabost. Med poukom se je 

izkazalo, da je dobro, da se pri slovenščini snov ponavlja: 

na primer v aprilu so šestošolci spoznavali glagol in 

njegove kategorije, sedmošolci so vsemu znanemu iz 6. 

razreda dodajali glagolski naklon, osmošolci so znali še 

več iz 1. konference (glagolski vid), devetošolci pa so že 

pri pouku ponavljali oblikoslovje (in s tem tudi glagol).  

Pred pisnimi ocenjevanji znanja sem k dopolnilnemu 

pouku povabila predvsem učence, ki so v tistem tednu 

pisali ocenjevanje znanja. 

Nekaj dodatnih ur sem izvedla za učence, ki so imeli 8. 

uro izbirni predmet, a takih ni bilo veliko, saj je pri nas v 

zadnjih urah na urniku nemščina; običajno jo obiskujejo 

učenci, ki ne hodijo pogosto na dopolnilni pouk.  

Vsake tri tedne sem nudila pomoč učencem tudi v varstvu 

vozačev. 

Dopolnilni pouk se je na 14 dni prekrival z dopolnilnim 

poukom za angleščino za 7. razred. Načeloma naj bi imel 

vsak učenec možnost hoditi na vse ure dodatnega in 

dopolnilnega pouka, ampak v praksi je to težje izvedljivo.  

Poleg tega naj učenec ne bi bil preobremenjen s številom 

ur pouka tedensko (že za 3. uro izbirnega predmeta 

morajo starši podpisati soglasje), kar se lahko zgodi s 

prekomernim obiskovanjem ur dopolnilnega pouka na 

šoli (kje so šele zunajšolske dejavnosti). 

2.2 Dopolnilni pouk slovenščine v 

šolskem letu 2018/2019  
Pri dopolnilnem pouku smo se v drugi polovici lanskega 

šolskega leta (2018/2019) večinoma posvečali 

ponavljanju in utrjevanju slovnice (v službo sem se po 

enoletni odsotnosti vrnila januarja 2019). Ko so se učenci 

začeli učiti književnost, se je obisk zmanjšal. Književnost 

se v glavnem naučijo sami; osmošolci pa so ponovno 

začeli množičneje obiskovati te ure, ko smo v 8. razredih 

začeli s pregledom pesniškega jezika. Pri tem sklopu se 

pojavi nekaj težjih izrazov in razumevanje pojmov iz 

literarne teorije. Na dopolnilnem pouku sem med drugim 

pomagala učencu pisati govorno vajo (učenec je želel 

osnutek napisati na računalnik, a doma te možnosti ni 

imel). 

Kolegici, ki sta me nadomeščali do vrnitve v službo, sta 

se v 7. in 9. razredu bolj ukvarjali s književnostjo, v 6. in 

8. pa sta tematske sklope slovnice in književnosti 

obravnavali več ali manj enakomerno.  

V posameznih razredih smo se posvečali naslednjim 

sklopom snovi: 

− 6. razred: oblikoslovje, besedoslovje, glasoslovje, 

pravopis; 

− 7. razred: oblikoslovje (samostalnik, glagol), 

sklanjatve, uvod v stavčne člene; 
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− 8. razred: pravopis, oblikoslovje (glagol), pesniški 

jezik, skladnja (stavčni členi in odvisni stavki); 

− 9. razred: besedotvorje, oblikoslovje (vse besedne 

vrste), priredja, značilnosti literarnih obdobij. 

 

Izpostavila bi še prednost medgeneracijskega 

dopolnilnega pouka, ko so skupaj v učilnici učenci vseh 

štirih generacij: pri slovnici vidijo, da se snovi ponavljajo 

in dodajajo posamezne kategorije (na primer pri 

oblikoslovju), učenci si med seboj pomagajo in tudi 

nastopajo v vlogi učitelja. Naj opišem primer: Učenec je 

pri pouku manjkal šest tednov zaradi bolezni, zato je 

prišel na dopolnilni pouk, sošolci pa so ga naučili sklone 

in vprašalnice zanje. Po tem je na dopolnilni pouk prišel 

še trikrat in bilo je dovolj, da je nadoknadil manjkajoče 

vrzeli v znanju.  

Pomembno je, da učiteljica učence, ki jih poučuje, 

spodbuja k obiskovanju dopolnilnega pouka; dobro je, da 

tudi starši zaupajo presoji učitelja (in učenca), da je 

obiskovanje dopolnilnega pouka koristno. Ko dosežemo 

zadostno mero motivacije, tudi delo postane lažje. 

Motivacija včasih raste tudi z različnimi zanimivimi 

načini dela.  

Učenci, ki jih ne poučujem slovenščine, včasih lažje 

govorijo in se izpostavijo pred mano; poleg tega nisem 

obremenjena z njihovimi ocenami, saj jih ne poznam, če 

mi jih ne zaupajo sami, zato so bolj sproščeni.  

Na šoli nas je veliko, pouk v 8. in 9. razredih pa poteka v 

manjših skupinah, zato se lahko zgodi, da učenec v 

8. razredu dobi drugo učiteljico  če ga je poučevala na 

dopolnilnem pouku, bo prehod v višji razred mehkejši in 

manj stresen.  

 

2.3 Metode dela pri dopolnilnem pouku 
Učenci imajo na dopolnilnem pouku radi, da na učnem 

listu kaj pobarvajo (6. razred), rešijo križanko ali 

dopolnjevanko ter malo manj pišejo; raje se pogovarjajo 

in odgovarjajo ustno.  

Motivirani so za delo z e-učbenikom, da lahko naloge 

rešujejo ustno, nato pa še doma pogledajo, če česa niso 

znali ali če jim je bilo kaj zanimivo. 

V eni od ur, ko smo ponavljali oblikoslovje, so napisali 

pesem o glagolu in samostalniku (priloga 1).  

Priloga 1: Pesem učencev 

Telovadba 
 

Naredili smo sto koles 

in se smejali do ušes. 

Učiteljica Vera nas krega, 

v nas strašna je zadrega. 
 

Učitelj Tomo se smeji, 

Jaka bi mu nagajal do polnoči. 

Ko zvonec zazvoni, 

iz telovadnice ves 6. c brzi.  

 

Nato smo pri rednem pouku sestavili vprašanja ob pesmi. 

Učni list smo nato reševali še v 6. in 7. razredu. Vsaka 

generacija šestošolcev bo izvedela, da je pesem delo 

učencev z dopolnilnega pouka. 

 

Učenci si sami postavljajo vprašanja in naloge zapišejo 

(priloga 2). 

 

Priloga 2: Vaje ob pesmi Zvezdana Majhen 

Zvezdana Majhen: Dolgovrata vremenarka 
 

Tudi letos bo april 

lulal kot iz škafa, 

ob zaključku poročil 

napove žirafa. 

  

Dolgovratka prva zve, 

kdaj in kje bo lilo; 

tega pa nam ne pove, 

koga bo zmočilo. 
 

Prebral si pesem Zvezdane Majhen Dolgovrata 

vremenarka. Odgovori na vprašanja. 
 

1. Kdaj bo lilo kot iz škafa? 

A) Decembra.      

F)  Avgusta.       

Ž) Aprila. 
 

2. Kdo prvi izve za padavine? 

I)  Dolgovratka.    

S) Kratkovratka.     

U) Žirafa.    
 

3. Česa nam ne pove? 

R) Kje bo močilo?     

A) Koga bo zmočilo?        

Č) Kdaj bo lilo? 

 

4. Kateri glagol iz pesmi je v prihodnjiku? 

B) Zve.                             

A) Bo lulal.                        

C) Napove. 
 

5. Katera je druga beseda naslova? 

F) Samostalnik.               

K) Pridevnik.                      

T) Osebni zaimek. 
 

Dolgovrata vremenarka je __ __ __ __ __ a. 
 

Za učence sem izdelala spomin (skladnja: podredja, 

priredja, stavčni členi s primeri, oblikoslovje: skloni in 

vprašalnice, osebni zaimki). To metodo sem potem 

ponovila tudi na rednih urah in v učnih skupinah za 

ponovitev snovi. Izkazala se je za odlično popestritev 

rednega šolskega dela. Vaje za podredne stavke v obliki 

spomina smo poiskali v e-učbeniku za 8. razred (uvodna 

motivacija k obravnavi časovnega, krajevnega in 

načinovnega odvisnika; sem tudi avtorica tega poglavja) 

1. Gre za prvi prehod med stavčnimi členi in odvisnimi 

stavki (učenci ugibajo povezavo med ustreznimi 

stavčnimi členi in odvisnimi stavki), enostavčne povedi 

se lepo ,,prelivajo'' v dvostavčne, princip spomina pa 

onemogoča, da bi učenci vse uganili na pamet, saj se 

primeri po napačnem odgovoru ,,zaprejo''.  

Uporabljamo metodo razgovora med enako starimi 

učenci in med učenci, ki obiskujejo različne razrede 

(vertikalno): drug drugemu povedo, kaj jim dela največ 

težav.  
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Eno od ur dopolnilnega pouka so vodili sedmošolci (ob 

moji spodbudi in pomoči). Učence iz šestih razredov so 

spraševali in jih spodbujali pri odgovorih. Poudariti 

moram, da so na dopolnilnem pouku učenci, ki 

potrebujejo veliko vaje, preverjanja in vračanja k že 

obravnavanemu, da je snov vsaj deloma utrjena. Domače 

naloge jim na dopolnilnem pouku ne dajem. Spodbujam 

jih k pregledu opravljenih vaj in utrjevanju znanja.  

Vsako leto se tudi pogovarjamo o strategijah učenja.  

2.3 Cilji iz učnega načrta pri 

dopolnilnem pouku 
1. Jezikoslovni izrazi iz učnega načrta za 6. razred, ki 

smo jih utrjevali na dopolnilnem pouku: lastna 

imena, občna imena, velika začetnica, premi govor, 

dobesedni navedek, spremni stavek, odvisni govor, 

osnova in končnica, imenovalnik, rodilnik, dajalnik, 

tožilnik, mestnik, orodnik, osebni zaimek: 1., 2. in 3. 

oseba, stopnje pridevnika (osnovnik, primernik, 

presežnik), glagol: časovna oblika (sedanjik, 

prihodnjik, preteklik), neosebni glagolski obliki 

(nedoločnik in namenilnik), prislov (krajevni, 

časovni, načinovni), števnik (glavni, vrstilni). 

2. Jezikoslovni izrazi za 7., 8. in 9. razred: svojilni 

zaimek, kazalni zaimek, vprašalni zaimek, povedni, 

velelni in pogojni naklon, poved in stavek, stavčni 

členi (osebek, povedek, predmet, prislovno določilo 

kraja, časa, vzroka in načina), glagolski vid (dovršni 

in nedovršni), enostavčna poved, dvostavčna poved, 

glavni in odvisni stavek (osebkov, predmetni, 

prilastkov, časovni, krajevni, načinovni, vzročni, 

dopustni, namerni in pogojni odvisnik), priredno 

zložena poved.  

  

3. ZAKLJUČEK: DOSEŽENI CILJI  
Z obiskovanjem dopolnilnega pouka otroci usvojijo nova 

znanja in utrjujejo stara, razvijajo svojo samozavest, ki je 

morda v rednem razredu, ko je pri pouku 28 učencev, ne 

razvijejo v dovoljšni meri, krepijo občutek lastne 

pomembnosti in pri delu v rednih razredih dosežejo 

boljše ocene. Prav tako pridobijo nove strategije za 

učenje in jih uporabijo pri domačem delu, ko utrjujejo 

usvojeno snov. Tudi učitelj, ki izvaja dopolnilni pouk, 

lahko iz prve roke izve, kaj otrokom dela težave ali kaj 

jim je težko. (V več generacijah se to zelo spreminja.) Pri 

poučevanju v rednih urah slovenščine se težave pogosto 

,,zabrišejo'', ker se učenci, ki snov hitro usvojijo, prej 

oglasijo in potrdijo učiteljevo razlago, učenci, ki snov 

usvajajo počasneje, pa nemalokrat ostanejo spregledani.  

 

Ali gre torej pri dopolnilnem pouku za muko ali izziv? 

Osebno ga imam za izziv in tudi učenci kmalu spoznajo, 

da težave lahko spremenijo v izzive.  
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POVZETEK  

Razumevanja jezika in govorjenja se otroci učijo spontano od rojstva naprej. Tudi branja in pisanja se nekateri, predvsem tisti 

z višjimi intelektualnimi sposobnostmi in v spodbudnem okolju, lahko učijo spontano. Pri večini otrok pa sta za učenje branja 

in pisanja potrebna sistematično poučevanje in veliko vaje. Še bolj se potreba po tem kaže pri otrocih z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju (LMDR) in še veliko bolj pri tistih, ki imajo pridružene tudi govorno-jezikovno motnje (GJM). To potrjuje 

tudi študija primera, ki je predstavljena v prispevku. Za 9-letnega učenca z LMDR in zmernimi GJM sem pripravila različne 

vaje, igre in naloge za trening fonološkega zavedanja. S pomočjo treninga sta se pri učencu izboljšala tekočnost branja in 

zapis besed po nareku. Trening je bil prilagojen učenčevim interesom, naloge pa so zajemale določanje glasov v besedi, 

slušno analizo in sintezo, povezovanje glasov v zloge, zlaganje zlogov v besede ter vaje za slušno razločevanje in pomnjenje.  

Ključne besede  

Trening fonološkega zavedanja, opismenjevanje, branje, narek, motnje v duševnem razvoju, govorno-jezikovne motnje. 

ABSTRACT  

Children are learning to understand language and speech from the birth on. Also reading and writing can be learned 

spontaneously, especially by children with higher intellectual abilities living in an encouraging environment. Still, most 

children require systematic teaching and a lot of practice to learn, how to read and write. This need is even more evident in 

children with mild intellectual disabilities and especially in children who also have speech and language disorders. This is 

confirmed also by the introduced case study. I have prepared various exercises, games and tasks for phonological awareness 

training for a nine years old pupil with mild intellectual disabilities as well as speech and language disorders. Training has 

helped the pupil to improve his reading fluency and his writing of words by dictation. Training has been adapted to the 

pupil’s interests. Exercises have included determining voices in words, listening analysis and synthesis, linking voices to 

syllables, stacking syllables into words, hearing analysis and memorization. 

Keywords 

Phonological awareness training, gaining literacy, reading, dictation, intellectual disabilities, speech and language disorders.

1. UVOD  
Opismenjevanje pomeni učenje branja in pisanja, ta dva 

procesa pa sta tako povezana, da ju ne moremo povsem 

ločiti. Otroci se predopismenjevalnih veščin začnejo učiti 

že v vrtcu. Skozi igro in vsakdanje življenje razvijajo 

svoje jezikovne spretnosti in se učijo. Tako je tudi v 

prvem triletju osnovne šole, kjer učitelji v pouk 

vključujejo  dejavnosti, ki povezujejo čim več zaznavnih 

poti – slušno, vidno in kinestetično. Še večji poudarek na 

različnih pristopih ter postopnem, sistematičnem in 

predvsem z vsakdanjim življenjem povezanim 

opismenjevanjem pa je na osnovnih šolah s prilagojenim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ PP z 

NIS), ki jih obiskujejo učenci z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju (LMDR). Ti učenci potrebujejo zaradi 

znižanih intelektualnih sposobnosti več vaje in utrjevanja 

pri opismenjevanju. Da usvojijo pravilno izreko glasov, 

povežejo glasove z ustrezno črko abecede, se naučijo 

povezovati glasove v zloge/besede in zapisati posamezne 

črke/besede, potrebujejo več časa, spodbud in 

prilagoditev. Zelo pomembno področje v procesu 

opismenjevanja je tudi fonološko zavedanje. Če 

posvetimo veliko časa aktivnostim, ki spodbujajo to 

področje, opazimo, da učenci hitreje napredujejo v branju 

in pisanju. Tako sem se odločila, da za učenca z LMDR, 

ki ima zaradi pridružene govorno-jezikovne motnje 

(GJM) izrazite težave na področju branja in pisanja, 

pripravim trening fonološkega zavedanja. Da bi lahko 

spremljala učinkovitost, sem učenčeve sposobnosti 

preverila pred začetkom izvajanja treninga in po enem 

mesecu izvajanja. V prispevku bom predstavila 

dejavnosti, ki sem jih uporabila za trening in rezultate 

treninga.   

2. OPISMENJEVANJE IN TRENING 

FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA  
Opismenjevanje lahko poteka po različnih metodah in 

pristopih. V grobem ločimo tri načine opismenjevanja, to 

so sintetični, analitični in globalni [1]. Katerega bomo 

izbrali za poučevanje, je odvisno tudi od značilnosti 

učencev, večinoma pa posamezne pristope med seboj 

združujemo, da dosežemo največjo učinkovitost.  
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2.1 Začetno opismenjevanje 
Predopismenjevalne spretnosti, ki jih otrok razvija v 

obdobju pred formalnim (šolskim) učenjem v okolju s 

tiskano besedo, imenujemo porajajoča se pismenost, med 

tem ko v šolskem obdobju, v procesu sistematičnega 

opismenjevanja, otrok razvija sposobnosti branja in 

pisanja s končnim ciljem razviti funkcionalno pismenost 

[2]. Tudi na OŠPP z NIS so cilji naravnani na razvijanje 

funkcionalne pismenosti učencev. Učni načrt za 

slovenščino za OŠPP z NIS [3] so pripravili na podlagi 

učnega načrta za redno osnovno šolo z dodanimi 

prilagoditvami za poučevanje otrok z LMDR. Za njih je 

značilno, da imajo znižane intelektualne sposobnosti (IQ 

med 50 in 70), njihove omejitve pa se kažejo na področju 

konceptualnih, socialnih in praktičnih veščin. 

Sistematično začetno opismenjevanje otrok na OŠPP z 

NIS poteka v prvem in drugem triletju. Učenci razvijajo 

vse štiri sporazumevalne dejavnosti. V prvem triletju je 

poudarek najprej na poslušanju in govorjenju, v 

nadaljevanju pa postopoma tudi na branju in pisanju. V 

prvem razredu se urijo predvsem predopismenjevalne 

spretnosti, v drugem razredu učenci spoznajo velike 

tiskane črke, v tretjem male tiskane, v četrtem male 

pisane in v petem velike pisane črke. 

Veliko otrok, ki obiskujejo OŠPP z NIS, ima poleg 

LMDR še govorno-jezikovne motnje. V to skupino 

posebnih potreb sicer spada širok nabor težav in večina 

od njih otroku otežuje učenje branja in pisanja. Pri 

otrocih z MDR so pogoste: 

 anomalije artikulacijskih organov,  

 motorične težave, 

 težave v dihanju, 

 zmanjšan obseg pozornosti, 

 jezikovne težave, 

 težave taktilne in kinestetične občutljivosti [4]. 

Ti učenci običajno potrebujejo bolj strukturirano 

poučevanje z različnimi vajami in prilagoditvami. Zaradi 

pogostih neuspehov lahko učenci hitro izgubijo 

motivacijo za učenje branja in pisanja ter pridobijo nižjo 

samopodobo.   

Avtorica Grginič [5] navaja nekaj ključnih dejavnikov, ki 

pripomorejo k temu, da otroci ostanejo motivirani pri 

usvajanju bralnih in pismenih spretnosti.  

Naloge morajo biti prilagojene otrokovi razvojni stopnji, 

zanj ne smejo biti prelahke, prav tako pa tudi ne pretežke. 

Otroci naj imajo možnost izbire dejavnosti, ki jim 

omogočajo večjo odgovornost in nadzor nad situacijo. 

Otrokovo okolje spodbuja otroke za pridobivanje 

pismenosti, zato je smiselno, da je učilnica opremljena z 

različnimi napisi. Branje in pisanje moramo osmisliti in 

ju uporabiti v vsakdanjih življenjskih situacijah. Ker je 

igra v obdobju začetnega opismenjevanja še vedno 

otrokova prevladujoča dejavnost, je dobro, če začetno 

opismenjevanje poteka v obliki igre ali didaktičnih iger. 

Ob vseh dejavnostih pa sta ključnega pomena tudi odnos 

in spodbuda učitelja, ki opazi in prepozna otrokov trud in 

uspeh. 

Za uspešno učenje branja in pisanja mora imeti otrok  

razvite zmožnosti vidnega zaznavanja ter razločevanja 

znakov, slušnega razločevanja in razčlenjevanja glasov 

ter razumevanje. Dejavnosti za razvijanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti torej zajemajo različne vaje za 

razvijanje grafičnega in fonološkega zavedanja, kjer se 

otrok igra z glasovi ali črkami. Avtorica [2] navaja več 

raziskav, ki dokazujejo, da je glasovno zavedanje nujno 

za branje in črkovanje. Glasovno oziroma fonološko 

zavedanje zajema sklop sposobnosti, ki otroku 

omogočajo prepoznavanje besed, ki se rimajo, določanje 

in rabo začetnih/končnih glasov v besedi, razdelitev in 

štetje vseh glasov/zlogov. Poučevanje je še bolj 

učinkovito, če na določeni stopnji učenje glasovnega 

zavedanja združimo z učenjem črk abecede.         

2.2 Značilnosti učenca na prilagojenem 

programu z NIS  
Učenec ima 9 let in obiskuje 3. razred prilagojenega 

programa z NIS. Zaradi LMDR ima kratkotrajno 

pozornost, kar se izrazito kaže na govornem področju, pri 

poslušanju in razumevanju navodil ali 

neumetnostnih/umetnostnih besedil. Hitrost miselnega 

procesiranja je pomembno upočasnjena. Zaradi zmerne 

govorno-jezikovne motnje se kažejo težave na vseh 

ravneh govora – na besedotvorni, oblikoslovni in 

skladenjski ravni. Jezikovne strukture so poenostavljene. 

Govor je slabo razumljiv s številnimi substitucijami ter 

adicijami posameznih glasov in glasovnih skupin v 

besedah. Učenec je imel veliko težav z učenjem pravilne 

artikulacije glasov, vendar je pravilno izreko v izoliranih 

primerih usvojil s pomočjo logopedskih obravnav. Še 

vedno pa ima težave pri pravilni izreki besed, tudi na 

nivoju imitacije besede deček besedo pogosto izmaliči. 

Težave so se pojavile tudi pri učenju črk. Učenec je 

veliko vadil, da je uspel povezati posamezne glasove z 

ustreznimi simboli. Pri učenju črk in glasov je bila v 

prvih dveh letih šolanja uporabljena fonomimična metoda 

[6] [7], ki pa pri tem učencu ni bila učinkovita. Zaradi 

težav z zapomnitvijo črk, je imel učenec velike težave pri 

učenju branja. Glasove se je naučil povezovati v zloge, 

vendar ima še vedno težave pri prepoznavanju 

posameznih črk – velikokrat ugiba, branje pa je počasno 

in zatikajoče. Uspešno prebere in razume krajše, največ 

dvozložne enostavne besede. Povedi ali krajšega besedila 

učenec ne prebere pravilno in ne razume. Še več težav pa 

je pri samostojnem zapisu besed ali zapisu besed po 

nareku. Pri zapisu potrebuje veliko časa in pomoč za 

priklic črk. Po nareku uspešno zapiše kratke, največ 

dvozložne enostavne besede, ki ne vsebujejo šumnikov. 

Pred začetkom izvajanja treninga sem preverila učenčeve 

sposobnosti s pomočjo Šalijevega Testa motenj branja in 

pisanja (Test MBP) [8]. Pri branju črk in glasovnih zvez 

je učenec pri 48 primerih naredil šest napak. Slušno 

razločevanje mu je šlo precej dobro. Pri 18 primerih je  

naredil samo dve napaki. Pri slušnem pomnjenju pa je 

imel zelo velike težave, pravilno je ponovil samo dva od 

desetih primerov. Preizkus sicer predvideva 20 primerov, 

ki se po težavnosti stopnjujejo, saj so vedno daljši. Zaradi 

učenčeve stiske sem tako deset težjih primerov izpustila. 

Rezultat torej pomeni, da si je učenec lahko zapomnil le 

enostavnejši dvozložni sklop slišanih glasov (noma, 

limo). Pri prepoznavanju začetnega glasu je pri 12 

primerih naredil dve napaki, pri prepoznavanju končnega 

glasu pa kar osem napak. Prav tako je imel izrazite težave 

pri slušnem razčlenjevanju oziroma glaskovanju. Pri 12 

primerih je naredil deset napak. Tudi za preverjanje 



 

 

276 

 

 

branja sem uporabila Test MBP Besede I (45 krajših 

besed), Besede II (45 daljših besed) in krajše besedilo (63 

besed). Ob prvem testiranju je učenec pri branju krajših 

besed naredil 17 napak, pri branju daljših besed 28 napak, 

pri branju besedila pa je narobe prebral 23 besed.   

Prav tako sem preverila, kako učenec zapisuje besede po 

nareku. Narekovala sem mu 12 besed. Dve je zapisal 

pravilno, pri sedmih pa se je zmotil samo v eni črki.  

Učenec je zelo zagnan in motiviran za šolsko delo. 

Navkljub težavam, rad sodeluje pri pouku in je 

pripravljen opravljati tudi dodatne vaje, da bi napredoval. 

Pri vajah branja in pisanja učenec raje sodeluje pri 

individualnem delu kot v skupini. Zelo rad ima nogomet 

in družabne igre, zanima pa ga tudi delo na kmetiji.  

2.3 Trening fonološkega zavedanja  
Da bi bil trening čim bolj učinkovit, sem ga načrtovala v 

obliki iger. Dejavnosti sem prilagodila glede na učenčeve 

interese. Učenec si je med predlaganimi igrami oziroma 

dejavnostmi sam izbral, katero želi izvajati. Trening je 

potekal petkrat na teden od 30 do 45 minut na dan. Po 

štirih tednih sem učenčeve sposobnosti ponovno 

preverila. 

2.3.1 Črkovni nogomet  
Igra, pri kateri sem na tla položila različne črke abecede. 

K vsaki črki sva z učencem postavila žogice in učenec jih 

je brcal v gol. Igra ima več možnih različic, ki so 

namenjene različnim ciljem.  

Za iskanje začetnega ali končnega glasu so bile žogice k 

črkam postavljene vnaprej. Učencu sem povedala besedo 

in on je brcnil žogico pri tisti črki, ki je ustrezala 

začetnemu ali končnemu glasu. Ob tem je glasno ponovil 

tudi glas, ki ga je slišal v besedi in celo besedo (c – cesta, 

c – lonec).  

Za trening črkovanja (glaskovanja) so bile na tleh samo 

različne črke, učenec je imel žogice v roki. Povedala sem 

mu besedo (npr. šola) in učenec je počasi ponovil besedo 

za menoj in ob tem polagal žogice k ustreznim črkam 

(šola). Potem je besedo še enkrat črkoval in ob tem 

brcal žogice ob ustreznih črkah (š-o-l-a). Na koncu je na 

glas ponovil še celo besedo (šola).  

 

Slika 2: Črkovanje besed 

Preizkusila sva tudi možnost iskanja besed. Na tla sem 

položila črke kratke besede in jih med seboj pomešala 

(npr. c, u, a, m). Učenec je moral ugotoviti, katero besedo 

lahko sestavi iz danih črk in jih postaviti v pravilen vrstni 

red (muca). K črkam je nato položil žogice in ponovno 

brcal v gol. Ob polaganju žogic je besedo najprej povedal 

čisto počasi (muca), ob brcanju je črkoval (m-u-c-a), 

na koncu pa še enkrat ponovil celo besedo (muca).  

2.3.2 Besedni spomin 
Uporabila sem kartice igre spomin. Na hrbtno stran ene 

kartice izmed para sem napisala besedo, ki je na kartici. 

Kartice sem položila pred učenca tako, da so bile na eni 

polovici mize navzgor obrnjene slike, na drugi strani pa 

kartice z besedami. Učenec si je izbral sliko, povedal, kaj 

je na sliki, poiskal prvi in zadnji glas ter črkoval besedo. 

Potem je poiskal besedo med karticami na drugi strani in 

preveril, če se spodaj res skriva enaka slika.  

 

 

Slika 3: Besedni spomin 

  

Slika 1: Iskanje začetnega/končnega glasu 
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2.3.3 Čarobna vreča  
Navdih za to dejavnost sem črpala iz pedagogike Marije 

Montessori [9]. Ta v poučevanje skuša vključiti različne 

čute in poudarja pomen različnih zaznav pri učenju branja 

in pisanja. V vrečko iz blaga sem dala različne majhne 

predmete. Učenec je s tipanjem skušal ugotoviti, kaj je v 

vrečki. Potem je predmete razporejal po abecedi glede na 

začetni ali končni glas.  

 

Slika 4: Čarobna vreča 

Ko so bili vsi predmeti razvrščeni, je učenec v besedah 

iskal posamezne glasove. Predmete, ki so vsebovali 

iskani glas, je razvrstil k barvnemu semaforju, s katerim 

smo si pri pouku pomagali določati, ali je glas na začetku 

besede, na koncu ali kje vmes. Če je na primer iskal glas 

»k«, je krono in kenguruja postavil na zeleno barvo 

semaforja, ki ponazarja začetek besede, pikapolonico in 

školjko je postavil na modro barvo semaforja, ki 

predstavlja srednji del besede, vijak pa je postavil na 

rdečo barvo, ki ponazarja konec besede.      

2.3.4 Polž Vseved  
Za naslednjo igro sem uporabila igralno ploščo družabne 

igre Polž Vseved. Z učencem sva iskala besede z 

določenim začetnim ali končnim glasom. Če si na kocki 

vrgel 1, 2 ali 3 pike, si moral poiskati besedo z enakim 

zadnjim glasom, kot je glas/črka na polju, na katerega si 

se premaknil. Če si vrgel 4, 5 ali 6 pik, pa si moral 

poiskati besedo, ki se začne na glas/črko, ki je napisana 

na tistem polju. Pri iskanju besed z določenim zadnjim 

glasom, sem učencu pomagala s predlogi treh ali štirih 

sličic, ki jih je učenec poimenoval in ugotovil, katera ima 

zadnji glas, ki ga išče. Če se učenec ni sam spomnil 

besede na določen prvi glas, sem mu besedo črkovala, da 

je sam prišel do ugotovitve, za katero besedo gre. 

2.3.5 ABC - Igralnica  
Za potrebe treninga sem uporabila tudi nekatere 

didaktične igre iz kompleta ABC – igralnica [10]. Zbirka 

ima kar nekaj iger, ki jih lahko uporabimo ali 

prilagodimo za urjenje fonološkega zavedanja. Predvsem 

sem uporabila igralne plošče, kjer se od starta do cilja s 

kocko in igralnimi figuricami premikamo po poljih, na 

katerih so sličice. Sličice na poljih sva z učencem 

poimenovala, črkovala, zlogovala ali zapisala, štela sva 

črke/zloge v besedi in iskala začetni/končni glas. Nalogo 

za posamezno polje sva določila s pomočjo pik na kocki: 

 1 – poimenuj sličico in črkuj.  

 2 – poimenuj sličico in zloguj.  

 3 – poimenuj sličico in besedo zapiši.  

 4 – poimenuj sličico in preštej črke.  

 5 – poimenuj sličico in preštej zloge.       

 6 – poimenuj sličico in določi začetni in končni glas.  

Če torej vržeš 1, se premakneš za eno polje, poimenuješ 

sličico, ki je na tem polju in besedo črkuješ. Če vržeš 2, 

se premakneš za dve polji naprej, poimenuješ sličico, ki 

je na tem polju in besedo zloguješ, itd. Če se pri nalogi 

zmotiš, se ne premakneš naprej, ampak se vrneš na polje, 

kjer si bil.  

2.3.6 Kmetija v odtisih 
Ker učenec zelo rad odtiskuje štampiljke, sem ga prosila, 

da ustvari sliko kmetije s štampiljkami. Na štampiljkah so 

bile različne živali, ljudje in stvari, ki jih najdemo na 

kmetiji (pujs, konj, petelin, mačka, kmet, kmetica, 

traktor, senik …). Učenec je na list papirja odtisnil 

izbrane štampiljke, zraven je narisal tudi okolje in mi 

pripovedoval zgodbo. Štampiljke, ki jih je uporabil, je 

moral pravilno poimenovati. Če besede ni izgovoril 

pravilno, jo je ponovil za mano. Za nekatere živali in 

osebe sva poskušala poiskati več izrazov in izbrala 

najlažjega. V besedah je poiskal začetni in končni glas, 

jih zlogoval, črkoval in napisal. Potem je preštel črke in 

pobarval zloge. Na koncu je učenec sliko poskušal opisati 

v kratkih povedih in povedi zapisal na list. Tudi sama 

sem jih napisala na drug list papirja in učencu ponudila, 

da svoje povedi pregleda ter poišče in popravi napake.     

2.4 Rezultati treninga  
Po štirih tednih sem z učencem ponovno izvedla Test 

MBP. Rezultati so me presenetili, pri večini preizkusov 

se je učenec bolje odrezal za približno 10%. Nisem 

pričakovala, da bo napredek opazen v takšni meri že po 

enem mesecu. 

Pri branju črk in glasovnih zvez je učenec v 48 primerih 

naredi tri napake, torej tri manj kot pri prvem testiranju. 

Pri slušnem razločevanju je naredil samo eno napako pri 

18 primerih. Pri slušnem pomnjenju je imel še vedno 

velike težave, pravilno je ponovil samo tri od 15 

primerov, tokrat sem zaradi učenčeve stiske izpustila 

zadnjih pet primerov, ki so najdaljši. Ponovno si je lahko 

zapomnil le enostavnejše dvozložne sklope glasov (noma, 

gedu, limo). Začetni glas je tokrat prepoznal v vseh 

besedah, pri končnem se je zmotil samo pri treh primerih 

od 12. Učenec je zelo napredoval pri slušnem 

razčlenjevanju oziroma glaskovanju, naredil je le pet 

napak pri 12 primerih, kar je pol manj kot na začetku. V 

hitrosti branja učenec ni napredoval, čas je bil približno 

enak kot pri začetnem testiranju. Pri branju je naredil 

nekoliko manj napak, predvsem pri daljših besedah in 

besedilu. Besede I (45 krajših besed) je prebral s 15 

napakami. Pravilno je torej prebral dve več kot na 

začetku. Besede II  (45 daljših besed) pa je prebral s 23 

napakami, kar pomeni pet napak manj kot na začetku. 

Branje besedila je izboljšal za sedem napak, saj jih je 

naredil le 16 (od 63 besed). Pomembno je poudariti, da 

učenec še zmeraj veliko pozornosti posveča 

prepoznavanju črk in tehniki branja, zato večino 

prebranih besed in besedila ne razume. 

Zapis po nareku sem preverila z istimi besedami kot 

prvič. Od 12 besed jih je tokrat šest napisal pravilno, pri 
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štirih besedah pa se je zmotil samo pri eni črki. Pravilno 

je zapisal štiri besede več kot pri prvem preverjanju. 

Učenec je usvojil tehniko počasnega izgovarjanja cele 

besede in sprotnega zapisovanja črk, ki jih sliši.     

3. ZAKLJUČEK 
Iz primera lahko opazimo, da že trening fonološkega 

zavedanja, ki ga izvajamo krajši čas, v tem primeru le en 

mesec, pokaže napredek pri branju in pisanju. Pomembno 

se mi zdi, da pri načrtovanju treninga izhajamo iz 

posameznega učenca in način izvajanja prilagodimo 

njegovim željam in potrebam. Če je učencu neprijetno 

vaditi pred drugimi v skupini, je bolje, da vaje oziroma 

igre z njim izvajamo individualno. Če učenec izrazi željo, 

da bi se igral skupaj s sošolci, pa k igri povabimo tudi 

druge. Za trening izberemo takšne aktivnosti, ki jih ima 

učenec rad in mu omogočimo, da sam postavi kakšna 

pravila ali pa si kakšno nalogo celo sam izmisli. Dobro je, 

da učenca med treningom dobro opazujemo. Primere 

prilagajamo po težavnosti in sproti pohvalimo učenčeve 

uspehe in trud. Dobro opazovanje nam prav tako 

omogoča, da ocenimo učenčevo utrujenost in ob 

primernem času zaključimo s treningom, da ne postane 

preveč naporen in stresen.   
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POVZETEK  

V današnjem času, ko nas sodobna tehnologija spremlja na vsakem koraku, se moramo čedalje bolj zavedati, da kljub vsemu 

potrebujemo določena praktična znanja, ki nam olajšajo vsakodnevno življenje. Šola naj bo prostor, kjer naj učenci poleg vsega 

znanja pridobijo tudi različne praktične veščine. Na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja ravno s tem namenom izvajamo šolski predmet 

praktikum. Njegov glavni namen je dati učencem praktično izkušnjo različnih vsakodnevnih opravil. Ni dovolj teoretsko znanje, 

potrebna je izkušnja. Izkušnje nam omogočajo, da se lažje lotimo določenega dela oziroma opravila. Če nikoli ne vidiš, kako 

zamenjati žarnico, speči palačinke, odmašiti odtok ali prišiti gumb, je manjša verjetnost, da ob pojavu takšnega izziva to tudi 

storiš. Šola pa lahko omogoča tovrstne izkušnje, in da mlademu odraščajočemu vzorec, da je marsikaj možno opraviti oziroma 

popraviti z lastnimi rokami. Konec koncev pa temeljni dokumenti o vzgojno izobraževalnem delu poudarjajo, da je potreben 

celostne razvoj. Učenje praktičnih veščin je zagotovo del tega razvoja. 

Ključne besede  

praktično delo, hišna dela, gospodinjska opravila, kuhanje, formativno spremljanje, pristop k delu 

ABSTRACT  

In today's time, when modern technology is all around us, we must be more and more aware that the practical skills are required in 

everyday life. The school should be a place where pupils can along knowledge also acquired different practical skills. At the 

Elementary school Alojzij Šuštar we have specific subject called praktikum. Its main purpose is to give pupils a practical 

experience of various daily tasks. Theoretical knowledge is not enough, actual experience is required. Experience makes it easier 

to tackle a particular work or task. If you have never seen how to replace a bulb, how to prepare pancakes, unclog the drain, or 

sew a button, it is less likely that when confronted with these kind of task, you will take upon it. School can offer the experience, 

so the pupils will know that they can do many thinks by them self. After all, the basic documents on educational emphasize that 

integrated development is needed. Learning practical skills is certainly part of this development.. 

Keywords 

practical work, housework, kitchenwork, cooking, formative assessment, approach to work

1. PRAKTIČNE VEŠČINE 
Cilj izobraževalnega sistema v Sloveniji je zagotavljanje 

optimalnega razvoja posameznika. V dobi digitalizacije in v 

poplavi elektronskih naprav se učenci tudi v osnovni šoli 

vse manj srečujejo s praktičnimi opravili, ki pa so 

pomembna za samostojno življenje. V preteklosti so veliko 

tovrstnih izkušenj pridobili doma, danes pa zmanjkuje časa, 

da bi lahko to znanje in veščine starši prenašali na svoje 

otroke. 

Na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja smo ob pripravi programa 

za predmet praktikum imeli v mislih praktično delo, ki ga 

moramo opraviti doma ali v družbi. Glavni namen je torej 

učenje in pridobivanje veščin za praktično delo.  

Predmet omogoča formativno spremljanje učenčevega 

napredka. Ena od ključnih strategij tako formativnega 

spremljanja kot pouka praktikuma je povratna informacija, 

ki opremlja učenca s konkretnim znanjem, kako se 

učinkovito lotiti naloge, jo nadgraditi in uspešno končati. 

Učenci aktivno sodelujejo in se učijo drug od drugega.  

V učnem načrtu predmeta je opredeljeno, da je treba 

posredovati praktično znanje, ki je koristno pri 

vsakodnevnih življenjskih opravilih. To znanje pa se 

povezuje tudi z učnimi vsebinami različnih šolskih 

predmetov.  

Praktikum poučujemo od šestega do devetega razreda v 

skupnem seštevku 207 ur, izvajamo pa ga po dve šolski uri 

na teden. V šestem in sedmem razredu praktikum poteka 

celo šolsko leto, v osmem in devetem razredu pa le pol leta. 

Dve zaporedni šolski uri na urniku omogočata, da pri 

pouku, ki je običajno sestavljen iz treh etap 

(navodila/priprava, delo in pospravljanje), večji del 

namenimo delu, tako pa se lahko lotimo tudi zahtevnejših 

nalog.  

Učenci posameznega oddelka so razdeljeni v dve skupini. 

Pokazalo se je, da je bolj smiselna razdelitev oddelka na 
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dekleta in fante kot pa na po spolu mešane skupine. Glede 

na starost in spol učencev tako delo lažje usmerjamo v 

pridobivanje določenih spretnosti in znanja. Takšna 

razdelitev dobro vpliva tudi na dinamiko dela v skupini.  

2. PRAKTIKUM – TEHNIČNI DEL 
Tehnični del pouka je zasnovan na dveh glavnih področjih, 

ki pa ju dopolnjujemo z različnimi akcijam. Del pouka 

poteka v učilnici, drugi del pa v okolici šole.  

2.1 Delo v učilnici 
Učni proces, ki poteka v učilnici, je namenjen spoznavanju 

in usvajanju veščin, ki jih običajno potrebujemo pri urejanju 

doma. Tako na zelo konkreten način s pomočjo 

didaktičnega materiala in učnih pripomočkov učenci ne le 

opazujejo, ampak se predvsem preizkušajo v praktičnih 

opravilih. Za konkretno delo je potreben konkreten 

material.  

Učenci pri pouku pleskajo, pri čemer je potrebno najprej 

zaščititi okoliške površine, pripraviti površino, jo popleskati 

in nato pospraviti in počistiti za seboj. Ko popleskajo npr. 

steno na hodniku, lahko takoj vidimo rezultat in učencu 

damo konkretno povratno informacijo o tem, kaj je bilo 

opravljeno dobro in kaj bi bilo mogoče izboljšati. 

Čiščenje odtoka in odstranjevanje vodnega kamna na 

mrežicah poteka na za to pripravljenem umivalniku. Učenci 

zderejo odtok in ga sestavijo. Prav tako preverijo, v 

kakšnem stanju je mrežica pri pipi oziroma pri ostalih 

ventilih. Vodni kamen poskušajo odstraniti tako z umetnimi 

čistili kot tudi z naravnimi pripravki. Po čiščenju odtok in 

pipo ponovno sestavijo. 

 
Slika 1: Čiščenje odtoka (Vir: arhiv šole) 

V jeseni kolo pripravimo na čas, ko ga ne potrebujemo, 

učenci pa se naučijo, kako ga tudi pravilno shranimo. 

Kolesa očistijo in pregledajo. Spomladi preverijo, ali je 

kolo tehnično brezhibno. Pomembno je tudi, da znajo 

zakrpati predrto zračnico, pri čemer preizkusijo celoten 

postopek: kako priti do zračnice (zdreti kolo), najti predrto 

mesto in na koncu zakrpati zračnico. Sledi še sestavljanje 

kolesa in seveda ugotavljanje, kako uspešni so bili pri delu 

oziroma ali je kolo še vozno.  

 
Slika 2: Vzdrževanje kolesa (Vir: arhiv šole) 

Učenci se naučijo tudi zamenjati žarnice. Do nedavnega je 

imela večina žarnic enak navoj, danes pa se oblike žarnic in 

navojev hitro spreminjajo. V učilnici lahko učenci na 

nekaterih primerih spoznajo, kako je žarnica pravilno 

vstavljena, kaj je potrebno za optimalno delovanje in kako 

žarnici lahko podaljšamo življenjsko dobo. Ključno pri tem 

je, da učenci spoznajo in preizkusijo, kako lahko tudi pri na 

videz zahtevno sestavljenem svetilu sami zamenjajo 

žarnico.  

Nekaj ur pouka z učenci namenimo tudi temam o elektriki. 

Ker gre za zahtevno področje, spoznajo le osnove in 

spoznanja uporabijo v praksi. Tako morajo znati preveriti, 

ali je vtičnica pod napetostjo in kako lahko vtičnico, ki je 

iztaknjena iz doze, ponovno namestimo. Pred tem je 

potrebno izklopiti varovalko, zato spoznajo, kako 

zamenjamo keramično ter kako vklopimo oziroma 

izklopimo avtomatsko varovalko. Za omenjeno delo smo 

pripravili manjši poligon, kjer lahko učenci znanje v praksi 

preizkusijo. Ob sodelovanju z vzdrževalci, zaposlenimi v 

šoli, se lotijo tudi konkretnega popravila.   

Čeprav imamo dandanes v večini gospodinjstev keramične 

ali indukcijske kuhalne plošče, se vseeno srečujemo tudi s 

plinskim gorilnikom. Eden od praktičnih postopkov, ki ga 

učenci spoznajo, je zamenjava plinske jeklenke. Pri pouku 

spoznajo, na kaj moramo biti ob tem pozorni, kaj preveriti 

in kako ob koncu ugotoviti, ali gorilnik deluje. 

Pomembno in obsežno področje, ki ga obravnavamo pri 

praktikumu, je tudi obdelava lesa. Tudi pri obravnavi tega 

poglavja si prizadevamo, da bi lahko učenci čim več 

dejavnosti opravili, videli in izkusili kar se da konkretno. 

Les je gotovo material, ki nam omogoča tudi veliko 

ustvarjalnosti. Če so bila do sedaj izpostavljena predvsem 

konkretna opravila, pa pri obdelavi lesa učenci spoznavajo 

različne postopke obdelave, predvsem pa ugotovijo, da 

lahko z malo truda izdelajo lepe in uporabne predmete. Pri 

tem uporabljajo različno ročno in strojno orodje. Čeprav se 

včasih pojavi pomislek o smotrnosti takšnih nalog, saj 

morda takega orodja večina učencev ne bo nikoli 

uporabljala, je v prvi vrsti pomembno, da jih naučimo, kako 

pristopati do različnih naprav. Naučijo se razbirati in 

upoštevati varnostna navodila, odgovarjamo na vprašanja, 

na kaj je dobro biti pozoren ob prvi uporabi in podobno. 

Učenci spoznajo, da lahko s primernim pristopom pravilno 
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in varno uporabljajo katerokoli orodje ali napravo. Po drugi 

strani pa ugotovijo, da je nemogoče vse napraviti strojno, 

ampak se je potrebno potruditi in nekatera dela opraviti tudi 

ročno. 

2.2 Delo zunaj 
Delo zunaj poteka v neposredni bližini šole. Ob šoli je 

učilnica v naravi, kjer lahko izvedemo nekatere učne 

vsebine.  

Učenci spoznajo saditev grmovnic in dreves. Vsako leto na 

šolskem vrtu posadimo nekaj novih sadik. Učenci pomagajo 

tudi skrbeti za šolski vrt in sadovnjak. Jeseni ju pognojijo, 

prelopatajo, spomladi nadaljujejo s pripravo površin za 

sajenje in sejanje. Učenci lahko tako več let spremljajo rast 

posameznih vrst, spoznavajo, kako skrbeti zanje, in uživajo 

njihove sadove.  

 
Slika 3: Sajenje sadnega drevja (Vir: arhiv šole) 

Skrbijo tudi za urejenost okolice. Z ročno kosilnico kosijo 

travo, obrezujejo živo mejo, urejajo poti in podobno. Pri 

delu uporabljajo različno vrtno orodje. Prelopatijo gredico, 

s škarjami režejo travo, s krampom skopljejo luknjo, z 

motiko okopavajo ... 

V učilnici v naravi je tudi ognjišče. Za ogenj pripravijo 

drva: ob pomoči vzdrževalcev razžagajo hlodovino, nato pa 

drva razsekajo in zložijo. Seveda se kurjava ne le pripravi, 

ampak tudi uporabi. Spoznajo načine, kako postaviti in 

zakuriti ogenj in kako morajo pri tem poskrbeti za varnost.  

Poleg kurjenja ognja v ognjišču učenci pripravijo žar na 

oglje in plin. Tu znanje, kako  zamenjati plinsko jeklenko, 

že lahko uporabijo. Zunaj si tudi pripravijo hrano.  

2.3 Akcije 
Ena od osnovnih usmeritev šole je poudarjanje 

pomembnosti stika z naravo. Čas, ki ga učenci preživijo 

zunaj, se nam zdi dragocen. Ob tem se seveda porajajo 

ideje, kako lahko prostor, okolico šole uredimo in 

obogatimo z različnimi igrali in pripomočki, ki jih potem 

porabimo v okviru pouka ali pri dejavnostih v podaljšanem 

bivanju. Pri izdelavi, izgradnji in postavitvi tega sodelujejo 

tudi učenci v okviru pouka praktikuma.   

V posameznih akcijah so učenci sodelovali pri postavitvi 

ograde za ovce, za katere tedensko skrbi razred v okviru 

podaljšanega bivanja, pripravili so kokošnjak, sodelovali so 

pri pripravi čutne poti in igral. Gre za različna plezala in 

hišice, ki se jih da zgraditi predvsem iz lesa.  

 
Slika 4: Delo v učilnici v naravi (Vir: arhiv šole) 

Glede na letni čas in vreme pa sodelujejo tudi pri 

dejavnostih, kot so zalivanje vrta, odmetavanje snega, 

grabljenje listja, pobiranje kamenja in podobno. 

3. PRAKTIKUM – GOSPODINJSKI 

DEL 
Gospodinjski del večinoma poteka v učilnici. Poleg kuhanja 

so izpostavljena tudi ostala gospodinjska dela.  

3.1 Priprava hrane 
Pomembno je, da se učenci naučijo pripraviti hrano. Učni 

načrt za praktikum daje veliko poudarka prav kuhanju, pri 

čemer učenci spoznavajo več področij. Pred praktičnim 

delom se seznanijo s teoretičnim znanjem o zdravi prehrani, 

kako primerno sestaviti obrok in pripraviti jedilnik. Pred 

kuhanjem spoznajo tudi delovanje različnih gospodinjskih 

pripomočkov in aparatov. Spoznajo tako prednosti kot 

slabosti starih in novejših pripomočkov, ki so nam na voljo.  

Pri pripravi hrane pripravljajo različne jedi: preproste juhe, 

zahtevnejše glavne jedi ter tudi sladice. Učenci se navadijo, 

kako brati recept, kje so možna odstopanja od recepta, kako 

so pri pripravi hrane lahko ustvarjalni in česa se morajo 

nujno držati. Pri kuhanju se prenašajo tudi t. i. male 

skrivnosti velikih mojstrov – malenkosti, ki običajno niso 

zapisane, a jih je dobro poznati.  
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Slika 5: Priprava kosila (Vir: arhiv šole) 

Nekaj časa je namenjenega tudi konzerviranju sadja in 

zelenjave. Ker je za enkrat pridelek s šolskega vrta in 

sadovnjaka bolj skromen, za te namene uporabljamo 

pridelke z okoliških kmetij. Tako učenci pripravijo 

marmelado, zeliščno sol in kompot. 

Pomemben del priprave hrane je tudi postrežba, kar 

vključuje pripravo pogrinjka in obnašanje pri mizi. Večkrat 

se izkaže, da učenci pravila bontona le delno poznajo v 

teoriji, v praksi pa jih le redki znajo upoštevati v celoti.  

3.2 Ostala gospodinjska opravila 
Poleg kuhanja se urijo še v ostalih gospodinjskih opravilih. 

Krpe in predpasnike, ki jih redno uporabljamo pri delu, je 

treba oprati in zlikati. Poleg vzdrževanja tekstila, ki ga 

uporabljajo pri kuhanju, učenci spoznajo tudi pranje in 

likanje bolj občutljivih kosov oblačil, kot so na primer 

hlače, majica in moška srajca. Naučijo se brati in upoštevati 

simbole na etiketah ter druge praktične nasvete, ko je ta, da 

je oblačila pri pranju dobro ločevati po barvi. 

 
Slika 6: Likanje (Vir: arhiv šole) 

Poleg likanja v tem tematskem sklopu učenci spoznajo tudi 

šivanje gumbov in krpanje lukenj. S  šivanko in nitjo učenci 

izdelajo tudi voščilnico.  

Poleg oblačil se učenci naučijo tudi ravnanja z obutvijo: 

kako jo primerno očistiti, zaščititi, katera sredstva so na 

voljo za posamezno vrsto obutve in podobno. 

Praktično gospodinjsko delo je seveda tudi čiščenje. Ker 

učenci velikokrat pričakujejo, da bo vse opravljeno s 

pritiskom na gumb, je še kako pomembno navajanje na 

natančno in potrpežljivo čiščenje kuhinje, kuhinjske posode 

in pripomočkov, tal in drugih delovnih površin. Učenci 

spoznajo, katera čistilna sredstva lahko uporabljamo, katera 

so preveč agresivna, kaj nam pove etiketa na embalaži, ali 

lahko vsa čistila uporabljamo tako v kuhinji kot drugje, kdaj 

je najprimernejši pripomoček za čiščenje zgolj vlažna krpa 

ali krtača, kako lahko površino zaščitimo, da bo v prihodnje 

čiščenje enostavnejše in lažje ipd. Pri tem se navežemo na 

vprašanja ekologije, na skrbno in odgovorno ravnanje z 

okoljem; poudarimo, da so mnoga čistilna sredstva zelo 

agresivna, zato moramo biti pazljivi pri količini in 

koncentraciji.  

Kljub prevladujočemu elektronskemu bančnemu poslovanju 

pa se učenci naučijo tudi postopek klasičnega plačevanja 

položnic. Položnico morajo učenci pravilno izpolniti, v 

dogovoru s starši pa lahko tudi opravijo plačilo.  

4.  ZAKLJUČEK 
Kot smo že povedali v uvodu, je pouk praktikuma praktično 

naravnan. Namenjen je predvsem spoznavanju različnih 

praktičnih postopkov, te pa seveda najlažje usvojimo preko 

konkretnih in življenjskih primerov.  

Kot učitelj praktikuma zagovarjam misel, da je učencem 

treba pokazati pozitiven pristop do različnih opravil, do 

dela. Ne glede na naravo dela in na orodje, ki ga pri tem 

uporabimo, lahko učencu privzgojimo občutek in 

zavedanje, da se lahko sam spoprime z izzivom, ter ga 

spodbudimo, da je pripravljen vzeti v roke pripomočke, da 

poišče prave informacije in dobre rešitve. Večkrat se je 

pokazalo, da je zadovoljstvo, ki ga učenec doživi ob 

opravljenem delu, pomembna popotnica za življenje.  

Pouk poteka v skupinah, oblikovanih glede na spol. Zaradi 

stereotipa o tipično moških in ženskih opravilih se je 

izkazalo, da so takšne skupine primernejše. Učenci ne 

morejo dela preložiti na sošolce ali sošolke, ampak se vsak 

sam spoprime s kakršnimkoli opravilom. Prav tako velja, da 

je lažje motivirati homogeno skupino kakor heterogeno.   

V prispevku izpostavljamo le nekatera praktična opravila, 

ki so del praktikuma. Velikokrat so učenci sami pobudniki 

in povedo, kaj jih zanima, kako bi se lotili projekta, kako bi 

delo opravili. Naloga učitelja je, da njihove pobude in ideje 

vključi v učni proces. Učenci tako spoznavajo, da je vredno 

poskusiti in da so tudi napake pomembne za učenje.  

Pouk praktikuma opremlja učence s praktičnimi veščinami. 

Glede na hvaležen odziv staršev, da njihovim otrokom 

ponujamo uporabne vsebine, menim, da se predmet razvija 

v pravo smer in je mladim lahko pozitivna izkušnja za 

življenje.  
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WHEN HEROES BECOME ALIVE
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POVZETEK 

V prispevku je predstavljena smiselno povezana celota sveta umetnosti. Zgodba in junaki oživijo v knjigi, predstavi ter filmu 

in sicer v angleškem jeziku. Enega izmed kulturnih dni smo namenili ogledu muzikala Oliver Twist v angleščini. Pred 

predstavo smo z učenci kar nekaj časa namenili pripravi na dogodek. Zgodbo smo postavili v zgodovinski okvir, se poučili o 

obdobju industrijske revolucije v Angliji in spoznali takratno življenje ljudi, predvsem otrok. Izkoristili smo snov iz učbenika 

za angleški jezik. Učenci so prebrali knjigo, prirejeno njihovemu jezikovnemu znanju. Tako so se spoznali z glavnimi junaki 

in zgodbo. Za preverjanje bralnega razumevanja in jezikovno nadgradnjo so učenci po skupinah reševali različne vaje. 

Predstavila sem jim tudi avtorja Charlesa Dickensa. Sledil je ogled muzikala. Učenci so aktivno poslušali, gledali in 

doživljali zgodbo. V refleksiji dogodka smo predebatirali pričakovanja in v kakšni meri so bila izpolnjena. Da bi spoznali 

umetnost besede in igre tudi na platnu, smo si v naslednjih dneh v šoli ogledali še filmsko interpretacijo zgodbe. Doživetje 

smo zaokrožili z evalvacijo in primerjavo treh različnih svetov umetnosti.   

Ključne besede 

kulturni dan, zgodba, knjiga, muzikal, film, refleksija 

ABSTRACT  

The article presents a meaningfully connected whole of the world of art. The story and heroes come to life in a book, a 

performance, and a film in English language. One of the cultural days was dedicated to the visit of musical Oliver Twist in 

English. Before the show, the students got prepared for the event. We placed the story in a historical frame, learnt about the 

period of the Industrial Revolution in England, learnt about life of people, especially children. We used a story from the 

English-language textbook. Then, the students read a book adapted to their linguistic knowledge. So they plunged into the 

world of the main heroes and the story. In order to check reading comprehension and language upgrading, students did 

different exercises as a group work. I also introduced the author of the story, Charles Dickens. Then it was time for the 

musical. Students listened, watched and experienced the story. In the reflection of the event, we anticipated their expectations 

and extent to which they were fulfilled. In order to get to know the other aspect of art, later at school, we watched the film 

interpretation of the story. The experience was wrapped up with the evaluation and comparison of the three different art 

worlds. 

Keywords 

cultural day, story, book, musical, film, reflection 

1. UVOD 
Vsi otroci in mladi imajo pravico do spodbudnih 

kulturnih izkušenj, ki jih navdihujejo, spodbujajo njihovo 

domišljijo ter prispevajo k njihovemu celostnemu 

razvoju. Stik s kulturo (od knjig, filmov, predstav…do 

kulturne dediščine) naj bo del njihovega vsakdana, v 

vrtcih in šolah, kot del kurikula ter organiziranih 

obšolskih dejavnosti, pa tudi kot način preživljanja 

prostega časa.  

Kulturne izkušnje prispevajo k celovitemu razvoju 

osebnosti vsakega posameznika (spodbujajo domišljijo, 

ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, tolerantnost), 

sooblikujejo njegovo estetsko občutljivost, kulturno 

zavest in izražanje ter spodbujajo vseživljenjsko učenje. 

Kultura in ustvarjalni odnos do nje spodbuja spoštljiv 

odnos do drugih kultur in medkulturni dialog. Je 

izrednega pomena za razvoj človeške družbe.  

Učenje tujega jezika je priložnost za spoznavanje kulture, 

družbe, geografije, zgodovine in  s tem tudi spoznavanje 

literarnih ustvarjalcev in njihovih del. Tako imamo pri 

pouku angleškega jezika priložnost vključevati različne 

medpodročne povezave in različne vrste umetniškega 

izražanja (literarno delo kot predloga za gledališko delo, 

muzikal, film). 

Če učenci predhodno poznajo avtorja, besedilo, 

zgodovino, tematiko in psihologijo likov, lahko 

poglobljeno doživljajo predstavo; ta jim izostri estetski 

čut, krepi miselne zmožnosti in domišljijo ter pomaga 

artikulirati teoretična znanja pri različnih predmetih. 

Ogledi predstav lahko poleg osnovnega umetniškega in 

estetskega doživetja pomembno dopolnjuje nekatere učne 

vsebine. Vključitev področja gledališča v pouk je lahko v 

veliko pomoč pri osvajanju, razumevanju, utrjevanju in 

preverjanju snovi. 

Dejstvo je, da je dandanes spoznavanje sveta tudi ali pa 

celo predvsem vizualno. Med nami odraščajo vizualne 

generacije otrok, ki jim je bolj kot branje knjig ljubša 

njegova filmska upodobitev. Film je lahko tudi odlično 

motivacijsko sredstvo, če se ga ustrezno vključi v 

obravnavo učne snovi. Možnosti so široke, sprostitev in 

zabava je zgolj eden izmed spektrov, ki jih nudi. 
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1.1 Branje 
Ena najvznemirljivejših izkušenj v življenju posameznika 

je zmožnost samostojnega branja. 

Vsaka knjiga bralca na nek način preobrazi. Na svet okoli 

sebe gledamo z nekoliko spremenjenimi očmi, čeprav se 

tega na prvi pogled niti ne zavedamo. Vsaka prebrana 

knjiga je svet zase in postane del našega novega sveta. 

Posameznik ima veliko moč, da je sposoben iz zmešnjave 

črk sestaviti smiselno celoto. Naše bralne spretnosti se 

izboljšujejo z branjem in še ponovnim branjem. Naloga 

izobraževalcev je spodbujanje in motiviranje otrok k 

rednemu branju. To je pot, ki vodi do izboljšanja bralnih 

veščin. Najboljši način učenja branja je kombinacija 

metod, celostni jezikovni pristop, razširjanje in raba 

besedišča ter veliko branja skupaj z drugimi. 

Strokovnjaki poudarjajo, da je razvoj jezikovne 

zmožnosti kompleksen proces. Razvoj besednjaka  

predstavlja enega ključnih elementov razvoja jezika. 

Razumevanje pri branju pa je tista bralna dimenzija, ki 

vstopa v prvi del učnega procesa in pogojuje celoten 

nadaljnji procesa učenja. Dobro razumevanje je tudi 

najboljša motivacija za učenje. V odnosu do branja nas 

lahko poveže s svetom občutkov, doživljanj in domišljije.  

Motivacija je poglavitni dejavnik procesa učenja in v 

veliki meri poveča, če ne celo zagotovi, pomnjenje učne 

oziroma naučene snovi. Vpliva na trajnost učnih 

rezultatov. Montserrat Sarto v uvodu k svoji knjigi 

Strategije motiviranja za branje poudarja, da je didaktiko 

nujno ločiti od vzgoje in smatra motiviranje za branje kot 

vzgojni proces. Če bi bilo namreč zgolj poučevanje 

dovolj, bi praktično vsi, ki so zaključili šolanje, postali 

''avtonomni bralci''. A iz prakse vemo, da temu ni tako, 

saj veliko odraslih nikoli ne zraste v bralce: ''težko sežejo 

do globin literarnih besedil, ne razumejo vsebine članka 

in celo ne navodil za zdravila.''[1]. Poučevanje samo torej 

ne zadošča. Branje je namreč intelektualni napor, na 

katerega se je treba miselno naravnati in pripraviti. Zato 

je motiviranje za branje poskus reševanja težav z 
vzgajanjem bralcev. 

Pri branju skupinsko enakega besedila se poslužujemo 

različnih strategij: 

- napovedovanje vsebine, ki se bo brala 

- vizualizacija (oblikovanje mentalnih predstav o 

besedilu) 

- ustvarjanje povezav s predznanjem 

- postavljanje lastnih vprašanj ob besedilu 

- pojasnjevanje besedila / delov besedila, ki ga bralec ni 

razumel 

- povzemanje 

Nekatere od teh strategij se uporablja pred branjem, 

nekatere pa med ali po branju.  

Branje omogoča spoznavanje konteksta tiska in 

sintaktične strukture jezika. Najpomembnejše pri branju 

knjig pa je to, da prinaša priložnost za učenje 

dekontekstualiziranega jezika in besednjaka, saj omogoča 

spoznavanje novih kontekstov, ki jih v vsakdanjem 

življenju nimamo priložnost vedno spoznati. Omogoči 

nam, da prestopimo mejo oblike (zunanje forme) in 

stopimo na področje občutkov in umetniškega 

doživljanja. Branje kvalitetne literature ima v dobi 

odraščanja daljnosežne učinke na bralca in na njegov 

vsestranski razvoj: socialni, osebnostni, jezikovni, ter 

razvoj domišljijske dejavnosti.  

1.1.1 Branje knjig v angleškem jeziku 
Slovenci živimo v Evropski uniji, kar nam omogoča 

dostop do izobraževanja in dela v tujini. Zato je 

pomembno, da vsak posameznik bralno pismenost razvije 

ne le v materinem, temveč tudi v tujem jeziku. Pismenost 

je ''ena izmed največjih vrednot, opismenjevanje učencev 

pa verjetno najpomembnejši in najvplivnejši prispevek v 

procesu izobraževanja, ko ti vodijo učenca od ustnega 

jezika v brezmejna obzorja pisnega jezika'' [8]. 

Učni načrt pravi, da je ''branje zelo dejaven proces, saj 

nenehno vključuje napovedovanje, preverjanje domnev 

ali napovedi in postavljanje vprašanj. K besedilu in 

razvijanju sposobnosti branja in bralnega razumevanja 

pristopamo celostno, to je s stališča celega besedila in 

obbesedilnih prvin (npr. slikovno gradivo, oblika 

besedila). Pri branju učenec kot bralec sprejema in 

procesira pisno besedilo, da bi razbral bistvo, specifične 

podatke, natančno razumel vsebino ipd. V ta namen 

učenci razvijajo različne tehnike branja, kot so branje za 

splošno orientacijo, preletavanje, preskakovanje ipd. Vaje 

bralnega razumevanja so namenjene usposabljanju 

učencev, da bodo lahko nova ali neznana besedila brali z 

ustrezno hitrostjo in jih primerno razumeli glede na 

njihov namen'' [9]. Učenci pa dosegajo različno stopnjo 

bralne pismenosti, ki ni odvisna le od njihove starosti, 

ampak več različnih faktorjev, na primer njihove 

motiviranosti in količine vloženega truda v branje, 

izobrazbe staršev itd. 

Avtorji učnega načrta so zapisali, da so v tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju ''besedila postopoma 

daljša in bolj kompleksna, vsekakor pa tematsko blizu 

učencem glede na njihovo starost in jezikovno znanje. 

Poleg tradicionalnih vrst besedil se učenci uvajajo v 

branje razpredelnic, grafov, zemljevidov ipd. tudi v 

povezavi z drugimi predmeti. Ob branju preprostih 

književnih besedil poleg bogatenja besedišča spoznajo 

posebnosti drugih kultur in razumejo njihovo drugačnost. 

Dejavnosti branja in bralnega razumevanja (pred 

branjem, med njim in po njem) so tesno povezane s 

pisanjem, govorom in drugimi zmožnostmi'' [9]. Učni 

načrt priporoča branje besedil, ki so lahko daljša, 

napisana v standardnih različicah angleščine; se 

navezujejo na učencu znane in razumljive teme z 

njegovega osebnega, družbenega in izobraževalnega 

področja; imajo konkretno, občasno abstraktno vsebino; 

vsebujejo razmeroma pogosto, delno tudi manj običajno 

rabljeno besedišče 

Ob branju v tujem jeziku moramo uporabiti druge veščine 

kot ob branju v maternem jeziku. Po navadi v tujem 

jeziku beremo dlje, saj novih besed ne razumemo, zato 

pogosto tudi obupamo in ne želimo brati več. Učenje 

novih besed je lahko tudi prijetno, če pravilno pristopimo 

k branju. Pomembno je, da se osredotočimo na besede, ki 

se v besedilu pojavijo večkrat. Neznano besedo si najprej 

dobro ogledamo in pomislimo, ali nam je v kakšnem 

pogledu vendarle znana, morda poznamo kakšno drugo 

slovnično obliko iste besede. Večkrat preberemo stavek, 

v katerem je uporabljena, in poskusimo uganiti njen 

pomen. Marljiv bralec lahko besedo zapiše v svoj 
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slovarček. Ta naj bo zapisana v povedi, da je vključena 

v kontekst in si jo bomo lažje in hitreje zapomnili. 

Učitelj začetnikom svetuje, da jih skromno jezikovno 

znanje ne odvrne, saj lahko s pomočjo določenih tehnik 

preberejo marsikatero besedilo, kar jim bo prineslo 

številne prednosti pri učenju tujega jezika. Z intenzivnim 

branjem knjig, člankov, blogov in novic na spletnih 

straneh dobijo boljši vpogled v jezikovni sistem, saj je 

jezik v pisanih besedilih praviloma bogatejši od jezika, ki 

se ga uporablja v vsakdanjem govoru. Sočasno pa se 

naučijo tudi vsakdanjih fraz in tako dobijo občutek, kdaj 

v tujem jeziku nekaj zveni naravno. Z branjem možgani 

spotoma zaznavajo tudi slovnične strukture, ne da bi 

slovnico obnavljali z dolgočasnimi vajami.  

Učenje tujih jezikov je lahko z branjem zelo zabavno. 

Prednost branja je tudi v tem, da se učimo v svojem 

tempu in ob svojem času. Prav je, da učitelji angleščine 

učence vzpodbujamo, da se lotijo branja knjig v 

angleščini. Težave pri določanju in pravilni rabi 

glagolskih časov in pravilen zapis angleških besed ne 

smejo predstavljati nepremostljive ovire pri uspešnem 

branju, predvsem pa branju, ki jih osrečuje in sprošča. 

1.2 Kulturni dan - muzikal 
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, uporabljanje tega znanja in njegovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu 

medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne 

dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 

Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, 

družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote 

in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. 

V izvajanju kulturnih dni so učenke in učenci aktivni − 

dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se 

izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje 

lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih. 

Razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj 

družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške 

besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, 

razumevanje in vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih 

delov. 

Kulturni dnevi vključujejo vsa jezikovno-umetnostna in 

družboslovna področja, posebej še področje kulture in 

medčloveških ter družbenih odnosov, slovenski jezik in 

književnost kot kulturo izražanja, utrjevanje 

zgodovinskega spomina in narodne identitete, likovno, 

glasbeno, gledališko in filmsko kulturo ter kulturo 

obnašanja, oblačenja in okolja [7]. 

V sodobnih pristopih k učenju in poučevanju je 

poudarjena težnja k oblikovanju različnih učnih okolij in 

k širjenju teh okolij iz šolskih prostorov v gledališča, 

opero, koncertne dvorane ter druge glasbene in kulturne 

prireditve. Vas ta prizorišča so avtentična okolja 

doživljanja. Gledališko-glasbena umetnost ni zgolj 

podaljšek literature. Muzikal je odrska umetnost, ki 

združuje vse gledališke elemente: ples, igro, glasbo (petje 

in orkester) in odrsko opremo v nerazdružljivo celoto. 

Vsi ti elementi so uporabljeni kot elementi 

pripovedovanja zgodbe. Muzikal je bil sprva zgolj 

gledališka umetnost, po prvih tridesetih letih filmske 

industrije pa je postal tudi filmski žanr. Poznamo ga tudi 

v obliki animiranega filma oziroma risanke. 

Kvalitetna glasbena predstava sama po sebi še ni dovolj. 

Njeni vsebina in kvaliteta morata smiselno dopolnjevati 

konkretno vzgojno-izobraževalno delo. Povezovanje 

glasbe z drugimi umetnostnimi in predmetnimi področji 

je kakovostno, če smiselno vsebuje vsebine, procese, 

znanja in spretnosti, ki spodbujajo učenje iz različnih 

zornih kotov. Na tej podlagi nastaja tudi učni transfer 

čustev, motivacije, stališč, ki omogoča ustvarjalno in 

umetnostno delovanje v različnih življenjskih okoliščinah 

(vseživljenjsko učenje). Le tako imajo obiski kulturnih 

ustanov in glasbenih prireditev trajne učinke. 

Pomembno je, da učitelji vsem otrokom in mladim 

omogočimo vstop v svet umetnosti in kulture. Če mlad 

človek spozna kakovostne umetniške izdelke, bo vzgojen 

v dobrega gledalca in kritičnega opazovalca. 

1.3 Film  
Novi mediji za otroke predstavljajo nekaj magičnega. 

Ogled filma in nadaljnje aktivnosti, povezane z njim, 

lahko pomagajo razbiti rutino. Učenci postanejo 

motivirani in je eden izmed načinov, da vzbudimo 

zanimanje in veselje do novega jezika in ciljne kulture.  

Filmske vsebine lahko veliko pripomorejo k učnemu 

procesu na kognitivnem področju: otroke seznanjajo z 

napetimi in zanimivimi temami, posredujejo vsebine o 

deželi ciljnega jezika ter uvajajo in utrjujejo nov besedni 

zaklad. Povezava slike in glasu olajša razumevanje. 

Neznane besede se da pogosto razbrati iz konteksta, ne da 

bi si pomagali z maternim jezikom. Filmi nikakor ne 

smejo biti sami sebi namen, podpirati morajo učni proces, 

biti morajo zabavni in obogatiti učenje. Skupinski ogled 

spodbuja ukvarjanje z jezikom in daje pobudo za 

nadaljnje pogovore. Poleg tega ogled filma sočasno 

stimulira različna čutila. 

Ko se pogovarjamo o filmski projekciji, se 

dotaknemo vseh glavnih elementov filma: zgodbe, 

izbire in igre igralcev, kamer, glasbe v filmu, 

načina/poudarkov filmske upodobitve. Aktivno 

gledanje filmov pa pomeni tudi in predvsem 

usmerjati pozornost in občutljivost na obliko in 

vsebino filma in ob tem hkrati razvijati lastno 

refleksijo: doživljanje sveta, prepoznavanje vzorcev 

razmišljanja, sporazumevanja in vedenja, njihovo 

vrednotenje in povezovanje z lastnimi izkušnjami. 

Predstavlja odlično iztočnico za pogovor o stiskah, 

željah in hrepenenjih ter o temah, o katerih redko ali 

težko govorimo, čeprav so v našem vsakodnevnem 
življenju pomembne. 

2. OLIVER TWIST V KNJIGI, 

PREDSTAVI IN FILMU 

2.1 Knjiga 
Na tablo sem zapisala ime ˝Oliver Twist´ in povprašala 

učence, če so se že kdaj srečali s tem imenom. Učenci ga 

niso prepoznali. Ugotovili smo, da gre za dečka in da 

bomo spoznali njegovo zgodbo. Ko sem zapisala še ime 

Charles Dickens, je večina povezala zgodbo z 

zgodovinskim obdobjem viktorijanske Anglije in 

industrijske revolucije. Pisatelja smo namreč že spoznali 
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z Božično zgodbo (Christmas Carol) v prazničnem 

decembru.  

Povedala sem, da bodo zgodbo o Oliverju Twistu 

spoznali v jezikovno prilagojeni angleški knjigi, ki jo 

bomo prebrali. Pred tem pa sem se navezala na snov iz 

angleškega učbenika. Šlo je za bralno razumevanje, v 

katerem je predstavljena industrijska revolucija skozi 

življenje in garaško delo otrok. Kot primer je bila 

navedena zgodba Charlesa Dickensa (pisatelja) in še 

nekaj drugih dečkov. Dodana je tudi vsebina sodobne 

oblike zasužnjenja otrok oziroma njihovega dela. 

Spoznali smo kar nekaj novega besedišča, ki je 

pomembno za razumevanje tematike (industrial 

revolution, workhouses, factories, factory owners, 

orphans, orphanages, slaves, starving, poverty…: 

industrijska revolucija, ubožnice, tovarne, lastniki tovarn, 

sirote, sirotišnice, sužnji, stradanje, revščina…). Snov 

smo utrjevali z nalogami prav/narobe, nalogami kratkih 

odgovorov in pogovorom o pogojih, v katerih so živeli 

otroci nekdaj in v katerih živijo danes. 

Da bi jim bila branje in zgodba ne samo zanimiva temveč 

tudi v užitek, sem jim povedala, da si bomo zgodbo 

ogledali tudi v odrski različici ter zaokrožili s filmom. 

Učencem sem razdelila knjige, ki so jezikovno 

prilagojene njihovi stopnji znanja angleškega jezika. 

Določili smo rok v katerem bodo knjigo prebrali. Do 

dogovorjenega datuma sem večkrat preverila, če so 

naleteli na kakšne težave, če se jim je porodilo kakšno 

vprašanje, če jim je zgodba všeč, kako čutijo osebe. Po 

prebrani zgodbi, sem otroke razdelila v skupine po tri ali 

štiri. Vsaka skupina je dobila različne naloge vezane na 

besedilo. Ko so naloge v skupini rešili, je eden izmed njih 

postavil vprašanja pred celim razredom in preveril 

pravilnost odgovorov. Naloge so preverjale razumevanje 

zgodbe, jezikovne strukture  ter besedišča in so bile 

različnih tipov: razvrščanje in urejanje povedi ali 

odstavkov znotraj enega besedila, izbirni tip (npr. a, b, c, 

d), naloge prav/narobe v besedilu, naloge kratkih 

odgovorov, naloge dopolnjevanja besedila z besedami ali 

besednimi zvezami (z naborom oz. brez nabora). Nekaj 

primerov:  

1.  ARE THE SENTENCES TRUE OR FALSE? Obkroži 

(DRŽI/NE DRŽI). 

a.   The boy who took Oliver to 

Fagin was called Artful Dodger.  

True   False 

b.   Fagin taught the boys to steal 

money.  

True False 

c.   Oliver wanted Rose to send 

him back to Fagin.  

True False 

 

2. CHOOSE THE RIGHT WORD OR WORDS. Izberi 

pravilno možnost. 

a. Nancy told the police that she was Oliver Twist's…. 

a. mother               b. sister           c. aunt 

 

b. The Artful Dodger put his hand into Oliver's pocket 

and took out a…. 

    a. handkerchief b. toy 

  

c. five pound 

note  

 

c. Oliver's father left his … to Oliver. 

a. money b. house c. clothes 

 

3. ANSWER. Odgovori. 

a. What did Sikes sometimes do to Nancy?___________ 

b. Why didn't Oliver go back to Mr Brownlow?_______ 

 

4. ODD ONE OUT. Katera beseda ne spada v skupino 

drugih besed? 

a. kind     nasty    horrible    unkind 

b. walk    stand    run      jog 

Preverjanje nalog smo razširili s pogovorom in si 

izmenjali mnenja ter občutke o prebranem. 

2.2 Kulturni dan -muzikal 
Na dan muzikala smo bili polni pričakovanj. Kako se 

bodo naše domišljijske predstave iz glave postavile na 

oder? Smo si osebe, odnose, kraj dogajanja predstavljali 

drugače?  

Cilji ogleda muzikala Oliver Twist so bili, da učenci: 

- spoznavajo in/ali osvojijo plesno-glasbeni besednjak 

muzikala (kostumi, scena, glasbeniki), 

- zbrano spremljajo predstavo in sledijo vsebini (zgodbi v 

muzikalu), 

- se zavedajo zvokov okrog sebe, pozorno poslušajo 

glasbo in spremljajo dogajanje na odru, 

- sprostijo domišljijo, 

- ustvarjalno posredujejo povratne informacije o 

glasbenem doživetju, zvočnih in vizualnih vtisih, 

- širijo znanje angleškega jezika. 

Učenci so aktivno poslušali, gledali in doživljali zgodbo 

muzikala, ki jim je bila že poznana.  

V refleksiji dogodka smo predebatirali pričakovanja in 

ugotavljali v kakšni meri so bila izpolnjena. Učencem je 

bilo zanimivo, da so ustvarjalci igrali več različnih vlog, 

še posebej, ker so igrali mešano ženske in moške like. Na 

začetku jim je bilo nenavadno, da je bila glavna vloga 

Oliverja zaupana igralki in ne igralcu, vendar so se skozi 

predstavo preprosto vživeli v odlične odrske preobrazbe. 

Vizualno so bili učencem liki všeč. Kostumi in temačna 

scena so se skladali s prebrano zgodbo. Kljub temu, da 

učenci niso bili velikokrat v stiku z muzikalom in se jim 

je mogoče na začetku zdelo nenavadno, pa so se glasbeni 

podlagi hitro privadili. 

Ugotovili so, da je zgodba na odru sledila knjižni 

predlogi. Igralci so tekst in songe zelo jasno artikulirali, 

tako da so učenci z navdušenjem ugotovili, da so 

večinoma vse razumeli.  

Muzikal so učenci doživeli kot izjemno doživetje in si 

želijo še več tovrstnih predstav. 

2.3 Film 
V naslednjih dneh smo si v šoli ogledali še filmsko 

interpretacijo zgodbe.  

Učenci so ugotovili, da je zgodba sledila knjigi, vendar je 

bila filmska verzija nekoliko razširjena. Izbira igralcev 

jim je bila všeč, bili so ravno prav karikirani. Film je bil 

temačen in za okus učencev na posameznih delih tudi 

nekoliko razvlečen. Jezikovno je bil bolj zahteven. 

Vendar so učenci lahko sledili, ker sta jim bila zgodba in 

osnovno besedišče že znano, filmska podoba pa je že 

sama po sebi privlačna in lažje razumljiva.   
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2.4 Kako so učenci doživeli različne 

interpretacije zgodbe 
Za zaključek smo razmišljali, ugotavljali, se pozabavali 

in primerjali naše nove izkušnje.  

- zanimalo nas je, če je bila učencem zgodba všeč, 

 

Graf 1: Mnenje učencev o zgodbi 

Veliki večini je bila zgodba zanimiva, polna dogodivščin, 

zabavnih in manj zabavnih. Liki iz zgodbe so oživeli, 

učencem je bilo všeč, da so si dopolnjevali svoje 

predstave o njih.  

- pozabavali smo se z odlomki iz zgodbe:  

v skupinah so dobili na listkih zapisane odlomke. Učenci 

so ugotavljali , kaj se je v zgodbi zgodilo pred 

odlomkom, ki so ga imeli na listku. 

- primerjali smo, katero doživljanje zgodbe je bila 

učencem najbolj všeč: knjiga, muzikal ali film, 

 

Graf 2: Mnenje učencev o knjigi, muzikalu in filmu 

Učencem je bil daleč najbolj všeč muzikal, ker so ga 

sprejemali najbolj doživeto in čustveno. Najmanj 

zanimanja je bil deležen film. Zdel se jim je nekoliko 

dolgočasen, dogajanja si niso sledila v tempu, kakršnega 

so navajeni v svojih filmih.  

3. ZAKLJUČEK 
Naveza knjiga-predstava-film se je izkazala kot izjemno 

pozitivna izkušnja, ki bi jo želeli še podoživeti. Učencem 

je bilo prepletanje različnih kulturnih izkušenj zanimivo 

in zabavno, hkrati pa jim je bila dana možnost stopiti 

izven okvirov vsakdanjika. Vstopili so v svet domišljije, 

se z njim povezali in ga tudi delili z drugimi. Junaki iz 

zgodbe o Oliverju Twistu so resnično oživeli. Kot pravi 

Oliver na koncu: ˝I am truly happy.˝  
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MOČ SPROŠČANJA 

THE POWER OF RELAXATION 
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POVZETEK 

Danes hiter tempo življenja vpliva tudi na otroke. Veliko jih ima težave pri delu v šoli, postajajo nemirni, imajo pomanjkanje 

koncentracije ali pa so preprosto utrujeni. V svojem 20-letnem službovanju sem preizkušala različne načine, kako otrokom 

šolo predstaviti v lepši luči, da jih ne bi bilo strah in da bi bili bolje motivirani za delo. Eden od načinov izboljšanja počutja je 

sproščanje. V razredu sproščanje uporabljamo pred pisnimi preizkusi znanja, po uri športa ali ko ocenim, da otroci to 

potrebujejo. Najraje imajo dihalne  vaje in vizualizacijo ob sproščujoči glasbi. Potrebno je le zagotoviti mirno okolje ter tudi 

mirnost voditelja. Rezultati in odgovori otrok kažejo, da je strahu in tesnobnosti precej manj, lažje se osredotočijo na delo. 

Takega načina dela si želijo tudi v prihodnje. Ideje črpam in po svoje razvijam iz joge ter iz svojih izkušenj.  Svoj način dela 

širim tudi med sodelavke kot primer dobre prakse. 

Ključne besede  

sproščanje, vaje dihanja, vizualizacija, boljše delo 

ABSTRACT 

Nowadays, fast-paced life not only affects us, but also our children. Many of them face difficulties at school, they are 

becoming restless, they lack concentration, or they feel tired in general. In my 20 years of teaching, I have tried many ways 

how to present school to students at its best advantage, how to avoid students' fear of school and motivate them for learning. 

One of the means to improve well-being is relaxation. Relaxation in class is used before writing a test paper, after PE lessons, 

or when I sense the students need it. Of all the relaxation techniques, students prefer breathing exercises and relaxation music 

visualisation. The basis for successful relaxation is calm atmosphere and a calm leader. The outcome and students' feedback 

prove less fear and anxiety and better focus on work. Students wish to use the relaxation techniques in future as well. The 

ideas are drawn and developed from yoga classes and my own experience. I disseminate my methods among co-workers as a 

good practice example.  

 

Keywords 

relaxation, breathing exercises, visualisation, better focus on work

1. UVOD  
Vsi vemo, da je protiutež obremenitvi (stresu) 

razbremenitev ali z drugimi besedami sprostitev. S 

sproščanjem dosežemo v telesu ravno nasprotno 

fiziološko stanje, kot ga sproži stresna situacija. Zmanjša 

se srčni utrip, zniža se krvni tlak, umiri se dihanje, sprosti 

se napetost v mišicah.  S pomočjo sprostitve je telesno 

počutje prijetnejše, posledično se umirijo tudi misli. Tako 

se sproščenost iz telesa širi tudi na kognitivno raven.[1] 

2. SPROŠČANJE V ŠOLI 
Hiter tempo življenja vpliva tudi na otroke  v šoli, 

postajajo nemirni, imajo pomanjkanje koncentracije ali 

pa so preprosto utrujeni.[2] V svojem 20-letnem 

službovanju sem preizkušala različne načine, kako 

otrokom predstaviti šolo v bolj prijazni luči, da jih ne bi 

bilo strah in da bi bili bolje motivirani za delo. Eden od 

načinov izboljšanja počutja je sproščanje. Obstajajo 

različne tehnike sproščanja, med njimi: tehnike dihanja, 

čuječnost, postopno mišično sproščanje  in vaje 

vizualizacije pomirjajočega dogodka.[3] Omenjene 

tehnike sem tudi sama uporabljala. 

Učenci so povedali, da jim je pri sproščanju všeč lepa 

glasba, dišeča palčka, dihalne vaje in zahvale. 

 

 

Ko sem jih vprašala, kako se počutijo po sproščanju, so 

povedali: »Počutim se mirno, telo imam sproščeno in bolj 

zaupam vase.« 

»Občutim dobro voljo in nimam skrbi.« 

»Super sem. Srce mi bije počasi in skoraj zaspim.« 

Veliko poudarka dajem tudi aktivnemu sproščanju med 

urami; tako imenovani minutki za zdravje. Pri tem učenci 

naredijo nekaj vaj ob stolu, plešejo, tečejo po stopnicah 

ipd. 

2.1 Jutranji pozdrav 
Uvod v uspešen dan smo od prvega dne naprej pozitivno 

obarvali že z jutranjim pozdravom. Ko sem vstopila v 

razred, so učenci vstali in smo si najprej rekli: dobro 

jutro, nato pa res vsak dan zapeli refren pesmi Tomaža 

Domiclja: Vem, da danes bo srečen dan. Otroci so na 

vprašanje, če jim je tak pozdrav všeč in kako se jim zdi, 

ko zjutraj zapojemo to pesem, odgovorili:  

»Pesem je vesela in dobim zagnanost in je zame res 

srečen dan.« 

»Ta pesem, mi je všeč in me sprosti, saj govori o dnevu 

upanja in veselja.« 
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»Všeč mi je, ker mi da pesem energijo za cel dan.« 

»Dobro je, ker se pomirim in se mi zdi, da bo danes res 

srečen in zanimiv dan.« 

»Všeč mi je, ker se sprostim, nisem slabe volje in ni me 

strah.« 

Učenci so se potem usedli in smo umirjeno začeli pouk. 

To obliko jutranjega pozdrava bom uporabila tudi z 

naslednjo generacijo otrok. 

2.2 Sproščanje v telovadnici 
Z obliko sproščanja sem poskusila tudi po športu. Opazila 

sem namreč, da se kljub umirjenem delu ob koncu ure, 

učenci niso zmogli dovolj hitro umiriti in pripraviti na 

naslednjo učno uro. Učencem sem dala navodila, da se 

uležejo na tla in zaprejo oči. Ulegli so se prosto po 

prostoru ali pa so oblikovali sonce in so njihova  telesa 

prikazovala žarke. Ob predvajanju pomirjajoče glasbe 

sem jih z mirnim glasom vodila. Zaprli so oči, sprostili 

noge, roke, trebuh, hrbet, glavo. Predstavljali so si, da se 

sprehajajo po mehki travi, ob bistrem potoku in ko 

prispejo do slapa, se postavijo pod njega in vse skrbi, 

strahove, prepustijo vodi, da jih izpere. Sebe naj bi se  

predstavljali kot veselo, srečno in zadovoljno osebo, ki 

svojo pozitivnost prenaša tudi na druge. Velikokrat so se 

v mislih tudi zahvalili za stvari, ki jih imajo. Naredili smo 

še kratke dihalne vaje, počasi odprli oči in vstali ter 

mirno odšli v razred. Neverjetno zbrano in uspešno smo 

potem nadaljevali s poukom. 

 

Slika 1: Sproščanje po športu 

 

2.3 Sproščanje pred preizkusi znanja 
Proti koncu leta sem dobila idejo, da bi sproščanje 

uporabila še pred pisnimi preizkusi znanja. Učenci so se 

strinjali, zato sem poskusila. Najprej so pripravili mize, 

pisala, mape, nato pa so se ulegli na tla. Ob sproščujoči 

glasbi so zaprli oči in potem sem jih vodila, da so 

postopno sproščali celo telo. Po nekaj dihalnih vajah je 

sledila še vizualizacija. Predstavljali so si, da se 

sproščeno in brez skrbi sprehajajo po gozdu, ob vodi in se 

nato postavijo pod slap, ki odnese vse skrbi. Zaupajo 

vase, da znajo in zmorejo pokazati največ, kar lahko. 

Potem so počasi odprli oči in kdor je želel, je šel objet še 

svojega sošolca in tudi njemu zaželeti vse dobro. Lepo jih 

je bilo videti tako zadovoljne. Sledilo je reševanje testa in 

med uro pri večini ni bilo zaznati nobene napetosti.  

 

 

Slika 2: Sproščanje v razredu 

 

 

Slika 3: Sproščanje v razredu 

Kasneje sem primerjala rezultate testov, kjer še nisem 

uporabila te metode, s testi, z uporabo sproščanja. Bila je 

opazna razlika, čeprav to ni dokaz, saj testa nista bila 

enaka. Pri preizkusih znanja, kjer nismo imeli sproščanja, 

so bile ocene slabše, kot pri preizkusih znanja, kjer so se 

učenci prej sprostili. Prikazani so podatki za predmeta 

naravoslovje in tehnika (NIT) in slovenščina (SLJ). 

Preglednica 1: Ocene pri predmetu NIT 
 

Brez sproščanja S sproščanjem 

odl (5) 5 5 

pdb (4) 4 7 

db (3) 7 7 

zd (2) 3 3 

nzd (1) 6 3 
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Graf 1: Primerjava ocen pri NIT 

Preglednica 2: Ocene pri predmetu SLJ 

 Brez sproščanja S sproščanjem 

odl (5) 9 12 

pdb (4) 6 9 

db (3) 8 3 

zd (2) 1 1 

nzd (1) 1 0 

 

 
Graf 2: Primerjava ocen pri SLJ 

 

Tovrstna primerjava res morda ni pravi dokaz, da je 

sproščanje glavni vzrok za boljše ocene. Meni osebno pa 

je največ pomenilo, kako so učenci vse to doživljali. 

Pri razredni uri smo se pogovarjali o mojem načinu dela. 

Povedali so mi, da imajo zelo radi sproščanje. Vprašala 

sem jih, zakaj pa jim je sproščanje pred testom všeč. To 

so nekateri njihovi odgovori:  

» Ker sem potem zelo vesel in se počutim dobro.« 

»Zato, ker dobim zaupanje vase in se zelo sprostim.« 

»Ko se sprostim, lažje razmišljam. ne bojim se več kot 

prej.« 

»Pred testom sem raztresen, kot bi imel po celem telesu 

mravljince. Ko pa se uležemo, sem že trikrat bolj 

sproščen.« 

»Ko dobim test na mizo, sem čisto šokiran. Ampak 

danes, ko ste nas sproščali, je šel pa ves strah ven.« 

»Počutim se bolj samozavestno, veselo, ker sem po 

sproščanju pregnala ves strah.« 

Samo enemu učencu pa sproščanje ni bilo všeč, ker ne 

mara te glasbe, mu je dolgčas in ne mara ne ležati ne 

sedeti. Všeč pa mu ni bil niti predlog, da počaka pred 

učilnico, zato je pač tiho opazoval, kar je tudi prav. 

3. ZAKLJUČEK  
Učenci so predlagali, da bi učitelji sproščanje izvajali po 

športu, pred pomembnimi prireditvami, predvsem pa pred 

ocenjevanji znanja. Želijo, da svoj način dela predam 

naprej. 

Menim, da je ključ do uspeha (tudi v šoli) skrit v 

notranjem zadovoljstvu in pozitivni samopodobi. Le to pa 

lahko v veliki meri pomaga učencem graditi tudi učitelj s 

svojo pozitivno naravnanostjo in zaupanjem. 
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POVZETEK  

V prispevku je predstavljeno izvajanje interesne dejavnosti bralne urice za učence 1. in 2. razreda, ki imajo težave pri 

usvajanju branja. Pred samim izvajanjem interesno dejavnost učiteljica predstavi staršem prvošolcev na roditeljskem 

sestanku. Pri tem iz lastnih izkušenj s svojima otrokoma z disleksijo poudari pomen zgodnje pomoči otrokom za uspešno 

nadaljnje šolanje. Učiteljice 1. razreda staršem svetujejo prijavo k interesni dejavnosti, če otrok ne kaže interesa za branje ali 

ni napredka pri branju. Avtorica interesno dejavnost izvaja v drugi polovici šolskega leta 1. razreda in v 2. razredu. V 

prispevku so prikazane dejavnosti, ki učencem omogočajo boljšo motivacijo za predbralne in bralne zmožnosti ter preko igre 

in poslušanja povečajo zanimanje za branje. Avtorica predstavi tudi izdelavo in izbor različnih gradiv za uporabo pri tej 

interesni dejavnosti. Opisano je tudi sodelovanje s starši učencev na govorilnih urah. 

Ključne besede 

bralne urice, usvajanje branja, interesna dejavnost, materiali za branje  

ABSTRACT 

The article presents the implementation of the extra-curricular activity of the reading hours for class 1 and 2 students who 

have difficulty in adopting a reading. Prior to the exercise, the teacher presents the interest activity to the parents of first-class 

pupils at the parent meeting. From this, from her own experience with her children with dyslexia, she emphasizes the 

importance of early help to children for successful further education. Class 1 teachers advise parents to apply for extra-

curricular activity if the child does not show interest in reading or reading progress. The author performs the extra-curricular 

activity in the second half of the school year of the first grade and in the second grade. The article presents activities that 

enable pupils to better motivate pre-reading and reading abilities and increase reading interest through play and listening. The 

author also presents the production and selection of various materials for use in this extra-curricular activity. Cooperation 

with parents of pupils at speaking hours is also described.  

Keywords 

Reading hours, assimilation, extra-curricular activity, reading materials 

1. UVOD  
Branje mi osebno pomeni eno od osnovnih znanj, ki jih 

moraš pridobiti v začetku šolanja. Sama imam svojo 

izkušnjo in izkušnjo s svojima otrokoma z disleksijo, 

kako pomembna je pravočasna pomoč pri začetnem 

opismenjevanju. [1, 2] Če otroku ni nudena pravočasna 

pomoč pri usvajanju tehnike branja, se kasneje nabere 

kup drugih težav, ki so po mojem mnenju posledica 

negativnih izkušenj pri glasnem branju, ne pa posledica 

učnih težav (migljanje črk, potenje, razbijanje srca …). 

Ko mi je ravnateljica zaradi odsotnosti izvajalke bralnih 

uric pred leti ponudila izziv, da bi izvajala interesno 

dejavnost, sem izziv sprejela. Moj takratni cilj je bil 

pomoč otrokom že pred tem, ko so dejansko odkrite učne 

težave. Tako že več kot 10 let izvajam interesno 

dejavnost v 2. razredu, sedaj pa tudi v drugi polovici 1. 

razreda.  

2. PREDSTAVITEV BRALNIH 

URIC STARŠEM NA 

RODITELJSKEM SESTANKU 
Staršem običajno pred začetkom izvajanja bralnih uric na 

roditeljskem sestanku predstavim dejavnosti, povezane z 

branjem. Za predstavitev upoštevam predvsem svoje 

izkušnje mame z branjem pri svojih otrocih. Kot 

učiteljica fizike in matematike o pravilni izgovorjavi 

glasov in branju nisem vedela skoraj nič, kot tudi večina 

drugih staršev. Ker sem imela dostop do ustreznih 

informacij, sem si ob domačem in šolskem delu pridobila 

veliko izkušenj na tem področju. 

Staršem pokažem zahtevnost branja na primeru zapisa v 

srbski cirilici: БРАТИ НИ TЕЖКО, ЧЕ ЖЕ ЗНАМО 

БРАТИ. Ker večina staršev črk ne pozna, dobijo tudi 

tabelo s prevodom črk v latinico. Starši tako uvidijo, da je 

nam tako preprosta dejavnost (branje) otrokom zelo 

zahtevna. 

Staršem tudi predstavim moj način usvajanja tehnike 

branja preko vožnje avtomobilčkov s samoglasnikom po 

cesti, kjer so soglasniki, branje zlogov in preprostih 
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besed. Opozorim jih, da moramo biti pozorni na napake, 

ki se pojavljajo zaradi težav s smerjo branja, vidne 

podobnosti črk ali slušne podobnosti glasov. V takšnih 

primerih potrebuje otrok primerne strategije, da se izogne 

napakam. 

Staršem predstavim pomen pravilno izbranih gradiv za 

branje. Otrok bo bolj motiviran za branje, če mu bo 

vsebina  zanimiva, zapisana v preprostem jeziku s 

krajšimi besedami in povedmi. Za lažje branje je tudi 

pomembna primerna pisava (brez oblikovanih črk) in 

postavitev besedila. V začetku radi posegajo po knjigah, 

ki so namenjene predšolskim otrokom in to za urjenje 

tehnike branja ni nič narobe. Če je možno, se pri 

začetnem branju izogibamo besedam “nagajivkam”, ki se 

jih drugače prebere, kot so zapisane. S temi besedami se 

bodo srečevali v tretjem razredu. Starše tudi povabim, da 

se v primeru vprašanj skupaj z otrokom oglasijo na 

govorilne ure k meni. 

3. PRIJAVE NA INTERESNO 

DEJAVNOST 
Izbranim učencem prvega razreda obiskovanje bralnih 

uric svetujejo njihove učiteljice v oddelku. Seveda se 

morajo z obiskovanjem starši strinjati. V 2. razredu je 

interesna dejavnost ponujena med ostalimi interesnimi 

dejavnostmi na skupni prijavnici za celo šolo. Včasih 

razredniki tudi v 2. razredu posamezne učence še dodatno 

usmerijo k bralnim uricam, če opažajo, da ni ustreznega 

napredka pri branju. V začetnih letih sem pri bralnih 

uricah izvajala enominutni test branja (število prebranih 

besed, število napačno prebranih besed in število besed z 

napakami, ki jih sam popravi). Sedaj test izvajajo samo 

učitelji v oddelku. Meni je test smiseln do 30 prebranih 

besed na minuto, pri hitrejšem branju mi je pomembno, 

da pri branju ni napak. 

4. IZVAJANJE BRALNIH URIC 
Pri bralnih uricah želim otrokom pomagati pri branju, 

tako da uporabljamo že pridobljeno znanje pri pouku in 

razširjamo s treningom tehnike branja in učenjem 

strategij za izboljšanje natančnosti branja.  “Pri delu v 

skupini želim biti spoštljiv in odgovoren zaveznik 

otroku.” [3] V začetku ure jim običajno preberem krajšo 

zgodbo ali pravljico (npr. natisnjeni odlomki pravljic iz 

spletene strani Župca [4] z velikimi tiskanimi črkami, 

besedilo v reviji Ciciban, knjige). Po razgovoru o 

prebranem sledi individualno branje. Ker je skupina 

vedno večja od 5 otrok, otroci potrebujejo tudi druge 

dejavnosti za čas, ki ni namenjen individualnemu branju.   

4.1 Učenje tehnike branja 
Z več kot desetletno izkušnjo izvajanja bralnih uric in s 

tem pomoči preko 200 učencem pri začetnem usvajanju 

branja sem si postavila korake za usvajanje tehnike 

branja.  

4.1.1 Vožnja avtomobila s samoglasnikom po 

cesti s soglasniki 
Ko sem v članku Renate Žagar [5] dobila idejo za vezavo 

glasov preko vožnje avtomobilčkov, sem začela aktivnost 

izvajati tudi s svojimi učenci. Na majhen avto nalepimo 

samoglasnik (npr. A) in učenec vozi avto po narisani 

cesti, pri tem “oponaša” glas motorja. Za začetek na cesto 

položimo le kakšno črko s soglasnikom (npr. M), ki jo 

učenec že pozna. Ko avto zapelje čez to črko, motor 

spremeni glas. Učencem je vožnja po cesti zelo všeč, 

predvsem pa nimajo občutka, da berejo, ampak to 

zaznavajo kot zanimivo igro. Če učenci črk še ne poznajo 

dobro, za začetek nalepimo črke s plakata hiše 

ABECEDA [6]. Če si otrok laže zapomni črko preko 

slike, je ta plakat zanj zelo ustrezen, saj se npr. črka A 

skriva v sliki avtomobila, črka C v sliki ceste, Š v sliki 

šala … Ko učenci obvladajo vožnjo, lahko z aktivnostjo 

nadaljujejo v skupini.  

4.1.2 Branje zlogov 
Učenci prvega razreda sedijo pri okrogli mizi. Iz kupa 

zlogov (soglasnik, samoglasnik) si izberejo tiste, za 

katere menijo, da jih bodo znali prebrati. Če imajo težave 

pri prepoznavanju črk, si lahko pomagajo s plakatom hiše 

ABECEDA. Nekaj učencev je doslej zaradi težav s 

priklicem glasov uporabljalo za branje izrezane črke s 

tega plakata. Nekateri učenci uporabljajo gibe 

fonomimične metode, ki so se jih naučili pri pouku. 

Ko imajo učenci izbranih nekaj zlogov, mi jih posamezno 

preberejo. V primeru težav pri branju jim pomagam, tako 

da glasno berem skupaj z učencem. V primeru vrivanja 

polglasnika v zlog, ponovno skupaj vadiva vožnjo 

avtomobilčka po cesti. Učenci si hitro najdejo dodatne 

izzive, kot npr. iskanje besede iz zlogov s pomenom ali 

pa sestavljanje zlogov v dolge besede brez pomena, ki jih 

kasneje preberejo. 

Če učenci počasneje napredujejo pri branju, jim zloge 

posodim za trening branja doma. 

4.1.3 Tehnika branja besed 
Ko učenci napredujejo v branju, si lahko namesto zlogov 

za branje izberejo bralne liste [7] in v začetku preberejo 

10 besed v stolpcu. Uporabljam natisnjene liste, ki sem 

jih pred dvajsetimi leti prepisala za branje s svojim 

sinom, saj je bila takratna izdaja le z malimi tiskanimi 

črkami. V prenovljeni izdaji so sedaj vsi listi z velikimi in 

tudi z malimi tiskanimi črkami. Pri branju besed mi je 

pomembno, da so besede kratke in jih je veliko. Če bi 

bilo besed malo in bi jih učenec večkrat prebral, si lahko 

besede zapomni in dobimo lažen občutek, da bere. 

Besede morajo biti kratke, da si učenec lahko zapomni, 

kar je prebral v začetku besede. Bralni listi so mi zelo 

uporabni, saj je za vsak soglasnik svoj list, v prvem 

stolpcu je 10 besed, ki se začnejo s to črko, v drugem 

stolpcu so besede, ki imajo to črko v sredini, v tretjem 

stolpcu so besede iz treh črk s to začetno črko. Bralne 

liste priporočam tudi za domače branje. 

V 2. razredu uporabim ob težavah pri vezavi črk bralne 

liste z malimi tiskanimi črkami. Običajno jih uporabim  

pri učencih, ki so se bralnim uricam priključili kasneje in 

se niso učili branja preko vožnje avtomobilčka, branja 

zlogov in bralnih listov z velikimi tiskanimi črkami.  

4.1.4 Razumevanje branja besed 
Za ugotavljanje razumevanja prebrane besede mi učenci 

po prebrani besedi poiščejo sliko, ki ponazarja to besedo. 

Običajno za preverjanje razumevanja uporabim komplet 

kartončkov s slikami in z besedami: PIŠE, BERE, SE 

OBLAČI, LOPATA, PLJUJE, SE SMEJI. Tega kompleta 

učenci prej ne uporabljajo, da pri preverjanju 

razumevanja branja te besede berejo prvič. 
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Pri igri spomin učenci uporabljajo druge komplete in 

nekateri  si tudi hitro olajšajo iskanje parov z uporabo 

začetne črke besede ali pa prepoznavanja cele besede. V 

ta namen uporabljamo različne komplete za spomin. 

4.1.5 Razumevanje branja povedi 
Učenci preberejo poved in mi poiščejo sliko, ki ji ustreza.  

Če pri tem uporabljam kocke s slikami, lahko bereta pri 

meni dva učenca hkrati. Ko eden bere, drugi išče ustrezno 

sliko za prebrano poved. Zato potrebujem dve enaki 

kocki. Po potrebi prilagodim izbor povedi znanju učenca. 

Enako nalogo lahko izvajam z učenci najprej z velikimi 

tiskanimi črkami in kasneje z malimi tiskanimi črkami.  

Pri branju povedi v knjigi s slikami je branje vedno 

individualno, saj je iskanje slike na listu veliko hitrejše 

kot na kocki.  

4.2 Strategije za odpravljanje napak 

pri branju 
Pri individualnem branju spremljam napredek 

posameznih učencev. Ko je usvojeno branje kratkih 

besed, začnemo z branjem zahtevnejših. Učencem ob 

ugotovljenih napakah svetujem, kako se jih v bodoče 

lahko izognejo. Tudi sami začnejo samovrednotiti svoje 

branje in zapis.  

Kasneje opažam, da je ob upoštevanju naučenih strategij 

napak pri branju veliko manj, vendar ostaja branje pri 

nekaterih učencih kljub ustreznemu treningu počasnejše 

kot pri vrstnikih. 

Tudi v primeru diagnostike, ki jo izvajajo specialne 

pedagoginje v šoli ali v zunanji instituciji, morajo biti 

pozorne, kako preverjajo pojavljanje napak. Če otrok npr. 

zna odčitavati razlikovanje sičnikov in šumnikov iz 

ustnic govorca, moraš ob preverjanju slušnega 

razlikovanja glasov otroku preprečiti odčitavanje z ustnic. 

4.2.1 Napačna smer branja  
V začetku 2. razreda preverim, če imajo učenci težave s 

smerjo branja. V knjigi imamo ob sliki zapisani po dve 

besedi, učenec mora po prebranih besedah pokazati, 

katera beseda ustreza sliki. Pari besed so: RIŽ in ŽIR, 

SIR in RIS, OSEM in MESO, LOK in KOL, LOS in 

SOL, VRČ in ČRV, KOS in SOK, POT in TOP, PIK in 

KIP. Če otrok besede napačno prebere ali pa pokaže 

napačno besedo za določeno sliko, se z otrokom 

dogovoriva, da bo prst pri branju potoval pod besedo, ki 

jo bere.  

4.2.2 Razlikovanje sičnikov in šumnikov 
Ob branju podobnih besed v knjigi veliko učencev ni 

natančnih pri branju. Tako morajo v eni vrstici npr. 

prebrati besede SOLA, ŠOLA, ŠOBA in SOBA, ter 

ugotoviti, da zadnja pripada sliki naše šole. Takšno branje 

je učencem zelo zahtevno, kljub temu da te besede pri 

meni berejo šele v sredini drugega razreda. Če ugotovim, 

da učenec menja sičnike in šumnike, mu ponudim 

ogledalo, da se lahko opazuje pri izgovorjavi teh glasov. 

Kmalu ugotoviva, da se razlikuje oblika ustnic pri 

glasovih, kjer ima zapisana črka strešico, in pri tistih, ki 

je nima. Torej pri šumnikih našobimo ustnice. Po potrebi 

učencem dam tudi kartončke, kjer so poleg črk S, Š in Č 

tudi slike ustnic pri izgovorjavi teh glasov. Učenem tudi 

svetujem, da pri narekih dobro opazujejo govorca, da 

bodo črkam Č, Š in Ž pravilno napisali strešice. 

4.2.3 Razlikovanje B in D 
Ob branju v knjigi s podobnimi besedami z velikimi 

tiskanimi črkami nekaj učencev zamenjuje B in D. 

Učencem ponudim kartončke, kjer sta ti dve črki zapisani 

na slikah predmetov: boben in dežnik. Čez nekaj ur sledi 

branje naslednjih strani v knjigi z malimi tiskanimi 

črkami. Skoraj polovica vključenih učencev k bralnim 

uricam v sredini drugega razreda menja mali črki b in d. 

V razredu imajo na steni sliko babice in dedka, a večina 

teh učencev vzame tudi moje kartončke, kjer sta na sliki 

bobna in dežnika zapisani veliki in mali tiskani črki B in 

D. Učence tudi spodbujam, da si črki kažejo z gibi 

fonomimične metode. 

Pri menjavi črk B in P ravnam podobno. 

4.3 Dejavnosti za zaposlitev 
V 1. razredu so učenci razdeljeni v skupine po 3 ali 4 

učenci. Poleg branja pri meni imajo učenci dejavnosti, ki 

so koristne za trening slušnega in vidnega razlikovanja 

glasov. [8] V ta namen uporabljam igre iz ABC-igralnice 

[9]: stonoga, prekrivanki PASJA UTA – PES NIK, 

ČEBELNJAK – ČEBELA, odpljujmo z barko in želva. 

Učenci uporabljajo tudi stavnico [10] ter dodatna gradiva 

za igri stonoga in želva. S pomočjo šestih parov 

kartončkov s slikami in besedami zanje se igrajo spomin. 

V 2. razredu pri samostojnem delu upoštevam “Načelo 

omogočanja izbire in drugačnosti na ravni načrtovanja 

dejavnosti …” [11], ki sicer velja za uresničevanje ciljev 

Kurikuluma za vrtce. To je pomembno predvsem za 

učence, ki imajo težave s koncentracijo, ker so ob lastni 

izbiri dejavnosti bolj zbrani in s tem uspešnejši. Učenci 

včasih izpolnjujejo učne liste s spletne strani Župca [4] na 

temo prebranega besedila, zaigrajo prebrano pravljico s 

pomočjo plastificiranih figur, berejo liste iz kompleta 

Abeceda živžav [12], uporabljajo igre iz ABC-igralnice 

[9], berejo knjige ali revije, rešujejo naloge na 

plastificiranih listih iz otroških revij … 

Ker je drugošolcem v času proste igre v jutranjem varstvu 

včasih težko oditi k interesni dejavnosti, si včasih v 

drugem delu ure izberejo tudi kocke za sestavljanje, zapis 

na tablo ali pa preprostejše naloge, kot jih glede na znanje 

zmorejo. 

5. GRADIVA ZA INTERESNO 

DEJAVNOST 

5.1 Izbor gradiv 
Za učence imam v svoji učilnici zbirko knjig, ki so 

primerne njihovi starosti in izvode revij Ciciban ter 

Cicido. Ker učenci radi zapišejo tudi odgovore na 

vprašanja pri nalogah, sem liste iz revij plastificirala, da 

jih lahko rešujejejo s piši - briši flomastri. Občasno si v 

knjižnici izposodim večje število knjig za branje, kjer 

upoštevam zahtevnost besedila, primernost pisave in 

oblikovanje strani. Poleg leposlovja izbiram tudi knjige s 

“poučnih” polic v knjižnici, ki velikokrat pritegnejo 

pozornost otrok.  

5.2 Izdelava gradiv za bralne urice 
5.2.1 Dodatni kartončki za igre stonoga in 

želva 
Ker učenci radi igrajo igre iz ABC igralnice, sem zanje 

izdelala dodatne materiale za igro stonoga in želva. Tako 
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imam plastificirane okrogle kartice s slikami predmetov 

in živali. Izdelane imam tudi kartone s slikami predmetov 

z začetnim glasom za vseh 20 soglasnikov v velikosti A5 

in po 3 različne manjše kartončke s slikami predmetov z 

istim začetnim glasom za vsak soglasnik. 

5.2.2 Vožnja avtomobila s samoglasnikom po 

cesti s soglasniki 
Pri izbirnem predmetu likovno snovanje je učiteljica ob 

risanju s flomastri učencem sedmega razreda izbrala temo 

CESTA. Učencem je tudi razložila, da bomo nastale slike 

namenjene prvošolcem, da bodo po njih vozili 

avtomobilčke. Na nastale slike po cestah pritrdimo na 

samolepilne listke zapisane soglasnike. Na majhne 

avtomobilčke nalepimo listek s samoglasnikom.  

5.2.3 Zlogi 
Zloge imam izdelane na dveh listih A4 v programu 

WORD. V dveh tabelah s 5 stolpci in 10 vrsticami so v 

sredini okenc v pisavi arial zapisane vse možne 

kombinacije zlogov iz soglasnika in samoglasnika. V prvi 

stolpec v vsaki vrstici po abecedi zapišemo en soglasnik. 

Prvi stolpec kopiramo v naslednje štiri stolpce. V vsakem 

stolpcu nato dodamo isti samoglasnik.  

Zloge natisnem na dva zelena kartona, učenci pa si jih za 

domače delo izrežejo po črtah tabele. 

5.2.4 Kartoni s pari beseda - slika 
Prve kartone za iskanje parov sem izdelala ob začetku 

izvajanja bralnih uric. Na 6 kvadratnih kartonov v 

velikosti 6 cm sem zapisala besede, na naslednjih 6 pa 

sem nalepila slike, ki sem jih našla v revijah.  

Natisnjene imam tudi kartončke, ki so nastali med 

izvajanjem projekta “Da branje ne bo muka”. Besedišče 

je bilo isto kot v 4. razredu pri angleščini, tako da so iste 

slike uporabljene pri slovenski in angleški verziji. Zaradi 

uporabe v razredu mora imeti vsak komplet zadaj tudi 

oznako, da je olajšano pospravljanje.  

Za namen ločevanja podobnih glasov imamo na OŠ Jurija 

Vege Moravče izdelane tudi kartončke, kjer so po trije 

pari podobnih besed in slike za te besede. Trenutno je 

izdelanih 5 različnih kompletov. Prvi služi za 

razlikovanje b in d. V njem so poleg kartončkov s slikami 

besede: bela, dela, grd, grb, brv in drv. Drugi komplet z 

besedami pas, bas, por, bor, pik in bik je namenjen 

razlikovanju p in b. V naslednjem kompletu so besede 

torba, torta, borba, borda, tik in bik. V kompletu za 

razlikovanje s in š so besede: siv, šiv, kos, koš, sipa in 

šipa. Besede zima, žima, koza, koža, jez in jež pa služijo 

razlikovanju med z in ž.  

5.2.5 Prepoznavanje besed za dano sliko 
Med izvajanjem projekta “Da branje ne bo muka”  je 

nastala tudi knjiga za branje besed. Za pripravo gradiva 

za branje besed sem se odločila, ker je moj sin pri petih 

letih šele ob slikah za besede, ki se ločijo v enem glasu 

dojel, da to ni ista beseda. Prej ni razlikoval glasov s in š. 

Po nasvetu logopedinje Nade Klavs sem mu pripravila 

slike za kombinacije: sapa in šapa, seme in šeme, siva in 

šiva, siv in šiv, sola in šola ter sipa in šipa. Od te ideje je 

po dolgem času zbiranja ustreznih besed nastala knjiga ob 

pomoči sodelavcev v projektu “Da branje ne bo muka”. 

V vsaki vrstici tabele je najprej ena slika, nato pa dve ali 

štiri podobne besede. Prvi dve strani sta z besedami, ki 

imajo pomen pri branju v obe smeri, nadaljnje pa so 

namenjene branju po štirih podobnih besedah. Te besede 

se razlikujejo le v posameznih črkah. V vsaki vrstici je 

slika za eno od zapisanih besed. Npr. ob sliki kose so 

besede: KOŠA, KOSA, KOZA IN KOŽA.  

Knjigi imam natisnjeni z velikimi in malimi tiskanimi 

črkami. 

5.2.6 Prepoznavanje slik za prebrane povedi 
Pred leti so učenci v OPB sestavljali povedi za narisane 

slike. Kasneje sem te povedi prepisala v program WORD 

na liste A4 poleg 12 slik na isti strani in jih natisnila v 

obliki knjige. Natisnjene imam z velikimi tiskanimi 

črkami in tudi izvod z malimi tiskanimi črkami. 

5.2.7 Izdelava kock in povedi za branje 
V začetku izvajanja bralnih uric sem uporabila 20 let 

stare kocke s slikami, ki so bile namenjene opisovanju 

slik in sestavljanju zgodbe. Za te kocke sem napisala 

preproste povedi na kartone.  

V času izvajanja projekta “Da branje ne bo muka”  so 

nastale predloge za kocke z različnimi slikami.  Učiteljice 

prve triade so pripravile in zapisale besedila v tabeli. 

Izdelala sem po dve enaki kocki in natisnila besedila z 

velikimi in malimi tiskanimi črkami. Ker je kock z 

besedili več, je vsak komplet natisnjen na kartonu druge 

barve.  

5.2.8 Priprava učnih listov za samostojno delo 
Za učence sem pripravila tudi nekaj učnih listov, ki so 

namenjeni samostojnemu branju in dopolnjevanju 

zapisov. V okviru projekta “Da branje ne bo muka” so 

nastali učni listi, kjer učenci po navodilih dopolnjujejo ali 

barvajo dano sliko.  

6. INDIVIDUALNE GOVORILNE 

URE S STARŠI VKLJUČENIH 

UČENCEV  
Na naši šoli so starši povabljeni na govorilne ure k vsem 

strokovnim delavcem na šoli. Imela sem že primere, ko 

so starši prvošolca prišli po nasvete za branje, čeprav 

otroka sploh še nisem imela pri bralnih uricah. V ta 

namen imamo na spletni strani šole objavljen termin 

dopoldanskih govorilnih ur, vsaj šestkrat letno pa imamo 

vsi strokovni delavci šole hkrati popoldanske govorilne 

ure. Ko starš skupaj s svojim otrokom pride na govorilne 

ure, se najprej pogovorimo o njihovih vprašanjih, otrok si 

izbere gradivo in  skupaj s staršem otroka poslušava pri 

branju. Glede na ugotovljeno staršem tudi svetujem 

nadaljnje aktivnosti za izboljšanje branja. 

Na eni od govorilnih ur mi je mami učenca predstavila 

njun problem pri branju: “Kako naj bere, če pa začne 

mahati z rokami, kot bi vozil motor.”  Takoj sem 

pomislila, da otrok s tem z rokami kaže znak za črko R. 

Naši učenci v prvem razredu pri obravnavi črk le-te 

kažejo z gibi, saj uporabljajo fonomimično metodo. 

Otroku sem dala napisano besedo in ga povabila, da mi jo 

pokaže z gibi. Prosila sem ga, da te gibe tudi pove. 

Prvošolec je tako uspešno uporabil pridobljeno znanje 

fonomimične metode od pouka za branje. Mami je bila 

presenečena nad njegovim načinom branja. Kasneje otrok 

ni imel težav z branjem.  
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V primeru težav z motivacijo za branje skušamo s starši 

ugotoviti vzrok. Staršem sem že pomagala pri izvajanju 

vedenjsko kognitivne metode pri branju [13]. V spominu 

mi je ostala izjava učenca, ki je po treh tednih izvajanja 

vedenjsko kognitivne metode zaključil z vsakotedenskimi 

govorilnimi urami pri meni: “Branje je kot sladkor, prva 

žlička ti še ni všeč, tudi druga in tretja še ne paše, četrta ti 

je všeč, potem pa ne moreš več brez sladkorja.”  Z 

motivacijo za branje kasneje ni imel več težav, saj je imel 

razumevanje staršev, ustrezne napotke za branje in za 

začetek sebi zanimivo branje (strip Nekaj se slini pod 

posteljo). Kljub temu da je imel učne težave na področju 

branja in pisanja, je bil kasneje ob ustrezni pomoči učno 

uspešen.  

Dogovorila sem se tudi za branje knjige Nesrečko! [14], 

ki učence usmeri v zanimivo vsakodnevno branje in jim 

daje možnost za motivacijo in samovrednotenje svojega 

branja. 

Velikokrat je tudi težava pri ustreznem izboru gradiv za 

samostojno branje ali pa v prevelikih pričakovanjih 

staršev do svojih otrok. Starše skušam usmeriti k realnim 

pričakovanjem in ustreznemu spremljanju napredka v 

branju po korakih. Dogovorimo se, da poleg določenega 

branja po naročilu razrednika otrok bere knjige ali revije, 

ki ga pritegnejo. Starše tudi potolažim, da so primeri, ko 

se otrok sam nauči branja v predšolskskem obdobju,  

redkost, večina otrok pa za usvojeno tehniko branja 

potrebuje veliko treninga branja primernih gradiv. 

7. ZAKLJUČEK 
Upam, da bodo moje predstavljene dejavnosti in gradiva 

v pomoč tudi drugim strokovnim delavcem, ki so 

učencem v oporo pri usvajanju tehnike branja in 

razumevanja prebranega. 
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POVZETEK  

Izkustveno učenje je način učenja, kjer se povežeta teorija in praksa. Učencem omogoča pridobitev osebne izkušnje, 

multisenzorno učenje, skupinsko interakcijo in jih motivira za delo. Glede na prednosti izkustvenega učenja, je ta oblika zelo 

primerna za poučevanje otrok s posebnimi potrebami. S skupino učencev z različnimi posebnimi potrebami (govorno 

jezikovne motnje, avtizem, čustveno vedenjske težave) smo družboslovne teme obravnavali na terenu, v Ljubljani. Učenci 3. 

in 5. razreda so spoznavali Ljubljano kot domači kraj, njene naravno geografske značilnosti in kulturno vrednost mesta. 

Tekom dela, so učenci krepili samopodobo, komunikacijske veščine in premagovali svoje strahove. Krepili so sposobnosti 

sodelovanja, dogovarjanja in sprejemanja kompromisov in bili pri tem telesno aktivni. Izkušnje, ki so jih pridobili na terenu 

so v učilnici povezali s teoretičnim znanjem in abstraktnimi pojmi, s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske 

tehnologije. Učenci so bili v učnem procesu ustvarjalni, samoiniciativni in sproščeni. Znanje ki so ga pridobili, pa je 

zagotovo usvojeno. 

Ključne besede  

izkustveno učenje, učenci s posebnimi potrebami, terensko delo 

ABSTRACT  

Experiential learning is a way of learning where theory and practice are linked. It enables learners the acquisition of personal 

experience, multisensory learning, group interaction and it motivates them for work. Considering the benefits of experiential 

learning, this form is very appropriate for teaching special needs children. With a group of pupils with various special needs 

(speech and language disorders, autism, emotional and behavioral disorders), we discussed social sciences in the field, in 

Ljubljana. Pupils from the 3rd and the 5th grades were getting to know Ljubljana as their home town, its natural geographical 

features and the cultural value of the city. During the course of their work, pupils were improving their self-esteem, 

communication skills and overcoming their fears. They were improving their cooperation, negotiation and compromising 

skills and were at the same time physically active. Using modern information and communication technology the experience 

gained in the field was connected in the classroom with theoretical knowledge and abstract concepts. During the process of 

learning the pupils were creative, self-initiated and relaxed. The knowledge they gained was certainly adopted.  

Keywords  

experimental learning, pupils with special needs, field work 

1. UVOD  
Danes se poučevanje zelo razlikuje od tistega pred 

dvajsetimi leti ali več. In ker ni vse staro zanič in vse 

moderno dobro, menim da je potrebno upoštevati staro 

modrost, ki pravi, da modrost preteklosti in izkušnje 

sedanjosti kreirajo izzive prihodnosti. V preteklosti so 

otroci veliko časa v šoli in doma preživeli zunaj, v naravi, 

kjer so imeli priložnosti pridobivati konkretne izkušnje in 

se preko njih učiti. Danes otroci vse več časa preživijo v 

zaprtih prostorih za različne namene, kjer se večino časa 

učijo preko posnemanja in memoriranja, na podlagi knjig, 

torej abstraktno. V prispevku vam bom predstavila primer 

dobre prakse obravnave družboslovne teme na terenu v 3. 

in 5. razredu in pomen tovrstnega načina učenja za otroke 

s posebnimi potrebami. 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
V starem kitajskem pregovoru, povej mi in bom 

pozabil, pokaži mi in se bom spomnil, vključi me in bom 

razumel, se skriva pomen izkustvenega učenja. 

Izkustveno učenje se je povečalo v zadnjih nekaj 

desetletjih kot odgovor na učenje, ki je zasnovano na 

knjigah, torej abstraktno učenje. Izkustveno učenje je 

način, kako se povežeta teorija in praksa, bistveno vlogo 

pa ima seveda osebna izkušnja, saj je za izkustveno 

učenje značilno, da se najbolje učimo, če nekaj naredimo 

sami (Garvas, 2010). 

Mijoč (2000, v Marentič Požarnik, 1992) pravi, da praksa 

sama po sebi še ne pomeni izkušnje, izkušnje se 

spremenijo v nova spoznanja šele s teorijo. Praksa ne 

omogoča novih spoznanj, če o njej ne razmišljamo in je 
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ne povežemo z znanji, teorijo in razmišljanjem drugih 

ljudi. 

Izkustveno učenje pomaga pridobivati lastnosti, ki bodo 

ljudem potrebne v prihodnosti. Med te lastnosti lahko 

prištejemo: občutljivost za sebe in druge, sposobnost 

prilagajanja na nove okoliščine, sposobnost komunikacije 

in sodelovanja, osebna avtonomija, zmožnost celovitega 

dojemanja. Gre za zmožnost znajdenja v nepredvidljivih, 

kompleksnih socialnih situacijah, za katerega ni enega 

vnaprej opredeljenega pravilnega odgovora oz. rešitve 

(Marentič Požarnik, 1992). 

3. UČENCI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
Poučujem na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. 

Vsi moji učenci so učenci s posebnimi potrebami. V 

oddelku, s katerim smo se lotili terenskega dela, so 

združeni učence enake starosti, a z različnimi posebnimi 

potrebami (avtizem, govorno-jezikovne motnje, 

primanjkljaji na posameznem področju učenja ter 

čustvene in vedenjske motnje). V skupini izstopa 

čustvena in vedenjska problematika ter komunikacijske 

ovire. Učenci za optimalno razumevanje in usvajanje 

znanja potrebujejo prilagojen vzgojno-izobraževalni 

proces, ki temelji na posebnostih posameznika. V 

oddelku so se kot uspešne izkazale naslednje strategije 

dela: 

- Multisenzorno posredovanje informacij. 

- Več časa za ponavljanje in utrjevanje znanja. 

- Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije. 

- Uporaba konkretnih ponazoril za boljšo razumljivost 

učne snovi. 

- Jasna, kratka in enoznačna navodila in vprašanja. 

- Medpredmetno povezovanje. 

- Učna razlaga podkrepljena s pisnimi izročki (miselni 

vzorci, povzetki snovi, ključne besede, slovarček 

novih besed, možnost fotokopij, če pisanje ni 

avtomatizirano). 

- Pomoč pri organizaciji zapiskov in možnost fotokopij 

povzetkov učne snovi. 

- Prilagojeno pisno gradivo. 

- Obsežnejša pisna gradiva razčlenjena na manjše, 

smiselne vsebinske enote. 

- Sprotno preverjanje razumevanja podanih vsebin. 

- Konkretizacija abstraktnih pojmov (npr. preko 

ustvarjanja). 

- Prilagojeno preverjanje in ocenjevanje. 

- Dosledno izvajanje in preverjanje dogovorjenih 

razrednih in šolskih pravil. 

- Uporaba šolskega dnevnika, za beleženje ustreznosti 

vedenja in dnevnih nalog oziroma opravil. 

4. POTEK DELA 
Tema, spoznavanje glavnega mesta Slovenije in hkrati 

mesta, kjer stoji naša šola, se mi je zdela enkratna 

priložnost, da učno okolje razširim izven učilnice in tako 

obogatim učni proces. S kolegico, ki je poučevala 5. 

razred, sva se dogovorili za sodelovanje. Učenci 5. razreda 

so bili učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in nekateri 

s pridruženo motnjo vedenja in čustvovanja. Prvi korak 

našega sodelovanja je bila napoved in predstavitev 

celotnega načrta izkustvenega projekta. V prvi fazi smo se 

opravili na sprehod po Ljubljani. Učenci so bili zadolženi 

za fotografiranje. Sprehod sva vodili učiteljici. Učence sva 

opozarjali na pomembnejše ustanove in kotičke mesta ter 

med razgovorom podajali informacije. Spodbujali sva jih 

k raziskovanju kotičkov, ki so jim bili všeč in tako se je 

naša pot kreirala sproti. Na sprehodu so učenci 

vzpostavljali stike z mimoidočimi in tako krepili tako 

verbalno kot neverbalno komunikacijo preko osebnih 

izkušenj.  

Nekaj dni po sprehodu smo zbrali fotografije, jih 

pregledali ter jih oblikovali v programu za urejanje 

fotografij Kizoa. Učenci so med pregledovanjem in 

oblikovanjem fotografij obnavljali znanje o Ljubljani in se 

učili smiselne rabe IKT. Bistvene podatke so učenci 

zapisali v zvezke v obliki miselnega vzorca, 

podkrepljenega s slikovnim materialom. Sledila je 

PowerPoint predstavitev Ljubljane, kjer smo združili 

pridobljene informacije o mestu. Ker so učenci sami 

izbirali pot in fotografirali, so jim informacije, ki sva jih 

ob tem podajali učiteljici, ostale v spominu. Tako je bila 

predstavitev pravzaprav le ponovitev že znanega. 

Ko je bilo znanje utrjeno, smo skupaj z učenci oblikovali 

spletno igro – Map Treasure Hunt (Ljubljana - moje 

mesto). Učencem 3. razreda so pri tem pomagali učenci 5. 

razreda, ki so bolj vešči uporabe spletnih orodij. Ob tem so 

učenci vzpostavljali prijateljske odnose z učenci izven 

svojega razreda, predvsem starejši učenci pa so krepili 

strpnost do mlajših. 

Za konec, smo odšli v mestno hišo Ljubljana, kjer smo se 

srečali z županom, Zoranom Jankovičem in z njim posneli 

kratek intervju. Intervju smo oblikovali s programom 

MovieMaker in ga objavili na spletni strani naše šole. Po 

obisku smo se z vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad in 

si naše mesto ogledali še iz ptičje perspektive. Učenci so 

samoiniciativno iskali točke, ki so jih fotografirali oz.  jih 

spoznali tekom procesa spoznavanja Ljubljane.  

V našem izkustvenem projektu smo upoštevali pozitivne 

izkušnje tradicionalnega izkustvenega učenja in jih 

obogatili z modernejšimi metodami, kar se je izkazalo kot 

primer dobre prakse. Po zaključenem projektu 

spoznavanja Ljubljane, smo tovrstno delo vsaj v nekaterih 

elementih prenesli tudi na druge vsebine in oddelke. 

5. ZAKLJUČEK  
Z opisanimi dejavnostmi so učenci pridobivali znanje 

multisenzorno, pridobili so veliko konkretnih izkušenj, s 

katerimi niso le usvajali šolskega znanja, temveč krepili 

druge pomembne veščine, kot so komunikacija, 

prilagodljivost, strpnost in sodelovanje. S tem so 

pomembno vplivali na zmanjšanje negativnih dejavnikov 

svojih posebnih potreb in krepili svojo samopodobo.  
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Učenci so bili v učnem procesu ustvarjalni, 

samoiniciativni in sproščeni. Znanje ki so ga pridobili je 

bilo zagotovo usvojeno. 

S tem načinom, sem želela  vzpodbuditi učence, da izrazijo 

svojo ustvarjalnost, vedoželjnost in predvsem, da 

spoznajo, da je učilnica lahko le prostor, kjer  naredimo 

sintezo informacij, izkušenj in znanja, ki smo jih pridobili 

zunaj zidov učilnice. 

Učimo se torej izkustveno, saj mnogokrat pozabimo, da 

se razvijamo in učimo živeti preko neposrednega stika z 

dejavnim življenjem oz. izkušnjami, ki jih pridobimo 

tekom le-tega (Marentič Požarnik 1992). 
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POVZETEK  

V prispevku je predstavljeno ustvarjanje učencev v času podaljšanega bivanja. Iz vsebin razširjenega programa, ki so se 

poskusno izvajale v času podaljšanega bivanja, so učenci črpali ideje za izdelavo družabne igre. Pri tem so se razporedili po 

skupinah, ki so jih sestavili po medsebojnem dogovoru. Vsaka skupina učencev je izbrala temo iz vsebin razširjenega 

programa, jo prilagodila svojim zanimanjem in izdelala igro. Ob tem so razvijali domišljijo in ročne spretnosti. Svojo igro so 

predstavili drugim učencem in preizkusili igre drugih skupin. Igre, ki so bile učencem najbolj zanimive, so predstavili tudi 

drugim skupinam podaljšanega bivanja. Pri tem so se sproščali in ugotavljali, kaj je zanimivo njihovim vrstnikom. Svoje 

izdelke so postavili na ogled in prejeli pohvale za svoje delo. Zaradi dobrega odziva na izdelane družabne igre so predlagali, 

da eno izmed iger izberejo za igro šole, oziroma da šola predstavlja igro obiskovalcem šole. Izvajanje takšnih dejavnosti 

izpolnjuje učence in učitelja in jih motivira za nadaljnje delo. 

Ključne besede  

Ustvarjanje, podaljšano bivanje, družabne igre. 

ABSTRACT  

The article focuses on the creativity of students during extended school day. Students drew ideas for new board games from 

the contents of the extended program, tested during extended school day. To this end they formed agreed-upon groups. Each 

group of students selected a facet from contents of expanded program, adapted it to their interests and created a game. During 

the activity they were developing their imagination and manual skills. They presented their game to other students and tried 

games that other groups made. The games that were the most interesting to them were presented to other groups of extended 

school day. They were relaxing and founding out what was interesting to their peers. Students placed their products on 

display and received the praise for their work. Due to a good response to the games made, they suggested to choose one of 

them to become the game of the school, or that the school presents the game to its visitors. The implementation of such 

activities satisfies students and teacher and motivates them to continue their work. 

Keywords 

Creativity, Extended School Day, Board Games. 

1. UVOD  
V podaljšanem bivanju sem učiteljica četrtega razreda. 

Letošnja skupina se je rada športno udejstvovala. Tako 

smo lahko veliko časa preživeli na šolskem igrišču s 

športnimi igrami ali pa s prosto igro, pri kateri je 

pomembno predvsem, da se učenci gibljejo na prostem in 

se sprostijo. Preostali čas zapolni učenje in pisanje 

domače naloge. Čas, namenjen ustvarjanju, pride na vrsto 

šele, ko se glavnina učencev že odpravi domov. V 

šolskem letu 2018/19 smo na naši šoli poskusno uvajali 

dejavnosti razširjenega programa [1] tudi v času 

podaljšanega bivanja. Vsebine, ki smo jih obravnavali, se 

uvrščajo na področje Gibanje in zdravje za dobro telesno 

in duševno počutje, ki se deli na podpodročja Zdravje in 

varnost, Gibanje ter Hrana in prehranjevanje. Predlagane 

vsebine smo razporedili tako, da je vsak mesec namenjen 

eni temi, s tem pa smo se lahko poglobljeno posvečali 

trenutni vsebini. Učenci so pri vseh obravnavanih temah 

sodelovali, izražali svoja stališča in postavljali vprašanja, 

zanimalo pa me je, katere vsebine so jim bile najbolj 

blizu in so jih najbolj zanimale. Ker sem želela v čas 

podaljšanega bivanja vključevati čim več možnosti za 

ustvarjanje, da bi imeli na izbiro dodatne možnosti 

razvijanja mišljenja preko spoznavanja, razumevanja, 

iskanja, predvidevanja, načrtovanja in odločanja, pa tudi 

reševanja in doseganja cilja ter ustvarjanja česa novega 

po njihovih lastnih zamislih, sem učencem ponudila 

možnost izdelave družabne igre, zamisli za izdelavo pa 

naj izhajajo iz vsebin, ki smo jih obravnavali v okviru 

razširjenega programa. Tovrstni izziv sem izbrala, ker so 

ustvarjanje, razvijanje domišljije in igra pomembni 

dejavniki v razvoju ter obogatitev vsakdanjega življenja. 

Igra, ki jo učenci izvajajo zaradi lastnega zadovoljstva, je 

še toliko bolj dragocena. Vključevanje soigralcev v igro 

spodbuja in razvija še druge vrline, ki jih učenci 

potrebujejo za uspešno življenje. 
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2. USTVARJANJE DRUŽABNIH 

IGER 
Da bi imeli več različnih možnosti in pristopov, sem se 

odločila za delo v majhnih skupinah, kjer bi vsak učenec 

lahko izrazil svoje zanimanje in sposobnosti. Učenci so 

se med seboj dogovorili, kako bodo oblikovali skupine s 

3 - 5 člani in izbrali vsebine, ki so jim najbolj zanimive. 

Med seboj so določili vodjo skupine, ki je zadolžen za 

spodbujanje članov k izvedbi igre in poročanje o 

dosežkih skupine, idejnega misleca, ki je razvijal zamisli 

na izbrano vsebino igre, avtorja besedil, ki je zapisal 

navodila igre in vprašanja v treh težavnostnih stopnjah ter 

avtorja likovne opreme, ki si je zamislil, kako bo igra 

oblikovana, da bo tudi vizualno zanimiva za igranje. 

Vsebine, ki so jih najbolj pritegnile, so se navezovale na 

Dan Zemlje, predvsem jih je prevzelo vesolje, ko smo si 

ogledali nekaj posnetkov ozvezdij in planetov, ki so 

sosedje našega planeta. Tako smo si v šolski knjižnici 

izposodili nekaj knjig o vesolju in jih večkrat prelistavali 

in prebrali kakšno zanimivost. Veliko zanimanja so 

pokazali tudi pri obravnavi prometa v obdobju, ko so se 

pripravljali na kolesarski izpit. Pogovarjali smo se o 

pravilih, ki jih že poznajo, reševali naloge s prometnimi 

znaki, na spletnih straneh poiskali kvize o prometnih 

pravilih, predvsem pa izpostavili njihove izkušnje na poti 

v šolo in domov. 

Čas, predviden za izdelavo iger, smo omejili na šest 

tednov. Učenci so o napredku posamezne igre poročali 

enkrat tedensko. Igre so lahko ustvarjali v času 

podaljšanega gibanja ali doma, med prostim časom. 

Nekaterim je to predstavljalo dodatno motivacijo, da so 

hitreje opravili delo za šolo (domače naloge, učenje) in se 

lotili ustvarjanja igre s sošolci v podaljšanem bivanju. 

Izkoristili smo tudi dneve dejavnosti, saj takrat učenci 

niso imeli domače naloge, zato smo lahko več časa 

namenili ustvarjanju družabnih iger in razvijanju izbrane 

teme oziroma oblikovanju vprašanj v treh težavnostnih 

stopnjah. Pokazalo se je, v katerih skupinah so si člani 

med seboj ustrezno razdelili delo, kdo je sproti opravil 

svoje zadolžitve, kakšna je medsebojna komunikacija in 

pripravljenost na medsebojno sodelovanje. Delali so 

samostojno, name so se obrnili po pomoč le, kadar so 

potrebovali kakšen nasvet, saj so bili zelo motivirani za 

delo. 

3. BI SE IGRALI Z NAMI? 
Učenci so sami izdelali igralno ploščo, figurice, kocko in 

kartice z vprašanji. Uporabili so preproste in dostopne 

materiale, ki so jih prinesli sami in si jih med seboj 

izmenjevali, kadar so ugotovili, da potrebujejo materiale, 

ki jih sami nimajo. Izbrane materiale so lahko izrezovali, 

lepili in barvali, predvsem kartonsko embalažo in papir, 

barvali so s suhimi barvicami ali flomastri. V četrtem 

razredu so učenci že dovolj spretni in natančni pri 

izrezovanju papirja, kartonska embalaža iz debelejše 

valovite lepenke pa je zahtevala več ročnih spretnosti in 

vztrajnosti, da je izrezana oblika ustrezala zamislim. Tu 

se je pokazalo medsebojno sodelovanje v skupinah, ko so 

si priskočili na pomoč, se spodbujali in iskali drugačne 

rešitve, da bi končni izdelek sledil ideji ali pa so 

prilagodili idejo materialom in času, ki je bil na voljo. 

Čas, v katerem so ustvarjali družabne igre, je zelo hitro 

minil. Že med ustvarjanjem iger so se učenci z njimi 

igrali. Deloma zato, da so jih sproti preizkušali, predvsem 

pa, ker jih je izbrana tematika tako navduševala, da so ji 

posvečali čim več časa, ki so ga imeli na voljo. Po šestih 

tednih smo si ogledali tri družabne igre, ki so bile dovolj 

dodelane, da se jih je lahko igralo. Dve igri sta se 

navezovali na vesolje, ena pa na promet. Nekaj iger je 

ostalo nedokončanih. Vse tri skupine so predstavile svojo 

igro sošolcem, razložili so pravila in način igranja, potem 

pa so povabili sošolce, da se jim pridružijo pri igri. 

Učenci so z navdušenjem preizkusili vse tri igre. Nekateri 

učenci so po preizkusu opazovali in spodbujali druge, ki 

so se želeli še igrati, vsi pa so se strinjali, da se je vloženi 

trud in čas obrestoval, saj so izdelali zanimive igre. 

Ker so se sami zelo zabavali in sproščali ob igranju, so na 

preizkus povabili tudi učence drugih skupin. Težavnost 

vprašanj so prilagodili mlajšim učencem, pripravljena so 

imeli tudi zahtevnejša vprašanja, če bi se igri pridružili 

tudi starejši. Še posebej so bili nad igrami navdušeni 

učenci petega razreda, ki se jim je zdela ideja o izdelavi 

družabnih iger zelo zanimiva. Pohvalili so tudi tematiko 

in izvedbe iger in si želeli, da bi tudi sami lahko ustvarili 

kaj podobnega. 

4. NA OGLED POSTAVIM SVOJO 

IGRO 
Že na začetku smo se dogovorili, da bomo nastale igre 

pokazali vsem učencem šole, da bi dobili informacijo, ali 

so igre zanimive tudi drugim. Tako smo v šolski avli za 

en teden postavili razstavo družabnih iger. V času 

rekreativnega odmora so si igre ogledali učenci od 

šestega do devetega razreda, v času kosila in v 

popoldanskem času pa tudi starši in drugi obiskovalci 

šole. Zanimanje za igre je bilo veliko, prejeli smo 

pohvale za idejo in za izdelane igre. 

5. MOŽNOSTI, ŽELJE IN NOVI 

IZZIVI 
V času razstave družabnih iger sem se pogovarjala z 

učitelji in zanimalo me je sodelovanje z učitelji in učenci 

3. triade za izdelavo ene ali več iger iz trpežnejšega 

materiala, kot je les in z obstojnejšimi barvami. Odzivi so 

bili pozitivni in pripravljenost za sodelovanje velika, tako 

da se razvijajo nove zamisli, kako zasnovati in izpeljati 

dejavnosti v prihodnjem šolskem letu, da bo nastala 

družabna igra, ki jo bo šola lahko predstavljala 

obiskovalcem šole.  

6. ZAKLJUČEK 
V času izdelave družabnih iger sem prejela dodatno 

potrditev, da so učenci zelo ustvarjalni in motivirani, 

kadar lahko sami izbirajo med različnimi možnostmi in se 

prisluhne njihovim željam. Ponosni so na svoje izdelke, 

na medsebojno sodelovanje in pomoč, ki so je deležni 

sami ali ko jo nudijo sošolcem. Pri tem pokažejo veliko 

lastne pobude tako za izbiro dejavnosti kot tudi za 

medsebojno sodelovanje, saj sami opazujejo in presodijo, 

s čim najbolj prispevajo k doseganju željenih rezultatov. 

Pri tem se zabavajo in sproščajo. Dejavnosti, ki izstopajo 

iz vsakdanjih učnih obveznosti učencev so primerna 

popestritev in hkrati tudi izziv tako učencem kot učitelju. 

Sam proces in končni rezultati pa prinašajo zadovoljstvo 

vsem udeležencem, ki si po doseženih uspehih želijo, da 
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bi se večkrat imeli možnost preizkusiti v takšnih in 

podobnih dejavnostih, še posebej, če potekajo skozi igro. 
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POVZETEK  

Temeljni nalogi učitelja sta izobraževanje in vzgajanje. Učitelja nihče ne sodi po karakterju, ampak po njegovi učinkovitosti. 

Iz lastnih izkušenj in opazovanj vemo, da so eni učitelji bolj učinkoviti kot drugi, zato je nujno, da se vsi učitelji od časa do 

časa ustavimo ter razmislimo o svojem delu, hodimo na izobraževanja, prebiramo priročnike ipd. in skušamo v razredu biti 

čim bolj učinkoviti. Dober učitelj likovne umetnosti mora izkazovati pedagoške in likovne kvalitete. Uspešen učitelj se mora 

prilagajati digitalni dobi, modernizaciji in novostim, ki jih prinaša vsakdan.  Za vsakega učenca je v učnem procesu likovne 

umetnosti zelo pomembno rokovanje s stvarnimi, oprijemljivimi stvarmi, različnimi materiali in orodji. Tako mora učitelj 

uporabljati primerne učne metode in oblike ter učence spodbujati in motivirati za likovno izražanje. Pouk mora problemsko 

zasnovati. Enako pomembno je upoštevanje individualizacije pouka in celostnega razvoja učenca. 

Ključne besede  

likovna umetnost, učni proces, učitelj likovne umetosti, učenec  

ABSTRACT  

The fundamental task of the teacher is education and training. The teacher is not judged by his character, but after his 

performance. All the while we know from our own experience and observations that one teacher is more effective than other, 

so it is essential that every teacher from time to time needs to stop and reflect on his work, on education, read manuals etc. 

and try to be as effective as possible. A good fine arts teacher must demonstrate both pedagogical and artistic qualities.  A 

successful teacher must adjust to the digital age and be open to novelties. It is very important for each pupil to be able to 

handle tangible things, various materials and tools. One of the most important skills of a modern teacher is the knowledge of 

appropriate teaching methods. Lessons must be problem based. It is equally important to understand the importance of 

individualization and a holistic development of students as well as encouragement and motivation. 

Keywords 

fine arts,  teaching process, fine arts teacher, pupil 

1. UVOD  
Pri izbiri poklica učitelja posameznika vodi ljubezen do 

predmeta, ki ga uči in naklonjenost do otrok. Njegova 

vloga v učnem procesu je izjemnega pomena, saj lahko 

njeni pozitivni in tudi negativni vplivi na učencu pustijo 

trajen vtis. Na svojih strokovnih izobraževanjih postane 

pedagog strokovnjak na svojem področju, njegova skrb 

za otroke, retorične sposobnosti, voditeljska in vzgojna 

žilica v razredu, pa iz njega naredijo učitelja. 

Izobraževanje in vzgajanje sta učiteljevi glavni nalogi. Za 

uspešno učiteljevo delo so zaželjene lastnosti, kot so 

ekstravertiranost, empatija, socialni čut, osebnostna 

zrelost in stabilnost, pozitivna samopodoba, fleksibilnost 

in proaktivnost. Pomembna sta tudi avtoriteta in vzgled.  

2. UČITELJEVA VLOGA V 

RAZREDU 
Pri svojem delu vsak učitelj zavzema različne vloge. 

Tako največkrat posreduje znanje, lahko je razrednik, 

mentor, je spraševalec, ničkolikokrat vzdrževalec 

discipline, reševalec konfliktov, poslušalec, svetovalec 

itd. [1]. 

Učitelja ne sodimo po njegovem karakterju, ampak po 

njegovi učinkovitosti. To da je učitelj učinkovit pa ne 

pomeni, da je popoln ali da čudovito predava, ampak, da 

iz svojih učencev izvleče največ oziroma najboljše [2],. 

Takšni učitelji svojim učencem premišljeno omogočijo 

veliko priložnosti za učenje. Iz lastnih izkušenj in 

opazovanj pa vemo, da so eni učitelji bolj učinkoviti kot 

drugi.  Zato je nujno potrebno, da se vsi učitelji od časa 

do časa ustavimo in razmislimo o svojem delu, hodimo 

na izobraževanja, preberemo kakšen priročnik in 

skušamo v razredu biti čim bolj učinkoviti. Učinkovitost 

bomo lahko dnevno opazovali in analizirali na podlagi 

analize razredne klime, ustvarjalnosti in zavzetosti 

učencev za delo v razredu ter drugih povratnih 

informacij. 

2.1 Vloga likovnega pedagoga v učnem 

procesu 
Dober učitelj likovne umetnosti mora izkazovati 

pedagoške in likovne kvalitete. Butina [3] našteva, da 

mora obvladati likovni jezik, poznati cilje likovne 

dejavnosti, imeti mora občutek za ustrezno razmerje med 

likovno-teoretičnim delom in likovnim izražanjem 

učencev, zahtevnost likovnih pojmov in učnih korakov 
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mora znati prilagajati sposobnostim učencev, načrtovati 

mora pestre učne situacije, skrbno mora izbrati metode in 

oblike dela, uporabljati mora nazorna učna sredstva in 

pripomočke, imeti mora dobre komunikacijske spretnosti 

itd. 

Pri razmerju likovno-teoretičnega dela je potrebno biti 

posebej previden. Čas, ki ga učitelji porabimo za 

teoretični del, naj bo strnjen, jedrnat in kratek, da bi 

učencem pustili čim več časa za praktični del oz. likovno 

ustvarjanje. Vse praktične likovne naloge, preko katerih 

bo učenec usvojil likovne pojme, vsebine in cilje, bodo 

zagotovo razumljivejše, znanje pa trjajnejše. 

3. DOBA TEHNOLOGIJE 
Sočasno z razvojem nove svetovne tehnologije, se 

izobraževanje vsakič znajde v novem položaju, ki zahteva 

spremembe celotnega izobraževanja. Učitelj je postal tudi 

posrednik med gradivom in učencem. Zato ob 

strokovnem znanju potrebuje še znanja za ravnanje s 

sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

Odloča, kaj je pomembno, kaj si je treba zapomniti, čemu 

posvetiti pozornost, katere informacijo so prave in katere 

ne in učence uči selekcionirati ter predelovati dostopne 

informacije v znanje.  

Tako imenovana digitalna doba, kakor jo imenuje Starkey 

[4], nam je dala inovacije, ki so danes poznane vsem. 

Dobili smo hišni računalnik, spoznali smo, in s pridom 

uporabljamo, medmrežje, vsakodnevno obiskujemo 

socialna omrežja, prava redkost je tudi, če kdo ne 

uporablja telefona z brezžičnim internetom ipd.  

Inovacije in nadgradnje so vsakodnevne in tehnologija ter 

njeni uporabniki postajamo vse bolj zahtevni. Učitelji 

morajo biti pripravljeni na spremembe in na lastno 

nadgradnjo izkušenj, da bodo poznali tehnološke 

zmožnosti in jih bodo lahko uporabljali tudi v razredu.  

Pomembna naloga učitelja je, da učenca v digitalnem in 

tehnološkem svetu usmerja in nauči ceniti medsebojne 

odnose, prijateljstvo, druženje in pristni stik z ljudmi in 

okoljem. Zavedati se mora, da se komunikacija med 

učenci spreminja, saj je vse bolj prisotno druženje na 

socialnih omrežjih, fotografije ter zasebne informacije in 

dogodki pa so lahko v trenutku deljeni z vsemi spletnimi 

prijatelji in tistimi, ki jih učenci imajo za prijatelje. 

Učitelj mora iz vzgojnega vidika učence upozoriti tudi na 

morebitne pasti, v katere se lahko z nepremišljeno 

uporabo ujamejo in tako preventivno ukrepa. Ozaveščati 

pa mora svoje učence na tak način, da se bodo zavedali 

tudi virtualnosti ali neresničnosti tega tehnološko 

ustvarjenega sveta in jih opozoriti, da mu prehitro lahko 

posvečamo preveč svojega časa.   

4. POMEMBNOST TAKTILNOSTI 

IN STVARNOSTI 
Za vsakega učenca je zelo pomembno rokovanje s 

stvarnimi, oprijemljivimi stvarmi, različnimi materiali in 

orodji. Tako bo učenec cenil, spoznal in vzljubil realno 

okolje, hkrati pa ga bo učitelj usmerjal, da bo spoznal in 

se zaveda nevarnosti in drugačnosti virtualnega sveta.  

Zanimivo je razmišljanje avtorice Turkle [5], ko povzema 

Winstona Churchilla, ki je dejal, da ljudje oblikujemo 

svoje stavbe, nato pa one oblikujejo nas. Misel ponovi 

tudi za digitalno tehnologijo. Tehnologija je postala 

arhitekt naše intimnosti. Digitalni svet nam nudi veliko 

svobode, a nas hkrati oddaljuje od pristnih človeških 

odnosov, pogledov iz oči v oči, stiska rok, dotika ... 

Ena izmed najpomembnejših veščin, ki jih mora imeti 

sodobni učitelj, je pomen poznavanja uporabe učnih 

metod. Enako pomembno je upoštevanje individualizacije 

pouka in celostnega razvoja učencev. Poznavati mora 

karakteristike učnih metod in biti vešč njihovega 

kombiniranja z drugimi elementi učnega procesa. Imeti 

mora vpogled v njihovo ustreznost za določena starostna 

obdobja učencev in možnost z njihovo uporabo. Učence 

mora spodbujati in motivirati, da bodo dosegli čim višje 

cilje [6]. 

Prehod iz tradicionalnega v netradicionalni pristop 

poučevanja in učenja Marentič- Požarnikova [7] vidi v 

uporabi dejavnega učenja, kot učenja, ki učenca celostno, 

miselno in čustveno aktivira. Omogoča mu trajnejše in 

uporabnejše znanje. Pouk, kjer gre za mnogo smiselnih 

interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, 

imenuje transakcijski pouk. Naslednja etapa takšnega 

pouka je transformacijski pouk, ki pomeni spreminjanje 

pojmovanj o svetu in osebnosti ne le za učenca, temveč 

tudi učitelja.  

Učna tehnologija pravzaprav spreminja funkcijo in 

položaj učitelja pri pouku, saj učitelj manj razlaga, 

pridobiva na organizacijski funkciji [8]. Z vključevanjem 

učnih sredstev in pripomočkov v pouk pa se je 

spremenila tudi učiteljeva vloga. Učitelj pouk 

premišljeno organizira in usmerja, saj del njegovega dela 

prevzamejo učna sredstva. Ker je pouku likovne 

umetnosti danes namenjenih majhno število ur, je 

smotrna uporaba pravih učnih sredstev še pomembnejša. 

Z njihovo pomočjo postane pouk nazoren. Učenci 

posebnosti likovnih pojmov razumejo in si jih laže 

zapomnijo. Seveda pa mora učitelj uporabo učnih 

sredstev v poteku učne ure skrbno načrtovati. Za 

dojemanje likovne umetnosti je pomembno, da se učitelj 

z učenci ob učnih sredstvih veliko pogovarja [9] in 

upošteva tudi njihov pogled na umetnost [10]. Učenci so 

pri likovnem izražanju izvirnejši in bolj domiselni, če 

likovne pojme, materiale in motive čustveno doživljajo. 

Tovrstni učinek je velik zlasti ob ogledovanju izvirnega 

likovnega dela [11], ob obisku galerije ali razstave [12].  
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Slika 1: Narodna galerija v Ljubljani (osebni arhiv) 

Pri pouku likovne umetnosti naj bi učitelj poskrbel tudi 

za odnos in vzdušje, v katerem se bo učenec lahko 

sproščeno likovno izražal. Odnos med učencem in 

učiteljem na nek način profesionalen in neoseben, saj je 

učitelj v razredu z jasnim ciljem, da posreduje znanje 

učencem. Tudi učenci vedo, da so v razredu zaradi 

pridobivanja znanja in razvijanja spretnosti ter 

sposobnosti. Vseeno pa je uspeh tega t.i profesionalno-

družbenega odnosa največkrat odvisen ravno od osebnega 

odnosa, ki se vzpostavi med učiteljem in učencem [13]. 

Interaktivni pouk likovne umetnosti daje poudarek 

enakovrednemu razvoju kognitivnih, čustvenih, socialnih 

in dejavnih kompetenc, ki se razvijajo v procesu 

percepcije, recepcije in interpretacije likovnih vsebin. 

Interakcija med učiteljem in učenci vključuje pogovor, v 

katerem učitelj uporabi svoje likovno izkustvo, da bi 

prepoznal in pomagal učencem pri ozaveščanju struktur, 

ki jih ustvarjajo [14]. Ni pravilnih in napačnih 

odgovorov, temveč se o različnih pogledih razpravlja in v 

skupnem pogovoru prihaja do zaključkov. Vprašanja, ki 

jih postavlja učitelj, morajo biti jasno zastavljena in 

razumljiva za vse učence. Pristop učitelja je prijateljski in 

spodbujevalen. Učenec se ob takem odnosu počuti 

sproščenega za izražanje lastnih idej. 

5. PROBLEMSKO ZASNOVAN 

POUK 
Problemsko zasnovan pouk predstavlja pri poučevanju 

likovne umetnosti najosnovnejši metodični pogoj za 

aktiviranje čustvenih, psihomotoričnih in spoznavnih 

funkcij ob samostojni likovni dejavnosti učencev [15]. V 

središču problemske situacije je problemsko zasnovana 

likovna naloga, ki jo morajo učenci rešiti na likovno-

ustvarjalen način. Poiskati morajo rešitev, s pomočjo 

lastnega ustvarjalnega mišljenja in izražanja. Pri 

reševanju problema oziroma pridobivanju lastnih 

izkušenj učenci samostojno, ob nevsiljivem vodenju in 

spremljanju učitelja, poiščejo ustrezno rešitev. 

Tudi za Cenčičevo [16] je ta vrsta pouka pomembna. 

Kadar pouk temelji na problemski situaciji, izzove pri 

učencih miselne procese, s katerimi samostojno pridejo 

do rešitve zastavljenega problema. Z uporabo miselne 

aktivnosti, spoznavnih struktur in sebi prilagojenem 

tempu dela usvojijo novo znanje.      

Tacolova [17] pravi, da je treba problemsko zasnovati 

metode in izvedbo. Rezultat bo ustvarjalen učni proces, ki 

bo spodbujal ustvarjalnost in delovnost. Učitelj bo z njim 

spodbujal razvijanje sodelovalnosti, koncentracije, 

ustvarjalnega problemskega mišljenja, opazovanja in 

motivacije za likovno izražanje. Naštete lastnosti pa so 

predpogoj za uspešno komunikacijo vseh akterjev v 

učnem procesu.  

Učitelj likovne umetnosti lahko pouk zastavi problemsko 

in učencem predtavi obstoječe likovne rešitve, na to 

izzove učence k izkanju novih, drugačnih rešitev. 

Omogoči jim lahko raziskovanje novih likovnih 

materialov, orodij in pripomočkov. Na tak način jih bo 

motiviral in razvijal njihove spretnosti, ustvarjalnost in  

izvirnost [18]. 

5.1 DODATNE VSEBINE 
Učitelj poleg rednega pouka lahko izvaja likovni krožek, 

dodatni likovni pouk po in pred poukom, organizira in 

udeležuje se lahko likovnih kolonij in likovnih natečajev. 

V likovno interesno dejavnost, likovni krožek, se 

vpisujejo učenci po interesu in ne po likovnih 

sposobnostih. Likovne vsebine učitelj na podlagi 

starostne stopnje oblikuje z učenci, kjer upošteva njihove 

želje ter dostopnost materialov in orodij za ustvarjanje. 

Delo poteka v manjših skupinah, kar omogoča boljšo 

individualno obravnavo učencev [19]. 

 

 
Slika 2: Groharjeva likovna kolonija (osebni arhiv) 

 

Učitelj se mora ob vključevanju IKT v pouk zavedati 

didaktične uporabnosti in njenih omejitev. Predvsem 

mora uporabo načrtovati tako, da bo z uporabo določene 

IKT prispeval k doseganju učnih ciljev in k boljšem 

razumevanju učencev. 

Dober učitelj likovne umetnosti bo svojim učencem 

omogočal vedno nove, drugačne načine izvajanja učnih in 

jim občasno popestril pouk, tudi izven učilnice. Lahko se 

odpravi z njimi v okolico šole, kjer ustvarjajo na prostem, 

ali pa celo organizira kakšno dejavnost, kot sta obisk 

galerije ali umetnikovega ateljeja. Šolski vrtovi so 

premalokrat izrabljena priložnost za izvedbo ure likovne 

umetnosti. Učenci bodo na omenjenih krajih doživeli 

nepozabno izkušnjo in na netradicionalen način ali prav 

zaradi njega usvojili nova in utrdili stara znanja, 

razumevanja in cilje. Grimshaw [20] pravi, da likovne 
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stvaritve učenec dojema s čuti, za razumevanje pa 

potrebuje določene izkušnje, znanje in domišljijo.  

Poseben vtis na učenca naredi tudi obisk galerije. Kužnik 

[21] razlaga, da je osnovna naloga obiska galerij 

spoznavanje učencev, s kakovostnimi deli likovne 

umetnosti. Galerija kot prostor netradicionalnega učnega 

okolja nudi usvajanje novega znanja, spretnosti in navad 

ter krepi kulturno identiteto. Učenje v šoli in v galeriji se 

medsebojno dopolnjujeta. Galerijska izkušnja naj razširi 

in oplemeniti naučeno v razredu. V šoli lahko učencem 

na primer ponudimo verbalno razlago likovnih pojmov, 

galerija pa to razlago vizualno potrdi. Galerija omogoča 

avtentično učenje. Učencem v galeriji ponudimo 

spoznavanje vsebin, ki so določene z učnim načrtom, 

obisk pa jih motivira za likovno dejavnost [22]. Podobno 

je z opazovanjem originalnega likovnega dela ali 

obiskom galerije. 

Že omenjeni bisk galerije učencem omogoči edinstveno 

in neposredno opazovanje umetniških del. Tavčar [23] 

govori o pozitivistični smeri, ki velik pomen pripisuje 

neposrednemu opazovanju stvari in t.i. intuitivni metodi, 

ki naj omogoči poučevanje prek poizkusov in uporabe 

vseh čutil in ne samo besed (prav tam, str. 59). V galeriji 

je učence potrebno usmerjati k opazovanju in jim zraven 

razlagati. Avtor omenja še pragmatistično smer, ki 

zagovarja obisk galerij z vidika pridobivanja kulturnega 

bogastva raziskovanja umetnosti in usvajanja novega 

povezanega znanja ter kot spodbudo za ustvarjanje 

likovnih del. 

Posebna izkušnja za otoke je tudi, ko se srečajo z 

likovnim umetnikom. Še posebej zanimivo jim je, če ga 

lahko opazujejo pri delu. Na ta način spoznajo posebnosti 

nastajanja likovne stvaritve, značilnosti likovnih orodij, 

pripomočkov, podlag, likovnih materialov in ravnanja z 

njimi. Učenci lahko umetniku zastavljajo vprašanja in 

dobijo takojšnje povratne informacije. Tako bolje 

razumejo obravnavane likovne pojme in hkrati dobijo 

motivacijo za lastno likovno izražanje. Neposredno 

opazovanje nastajanja likovnega dela predstavlja 

avtentično učenje, sama stvaritev pa avtentično učno 

sredstvo. Obisk likovnega ustvarjalca lahko izvedemo v 

razredni učilnici ali v učilnici, kjer poteka pouk likovne 

umetnosti,a je vsekakor efektivnejše, da likovnega 

ustvarjalca z učenci obiščemo kar v njegovem ateljeju. 

Tako učencem omogočimo še pristnejšo izkušnjo in s tem 

povezano avtentično učenje [23].  

Lancaster [24] predlaga, da učenci ob aktivnem 

ustvarjalčevem delu tudi sami izvajajo likovno nalogo. 

 

 
Slika 3: Ustvarjanje v ateljeju (osebni arhiv) 

 

Originalna likovna dela umetnikov in kvalitetne 

reprodukcije lahko učitelj obesi v likovni učilnici ali po 

šolskih hodnikih. Učitelj ima zares veliko možnosti, da 

učencem približa umetnine ter delo umetnika. Ob 

učiteljevi razlagi in lastnih izkušnjah bodo učenci razvili 

razumevanje in spoštovanje likovne umetnosti.  

Ne smemo pozabiti tudi na učiteljevo neverbalno 

komunikacijo. S svojim zgledom učitelj ne nazadnje 

pokaže več, kot bi lahko kadarkoli povedal. Smrtnik 

Vitulićeva [25] odnos učitelja do učencev izpostavi kot 

vzorec, ki ga učitelji prenašamo na učence. Ta odnos 

mora biti spoštljiv, spodbujevalen in nežen, da bodo 

učenci dobili dober vedenjski vzorec iz katerega se bodo 

učili.   

Pomembnost komuniciranja z učenci izpostavi tudi 

Tacolova [26]. Zdrava interakcija med učenci in 

učiteljem pa je odvisna tudi od osebnostne rasti 

posameznega učitelja. Priporočljiva so stalna strokovna 

izpopoljnevanja ter izobraževanja tako na didaktičnem, 

komunikacijskem, kot tudi na umetniškem področju.   

Učitelji so nedvomno predani strokovnjaki, ki  močno 

vplivajo na svoje učence. Poklic učitelja omogoča 

posamezniku, da razvije svoj potencial voditelja na 

pedagoškem področju in lahko pozitivno vpliva na 

spremembe v življenju mladih ljudi. Nanje vpliva 

vsakodnevno s svojo kreativnostjo, potrpežjivostjo in 

strokovnostjo [27]. 

6. ZAKLJUČEK 
Vloga učitelja kot mentorja in vzornika sta v 

osnovnošolskem izobraževanju morda dve vlogi, ki bosta 

učencem največ pomenili. S svojim zgledom, predanostjo 

in željo pomagati drugim, bodo učenci zaznali v učiteljih 

osebo, ki jim bo pomagala razviti svoje edinstvene talente 

in sposobnosti. Ravno talenti in sposobnosti učencev se 

zelo kmalu opazijo pri pouku likovne umetnosti. Poleg 

vseh naštetih vlog, v katere vstopa učitelj v učnem 

procesu, je morda najpomembnejša vloga prav ta, da 

opazi učence, ki potrbeujejo nasvet, zgled, pomoč in 

nasvet, da jim prisluhne, jim pomaga in jih usmeri. 
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POVZETEK  

V današnjem času se vse več govori o preobremenjenosti naših otrok s preobsežnimi učnimi vsebinami in domačimi nalogami ter 

z mnogimi obšolskimi dejavnostmi. Tako postajajo otroci vse bolj nemirni, razdražljivi in nemotivirani za delo. Primanjkuje jim 

miru. V prispevku predstavljam uporabo sprostitvenih dejavnosti v učnem procesu kot motivacijo, razvedrilo, nagrado ali vmesno 

razbremenitev oziroma “počitek”.  Da bi učenci v učnem procesu aktivno sodelovali, bili bolj motivirani za delo in se navsezadnje 

v šoli dobro počutili, v svoje delo vključujem sprostitvene dejavnosti z namenom otrokom približati pouk in učenje. Vključevanje 

omenjenih aktivnosti v učni proces pozitivno in vzpodbudno vpliva tako na učence kot na učitelje. K prispevku dodajam nekaj 

konkretnih primerov iz prakse kot tudi mnenj otrok o vključevanju sprostitvenih dejavnosti v učni proces.  

Ključne besede 

preobremenjenost otrok, sprostitvene dejavnosti, motivacija, razbremenitev, primeri iz prakse. 

ABSTRACT  

Nowadays, more and more children are overburdened; with extensive learning content and homework, and with many extra-

curricular activities. Thus, children become more and more restless, irritable, and unmotivated for work. They lack peace. In my 

article, I am presenting the use of relaxation activities in the learning process as motivation, entertainment, reward or intermittent 

relief or "rest". In order to actively participate in the learning process, students were more motivated to work, and after all, at 

school, I felt good in my work, I included relaxation activities in order to bring the child closer to teaching and learning. The 

inclusion of these activities in the learning process positively and stimulatively affects both pupils and teachers. I add some 

concrete examples from practice as well as the opinions of children about the inclusion of relaxation activities in the learning 

process. 

Keywords 
overburdened children, relaxation activities, motivation, relief, examples from practice. 

 

1. UVOD 
Učni proces je postal precej zahteven, od učencev se 

pričakuje visoka stopnja zbranosti in učinkovitosti. 

Tancigova [1]  govori o tem, da se v današnjem času 

poudarja učinkovitost učenja in da memoriranje dejstev in 

procedur ne ustreza sodobnim zahtevam družb. Vse kaže na 

to, da vsi otroci tega res ne zmorejo, vsaj ne na način, kot so 

mu danes v večini priča. Če primerjamo prvi razred 

osnovne šole danes in ob uvajanju devetletnega programa, 

se od šestletnikov danes pričakuje bistveno večja zmožnost 

memoriranja in koncentracije. Igra ni več v ospredju. Kot 

učiteljica opažam, da so otroci med poukom mnogokrat 

nemirni, razdražljivi, nemotivirani in napeti. Tako sem v 

svoje delo v razredu pričela vključevati sprostitvene 

aktivnosti, s pomočjo katerih otroke usmerjam k 

zastavljenim učnim ciljem. Čeprav je mnogokrat težko, je 

ključnega pomena tudi individualen pristop. Menim, da se 

je potrebno otroku delno prilagoditi in si pridobiti njegovo 

zaupanje. Vsekakor me ob tem vodi zavedanje, da otroci 

nujno potrebujejo igro in gibanje tudi za učenje. 

Sprostitvene dejavnosti otroke razvedrijo, jih motivirajo za 

delo in pritegnejo njihovo pozornost. Vplivajo na počutje in 

dobre medsebojne odnose. Menim, da se gibanje in 

sproščanje pri pouku v naših šolah premalo uporabljata, saj 

prepogosto zmanjkuje časa za to.  

2. MOTIVACIJA IN IGRA 
Otroci so za šolsko delo različno motivirani. Prave notranje 

motivacije in želje po znanju je malo, zato jih je potrebno 

ves čas spodbujati in jih držati “budne”. Največji izziv za 

učitelja predstavljajo moteči in nemirni učenci, ki ves čas 

komentirajo, se sprehajajo po razredu, klepetajo, 

povzročajo hrup (spuščajo glasove, drgnejo ravnilo ob 

mizo, ipd.), se gugajo na stolu, ne delajo zapiskov ali 

domačih nalog, ne prinašajo šolskih potrebnščin, se igrajo, 

ipd. V takih primerih je potrebno sproti iskati rešitve z 

minimalnim negativnim vplivom na potek učnega procesa.  
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Nekaterim učencem je že uvodna motivacija na začetku učne 

ure ali pozitivna povratna informacija o opravljeni domači 

nalogi dovolj, da so zbrani celo šolsko uro. So pa tudi taki, ki 

potrebujejo več takih spodbud, da “zdržijo do konca”. Žal pa 

ni malo takih, pri katerih tudi to ne zaleže. So v svojem svetu, 

in jih je težko premakniti. To so pogosto otroci, ki jim bolj 

leži praktično delo, osebni stik, zato se večkrat poslužujem 

obravnave učne snovi s konkretnimi dejavnostmi, ki 

pritegnejo njihovo pozornost.  

Tako smo na primer v četrtem razredu pri družbi, ko smo 

obravnavali življenje v preteklosti, v razredu pripravili mlečni 

močnik na star način. “Moteči” učenci so bili najbolj aktivni 

tako pri pripravi kot tudi pri pospravljanju. V tretjem razredu 

smo pri obravnavi čistih snovi in zmesi pekli palačinke in 

pripravili čokoladni namaz. S tem smo sledili učnim ciljem, ki 

se navezujejo na snovi, ločevanje zmesi, vpliv 

temperature na agregatno stanje snovi. V četrtem razredu smo 

pri obravnavi vode s čebulnim testom ugotavljali čistost pitne 

ustekleničene vode različnih proizvajalcev. Učenci so vsak 

dan z velikim zanimanjem opazovali rast čebulnih koreninic , 

ki so kazale čistost vode. Spet drugič smo ugotavljali stopnjo 

onesnaženosti vodnih zajetij iz okolice na podlagi 

organizmov, ki se v njih nahajajo in ugotovili, da je 

Ljubljanica zelo onesnažena, saj v njej živijo vrtinčarji.  

Tudi delo v podaljšanem bivanju je mnogokrat z igro 

usmerjeno k učnim ciljem. Projekt za spodbujanje bralne 

pismenosti smo izvajali na zelo preprost način in sicer tako, 

da so si učenci pripravili kotičke za branje, izrezovali črke 

ali besede iz časopisa in ustvarjali domišljijske povedi ali 

zgodbe. Tako so na igriv način razvijali ljubezen do branja 

in nevede veliko prebrali. Kot največji uspeh pri tem pa si 

štejemo to, da so učenci pričeli sami posegati po knjigah 

tudi doma.  

Motivacijo lahko pogosto izvajamo kot miselno igro, ki se 

navezuje na učno snov v obliki križank, rebusov, asociacij, 

poskusov. Tudi gibalne igre so odličen način za ponavljanje 

učne snovi, npr. igra dan/noč (za nepravilne oz. pravilne 

trditve), skakanje kolebnice (učenje poštevanke). 

Tancigova  [1] govori o povezavi med telesom in kognicijo 

in o smiselnosti vpeljave ustvarjalnega giba ter ostalih 

sprostitvenih tehnik v učno okolje. Pravi tudi, da se otrok “z 

igro uči gibati, uči pa se tudi z gibanjem”. Pri igri se otroci 

zelo sprostijo in zabavajo, zato sploh nimajo občutka, da se 

učijo in prav znanje, pridobljeno na tak način, največ šteje. 

Šport sem največkrat lahko povezovala z matematiko (štetje 

in merjenje dolžine poskokov, utrjevanje poštevanke s 

kolebnico ali podajanjem žoge, ustvarjanje likov s telesi, 

ipd.). Taka oblika učenja otroke pritegne k raziskovanju in 

navsezadnje jim postaja sam učni proces, ki je mnogim 

nezanimiv in tog, blizu. Tudi kasneje, ko se bodo morali 

pripravljati na ocenjevanje, se bodo ob spominu na način 

podajanja učne snovi lažje lotil dela.  

Tudi učno okolje je lahko že samo po sebi odlično 

motivacijsko sredstvo. Naša šola je letos bogatejša za 

učilnico na prostem in če si jo le uspemo pridobiti za 

opravljanje naloge, je le ta z lahkoto opravljena.  
 

 

Slika 1: Pisanje naloge v učilnici na prostem 

 

3. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI IN 

SPROŠČANJE 
Sprostitvene dejavnosti lahko izvajamo v povezavi z učnimi 

vsebinami ali samostojno. V vsakem primeru imajo 

sprostitveni učinek – učenci se sprostijo in razvedrijo. 

 “Kot učiteljica v podaljšanem bivanju se poslužujem 

različnih sprostitvenih dejavnosti in tehnik sproščanja. Zelo 

pomembno se mi zdi, da se otroci razbremenijo, zato imajo 

na voljo veliko neusmerjenega prostega časa, ki ga 

izkoristijo za prosto igro, risanje, ustvarjanje ali počitek. 

Naš skupni čas v podaljšanem bivanju pričenjamo s 

sproščanjem, kar nam je v veliko pomoč pri nadaljnjih 

aktivnostih. To dosegamo z izvajanjem osnovnih 

sprostitvenih tehnik z dihalnimi vajami, s katerimi 

poglabljamo sproščenost posameznih delov telesa. To 

počnemo ob mirni glasbi ali pa v popolni tišini. Opazujemo 

svoje dihanje in sproščamo napetosti. Dihamo mirno, 

poglobljeno, s podaljšanim izdihom skozi usta. Ob tem 

imamo oči zaprte in naša pozornost je usmerjena le na 

dihanje in sproščanje telesa. Občasno se odpravimo tudi na 

notranje popotovanje.” [2] To je način sproščanja, ko si v 

mislih predstavljamo izmišljen, varen prostor, kjer smo 

lahko umirjeni in srečni. Predstavljamo si na primer kraj, 

kjer smo bili na počitnicah. Na tem varnem mestu lahko 

pozabimo na vsakodnevne obveznosti in se zabavamo v 

domišljijskem svetu. [4] “Ob koncu sproščanja z dihanjem 

ali notranjim popotovanjem si izrekamo lastne pozitivne 

afirmacije kot so na primer: rad/a se imam; danes si uspel/a 

odlično opraviti vse naloge; zelo si se potrudil/a, ponosen/a 

sem nate, super si ipd. Nato sledi tehnika postopnega 

sproščanja mišic, ki jo je razvil zdravnik in fiziolog 

Edmund Jacobson. Pomembno pri tem je, da se zavedamo 

sebe in mirno dihamo. Čeprav se ob tem otroci zelo 

razživijo, je že sama preusmeritev pozornosti na lastno telo 

dosegla svoj namen. Vadbo izvajamo do 20 minut. Tako se 

naše bivanje v šoli nadaljuje v prijetni atmosferi in učenci 

se zelo dobro počutijo in so bolj umirjeni.” [2]   
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Slika 2: Sproščanje v razredu [3] 

 

4. KAJ MENIJO OTROCI? 
Kot zanimivost k prispevku dodajam še nekaj mnenj otrok, 

ki so bili vključeni v različne sprostitvene aktivnosti v oviru 

pouka ali podaljšanega bivanja. Imena so izmišljena. 

“Všeč mi je, da se malo razgibamo, ko gremo ven, ko 

kuhamo in ko delamo poskuse.” Anja 

“Meni je bilo zelo všeč, da je bil pouk drugačen.” Matic 

“Všeč mi je, ko gremo na tabor in raziskujemo.” Miha 

“Všeč mi je bilo, ko smo kuhali močnik.” Teja 

“Najbolj všeč mi je bilo, ko smo imeli pouk v učilnici na 

prostem.” Mia 

“Dobro mi je, go grem ven, da se tam učim in pišem.” Taj 

“Všeč so mi poskusi, ker se iz tega veliko naučiš. To mi je 

zelo poučno. Super je.”Maja 

“Meni je bilo všeč, ko smo kuhali, ko gremo ven, ko smo v 

učilnici na prostem in ko beremo knjige.” Ana 

“Sproščanje mi pomaga, da sem bolj sproščen in ker mi 

daje moč.” Nik 

“Sproščanje mi pomaga, da se ne kregam in da sem mirna. 

Ko se sproščam, mi zelo paše in ko jem, ne govorim.” Neja 

“Sproščanje mi je zelo všeč, ker se počutim kot v čarobnem 

svetu in sem sproščena tudi doma.” Jana 

“Ko se sproščam, sem zelo miren. Ko končam s 

sproščanjem, lepše pišem in imam lep dan.” Mina 

“Ko se sproščaš, je lepo. Lažje delam nalogo. Sproščam se 

tudi doma.” Matej 

“Ko se sproščamo, se tudi malo pomirim. Ko se sprostimo, 

tudi lažje naredim domačo nalogo in ostale stvari. Ko se 

sprostim doma, lažje zaspim.” Tara 

“Všeč mi je, da se je učiteljica spomnila sproščanja, ker 

lažje pišem in delam naloge. Po sproščanju se počutim 

super.” Leja 

“Meni je sproščanje zelo všeč zaradi tega, ker potem lažje 

delam domačo nalogo in imam lep dan.” Sara 

“Pred sproščanjem sem v redu, po sproščanju sem super. 

Dejan 

“Sproščanje me zelo sprošča, ker potem mi gre lažje pri 

matematiki, slovenščini in okolju.” Miha 

“Sproščanje se mi zdi v redu. Malo me sprosti, malo me 

nasmeji. Bolj aktiven sem in počutim s nasmejanega. 

Sproščanje je zabavno in kulsko.” Jan 

“Pred sproščanjem sem jezen, po sproščanju pa vesel. 

Sproščanje mi pomaga, da sem bolj priden.” Tian 

5. ZAKLJUČEK 
Uvajanje sprostitvenih dejavnosti in spročanja v pouk se mi 

zdi izjemnega pomena, saj ne vplivajo le na uspeh in dobro 

počutje otrok v šolskem prostoru, temveč tudi na učitelje. S 

tem se med drugim dviga tudi kakovost medsebojnih 

odnosov in komunikacije.  
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POVZETEK  

Kamišibaj je dragocen pripomoček, ki je lahko v pedagoškem delu uporabljen na različne, ustvarjalne načine. Pri pouku 

slovenščine učenci spoznajo značilnosti pravljic ter napišejo svojo avtorsko pravljico. Predstavijo jo lahko z lutkami, filmom, 

dramatizacij, pa tudi s pomočjo kamišibaja, ki ga iz različnih materialov izdelajo sami. Izdelajo risbo, grafiko ali sliko, ki 

služi kot pomična podlaga za pripovedovanje. Ustvarjajo, interpretirajo svojo avtorsko pravljico in ob tem reflektirajo svoja 

spoznanja in občutja. Pripravijo nastop za učence na razredni stopnji, kar jim omogoča predstavitev svojega izdelka, 

ustvarjalen prostor za predstavitev svojega dela. Vloga učitelja pri tem je nudenje podpore pri ustvarjanju, pomoč pri izdelavi 

in spodbujanje pri razvoju idej, kar učencem omogoča razvoj na mnogih področjih: ročne spretnosti pri izdelovanju, 

jezikovne spretnosti pri ustvarjanju pravljice, kreativnost pri izdelavi grafične predstavitve vsebine, soočanje s tremo pri 

javnem nastopanju in vsestransko možnost pri sodelovanju s skupino in razvijanju medosebnih spretnosti. 

Ključne besede  

kamišibaj, gledališče, avtorska pravljica, pouk slovenščine, ustvarjalnost 

ABSTRACT  

Kamishibai is a valuable instrument that can be used in teaching in different and creative ways. In Slovenian classes, students 

learn about fairytale characteristics and they write their own fairytale. They can present it using puppets, film, dramatization 

or kamishibai that they prepare from different materials by themselves. They can make drawings, graphics or pictures, which 

serve as a moving template for story-telling. They create and interpret their fairytale and while doing that they also reflect on 

their comprehension and feelings. They also put up a performance for younger students, which allows them to showcase their 

product and offer a creative space to showcase their work. The teacher's role is to support the students in their creative 

process and help them in creating their work, which allows students to develop different skills: manual, linguistic, artistic, 

performance and cooperative.  

Keywords 

Kamishibai, theatre, fairytale, Slovenian Class, creativity 

1. UVOD  
Gledališče kamišibaj je oblika pripovedovanja zgodbe ob 

slikah, ki so predstavljene na malem lesenem odru 

(butaj). Gre za vrsto umetniškega izražanja, ki združuje 

različne tipe umetnosti, kot so likovna in gledališka 

umetnost, pa tudi umetnost pripovedovanja zgodb in 

pesništva. V osrčju gledališča kamišibaj je posebna 

povezava med pripovedovalcem gledališča kamišibaj in 

njegovim občinstvom. Ta vrsta umetnosti je vse bolj 

popularna v Sloveniji, vse pogosteje pa se jo uporablja 

tudi v pedagoške namene. S kamišibaj gledališčem si 

otroci skozi umetniški proces lažje zapomnijo podatke, 

krepijo svojo ustvarjalnost in različne vrste umetniškega 

izražanja.   

V prispevku predstavljamo osnovne značilnosti kamišibaj 

gledališče ter njegove vsestranske uporabe, pri čemer se 

osredotočamo na vlogo kamišibaja v pedagoškem 

procesu. Prikažemo primer uporabe pri pouku 

slovenskega jezika v osnovni šoli in sicer pri obravnavi 

učne snovi spoznavanja značilnosti pravljic. Natančneje 

opisujemo celoten proces od zamisli do predstave in v 

zaključku metodo evalviramo ter dodajamo pogled na 

vlogo učitelja v samem procesu.  

Korenine gledališča kamišibaj najdemo pri budističnih 

menihih na Japonskem, ki so ob slikah pripovedovali 

svete zgodbe. Kamišibaj predstavlja umetniški način 

pripovedovanja zgodb ob slikah na majhnem (navadno 

lesenem) odru. Pripovedovalec (kamišibajkar) tako 

pripoveduje zgodbo, ki jo oplemeniti z risbami, ki se 

tekom zgodbe spreminjajo oziroma menjujejo. V 

izvirniku je pripovedovalec navadno potoval po mestih, 

svoj majhen oder postavil na vogal ulice ter ustvaril 

majhno gledališče.  

Predvsem v tridesetih letih prejšnjega stoletja, v obdobju 

velike depresije, ter do konca druge svetovne vojne, je 

bila to na Japonskem ena izmed najpopularnejših oblik 

umetnosti. Zgodbe kamišibaj gledališča iz njegovega 

najpopularnejšega obdobja zato dajejo pomemben 

vpogled v izkušnje in mišljenje posameznikov, ki so 

živeli v izjemno težkih okoliščinah vojne [5]. 
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Zaradi njegove velike popularnosti ravno v času pred 

velikim tehnološkim napredkom ni nenavadno, da so 

Japonci prve televizije poimenovali kar električni 

kamišibaj. Verjetno pa je prav popularizacija televizije 

pripomogla k zatonu njegove priljubljenosti v petdesetih 

letih.  

Pri gledališču kamišibaj ne gre le za predstavljanje 

umetniških del na majhnem odru, pač pa je ključnega 

pomena posebna povezava občinstva in umetnika. 

Specifika kamišibaj gledališča je namreč ravno v tem, da 

združuje različne oblike umetnosti, skozi zgodbo pa te 

oblike združuje v poseben svet umetnosti in domišljije 

[3].  

 

 

Slika 1: Pripovedovalka med predstavo kišimbaj 

gledališča v razredu (Vir: Lasten, 2018) 

Eno kamišibajsko zgodbo navadno sestavlja od 12 do 15 

slik, ki so približno v A3 velikosti, na zadnji strani pa je 

napisana zgodba, ki jo pripovedovalec bere oziroma z 

določeno mero improvizacije pripoveduje občinstvu. 

Čeprav tak opis kamišibaja močno spominja na slikanice, 

pa je prednost kamišibaja prav v prej omenjeni povezavi 

z občinstvom in v dejstvu, da je kamišibaj skupinska 

aktivnost in s tem tudi skupinska izkušnja [4].  

Značilnost dobrih kamišibajkarjev je predvsem v tem, da 

znajo dobro graditi napetost v zgodbi in zanimanje 

občinstva. Vseskozi drži komunikacijo z občinstvom in 

jih s svojim pogledom napeljuje na slike ob določenih 

trenutkih. Mojstri kamišibaj gledališča so med drugim 

pozorni tudi na način premikanja slik, intonacijo 

pripovedovanja ter presenečenja med samo predstavo [2].  

Čeprav na domačem Japonskem ni več tako priljubljen 

kot je nekoč bil, pa popularnost kamišibaj gledališča raste 

drugod po svetu, na primer v Franciji, Belgiji, Italiji, pa 

tudi v Sloveniji, kamor je to umetnost leta 2013 prinesel 

Igor Cvetko. O vedno večji popularnosti v Sloveniji priča 

tudi nedavni festival kamišibaj gledališča v Štanjelu. Na 

festivalu je sodelovalo 34 ustvarjalcev, program pa je bil 

namenjen tako odraslim, kot otrokom. Najboljšo 

predstavo po izboru komisije nagradijo z zlatim 

kimišibajem, hkrati pa ob festivalu potekajo tudi 

delavnice izdelave mini kamišibaja ter vrsta drugih 

dogodkov, kot so razprave, okrogle mize in razstave [6]. 

Kamšibaj gledališče je privlačno tako za občinstvo, kot 

način zabave za umetnike, saj jim omogoča vrsto 

različnih načinov umetniškega izražanja, vse pogosteje pa 

jo uporabljajo tudi pedagogi, kot didaktično sredstvo v 

šolah. Tudi na Japonskem so kamišibaj namreč 

uporabljali kot orodje za učenje pripovedovanja.  

Kamišibaj velja za zelo večstransko in zabavno orodje, s 

katerim lahko močno popestrimo klasično učenje v šolah. 

Omogoča integriran pristop tako k učenju in ponavljanju 

snovi, kot k različnim načinom umetniškega izražanja in 

spoznavanja umetnosti, kot so gledališče in vizualne 

umetnosti. V nekaterih državah je možno kupiti že 

izdelane kamišibaj zgodbe, s katerimi se popestri učne 

ure in nadomesti klasično branje zgodb ali lutkovne 

predstave.  

Ena izmed velikih prednosti kamišibaj gledališča pa je 

prav v tem, da ga je moč uporabiti na veliko različnih 

načinov. Tako lahko tehniko kamišibaj gledališča 

uporabimo na način, da so otroci le pasivni opazovalci 

oziroma igrajo vlogo občinstva, lahko pa so pri izvedbi 

bolj aktivni s svojimi predlogi in sodelovanjem v zgodbi. 

Na najbolj aktiven način pa lahko učence vključimo v 

kamišibaj gledališče tako, da si sami izberejo, ali celo 

izmislijo zgodbo, jo sami ilustrirajo ter so nato tudi sami 

v vlogi pripovedovalca in režiserja svoje lastne kamišibaj 

predstave, kar lahko naredijo sami ali pa v obliki 

skupinske aktivnosti [4]  

Gledališče kamišibaj se lahko kot učni pripomoček 

uporablja že v predšolski vzgoji pri spoznavanju novih 

vsebin ali kot način pripovedovanja pravljic. Njegova 

prednost je v tem, da lahko zgodbo predstavimo večkrat, 

hkrati pa slike v lesenem okvirju ponujajo veliko 

možnosti za uprizoritev zgodb [2].  

Izkušnje kažejo, da gledališče kamišibaj dobro vpliva na 

sodelovanje, učenje in ustvarjanje otrok ter je zelo dobro 

prilagodljivo glede na cilje in oblike dela. Pri tem pa je 

pomembno, da se zgodba in dejavnost s kamišibajem 

prilagodi skupini in njihovi interesom ter željam [2] 

Pedagogi opazujejo veliko pozitivnih lastnosti uporabe 

gledališča kamišibaj tudi pri pouku v šolah. V samem 

procesu ustvarjanja kamišibaja si otroci zamislijo svojo 

zgodbo, ki jo nato skozi risbo oziroma ilustracijo 

interpretirajo v slikah. S tem združujejo različne vrste 

umetnosti in igrajo zelo aktivno vlogo v umetniškem in 

učnem procesu, medtem ko je učitelj bolj  vlogi 

spodbujevalca. Poleg tega pa otroci tudi izgubljajo svoj 

strah pred nastopanjem, saj nastop predstavlja le eno 

izmed faz v procesu ustvarjanja, in jo kot tako otroci  tudi 

sprejmejo. S tem so na odru sproščeni in ker predstavljajo 

svojo zgodbo, ki jim je tako blizu, se lahko vzpostavi 

posebna energija med gledalci in ustvarjalci, ki da 

otrokom še več samozavesti [1].  

Z gledališčem kamišibaj lahko učne cilje dosegamo na 

drugačen način, predvsem pa je gledališče uporabno v 

primerih, ko otroci usvajajo besedilo oziroma se učijo na 

pamet (na primer učenje pesmi). Skozi umetniški proces 

in ilustracijo si pesmi veliko hitreje zapomnijo skozi 

asociacije, ki so jih sami uprizorili v ilustracijah.  

Na drugi strani pa je gledališče kamišibaj v današnji 

družbi pomembno tudi z vidika spodbujanja učenja brez 

uporabe modernih tehnologij ter skozi umetniški proces, 

ki se začne s praznim listom papirja, konča pa se z 

nastopom pred občinstvom.  

Zaradi relativno enostavne in tehnično nezahtevne 

uporabe se kamišibaj predstave uporabljajo v različnih 

okoliščinah, tako v šolah in vrtcih, kot tudi v bolnišnicah 

in okoljih z ranljivejšimi skupinami.  
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2. UPORABA GLEDALIŠČA 

KIMIŠIBAJ PRI POUKU 

SLOVENŠČINE – PRIMER OSNOVNE 

ŠOLE OLGE MEGLIČ  
Kot učiteljica v osnovni šoli sem se s kamišibaj 

gledališčem prvič srečala na seminarju, ki sta ga vodila 

ga. Jelena Sitar in g. Igor Cvetko, ki je začetnik kamišibaj 

gledališča v Sloveniji. Na seminarju smo podrobneje 

spoznali kaj je to kamišibaj, kakšne so njegove tehnične 

posebnosti in kakšna je umetniška, pedagoška in 

terapevtska vrednost kamišibaja. Seminar je bil tudi 

praktično zasnovan, zato smo se pobližje spoznali s 

podrobnostmi izdelave kamišibaja in predstavitvijo 

zgodbe.  

Seminar je služil kot odlična osnova ter navdih za prenos 

pridobljenega znanja v šolsko okolje. Pred tremi leti smo 

nato tehniko prvič prenesli k pouku slovenščine in nato z 

ustvarjanjem nadaljevali tudi z učenci v naslednjih letih. 

Vsebinsko smo uporabo gledališča kamišibaj umestili na 

način, da je bil skladen z učnim načrtom. Pri pouku 

slovenščine smo obravnavali literarno obliko pravljic in 

njihove značilnosti, kar smo lahko združili z uporabo 

kamišibaj gledališča.  

Otroci so nato napisali svoje lastne, avtorske pravljice, 

nato pa so imeli na izbiro več različnih načinov 

predstavitve teh pravljic. Izbirali so lahko med klasično 

dramatizacijo, lutkovno predstavo, filmom ali 

kamišibajem in večina otrok se je odločila za predstavitev 

s kamšibajem. Skozi celotni umetniški process so nato 

spoznali vse faze izdelave kamišibaja ter svojo pravljico 

prenesli v umetniški izdelek. Naredili so svoje ilustracije 

ter zgodbo tako interpretirali na svoj način. Zadnja faza 

procesa je bil nastop, na katerem so svoje izdelke v obliki 

kamišibaj gledališča predstavili učencem razredne 

stopnje na Osnovni šoli Olge Meglič.  

Osnovna ideja je bila uporaba kamišibaj gledališča na 

način, ki bi združeval vsebinsko in ustvarjalno delo. 

Pravljica ima različne pomene in namene v pedagoškem 

procesu in kot taka ne predstavlja le literarne zvrsti – ima 

pedagoški, vzgojni, razvojni, psihološki in sociološki 

namen. Uporabljamo jo lahko večplastno, tako pri 

spoznavanju z literarnimi deli kot za pripomoček pri 

pripovedovanju zgodb ter za spodbujanje ustvarjalnosti in 

skupinskega dela. Iz teh razlogov je bila obravnava 

pravljice primerna učna snov, ki smo jo obravnavali s 

pomočjo kamišibaj gledališča. 

Pri tem smo si zastavili sedem ključnih ciljev in namenov 

uporabe kamišibaj gledališča pri pouku, ki so zajemali 

celoten proces. Uvodoma so učenci napisali svojo 

avtorsko pravljico, sledil je ustvarjalni proces in nato 

predstavitev. Skladno z namenom tega prispevka se na 

proces pisanja pravljice ne bomo osredotočali, zato 

podrobneje opisujemo delo v drugi in tretji fazi, ko je 

pravljica že bila napisana in pregledana.  

Vloga učiteljice je zelo pomembna že preden se dejansko 

proces začne odvijat. Osnovni cilji in namen dela z 

kamišibaj gledališčem so bili: 

1. Učenci spoznajo kamišibaj gledališče.  

2. Raziskujejo zgodovino, kulturno ter tehnično 

dediščino minigledališča in značilnosti pripovedovanja 

ob slikah na malem odru. 

3. Iz lesa, kartona, papirja, blaga ali drugega 

materiala izdelajo mali oder (butaj - japonsko gledališče). 

4. Izdelajo risbo, grafiko ali sliko kot pomično 

podlago za pripovedovanje. 

5. Ustvarjajo, interpretirajo izbrano zgodbo/pravljico 

in vadijo nastop. 

6. Nastopajo s pripovedovanjem zgodb z uporabo 

malega odra (npr. kamišibaj). 

7. Reflektirajo spoznanja in občutja. 

Prvi cilj je bil, da se učenci podrobneje spoznajo s 

kamišibaj gledališčem, saj gre za nepoznano obliko 

umetnosti in predstavitve zgodb. Kamišibaj gledališče 

sem predstavila s pomočjo fotografij, z opisovanjem in 

pripovedovanjem; prav tako sem v razred prinesla en 

primer, ki sem ga sama izdelala na seminarju. Tako so 

imeli boljšo predstavo kaj bomo počeli. V tej fazi sem 

opazila, da se je kreativni proces že pričel, saj so začeli 

spontano nizati ideje o tem, na kakšen način bi lahko 

svojo pravljico predstavili. Nekateri učenci so v tej fazi 

spraševali že zelo podrobna vprašanja (»Ali smem 

uporabiti blago?« ali »Koliko minut imam na voljo«), iz 

česar gre sklepati, da so predstavljeno snov lahko 

povezali s svojim primerom. V tej fazi se zdi pomembna 

vloga učitelja v tem, da začetno viharjenje možganov 

spodbuja, podaja odprte odgovore in podpira inovativne 

ideje. Hkrati je pomembno pustiti prostor za dodatna 

vprašanja tudi tistim učencem, ki idej niso imeli v prvem 

hipu.  

Drugi cilj dela s kamišibaj gledališčem spoznavanje 

kulturnega in zgodovinskega ozadja kamišibaj gledališča 

ter njegovo tehnično dediščino. Ta del sem predstavila s 

pomočjo pripovedi o slavnem kamišibajkarju. Hkrati so 

otroci spoznali značilnosti nastopanja in pripovedovanja 

ob slikah in malem odru.  

Nadalje je bil cilj, da učence spodbudim k razvijanju 

ideje o izdelavi lastnega mini gledališča. V tej fazi je zelo 

pomembna učiteljeva usmerjevalna vloga, da z odprtimi 

vprašanji spodbuja učence k razmisleku o velikosti, 

materialu, barvah oziroma splošni vizualni reprezentaciji 

svoje pravljice kot jo sami vidijo. V ta namen sem v 

razred prinesla različne materiale (les, karton, papir, 

kolaž, blago, vrvice, barvice in druge likovne 

pripomočke), da so lahko zbirali in razvijali svoje ideje 

ob tem, da so materiale lahko prijeli in preizkusili. Kot 

oder oziroma osnova kamišibaja se pogosto uporablja les 

in karton, saj sta materiala, primerna za obdelovanje, a 

hkrati dovolj čvrsta, da na okvir pripnemo še grafiko. Ta 

faza močno podpira tudi urjenje v finomotoričnih 

spretnostih, odpira pa tudi možnost za razpravo o varni 

uporabi orodja in pripomočkov ter skrbi za čistočo 

razreda. 

Četrti cilj se navezuje na izdelavo risbe, grafike ali slike 

kot osnove za pripovedovanje zgodbe. Pred samim 

ustvarjanjem so na list papirja učenci izpisali nekaj 

pomembnih točk svoje pravljice, ki jih bi vizualno 

predstavili s pomočjo kamišibaja. Vloga učitelja v tej fazi 

je spodbujanje učencev, da izluščijo najpomembnejše 

dogodke in like, ki v zgodbi nastopajo in jih želijo 
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izpostaviti v kronološkem zaporedju. Ob tem lahko vse 

ostale dele zgodbe, ki ne bodo vizualno zajeti na sami 

grafiki, ustno opišejo pri predstavitvi. Na ta način 

spodbujamo sposobnost učencev, da prepoznajo 

pomembne elemente posameznega literarnega besedila (v 

tem primeru avtorske pravljice) in ga znajo povzeti v 

kronološkem zaporedju zgodbe. Za izdelavo slike 

oziroma grafike imajo učenci na voljo različne tehnike 

risanja, slikanja, lepljenja – način predstavitve njihove 

zgodbe je prepuščen njihovi odločitvi. Pri samem procesu 

ustvarjanja učitelj lahko ponudi svojo pomoč (»Kako ti 

gre, potrebuješ mogoče pomoč?«) ali pa usmerja z 

vprašanji, ki se že nanašajo na kasnejšo predstavitev 

zgodbe (»Če stopiš dva koraka nazaj, se dovolj dobro 

vidi, kaj je na sliki? Bi morda dodal še kaj barve?«). Na 

ta način učitelj spodbuja učence, da ob ustvarjanju hkrati 

razmišljanju tudi o drugih – gledalcih njihove predstave.  

Nadalje je bil cilj uporabe kamišibaj gledališča, da učenci 

ustvarijo svojo zgodbo, povežejo besedilo z vizualno 

zgodbo ter jo interpretirajo, nato pa z njo nastopijo pred 

publiko z uporabo prej izdelanega malega odra in slik, ki 

predstavljajo uprizoritev njihove zgodbe. V tem koraku je 

pomembno, da imajo učenci dovolj časa za vajo, 

vprašanja in ponovitve, saj javno nastopanje pred 

razredom pogosto lahko spremlja tudi sram, strah, 

tesnoba ali druga neprijetna občutja. V primeru učencev, 

ki bi imeli težavo s predstavitvijo, besedilo predstavitve 

bolj podrobno zapišemo, učenci jih odnesejo domov, da 

lahko svoj govor vadijo tudi izven šolskega pouka. Pri 

vajah je učiteljeva vloga tudi usmerjanje v jasno, dovolj 

glasno in razločno izgovorjavo, spodbujanje k uporabi 

različne intonacije in barve glasu ter kreativnosti pri 

samem načinu predstavitve. Predstavitev izvedemo v prvi 

fazi v varnejšem okolju v razredu, sicer so dobro 

izpeljane prestavitve lahko primerne tudi za nastop na 

šolski prireditvi ali proslavi. 

 

Slika 2: Učenki med predstavo (Vir: Lasten, 2019) 

Zadnji cilj učne enote je bil, da otroci svoja spoznanja in 

občutenja uporabe nove metode tudi reflektirajo. Zadnja 

faza je izrednega pomena tako za učence kot za učitelja, 

saj ponuja prostor za diskusijo, povratne informacije, 

evalvacijo in ideje za morebitne spremembe v 

prihodnosti. V tej fazi je pomembna priprava učitelja, da 

pripravi orientacijska vprašanja za učence, ki so lahko 

primeroma: 

- Ali ste zadovoljni s predstavitvijo svoje 

zgodbe? 

- Kaj vam je bilo pri ustvarjanju najbolj všeč? 

Kaj vam je bilo najmanj všeč? 

- Kako so vam bile všeč zgodbe sošolcev? 

- Ali bi lahko kamišibaj uporabili še v kakšnem 

drugem primeru? 

Glede na odgovore učencev lahko postavimo 

podvprašanja in svoja ter njihova opažanja uporabimo kot 

iztočnico pri pripravi učnega načrta za prihodnje šolsko 

leto.  

3. ZAKLJUČEK 
Kamišibaj gledališče je način pripovedovanja zgodb, ki 

združuje različne načine umetniškega izražanja. Zaradi 

tega je zelo zanimiv koncept tako za ustvarjalce, kot za 

občinstvo, primeren pa je tudi za najmlajše otroke. Še 

več, iz naše izkušnje lahko sklepamo, da je gledališče 

kamišibaj lahko tudi zelo dobra aktivnost za dopolnitev 

oziroma nadgradnjo pedagoškega procesa ter ima vrsto 

pozitivnih učinkov.  

Z vidika celotnega ustvarjalnega procesa je gledališče 

kamišibaj izjemno uporabno predvsem, ker združuje 

različne faze in oblike umetnosti. Tako so znotraj enega 

projekta otroci ustvarjali tako na področju literarne 

umetnosti, kot tudi ročnih spretnosti in likovne umetnosti. 

S tem so krepili svoje sposobnosti umetniškega izražanja 

ter kreativnosti in kombiniranja različnih vrst aktivnosti. 

Gotovo je prednost kamišibaj gledališča tudi v tem, da 

lahko aktivnosti prilagodimo glede na skupino ter po 

potrebi vnesemo tudi komponento skupinskega dela, s 

čimer se otroci učijo medsebojnega sodelovanja, 

skupinskega dela, komunikacije ter deljenja obveznosti in 

nalog.  

Uporaba kamišibaj gledališča se je izkazala za zelo 

uspešno, predvsem pri spodbujanju otrokove kreativnosti 

in umetniškega izražanja preko različnih umetniških 

tehnik. Hkrati so zelo učinkovito usvojili novo snov in na 

praktičnem primeru spoznali lastnosti pravljic.  

Opazili smo lahko mnogo pozitivnih učinkov kamišibaj 

gledališča, med drugim so otroci v svoje pravljice veliko 

bolj vživeli, kot bi se zgolj s pisanjem zgodb. Prav tako 

niso imeli težav z nastopanjem in predstavljanjem zgodb 

pred svojimi vrstniki, saj smo posebno pozornost 

namenili govornim vajam, pripravi na nastop in drugih 

tehnikam za zmanjševanje treme. 

Z vidika pomnjenja zgodb lahko ugotovimo, da so si 

otroci ob ustvarjanju likovnih ilustracij svojih zgodb te 

zapomnili veliko prej kot ob navadnem branju, kar odpira 

vrsto možnosti za uporabo kamišibaj gledališča v 

primerih kadar se morajo otroci pesmi ali zgodbe (morda 

pa tudi učno snov) učiti na pamet.  

Verjetno največja prednost kamišibaj gledališča pa je 

prav v tem, da ga lahko prilagajamo glede na skupino in 

možnosti izvedbe. Uporaben je lahko tako kot tehnika 

pripovedovanja zgodb, način spodbujanja aktivne 

participacije učencev pri zgodbi, lahko pa uporabimo 

celoten proces izdelave lastne zgodbe, pri čemer otroci 

oblikujejo svoj lasten projekt, ki ga na koncu tudi 

predstavijo. Od tega je odvisna tudi vloga učitelja pri 

samem procesu.  

Kot glavne omejitve uporabe kamišibaj gledališča pri 

pouku bi lahko omenili, da izdelava celotne lastne 

predstave zahteva precej časa. Kamišibaj gledališče lahko 

predstavlja oviro tistim učencem, ki jim likovno izražanje 

ni blizu ali pa imajo strah pred javnim nastopanjem. A z 
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ustreznimi prilagoditvami lahko gotovo naslovimo tudi 

potrebe teh učencev. Učencem lahko v teh primerih 

ponudimo delo v paru ali celo manjši skupini, prav tako 

lahko navodilo modificiramo tako, da napišejo avtorsko 

pravljico, a predstavijo drugo, vsem znano (npr. Rdečo 

kapico). V primeru prevelike treme lahko ponudimo tudi 

predstavitev v ožjih, manjših skupinah učencev in šele 

nato pred razredom. Za učence, ki imajo veliko tremo, 

lahko predstavitev pred drugimi učenci šole izpustimo.  

Kamišibaj lahko služi kot dobro dopolnilo pedagoškemu 

procesu, predvsem pa je uporaben tudi z vidika 

večdisciplinarnosti in medpredmetnega povezovanja, saj 

smo ga v našem primeru uporabili tako za namene pouka 

slovenščine, sam proces pa je vseboval tudi veliko prvin 

likovne vzgoje, tehničnega pouka, nastopanja. Skozi 

ustvarjanje in predstavitev pa so otroci razvijali tudi 

mnogo mehkih veščin, kar služi kot uporaben dodatek 

klasičnim učnim načrtom.  
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POVZETEK 

Učbeniki nam lahko služijo kot vir informacij, nam pomagajo pri poučevanju in uresničevanju ciljev učnega načrta. Po drugi 

strani pa nas pogosto vsebinsko in časovno omejujejo, jemljejo možnost vnašanja naše lastne kreativnosti in ustvarjalnosti v 

pouk. Poučevanje tujega jezika v prvem triletju brez učbenika in delovnega zvezka mi je odprlo nov svet poučevanja. S 

pomočjo različnih seminarjev, delavnic in lastnega raziskovanja sem spoznala raznolike poti, ki so vodile učence k 

uresničevanju ciljev. Ni mi bilo več potrebno slediti napotkom v učbeniku. Strukturo in okvir dela sem določila sama. Moje 

izhodišče je bil izključno učni načrt in posamezni učenec (njegovo predznanje, način sprejemanja informacij). V pomoč so mi 

bili različni didaktični pripomočki, aktivne učne metode in oblike dela. Cilje sem dosegala s pomočjo aktivnega (gibalnega) 

sodelovanja med učenci in učiteljem (poslušanje navodil, pravljic, učenje in prepevanje pesmi, družabne igre, ustvarjanje 

učencev, uporaba IKT tehnologije). Na posvetu želim predstaviti svoje ugotovitve, nekaj primerov dejavnosti ter didaktični 

material, ki mi je bil pri tem v pomoč. 

Ključne besede 

prva triada, angleščina, didaktično gradivo 

ABSTRACT  

A student's book can be a source of information, help us teach and accomplish curriculum goals. On the other hand, it brings 

about not only content and time limitations, but also reduces the amount of our own creativity. Teaching a foreign language 

in the first triad of primary school without using a student's book or workbook has opened new possibilities. By attending 

several conferences, workshops and our own research we got familiar with various paths which lead pupils into achieving the 

same goals. The student's book was not to be followed anymore. It was entirely on us to develop the structure and plan the 

lesson, having in mind only the curriculum and pupil (his pre-knowledge, the way of receiving information). Various didactic 

materials, active teaching methods and techniques were used. The goals were reached by active (kinaesthetic) participation 

between the teacher and pupils (listening to instructions and fairy tales, learning and singing songs, playing games, pupils' 

creativity, using ICT). At the conference some observations, activities and didactic materials will be presented. 

Keywords 

first triad, English, didactic materials 

1. UVOD 
Učitelji ves čas iščemo informacije o novostih, 

didaktičnih gradivih, učnih pristopih … Pri tem nam je v 

pomoč različna strokovna literatura, ki jo najdemo na 

spletu, v knjižnici, v knjigarni. Marsikaj izvemo na 

izobraževanjih, ki pokrivajo določeno tematiko, ki nas 

zanima. 

Tudi učenci iščejo informacije, mlajši pri odraslih, 

starejši pa se pogosteje že obračajo na splet. Določene 

informacije dobijo v strokovni literaturi, ki si jo 

izposodijo v knjižnici, najpogostejši vir pa je učbenik. Pri 

tem se mi kot učiteljici porajajo različna vprašanja: Bo ta 

vir in način poučevanja (poučevanje s pomočjo učbenika) 

mojim učencem pomagal usvojiti določene cilje znanja? 

Jim bo pomagal v življenju? Ali jim bo nudil tisto, kar 

današnji čas zahteva – inovativnost, ustvarjalnost, 

kreativnost? Če v šoli ponujamo le en način poučevanja 

ali bomo učence pripravili za življenje? 

Trdo začrtana struktura obravnavanih tematskih sklopov, 

ki jo ponujajo učbeniki, največkrat vodi v statičnost in 

togost, kar pri učencih lahko privede do upada 

motivacije. Učitelje pa po drugi strani učbeniki pogosto 

vsebinsko in časovno omejujejo, jemljejo možnost 

vnašanja lastne kreativnosti in ustvarjalnosti v pouk. [1] 

Učni načrti so zelo obsežni. Učbeniki so učitelju lahko v 

pomoč pri načrtovanju letne in sprotne priprave na pouk.  

Meni učbeniki in delovni zvezki največkrat predstavljajo 

breme. Zakaj? Izbran učbenik in delovni zvezek je 

obveza za učitelja in učenca. Učenec mora rešiti naloge in 

predelati vsebine. Učitelj mora poučevati po njem. Ker pa 

učbeniki in delovni zvezki pogosto ponujajo vsebine, ki 

niso predpisane z učnim načrtom, s tem jemljejo učitelju 

čas in možnost, da bi načrtoval pouk, dejavnosti in naloge 

za utrjevanje in nadgrajevanje znanja glede na interes in 

predznanje otrok. Učencem jemljejo možnost lastnega 

ustvarjalnega raziskovanja vsebin. 

Večina učiteljev in učencev v današnjem času ne mara 

izpolnjevanja takih in drugačnih predpisanih obrazcev in 

drugih poročil oz. predpisanih nalog v delovnih zvezkih 

in učbenikih. Od učencev se pri izpolnjevanju takih nalog 

zahteva predvsem pomnjenje podatkov, ne spodbuja pa 

kreativnosti in ustvarjalnosti. Zakaj ne bi učence 

spodbudili k ustvarjanju nalog in dejavnosti, ne pa k 
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izpolnjevanju in reševanju le teh? Cveta Razdevšek 

Pučko [2] pravi, da mora biti učitelj v današnjem času 

svetovalec za učenje, v ospredje moramo tako postaviti 

učenje in učenca in ne poučevanje.  

Zgodnje učenje tujega jezika in formativno spremljanje 

znanja sta z drugače zastavljenim učnim procesom v 

slovenskem šolstvu naredila pomembne korake v to smer. 

Pri zgodnjem poučevanju tujega jezika učenec spoznava 

in usvaja tuji jezik prek različnih dejavnosti. S pomočjo 

pesmic, zgodbic, različnih iger, nalog oziroma dejavnosti, 

ki se povezujejo z ostalimi predmeti v šoli, učenec 

pridobiva znanje tujega jezika.  

Pri poučevanju tujega jezika vsebine niso natančno 

določene, pač pa učitelj sledi učnim ciljem. Učitelj, ki ne 

uporablja učbenika in delovnega zvezka, ima možnost, da 

poleg horizontalnega in vertikalnega prilagajanja vsebin, 

te prilagaja interesom učencev in aktualnim tematikam. 

Danes ugotavljamo, da je pri učenju, tako tujega jezika 

kot tudi drugih predmetov, učna pot za vsakega učenca 

drugačna in edinstvena. Izziv pri poučevanju tujega 

jezika je, da zna učitelj iz tradicionalno začrtane učne 

sheme z natančno opredeljenimi vsebinami preiti v 

dinamično in sproščeno interakcijo med učiteljem in 

učencem. Spremeni se tradicionalna vloga vseh 

udeležencev učnega procesa. V ospredje se postavlja 

aktivna vloga učenca. Pomembno je, da pozna smisel 

neke učne dejavnosti. Tako bo bolj motiviran za učenje in 

se bo v dejavnost hitreje in lažje vključil. Spremeni se 

tudi uporaba različnih učnih gradiv, od knjig do medijev 

in IKT-ja. [3] 

Pri tem je učitelju v podporo formativno spremljanje 

znanja, saj spodbudi učence k razmišljanju, kaj je 

pomembno, katero znanje mora usvojiti. Formativno 

spremljanje pouka učence spodbuja k razumevanju ciljev 

in kriterijev uspešnosti. Če učenec ve, kaj se mora 

naučiti, če pozna svoj cilj, je seveda bolj motiviran in 

samo učenje dobi smisel in vrednost. Učence spodbuja, 

da prevzamejo odgovornost za svoje znanje. Odgovoren 

učenec je hkrati tudi bolj samozavesten, saj se čuti 

pomembnega. [4] 

Če je učitelju vodilo učni načrt in ne učbenik in delovni 

zvezek, lahko najde čas za utrjevanje, ustvarjanje, 

predvsem pa za poučevanje tistih vsebin, ki so našim 

učencem v pomoč pri nadaljnjem izobraževanju in v 

življenju. Poučevanje brez učbenikov omogoča učitelju 

možnost, da pouk diferencira in individualizira glede na 

potrebe posameznega učenca. 

V današnjem času večina delovnih mest zahteva timsko 

delo, zato je pomembno, da učence teh veščin naučimo že 

v šoli. Pri tem so nam v pomoč različne socialne, 

družabne in didaktične igre, saj vključujejo elemente 

socialne interakcije, pomagajo pa razvijati tudi veščine 

opazovanja in raziskovanja. Od učencev se pričakuje, da 

med seboj sodelujejo, se poslušajo in se tako učijo drug 

od drugega. Učencem dovolimo, da so ustvarjalni. Veliko 

iger sicer vključuje elemente tekmovalnosti, vendar pa 

ima to tudi vzgojno vrednost. Pri igrah namreč ne morejo 

vedno vsi zmagati in tako se učijo sprejeti poraz. Pri igri 

morajo učenci spremljati sam potek dejavnosti, s tem se 

uri pozornost in koncentracija, ravno to, kar v današnjem 

času primanjkuje našim učencem.  

2. OD TEORIJE K PRAKSI 

2.1  Vprašanja  
Vprašanja so pomemben del pouka in vsakdanjega 

življenja, saj tvorijo rdečo nit v medsebojni komunikaciji. 

Vprašanja lahko tvorimo ustno, pisno, z gibi. Spodbujajo 

nas k razmišljanju. Z njimi lahko preverimo predznanje, 

spodbujamo učence, da sami pridejo do določenih 

podatkov in informacij, utrjujemo znanje in v zaključni 

fazi preverimo znanje otrok.  

Primeri dejavnosti: 

Vprašanja in odgovore natisnemo oz. napišemo na karton 

in jih izrežemo, kot kaže slika 1. 

Slika 1: Vprašanje in odgovor (foto in idejna zasnova 

Jana Razboršek) 

Vprašanja razdelimo učencem, odgovore pa razporedimo 

po učilnici (na mize, klopi, tla …). Učenci se sprehodijo 

po razredu in poiščejo odgovor na svoje vprašanje. Pri 

tem si med seboj lahko pomagajo. Vajo lahko tudi 

obrnemo, tako da učenci iščejo vprašanje za odgovor na 

listku. Če imamo manj vprašanj, lahko polovici učencev 

razdelimo vprašanja, polovici odgovore in nato učenci 

iščejo svoj par.  

Vprašanja in odgovore lahko oblikujemo tako, da se 

učenci igrajo domine, kot je prikazano na sliki 2.  

 

Slika 2: Domine - Vprašanje in odgovor (foto in idejna 

zasnova Jana Razboršek)  

Pri mlajših učencih lahko namesto pisnih vprašanj 

tvorimo ustna vprašanja in nato učenci iščejo ustrezno 

slikovno gradivo.  
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Pri poučevanju tujega jezika slušno sporočanje pogosto 

podkrepim s slikovnim gradivom, mimiko, kretnjami in 

tako učence spodbudim, da sodelujejo z več čutili hkrati. 

Vprašanja in odgovore lahko podkrepimo s slikovnim 

gradivom in omogočimo učencem, ki so vizualni tipi, 

hitrejše in lažje procesiranje določenih informacij.  

2.2 Domine 
Domino (franc.) je družabna igra – prirejena igra s 

pravokotnimi ploščicami (dominami), razdeljenimi na 

dve polji. Vsak igralec dobi enako število domin. Eno 

domino damo na sredino in sedaj igralci po vrsti prilagajo 

svoje domine in sicer na oba konca, če imajo domine z 

istim številom pik. Zmaga tisti, ki prvi priloži vse svoje 

domine. [5] 

Domine so zelo zanimiva didaktična igra, ki jo lahko 

uporabimo v različnih variacijah tudi pri pouku. Pri tujem 

jeziku poleg vprašanj in odgovorov lahko gradimo 

domine na način slika-beseda (slika 3).  

 
Slika 3: Domine - Slika in beseda 

(https://www.barnesandnoble.com/w/junior-learning-

first-words-dominoes-match-learn-educational-learning-

game-junior-learning/1127802115) 

Ta način gradnje domin lahko uporabimo skoraj pri 

vsakem predmetu, npr. pojem - slika, pojem - razlaga 

pojma oziroma definicija pojma. V prvem razredu lahko 

sliki priredimo prvi glas oziroma besedo, sestavimo 

pesmico pri slovenščini, računamo pri matematiki (slika 

4), spoznavamo čas pri spoznavanju okolja (slika 5) … 

Domine lahko igramo v paru, skupini ali pa učenci iz 

domin individualno sestavijo kačo. 

 
Slika 4: Domine - računanje 

(https://www.weareteachers.com/teaching-division-

games-activities/) 

 

Slika 5: Domine - čas 

(https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/vocabulary/time/whats-time-

dominoes/73890) 

2.3 Bralne kartice in ščipalke 
Bralne kartice (slika 6, 7, 8) so zelo primerne za 

utrjevanje učne snovi, preverjanje predznanja, utrjevanje 

in preverjanje znanja otrok. Z malo domišljije jih lahko 

uporabimo pri različnih predmetih na različne načine. 

Primerne so za delo v paru, skupini ali za individualno 

delo. Učenec s pomočjo ščipalke na kartici označi 

pravilen odgovor, črko, sliko, besedo … 

https://www.weareteachers.com/teaching-division-games-activities/
https://www.weareteachers.com/teaching-division-games-activities/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/time/whats-time-dominoes/73890
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/time/whats-time-dominoes/73890
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/time/whats-time-dominoes/73890


 

 

319 

 

 

 

Slika 6: Bralne kartice (foto in idejna zasnova Jana 

Razboršek) 

  

Slika 7: Bralne kartice (foto in idejna zasnova Jana 

Razboršek) 

 

Slika 8: Bralne kartice 

(http://www.allstudentscanshine.com/2018/02/hands-on-

learning-transform-your.html) 

2.4 Lestev in kača

 
Slika 9: Lestev in kača (foto in idejna zasnova Jana 

Razboršek) 

Igro Lestev in kača lahko z malo domišljije uporabimo 

pri vseh predmetih. To je zanimiva igra za 2-4 igralce. Po 

igralni površini se premikamo sem in tja kot kača. Ko 

pristanemo na kvadratu, ki kaže vznožje lestve, gremo po 

bližnjici navzgor. Če pristanemo na kačji glavi, zdrsnemo 

na sam konec kače. Zmagovalec je igralec, ki prvi doseže 

stoti kvadrat na tabli. 

Pri poučevanju tujega jezika lahko to igro oblikujemo s 

pomočjo slikovnih kartic. Mlajšim učencem lahko 

pripravimo predlogo (slika 9). Starejši zmorejo to igro 

oblikovati že čisto sami. 

2.5 Črni Peter 
Črni Peter je izjemno priljubljena tradicionalna igra s 

kartami, ki so jo igrali že naši pradedi. Pravila igre: Karte 

dobro premešajte in jih enakomerno razdelite med 

igralce. Če dobi igralec dve enaki karti (par), ju lahko 

odloži na stran. Igralec, ki ima v rokah največ kart, obrne 

karte proti igralcu na njegovi levi, tako da le-ta vidi 

hrbtno stran kart. Izvleče eno karto in preveri v svojem 

kupu kart, ali ima par. Če ima par, lahko obe karti odloži 

na mizo. Igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Igra 

poteka, dokler enemu izmed igralcev ne ostane v roki 

samo ena karta, in sicer karta Črni Peter. Zmaga igralec, 

ki je zbral največ parov. [6] 

Igro lahko uporabimo pri vseh predmetih, potrebujemo le 

malo kreativnosti in seveda čas. Pri tujem jeziku lahko na 

ta način izdelamo kartice pri katerih iščemo pare npr.: 

slika - beseda (slika 10), vprašanje - odgovor, poved -

slika … 

http://www.allstudentscanshine.com/2018/02/hands-on-learning-transform-your.html
http://www.allstudentscanshine.com/2018/02/hands-on-learning-transform-your.html
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Slika 10: Črni Peter (foto in idejna zasnova Jana 

Razboršek) 

3. ZAKLJUČEK 
Učbenik je le eden od pripomočkov, ki ga lahko 

uporabljamo pri pouku. Večjo vrednost za poučevanje 

mojih učencev vidim v različnih didaktičnih igrah. Mojim 

učencem namreč omogočajo, da se učijo drug od 

drugega, razvijajo spretnost poslušanja, opazovanja, 

timskega dela, razvijajo ročne spretnosti, poleg tega pa na 

zabaven način pridobijo novo znanje. Vsega tega učenci z 

branjem vsebin iz učbenika zagotovo ne bi razvili. 

Najboljše pa je to, da je za njihovo pripravo potreben le 

čas in kanček domišljije. 
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POVZETEK 

Na IKT lahko gledamo predvsem z dveh aspektov. Kot nujno zlo, ki ga mora posameznik znati uporabljati, da je lahko del 

sodobne družbe ali kot na orodje, ki nam lahko pomaga do kvalitetnejših in hitrejših rezultatov na različnih področjih 

življenja. V svojem prispevku bom prikazal primer uporabe IKT-ja kot orodja, ki lahko osebam s posebnimi potrebami 

nadomesti določene primanjkljaje in jim omogoči boljšo vključenost v družbo. Hkrati bom predstavil pomen informatikov v 

izobraževalnih ustanovah kot vmesnikih med sodobno tehnologijo in uporabniki, ki le-to potrebujejo. V svojem prispevku 

vam želim predstaviti delovanje aplikacije Moj komunikator, težave s katerimi smo se med uporabo v praksi srečevali in pa 

seveda rezultate, ki jih je uporaba aplikacije prinesla. 

Ključne besede 

IKT, posebne potrebe, Moj komunikator, ROID. 

ABSTRACT 

ICT may be viewed from two different angles – as a necessary evil, that an individual must master in order to become a part 

of the modern society or as tool that enables us to obtain quality results faster in various fields of life. In this extract I will 

demonstrate the use of ICT which may help people with special needs and enable them a better and faster way of integrating 

into society. What is more, I will present the role of informatics engineers in education facilities as middlemen between 

modern technology and end users. In this paper, I wish to present the use of Moj komunikator application, the issues faced 

while using the application in the real world as well as the results the application use produced. 

Keywords 

ICT, special needs, Moj komunikator, ROID.

1. UVOD 
Giddens [1] pravi, da živimo v hitro spreminjajočem se 

svetu, kjer se vedno znova opredeljujejo družbene, 

gospodarske, kulturne in politične osnove družbe. 

Zagotovo je, da je pomembnejši vzpodbujevalec opisanih 

sprememb bliskovit razvoj novih telekomunikacijskih in 

računalniških tehnologij v zadnjih treh desetletjih. 

Globalni tokovi podatkov, storitev in ljudi so podprti z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v 

nadaljevanju IKT).  

Sodobna družba se v veliki meri udejanja preko 

komunikacijskih kanalov kot so internet in drugi globalni 

komunikacijski sistemi, ki v navezi z IKT omogočajo 

uporabo raznih e storitev – od e učenja do e bančništva 

(Slika 1). To je izziv in priložnost za vse, še posebej za 

osebe s posebnimi potrebami, katerih primanjkljaji v tem 

e-svetu niso več pomembni. 

V nadaljevanju prispevka bom predstavil, kateri so 

pogoji, da lahko oseba s posebnimi potrebami 

polnopravno deluje v informacijskem svetu, kakšna je 

vloga informatikov v šolah pri tem in predstavil primer 

uporabe informacijske tehnologije kot nadomestila 

določenega primanjkljaja učenca s posebnimi potrebami. 

  

Slika 1: Uporaba e izobraževalnih platform je v porastu. 

(http://education.abc.net.au/splash-image-

servlet/mvcservlet/imageServlet/profile2/ABCTEC164) 

2. INFORMACIJSKA 

TEHNOLOGIJA V MODERNI DOBI 
V zadnjih 40. letih so se korenito spremenili vsi aspekti 

družbenih področij. Izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, 

tudi zabava, se odvijajo na načine, ki bi bili še ne tako 

dolgo nazaj, nepredstavljivi. 

Na eni strani poteka globalizacija in informatizacija 

družbe na drugi pa individualizacija in osamitev 

posameznika. In ravno od posameznika, kot pravi Selwyn 
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[3], je odvisno ali se pojavi in uspešno deluje v takšnem 

svetu.  

Če hoče posameznik uspešno delovati v takšni družbi in 

biti vanjo polnopravno vključen, mora najprej biti 

digitalno vključen (Slika 2). Za zagotovitev digitalne 

vključenosti mora biti izpolnjeno kar nekaj pogojev [5]: 

 Dostop do ustrezne strojne in programske 

opreme. 

 Digitalna pripravljenost. 

 Digitalna pismenost. 

 Prevzem odgovornosti posameznika za 

delovanje na področju IKT. 

 

Slika 2: Pot do digitalne vključenosti. 

(https://cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/

KDx3gQ_v64f-

ePszcSgrWzBCvQyVFz_GvRFwWzENg3k/mtime:1488

381541/sites/epale/files/digital_inclusion.png) 

Prva stopnja digitalne vključenosti zahteva, da ima 

posameznik dostop do ustrezne strojne in programske 

opreme. Ko tak dostop ima, se lahko premakne na drugo 

stopnjo – digitalno pripravljenost. 

V tej stopnji se mora posameznik odločiti, ali in v kakšen 

namen želi uporabljati informacijsko tehnologijo in v njej 

videti pozitiven doprinos. Če te želje ali zavedanja 

uporabnosti ni, posameznik ne more postati digitalno 

vključen.  

Da pa bi uporabnik lahko informacijsko tehnologijo 

uporabljal za namen, ki ga vidi kot pozitivnega, mora 

usvojiti potrebna znanja in spretnosti za uporabo. Ko 

takšna znanja in spretnosti ima, govorimo o digitalni 

pismenosti. 

Zaradi hitrega razvoja IKT-ja mora posameznik 

neprestano spremljati novosti, se prilagajati razvoju, 

prevzeti odgovornost za delovanje na IKT področju. 

Šele ko so izpolnjeni vsi pogoji, lahko posameznik 

uspešno deluje v takšni, lahko bi jo poimenovali, e 

družbi. 

Strokovni delavci, ki poučujejo osebe s posebnimi 

potrebami običajno delajo v težjih, intenzivnejših in 

zahtevnejših pogojih kot njihovi kolegi. Odnosi med 

njimi, učenci in starši so bolj zapleteni kot pri običajnem 

izobraževanju, predvsem zaradi intenzivnosti, intimnosti, 

ranljivosti in količine zavzetosti. Zagotavljati morajo 

podporno izobraževalno okolje, poznati razvojne 

značilnosti vsakega učenca posebej, njihove sposobnosti 

in potrebe, neprestano spremljati in spoznavati nove učne 

metode…  

To velja tudi za informatike, ki nastopajo v vlogi veznega 

člena med digitalno vključenostjo in otrokom s 

posebnimi potrebami ter njegovimi starši. Informatik 

mora spremljati novosti na svojem področju, jih 

analizirati, ugotavljati v kakšni meri lahko katera koristi 

določenemu otroku s posebnimi potrebami, jih predstaviti 

staršem in otroku ter vse deležnike tudi usposobiti za 

uporabo takšnih, ki so za otroka koristne. Seveda mora 

poskrbeti tudi za vse ostale aspekte digitalne vključenosti 

otroka in velikokrat tudi staršev. 

3. PRIMER UPORABE 

PROGRAMSKE OPREME KOT 

NADOMESTNE KOMUNIKACIJE  
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je bil ustanovljen 

za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na 

področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih 

otrok ter mladostnikov, otrok in oseb z govorno-

jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM).  

Med njimi so tudi taki, ki zaradi različnih vzrokov 

(poškodbe, operacije, bolezni, motnje v razvoju... ) ne 

morejo govoriti.  

OŠ Milke Šobar Nataše – Črnomelj je, skupaj s partnerji 

v projektu, razvila aplikacijo Miki[2] (Slika 3). Le-ta 

osebam z GJM predstavlja nadomestno komunikacijo in 

omogoča verbalno sporazumevanje, ki bi bilo brez 

aplikacije ovirano ali nemogoče. Aplikacija je zelo 

preprosta za uporabo in brez težav deluje na vseh vrstah 

mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. 

 

Slika 3: Aplikacija Miki. 

(Lastni vir) 
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Nekaj časa nazaj je naš učenec v času osnovnošolskega 

izobraževanja potreboval nadomestno komunikacijo. V 

tem času je že uporabljal podobno rešitev, ki pa je bila 

dokaj kompleksna in zahtevna za uporabo. Skupaj s starši 

(mamo) in učiteljico smo se odločili, da preizkusimo 

aplikacijo Miki, ki je obljubljala preprosto uporabo. 

Učenca in tudi mamo smo opremili s potrebnim znanjem 

in opremo za uporabo aplikacije Miki in ustvarili pogoje, 

da polnopravno participira na področjih družbe, kjer prej 

tega ne bi mogel. 

Ustvarjeni so bili vsi pogoji za digitalno vključenost 

učenca, razen digitalne pripravljenosti. Učenec ni videl 

uporabne vrednosti aplikacije, zato le te v praksi ni 

uporabljal. Verjamem, da se bo to s časom spremenilo in 

mu bo aplikacija omogočila participacijo na različnih 

področjih vsakdanjega življenja. 

4. SKLEP 

Kot sem poudaril na začetku povzetka, je IKT prinesla 

velike spremembe v vsakdanje življenje posameznikov in 

delovanju družbe. Da bodo lahko posamezniki 

polnopravni deležniki v takšni družbi, morajo postati 

digitalno vključeni. Še posebej je to pomembno pri 

osebah s posebnimi potrebami, saj jim IKT lahko 

omogoča tudi delno ali popolno nadomestitev določenih 

primanjkljajev. Odgovornost vseh, še posebej pa tistih, ki 

sodelujemo pri vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi 

potrebami, pa je, da tej ranljivi skupini pomagamo do 

boljše digitalne vključenosti in posledično preprečujemo 

njeno marginalizacijo. 

5. VIRI IN LITERATURA  
[1] Giddens. A. The Consequences of Modernity. 

Dosegljivo: 

http://www.ewclass.lecture.ub.ac.id/files/2015/02/G

iddens_-

_Consequences_of_Modernity_17388b4f6c76919ff

e7817f7751c61fa.pdf 

[2] OŠ Milke Šobar Nataše, Moj komunikator. 

Dosegljivo: https://www.mojkomunikator.si/ [20. 5. 

2019]. 

[3] Digital Literacy : Concepts, Methodologies, Tools, 

and Applications. USA : Information Resources 

Management Association, 2010.  

[4] Selwyn. N. The use of icts in education and the 

promotion of social inclusion: a critical perspective 

from the uk. Institution of Education, University of 

London, 2008. 

[5] Mallows. D. Pot digitalne vključenosti. Dosegljivo: 

https://ec.europa.eu/epale/sl/blog/digital-inclusion-

pathway

  



 

 

324 

 

 

GLEDALIŠČE, ZAKAJ PA NE? 

THEATRE, WHY NOT? 

Irena Varga Dervarič 
Osnovna šola I Murska Sobota 

Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota  

irenader48@gmail.com 

POVZETEK 

Eden izmed načinov kako motivirati učence k aktivnemu sodelovanju v učnem procesu, bodisi znotraj ali izven rednega 

pouka, je vključevanje gledališke igre v čim večji meri. Na naši šoli že dolgo let uspešno deluje dramska skupina, pred dvema 

letoma pa smo ustanovili tudi angleško  gledališko skupino. Ta interesna dejavnost, kot tudi ostale, spodbuja in razvija 

vseživljensko učenje. Njeni člani so navihani mladi igralci z zelo dobrim znanjem angleščine. Pri svojem delu so motivirani 

in samoiniciativni. Na začetku prispevka je kratek teoretičen del, kateremu sledi konkreten opis in izvedba interesne 

dejavnosti. 

Ključne besede 

gledališče, igra, motiviranost, vseživljensko učenje, interesna dejavnost 

ABSTRACT 

One of the ways how to motivate learners to participate actively in the learning process, in or out of regular lessons, is to 

involve theater play to a greater extent. There has been a successful acting drama group at our school for a long time. Two 

years ago we also established an English theater group  This extra-curriculum activity, as well as others, encourages and 

develops lifelong learning. Its members are  enthusiastic young players with very good English language knowledge. They 

are motivated and self-initiative at their work. The beginning of this article is a short theoretical part, which is followed by a 

concrete description and the extra-curriculum activity performance. 

Keywords 

theatre, play, motivation, lifelong learning, extra-curriculum activity 

1. UVOD 
V današnjem času smo priča hitremu družbenemu in 

ekonomskemu razvoju. Okoliščine zahtevajo nenehno 

prilagajanje in učinkovito odzivanje na vse te 

spremembe. Šolski prostor pri tem ni nobena izjema. 

Učence je potrebno opremiti z vseživljenskim znanjem in 

kompetencami, ki jim bodo pomagale pri razvoju le teh. 

Namen prispevka je predstaviti eno izmed oblik dela in 

sicer  interesno  dejavnost-gledališče. Interesne 

dejavnosti so namreč zaradi svoje specifičnosti primerne 

za spodbujanje in razvoj vseživljenskega učenja. Po 

kratkem teoretičnem delu sledi predstavitev interesne 

dejavnosti, njenih funkcij, načel in ciljev. Prav tako pa 

bodo nanizane tudi težave, ovire in izzivi, ki so se skozi 

realizacijo ur ID pojavljale. 

2. UČENJE IN GLEDALIŠČE 
Kot učiteljica angleškega jezika ugotavljam, da je učenje 

le tega postalo malodane tako spontano kot učenje 

materinega jezika. Opažam, da vsako leto vse več 

učencem prihaja k pouku angleščine kot novega predmeta 

z določenim predznanjem, ki so ga pridobili na različne 

načine. Ne glede nato kako motivirani so učenci in ne 

glede na široko paleto možnosti osvajanje tujega jezika, 

učenci zlahka postanejo pasivni, nemotivirani in 

nezainteresirani za nadaljnje osvajanje znanja tujega 

jezika . V mislih imam učence, ki kljub svojim 

zmožnostim in spretnostim ne dosežejo svojega 

maksimuma. Po drugi strani te zgodbe pa se kot učiteljica 

vedno srečujem tudi s učenci, ki kljub različnim 

dodatnim oblikam pomoči tako znotraj kot tudi izven 

obveznega učnega procesa zaključujejo osnovno šolo z 

osvojenimi minimalnimi standardi znanja angleškega 

jezik . In kakšna je torej vloga gledališča pri učenju? 

Otroci se najlažje in najučinkovitejše učijo s pomočjo 

igre .Vsi ki delamo z učenci se najverjetneje strinjamo s 

to tezo oz. ugotovitvijo, saj pri t .i. frontalnem pouku 

težko pridobimo in obdržimo pozornost učencev. 

Poučevanje skozi in s pomočjo gledaliških tehnik se 

gotovo kaže kot eden izmed uspešnejših načinov in 

metod poučevanja. Učenci se radi gibajo in so v stiku z 

ostalimi učenci .Učitelji bi se  morali pri svojem delu 

tako posluževati in učencem nuditi čim več takšnih oblik 

dela, ki dvigujejo motivacijo, razvijajo domišljijo, 

omogočajo spontano izkazovanje pridobljenih znanj in 

veščin in prispevajo k osvajanju trajnega znanja. Kot sem 

že omenila mednje spadajo tudi gledališke metode in 

poučevanja, saj kognitivne , psihomotorične in afektivne 

spretnosti, ki jih lahko pridobimo z uporabo gledaliških 

dejavnosti ustvarjajo motivirane, inteligentne učence, ki 

so se pripravljeni učiti vse življenje.[1] 

3. INTERESNA DEJAVNOST 
Pri svojem delu se že od samega začetka svojega 

poučevanja poslužujem uprizoritvenih metod pri pouku 

angleščine pri osvajanju različnih učnih vsebin. Učne ure 

izpeljane s pomočjo t .i .”gledaliških” pristopov se vedno 

znova izkazujejo za uspešne, zanimive, sproščujoče in ne 

nazadnje zabavne. In ravno zaradi vsega naštetega sem si 

preprosto zaželela še več “gledališča “ pri svojem delu. 

Ker na šoli še nekaj let uspešno deluje gledališka skupina, 

se je porodila še zamisel, da bi podobno dejavnost lahko 

izpeljali tudi v angleškem jeziku. Tako  je v lanskem 
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šolskem letu nastala nova interesna dejavnost imenovana 

Angleški gledališčniki. Vodenje le te sva prevzeli skupaj 

s sodelavko, prav tako učiteljico angleščine. 

ID predstavlja pomemben člen v procesu vseživljenskega 

učenja posameznika. Na naši šoli ponujamo širok nabor 

le teh, predvsem z namenom, da se učenci vanje 

prostovoljno vključijo ter na sproščujoč način odkrivajo 

in razvijajo svoje področje interesa, jih konec koncev 

uvajajo tudi v svoja življenja, prav tako pa s tem koristno 

preživljajo svoj prosti čas. ID izvaja učitelj-mentor, 

katerega naloga je načrtovanje, usmerjanje in vodenje 

dejavnosti. Pri tem ne smemo pozabiti 

najpomembnejšega in sicer spodbujanja učencev k 

spoznavanju pomembnosti lastnega učenja in razvoja 

interesov ter močnih področij. Učencem je potrebno 

omogočiti soustvarjanje programa ID. Mentor mora 

poznati razvojne značilnosti učencev, razumeti 

psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti 

skupinske dinamike .Učenec je tako znotraj dejavnosti 

zelo produktiven ter celostno, čustveno in miselno 

aktiven .Pridobljena znanja lahko učenec kasneje s 

pridom uporabi tudi kot izhodišča za nadaljnje 

izobraževanje.ID nima predpisanih učnih načrtov in s tem 

tudi ne standardov znanj, kljub temu pa učencu omogoča 

uresničevanje velikega števila splošnih vzgojno-

izobraževalnih ciljev, npr. :zadovoljevanje in razvijanje 

lastnih potreb, interesov, sposobnosti in talentov; 

razvijanje miselnih procesov ;usmerjanje pridobljenih 

znanja v družbenem okolju; moralni, intelektualni in 

osebnostni razvoj učenca; povezovanje teorije in prakse; 

spoznavanje poklicnih interesov; razvijanje spoštovanja 

do sebe in drugih. Učenec pa pri vsem tem komunicira in 

hkrati tako razvija socialno-komunikacijske spretnosti in 

veščine. 

Za uspešno in kvalitetno izvedbo ID je potrebno 

upoštevati naslednja načela: 

 načelo učenčevega interesa-učenec se vključuje 

v ID glede na lastno zanimanje 

 načelo prostovoljnosti-učenec se odloča po 

lastni izbiri, mnenje staršev in učitelja mentorja 

ima svetovalno vlogo 

 načelo soustvarjanja in spodbujanja učenčeve 

lastne aktivnosti-učencu je omogočena aktivna 

vloga v fazah načrtovanja, izvedbe in 

evalvacije ID 

 načelo prehajanja-učenec ima možnost zapustiti 

ID, če ne izpolnjuje njegovih pričakovanj 

 načelo vseživljenskosti-učenec razvija prvine 

vseživljenskega učenja, ponotranji pozitiven 

odnos do učenja, hkrati pa ozavesti, da učenje 

nudi zadovoljstvo 

 načelo povezovanja-ID se lahko povezuje z 

dejavnostmi razširjenega in obveznega 

programa, ki se med seboj prepletajo, 

pojasnjujejo in dopolnjujejo. 

 načelo sodelovanja-sodelovanje z odraslimi 

učencu omogoča spoznavanje novega načina 

komunikacije, spodbuja odgovornost in 

spoštljivost do dela in ljudi 

 načelo (samo)vrednotenja-analiziranje in 

samovrednotenje skupnega in lastnega dela 

omogoča zavedanje in sprejemanje lastnih 

močnih in šibkih področij.[2] 

Pri načrtovanju je seveda treba imeti v mislih tudi 

dogajanje za odrom . Predstava  namreč vključuje tudi 

scenske priprave, glasbeno spremljavo, svetlobne efekte, 

zato imajo učenci priložnost, da se tudi tu dokažejo. 

Izvajalci glasbe, scenski mojster, oblikovalec luči, 

oblikovalec lutk, scene in kostumov – odkrijmo in 

razvijajmo talente! Ko učenci prevzamejo odgovornost za 

posamezne elemente v predstavi, pridobijo dodatna 

znanja in izkušnje. Sodelovanje med igralci in ekipo za 

odrom je še ena nepozabna izkušnja.[3] 

Namen ID v tem primeru ni vzgoja profesionalnih igralec 

,temveč dati učencem možnost ,da razvijejo svojo 

domišljijo .Domišljija nas vse skupaj žene naprej in daje 

zagon .Učenci pa pridobivajo tudi socialne veščine kot 

so: kreativnost ,že prej omenjena  komunikacija, 

empatija, samozavest ,sodelovanje z drugimi ,vodenje in 

izraženje svojega mnenja.[4] 

4. IZVEDBA INTERESNE 

DEJAVNOSTI 
Pri izvedbi ID je pomembno , da mentor učencem 

omogoča pridobivanje novih znanj z lastno aktivnostjo. 

Mentor mora tempo dela prilagajati skupini, učence 

spodbujati in navajati k samoorganizaciji učenja oz. 

samoregulaciji. Pri delu mentor uporablja sodobne oblike 

in metode dela ter hkrati učencem omogoča uporabo 

pridobljenega znanja. ID mora razvijati tudi socialne 

spretnosti torej strpnost, kulturo govora, večsmerno 

komuniciranje, dajanje in sprejemanje pomoči in pohval. 

Mentor mora spodbujati učence k predstavljanju svojih 

idej znotraj interesne skupine- sodelovanja in 

vključevanja so deležni vsi učenci. S svojim vodenjem 

mentor spodbuja razvoj ustvarjalnega  in kritičnega 

mišljenja, prav tako tudi razvoj kritičnega 

samovrednotenja. 

5. ANGLEŠKI GLEDALIŠČNIKI 
Kot sem že omenila, smo torej v lanskem šolskem letu 

začeli z novo ID. K sodelovanju smo povabili učence 

tretje triade-prijavljenih je bilo 13 učencev, 12 deklet in 

en fant. Vsi učenci so zelo dobri in nadpovprečno uspešni 

v znanju angleškega jezika. Na uvodnem sestanku so bili 

predstavljeni cilji in načela ID. Naš cilj je bil uprizoritev 

muzikla z naslovom Love is in the air. Gre za tipično 

najstniško zgodbo v kateri se pevski zbor odpravlja na  

tedenske intenzivne pevske vaje. Seveda ne gre brez 

zaljubljenosti in s tem povezanih zapletov. Zgodba je 

sicer v izvirniku napisana v slovenščini .S soglasjem 

avtorice smo naprej začeli s prevodom besedila. 

Sodelovali so vsi učenci, pripravili in naredili smo tudi 

izbor pesmi in sicer smo se odločili za vedno popularno 

in večno Abbo .Po končanem prevodu smo razdelili 

vloge, tukaj smo naleteli na prvo težavo saj v prvotni 

verziji nastopa več učencev, med drugim tudi trije fantje. 

K sodelovanju smo tako skušali pridobiti še nekaj 

učencev, vendar žal neuspešno. Besedilo smo tako 

prilagodili, ena učenka pa je bila pripravljena prevzeti 

vlogo fanta. Pri delitvi vlog ni bilo večjih težav, saj 

dejansko nobena vloga ne izstopa. V ospredju zgodbe sta 
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sicer fant in punca ter njuna simpatija drug do drugega. K 

sodelovanju je bila na samem začetku povabljena tudi 

učiteljica glasbe. Prevzela oz. vodila naj bi glasbeni del 

predstave. Žal je sodelavka v mesecu novembru zbolela 

in smo več kot mesec dni bili brez ustreznega 

nadomeščanja. Nova sodelavka  nad idejo ni bila najbolj 

navdušena, kar nam je torej predstavljalo novo težavo. 

Kljub temu smo v mesecu januarju začeli s konkretnimi 

vajami. Učenci in mentorici smo maksimalno uživali, 

predstava je počasi napredovala. Ko smo že mislili, da 

nam bo uspelo sta dve učenki prenehali z obiskovanjem 

ID. Seveda smo tukaj sledili načelu prehajanja in ta 

odstop tudi sprejeli. Imeli smo pripravljene tudi 

konkretne predloge in ideje za sceno. 

V lanskem šolskem letu je naša šola sodelovala v 

projektu Erasmus+ z naslovom What about your 

blue?.Vodja projekta nas je v okviru danih nalog prosila 

za sodelovanje in sicer je bilo potrebno posneti kratek 

prispevek na temo smotrne uporabe vode v vsakdanjem 

življenju. Čeprav to sodelovanje ni bilo eden izmed naših 

ciljev smo se odločili, da bomo poskusili. Učenci so 

delali v manjših skupinah in nastali so trije izdelki. 

Skupaj smo pripravili sceno in kostume, učenci so 

besedila za ta krajše uprizoritve napisali sami. Zagnanost 

je skupini prinesla vitalnost, svežino, radost, 

motiviranost, razvijanje domišljije, reševanje konfliktov 

….Vsi skupaj smo bili ponosni na končne izdelke. Šolsko 

leto se je takrat že krepko prevesilo v drugo polovico, in 

v mesecu maju smo se dokončno zavedali, da nam 

predstavitev ne bo uspela. Vsi skupaj smo bili 

pripravljeni delati več in se srečevati pogosteje, žal pa se 

nam ni izšlo med drugim tudi zaradi preobremenjenosti 

učencev. Smo pa vsekakor želeli pokazati rezultate 

našega dela, zato smo se odločili, da za sklepno prireditev 

ob zaključku šole pripravimo krajšo dramsko igro. Tako 

je nastala krajša gledališka igra o prijateljstvu. Znova 

smo vsi skupaj zavihali rokave in bliskovito začeli z 

delom .Pri pripravi scene smo si pomagali z že 

obstoječimi rekviziti, ki se uporabljajo tudi pri drugih ID. 

Kot rezultat naše zagnanosti in delavnosti smo se tako 

ponosno predstavili ostalim učencem in delavcem šole.Za 

svoje delo in trud smo bili nagrajeni z bučnim aplavzom. 

6. NAČRTI IN ŽELJE 
Čeprav naš cilj ni bil izpolnjen, nam to ni vzelo volje in 

pripravljenosti za nadaljevanje našega dela. Ravno 

nasprotno- temelji so postavljeni, nadaljevati želimo in 

upamo in vemo, da nam bo uspelo. Na podlagi izkušenj 

ugotavljam, da je izvedba muzikla šolski projekt, ki 

nikakor ne more biti izpeljan brez širše podpore .Več 

podpore in sodelovanja pa je vsekakor potrebno tudi z 

drugimi interesnimi dejavnostmi, predvsem v smislu 

izvedbe in sodelovanja pri pripravi scene, glasbenih in 

plesnih točk, kostumov ,itd. Vsekakor pa ugotavljam, da 

je aktivno sodelovanje učencev pri nastajanju gledališke 

predstave prispevalo k dobri in pozitivni komunikaciji v 

skupini, ter k kvalitetnejši rabi angleškega jezika. 

Vodenje ID je pripomoglo tudi k moji profesionalni rasti, 

vsekakor pa se zavedam in želim tudi s pomočjo 

dodatnega izobraževanja poglobiti svoje znanje s tega 

področja. 
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POVZETEK  

Pri pouku gospodinjstva pri vseh štirih modulih (Hrana in prehrana, Ekonomika gospodinjstva, Bivanje in okolje ter Tekstil, 

oblačenje in obutev) v skladu z zapisom v učnem načrtu za gospodinjstvo uporabljam metode poučevanja praktičnega dela, 

veščin in spretnosti, kar sodi v skupino specialnih učnih metod pri izvajanju pouka. Namen specialnih učnih metod za pouk je 

navajanje učencev na samostojno pridobivanje tako znanja kot tudi spretnosti in veščin, kjer učenci delajo z materialom (npr. 

živili, tekstilom) in z različnimi pripomočki (kuhinjskmi pripomočki, električnimi aparati). Na osnovi tega se učenci za 

izvajanje praktičnega dela delijo v skupine, kjer se praktično delo izvaja. Učitelj s svojim dobrim didaktičnim pristopom 

učence spodbudi k radovednosti in posledično k boljšemu pomnenju pojmov. Kakovostno prehransko znanje je trajno 

praktično znanje. Skrb za zdrav življenjski slog je učencem v pomoč na življenjski poti. Izbira didaktičnih pristopov vpliva 

na kakovost naučenega.  

Ključne besede  

gospodinjstvo, poučevanje praktičnega dela, življenjski slog, didaktični pristop, učne metode 

ABSTRACT 

As determined by the curriculum I use practical teaching methods and skills at home economics classes in all four modules 

(Food and nutrition, Household economics, Living and environment, Textile, clothing and footwear. The methods belong to a 

group of specific teaching methods whose purpose is for students to get accustomed to independent acquisition of knowledge 

and skills where students work with materials (such as food products, textile) and different tools (kitchen utensils, electrical 

appliances). Based on that students are divided into groups to do practical work. A teacher uses a good didactic approach in 

order to encourage students' curiosity and consequently their better memorization of concepts. Quality nutrition knowledge is 

permanent practical knowledge. Care for a healthy lifestyle helps students in their life. The choice of didactic approaches 

affect the quality of what has been learnt. 

Keywords 

Home economics, teaching practical work, lifestyle, didactic approach, teaching methods 

1. UVOD
Za marsikaterega učitelja je največji izziv prizadevanje in 

prilagajanje načinov poučevanja različnim učenčevim 

potrebam. Kako lahko pripravim take priložnosti za 

učenje, da bodo učencem povečale možnosti za uspeh? 

Dobre pogoje za tako poučevanje dosežem z 

diferenciacijo, ki v središče poučevanja in učenja 

postavlja učenca. Učne potrebe učencev pri praktičnem 

delu lahko podredim načrtovanju in izvajanju pouka. 

Pri poučevanje praktičnega pouka so učenci razdeljeni v 

manjše skupine. Največji del praktičnega pouka 

gospodinjstva se izvaja v šestih razredih. Tako se zgodi, 

da učitelj poučuje več učnih skupin, kar pomeni, da 

večkrat ponovi isto učno snov ali večkrat izvede enako 

praktično vajo. Delo z učenci v manjši skupini omogoča 

upoštevanje različnih učnih potreb. Delo približam vsem 

učencem tako, da jih vklučim v aktivnosti, pri katerih se 

lahko oprejo na svoja močna področja in nagnjenja.  

Učni tempo, raven zahtevnosti in načine poučevanja 

spreminjam tako, da jih prilagajam individualnim 

potrebam učencev, njihovim učnim slogom in interesom. 

Z elementi formativnega načina poučevanja, ki jih 

vnašam v svoje aktivnosti, želim učence spodbujati in 

navduševati za delo. Nameni učenja in kriteriji uspešnosti 

so pomebni za boljšo motiviranost in aktivnost pri 

praktičnem delu. 

2. UČITELJEVA PRIPRAVA NA 

PRAKTIČNI POUK 

2.1 Učne oblike in metode 

Učne metode, ki jih uporabljam pri pouku so: razgovor, 

razlaga, delo s tekstom, demonstracija, praktično delo, in 

metoda pisnih izdelkov, delo z orodjem, delo z 

gospodinjskimi stroji in z gospodinjskimi aparati. 

Učne oblike, ki jih uporabljam pri praktičnem delu so: 

individualna oblika, delo v parih, delo v trojicah, delo v 

različno velikih skupinah. 

Učila in učni pripomočki za izvajanje praktičnega dela 

so: power point predloga in projekcija, navodila za 

pripravo jedi, živila, kuhinjski pripomočki, opremljena 

učilnica s kuhinjo in kuhinjskmi aparati, posoda in pribor, 

pogrinjki ter pripomočki za  dekoracijo mize. 
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2.2 Kognitivni učni cilji 
Učenci se spomnijo različnih načinov obdelave živil in 

kuharskih postopkov (ZNANJE). 

Učenci razumejo pomen pravilnega postopka 

predpriprave in priprave jedi (RAZUMEVANJE). 

Učenci pridobljeno znanje uporabijo pri pripravi novih 

jedi (UPORABA). 

Učenci povzamejo prebrana in slišana navodila ter teorijo 

skušajo čim bolj samostojno prenesti v prakso (ZNANJE, 

RAZUMEVANJE, UPORABA). 

Učenci analizirajo svoje delo ter skušajo ugotoviti, kaj bi 

pri delu lahko spremenili, izboljšali. Priporočajo idejne 

rešitve drugim (ANALIZA, SINTEZA). 

Učenci kritično vrednotijo potek praktične vaje ter 

»izdelek« (jed), ki so ga/jo pripravili (VREDNOTENJE). 

2.3 Konativni učni cilji 
Učenci pozorno poslušajo/preberejo navodila in jih 

upoštevajo pri izvedbi praktične vaje. 

Učenci upoštevajo dobronamerna mnenja, kritike drugih 

sošolcev in učiteljice. 

Učenci z zadovoljstvom zaužijejo pripravljene jedi. 

2.4 Psihomotorični cilji 
Učenci pri učni uri čim bolj spretno koordinirajo drobne 

gibe rok, prstov in oči (branje/poslušanje navodil, izbira 

učnih pripomočkov in orodja ter živil) 

2.5 Vrste diferenciacije 
Diferenciacija poteka na nivoju učnih ciljev in učnega 

tempa.  

Učenci znajo izbrati ustrezna živila za pripravo jedi po 

navodilih. 

Učenci znajo izbrati primerne pripomočke za pripravo 

živil. 

Učenci uporabljajo različne učne pripomočke za pripravo 

živil. 

Učenci poznajo predpripravo živil za izbrano jed. 

Učenci znajo upravljati kuhalno indukcijsko ploščo in 

gospodinjske aparate. 

Učenci znajo pospraviti pripomočke in živila, ki so jih 

uporabljali. 

Učenci znajo pravilno ločevati odpadke. 

Učenci po končanem delu v kuhinji pripravijo pogrinjke.  

Učenci čimbolj samostojno opravijo svoje delo oziroma 

jim pri delu pogosto pomaga učiteljica ali sošolec. 

Učenci v parih sodelujejo in se dopolnjujejo pri pripravi 

in obdelavi živil. Eden drugega kontrolirajo, preverjajo in 

se dopolnjujejo. [1] 

2.6 Usvajanje in urjenje 

Učence usmerjam in jim pomagam pri pripravi nove jedi. 

Spodbujam jih k čim bolj samostojnemu delu. Najbolj 

spretne spodbudim k urejanju delovnih površin, k 

razmišljanju o načinu postrežbe, serviranja in pripravi 

pogrinjkov. Učence spodbujam (po skupinah), da kritično 

ovrednotijo svoje delo ter ga na kratko predstavijo 

ostalim sošolcem. Sledijo demonstraciji in navodilom 

učiteljice ali učenca in samostojno ali ob pomoči 

pripravijo novo jed. [2] 

Učenca v paru se med seboj kontrolirata (ali učenci v 

skupini). Ko opravijo delo, pospravijo organske odpadke, 

pripomočke, delovne površine in pripravijo pogrinjke. 

Pogrinjke (medsebojno) ovrednotijo. Kritično vrednotijo 

svoje delo ter pripravo jedi predstavijo drugim sošolcem. 

V zvezke zapišejo recept: 1. Sestavine; 2. Pripomočki, ki 

smo jih uporabljali pri pripravi jedi; 3. Kako smo jed 

pripravljali; 4. Skica, risba, slika; 5. Domača naloga. 

2.7 Zaključek učne ure 
Učenci razmišljajo o načinu potrežbe jedi. Različne 

predloge med seboj primerjajo, izberemo enega izmed 

možnih načinov. Učenec demonstrira serviranje. Učenci 

razmišlajo o izgledu pogrinjka in serviranja. Učenci 

pripravijo pogrinjke in postrežejo jedi. Kulturno 

zaužijemo pripravljene jedi. Demonstriranje pomivanja in 

uporabe pomivalnega stroja. 

Vsak učenec pospravi svojo jedilno posodo, jedilni pribor 

in pogrinjek. 

Po končanem praktičnem pouku si učenci zastavljajo 

vprašanja in si poskušajo nanja tudi odgovoriti. 

Pomembni odgovori so o njegovih močnih področjih, kaj 

se je učenec naučil, kako bi nalogo opravil še boljše, kako 

dobro je posameznik sodeloval s sošolci, na kaj je učenec 

lahko ponosen, kar mu je v tej uri zelo dobro uspelo, kaj 

bi še lahko izboljšal. 

3. POMEN PRAKTIČNEGA DELA 

PRI IZVAJANJU POUKA  
Praktično delo sodi med specialne učne metode pri 

izvajanju pouka. Namen specifičnih učnih metod za pouk 

je navajanje učencev za samostojno pridobivanje tako 

znanja kot tudi spretnosti in veščin, kjer delajo z 

materialom. S praktičnim delom učenci dosegajo 

psihomotorične cilje. Učenci pri učni uri čim bolj spretno 

koordinirajo drobne gibe rok, prstov in oči. Že zelo 

preproste praktične vaje od učencev zahtevajo spretne 

gibe prstov in pogosto ponavljanje opravil povečuje 

spretnosti, ki jih učenci lahko uporabljajo na vseh 

področjih vsakodnevnih opravil življenja in dela. Spretna 

uporaba gospodinjskih pripomočkov in orodij je osnova 

za pripravo zahtevnejših jedi. 

4. IZBOR JEDI ZA PRAKTIČNO 

IZVAJANJE POUKA  
Glede na izkušnje s poučevanjem praktičnih oblik pouka 

in priprave jedi pri urah gospodinjstva, sem izoblikovala 

nabor jedi, ki jih pripravljamo pri naših urah. Za izvedbo 

jedi sta potrebni dve šolski uri.  

Jed, ki jo pripravljam pri praktičnem pouku z učenci, 

moram zelo dobro večkrat pripraviti sama. Postopke 

priprave moram metodično obdelati, da jih lahko 

posredujem učencem. Pri različnih kuharskih postopkih 

in pri uporabi različnih gospodinjskih aparatov, je 

potrebno učence opozoriti na pravilno in varno rabo. 
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Pomemben del priprave na praktičen pouk je selekcija ali 

izbira jedi, ki jih z učenci v dveh šolskih urah zmoremo 

pripraviti, toplotno obdelati (spečemo, skuhamo), 

postreči, pojesti in pospraviti. Pomembno je tudi, da 

svoje delo zapišemo in ovrednotimo. Pogosto sledi urama 

praktičnega dela ena ura analize in vrednotenja. [4] 

Pomembno je, kakšna živila bo vsebovala jed, ki jo bomo 

pripravljali in zelo pomembna je tudi izbira načinov 

priprave jedi. Skrb za zdrav življenjski slog je učencem v 

pomoč na življenjski poti. Gospodinjstvo je, tako kot 

drugi predmeti, na urniku lahko od predure do sedme 

šolske ure. Jed, ki jo pripravimo v šoli, mora biti 

učencem privlačna tako za pripravo kot tudi za uživanje. 

Jed mora biti torej tudi taka, da jo lahko jemo tudi zgodaj 

zjutraj. Šele takrat, ko si pridobim njihovo zaupanje, 

predlagam pripravo bolj drznih kuharskih postopkov in 

jedi. 

Jedi, ki ustrezajo mnogim kriterijem in so privlačne za 

pripravo in uživanje so: jabolčna čežana, sadni čokoladni 

fondue, rižev narastek s sadjem, različne rolade, vaflji, 

sirove rožice, jedi iz listnatega in vlečenega testa, pica, 

polnjen krompir ali jacket potato, jabolčni in sirov 

zavitek, različni kolači, razločni piškoti, kroglice, omlete, 

palačinke in različne vrste mafinov.  

Trudimo se, da so sestavine iz lokalnega okolja in 

pridelane na zdrav način. Pri pripravi živil pogosto 

priskočijo na pomoč učenci in njihovi starši in nam 

ponudijo doma pridelana živila.[3] 

Pri pripravi in pri pospravljanju sodelujejo vsi učenci, 

delo si pri nekaterih pripravah jedi porazdelimo. Delo 

prilagajam učenčevim sposobnostim, interesom in 

naravnanosti. Ko jed pripravimo in postrežemo, vsak 

učenec sam odloči, koliko žei pojesti in ali bo določeno 

jed poizkusil ali ne. Nikogar ne silimo naj jed poje do 

konca ali da proba, če mu to ne paše. 

5. ZAKLJUČEK  
Po vsaki opravljeni uri praktičnega pouka naredim 

samorefleksijo. Pomembne ugotovitve si zabeležim kot 

opombe v pripravi na naslednje ure praktičnega dela in 

jih pri naslednjih urah upoštevam, jih uporabljam, Na ta 

način izboljšujem tehnike in metode dela. 

Kakovostno prehransko znanje je trajno praktično znanje. 

6. VIRI IN LITERATURA 
[1] D. Heacox, Diferenciacija za uspeh vseh, 

Ljubljana: Rokus Klet, 2015. 

[2] A. Holcar Brunauer idr, Formativno spremljanje v 

podporo učenju, Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, 2016. 

[3] A. Polak, Timsko delo v vzgoji in izobraževanju, 

Ljubljana: Modrijan založba, 2007. 

[4] K. Paterson, Kako lahko poučujem, Ljubljana: 

Rokus, 2003. 

 

  



 

 

330 

 

 

SODOBNI IZZIVI V OSNOVNI ŠOLI ZA OTROKE Z 

MOTNJO GOVORA IN SLUHA 

MODERN CHALLENGES IN A PRIMARY SCHOOL 

FOR CHILDREN WITH HEARING AND SPEECH 

IMPAIRMENTS 

Barbara Bezjak 
OŠ Franca Lešnika – Vuka 

Mariborska cesta 4, Slivnica pri Mariboru 

barbara1.bezjak@gmail.com

POVZETEK  

V današnjem času se učitelji vse bolj srečujemo z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v redni program osnovne šole. 

Sama imam izkušnjo z vključevanjem naglušnih učencev v redni pouk osnovne šole. To je bil zame velik izziv in dobrodošla 

izkušnja za moj osebni in profesionalni razvoj. Pouk sem morala prilagoditi učencema z motnjo govora in sluha, pri čemer 

sem upoštevala vse predlagane prilagoditve in jima zagotovila čimbolj vzpodbudno okolje. Njun odziv je bil pozitiven in tako 

sem vedela, da delam prav. Učenca sta bila uspešna pri usvajanju znanja ter tudi pri ocenjevanju.  Pri delu s tema učencema 

je bil zelo pomemben vidni kontakt, saj sta se posluževala branja z ustnic. Prav tako pa sem si morala pridobiti njuno 

pozornost tako, da preden sem začela govoriti sem z dotikom ali namigom to pozornost  pridobila. Sproti sem preverjala tudi 

razumevanje vsebine s kontrolnimi vprašanji. 

Ključne besede  

naglušnost, izzivi, posebne potrebe, govor, sluh 

ABSTRACT  

Nowadays teachers come increasingly up against the inclusion of children with special needs in the regular elementary school 

programme. I myself have experiences with including hearing-impaired pupils in regular school classes. This was a big 

challenge to me, and a welcome experience for my personal and professional development. I had to adapt the lessons to 

pupils with hearing and speech impairment, where I considered all proposed adjustments and provided the most encouraging 

environment as possible. Their response was positive; therefore, I knew that I was doing it right. The pupils were successful 

in acquiring knowledge, as well as in assessment. When working with these pupils, visual contact was very important, as they 

were used to lip reading. I also had to get their attention, which I managed to get by a touch or a hint before speaking. In the 

meantime, I also checked the understanding of content using control questions. 

Keywords 

hearing impairment, challenges, special needs, speech, hearing

1. UVOD  
Vsakemu učencu s posebnimi potrebami moramo 

pristopiti na svojstven način. Nobena izjema niso učenci, 

ki so gluhi in naglušni, kateri potrebujejo še prav posebno 

obravnavo. Če sami nimamo stikov s svetom ljudi, ki 

imajo primanjkljaj na področju sluha in govora nam je ta 

tuj, vendar, če so kot učitelj srečamo z učenci, ki živijo v 

tem svetu, se moramo dobro poučiti, kako postopati, da 

jih lahko brez večjih težav vključimo v reden pouk.  

2. VKLJUČEVANJE NAGLUŠNIH 

UČENCEV V REDEN POUK 

2.1 Začetki 
Kako začeti in kje kot učitelj pridobiti informacije? Na 

Centrih za sluh in govor imajo na voljo veliko znanja, ki 

ga rade volje posredujejo naprej. Tako sem se udeležila 

izobraževanja ‘’Gluhi in naglušni otroci v programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,’’ 

na Centru za sluh in govor v Mariboru, kjer sem se 

seznanila s prvimi praktičnimi didaktičnimi prijemi 

podajanja pouka učencem, ki so gluhi in naglušni. Za 

začetek sem spoznala razliko, kaj je naglušnost in kaj 

gluhota. Gluhota je nevidna motnja, ki je ljudje ne 

opazijo, dokler ne pridejo v stik s človekom, ki to motnjo 

ima. Gluh je tisti, ki ne sliši zvokov in glasov iz okolja, 

naglušen pa tisti, ki jih le delno sprejema. Naglušni 

zaznavajo nekatere zvoke iz okolja in tudi govora, vendar 

ne enako kvalitetno kot slišeči človek. Naglušnost 

prepoznamo tudi po razvoju jezika, govora in 

komunikacije. Jakost zvoka, ki ga naglušni ne sliši je 

osnova za opredelitev naglušnosti. Pri teh stopnjah je 

skupno, da je pri teh osebah prizadeto sporazumevanje in 

poslušanje govora. Stopnje naglušnosti merimo v 

decibelih. Poznamo: lažjo izguba sluha (slišno območje 

26 – 40 dB), taka oseba sliši govor v razdalji 8 m, ovirana 

je tudi v orientaciji; zmerno izguba sluha (slišno območje 

41 – 55 dB) taka oseba sliši govor v razdalji 5 m in je 

ovirana tako v orientaciji kot v finomotoriki; težjo izguba 

sluha (slišno območje 56 – 70 dB) taka oseba sliši govor 

v razdalji do 1 m in je ovirana v orientaciji, finomotoriki 

in pri vključevanju v družbi ter težko izguba sluha (slišno 

območje 71 – 90 dB), kjer taka oseba sliši govor le 
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neposredno na uho in je zraven tega, da je ovirana v 

orientaciji, finomotoriki, vključevanju v družbi lahko tudi 

prizadeta v vedenju [1]. 

2.2 Delo v razredu  
Učenca z motnjo sluha sem spremljala in jih poučevala v 

1. in 2. razredu osnovne šole. Deček je imel lažjo izgubo 

sluha, deklica pa najtežjo obliko motnje, torej težko 

izgubo sluha. Imela je slušni aparat, saj ni zaznavala 

visokih in nizkih tonov, drugih težav v vedenju ni bilo 

opaziti. Oba učenca sta imela izdelan individualiziran 

program in odločbo o usmerjanju, pri vsakemu sem 

izvajala 2 uri dodatne strokovne pomoči ter eno 

svetovalno uro, dodatno sta oba individualno delala z 

mobilno surdopedagoginjo in s specialno pedagoginjo. 

Pri svojem delu sem morala upoštevati predlagane 

prilagoditve. V veliko pomoč pri razumevanju te motnje 

sta mi bili mobilna logopedinja in specialna pedagoginja, 

s katerima sem vsakodnevno sodelovala in upoštevala 

njune napotke. Prav tako so bili v veliko pomoč tudi 

starši, ki so upoštevali vsa navodila s strani šole in z 

učencema delali tudi doma. 

Najbolj pomembno pri delu z naglušnimi učenci je, da je 

naš govor jasen, razločen in upočasnjen, saj s tem 

izboljšamo razumevanje naglušnega poslušalca. 

Izgovarjati moramo razločno in natančno vse glasove. 

Pomembno je, da upočasnimo ritem govora, uporabljamo 

krajše stavke in znane besede, z roko nakazujmo, kdaj 

kdo govori ali pa govorca pokažemo. Občasno na kratko 

vsebino tekoče ure povzamemo, da omogočimo učencem 

z okvaro sluha, da ostanejo na tekočem. Če uporabimo 

neznane besede, jih moramo natančno in na enostaven 

način razložiti. Med zaključenimi stavki in mislimi se 

poslužujemo premorov, zahtevnejše vsebine pa razdelimo 

na smiselne krajše enote, ne smemo hitro menjavati teme. 

Po potrebi zmerno povečamo jakost govora. Ko delamo z 

naglušnimi učenci je prav tako enako pomemben kot 

slušni, tudi vidni kontakt, saj se učenci poslužujejo branja 

iz ustnic in tako veliko bolje sledijo pogovoru in 

razumevanju snovi. Preden začnemo z govorjenjem, 

razlago ali pripovedovanjem, si moramo pridobiti 

pozornost naglušne osebe. To lahko storimo tako, da se 

jih nežno dotaknemo, prav tako je pomembno, da sedijo 

čim bližje učitelju, torej v 1. ali 2. klopi srednje vrste ali 

najbolje v sredini polkroga, zelo jim je v pomoč, če 

zraven njih sedi učenec, ki je uspešen in jim je 

pripravljen pomagati. Pomembno vlogo ima tudi 

govorica telesa, ki spodbudno vpliva na takega otroka. Po 

kakšnem mesecu opazovanja takšen otrok pozna že 

vnaprej pozna naše gibe in ve, kaj želimo od njega.  

Večkrat moramo preveriti razumevanje vsebine, tako da 

jim zastavimo vmesna kontrolna vprašanja. Tudi hrup je 

pri teh učencih zelo moteč faktor, zato je izrednega 

pomena, da jim zagotovimo čimbolj mirno okolje.  

Učenec z lažjo izguba sluha ni imel večjih težav pri delu, 

učenka z najtežjo izgubo sluha pa jih je imela. Tako ji je 

bilo v veliko pomoč, da sem pri predmetih slovenščine in 

spozanvanje okolja uporabljala vse kanale za sprejem 

informacij, torej slušnega, vidnega, taktilnega, 

olfaktornega, spacioceptivnega tipa. Tako sem kar za 

celoten razred uporabljala načine, ki vključujejo vsa 

čutila pri opismenjevanju:  pregled krajših 

videoposnetkov, igro vlog, gibanje/ples in petje pesmi, 

uporaba slikovnega materiala, vonjanje in okušanje hrane 

na začetno črko besed (a – ananas), tipanje lesenih črk, 

risanje črk v pesek, po zraku, po hrbtu sošolcev, hoje po 

določeni črki… Pri urah opismenjevanja je v razredu bila 

specialna pedagoginja, da se ji je popolnoma posvetila in 

v sklopu rednega pouka delala z njo individulano. 

Materiale sem vnaprej pripavljala sama tako, da ji je bilo 

vsak trenutek vse na voljo. Tehniko branja je usvojila 

zelo hitro, prav tako je bila med prvimi, ki so tekoče 

brali. Vendar pa sem ugotovila, da prebranega ni 

razumela. Tako sva pri urah dodatne strokovne pomoči 

razčlenjevali znana brana besedila, jih delili na manjše 

odseke, kjer sem ji nato za vsak odsek postavljala krajša 

vprašanja. Ključno je bilo, da sem pri vprašanjih z 

glasom poudarjala bistvo, s čimer je potem razumela, na 

kateri del besedila se mora osredotočiti. Dekličin govor je 

bil vedno dobro razumljiv. Težave pa so bile opazne pri 

šumnikih, ki jih je občasno nadomeščala oziroma 

zamenjevala s sičniki (zaradi slabšega sluha, jih je težje 

slušno ločila). To je bilo opazno tudi pri pisanju, kjer pri 

kompleksnejših besedah ni bila prepričana ali je v besedi 

sičnik ali šumnik. Za razliko od drugih učencev, se je 

takšnih besed morala naučiti na pamet. 

Tudi pri urah matematike je bila pri obravnavi nove snovi 

prisotna specialna pedagoginja. Učenka je potrebovala 

prav posebno uvodno motivacijo, za kar sem poskrbela s 

petjem pesmic, gibanjem in nazornim kazanjem z rokami. 

Številske predstave je dokaj hitro osvojila, saj smo ji dali 

na voljo veliko različnih didaktičnih pripomočkov. Vsako 

vajo je morala sama ponoviti in števila pokazati ali s 

svojim telesom ali s stvarmi iz učilnice. Računala je 

najprej na prste, nato je imela računalo na kroglice ter 

vrvico z nanzinami kroglicami. Pri računanju s prehodom 

preko desetice se je izkazalo za veliko pomoč računanje s 

škatlami z jajci, kjer smo namesto pravih jajc imeli 

plastična jajčka. To didaktično računalo v kombinaciji z 

igro (npr. nakup v trgovini, priprava sestavin za peko…) 

je pripomoglo k uspešnemu usvajanju metode z 

dopolnjevanjem, na primer osem plus pet, je razčlenila na 

osem plus dva plus tri, tako je vedela, da je odgovor 

trinajst. Besedilne naloge so ji sprva predstavljale trd 

oreh, tako smo razvili uspešno strategijo posotpnega 

reševanja naloge, da je ob koncu šolskega leta popolnoma 

samostojno reševala naloge. Najprej je besedilno nalogo 

počasi prebrala na glas, nato jo je prebrala še enkrat na 

tiho in si podčrtala bistvene podatke in sicer z rdečo 

barvico vprašanje, s katerokoli drugo želeno barvo pa si 

je obkrožila števila. Nato si je narisala skico, prešla na 

reševanje, zapisala račun, ga izračunala in si nato 

ponovno prebrala vprašanje podčrtano z rdečo barvo ter 

nanj odgovorila. 

Težave so se pojavljaje tudi pri urah športa, saj ni imela 

dobrega ravnotežja in se je težje orientirala v prostoru. 

Čutilo za ravnotežje uravnava in razčlenjuje gibalne 

situacije kot so: gor-dol, naprej-nazaj, desno-levo ter 

zibanje, delovanje zamahov in pospeškov, krožna gibanja 

v različnih oseh in ohranjanje ravnotežja v različnih 

telesnih položajih. Informacije, ki tečejo k možganski 

skorji, se združijo s taktilnimi, proprioceptivnimi, 

optičnimi in akustičnimi dražljaji in nam omogočajo 

prostorsko zaznavanje, spoznanja o telesnem položaju ter 

orientacijo znotraj prostora. Če pospeški in pojemki, ki 

delujejo na ravnotežnostni sistem, niso uravnoteženi, 

pride do motenj možganskega delovanja. Učenka je imela 

težave pri delu na postajah in štafetnih igrah, kjer se ni 

znašla, kljub temu, da se je vsaka vaja najprej pokazala 

celotnemu razredu in še enkrat posebej njej. Pri tem so se 
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izkazali v veliko pomoč sošolci, saj so jo vodili, ko so 

opazili, da ni vedela kam se obrniti, jo primili za roko, 

pogledali v oči in ji dodatno razložili, kaj mora storiti. 

Težave sem tudi opažala pri skokih, prav posebej pri 

prekakovanju kolebnice, pri plesu, pri premagovanju 

oziroma plezanju čez ovire, pri ekipnih igrah z žogo. 

Kljub vsemu se nikoli ni vdala in je vedno rada hodila k 

urah športne vzgoje. Največji izziv je bil plavalni tečaj, 

saj takrat ni smela imeti slušnega aparata in ni slišala 

čisto nič. Takrat sem bila vedno celoten čas tik ob njej in 

ji nakazovala, kaj mora storiti ali jo prijela za roko in 

umirila. Plavanja se sicer ni naučila, je pa izgubila strah 

pred vodo. 

Kljub vsem uporabljenim metodam, pa je deklica imela 

težave pri sledenju pogovora. Ker se je morala najprej 

naučiti poslušati, kar je ostalim bilo naravno dano, je 

večkrat izgubila koncentracijo in z mislimi odtavala. Ko 

sem njeno razumevanje preverila s kontrolnim 

vprašanjem, se je najprej obrnila po razredu in iskala 

namige pri sošolcih. Večkrat je tudi dvignila roko, ker so 

ostali učenci dvignili roke, vendar ob pozivu, ni vedela, 

čemu je dvignila roko. V tem primeru sem ji ponovno 

postavila vprašanje, na katerega pa je največkrat uspešno 

odgovorila. 

Deklica je bila odlična opazovalka in bralka iz ustnic. 

Velike težave pa ji je povzročal navzkrižni govor. Kot 

učiteljica sem bila pozorna, da je naenkrat govorila le ena 

oseba, vendar preostali učenci niso vedno spoštovali tega 

pravila. Takrat sem se poslužila didaktične igre z 

metanjem klobčiča volne ali žogice, kjer govori le tista 

oseba, ki ta predmet trenutno drži v roki. Tako sem 

zagotovila, da je bila deklica vključena v vse vidike 

poučevanja in tudi sproščenega pogovora med učenci. 

Izrednega pomena je, da kot učitelj dosledno izvajamo in 

upoštevamo vsa priporočila Centra za sluh in govor, saj 

čez čas to sprejmejo vsi preostali učenci kot del 

normalnega dela pouka in po določenem času sami 

skrbijo za tišino v razredu in dobro počutje svoje sošolke. 

Ugotovila sem, da gluhi in naglušni učenci potrebujejo 

več časa v procesu sprejemanja nove učne snovi, 

razumevanja, utrjevanja in preverjanja znanja. Počasneje 

in težje sprejemajo in predvsem predelujejo dobljene 

informacije. Pri sprejemanju nove učne snovi učenci 

potrebujejo več časa za razumevanje, sprejem in 

predvsem predelavo informacij. Potrebujejo ponovitev 

razlag z različnih vidikov in sprotno preverjanje 

razumevanja. To terja od učitelja stalno pripavljenost, 

kjer moraš venomer razmišljati ali je neka vsebina dovolj 

razumljiva za otroka, ki ne sliši, kjer iščeš rešitve ne 

samo v izobraževanjih in raziskovanjih spleta z opisom 

dela z naglušnimi, ampak iščeš tudi vsakodnevno znotraj 

sebe. Predvsem pa moraš pokazati veliko mero 

fleksibilnosti, da se v danem trenutku prilagodiš situaciji 

in da se rigidno ne držiš predhodno zastavljenih poti. 

Drugačno je tudi delo s starši. Krajši pogovor s starši sem 

imela vsakodnevno, ko so prihajali po učenko, da sem 

jim osvetlila uspšene strategije in metode ter dajala 

poudarke za individualno delo doma. Na voljo sem jim 

bila tudi po telefonu in mailu, ko so naleteli na ovire, tako 

so potekale vmesne in končne evalvacije vedno brez 

težav. Tesnejše sodelovanje je bilo tudi s svetovalnimi 

delavci, tako na naši šoli kot s Centrom za sluh in govor. 

Pomembno vlogo je imel tudi ravnatelj. S svojim 

odnosom do vključevanja otrok s posebnimi potrebami 

pomembno vpliva na klimo na šoli in odnos strokovnih 

delavcev, drugega osebja in učencev do učenca s 

posebnimi potrebami.  

Prijatelji in vrstniki so zelo pomembni za zdrav otrokov 

socialni razvoj, nič ni drugače pri odraščanju gluhega ali 

naglušnega otroka. Vendar se zlahka pojavijo težave pri 

sklepanju prijateljstev z gluhimi in naglušnimi, saj je 

njihova komunikacija z otroci, ki nimajo težav s sluhom 

otežena. V primeru naše učenke na srečo ni bilo zaznati 

takšnih težav, saj je bila sama zelo odprta in radovedna. 

Prav tako je imela srečo z generacijo otrok, ki jo je brez 

težav sprejela. Menim, da je temu pripomoglo tudi, da so 

se z učenci poznali že iz vrtca in tudi njihovi starši so bili 

seznanjeni z njenim primerom. Tako ni nikoli prihajalo 

do norčevanj, vrstniki so jo sprejemali kot del 

normalnega življenja v razredu in so ji vedno samodejno 

priskočili na pomoč, ko je le-to potrebovala. 

2.3 Zaključek 
Delo z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo motnjo 

govora in sluha lahko jemljemo kot težavo ali izziv. Naša 

naloga je, da to vzamemo kot izziv in se primerno 

izobrazimo ter omogočimo takim učencem najboljše 

pogoje za njihov razvoj. Vsem otrokom moramo kot 

učitelji zagotoviti ne samo odlične pogoje za primerno 

izobraževanje, ampak tudi dobre možnosti za psiho 

socialni razvoj in se potruditi, da ne glede na 

primanjkljaj, ki ga imajo, se počutijo sprejete v vseh 

vidikih vsakodnevnega šolanja. Vsekakor pa za dosego 

najboljših rezultatov brez timskega dela z enakovrednimi 

partnerji: šola – starši – Center za sluh in govor, ne gre.  
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POVZETEK  

V prispevku bodo predstavljeni različni načini motiviranja za branje, ki jih pri svojem delu uporabljamo in preizkušamo v 

okvirih pouka in izvenšolskih dejavnosti. Pouk skušamo popestriti z uvajanjem bralno-motivacijskih strategij, s tesnejšim 

sodelovanjem s šolsko in lokalno knjižnico, ter z različnimi projekti in dejavnostmi, ki implicitno ali eksplicitno vključujejo 

branje. Med njimi bi omenila projekt Leo leo, Bralne zvezdice in Bralni trening. 
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branje, projekti, bralno-motivacijske strategije 

ABSTRACT  

The article presents various ways of reading motivation within the framework of school lessons and extracurricular activities. 

We try to enrich our teaching by introducing reading-motivational strategies, by working closely with the school and the local 

library and by various projects and activities that implicitly or explicitly involve reading. Among them there are the Leo Leo 

project, Reading Stars and Reading Training. 

Keywords  

reading, projects, reading-motivational strategies

1. UVOD  
“Branje je tolmačenje simbolov in dojemanje pomena.” 

[1]. To je na kratko povzeta definicija, ki v sebi združuje 

različne znanstvene poglede in koncepte preučevanja 

banja, od koder  potem izhajajo tudi različni pristopi k 

branju. Čeprav smo učitelji večinoma praktiki, je 

poznavanje osnovnih konceptov koristno, saj na ta način 

lažje razumemo procese, ki potekajo in ozadje, na 

katerem gradimo. Magajna [2] v svojem prispevku opiše 

ta izhodišča in jih v grobem razdeli na dve skupini: 

behavioristično pojmovanje branja in humanistično 

pojmovanje branja. Temeljna razlika med njima je, da pri 

behaviorističnem načinu obstajajo načini, kako rezultate 

branja vrednotiti z merjenjem, pri humanističnem pa v 

ospredju niso merljivi podatki, pač pa kvalitete, ki so 

enkratne in od človeka do človeka drugačne. Lahko jih 

opazujemo, ne moremo pa jih izmeriti.  

V praksi skušamo torej združiti oba koncepta tako, da 

dobimo bralce, ki znajo bati, razumejo prebrano in znajo 

to znanje tudi uporabiti v novih kontekstih, v branju pa 

tudi uživajo. Obstaja tudi več mednarodnih raziskav, ki 

področje branja tesno povezujejo z učenjem, ena od takih 

je PISA, ki se v Sloveniji izvaja že od leta 2006, k 

projektu smo pristopili že dve leti prej. 

“Raziskava PISA v pojmovanje bralne pismenosti 

vključuje široko paleto kognitivnih kompetenc, od 

osnovnega dekodiranja preko poznavanja besed, slovnice, 

jezikovnih in besedilnih struktur in značilnosti do znanja 

o svetu. Prav tako vključuje zavedanje in zmožnost 

uporabe različnih strategij med obdelavo besedila. Tako 

je bralna pismenost v raziskavi PISA opredeljena kot: 

razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu 

ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča 

doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja 

in potencialov ter sodelovanje v družbi. “ [3]. 

Bralna pismenost torej ni le dekodiranje, je uporaba 

vsega kar znamo v novih situacijah.  

Bralna pismenost je močno povezana tudi z učenjem. Na 

osnovnem nivoju že s tem, da se je potrebno naučiti 

branja in načinov, kako brati, ko je tehnika usvojena. Ker 

se v šolah še vedno zahteva veliko faktografskega znanja, 

se ne da učiti, ne da bi brali. A ni dovolj enostavno 

branje. Izjemno koristijo strategije, s katerimi izboljšamo 

hitrost iskanja podatkov, prepoznavanja pomembnih 

detajlov in zmožnost ubeseditve prebranega.  

Vse to bi radi naučili tudi naše (šolske) otroke. 

2. BRANJE V PRAKSI 
Več raziskav je pokazalo, da je bistvo ohranjanja veselja 

do branja v motivaciji. Motivacija je lahko notranja ali 

zunanja. Želeli bi si, da iz zunanje motivacije učenci 

preidejo na notranjo motivacijo. Za doseganje tega 

uporabljamo različne načine (zunanje) motivacije.  

Na šoli, kjer sem zaposlena, ob analizah NPZ-jev vsako 

leto znova ugotavljamo, da bi bili rezultati boljši, če bi 

učenci bolje brali, pogosto na enako težavo naletimo že 

pri pisnih preverjanjih in ocenjevanjih.  

Pri tem se sicer ves čas zavedamo, da so učenci med sabo 

različni, da se razlikujejo tudi od generacije do 

generacije, a nek splošen vtis med učitelji je, da branje ni 

močno področje naših učencev.  

Z vodstvom smo se dogovorili, da bomo skušali stanje 

izboljšati in smo se tega lotili na ravni šole.  
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V letu 2018 smo najprej zbrali podatke in skušali 

ugotoviti, kje smo. Vsi aktivi so dobili nalogo, da najdejo 

način, kako sodelovati. Izumili nismo ničesar novega. 

Uporabili smo le znanja, ki jih že imamo in smo jih 

morda nekoliko zapostavili ali pa jih vmes nehali 

uporabljati.  

Z začetkom prejšnjega šolskega leta smo zato dodatno 

skrb namenili branju: na razredni stopnji smo okrepile 

naše delovanje s poglobljenim sodelovanjem s šolsko 

knjižnico, prav tako učitelji druge triade, učitelji 

predmetne stopnje pa so v okviru svojih ur uporabili več 

časa za branje in (vodeno) delo z literaturo. Poudarek je 

na bralnih in učnih strategijah, pri katerih z učenci 

vadimo učinkovite načine branja in obdelave podatkov. V 

pomoč so tudi različni spletni viri, ki ponujajo vaje za 

urjenje branja, vaje povezane z bralnim razumevanjem... 

[4] 

2.1 Projekt Leo, leo 
Projekt Leo, leo (španska bralna značka) je na naši šoli 

prisoten že nekaj let. Praviloma so vanj vključeni učenci 

tretjega razreda. Projekt temelji na načelih 

konstruktivizma – učencem skušamo približati besedila 

na igriv način, ki spodbuja radovednost, sodelovanje in 

veselje. Obenem otroke navaja na multikulturnost, 

naučijo se tudi novih besed, pesmi ali fraz v španskem 

jeziku, odvisno od besedila, ki je v obravnavi. Projekt 

aktivno promovira bralnomotivacijske strategije, ki jih je 

razvila in predstavila španska teoretičarka Montserrat 

Sarto [5].  V njej je zbranih prek sto strategij, ki jih lahko 

uporabimo pri delu s raznolikimi besedili. Najpogosteje 

jih uporabljamo pri literarnih besedilih, a so uporabne 

tudi na področju naravoslovja in družboslovja.  

Na šoli smo imeli predstavitev teh strategij in knjige, da 

so učitelji dobili začetne informacije, kako in s čim lahko 

delajo.  

2.2 Bralne zvezdice 

Bralne zvezdice so interesna dejavnost, ki ima na šoli že 

dolgo tradicijo, začelo pa se je že pred več kot 

desetletjem, s projektom Bralni hrčki. Dejavnost je 

interno nadaljevanje projekta Bralna značka, pri katerem 

učenci preberejo besedila, jih obnovijo ali kako drugače 

povedo, za kaj gre in kaj si o njem mislijo. Z Bralnimi 

zvezdicami učenci nadaljujejo, ko opravijo Bralno 

značko. Za vsako prebrano in predstavljeno knjigo 

osvojijo zvezdico, ki se vpisuje v zvezek in v zbirnik. 

Učenec z največ zbranimi zvezdicami prejme ob koncu 

šolskega leta knjižno nagrado in posebno priznanje. 

Preostali dobijo priznanja. Obenem se dosežek šteje tudi 

kot točka za Vinčija šole, priznanje, ki ga dobijo učenci 

ob zaključku šolanja.  

2.3 Bralni trening 

Bralni trening je projekt, s katerim nameravamo začeti v 

tem šolskem letu v drugih in tretjih razredih, v 

prihodnjem letu pa naj bi se nadaljeval tudi v drugi triadi. 

V osnovi že sedaj preverjamo in ocenjujemo branje, 

delamo po vnaprej določenih kriterijih. Spremenilo se bo 

to, da bomo sedaj te kriterije poenotile, rezultate pa si 

bomo shranili in tako omogočili primerljivost rezultatov. 

Želimo imeti podatke, s katerimi bomo lahko operirali. 

Pri tem pa se bomo naslonili tudi na šolsko knjižnico.  

Kot dobra praksa se je izkazalo spodbujanje otrok, da 

imajo v torbi cel čas knjigo za branje. S šolsko 

knjižničarko so se učiteljice druge triade dogovorile, da 

imajo učenci možnost prihoda v knjižnico tudi v času 

pouka, ne le v uradnem času odprtosti. Če je učenec pred 

zaključkom ure prenehal z dejavnostjo, je smel do 

knjižnice in si tam izposoditi knjigo ali tiho brati. Kljub 

začetnim nesporazumom s strani učencev, ki so 

pričakovali, da bo sprehod do knjižnice namenjen prosti 

zabavi, se je izkazalo, da so učenci v veliko večji meri 

kot kdaj koli prej  obiskovali knjižnico in knjige tudi v 

resnici prebrali, nad čemer je bedela šolska knjižničarka.  

Kolegice so, z vztrajnostjo in doslednostjo, dosegle, da so 

učenci večkrat segli po knjigi in jo izbrali kot način 

preživljanja (prostega) časa. Po mnogih letih so letos 

skoraj vsi učenci 4. in 5. razredov brez posebnih težav 

opravili bralno značko, za nagrado pa so jim učiteljice 

skupaj s knjižničarko pripravile Noč v knjižnici, ki se je 

začela s potopisnim predavanjem enega on naših 

nekdanjih učencev, nadaljevala z razburljivim iskanjem 

zaklada in zaključila z nočnim bralnim maratonom. 

Učenci so bili navdušeni. 

V prihajajočem šolskem letu bomo podoben način 

vpeljali tudi v prvem triletju, pri čemer nameravamo 

poglobiti tudi sodelovanje z učitelji podaljšanega bivanja, 

ki bodo v času učne ure del časa namenili tudi branju.  

3. SKLEP 
Učni načrt za slovenščino med drugim predvideva, da  

učenci osnovne šole: » Branje prepoznavajo kot užitek, 

prijetno doživetje in intelektualni izziv. Stopajo v dialog 

z umetnostnim besedilom in o njem razpravljajo. Branje 

jim nudi priložnost za oblikovanje osebne in narodne 

identitete, za širjenje obzorja ter za spoznavanje svoje 

kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru 

in širše.” “Učenci in učenke razvijajo in ohranjajo 

pozitiven odnos do branja neumetnostnih in umetnostnih 

besedil. Stik z besedili je zanje potreba in vrednota, zato 

tudi v prostem času berejo in poslušajo besedila 

(objavljena v raznih medijih), obiskujejo knjižnico, 

filmske in gledališke predstave, literarne prireditve 

ipd. [6] 

Tem ciljem sledimo na veliko načinov – z rednim 

branjem, s poslušanjem zgodb, pri večjih otrocih tudi z 

bralnimi listi in s projekti, pri katerih jih skušamo 

navdušiti nad branjem. V prispevku so bile opisane 

predvsem dejavnosti, ki se dogajajo v okviru prve in 

druge triade, a to ne pomeni, da se v tretji ne dogaja nič 

podobnega. Že nekaj let so učenci vključeni v različne 

projekte, med njimi npr. Moja knjiga je zakon, Bralna 

značka (slovensko, angleško, nemško). Ko smo ob 

zaključku leta opravili evalvacijo dosedanjega dela smo 

ugotovili, da se rezultati na NPZ-jih niso bistveno 

spremenili, kar tudi nismo pričakovali, spremenilo pa se 

je število učencev, ki so obiskovali knjižnico in opravili 

bralno značko.  

4. VIRI IN LITERATURA 
[1] Wolfgang Schmitz, Hitrejše branje – boljše 

razumevanje, Tržič, Avrora, 2012, str. 24. 

[2]  Lidija Magajna: Razvojne teorije branja in pisanja 

kot osnova za sodobne pristope k začetnemu 



 

 

335 

 

 

opismenjevanu, v Jezik in slovstvo. Dosegljivo: 

https://www.jezikinslovstvo.com/ff_arhiv/lat2/041/12

c07.htm  [4.8. 2019] 

[3]  Nacionalno poročilo Pisa 2015 – krajše. Pedagoški 

inštitut Ljubljana, 2017, Dosegljivo: 

https://www.pei.si/wp-

content/uploads/2018/12/PISA2015NacionalnoPoroci

lo_krajse.pdf  [4. 8. 2019] 

[4] Izobraževalni center Pika. Zavod Janeza levca, 

Ljubljana. Dostop: 

https://www.centerjanezalevca.si/enota/ic-pika/ [4. 8. 

2019] 

[5]  Montserrat Sarto: Strategije motiviranja za branje z 

izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev. 

Malinc, Medvode, 2015. 

 

[6]  Učni načrt Slovenščina. Zavod RS za šolsstvo, 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, 

Ljubljana, 2019. Str. 7 Dosegljivo: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageup

loads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina.p

df [4. 8. 2019]. 

[7]  Za dvig bralne pismenosti: zbornik prispevkov. 

Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 2015. Dosegljivo: 

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Za-dvig-

digitalne-pismenosti/files/assets/basic-

html/index.html#page46 [4. 8. 2019]

https://www.jezikinslovstvo.com/ff_arhiv/lat2/041/12c07.htm
https://www.jezikinslovstvo.com/ff_arhiv/lat2/041/12c07.htm
https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/PISA2015NacionalnoPorocilo_krajse.pdf
https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/PISA2015NacionalnoPorocilo_krajse.pdf
https://www.pei.si/wp-content/uploads/2018/12/PISA2015NacionalnoPorocilo_krajse.pdf
https://www.centerjanezalevca.si/enota/ic-pika/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina.pdf%20%5b4
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina.pdf%20%5b4
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina.pdf%20%5b4
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Za-dvig-digitalne-pismenosti/files/assets/basic-html/index.html#page46
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Za-dvig-digitalne-pismenosti/files/assets/basic-html/index.html#page46
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Za-dvig-digitalne-pismenosti/files/assets/basic-html/index.html#page46


 

 

336 

 

 

GLEDALIŠKA IGRA IN LUTKE PRI ZGODNJEMU 

UČENJU ANGLEŠČINE 

DRAMA AND PUPPETS IN THE EARLY LEARNING 

OF ENGLISH

Maja Pauković 
Osnovna šola Petrovče 

Petrovče 32, Petrovče  

maja.paukovic@gmail.com    

POVZETEK  

Otroci so v današnjem času navajeni, da imajo v svojem okolju polno vizualnih dražljajev, ki izboljšujejo njihovo 

razumevanje. Tako potrebujejo tudi v šoli učne ure, ki združujejo vizualno in slušno učenje, saj so tako veliko bolj motivirani 

in hitreje sodelujejo, če lahko gledajo in poslušajo predmet, ki se ga učijo. Tudi didaktična priporočila učnega načrta 

spodbujajo učitelja k vključevanju različnih dejavnosti v zgodnje poučevanje in učenje tujega jezika – angleščine. Spodbujajo 

celosten, veččutni pristop in medpredmetno povezovanje, kar pripomore k boljši zapomnitvi naučenega. Učitelji v 1. triletju 

pogosto uporabljajo različna sredstva in pripomočke, ki učencem približajo angleščino. Lutke so odličen pripomoček za 

spodbujanje in motiviranje učencev, in sicer tudi tistih najbolj sramežljivih. Interakcija z lutko je za večino otrok precej manj 

zastrašujoča kot interakcija z odraslo osebo. Uporaba lutk pomaga pri izgubi strahu pred glasno izgovorjavo in spodbuja 

aktivno sodelovanje učencev. V prispevku bom predstavila nekaj načinov, kako lahko na različne načine in v različnih delih 

učnega procesa uporabimo lutke ter kako pomagajo le-te pri motivaciji učencev, izgubi strahu pred glasno izgovorjavo in 

izboljšanju zapomnitve tujega jezika. 

Ključne besede  

zgodnje učenje angleščine, lutke, igra vlog, ustvarjalnost, motivacija  

ABSTRACT  

Today, children are used to having visual cues in their environment that enhance their understanding. That is why in 

classroom, they need lessons which combine visual and auditory learning. Children are therewith much more motivated and 

seem to engage more quickly when they can watch and listen to an actual demonstration of the subject they are learning. The 

didactic recommendations in the curriculum also encourage teachers to integrate various activities into early teaching and 

learning a foreign language - English. They promote a holistic, multi-sense approach and cross-curricular integration, which 

helps us to better memorize the learned. Therefore, in the first three years of elementary school, teachers often use different 

tools to bring pupils closer to English. Puppets are excellent tools to encourage and motivate students, even the shyest ones. 

Interacting with a puppet is much less intimidating for most children than interacting with an adult. Their use helps students 

lose the fear of loud pronunciation. They encourage the active participation of students. In the article, I will present some 

practical examples in which we can use puppets in various ways and in different parts of the lesson, how they can help to 

motivate pupils, help decrease their fear of loud pronunciation and to improve the memorization of a foreign language.  

Keywords 

early learning of English, puppets, role play, creativity, motivation 

1. UVOD 
Otroci so v današnjem času navajeni, da imajo v svojem 

okolju polno vizualnih dražljajev, ki izboljšujejo njihovo 

razumevanje. Tako potrebujejo tudi v šoli učne ure, ki 

združujejo vizualno in slušno učenje, saj so tako veliko 

bolj motivirani in hitreje sodelujejo, če lahko gledajo in 

poslušajo predmet, ki se ga učijo. Tudi didaktična 

priporočila učnih načrtov [1,2] spodbujajo celosten, 

veččutni pristop in medpredmetno povezovanje, kar 

pripomore k boljši zapomnitvi naučenega. Kot učitelji 

tujega jezika se moramo zgoraj napisanega dobro 

zavedati in misliti na to pri načrtovanju in izvajanju 

pouka. Naša naloga je, da v pouk vključujemo različne 

pristope, ki so pogojeni s starostjo učencev, so čustveno 

in kognitivno sprejemljivi,  privlačni, uporabni in zabavni 

ter spodbujajo učence k vključevanju in razvijanju 

domišljije in ustvarjalnosti. Lutke so odličen pripomoček 

za spodbujanje in motiviranje učencev, in sicer tudi tistih 

najbolj sramežljivih. Interakcija z lutko je za večino otrok 

precej manj zastrašujoča kot interakcija z odraslo osebo. 

Uporaba lutk pomaga pri izgubi strahu pred glasno 

izgovorjavo in spodbuja aktivno sodelovanje učencev. 

2. ANGLEŠČINA KOT TUJI JEZIK 

V PRVEM TRILETJU 
V prvem razredu se vsebine tujega jezika izvajajo v 

sklopu neobveznega izbirnega predmeta in so splošno-

ciljno usmerjene k razvoju ključnih kompetenc za 

vseživljenjsko učenje, občutka za jezik, medkulturnih ter 

jezikovnih zmožnosti – poslušanje in slušno 

razumevanje, govorno sporočanje in sporazumevanje ter 

posredovanje ali mediacija [1]. V drugem in tretjem 

razredu je poleg že naštetih ciljev dodan še poudarek pri 

razvoju motivacije za učenje tujega jezika ter 
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raznojezičnosti in večjezičnosti v domačem in širšem 

družbenem okolju ter doseganje konkretnejših ciljev na 

področju branja in bralnega razumevanja ter pisanja in 

pisnega sporazumevanja ob koncu tretjega razreda. Iz 

naštetega je razvidno, da je pouk v prvem triletju 

usmerjen predvsem na razvoj zmožnosti razumevanja 

tujega jezika, kar je skladno z naravo usvajanja 

jezikovnega znanja, saj je potrebna zadostna količina 

jezikovnega vnosa, ki omogoča realizacijo naslednjega 

koraka, prvih poskusov tvorbe in govornega sporočanja v 

ciljnem jeziku [2].  

Poučevanje na tej stopnji predvideva uporabo sodobnega 

holističnega in veččutno usmerjenega pristopa k učenju, s 

čimer zagotovimo optimalno spodbudno in varno učno 

okolje, kjer bodo učenci lahko izražali pridobljena znanja 

in preverjali že usvojene jezikovne koncepte. Izbor 

vsebin, ki jih obravnavamo pri pouku, učnih metod in 

pristopov je pogojen s starostjo učencev in njihovo 

kratkotrajno pozornostjo – so čustveno in kognitivno 

sprejemljive, privlačne, uporabne in zabavne, spodbujajo 

učence k vključevanju in razvijanju domišljije ter 

ustvarjalnosti, usmerjene v didaktično igro, aktivno 

učenje in povezovanje tujega jezika z drugimi predmeti 

[2]. 

Brumnova [3] pravi, da gre pri otrocih za celostno 

pridobivanje vrste novih vedenj in spoznanj – 

spoznavanje glasovne podobe tujega jezika, ugotavljanje 

pomena drugače zvenečih besed, opazovanje podobnosti 

v pravilih njihove rabe. Temu primerne morajo biti tudi 

metode, strategije in tehnike poučevanja, ki vsebujejo: 

- številne igre (posnemovalne, raziskovalne, 

domišljijske, simbolične); 

- rabo in urjenje jezikovnih struktur v sporočanjskem 

kontekstu (govor, petje, recitiranje, ritmiziranje, 

igranje vlog); 

- spodbujanje tvorbe besedil po vzorcu (ang. »Pattern 

drill, practice«), dopolnjevanje, razvrščanje in 

povezovanje jezikovnih struktur (sheme, urejevalne 

tabele); 

- nebesedni odziv (ples, gib, risanje, likovno 

oblikovanje). 

3. UČENJE ANGLEŠČINE Z 

LUTKO 
Učitelji zgodnjega poučevanja angleščine se pri pouku 

vsakodnevno srečujemo z ovirami. Večina učencev, ki pri 

šestih letih vstopi v osnovno šolo, je šele pred kratkim 

dobro usvojila rabo maternega jezika. V interakciji z 

novim, tujim jezikom, so tako učenci postavljeni v novo 

situacijo, v kateri se odzivajo na različne načine. Za 

približevanje tujega jezika otrokom in lažje poučevanje 

angleščine na razredni stopnji, učitelji pogosto 

uporabljajo različna sredstva in pripomočke, kot je na 

primer lutka [4]. 

Lutka sama je odličen učni pripomoček, saj spodbuja 

otrokov razvoj, ga motivira in obenem spodbudi k 

različnim dejavnostim. Lutka pomaga pri komunikaciji, 

osvajanju, razumevanju in utrjevanju vsebin ter pri 

razvijanju kreativnosti, ki je tako pomembna za učenčevo 

pozitivno samopodobo. Lutka v učiteljevih rokah je 

otroku prijazna, nenevarna avtoriteta, ki ga spodbuja ali 

kara. V otrokovih rokah pokaže, kaj vse zna. Včasih se 

zmoti, a nič zato, saj se je zmotila lutka, ne otrok! Skratka 

lutka pomaga, da se otrok izogne manj ali bolj stresnim 

situacijam v razredu, prispeva pa tudi k boljšemu 

razumevanju med učenci in s tem k socializaciji razreda 

kot celote [5]. 

Strokovnjaki s področja lutkarstva v svojih delih 

opisujejo različne vrste lutk. Številne od teh lahko 

pripeljemo tudi v učenje jezika. Na hitro lahko 

uporabimo naše dele telesa (prsti, roke, noge, komolci, 

kolena), vzamemo pisalo in jih spremenimo v lutke. 

Ročne lutke lahko hitro izdelamo sami – iz nogavic, 

papirja, papirnatih vrečk ali kateregakoli drugega 

materiala. Te lutke so super, saj lahko premikajo usta in 

včasih tudi kakšen drug del telesa, zato lahko z njimi 

posnemamo tudi gibanje. Lahko pa enostavno pobrskamo 

po učilnicah med igračami in le te prelevimo v lutke. 

3.1 Učni cilji  
Pri zgodnjem učenju tujega jezika z lutkami so 

kratkotrajni cilji zanemarljivi, saj otroci besede hitro 

pozabijo in se jih najverjetneje ne zapomnijo dolgoročno, 

zato so pri tem bolj pomembni dolgoročni cilji. Ravno 

zaradi teh ciljev, je zelo pomembno na kakšen način se 

učenec prvič sreča s tujim jezikom in kako ga doživlja. 

Če mu je jezik predstavljen preko lutk in igre, se nam 

zagotovo ni treba bati, da bi se učencu jezik zameril, 

prepričani pa smo lahko, da bo ob učenju užival in si 

pridobil vsaj nekaj pozitivnih izkušenj in jih tako nosil s 

seboj celo življenje ter bo tudi v prihodnje veliko lažje 

sprejemal nove jezike. Dolgoročni cilji pri učenju tujega 

jezika so: 

- Razvijanje občutka za jezik. Učenec pridobi 

pozitiven odnos do predmeta, samozaupanje in 

spretnosti, kjer imajo najpoglavitnejšo vlogo lutke. 

Otrok tako najprej tvori glasove iz veselja do 

poslušanja in zato čudovito posnema ritem, intonacijo 

in naglas.  

- Priprava na kasnejše učenje. Kdor začne zgodaj, bo 

v višjih razredih veliko lažje sproščeno komuniciral, 

saj sije intonacijo, ritem in naglas že pridobil, ko je 

bil za to najbolj dovzeten. Prinesel pa bo tudi 

ljubezen do predmeta, ki ga je najlažje pridobil z 

lutkami. 

- Vzbuditi občutek za drugačno kulturo. Učencem jo 

najučinkovitejše predstavimo z lutkami, ki prihajajo 

iz drugih držav in ne govorijo slovensko ter jih tako 

naučimo sprejemati in spoštovati drugačnost. Lutka 

lahko tako na zanimiv način predstavi kakšne 

zanimive, drugačne dogodke, ki jih praznujejo tam. 

- Splošni razvoj. Zgodnje učenje angleščine prispeva k 

razvoju splošne intelektualne, socialne in čustvene 

rasti. Dokazano je, da učenje tujega jezika pozitivno 

vpliva na celostni razvoj. Tako je zgodnje učenje 

tujega jezika še toliko bolj priporočljivo [6]. 

3.2 Metode dela 
Renfro in Hunt [7] v svojem delu opisujeta šest različnih 

vrst dejavnosti z lutko, ki se lahko odvijajo v razredu:  

- Spontana igra z lutko (ang. »Puppet Playing«); gre 

za spontano dejavnost, brez posredovanja odraslih. 

Spontana igra z lutko je oblika simbolne igre. Otrok 
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se sam ali v družbi drugih otrok sproščeno in 

svobodno pogovarja z lutko, se igra z več lutkami 

hkrati in med igro spreminja vloge. 

- Uprizarjanje prizorov z lutko (ang. »Puppetizing«); 

dejavnost poteka pod vodstvom odrasle osebe, ki s 

tehnikami kreativne drame učence usmerja k pripravi 

prizora. Pomemben del te dejavnosti je tudi 

občinstvo, ki ustvarjanje nagradi z ogledom 

predstave. Priprava razredne predstavitve pozitivno 

vpliva na posameznika in celotno skupino.  

- Pripovedovanje z lutko (ang. »Puppettelling«); lutka 

učitelja omogoča kreativno interpretacijo zgodbe. 

Učencem osvetli pogled na zgodbo iz drugega 

zornega kota. 

- Pogovarjanje skozi lutko (ang. »Puppetalking«); 

dejavnost temelji na socialnem in emocionalnem 

razvoju otroka. Lutka predstavlja medij, ki olajša 

prepoznavanje, razumevanje in verbalizacijo 

otrokovih lastnih misli in čustev. Predstavlja tudi ščit, 

ki otroku omogoči, da se ne počuti izpostavljenega. 

Ko lutko animira učitelj, pa lutka vso pozornost 

usmeri vase in s tem podre ovire v medsebojni 

komunikaciji učitelj− učenec. Lutka je senzibilna 

poslušalka, ki ne obtožuje in graja. 

- Učenje in poučevanje z lutko (ang. 

»Puppetteaching«); preproste lutkovne tehnike 

omogočajo doseganje učnih ciljev, pripomorejo k 

boljši motivaciji za delo, pri boljšem pomnjenju in 

razumevanju učne snovi. Otroci se ob lutki učijo 

celostno. 

- Izdelava lutke (ang. »Puppetmaking«); dejavnost 

otroku omogoča, da je kreativen že od same ideje o 

lutki naprej. Otrok razvija fino motoriko, 

koordinacijo roka − oko, spoznava različne materiale, 

širi znanje o pojmih in izraža čustva. Otrok lutko, ki 

jo je sam izdelal, bolj ceni. 

4. PRIMERI DOBRE PRAKSE 
Lutko lahko pri delu v šoli uporabljamo na najrazličnejše 

načine in na vseh področjih. V nadaljevanju bom 

predstavila nekaj načinov, kako sama uporabljam 

dramsko igro in lutke pri pouku angleščine v prvem 

triletju osnovne šole. 

4.1 Razredna lutka in rutine 
Vzpostavitev rutin je pri angleščini v nižjih razredih 

izredno pomembna za pomoč pri vodenju pouka. Z rutino 

učenci hitro razumejo, kaj se od njih pričakuje, in jim 

tako daje samozavest, da se učijo in dosežejo več. Tako 

sem na začetku šolskega leta učencem predstavila žirafo 

Gino Giraffe. Na začetku sem učence spodbudila, naj 

lutko spoznajo, ji postavijo kakšno vprašanje. Tako so 

lutko spoznali, izvedeli koliko je stara, od kod prihaja, kaj 

ji je všeč in kaj ne… In tudi lutka je z zastavljanjem 

vprašanj spoznala učence. Lutka nam je v razredu 

pomagala vzpostaviti vez med slovenščino in angleščino. 

Ker Gina Giraffe ni govorila slovensko, so učenci morali 

z njo komunicirati v angleščini. Pri tem sem jim sama 

priskočila na pomoč, če kakšnega vprašanja niso razumeli 

oz. niso razumeli kaj je želele lutka izvedeti. Žirafa je 

postala del naše rutine, vedno smo začeli s pozdravom in 

končali s poslavljanjem, vključevala pa se je tudi pri 

drugih delih ure. Včasih je sodelovala pri različnih 

aktivnostih, pomagala pri razumevanju besed, nam kaj 

pokazala, spodbujala učence da ponovijo za njo, se z 

nami učila pesmi, spet drugič, pa je le poslušala in 

spremljala naš pouk. 

 

Slika 1: Razredna lutka Gina Giraffe 

4.2 Skrivnostna škatla 
V tretjem razredu nam je Gina Giraffe pomagala tudi pri 

iskanju skrivnostnega predmeta v škatli. Vsak teden sem 

v razred prinesla škatlo, v kateri je bil predmet ali sličica 

povezana s tematiko, ki smo jo obravnavali pri pouku. 

Učenci so preko ure morali ugotoviti, kaj se v škatli 

skriva. To so naredili tako, da so lutko spraševali, kaj je v 

škatli. Začeli smo s preprostimi vprašanji na katere jim je 

lutka odgovarjala z »yes« ali »no«.  

4.3 Igra 
V razredu običajno uporabljamo nov jezik pri igrah, zato 

smo vanje vključili tudi lutko. Učenci so tako na primer 

lutki pomagali najti pot iz labirinta tako, da so izrekli 

ciljne besede iz slik. Ali pa smo se igrali igro »Simon 

says«, oz. v našem primeru »Gina says« in smo s tem 

vadili glagole. Z lutko smo se igrali tudi skrivalnice, tako 

da so učenci dajali navodila lutki, kje mora skriti predmet 

poiskati. 

4.4 Lutka pripoveduje 
Gina Giraffe nam je pomagala pri branju zgodbe in 

pravljic v razredu, obračala je strani v knjigah, včasih je 

pri sebi imela kakšen predmet ali sličico, ki so učencem 

pomagali pri razumevanju zgodbe. Občasno so se pri 

pripovedovanju pridružile še druge lutke, ki so zgodbo 

odigrale – posluževala sem se različnih lutk, tako, da so 

učenci z zanimanjem poslušali in spremljali zgodbe. 

Nekatere od lutk so nato uporabili učenci pri igri vlog. 

4.5 Mini gledališče 
Pri utrjevanju besedišča smo si velikokrat pomagali z 

različnimi igrami vlog. V tem se je preizkusila tudi Gina 

Giraffe in pri igranjem vlog naredila nekaj napak. Tako  

je učencem pokazala, da je vredu, če besedila ne osvojijo 

takoj. Sčasoma je lutka pravilno opravila igro vlog in 

učencem ponudila popoln model. 
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V sklopu tem praznovanje, živali in družine smo skupaj z 

učenci tretjih razredov pripravili razredno gledališče. Za 

ta namen smo si iz učbenika Happy House 2 [8] 

izposodili zgodbo »The Easter Play«. Z učenci smo si jo 

ogledali v učbeniku, jo prebrali, poslušali, se o njej 

pogovorili, spoznali nove besede, se naučili besedne 

zveze in povedi. Zgodba govori o mami kokoški, ki je 

izgubila svoje jajce. Z učenci smo zgodbo tudi odigrali. V 

razredu smo postavili našo mini gledališče, ki smo ga 

ustvarili s pomočjo grafoskopa, stojal in prosojne tkanine 

(vrtne koprene). S pomočjo senčnih lutk in scene na 

grafoskopu, sem najprej igro odigrala sama, nato pa so se 

še v izdelovanju lutk in igro preizkusili še učenci sami. 

 

 

Slika 21: Senčne lutke in scena "The Easter Play" 

Učenci so bili razdeljeni v skupine po štiri ali pet otrok. 

Sami so si razdelili vloge in se lotili izdelave lutk. 

Nekateri so si pri risanju pomagali z ilustracijami iz 

učbenika, nekateri so pri risanju uporabili svojo 

domišljijo. Ker so imeli na voljo le eno šolsko uro, scene 

niso naredili sami, ampak so uporabili že pripravljeno 

sceno. 

 

 

Slika 3: Izdelava senčnih lutk po skupinah 

Ko so bile lutke izdelane so začeli z vajo besedila. 

Najprej so zgodbo predstavili svojim sošolcem. Poleg 

naučenega besedila so se preizkusili tudi v ustvarjanju 

nadaljevanja zgodbe, ena od skupin je lutkam dodala še 

druge živali. Ker so bili pri igri uspešni, so se odločili, da 

bodo k ogledu povabili še prve in druge razrede. Učenci 

so z veseljem spremljali predstavljene zgodbe. 

 

Slika 4: Ogled razredne predstave 

5. ZAKLJUČEK  
Lutke imajo lahko v razredu različne vloge, ki se 

razlikujejo glede na cilj, ki ga hočemo doseči. Mogoče jih 

je umestiti v vse dele učne ure: uvodno motivacijo, 

osrednji del in zaključni del. Dejavnosti, ki jih 

uporabljamo, morajo učence pritegniti, jih zabavati in 

seveda učiti. Tako se bodo učenci učili z veseljem, 

naučili se bodo hitreje in tudi njihovo znanje bo trajnejše. 
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POVZETEK  

Digitalna doba, v kateri živimo, od učiteljev zahteva številna IKT-znanja in spretnosti, saj pri svojem delu uporabljamo 

različne digitalne naprave in spletna orodja, ki pa jih moramo v pouk vključevati smiselno in premišljeno. Pozorni moramo 

biti predvsem na to, katere cilje želimo s tem doseči ter kakšna je starost in predznanje posameznih učencev. Z uporabo 

spletnih orodij se frontalne didaktične oblike pogosto umikajo individualnemu delu z učencem, delu v parih ali v skupinah. 

Za opravljanje takšne naloge so učenci veliko bolj motivirani, saj jim je uporaba digitalnih naprav in spletnih orodij v veselje 

in izziv. Zaradi dela v skupini ali v dvojicah morajo sodelovati in skrbeti za stalno medsebojno komunikacijo, hkrati pa 

upoštevati navodila učitelja ter pravilno uporabljati digitalno napravo ali spletno orodje. V omenjenem prispevku želim 

prikazati nekaj digitalnih naprav in spletnih orodij, ki učencem pomagajo pri usvajanju ali utrjevanju znanja omenjenega 

predmeta ter hkrati razvijajo digitalne kompetence učencev.  

Ključne besede  

digitalne naprave, spletna orodja, digitalne kompetence  

ABSTRACT 

The digital era we live in requires many ICT skills from teachers as it involves sensible and thoughtful teaching in its work. 

We must be particularly careful about what goals we want to achieve, what age individual pupils are, as well as what their 

pre-knowledge is like. By using online tools, frontal didactic forms are often retreated to individual work with pupils, work 

pairs or groups. In order to perform such a task, pupils are more motivated, as their use of digital device and online tools 

becomes a pleasure and a challenge. Due to the group work or pair work the learners must be willing to cooperate and take 

care of constant interaction with each other, taking into account the teacher's instructions as well as the correct use of the 

device and the web tools.  In this paper, some digital devices and online tools will be presented that help pupils acquire or 

consolidate the knowledge of the subject and at the same time develop their digital competences.  

Keywords 

digital devices, online tools, digital competences  

1. UVOD 

Uporaba digitalnih naprav, spletnih orodij in IKT nasploh 

ima v našem izobraževalnem sistemu in poučevanju 

veliko vlogo. Poučevanje in pouk lahko ob smiselni in 

premišljeni rabi IKT postaneta sodobnejša in 

kvalitetnejša, saj učence veliko bolj motivirata oz. 

pritegneta za delo, hkrati pa pride do prehoda od pouka, 

ki ne temelji zgolj na pomnjenju velike količine 

podatkov, do pouka, ki je drugačen, saj od učencev 

zahteva reševanje praktičnih primerov, pri katerih so 

učenci ustvarjalci in ne zgolj slušatelji pouka. To vse od 

učencev zahteva tudi nekaj ustvarjalnosti in inovativnosti, 

kar se zagotovo odraža tudi v pridobljenem znanju. 

A razgibanost pouka in motivacija za delo seveda še nista 

dovolj. Pomembno je, da na samem začetku razmislimo o 

ciljih, načrtujemo aktivnosti, razmislimo o didaktičnih 

oblikah in metodah dela ter izberemo primerno orodje, ki 

bo primerno stopnji znanja učencev in nas samih.  

Cilj omenjenega prispevka je prikazati nekaj možnosti 

uporabe digitalnih naprav in spletnih orodij, ki jih pri 

pouku in poučevanju drugega tujega jezika uporabljam in 

ki učencem pomagajo pri usvajanju, utrjevanju znanja 

omenjenega predmeta ter pri učencih hkrati razvijajo 

digitalne kompetence, ki so v tem času zelo pomembne. 

2. ZAKAJ PRI POUKU 

UPORABLJATI IKT? 

Nekaterim učiteljem vpeljava in uporaba IKT pri pouku 

predstavlja oviro, drugim izziv. Sama sodim med slednje, 

saj menim, da lahko z uporabo omenjenih orodij in 

digitalnih naprav dosežemo veliko več kot »običajnim 

poukom«. A pri tem moramo imeti pred očmi različne 

vidike, saj bi pouk v nasprotnem primeru lahko prerasel 
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zgolj v igranje računalniških igric, pri čemer cilji ure in 

učnega načrta ne bi bili doseženi, česar pa si seveda ne 

želimo. 

»Čeprav v splošnem tehnologija sama po sebi še ne 

pomeni večje kakovosti pouka in učenja, lahko 

premišljeno načrtovanje in izvajanje ustreznih didaktičnih 

pristopov in strategij, ki vključujejo IKT, pomembno 

vpliva na kakovost poučevanja in učenja.« [1]  

Vključevanje IKT od učitelja zahteva znanja za pripravo 

didaktično ustreznih gradiv, ki jih učitelj nato ustrezno 

vključuje v pouk. Najprej mora poznati digitalne naprave 

in spletna/programska orodja, samoiniciativno mora 

iskati in preskušati možnosti za učinkovito uporabo IKT, 

ga kritično ovrednotiti ter presoditi, ali je primeren in 

smiseln za vpeljavo v razredu ali ne. Učitelj mora torej na 

samem začetku premisliti o ustrezni didaktični rabi IKT. 

Pri tem se mora vprašati o smiselnosti vpeljave določene 

digitalne naprave/spletnega orodja (zakaj) ter kdaj in 

kako omenjeno napravo/orodje vpeljati. 

Seveda nam IKT omogoča in ponuja veliko prednosti [1]: 

»/.../ vključevanje interaktivnosti, vizualizacije in drugih 

možnosti za podporo kognitivnim procesom, 

posredovanje povratnih informacij in ocenjevanja znanja, 

sodelovalno delo in izmenjavo zamisli, lažje iskanje, 

izbiro, izdelavo in shranjevanje učnih gradiv ter bolj 

učinkovito organiziranje učnih aktivnosti in 

administrativnih opravil, ki so povezana s pedagoškim 

procesom.«  

Ob vsem tem IKT ponuja možnost za računalniško 

podprto sodelovalno učenje, ki pa zahteva spremembo 

vloge učitelja, ki predvsem pripravlja učne vsebine in 

strukturo pouka. Pri tem predvidi dejavnosti in 

vključevanje učencev v učni proces ter v času izvajanja 

pouka spremlja delo učencev. Pomembno je, da na 

začetku učne dejavnosti da jasna navodila za delo (v pisni 

in/ali ustno obliki) ter tekom pouka spremlja delo 

učencev, jim daje povratne informacije in jim je na 

razpolago z nasveti. Ob koncu dejavnosti pri problemsko 

ali eksperimentalno zasnovanem delu sledi predstavitev 

in vrednotenje izdelkov oz. digitalnega gradiva, pri čemer 

pride v ospredje predvsem samovrednotenje, 

samoocenjevanje in medvrstniško ocenjevanje izdelkov, 

pri čemer je ključna dobra povratna informacija.   

3. O DIGITALNIH 

KOMPETENCAH UČITELJEV 

Poleg didaktičnih kompetenc posameznega učitelja pa je 

nezanemarljiva tudi učiteljeva motivacija za delo z 

digitalnimi napravami in spletnimi orodji ter seveda 

individualne digitalne kompetence posameznega učitelja. 

Uporaba IKT v vsakdanjem življenju in seveda tudi v 

razredu se povečuje in zato vse pomembnejše postajajo 

tudi t. i. »digitalne kompetence« učiteljev.  

Prisotnost različnih vrst digitalnih tehnologij in delo na 

področju izobraževanja zahtevata od učiteljev neprestano 

spremljanje razvoja in razvijanje lastnih digitalnih 

kompetenc. Poleg tega okvira je bilo na nacionalni in 

mednarodni ravni oblikovanih več̌ referenčnih okvirov in 

orodij za samoocenjevanje doseganja kompetenc. 

Digitalne kompetence (DigComp, 2013) so ena izmed 

osmih skupin ključnih kompetenc, ki jih je definirala 

skupina strokovnjakov pod okriljem Evropske komisije iz 

njihovega skupnega raziskovalnega središča v Sevilli 

(Joint Research Centre – JRC). Nanašajo se na ustrezno 

in varno rabo celotnega nabora digitalnih tehnologij, ki 

povezujejo ljudi s podatki, omogočajo komunikacijo in 

pomagajo pri reševanju problemov na različnih področjih 

delovanja. [1] 

Digitalne kompetence je mogoče določiti splošno za vse 

državljane (DigComp), za izobraževalne ustanove 

(DigCompOrg) ali za učitelje (DigCompEdu). Cilj vseh 

teh okvirov je poenotenje kategorij, ki omogočajo 

mednarodno primerljiv in skladen jezik za opisovanje 

ključnih kompetenc, določajo lestvice, s katerimi je 

mogoče opredeliti raven doseženih kompetenc, spremljati 

napredovanja na ravni posameznika ter prepoznati 

potrebe po nadaljnjem usposabljanju. [2]  

Učitelji ustvarjalne, varne in kritične rabe tehnologije 

učencev torej ne moremo razvijati le s svojim zgledom in 

vzorom, pač pa potrebujemo tudi specifične kompetence, 

ki omogočajo učinkovito rabo digitalnih tehnologij za 

poučevanje. Digitalno kompetentni učitelji uporabljajo 

tehnologijo tako, da učencem omogočajo doseganje 

konkretnega učnega cilja in hkrati njihovo 

opolnomočenje. Področja digitalnih kompetenc, ki so 

specifične za učiteljski poklic, so: 

1. Poklicno delovanje 

2. Digitalni viri 

3. Poučevanje in učenje 

4. Vrednotenje 

5. Opolnomčenje učencev 

6. Vodenje in podpora učencem pri pridobivanju 

digitalnih kompetenc. [3, 4]  

Priročne informacije, s pomočjo katerih lahko učitelji 

povežejo posamezno aplikacijo z učnimi dosežki, nudi t. 

i. model Pedagoškega kolesa avtorja Allana Carringtona. 

Pedagoško kolo učiteljem pomaga pri načrtovanju pouka, 

in sicer kot orodje, s katerim bodo najbolje podprli proces 

učenja in učencem omogočili razvijanje digitalne 

kompetence – kompetence 21. stoletja. »Zaradi 

povezovanja teorije, prakse in aplikacij je Pedagoško 

kolo dragocen vir, ki bi moral viseti na steni vsake 

učilnice.« Glede na operacijski sistem sta nastali dve 

različici pedagoškega kolesa, in sicer za android in iOs. 

Pedagoško kolo sta prevedla in uredila mag. Radovan 

Krajnc ter Maja Vičič Krabonja. [5]  

https://drive.google.com/file/d/1_lhqaWUpp4RTqi8UH-tIw4M4GCUmrkwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIkhgfOGLeh2PxlF_F_EROAv6_YpttcV/view?usp=sharing
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Slika 1: Pedagoško kolo [5] 

Poleg učiteljevega znanja in poznavanja digitalnih naprav 

in spletnih orodjih pa je zagotovo pomembna tudi 

učiteljeva samozavest in prepričanje v lastne sposobnosti 

na področju uporabe IKT. Na koncu pa je seveda 

pomembno, kako se učenci odzovejo na delo z 

računalnikom. [6] 

Neizogibno je, da mora iti učitelj v korak s časom ter 

slediti novostim, ki se pojavljajo na področju spletnih 

orodij in digitalnih naprav ter se nenehno izobraževati. Le 

tako bo lahko v pouk vključeval nova orodja in tako 

načrtoval še boljše aktivnosti za dosego cilje in učnih 

načrtov.  

Ob vsem tem moramo veliko pozornost nameniti tudi 

varni rabi interneta ter varovanju osebnih podatkov, kajti 

učenci, kljub znanju, ki ga imajo o uporabi spleta, 

spletnih orodij in predvsem družbenih omrežij, običajno 

pozabijo a to, kako pomembna je varnost na spletu.  

4. UPORABA DIGITALNIH 

NAPRAV 

Predpogoj za uporabo IKT pri pouku je seveda ustrezna 

oprema, s katero razpolaga šola. V našem primeru imamo 

na razpolago računalniško učilnico in tablične 

računalnike. Oboje pri pouku drugega tujega jezika s 

pridom uporabljam. Pogosto pa se poslužujem tudi 

uporabe mobilnih telefonov in fotoaparatov/kamer. 

Kadar uporabljamo spletna orodja, ki zahtevajo 

računalniško podporo, npr. pri tvorbi daljših besedil ali 

utrjevanju znanja s pomočjo e-vaj, gremo z učenci 

običajno v računalniško učilnico. 

Za preprosto delo z viri ali spletnimi slovarji si običajno 

sposodim tablične računalnike.  

Za preverjanje predznanja ali utrjevanje pri starejših 

učencih tu in tam uporabimo kar njihove mobilne 

telefone. Pri tem morajo učenci običajno vključiti prenos 

podatkov, delo pa poteka individualno ali v dvojicah. Pri 

tem ne zahtevam, da morajo učenci imeti svoj telefon – 

lahko ga imajo ali pa vzamejo katerega od šolskih 

tabličnih računalnikov.  

Pri ustnem ocenjevanju znanja že nekaj let uporabljam 

tudi kamero, s katero posnamem učenčev izdelek 

(govorni nastop), seveda ob predpostavki, da se učenec s 

tem strinja. Na tak način pridobim izdelke, ki si jih lahko 

z učenci kasneje še enkrat v miru pogledamo. Sošolci in 

tudi učenci sami svoj izdelek nato ob že prej znanih 

kriterijih znanja kritično (samo)vrednotijo ter se tudi 

(samo)ocenijo. Prav tako mi izdelek služi kot dokazni 

material (vzorčni material), ki ga lahko uporabim 

prihodnje leto, da lahko skupaj z učenci oblikujem 

kriterije uspešnosti. Menim, da je omenjena praksa dobra, 

saj učencem na začetku prikaže vzorne in tudi manj 

vzorne izdelke, pomaga jim razumeti, kaj morajo znati 

oz. narediti, da bodo uspešni in se zato lažje pripravijo na 

ocenjevanje znanja.  

5. UPORABA SPLETNIH ORODIJ 

Na tem mestu želim na kratko predstaviti nekaj spletnih 

orodij. Vsako izmed njih ponuja več možnosti uporabe, 

marsikaj je torej prepuščeno tudi uporabnikovi domišljiji 

in njegovi ustvarjalnosti zakaj in v katerem kontekstu bo 

omenjeno orodje uporabil.   

5.1 Padlet 

Gre za spletno aplikacijo v oblaku, ki omogoča 

sodelovanje, “skupno rabo”, skupno urejanje, zbiranje 

idej, izdelkov ...  

Račun potrebuje le učitelj, ki ustvari tablo/zid, in 

učencem posreduje povezavo do nje. Tisti, ki imajo 

povezavo do te table/zidu nato hkrati soustvarjajo – 

pišejo ali delijo slike oz. posnetke z drugimi. 

Ta e-storitev ima dve posebnosti:  

- vse kar ustvarimo, lahko vidijo vsi, ki so pri 

tem sodelovali, 

- posamezna tabla/zid se lahko dopolnjuje 

kjerkoli in kadarkoli. 

Za ustvarjanje po tabli je potrebna internetna povezava. 

[7, 8] 

Omenjeno storitev sem uporabljala za viharjenje 

možganov na določeno temo, za preverjanje predznanja 

učencev, za zbiranje vtisov/mnenj po opravljeni 

ekskurziji v nemško govorečo državo, za preverjanje 

znanja in še za marsikaj drugega. 

5.2 Kahoot 

Kahoot je spletno orodje za samostojno oblikovanje 

kvizov. Gre za preprosto in učinkovito motivacijsko 

orodje za mlade, ki ga pri pouku običajno uporabljam za 

popestritev ure, za preverjanje predznanja ali kot sredstvo 

za utrjevanje šolske snovi. Kviz upošteva načela »game 

based learning«. 

Učitelj si na začetku ustvari račun [9] in nato na 

enostaven način oblikuje kviz po lastnih željah, morda pa 

ustrezen kviz na določeno tematiko izbrska med kvizi, ki 

jih uporabniki Kahoota delijo z drugimi. Lahko pa si 

učenci tudi sami izdelajo uporabniški račun in pripravijo 

kviz na določeno tematiko za svoje sošolce ter tako 

ponovijo, utrdijo in nadgradijo svoje znanje. In v resnici 

zelo radi delajo te kvize. 

Ko imamo kviz pripravljen/izbran, ga projiciram na tablo 

ali steno, učenci pa lahko s (tabličnim) računalnikom ali 

pametnim telefonom preko povezave in posebne kode 

vstopijo v kviz. [10] 
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5.3 Quizlet 

Quizlet je spletno orodje, ki omogoča na učenca 

osredinjeno učenje. Učitelj si na spletni strani [11] ustvari 

račun in pripravi kartice, ki jih učenec uporablja na 

različne načine: z obračanjem za učenje, s testom in 

igrami za preverjanje in utrjevanje. Učenec spremlja svoj 

napredek, kjer ugotovi, pri katerih karticah se nikoli ne 

zmoti, kje se pogosto zmoti in kaj zna. [12] 

Omenjeno spletno orodje uporabljam za preverjanje 

predznanja in za utrjevanje (lahko frontalno v razredu ali 

pa povezavo do določenih kartic posredujem učencem). 

Lahko pa nalogo zastavim tudi tako, da učenci pripravijo 

kartice na določeno tematiko za svoje sošolce in pri tem 

utrjujejo snov.    

5.4 Mysimpleshow 

Gre za storitev v oblaku, ki zahteva le račun. Omenjeno 

spletno orodje je odlično za medpredmetno povezovanje, 

saj najbolj deluje v angleščini in nemščini. Napisati je 

treba scenarij (v različne predloge), program nato sam 

poišče sličice, ki jih dobisi sprejmemo bodisi zamenjamo 

ali izbrišemo, prerazporedimo ... na koncu dodamo še 

glas – lahko sposojenega (v nemščini/angeleščini), lahko 

pa se posnamejo učenci sami. Projekt izvozimo kot 

datoteko lahko pa ga objavimo neposredno na Youtube. 

[13, 14] 

To spletno orodje sem uporabljala kot uvodno motivacijo 

ali po obravnavi določene enote, ko so bili učenci 

postavljeni pred nalogo, da napišejo besedilo (npr. kam 

greš na počitnice, razglednica iz dopusta, vabilo na rojstni 

dan, voščilo za rojstni dan ...). Ker storitev torej izvorno 

deluje v angleškem in nemškem jeziku, so morali učenci 

paziti na slovnično in pravopisno pravilnost, sicer je 

program besedilo prebral narobe. Tako so lahko kmalu 

sami odkrili napake in jih po potrebi popravili, predno so 

projekt dokončno zaključili.  

5.5 Dvolver 

Gre za preprosto spletno orodje, s pomočjo katerega 

lahko v nekaj korakih izdelaš film. Za uporabo tega 

spletnega orodja ne potrebuješ uporabniškega računa. 

Uporabnik izbere ozadje, sceno, glasbo, igralce in napiše 

besedilo zanje. Ko je film dokončan, ga lahko z e-pošto 

pošlje prijatelju ali s pomočjo kode da na svojo spletno 

stran, spletnik itd.  

Dvolver je neplačljiv in enostaven za uporabo. Slabost 

spletnega orodja pa je po mojem mnenju v tem, da je 

število scen in igralcev/likov omejeno, prav tako ga ni 

mogoče naknadno spreminjati. Tudi audio izvedba (razen 

glasbe v ozadju) ni mogoča. [15, 16] 

Pri pouku drugega tujega jezika so učenci s pomočjo tega 

programa izdelovali preposte filme in tako utrjevali 

določene osnovne fraze (npr. dialogi na odločeno temo). 

5.6 Trading card 

Trading card je enostano spletno orodje za izdelavo kartic 

(npr. osebno predstavitev, predstavitev znane/izmišljene 

osebe, predstavitev živali). Lahko ga uporabimo pri 

uvodni motivaciji ali pa za ponovitev neke že znane učne 

snovi (npr. ponovitev/predstavitev na začetku šolskega 

leta). [17] 

Končen izdelek si učenci shranijo kot sliko v formatu 

JPG. Slabost orodja je zagotovo v omejenih možnostih 

oblikovanja.   

5.7 Meme generator 

Na spletu se je v zadnjem času pojavilo precej memov, ki 

s kombinacijo slike in besedila zbujajo smeh. Otroci in 

mladi jih imajo radi, saj so zabavni. Meme lahko 

izdelujejo tudi učenci sami, in sicer s pomočjo spletnega 

orodja Meme generator [18]. Pri tem ne potrebujejo 

računa. Izbrati morajo le določeno sliko (izmed predlog 

ali pa jo uvozijo sami) in dodati poljubno besedilo. Ko so 

zadovoljni z oblikovanim memom, ga prenesejo na 

računalnik (format JPG).  

Omenjeno orodje sem uporabljala za uvodno motivacijo, 

za preverjanje predznanja, ob koncu obravnave določene 

enote (učenci so sami oblikovali meme in pri tem 

upoštevali določena navodila pri oblikovanju besedila). 

Omenjeno orodje je res zabavno, saj v učencih med 

drugim razvija tudi ustvarjalnost in inovativnost.  

5.8 Fakebook 

S pomočjo te spletne aplikacije lahko učenci tudi brez 

računa izdelajo fiktivne profile različnih 

(zgodovinskih/izmišljenih) osebnosti. Profil lahko 

oblikujejo po svoji meri, ga nato popravljajo, spreminjajo 

… Pri tem razvijajo svojo domišljijo in uživajo, hkrati pa 

utrjujejo pridobljeno znanje jezika. [19] 

5.9 Mentimeter 

Mentimeter [20] združuje več različnih funkcij in zato je 

njegova uporaba pestra in različna. Lahko ga uporabite 

kot orodje za mobilno glasovanje (učenci potrebujejo 

(tablični) računalnik/mobilni telefon in internetno 

povezavo), oblikujete kviz ali pa kot orodje za zbiranje 

idej na določeno temo. 

Učitelj si pred tem ustvari račun in izbere osnovno 

funkcijo (glasovanje/kviz/zbir idej) ter učencem 

posreduje kodo, ki jo potrebujejo, da lahko sodelujejo.  

Pri pouku sem omenjeno orodje uporabljala pri uvodni 

motivaciji, preverjanju predznanja, preverjanju 

razumevanja nove snovi, utrjevanju, viharjenju 

možganov ...  

5.10 Wordclouds 

To spletno orodje ponuja več možnosti uvažanja besedil 

(tudi v formatu PDF), oblikovanja in deljenje tudi v 

spletni obliki. Na podlagi uvoženega besedila oblikujemo 

oblak iz besed, ki ima poljubno obliko (izberemo jo sami 

izmed ponujenih predlog). [21] 

Sama sem omenjeno orodje uporabljala pri zbiranju idej 

kot uvodno motivacijo (viharjenje možganov) ali kot 

preverjanje besedišča po obravnavi določene enote.  

6. ZAKLJUČEK 

V prispevku sem predstavila nekaj idej in dobrih praks, 

kako z vključevanjem digitalnih naprav in spletnih orodij 

pouk drugega tujega jezika narediti še bolj zanimiv, 

poučen in kakovosten. Prikazala sem, na kaj moramo biti 

pri vpeljavi IKT še posebej pozorni, da je pouk res 

kakovosten in da z njim dosežemo zastavljene cilje. V 
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zadnjem delu sem se osredotočila na nekaj digitalnih 

naprav in spletnih orodij, ki jih lahko uporabljamo pri 

pouku drugega tujega jezika in z njihovo pomočjo 

motiviramo, preverjamo predznanje, osvajamo nova 

znanja, utrjujemo in dokazujemo, kaj smo se pri pouku 

naučili. In nenazadnje: z vsemi temi napravami in orodji 

pri učencih razvijamo ustvarjalnost, inovativnost in 

digitalne kompetence, ki v času, v katerem živimo, 

postajajo vse bolj pomembne.  
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KAKO UČENCEM PRIBLIŽATI LIKOVNA DELA IZ 

ZGODOVINE UMETNOSTI 

BRINGING FINE ART FROM ART HISTORY CLOSER 

TO STUDENTS 

Janja Rudolf 
Osnovna šola Ormož 

Hardek 5, Ormož 

janja.rudolf@osormoz.si 

POVZETEK  

Pri pouku likovne umetnosti se zaradi narave dela pogosto zgodi, da je treba učencem, da bi nazorneje razumevali likovne 

naloge, pokazati nek slikovni material. Ko kot učiteljica izbiram slikovni material, se vedno odločim in izberem reprodukcije 

likovnih del, za katere vem, da sodijo med vrhunska dela. Ker si učenci ta dela pogosto samo na hitro ogledajo, sem začela 

razmišljati o možnosti, ki bi učencem omogočila neposreden stik z umetnino. V ta namen sem pričela z izvedbo likovne 

naloge, pri kateri učenci sami dokončajo reprodukcijo likovnega dela. Učencem tako omogočim, da bolj poglobljeno 

spoznajo izbrana dela in da niso več samo opazovalci, ampak postanejo aktivni soustvarjalci. Tako nastanejo zanimive 

likovne rešitve, ker se nekateri učenci odločijo slediti originalu, drugi pa uberejo drugo pot ter sledijo lastni ideji in iščejo 

nove rešitve. Učenci tako dobijo izkušnjo, kako je neko delo nastajalo in začnejo ceniti tudi tiste umetnine, ki jih prej niso 

razumeli ali jim niso bile blizu. 

Ključne besede 

likovna umetnost, umetnina, soustvarjalec, izkušnja 

ABSTRACT  

In art classes, there is a frequent demand to show students a piece of artwork in order for them to understand an art task 

better. As a teacher, I tend to select fine art material from reproductions of recognised masterpieces. Students will usually 

only observe the chosen artworks, without establishing a direct connection with them. In order to set up an improved task, I 

created an activity in which students recreate a selected artwork. Students thus acquire the extensive knowledge of the chosen 

masterpiece and they transform from mere observers into active recreators of art. Fascinating art solutions are produced as a 

result, as some students follow the originals meticulously, while others take a different path and develop their own ideas and 

solutions. By doing such tasks students gain an insight into the process itself as well as learn to appreciate art which may 

have been more difficult to understand before. 

Keywords 

fine art, masterpiece, recreator, experience 

1. UVOD  
Učitelji, ki poučujemo likovno umetnost, si zagotovo ne 

moremo predstavljati pouka brez kvalitetno izbranega 

slikovnega materiala, s katerim učencem pomagamo 

doživeti in razumeti likovno nalogo. Glede na umetnine, 

ki so nastale skozi zgodovino, imamo res veliko možnosti 

za izbiro. Verjamem, da učitelji izbiramo slikovni 

material, za katerega menimo, da je najzanimivejši in 

najprimernejši za ponazoritev likovnega problema. Sama 

sem vedno pozorna na to, da učencem predstavim 

slikovno gradivo (reprodukcije likovnih del), za katerega 

sem prepričana, da sodi med priznana likovna dela in –

predvsem – iz katerega je popolnoma razviden nek 

likovni problem, da ga učenci brez težav prepoznajo. Ker 

se trudim, da izbiram zanimive, raznolike in izvirne 

reprodukcije likovnih del, se pri pouku kar naprej 

srečujem z mnogimi vprašanji s strani učencev. 

Marsikatero prikazano delo pri učencih vzbudi veliko 

zanimanje, občasno tudi zgražanje, gnus ali 

neodobravanje. Zato se nikoli ne zgodi, da bi ostali zgolj 

pri gledanju, temveč učencem podam nekaj osnovnih 

podatkov o prikazanih delih in njihovih umetnikih. 

Velikokrat so prikazana dela uvod v burno debato, ki 

učencem pogosto pomaga, da prikazano likovno delo vsaj 

sprejmejo. Vsi ti zanimivi pogovori so me pripeljali do 

razmišljanja o tem, kako celotno izkušnjo srečanja z 

vrhunskim likovnim delom povzdigniti na višjo raven, pri 

kateri ne bi ostalo zgolj pri opazovanju in pogovarjanju.  

V skladu s priporočili učnega načrta za likovno umetnost, 

v katerih je navedeno, da se učenci v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju praviloma likovno izražajo na 

temelju trdnejših in jasno premišljenih meril, sem sprejela 

odločitev, da likovno nalogo izvedem z učenci 9. razreda. 

Učenci namreč s starostjo preidejo k zavestnejšemu 

reševanju likovnih problemov, sposobni so se razumsko 

obvladati in voditi lastno ustvarjalnost. 

2. PRIMER DOBRE PRAKSE 

Za izhodišče likovne naloge sem izbrala operativni učni 

cilj iz učnega načrta, ki se nanaša na razvijanje izraznih 

zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi. Iz reprodukcij 

likovnih dela lahko učenci spoznajo, prepoznajo in 

ponovijo različne likovne pojme, ki so povezani z 

različnimi načini izražanja na ploskvi.  Pri opazovanju 

reprodukcij lahko prepoznajo tudi različne likovne 
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pripomočke in materiale, njihovo uporabnost v likovni 

umetnosti in izrazne možnosti, ki jih ponujajo. Najprej 

sem si vzela kar nekaj časa, da sem poiskala primerna 

dela iz zgodovine likovne umetnosti. Predvsem sem se 

osredotočila na to, da so izbrana dale primerna za učence, 

izvirna, raznolika in iz različnih obdobij v zgodovini 

umetnosti. Ko sem imela narejen izbor reprodukcij 

likovnih del, sem jih najprej skopirala na A3-format. 

Pripravljene kopije sem razrezala, tako da sem dobila 

osnove,  ki jih bodo potem učenci lahko sami nadgradili 

in tako dobili nazaj celoto, ki bo rezultat njihovih idej. 

Razrezane osnove sem prilepila na risalni list formata A3 

in po potrebi še dodatno prilagodila velikost. 

2.1. Učna priprava ploskovnega 

izražanja (slikanja) na že pripravljeni 

predlogi (reprodukciji likovnega dela) 

Učna tema: slikanje 

Učna enota: slikanje po pripravljeni predlogi 

Razred: 9. 

Število ur: 4 

Učni cilji: 

– učenci ponovijo znanje o osnovnih slikarskih pojmih; 

– učenci se navajajo na izražanje lastnih idej in s tem 

krepijo samozavest in likovno domišljijo; 

– učenci spoznavajo in razumejo umetniška dela, njihovo 

vlogo v zgodovini umetnosti, razloge za nastanek in 

razmere, v katerih so nastala, ter se privajajo videno 

ceniti in kritično vrednotiti; 

– učenci razvijajo občutek za prepoznavanje kvalitete v 

likovnih delih. 

 

UVODNI DEL 

Učencem predvajam dve znani skladbi, ker jim je odnos 

do glasbe bližje kot odnos do likovne umetnosti. 

Poslušamo obe skladbi. Na koncu poiščemo, kaj je obema 

skupno in kaj ju razlikuje. Povem, da je današnja ura 

namenjena prepoznavanju umetniških del, katerih namen 

je povedati neko zgodbo ali prikazati idejo. S pomočjo 

PPT-predstavitve opredelim pojma umetnosti in 

umetniško delo. Vsako trditev najprej preberem, nato pa 

učence spodbudim, da jo poskušajo razložiti. S pomočjo 

razlage pridemo do osnovnih pojmov, ki so značilni za 

umetniška dela. 

OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI IN NAPOVED 

LIKOVNE NALOGE 

Nato si ogledamo nekaj del sodobnih likovnih 

ustvarjalcev. Učencem  razložim, zakaj so ta dela 

ovrednotena kot umetniška dela in v čem je njihova 

vrednost. Nato se učenci poljubno razdelijo v 6 skupin, 

tako da so v vsaki skupini štirje učenci. Vsaka skupina 

dobi 4 likovna dela. Naloga učencev je, da izmed 

likovnih del v 10 minutah poiščejo tista, za katera menijo, 

da so umetniška dela, in tista, ki jih lahko označijo kot 

kič. Vsako umetniško delo morajo opredeliti v vsaj treh 

povedih  (zakaj menijo, da je delo umetniško, razlog 

nastanka, posebnosti ...). Vsaka skupna predstavi svoje 

rezultate. 

Napoved likovne naloge: učencem razložim, da bodo 

tokrat imeli možnost dokončati likovno delo na podlagi 

že pripravljene predloge. Predloge so reprodukcije 

vrhunskih likovnih del, ki so si jih ogledali že v uvodu in 

o katerih tako že poznajo bistvene podatke. Vsaka 

predloga je pripravljena na risalnem listu. Učence 

pokličem bližje in jim pokažem vse možnosti. Nato jim 

razložim, da si bo vsakdo izmed njih izbral samo eno 

pripravljeno predlogo, na katero se bo izražal s poljubnim 

slikarskim materialom. Učence opozorim, da imajo za 

dokončanje izbranih umetniških del dve možnosti. Prva 

možnost je, da poskušajo slediti originalu, druga možnost 

pa je, da dokončajo delo tako, kot si bodo sami zamislili, 

ne da bi se obremenjevali z originalom. Ta možnost je 

primernejša za tiste učence, ki jih ni strah poskusiti nekaj 

novega. Učenci si nato izberejo predlogo. Ker je predlog 

več kot učencev, ima vsakdo možnost izbrati tisto, kar si 

želi. Izbrane predloge najprej dodobra pregledajo in si 

izberejo slikarski material, za katerega menijo, da najbolj 

ustreza originalu ali za izvedbo lastne ideje. Nato se 

učenci individualno likovno izražajo. Med individualnim 

likovnim izražanjem učencem po potrebi individualno 

svetujem in jih usmerjam. 

Dokončane in nedokončane likovne izdelke razstavimo 

na tla sredi učilnice, da si jih vsi učenci dobro ogledajo. 

Nato vsak učenec dobi možnost, da na kratko razloži, 

kako je šlo njegovo poustvarjanje izbrane umetnine in 

katere izkušnje je s tem pridobil, ter pojasni odločitve, ki 

jih je pri izražanju moral sprejeti. Pove tudi, kako bi 

ovrednotil lastno uspešnost. Tudi ostali učenci dobijo 

možnost analize katerekoli poustvarjene umetnine. Na 

koncu povzamemo namen likovne naloge in izpostavimo 

najpogostejše izkušnje, ki so jih učenci navedli. 

2. 2. Nastali izdelki 

Slika 1: Vincent Van Gogh: Sejalec 

Slika 2: Henri Matisse, Zelena črta  
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Slika 3: Willem de Kooning, Ženska I  

Slika 4: Botticelli, Rojstvo Venere, detajl 

 

3. ZAKLJUČEK 
Umetnostna zgodovina je lahko zanimiva tudi 

osnovnošolskim otrokom, le pristop, kako jim jo 

približati na nevsiljiv način, je potrebno najti. Dela, ki so 

nastajala skozi stoletja, na svojevrsten način 

pripovedujejo zgodbe in prikazujejo svet, kakšen je bil 

nekoč, ali izpoved nekega umetnika. Vedno sem imela 

občutek, da so lahko učenci več kot zgolj opazovalci in 

poslušalci. Le tako jim lahko omogočim vzpostaviti 

neposrednejši stik z nekim vrhunskim likovnim delom. 

Potem ko učenci dobijo možnost poljubno dokončati 

priznano likovno delo, veliko bolj cenijo umetnika in 

njegovo delo. Pogosto namreč ugotovijo, da je neko delo 

veliko bolj zapleteno, kot je videti na prvi pogled. Sama 

sem bila nad rezultati presenečena, kajti učencem je 

uspelo odlično poustvariti likovna dela, ki so si jih 

izbrali. Marsikdo je izbral popolnoma svojo pot, ki ji je 

brez kakršnegakoli dodatnega nasveta ali spodbude sledil 

do konca. Pri izvedbi te likovne naloge se mi zdi najbolj 

zanimivo, da so učenci pri likovnem ustvarjanju 

popolnoma samostojni in skoncentrirani na lastno delo. 

Na koncu moram poudariti, kako pomemben je izbor 

reprodukcij. Ta mora biti raznolik in obsegati klasična in 

sodobna likovna dela, da lahko učenci izberejo tisto, kar 

jim bolj ustreza. Zaradi možnosti, ki jih predstavljena 

likovna naloga ponuja, in rezultatov, ki jih daje,  jo bom 

zagotovo izvedla tudi v tem šolskem letu. Izbor likovnih 

del bom malce spremenila in ga prilagodila letošnji 

generaciji učencev. 
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POVZETEK  

V prispevku je predstavljena geografska delavnica na športno-naravoslovnem taboru v Radencih. Učenci osmega razreda so z 

delom na terenu pod vodstvom učiteljice celostno spoznavali obmejno območje Slovenije. Pri terenskem delu – v učilnici v 

naravi – je bila uporabljena metoda opazovanja. S to metodo so učenci svoje znanje geografije poglobili, saj so spoznali 

geografske procese in pojave na terenu samem. Z metodo risanja so narisali panoramsko skico in ob tem ponovili poznavanje 

reliefnih oblik. Družbenogeografske razmere območja so spoznavali s pomočjo ankete prebivalcev in kartiranja naselja. 

Ugotovili so, da v vasi prevladuje starejše prebivalstvo in poiskali so vzroke za to. S pomočjo kartiranja stavb so spoznali, da 

so nekateri objekti danes spremenjeni v počitniške kapacitete, novogradenj pa ni. Ugotovili so, da je edina večja sprememba 

v vasi kamp. Turiste privablja neokrnjena narava, možnost kopanja in vožnje s kanuji po reki Kolpi. Učenci so bili nad 

geografsko delavnico navdušeni, posebej so izpostavili anketiranje prebivalcev, saj so začutili, kako preprosti so ti ljudje in 

kako veliko jim pomeni pogovor, pa čeprav s popolnimi tujci.  

Ključne besede 

Izkustveno učenje, Radenci, delo na terenu, opazovanje, kartiranje, anketiranje. 

ABSTRACT  

This article deals with a geographical workshop carried out during a science-sports camp in Radenci. The 8th grade students 

became acquainted with Slovenian border areas with conducting fieldwork under the supervision of their teacher. In the 

fieldwork – classroom in the nature the method of observation was used. This method enabled students to broaden their 

knowledge of geography as they got familiarized with the geographical processes and phenomena in the field itself. They 

drew a panoramic sketch with the method of drawing and revised the topic of landforms. They studied the social geographic 

circumstances of the area by conducting a survey of the local inhabitants and by mapping the settlement. They found out that 

the village inhabitants are mainly old. Then they looked for the cause of the existing situation. Mapping of the area showed 

that some buildings are nowadays changed into holiday capacities, there are no new buildings. Tourists are attracted by the 

unspoilt nature, the possibility of swimming and canoeing along the river Kolpa. Students were thrilled with the workshop, 

especially with carrying out the survey of the local inhabitants as they felt how simple these people are and how important 

conversation is for them, nevertheless they were complete strangers for them. 

Keywords 

Experiential learning, Radenci, fieldwork, observation, mapping, survey. 

1. IZKUSTVENO UČENJE – 

OSNOVA UČENJA GEOGRAFIJE NA 

PROSTEM  
Sodobni koncepti pouka poudarjajo, da poučevanje ni le 

prenašanje vnaprej pripravljenih znanj, temveč tudi 

urjenje učencev za samostojno pridobivanje znanja in 

veščin [1]. Kvaliteten pouk geografije zato zahteva 

uporabo tistih metod in oblik dela, ki bodo učencem 

omogočale čim večjo aktivnost pri doseganju vzgojno- 

izobraževalnih ciljev, izkustveno učenje, seznanitev s 

preprostimi znanstvenoraziskovalnimi metodami in 

predvsem razvoj kompleksnega geografskega mišljenja. 

Vse to pa nam omogoča učenje geografije na prostem [2]. 

Številni geografi opozarjajo na nenadomestljivost 

neposrednega opazovanja pokrajine za učence. Zgonik 

[3] navaja, da naj učitelj ne pozabi, da je najbolje 

opremljena “učilnica” neposredno opazovana pokrajina – 

terensko delo. Vrišer [4] zapiše, da je brez opazovanja in 

proučevanja konkretnih in stvarnih razmer v pokrajini 

geografsko proučevanje močno papirnato, saj je navezano 

le na vire in literaturo, ki pa nikakor ne morejo 

nadomestiti živega kontakta s pokrajino. Brinovec [5] 

pravi, da je laboratorij geografa teren, zato mora učitelj s 

svojimi učenci spoznavati pojave in procese v pokrajini – 

na terenu. Kolenc-Kolnik [6] zapiše, da je geografija 

prostorska veda in pouk geografije ne sme in ne more 

potekati samo v učilnici. Za razumevanje številnih 

geografskih pojavov in procesov ni nazornejših poti, kot 

je neposredna prostorska izkušnja. Zgornje misli nam 

nakazujejo, da si zaradi zavedanja pomena neposrednega 

učenja na prostem, ki temelji na izkustvenem učenju, 

pouka geografije ne moremo in ne smemo predstavljati 

brez vključevanja učenja geografije na prostem. Učenje 

geografije na prostem temelji na izkustvenem učenju [7]. 

Pojem izkustvenega učenja  je zelo širok in kompleksen. 

Gre za posebno vrsto celostnega učenja, ki ni le 
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spoznavni proces, temveč gre za preplet razmišljanja, 

čustvovanja in dejavnosti. Pri izkustvenem učenju gre za 

obliko učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo 

(doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznanje 

(kognicijo) in ravnanje (akcijo) v celoto. Marentič 

Požarnik [8]zapiše, da je izkustveno učenje proces, s 

katerim posamezniki kot celostne osebe bodisi oblikujejo 

ali poskušajo oblikovati misel na podlagi situacije, ki se 

je zavedajo in se potem zavzemajo za to, da bi si to 

zapomnili in preoblikovali ali integrirali rezultate v svoje 

življenjsko izkustvo (biografijo), ki pa je v tem primeru 

celotnost naših izkušenj. Gre za učenje v neposrednem  

stiku z realnostjo, ki jo proučuje, in za aktivno 

sodelovanje udeležencev, pri čemer je pomembno, da 

udeležence v procesu izkustvenega učenja usmerimo v 

tako razmišljanje, ki jim bo pomagalo spremeniti 

izkušnjo v učenje. Izkustveno učenje pomaga razvijati 

lastnosti, ki jih bodo ljudje potrebovali v prihodnosti, in 

sicer: sposobnost prilagajanja novim okoliščinam, 

osebnostna avtonomija, občutljivost do sebe in drugih, 

sposobnost komunikacije in sodelovanja, zmožnost 

celovitega dojemanja, sinteze, zmožnost znajti se v 

nepredvidljivih, kompleksnih socialnih situacijah. Pri 

izkustvenem učenju se ne usvaja le znanih stvari iz 

preteklosti, ampak se uči predvidevanja prihodnosti [9]. 

Ista avtorica navaja naslednje možne učinke izkustvenega 

učenja: 

 spodbuja motivacijo, 

 dviga osebno zavzetost, prizadetost, 

 poveča osebno zavedanje in vživljanje (empatijo) v 

druge ljudi, 

 razvija občutljivost zase in za druge, 

 razgrne protislovja med lastno in tujo izkušnjo, med 

pričakovanji in dogajanjem, med cilji in procesi, 

 pomaga sprejemati utrjena stališča, 

 razširi perspektivo pogleda na »vsakdanje« pojave, 

 razvija sposobnost prožnega prilagajanja na nove 

okoliščine, 

 poveže prej ločene vidike (spoznavni, čustveni, 

akcijski), 

 razvija se zmožnost celovitega dojemanja, sinteze, 

integracije, 

 pomaga pridobiti razne spretnosti, predvsem 

komunikacijske in sodelovanje z drugimi ljudmi [9]. 

Učne metode, ki jih uporabljamo pri pouku geografije na 

prostem, temeljijo pretežno na izkustvenem učenju, saj 

takšen  pristop omogoča celosten osebnostni razvoj, ki 

vključuje intelektualni, telesni, emocionalni, estetski in 

duhovni nivo. Z metodami, temelječimi na izkustvenem 

učenju, enakomerneje razvijamo vsako od sedmih 

človekovih inteligentnosti (glasbeno, telesno-gibalno, 

logično-matematično, besedno, prostorsko, 

znotrajčloveško in medčloveško), in sicer tako, da 

vključimo vsa naša čutila (vid, zvok, okus, vonj in dotik). 

Čeprav je res, da je učno spoznanje moč graditi tudi na 

enem čutilu (npr. delu s tekstom), je vzgojno-

izobraževalna vrednost kompleksnega spoznanja preko 

vključitve več čutil bistveno večja. Kot multisenzorne 

osebe namreč ljudje dojemamo svet preko več čutil in na 

različnih nivojih, zaradi česar je pri kompleksnem 

spoznanju več poti in možnosti, da ga približamo vsem 

učencem [7]. Prednost pri učenju geografije na prostem 

imajo metode neposrednega opazovanja, te pa 

nadgrajujemo s posrednimi učnimi metodami (kot so npr. 

delo s tekstom, statistična obdelava podatkov in 

podobno). Brinovec [5] med metodami neposrednega 

opazovanja loči metode opazovanja, risanja, merjenja, 

zbiranja vzorcev, intervjuja in anketiranja, zbiranja 

podatkov ter kartiranja. 

2. GEOGRAFSKA DELAVNICA – 

IZKUSTVENO UČENJE NA 

PROSTEM 
V okviru športno-naravoslovnega tabora v Radencih ob 

Kolpi sem za učence osmih razredov izvajala geografsko 

delavnico. V geografski delavnici so učenci s pomočjo 

neposrednih metod opazovanja na terenu celostno 

spoznavali to obmejno območje Slovenije. Izvajale so se 

naslednje metode neposrednega opazovanja:  

 Metoda opazovanja. Po Brinovcu [5] je to 

»temeljna geografska metoda« pri učenju geografije 

na prostem. Opazovanje je nekaj, kar ljudje 

počnemo od malih nog dalje, kajti že majhni otroci 

radovedno opazujejo svet in dogajanje okoli sebe, 

pri čemer seveda ne gre za neko poglobljeno in 

načrtno opazovanje. Razlika je namreč med zgolj 

gledati in videti ter med načrtnim miselno aktivnim 

opazovanjem. Prvo še ni metoda, medtem ko pri 

drugem že lahko govorimo o metodi opazovanja, s 

pomočjo katere učitelj pri učencih načrtno razvija 

sposobnost opazovanja. Učence je potrebno naučiti 

aktivnega opazovanja, jih navajati na usmerjeno 

opazovanje, analiziranje ter posploševanje. Vse to 

učencem pomaga, da geografskih vsebin, pojavov, 

procesov in predmetov ne bodo obvladali le 

teoretično, temveč jih bodo znali ugotoviti in 

prepoznati tudi v praksi. Na izvedbo metode 

opazovanja se mora učitelj dobro pripraviti, in sicer 

tako, da izbere kraj opazovanja, pripravi podroben 

program, opredeli opazovalna mesta, izdela naloge 

za učence in pripravi učence na opazovanje [5]. 

Učenci so opazovali oblike površja v Poljanski 

dolini ter ugotavljali, kako je človek vplival na 

preoblikovanje pokrajine. Aktivno so opazovali 

dolino reke Kolpe na območju Radencev in 

ugotovili, da je to območje srednjega toka reke 

Kolpe. Ob tem so ponovili nastanek rečnega površja 

v zgornjem, srednjem in spodnjem toku reke. Utrdili 

so svoje znanje o rečnem delovanju, ki je sestavljeno 

iz treh faz: erozije ali odnašanja materiala, transporta 

ali prenosa materiala in akumulacije ali odlaganja 

materiala. Učence sem seznanila tudi z nastankom 

rečnih teras in izrabo le-teh nekoč in danes. Nato so 

učenci na učni list skicirali delovanje bočne erozije 

in akumulacije reke. Seznanili so se tudi s pojmom 

stržen reke.  
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Slika 1: Učni list (osebni arhiv) 

 Metoda risanja. Pri učenju geografije na prostem se 

pogosto lotevamo tudi risanja geografskih pojavov 

in objektov. Za ta način dela morajo biti učenci 

dobro pripravljeni, saj morajo znati dobro opazovati 

ter poznati in obvladati osnovne načine 

geografskega risanja, kot so skica, kroki in 

panoramska risba [5]. Skica je »vodoravni prikaz 

ozemlja, na katerem poskušamo prikazati čim več 

pokrajinskih elementov« in je vedno le dopolnilo  

karte. Kako natančna bo skica, je odvisno od tega, 

kakšno je naše poznavanje pokrajine, ali znamo 

pravilno oceniti razdalje in od našega občutka za 

prostorske razmestitve. Kroki je »najbolj preprosta 

risba zemljišča« [5]. V primerjavi s karto je manj 

natančen, vsebuje več podrobnosti in je prilagojen 

določeni nalogi. Za njegovo izdelavo potrebujemo 

milimetrski papir in kompas. V pokrajini izberemo 

izhodiščno točko (to je hkrati stojna točka, ki naj leži 

sredi krokiranega ozemlja), risbo orientiramo S-J in 

nato vnašamo še druge markantne točke v pokrajini. 

To izvedemo tako, da s pomočjo kompasa določimo 

azimut vsaki naslednji točki, ki jo želimo vnesti v 

kroki, razdaljo med obema točkama pa izmerimo s 

pomočjo korakov. Dobljene podatke sproti vnašamo 

v risbo. Ko imamo narisan sistem točk, vrišemo še 

druge detajle [5]. Sama sem za učence izbrala 

risanje razgledne ali panoramske risbe. Najprej sem 

morala poiskati primerno stojišče. Za to je 

najprimernejši nekoliko dvignjen del pokrajine, s 

katerega vidimo tiste elemente, ki jih želimo 

narisati. Izbrala sem si rob dovozne ceste v Srednje 

Radence, s katerega se dobro vidijo pokrajinski 

elementi proučevanega območja. Učenci so po 

osnovnih navodilih začeli risati panoramsko risbo. 

Najprej so list po želji razdelili na kvadrante in nato 

začeli z risanjem osnovnih elementov. Tem so 

dodajali še druge elemente, vse dokler niso narisali 

opazovane pokrajine. Opomnila sem jih, da je 

risanje panoramske slike najlažje, če se tega lotimo s 

pomočjo perspektivnega risanja. Seznanila sem jih, 

da je to risanje, pri katerem list držijo v zraku in nanj 

s stegnjeno roko rišejo osnovne črte. Doumeli so, da 

se v takšen način risanja lahko uvajajo s pomočjo 

fotografije pokrajine, ki jo rišemo, in sicer tako, da 

po fotografiji potegnemo osnovne črte in te 

primerjamo z našo risbo in ji popravimo morebitne 

napake. 

 

Slika 2: Primer panoramske risbe (osebni arhiv) 

 Metoda intervjuja in anketiranja. Intervju je 

smotrno spraševanje ene ali več oseb, anketa ali 

vprašalnik pa intervju v pisni obliki [5]. Pri metodi 

intervjuja in anketiranja lahko zbiramo objektivne 

podatke, ki niso odvisni od želja, čustev in mnenj 

anketiranih oseb (spol, starost, poklic, število 

prebivalstva, velikost posameznih zemljiških 

kategorij …) in subjektivne  podatke (mnenja, 

motive, želje in  hotenja). Preko njih spoznavamo 

stvarnost prostora, reagiranje posameznih socialnih 

skupin in ugotavljamo tendence razvoja [10]. 

Pomembno je, da za pogovore izbiramo ljudi, ki so 

vključeni v proučevano tematiko in da ne 

postavljamo vprašanj, ki bi lahko izzvala stereotipne 

odgovore. Potrebno se je izogniti sugestivnim in 

dvoumnim vprašanjem. Vprašanja, ki jih 

postavljamo, morajo biti razumljiva in jasna. 

Prisotnost odgovorov in s tem uspešnost anketiranja 

pa je seveda v veliki  meri odvisna od spraševalca 

(kako zna pridobiti zaupanje anketiranca, kako ga 

zna zainteresirati za pogovor in kako se mu zna 

približati). Spraševalec mora biti vedno prijazen, 

vljuden in nevsiljiv. Vse podatke, ki jih dobimo s 

takšno metodo zbiranja, moramo preveriti z 

večkratnim povpraševanjem različnih oseb, saj 

bomo le na tak način pridobili realnejše rezultate [5]. 

Anketiranje največkrat uporabljamo pri proučevanju 

družbenogeografskih razmer (npr. pri preučevanju 

kmetij, oskrbe prebivalstva, vpliva schengenske 

meje na življenje ljudi, turistične ponudbe in obiska 

…), saj tako pridobimo aktualne podatke. S tem 

načinom zbiranja podatkov pridobimo tudi podatke, 

ki jih drugače ne bi mogli, kar zlasti velja še za 
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manjše kraje, ki so pogosto slabše zastopani v 

literaturi [5]. To vsekakor velja za vas Radenci ob 

Kolpi, ki je po statističnih podatkih na dan 1. 1. 

2019, imela vsega skupaj 77 prebivalcev [11]. 

Učenci treh skupin so se odpravili anketirat 

prebivalce vasi Radenci ob Kolpi. Vas je sestavljena 

iz treh delov – iz Gorenjih Radencev,  Srednjih 

Radencev in Spodnjih Radencev. Učenci so anketo 

izvajali v parih oziroma v trojicah. Prebivalce so 

spraševali o oskrbi z živili in s predmeti osebne rabe, 

o oskrbi z obutvijo, tekstilom in pohištvom ter o 

oskrbi z gospodinjskimi aparati. Nadalje so učenci 

domačine spraševali, kako pogosto gredo v sosednje 

kraje in kateri so ti ter ali ob tem opravijo še kako 

drugo opravilo. Dodali so tudi vprašanje o 

morebitnih pripombah glede oskrbe v domačem 

kraju. Za konec ankete so domačine še povprašali, 

ali v vasi kaj pogrešajo. Po končani anketi je vsaka 

skupina  naredila obdelavo in analizo zbranih 

podatkov. Ti so pokazali, da se domačini večinoma  

oskrbujejo z živili, obutvijo, tekstilom, 

gospodinjskimi aparati in s pohištvom v Črnomlju, 

Kočevju ali Novem mestu, redki tudi v Ljubljani ali 

v drugih krajih po Sloveniji. Tja se največkrat 

odpravijo, ko grejo na obisk k sorodnikom in se 

obenem ustavijo še v nakupovalnem centru ali pa 

jim živila prinesejo bližnji sorodniki. Dva 

anketiranca sta odgovorila, da gospodinjske aparate 

kupujeta v Bosni in Hercegovini, in sicer v Veliki 

Kladuši. Pohištvo tretjina anketirancev naredi sama 

doma. Z oskrbo v domačem kraju domačini niso 

povsem zadovoljni. Najbolj zanimivi pa so bili 

odgovori, kaj anketiranci pogrešajo v vasi. 

Prevladujoč odgovor je bil, da pogrešajo trgovino. 

Zanimivo se je na drugem mestu pojavilo, da 

pogrešajo druženje. Naslednje, kar pogrešajo, so: 

gostilna, različna društva, bankomat, mladi ljudje, 

pošta in boljši javni promet. Le peščica jih ne 

pogreša ničesar. Z učenci smo iskali odgovore, zakaj 

so se pojavili taki odgovori. Ugotovili so, da je v 

vasi zelo malo stalnih prebivalcev in še ti so 

večinoma starejši, le nekaj je še stalno zaposlenih in 

ti se oskrbujejo z živili in ostalim v mestu, kjer so 

zaposleni. Zato je razumljivo, da večina pogreša 

druženje. Učenci so s pomočjo svojega predznanja 

ugotovili, da se mladi iz teh krajev izseljujejo, saj so 

možnosti za zaposlitev zelo slabe ali pa jih sploh ni. 

Večinoma mladi zapuščajo vas že, ko odhajajo v 

srednje šole v Kočevje, Novo mesto, Črnomelj ali 

celo v Ljubljano ter so nastanjeni v dijaških 

domovih in se vračajo domov le ob koncih tedna. Po 

zaključku izobraževanja se ne vračajo, ampak si 

ustvarijo družino, kjer imajo boljše možnosti za 

življenje. 

 Metoda kartiranja. Kartiranje je »najpopolnejša 

metoda evidentiranja in prostorskega prikazovanja 

enega ali več geografskih problemov« [4]. S 

kartiranjem zajamemo trenutno stanje in zato je 

vsem kartam, ne glede na vsebino in usmerjenost 

kartiranja skupno, da so trenutna slika posameznega 

elementa ali pojava v geografskem okolju. S 

ponavljanjem kartiranja v določenih časovnih 

obdobjih pa lahko ugotovimo tudi proces oz. razvoj 

nekega geografskega elementa oz. pojava [10].  Za 

uspešno kartiranje je potreben ustrezen izbor učne 

vsebine, ki je prilagojena učnemu načrtu (kartiramo 

lahko funkcije ali starost stavb v naselju, vrste 

trgovin, lokacije smetišč, izrabo zemljišč …), 

temeljita priprava učencev (vedeti morajo kaj, kje, 

kdaj, kako in zakaj bodo kartirali) in ustrezna 

motivacija učencev. Dobro opravljeno kartiranje 

jasno in plastično prikaže pojav, ki ga ugotavljamo, 

učenci pa obenem v praksi spoznavajo pomen 

različnih kart in kako pravilno opremiti karto, da bo 

resnično služila svojemu namenu [5]. Kartiranje 

Gorenjih, Srednjih in Spodnjih Radencev sta 

opravili dve skupini učencev. Učence sem seznanila, 

da bo kartiranje potekalo v dveh fazah. Prva faza bo 

potekala na terenu, obdelava in analiza dobljenih 

podatkov pa bo potekala v kampu, kjer smo bili 

nastanjeni. Dogovorili smo se, da bo kartiranje 

potekalo v paru. Učence sem najprej seznanila z 

metodo kartiranja podeželskega naselja, nato pa smo 

ponovili in nadgradili snov geografije. Seznanila 

sem jih s pojmom urbanizacija, s katerim 

označujemo širjenje mest in mestnega načina 

življenja na podeželju. Doumeli so, da je 

urbanizacija podeželskih naselij zelo kompleksen 

proces, ki se hkrati kaže v značilni podobi naselja 

(nova stavba, obnovljena stavba), prebivalstvu 

(preslojevanje v nekmetijske poklice) in načinu 

življenja. Spoznali so, da lahko proces urbanizacije 

naselja ugotovimo s kartiranjem videza naselja in 

funkcij, ki jih to naselje ima (stanovanjska, 

poslovna, trgovska, gostinska funkcija). Učencem 

sem nato dala podrobna navodila za kartiranje. V 

naselju so morali ugotoviti nestanovanjske 

dejavnosti in jih vnesti v karto. To so naredili tako, 

da so javne stavbe pobarvali z modro, trgovine s 

sivo, obrtne delavnice z oranžno, gospodarska 

poslopja z rjavo, gostišča z rumeno in objekte, 

namenjene turizmu, z vijolično barvo. Vse 

stanovanjske objekte so pobarvali rdeče. Vsakemu 

paru sem dala podroben zemljevid naselja in na 

njem določila območje, ki naj ga kartirajo. Po 

opravljenem kartiranju smo se dobili v kampu, kjer 

so učenci po parih  na skupno karto naselja vrisali 

oz. vnesli podatke o funkciji posameznega objekta 

na območju, ki so ga kartirali. Opozorila sem jih, naj 

ne pozabijo na legendo. Končni rezultat dela obeh 

skupin je bilo skartirano celotno naselje glede na 

funkcijo stavb. Sledila je še analiza pridobljenih 

podatkov. Učenci so s pomočjo karte spoznali, da v 

vasi prevladujejo stanovanjski objekti ter da so 

nekateri od teh že opuščeni. Nato so iskali vzroke za 

to. Iz karte so tudi razbrali, da so poleg 

stanovanjskih stavb pogosto ob njih še gospodarski 

objekti, kar kaže na to, da se oz. se je prebivalstvo 

ukvarjalo s kmetijstvom. V vasi so prepoznali javne 

stavbe (center šolskih in obšolskih dejavnosti, 

gasilski dom in cerkev) in objekte, namenjene 

turizmu. V vasi je namreč kamp, ki poleg prostora 

za kampiranje s šotori ob Kolpi nudi prenočitve tudi 

v sobah. V ta namen so lastniki kampa spremenili 

nekoč gospodarski objekt in na novo zgradili »Eko 

vasico Rinčico« to je sklop dvanajstih manjših hišic. 

Učenci so opazili, da v vasi ni niti ene trgovine niti 

enega gostišča. S kartiranjem funkcij stavb v vasi in 

z analizo pridobljenih podatkov so učenci spoznali, 

da v naselju ni opaziti pretirane urbanizacije. 

Prevladujejo starejše stanovanjske stavbe, nekatere 
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so sicer spremenjene v počitniške hiše, novejših 

stanovanjskih stavb ni. Izjema so le novogradnje ob 

reki Kolpi, ki so namenjene izključno turizmu.  

 

Slika 3: Kartirana karta naselja Radenci (osebni arhiv) 

3. ZAKLJUČEK 
Izkušnje, ki sem  jih pridobila z izkustvenim učenjem, 

kažejo, da je tak način učenja zelo pomemben del 

vzgojno-izobraževalnega procesa, ki bi moral pri 

sodobnem pouku imeti vedno pomembnejšo vlogo. 

Učenci veliko bolje razumejo procese in pojave v 

pokrajini, če jih sami neposredno opazujejo in 

proučujejo. Na podlagi analiz zbranih podatkov lahko 

predlagajo tudi spremembe različnim institucijam. 

Znanje, ki ga učenci pridobijo na ta način, je trdnejše in 

trajnejše. Učence se pri tem navaja na samostojnost, na 

delo v skupini ali v paru, na kritičnost in ustvarjalnost, 

spodbuja pa tudi radovednost. Izkustveno učenje je bolj 

sproščeno in manj stresno za učence, kot je pouk v 

učilnici in je doživljajsko tudi učinkovitejše. Naloga 

učitelja pri delu na terenu je, da prevzame vlogo 

organizatorja in koordinatorja, da spremlja delo učencev, 

jih usmerja in spodbuja in ob zaključku njihovo delo tudi 

vrednoti oz. jim poda povratno informacijo. 
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POVZETEK  

Ljudje smo skupek navad, ki predstavljajo večino našega delovanja. Navade so tisto, kar zaradi nenehnega ponavljanja 

ustaljeno in konstantno počnemo. Predstavljajo kar 90 odstotkov našega vsakdanjega vedenja. Z navadami oblikujemo in 

usklajujemo svoje življenje: osebno, poklicno in družinsko. Nekatere navade so za nas dobre, zaradi njih se počutimo bolje, 

smo bolj produktivni, imamo več energije. Na drugi strani pa nas slabe navade omejujejo, nam preprečujejo osebni napredek, 

lahko slabijo naše zdravje, odnose in splošno dobro počutje. Normalen in pomemben del človeškega življenja so tudi 

pričakovanja. Pomagajo nam ovrednotiti tako še nedosežene cilje kot tudi že prehojeno pot. So pomemben del življenja in so 

nekaj, kar spremlja naš vsakdan. Naše telo je več kot skupek kosti, sklepov, vezivnega tkiva, mišic, tekočin, notranjih 

organov in kože. Vsaka celica telesa ima svoj spomin, skozi katero deluje univerzalna sila (prana ali či). Zato star kitajski 

pregovor pravi, da če želite vedeti, kakšne misli ste imeli včeraj, poglejte svoje telo danes. Če želite vedeti, kakšno bo vaše 

telo jutri, preverite, kakšne so vaše misli danes. V prispevku sem poskušal predstaviti kakšen vpliv imajo lahko navade, 

pričakovanja in ravnovesje na učitelja, s katerimi se sooča v osebnem, družbenem in poklicnem vsakdanu. In kako 

pomembno vlogo imajo pri tem tudi uravnotežena prehrana, fizična aktivnost in naše misli. 

Ključne besede  

navade, pričakovanja, ravnovesje, misli, prehrana, gibanje 

ABSTRACT  

People are a collection of habits which present most of our activities. Habits are the small reoccurring things we do everyday 

because of constant repetition. They account for as much as 90 percent of our everyday behavior. Our habits shape and 

harmonize our lives: personal, professional and family. Some habits are good for us, as they make us feel better and more 

productive and they also give us more energy. On the other hand, bad habits limit us and prevent our personal progress. They 

can also weaken our health, relationships and general well-being. A natural and important part of human life are also 

expectations. They help us evaluate both, the unachieved goals and the path left behind. They are an important part of our 

everyday life. Our body is more than a bunch of bones, joints, connective tissue, muscles, fluids, internal organs and skin. 

Each cell of the body has its own memory through which the universal force acts (prana or chi). An old Chinese proverb says, 

if you want to know what thoughts you had yesterday, look at your body today. To know what your body will be like 

tomorrow, check out what your thoughts are today. The article illustrates the influence of habits, expectations and balance on 

teachers as a part of their personal, social and professional everyday life, as well as the importance of balanced diet, physical 

activity and our thoughts.  

Keywords  

habits, expectations, balance, thoughts, nourishment, exercise

1. NAŠE ŽIVLJENJE 

»Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil 

ravnotežje, se moraš premikati.« (Albert Einstein) 

Življenje, kot tako, je v svojem smislu neuničljivo. 

Življenje je energija. V našem življenju ne obstajajo 

nasprotja, temveč samo dopolnjevanja. Življenje in smrt 

se medsebojno dopolnjujeta. Od pogojev v okolju, kjer 

nastaja življenje, je odvisna kakšna oblika življenja se bo 

razvila. Vse je celota, tudi človeški organizem, ki nam 

mogoče predstavlja najbolj zapleten ekosistem v katerem 

se življenje nenehno obnavlja. Od stanja v samem 

organizmu in okolja, kjer se življenje obnavlja je odvisno 

kako bo energija v njem delovala, kako se bo organizirala 

in katere oblike življenja bo ustvarila. [5]  

Od delovanja življenjske energije, pogojev v okolju in 

prehrane pa je odvisno naše zdravje. Velik vpliv na naše 

zdravje imajo tudi naše vsakdanje navade, misli in 

pričakovanja.   

Naše vsakdanje življenje je preplet naših navad. Če so 

naše osvojene navade za nas koristne, nam lahko močno 

povečajo našo vsakodnevno učinkovitost, izboljšajo naše 

zdravje, kakovost življenja in vplivajo na naše doživljanje 

sreče. [8] 

»Smo to, kar redno počnemo. Odličnost torej ni dejanje, 

temveč navada.«  (Aristotel) 

Vse v naravi teži k ravnovesju. V našem življenju 

obstajajo dobri in slabi trenutki. Vsakemu padcu sledi 

vzpon in vse to je le zakon ravnovesja. Človek kot 

biološko, duševno, socialno in duhovno bitje hodi po poti 

sebi naproti; nenehno v iskanju harmonije mnogoterih in 

raznolikih potreb, ustvarjalnosti, strahov in hrepenenj.  

Najpomembnejše sredstvo, s katerim ohranimo 

ravnovesje, je zavedanje, da smo samo mi odgovorni za 

ravnovesje med tem, kar sanjamo, kakšno naj bi bilo naše 

življenje, in našimi vsakdanjimi navadami, ki iz teh sanj 

iztiskajo življenje.  [6] 
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Naše razmišljanje je pod vplivom čustev, ta pa so pod 

vplivom misli. Kar izkusimo, je nekakšen spoj misli in 

čustev. Misli so jezik možganov in čustva so jezik telesa. 

Ponavljanje cikla razmišljanja in čustvovanja, nato pa 

čustvovanja in razmišljanja, je proces pogojevanja teles, 

za katerega poskrbi zavestni um. Ko telo prevzame vlogo 

uma, temu pravimo »navada« - navada pomeni, da telo je 

um. Petindevetdeset odstotkov tega, kar smo pri 

petintridesetih, je skupek zapomnjenih oblik vedenja, 

veščin, čustvenih odzivov, prepričanj, zaznav in 

razmišljanj, ki delujejo kot podzavestni samodejni 

računalniški program. Torej je 95% tega, kar smo 

podzavestnega ali celo nezavednega. To pomeni, da se 

5%, kolikor znaša delež zavestnega uma, »bojuje« proti 

95% tega, kar smo si zapomnili podzavestno. [3] 

2. SMO BITJA NAVAD 

Navada je rutinsko vedenje, ki ga redno ponavljamo in 

pogosto izvajamo ne da bi se tega sploh zavedali. Za 

navade so odgovorni bazični gangliji v možganih, zaradi 

česar je drugi del možganov, ki je odgovoren za 

sprejemanje odločitev ob navadah manj aktiven. Možgani 

na ta način varčujejo s svojo energijo in nam omogočajo, 

da določene stvari počnemo ne da bi mislili nanje (npr. 

povsem avtomatično si zavežemo čevlje). Za nas so lahko 

zelo koristne, saj nam močno olajšajo vsakodnevno 

življenje. Po navadi so navade vezane na določeno okolje 

oziroma določene situacije. [9] 

Strokovnjaki ugotavljajo, da najpogosteje potrebujemo 

približno od treh tednov do dveh mesecev, da neko naše 

ponavljajoče vedenje preide v navado. Pri spreminjanju 

navad je ključnega pomena zlasti volja in vztrajnost. To 

se opazi predvsem pri navadah, ki spremljajo različne 

oblike odvisnosti. 

Skozi našo glavo vsak dan šine od 60.000 do 70.000 misli 

in 90 odstotkov teh misli je popolnoma enakih kot tiste, 

ki smo jih imeli dan pred tem. Vstanemo na isti strani 

postelje, jutranja opravila v kopalnici in na stranišču so 

vsak dan enaka, češemo se enako, sedimo na istem stolu 

in jemo enak zajtrk, v isti roki držimo isto skodelico, v 

službo se peljemo po isti poti in počnemo enake stvari, ki 

jih tako dobro obvladamo in sicer z istimi ljudmi (ki nas 

enako živcirajo) – vsak dan.  

Potem odhitimo domov, da bi lahko hitro prebrali 

elektronska sporočila in večerjali, saj se nam mudi pred 

televizor, da bi gledali svoje najljubše nadaljevanke. 

Potem odhitimo v kopalnico, kjer si hitro umijemo zobe, 

večerna rutina v kopalnici pa je enaka jutranji. Nato 

odhitimo v posteljo. Naslednji dan vse skupaj ponovimo. 

Če malo pomislimo lahko pridemo do zaključka, da se 

naše življenje odvija po istem programu, ki se ponavlja iz 

dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec…[3] 

Ljudje se načeloma bojimo novih stvari, dejanj, ki so nam 

tuja in neznana. Smo sužnji svojih navad, ki nas držijo v 

coni udobja in katerih se oklepamo z vsemi štirimi. Smo 

produkt okolja in navad.  

Če hočete ustvariti novo osebno resničnost – novo 

življenje – novo navado morate preučiti misli, ki vam 

vrvijo po glavi, jih spremeniti. Ozavestiti morate 

nezavedno vedenje, zaradi katerega so vaše izkušnje ves 

čas enake, potem pa sprejeti nove odločitve, poskrbeti za 

nova dejanja in tako ustvariti nove izkušnje. [3] 

3. RESNICA O PRIČAKOVANJU 

Pod pričakovanji se skriva veliko nepriznanih senc, ki 

povedo, zakaj se ljudje ne odzivajo na naše želje: ne 

znamo povabiti drugih k sodelovanju, znamo samo 

prikrito ukazovati (zahtevati); ne znamo biti hvaležni 

(znamo samo ugotoviti, da smo dobili, kar nam je 

pripadalo); nismo iskreni (ne priznamo si, da smo polni 

naboja in očitkov, ki vrejo na dan ob vsaki priložnosti), in 

ko stvari ne gredo tako, kot hrepenimo, se odzivamo z 

vedno isto formulo, ki nas opravičuje.  

Z delovanjem in ustvarjanjem pogojev v zunanjem svetu 

skušamo zadostiti merilom naših egovskih vzorcev 

(zahtevam in pričakovanjem). Z zunanjimi dejavnostmi 

želimo v sebi doseči dobro počutje, veselje, zadovoljstvo, 

srečo in izpolnjenost. Vse naše delovanje je v bistvu 

usmerjeno v to, da zadostimo svojim egovskim vzorcem 

in tako v sebi zagotovimo dobro stanje. Ljudje vedno 

poskušamo zadovoljiti svoje potrebe tako, da v zunanjem 

svetu ustvarjamo pogoje za svoje dobro počutje. Pri tem 

nam izdatno pomaga naš razum. Ego nas sili, da s 

pomočjo razuma iščemo rešitve za izpolnitev svojih 

zahtev in pričakovanj. 

Nekatere zunanje pogoje za svoje dobro počutje lahko 

dokaj dobro zagotovimo sami: izberemo npr. oblačila in 

hrano, ki so po našem okusu, odločimo se za hobije, ob 

katerih uživamo, določamo si cilje pri delu, v šoli ali 

športu. Dokaj preprosto lahko zagotovimo izpolnitev 

svojih potreb pri tistih vzorcih, za katere sami zmoremo 

ustvariti ustrezne pogoje. 

Namesto pričakovanj je veliko bolj zdravo, da gojimo 

želje in da jih poskušamo uresničevati z vsem svojim 

bitjem. Predano kot otroci, ki sledijo hrepenenju po 

razmahu življenja. Želja in pričakovanje sta si v svojem 

bistvu podobna: oba stopnjujeta napetost, ki se pojavi, 

medtem ko čakamo, kdaj se bo nekaj izpolnilo. Včasih 

niti ne vemo, kaj pravzaprav si zares želimo in tako le 

izsiljujemo stvari – kar pa je izsiljeno, prinese po navadi 

popolnoma nasproten učinek. 

4. V RAVNOVESJU 

Sprejeli smo dejstvo, da v življenju obstajajo dobri in 

slabi trenutki in da vsakemu padcu sledi vzpon. Vse to je 

le zakon ravnovesja. Tudi sreča in nesreča sta le znak 

porušenega ravnovesja. [11] 

Ne le dejanja, tudi misli rušijo ravnovesje. In ne gre za to, 

da so dejanja posledica misli. Bistvo je v tem, da preko 

misli sevamo energijo. Svet materialne realizacije namreč 

temelji na energijski osnovi. Vse tisto, kar se dogaja na 

nevidni, energijski ravni, se izraža v materialnem svetu. 

Odvečni miselni potencial se pojavi, ko nečemu 

pripisujemo zelo velik pomen. Če želite odstraniti 

odvečni potencial, morate spremeniti tudi odnos do 

službe. Poleg službe si morate nujno vzeti še prosti čas in 

ga posvetiti dejavnostim, ki vas zanimajo. Tisti, ki se zna 

resnično sprostiti in odklopiti, zna tudi delati. [11] 

Tudi vsi procesi v našem telesu težijo k ravnovesju. Naše 

lastno telo je za vsakogar izmed nas najintimnejši del 

fizičnega stvarstva. Fizično telo je prvi dar, ki se ga 

zavedamo. Zasnovano in zgrajeno je tako, da deluje 

sámo, ne da bi se vanj kaj prida vpletali. Ni nam treba 

skrbeti, da bo srce bilo, da bodo jetra opravljala svoje 
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zapletene kemične procese, niti dihati se nam ni treba 

truditi. Vse, kar naš fizični obstoj potrebuje za svoje 

udejanjanje, se odvija samo od sebe. Telo je precej 

brezhiben in najbolj prefinjen stroj na tem planetu – 

uteleša najvišjo raven mehanike, najvišjo raven 

elektronike in najbolj prefinjeno električno vezje, kar si 

jih lahko sploh zamislimo. Človeško telo si smiselno 

razlaga svet preko naših pet čutil. Vse kar vemo o svetu 

ali sebi, so informacije, ki smo jih zbrali zgolj s petimi 

čutilnimi organi - z vidom, sluhom, vonjem, okusom in 

dotikom. Vendar so čutilni organi omejeni. Zaznavajo 

lahko samo tisto, kar je fizično. Čutilne zaznave so 

absolutno čudoviti pripomočki. Vklopijo se v trenutku 

našega rojstva in so bistvene za preživetje.[4] 

5. KAKO BITI ŠE BOLJŠI IN 

PREDVSEM ZDRAV UČITELJ 

Zdrave navade so v današnjem času zelo težek zalogaj in 

izziv za vsakogar. Kot veste, zdravi ljudje so srečni 

ljudje. Učitelji pri tem nismo nobena izjema. Če želimo 

biti zdravi, veseli, energični člani učiteljskega poklica, 

potem moramo ohraniti oziroma si pridobiti (naučiti) 

nekaj navad. Od zadostnega spanja in gibanja do zdrave 

prehrane in časa zase, bom predstavil najpomembnejše 

zdrave navade, ki jih moramo vzdrževati, da se bomo 

počutili dobro in postali boljši in predvsem zdravi 

učitelji. Tu je nekaj predlogov, ki jih lahko vključite v 

svojo vsakodnevno rutino. [7] 

5.1 Vzemite si čas zase 

Kot učitelj težko mislimo samo nase, ko neprestano 

poskušamo skrbeti za vse druge. Vendar je ta navada 

bistvenega pomena, če želimo postati in ostati zdravi. 

Vzeti si čas zase lahko za vsakega pomeni nekaj 

drugačnega. Nekaterim to lahko pomeni le trenutek, da se 

zavejo in globoko vdihnejo, drugim pa lahko pomeni 

koristno in zabavno preživljanje časa z ljudmi, ki jih 

imajo radi. Ključno za ohranjanje te zdrave navade je, da 

najdete tisto, kar potrebujete zase, in to počnete vsak dan. 

[7]  

Priporočam meditacijo. Meditacija je čas, ki ga preživimo 

v spokoju in tišini in ga namenimo sproščanju, 

osredotočanju, umirjanju in poglobljeni analizi ali višjim 

etičnim načelom oziroma duhovnim praksam. 

5.2 Zdrave prehranske navade 

Če želite biti boljši učitelj, boste morali v svoje življenje 

sprejeti zdravo in uravnoteženo izbiro hrane. Zdrava in 

uravnotežena prehrana vam vzdržuje raven krvnega 

sladkorja, daje občutek sitosti in zbistri um. Verjetno ste 

že videli, kaj se dogaja z učenci, ki jedo sladkarije. 

Najprej so polni energije in razigrani, nato pa čez čas 

brezvoljni in brez energije. Enako velja za vas, ko jeste 

sladkor in drugo slabo hrano. Tudi vi boste imeli vzpone 

in padce, zaradi česar se ne boste počutili dobro, kar bo 

vplivalo na vašo sposobnost poučevanja. Telo potrebuje 

veliko beljakovin in zdravih maščob, da ohrani energijo, 

zato poskusite in si privoščite nekaj zdravih prigrizkov, 

kot so oreščki, jagode ali suho sadje, ki jih boste jedli čez 

dan. [7] 

Sicer pa priporočam, kot osnovo, da pijete dovolj vode. 

Obvezno zajtrkujte. Izogibajte se procesiranim izdelkom 

in v naprej pripravljeni hrani, ki vsebuje veliko kemičnih 

dodatkov. Izločite sladkor, izdelke iz bele moke in 

povečajte vnos dobrih maščob. Pomembno je, da se redno 

prehranjujete in ne preskakujete obrokov. Zadnji obrok 

naj bo vsaj 3 ure pred nočnim počitkom. Od časa do časa 

naredite tudi enodnevni post (lahko tudi več dni). 

Prehranska dopolnila naj bodo tudi del vaših prehranskih 

navad. Z današnjo hrano in živili težko nadomestimo vse, 

kar naš organizem potrebuje. Posebno pozornost 

namenite črevesni flori (uporaba probiotikov in 

prebiotikov), kajti že Hipokrat je rekel, da imajo vse 

bolezni svoj začetek v črevesju.  

5.3 Fizična aktivnost 

Kot veste, učitelji večino dneva preživimo na nogah, zato 

je težko razmišljati o odhodu domov in vadbi, ko je vse, 

kar želite, počitek. Na srečo je v redu, če doma pač ne 

telovadite, dokler ste ves dan v gibanju. Cilj, da dodamo 

več gibanja v dan, je da naredimo nekaj malega naenkrat. 

Na primer, lahko se zbudite in naredite 5-10 minut joge, 

med poukom izvajate možganske prekinitve s svojimi 

učenci, se med kosilom sprehodite po šoli ali igrate 

aktivno igro s svojimi učenci. Vse, kar vas bo vzgajalo in 

premikalo čez dan, bo dobro za vaše telo. Ne boste se 

samo počutili bolje, ampak boste tudi veliko bolj 

angažirani kot učitelj, ker boste imeli svoje endorfine. [7] 

Priporočam zmerno do intenzivno vadbo, kot so 

skupinske vadbe in aktivnosti v naravi. Traja naj vsaj pol 

ure na dan. Priporočljiva je vadba v jutranjih in 

dopoldanskih urah, ko je telo najbolj pripravljeno na 

napore. Izogibajte se večjim fizičnim naporom pred 

spanjem ali v poznih večernih urah. Takrat raje 

prakticirajte jogo ali pilates.  

5.4 Dovolj počitka in spanja 

Priporočljivo je, da imajo odrasli sedem do devet ur 

spanja na noč. Spanje je najučinkovitejši in najbolj zdrav 

način za zmanjšanje stresa, ki ga imamo v življenju. To je 

navada, ki jo morate uveljaviti še danes. Če imate težave 

s to količino spanja, načrtujte, da greste prej spat. Tako 

kot imajo tudi vaši učenci ali otroci redno rutino spanja, 

bi morali tudi vi.  

Na žalost živimo v svetu, kjer se je meja med dnevom in 

nočjo izbrisala. Izognite se temu, da svoj mobilni telefon 

nosite v spalnico ali prinašate in popravljate kakršne koli 

šolske naloge pozno v noč, ker vas bo to samo še bolj 

odvrnilo.  

Naj bo navada iti v posteljo in se zbujati ob istem času 

vsak dan (tudi ob vikendih, če lahko), ker vam bo to 

pomagalo vzdrževati zdrav spalni cikel. Zdrav ciklus 

spanja naredi učitelja zdravega in srečnejšega. [7] 

12 nasvetov za zdravo spanje [1]: 

- držite se urnika spanja, zaspite in zbudite se vsak 

dan ob istem času; 

- izogibajte se nikotinu in kofeinu; 

- intenzivne fizične aktivnosti pred spanjem odmislite 

(3 ure pred spanjem); 

- izogibajte se alkoholu pred spanjem; 

- izogibajte se obilnim obrokom in napitkom pozno 

zvečer; 
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- če je mogoče se izogibajte zdravilom, ki odložijo ali 

motijo spanje; 

- ne počivajte po 15. uri (popoldanski dremež); 

- pred spanjem se sprostite (službene zadeve 

prestavite na zjutraj); 

- pred spanjem si privoščite vročo kopel; 

- zatemnjena spalnica, hladna soba, prostor brez 

elektronskih naprav; 

- dovolj se nastavljajte soncu (dnevna svetloba je 

ključna za uravnavanje vzorca spanja); 

- ne ležite budni v postelji (več kot 20 min, vstanite in 

počnite kaj sproščujočega); 

5.5 Pozitivno mišljenje 

Vse ne bo šlo vedno po načrtih in odvisno je od nas. 

Nihče noče biti okrog "negativne Francke." Negativne 

misli nas le zrušijo. Poskušajte vedno ostati pozitivni - ko 

razmišljamo pozitivno, pričakujemo dober izid. 

Obkrožite se z ljudmi, ki imajo samo pozitiven pogled na 

življenje in poučevanje in ugotovili boste, da boste veliko 

bolj srečni. [7] 

Že zjutraj se lahko pogledaš v ogledalo, se nasmehneš, si 

rečeš, da bo danes odličen dan, in se odločiš, da ta dan 

nobena naloga ne bo pretežka. [10] 

Pozitivno mišljenje: 

a) Zmanjšuje stres in slabo počutje. Ohranjanje 

pozitivnega odnosa v stresnih situacijah je ključ do 

učinkovitega reševanja težav brez škodljivih 

posledic za zdravje telesa in duha. 

b) Izboljšuje imunski sistem. Pozitivno razmišljanje je 

močno orožje pri preprečevanju razvoja bolezni, saj 

pomaga imunskemu sistemu pri zaviranju nastanka 

bolezni. 

c) Upočasnjuje staranje in podaljšuje življenje. Eden 

pomembnih dejavnikov pri hitrosti staranja je stres. 

Optimizem in pozitivno razmišljanje stres 

učinkovito preprečujeta oziroma zmanjšujeta 

njegove posledice, s tem pa tudi staranje. [10] 

Vsak dan skušaj koga pohvaliti ali pri ljudeh, ki jih 

srečaš, izpostaviti vsaj eno dobro lastnost.  

Ni treba, da jim to dejansko tudi rečeš, dovolj je le, da se 

navadiš o ljudeh razmišljati drugače – pozitivno. [10] 

6. ZAKLJUČEK 

Zavedati se moramo, da je poučevanje naporno delo. Od 

učitelja zahteva veliko psihičnih kot tudi fizičnih 

naporov. Mnogi učitelji, tako začetniki kot izkušeni, 

doživljajo obdobja prekomerne napetosti, stanja 

anksioznosti in stresa. Začetnike skrbijo predvsem 

problemi discipline, obvladovanja učnih metod in snovi. 

Izkušene učitelje pa skrbi, ali bodo kos vedno novim vse 

večjim obremenitvam ter ali bodo lahko ustregli učencem 

s tako različnimi potrebami. [2] 

Pri svojem delu moramo biti prilagodljivi, natančni, 

iznajdljivi, potrpežljivi, vztrajni, dosledni, motivacijski, 

vzdržljivi, itd. Vse to nam lahko uspeva, če smo 

prvenstveno zdravi in imamo radi svoj poklic. Biti učitelj 

v današnjem času in družbi je velik izziv. Poslanstvo 

učitelja ni omejeno samo na poučevanje in vzgajanje v 

šolski stavbi. Poklic učitelja se nadaljuje tudi v osebnem 

življenju izven šolskih stavb. Lahko bi rekli, da smo ves 

čas na očeh javnosti. Od naših navad, pričakovanj in 

ravnovesja pa je odvisno kako se bomo lotili vseh teh 

izzivov.  
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POVZETEK  

Prispevek obravnava uporabo IKT pri predmetu geografija za učence 9. razreda. Namen prispevka je predstaviti delo otrok v 

šoli na primeru dobre prakse. Izbrana tema obravnava alpske pokrajine, ki so jih učenci usvajali preko skupinskega dela s 

pomočjo pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Ugotavljali so, kakšni so površje, podnebje in rastlinstvo v omenjenih 

pokrajinah. Pri svojem delu so uporabili različna IKT znanja in orodja. Z njihovo pomočjo so snov usvajali in zapisovali. 

Končni rezultat je bil skupni miselni vzorec, zapisan v skupnem dokumentu. Učitelj je ob tej dejavnosti učence usmerjal, da 

so aktivno sodelovali pri usvajanju snovi in zapisovanju. Končni rezultat je bil razveseljiv, saj je delo s pametnimi telefoni in 

tabličnimi računalniki med učenci priljubljeno. Učenci so pri takem delu učinkoviti in sproščeni ter bolj aktivno vpeti v sam 

učni proces. 

Ključne besede  

IKT znanja, alpske pokrajine, geografija, 9. razred  

ABSTRACT 

The article discusses the use of ICT technologies in Geography lessons for the learners of the 9th class. The aim of this article 

is to present a great example of learners’ school work at achieving a new topic and the use of new technologies at the same 

time. The topic was The Alpine regions which learners had to discover and learn through group work by using smart phones 

and tablets. Their assignment was to discover the surface, the climate and the vegetation of the selected regions by using 

different ICT technologies. The learners were thus acquiring the topic very effectively and wrote their notes with ICT 

technologies. The written result was a mind map written as a joint file of all groups. The role of a teacher was to help, 

encourage and monitor the learners at their work and during these activities. Smart phones and tablets are very popular 

among students as they are part of their daily routines and lifestyle. The young generations are very quick and relaxed during 

this work. The use of diverse set of  ICT technologies is a good motivation in the learning process. 

Keywords 

ICT knowledge, Alpine regions, Geography, 9th grade 

1. UVOD  
Nenehni razvoj in širjenje informacijske tehnologije nas 

pedagoške delavce sili v nenehno izobraževanje, 

spremljanje novosti in prilagajanje le-tem. Mladi imajo s 

takim prilagajanjem precej manj težav, saj jim 

informacijska tehnologija že takoj ob rojstvu postane del 

vsakdanjika. Veliko učiteljev se danes poslužuje 

sodobnih učnih pripomočkov - največkrat so to 

računalniške prosojnice in interaktivne predstavitve. Z 

njimi lažje ponazarjajo učno vsebino, učenci pa jo tudi 

lažje razumejo. Računalniško oblikovane predstavitve 

povečajo učinkovitost učne ure zaradi boljše nazornosti, 

dinamike in zanimivosti. Še raje učenci uporabljajo 

računalnik samostojno. Učinek je še boljši, če imamo 

možnost uporabe tablice ali pametnega telefona. Učenci 

so bolj motivirani, aktivni, pouk bolj zanimiv in 

enostaven. Učitelj jih laže usmerja, kar ni 

nezanemarljivo. Tako znanje bo učencu koristilo tudi v 

njegovem nadaljnjem izobraževanju. Zato je uporaba IKT  

pri pouku lahko eden izmed učinkovitih načinov 

poučevanja. V proces izobraževanja jo lahko vključimo 

na različne načine: frontalno, individualno, z delom v 

parih. Pri načrtovanju take učne ure si moramo določiti 

cilje, načrtovati izvedbo in določiti prednosti takega 

poučevanja.  

2. PRIMER DOBRE PRAKSE 

2.1 Letni delovni načrt 
Izbrana tema obravnava alpske pokrajine, za izvedbo 

učne ure pa sem si zadala naslednje cilje iz Letnega 

delovnega načrta: 

- učenec na zemljevidu omeji in razdeli slovenske 

alpske pokrajine; 

- učenec s pomočjo karte, slikovnega gradiva in 

klimogramov opiše značilnosti reliefa, podnebja in 

rastlinstva v alpskih pokrajinah Slovenije; 

- učenec na zgledu Triglavskega narodnega parka 

predstavi prizadevanja in ukrepe za ohranjanje 

naravne in kulturne dediščine; 
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- učenec ozavešča pomembnost ohranjanja okolja za 

trajnostni razvoj družbe v sedanjosti in prihodnosti; 

- učenec razvija pozitivna čustva do naravne in 

kulturne dediščine. 

Pri usvajanju nove snovi sem upoštevala naslednje 

standarde znanja, ki učencem omogočijo 

nadgrajevanje znanja: 

- učenec razume geografske procese na lokalni, 

regionalni in planetarni ravni; 

- učenec celostno razloži povezave med naravnimi in 

družbenimi procesi; 

- učenec pozna in pravilno uporabi geografsko 

terminologijo; 

- učenec ovrednoti načine reševanja okoljskih 

posegov in utemelji poglede do različnih pristopov; 

- učenec ponazori geografske procese z raznovrstnimi 

in učinkovitimi primeri na lokalni, regionalni in 

planetarni ravni; 

- učenec zbere in izbere geografske veščine in vire, s 

katerimi dokaže odgovore na geografska vprašanja; 

- učenec kritično ovrednoti vire in dokaze in predstavi 

argumente in učinkovite ter točne in dobro podprte 

sklepe. 

 

2.2 Priprava na izvedbo ure 
Pred šolsko uro sem pripravila še kriterije za vrednotenje 

izdelkov učencev:  

- učenec pokaže znanje, spretnosti, razumevanje in 

uporabo geografskih procesov na lokalni, regionalni 

in planetarni ravni; 

- učenec pozna in razume specifičnosti razvoja na 

določenem območju (prostorska in časovna 

razsežnost razvoja pokrajinotvornih dejavnikov in 

procesov na določenem območju); 

- učenec pozna, razume in vrednoti različnost 

naravnih, družbenoekonomskih in kulturnih 

sistemov; 

- učenec za izbrano pokrajino opiše temeljne 

geografske značilnosti (podnebje, kamnine, prst, 

vodovje, površje, kmetijstvo, industrija, promet, 

prebivalstvo, okoljska vprašanja in druge geografske 

prvine) in izpostavi posebnosti; 

- učenec pojasni, zakaj in kako se v pokrajini dogajajo 

spremembe in kako vplivajo na njen razvoj; 

- učenec pozna pomen slovenske naravne in kulturne 

dediščine in čuti pokrajinsko pripadnost; 

- učenec prikaže geografske procese z raznovrstnimi 

in učinkovitimi primeri. 

Za izvedbo take šolske ure sem pripravila različne vire 

informacij na spletu in učna gradiva, do katerih so učenci 

ob računalniku in spletu dostopali. Pripravila sem skupni 

dokument v programu Padlet za zapis miselnega vzorca. 

Pripravila sem projekcijo za zapis miselnega vzorca. 

Zaradi težav pri vzpostavljanju internetne povezave sem 

izbrala lažja IKT orodja, ker sem želela, da nam vsaj del 

zastavljenih ciljev uspe. 

2.3 Potek učne ure  
Na začetku šolske ure sem učencem razložila potek dela: 

- učenec sodeluje pri skupnem uvodnem delu in nato 

tvori skupaj s sošolci skupine;  

- skupaj z učenci preverimo pametne telefone, 

tablične računalnike in internetno povezavo; 

- učencem predstavim potrebna IKT znanja in orodja, 

ki jih bodo potrebovali pri usvajanju snovi (Google 

Earth, miselni vzorec Simple Mind Free, QR kodo, 

spletno stran 

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/zemljevid_SLO0

1.jpg, interaktivni zemljevid);  

- učenec ugotavlja, kakšni so površje, podnebje in 

rastlinstvo v alpskih pokrajinah; 

- učenec s pomočjo programa Google Earth ugotavlja 

naravne pogoje, ki vplivajo na nastanek reliefa in 

vodno mrežo; 

- učenec pregleda slike in ugotavlja, za katero vrsto 

podnebja gre; 

- učenec ugotavlja pogoje za gospodarjenje; 

- učenec svoje ugotovitve zapiše v miselni vzorec 

Simple Mind Free in jih nato prenese na skupni zid; 

- učenec med usvajanjem snovi uporablja še aplikacijo 

Padlet za zapisovanje in osenčenje območja alpskega 

sveta z ustreznimi kraji, planotami, vrhovi, dolinami, 

rekami; 

- učenec svoje ugotovitve zapiše v zvezek. 

Učence sem najprej razdelila v pet skupin. V 

nadaljevanju so delali individualno, v dvojicah ali kot 

skupina. S pomočjo programa Google Earth so učenci 

sami ugotavljali naravne pogoje, ki vplivajo na nastanek 

reliefa in vodno mrežo. Pomagali so si s fizično karto 

Slovenije in spletno stranjo 

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/zemljevid_SLO01.jp

g. Svoje ugotovitve so zapisali v miselni vzorec Simple 

Mind Free. Vnašali so imena ustreznih naselij, planot, 

vrhov, rek in dolin. Ta miselni vzorec so učenci s 

skeniranjem QR kode prenesli na skupni zid (Padlet), ki 

je bil projiciran na tablo. Tako so lahko primerjali svoje 

miselne vzorce z drugimi. 

 

 
 

Slika 1: Miselni vzorec Simple Mind Free 

 

Ob vseh dejavnostih sem učence usmerjala, oni pa so bili 

aktivni pri usvajanju snovi in zapisovanju. 

Nato so s pametnimi telefoni ali tablico skenirali še eno 

QR kodo, ki sem jo pripravila na projekciji. Poiskali so 

spletno stran o Triglavskem narodnem parku. Učenci so 

na zgledu Triglavskega narodnega parka spoznali 

prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine ter ozavestili pomembnost ohranjanja okolja za 

trajnostni razvoj družbe v sedanjosti in prihodnosti. Za 

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/zemljevid_SLO01.jpg
http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/zemljevid_SLO01.jpg
http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/zemljevid_SLO01.jpg
http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/zemljevid_SLO01.jpg


 

 

360 

 

 

domačo nalogo so svoje ugotovitve zapisali v zvezek.

 

Slika 2: QR koda je zanimivo orodje za izmenjavo 

informacij 

(https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code#/media/File:QR_

code_for_mobile_English_Wikipedia.svg) 

 

Slika 3: S pomočjo QR kode učenci prenesejo miselni 

vzorec na skupni zid Padlet 

2.4 Povzetek samoevalvacije 
Učne ure z IKT sem se lotila iz radovednosti, saj sem 

imela interes, da se tudi sama nekaj naučim. Izvedbi učne 

teme o alpskih pokrajinah sem namenila dve šolski uri, 

kar je povsem zadoščalo. Učenci so bili z izvedbo 

zadovoljni, ker je bila drugačna, razgibana, aktualna. 

Dobra lastnost učencev je, da so pri takem delu hitri in 

sproščeni. S takim pristopom jih zagotovo bolj 

pritegnemo v sam učni proces. Funkcije na pametnih 

telefonih in tablicah večinoma obvladajo bolje kot 

učitelji. Pozitivna stran takega načina dela je bila tudi ta, 

da so si učenci med sabo pomagali. Delo z IKT je 

pritegnilo učno boljše in slabše učence. Razlike med 

njimi so bile manjše kot pri drugih oblikah dela v 

razredu. 

3. SKLEP 
IKT se nenehno razvija, zato jo je potrebno uvajati v 

sodobno učenje – vsaj do neke mere. Poslužujemo se je 

lahko kot motivacije pri učenju in delu pri pouku, včasih 

pa lahko na tak način izpeljemo celotno šolsko uro. V 

vzgojnoizobraževalnem procesu naj služi kot dodaten 

izobraževalni vir. IKT ima to prednost, da jo učenci zelo 

radi uporabljajo, si ob tem pomagajo in so tako 

učinkovitejši. Učitelj kot usmerjevalec učnega procesa 

lahko na tak način doseže učne cilje po drugi poti, ki je 

mnogokrat uspešnejša.   
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POVZETEK 

Srečanje z umetnikom iz sveta literature je ena od priljubljenih oblik spodbujanja branja med mladimi. Pomembno vpliva na 

dojemanje branja kot vrednote in načrtno razvija bralno kulturo. Raziskave kažejo, da se bralne navade iz leta v leto slabšajo. 

Spopad z upadanjem bralne motivacije z leti šolanja je izziv za učitelje vseh predmetov. Predstavljen primer dobre prakse, 

srečanje učencev s pisateljico in vsestransko umetnico Natašo Konc Lorenzutti, potrjuje dejstvo, da so literarna srečanja ena 

od pomembnih oblik motiviranja za branje. Učenci doživijo, da je branje lahko prijetno, zabavno, pomembno in koristno. 

Načrtno umeščanje aktivnosti za pripravo srečanja v medpredmetno povezovanje pouka geografije in knjižnično 

informacijskega znanja lahko bistveno popestri in nadgradi učno snov. Nastali pisni izdelki, vključeni v scenarij srečanja, so 

rezultat ciljnega spodbujanja razvoja ključnih kompetenc učencev in prispevajo k razvoju bralne kulture. 

Ključne besede 

bralna kultura, obisk umetnika, literarno srečanje, medpredmetno povezovanje, geografija, knjižnično informacijska znanja 

ABSTRACT 

Hosting an artist from the world of literature is one of the popular activities aimed to encouraging reading among young 

people. It has an important influence on perception of reading as a value and develops reading culture. Research shows that 

reading habits are deteriorating year by year. Declining reading motivation with years of schooling is a challenge for teachers 

of all subjects. Providing a possibility for the pupils to meet with Nataša Konc Lorenzutti, a writer and an all-rounded artist is 

an example of a good practice. It confirms that literary meetings provide important motivation for reading. Pupils experience 

reading that can be enjoyable, entertaining, and realise its importance, as well as usefulness. Activities related to the 

preparation of a meeting were organised within the framework of cross-curricular teaching involving geography, library 

science, and information sciences. Such an approach can greatly diversify and upgrade the subject material. The presented 

projects are the result of explicit aims to improve the development of students’ key competences and contribute to the 

development of reading culture. 

Keywords 

reading culture, hosting an artist, literary meeting, cross-curicular teaching, geography, library and information sciences 

1. UVOD 
Branje je pomembno. Z njim se srečujemo na vsakem 

življenjskem koraku. Čeprav se viri informacij v sodobni 

informacijski družbi hitro spreminjajo, ostaja branje 

najpomembnejša sestavina pismenosti in sredstvo učenja. 

Omogoča nam, da se lažje prilagodimo spremembam. 

Strokovnjaki poudarjajo, da je dosežena stopnja 

posameznikove bralne pismenosti močno odvisna od 

njegovih sposobnosti, hkrati pa tudi od njegove 

motivacije za branje in od bralne kulture, kamor poleg 

interesa in odnosa do branja prištevamo tudi pomen 

branja za posameznika in razumevanje branja kot 

vrednote [1]. 

Vprašanje, kako otroka popeljati v sanjski svet knjig in 

mu privzgojiti veselje do branja za vse življenje, si 

zastavljajo mnogi starši. Vzgoja bralcev se začne v 

domačem okolju in nadaljuje v šoli. Za šolo in pedagoške 

delavce sta najpomembnejša vidika bralne motivacije, 

kako pri učencu razvijati trajen interes za branje in kako 

spodbujati branje kot sredstvo učenja ter s tem spodbujati 

željo po znanju in vseživljenjskem učenju [2]. Pomembno 

vlogo pri motiviranju za branje odigrajo pedagoški in 

strokovni delavci. Šolska knjižnica je prostor, ki 

omogoča pestre motivacijske metode in oblike dela 

spodbujanja zanimanja za branje. Šolski knjižničar v 

sodelovanju z učitelji lahko tako posledično vpliva na 

boljše bralne rezultate. Pomemben vpliv na bralno 

motivacijo in bralno kulturo učencev imajo srečanja z 

umetniki iz sveta literature; s pisatelji in pesniki, z 

ilustratorji, glasbenimi izvajalci, igralci … Tovrstna 

srečanja so lahko ena izmed oblik popestritve in 

nadgradnje učne snovi. V nadaljevanju prispevka je bolj 

podrobno predstavljen primer organizacije in priprav na 

literarno srečanje s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti in 

nekatere ideje razvijanja sporazumevalne zmožnosti 

učencev v slovenščini. 

2. SPODBUJANJE BRANJA, 

BRALNA MOTIVACIJA IN BRALNA 

KULTURA MED OSNOVNOŠOLCI 
Motivacija za branje izhaja iz načel pozitivnega 

spodbujanja in vzbujanja zanimanja za branje [3]. Pri 

bralcih se vedno prepletajo tako zunanji kot notranji 

motivacijski dejavniki. V procesu razvoja zavzetega 

bralca poskušamo uresničevati več ciljev; vzbuditi 
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interes, spodbuditi pozitiven odnos do branja, povečati 

bralne aktivnosti in bralne dosežke učenca, katerih končni 

cilj je bralno motiviran učenec. Motiviran bralec je tisti, 

ki se počuti sposobnega za branje, sprejema branje kot 

osnovno vrednoto in ve, da je branje zelo pomembno v 

vsakdanjem življenju [1]. Ko govorimo o razvoju bralne 

kulture, mislimo na različne oblike spodbujanja branja in 

razvoja bralčeve potrebe po branju ter na dojemanje 

branja kot vrednote. 

3. BRALNI INTERESI UČENCEV 

TRETJEGA TRILETJA 
Upadanje bralne motivacije z leti šolanja je težava, ki jo 

vidijo strokovnjaki po svetu in pri nas [2] ter ji posvečajo 

vedno večjo skrb. Avtorji si razloge razlagajo različno. 

Najpogosteje menijo, da s padanjem šolskega uspeha 

pada tudi prepričanje v lastne sposobnosti. Drugi menijo, 

da bralni pouk ne upošteva dovolj interesov mladih in da 

je branje premalo povezano z življenjskimi interesi in 

problemi mladine. 

Raziskava Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega 

branja in njen pomen za kakovostno izobraževanje je 

pokazala, da v 7. razredu med razlogi za branje 

pomembno narastejo priporočila prijateljev [4]. Na 

Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči smo na obisk 

pisateljice in vsestranske umetnice Nataše Konc 

Lorenzutti, predstavljene v nadaljevanju prispevka, v 

priprave učencev zato vključili tudi pomembnost mnenj 

vrstnikov, vpliv medijev in upoštevanje interesov mladih. 

4. OBISKALA NAS JE NATAŠA 

KONC LORENZUTTI 
Pisateljico Natašo Konc Lorenzutti smo na aktivu za 

jezike in branje soglasno izbrali za gostjo srečanja z 

učenci šestega in sedmega razreda v šolskem letu 

2018/2019. V tem šolskem letu so v okviru nacionalnega 

projekta Rastem s knjigo pod okriljem Javne agencije za 

knjigo vsi učenci sedmega razreda brezplačno prejeli 

njeno knjižno delo Avtobus ob treh. In prav to delo je bilo 

izbrano tudi za tekmovanje za Cankarjevo priznanje za 

učence šestega in sedmega razreda v istem šolskem letu. 

Srečanje s pisateljico smo pripravili kot enega izmed 

dogodkov mladinskega literarnega festival Bralnice pod 

slamnikom, ki ga soustvarjamo že vse od leta 2012, ko je 

splošna Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin festival 

pripeljala v Posočje. 

4.1 Priprave na obisk 
Po navezavi stika s pisateljico in uskladitvi datuma 

gostovanja smo se dogovorili, v kakšni obliki bo potekalo 

srečanje. Uskladili smo želje in pričakovanja.  

Pred srečanjem smo s članicami knjižničarskega krožka  

pripravile tematsko knjižno razstavo o Nataši Konc 

Lorenzutti. Pisateljica in pesnica Nataša Konc Lorenzutti 

je vsestranska umetnica, diplomirana igralka, učiteljica 

igre in govora na Gimnaziji Nova Gorica, magistrica 

umetnost. Z možem in petimi otroki živi v Oseku na 

Goriškem. Prejela je že vrsto literarnih priznanj in nagrad 

za obsežen literarni opus. Je pronicljiva in zabavna 

sogovornica, z njo je objavljenih veliko intervjujev. 

Učenci sedmega razreda so v okviru nacionalnega 

projekta Rastem s knjigo 14. 9. 2018 obiskali splošno 

Knjižnico Cirila Kosmača v Tolminu. Pripravili so jim 

program, ki je zajemal predstavitev in ureditev knjižnice, 

knjižnično informacijskega sistema in uporabo knjižnice 

od doma, pomen branja in obiskovanja knjižnice za 

razvijanje ter vzdrževanja pismenosti in bralne kulture. 

Učenci so se preizkusili v iskanju knjig in si ogledali tudi 

pripravljene videovsebine Nataše Konc Lorenzutti, 

avtorice mladinskega romana Avtobus ob treh, ki so ga 

prejeli v dar s strani Javne agencije za knjigo Republike 

Slovenije. Avtorica skozi zgodbo dveh glavnih junakov, 

Tineta in Uroša, v kratkem filmu o knjigi predstavi ravno 

toliko vsebine, da učence pritegne k branju zgodbe o 

odraščanju, prijateljstvu, pogumu … 

Knjižničarskemu krožku se je v začetku oktobra 

priključilo še nekaj fantov, ki so knjigo prebrali in so 

želeli sodelovati pri pripravi srečanja. Napisali so, zakaj 

knjigo priporočajo v branje sovrstnikom, sovrstnike 

navdušili za branje in knjiga je dobila knjižno nalepko 

»Priporočamo v branje«, znak kakovosti. 

4.2 Poskus pisateljevanja v 

medpredmetni povezavi pouka 

geografije in knjižnično informacijskega 

znanja 
Učenci sedmega razreda so pri pouku geografije 

pregledali številne odlomke mladinskega romana Avtobus 

ob treh, ki se dogajajo v okolici Nove Gorice in 

vključujejo različne elemente geografskega orisa 

pokrajine. V knjižnici so poiskali priročnike, vodnike, 

zemljevide in druge strokovne knjige o domači pokrajini. 

S pomočjo neumetnostnih besedil, v katerih so bili v 

ospredju podatki, dejstva, informacije o geografskih 

elementih domače pokrajine, ki se uporabljajo za 

praktičen namen sporočanja, so izbrali, kam bodo peljali 

na obisk svojega literarnega junaka. Sledila je naloga 

pisanja literarnega odlomka, umetnostnega besedila, v 

katerem sta z izmišljenim literarnim junakom na njim 

ljubem kraju v okolici domačega kraja. 

 

Slika 1: Razstavljeni literarni odlomki učencev 

Nastali so zanimivi odlomki, nabiti s čustvi in številnimi 

razpoloženji ob naravnih lepotah Soče, Idrijce, jezera na 

Mostu na Soči, obdanega z gorskimi vršaci … možnostmi 
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različnih športov, ki jih nudi narava … do sočustvovanja 

in izražanja čustev … Nastali domiselni literarni odlomki 

so bili na srečanju s pisateljico razstavljeni ob narisanem 

shematskem zemljevidu domače pokrajine. Gledano od 

daleč so sestavljali estetsko kuliso dogodka. 

4.3 Potek srečanja 
Pisateljica je 9. 11. 2018 obiskala učence šestega in 

sedmega razreda.  

Na srečanje so se sedmošolci pripravljali s poskusom 

pisateljevanja. Svojega literarnega junaka na počitnicah 

so peljali na zanimivo dogodivščino v njim najljubše 

kraje v domači okolici. Nastali so domiselni literarni 

odlomki, ki so bili ob tej priložnosti razstavljeni. 

Po uvodni skladbi Marchinha de carnaval, ki sta jo 

sedmošolki Zala in Neja zaigrali na kitari so se učenke 

Hana, Lucia in Kristina s pisateljico Natašo Konc 

Lorenzutti pogovarjale o njenem življenju in delu. 

 

 
Slika 2: Glasbeni uvod v srečanje 

V nadaljevanju srečanja so Heidi, Hana, Eva, Žana in 

Manca, učenke 6. razreda, pisateljici zastavile vprašanja, 

ki so jih učenci pripravili pri dodatnem pouku 

slovenščine in so se jim porajala ob branju 

knjige Avtobus ob treh. Pisateljica je povedala, da je bilo 

edino vprašanje, ki ga je pričakovala in ji ga zastavijo 

prav na vseh šolah: »Zakaj ima knjiga naslov Avtobus ob 

treh, če bi bilo natančneje Avtobus 5 čez tri?« 

 

 
Slika 3: Pisateljica pripoveduje o svojem življenju 

 

Gostja je predstavila tudi nekaj svojih del, prebrala 

odlomek iz knjige Avtobus ob treh in zapela pesem Vsak 

je včasih s sabo skregan. Učenki Lilija in Nuša sta se ji 

zahvalili za prijetno srečanje in ji v spomin podarili 

Lilijino sliko in igro Mala mostarska miška, ki je nastala 

na naši šoli.  

Za konec je pisateljica povabila učence k branju in jim 

podpisovala knjige. V knjigo gostov šole se je gospa 

Nataša Konc Lorenzutti vpisala s pesmijo Vsak je včasih 

s sabo skregan in dodala zahvalo za prijetno vzdušje in 

lep sprejem.  

Veselje in nasmehi na obrazih učencev so bili dokaz, da 

jih je pisateljica navdušila in spodbudila k branju. Gotovo 

tudi nekaj učencev, ki do srečanja še niso prebrali 

nobenega njenega knjižnega dela. 

5. SKLEP 
Srečati se v živo s pisateljico ali pisateljem, ilustratorjem, 

prevajalcem … literarnega dela, ki so ga učenke in učenci 

prebrali ali ga šele bodo, se s piscem tudi pogovarjati in 

ga spoznati, je enkratna izkušnja, ki pomembno vpliva na 

navdih za branje. Že kar nekajkrat nam je uspelo izvesti 

uspešna srečanja. Vedno smo našli načine, da učenci niso 

bili le bralci, ampak tudi poslušalci, spraševalci in pisci 

svojih besedil ob mladinski tematiki. 

Ena od bistvenih nalog šolske knjižnice je dvig bralne 

kulture mladih na višjo raven. Obiski umetnikov na šolah 

prispevajo k razvoju šolarjev na kulturnem, socialnem in 

družbenem področju. V prispevku predstavljen model 

dobre prakse v celoti potrjuje, da se šolske knjižnice in 

vsi sodelujoči trudimo za kakovostno izpeljavo srečanj 

učencev z različnimi umetniki. Upamo, da bodo tovrstni 

projekti, ki podpirajo in omogočajo izpeljavo različnih 

obšolskih dejavnosti, živeli tudi v prihodnje in bogatili 

kulturno obzorje mladih. 
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POVZETEK  

Pri učenju tujega jezika je pomembno, da učencem ponudimo smiseln način komunikacije v tujem jeziku. Pri zgodnjem 

poučevanju tujega jezika angleščine je pomembno, da otroci slišijo razliko med svojim in tujim jezikom in da znajo tvoriti 

glasove, ki so jim tuji. Te sposobnosti jim nudijo odskočno desko v komunikacijo v tujem jeziku. Vsak učenec naj bi v učni 

uri zgodnjega poučevanja tujega jezika govoril v tem jeziku in s tem krepil svojo samozavest in usvojil nove vzorce 

komunikacije. Prispevek predstavlja igre in metode, s katerimi zagotovimo, da so vsi učenci govorno aktivni, da se 

sporazumevajo po vzorcih in učitelju dajejo možnost sprotnega preverjanja znanja učencev. Vse to lahko dosežemo z 

igrifikacijo pouka zgodnjega poučevanja angleščine. V prispevku predstavljam primere dobre prakse, kako poučevati brez 

delovnega zvezka in učbenika ter pripravo in izvedbo iger, ki ustrezajo našim potrebam in prispevajo k doseganju učnih 

ciljev. 

Ključne besede  

zgodnje poučevanje tujega jezika, igrifikacija, igre za poučevanje  

ABSTRACT  

When we teach a foreign language it is important for the children to have meaningful communication. In EFL it is also 

important that the students hear the difference between their mother tongue and the foreign language. They also need to learn 

how to form sounds that are not present in their mother language. Once they acquire these skills they are able to effectively 

communicate in a foreign language.  In order to build a confident foreign language speaker we need get all the students to 

actively speak and communicate in the skill set taught. This article presents some methods and games which enable the 

teacher to get all the students to speak and at the same time gives room for the correction of pronunciation mistakes and 

assessing students progress in a non-formal way. This is achieved with the gamification of EFL. The article gives some 

examples how to teach without student books and how to make games that will hit the target language you are teaching. 

Keywords  

EFL, gamification, games for teaching

1. UVOD (SLOG NASLOV 1; 

PISAVA TIMES NEW ROMAN 

KREPKO, VELIKOST 12, VELIKE 

ČRKE, LEVA PORAVNAVA) 
Zgodnje učenje tujega jezika je vse bolj pogost pojav. 

Tudi v naši devetletni šoli že od prvega razreda naprej 

učencem ponujamo neobvezni izbirni predmet tuji jezik. 

Tako doma kot v tujini se didaktično-metodični pristop 

poučevanja otrok na razredni stopnji ves čas prenavlja.1 

Tako kot se spreminjajo učni načrti, didaktični pristopi in 

ugotovitve na področju učenja novega jezika, tako se 

spreminjajo tudi otroci, ki prihajajo v naše učilnice. 

Današji otroci so t. i. digitalni domorodci. Odraščajo v 

stiku z digitalno tehnologijo in imajo drugačne učne stile, 

nov pristop k učnemu procesu in višje zahteve od procesa 

poučevanja in učenja. Učitelji so soočeni z novimi izzivi, 

kako prilogoditi učne oblike in metode, da bodo ustrezale 

novim generacijam otrok, ki sedaj prihajajo v šolo. Otroci 

od nas vse bolj zahtevajo, da so aktivni motivirani 

soudeleženci v učnem procesu. Moderne učne paradigme 

in trendi v poučevanju, podkrepljeni z uporabo sodobne 

tehologije, ustvarajo predpogoje za uporabo novih 

pristopv in učnih metod, s katerimi ustvarjamo okolje za 

aktivno učenje.2  

Ena izmed novejših metod je koncept igrifikacije, s 

pomočjo katerega se pedagoškemu procesu dodaja 

elemente iger, kar popestri proces izobraževanja. S tem 

lahko učenci pridobijo večjo motivacijo za učenje, kar pa 

lahko pripelje tudi do boljših učnih rezultatov.3 

Oblikovanje inovativnih učnih okolij pomeni odgovor 

vzgojno-izobraževalnega sistema na zahteve sodobne 

družbe, ki z vedno večjo kompleksnostjo ob hitrih 

ekonomskih in socialnih spremembah za šolo gotovo 

pomenijo nov izziv. Spremembe danes namreč zahtevajo 

oblikovanje kakovostnega učnega okolja, v katerem bo 

učenec lahko razvil spretnosti 21. stoletja, kot so 

ustvarjalnost in inovativost, kritično mišljenje in 

reševanje problemov, zmožnost učinkovitega 

komuniciranja ter spretnosti medsebojnega sodelovanja. 

4 

2. IGRIFIKACIJA 
Celoten Igra že vse od začetka razvoja človeka 

predstavlja zabavo in sprostitev, obenem pa človek skozi 

igro pozabi na vse stresne trenutke. Otroci se skozi igro 

učijo pomembnih veščin 21. stoletja. Spodbujajo k 

medsebojnemu sodelovanju, da se kaj naučimo in nas 

silijo k razvoju. Izraz igrifikacija je prvič uporabil Nick 

Pelling v poslovnem svetu leta 2002. Od leta 2010 pa je 
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termin postal široko uporabljen v poslovnem in 

izobraževalnem svetu. Igrifikacija pomeni, da uporabimo 

način razmišljanja, pristop in elemente, ki jih imamo v 

igri, in le-te postavimo v drugačen okvir. Uporaba 

mehanizmov igre izboljša motivacijo in učenje v 

formalnih in neformalnih oblikah.2 Pri igrifikaciji se 

uporablja nekatere pomembne lastnosti iger: 

 vsi lahko sodelujejo, 

 naloge, ki jih igralci izvajajo, so ciljno naravnane, 

 točke se pridobivajo z doseganjem cilja. 

Raziskave so pokazale, da uporaba igrifikacije izboljša 

učenje novega znanja za 40 %. Tak uspeh se pripisuje 

tudi aktivni vlogi sodelujočih v procesu učenja s pomočjo 

igrifikacije. Čeprav se izraz igrifikacija večinoma 

uporablja v povezavi s sodobno tehnologijo in uprabo le-

te pri doseganju ciljev, lahko njena načela zlahka 

prestavimo v kontekst, ki ni nujno povezan z IKT-jem.  

3. ZGODNJE UČENJE TUJEGA 

JEZIKA ANGLEŠČINA  
Velikost Učenci na razredni stopnji se učijo tujega jezika 

drugače kot učenci na predmetni stopnji. Pri njih gre za 

celostno pridobivanje vrste novih vedenj in spoznanj: 

spoznanje glasovne podobe tujega jezika, ugotavljanje 

pomena drugače zvenečih besed, opazovanje podobnosti 

v pravilih njihove rabe, ugotavljanje razlik in podobnosti 

v vedenjskih vzorcih sporočanja, postopno prehajanje k 

zavestnemu urjenju jezikovnih struktur tujega jezika, 

primerjanje jezikovne norme obeh jezikov (prvega in 

tujega) ter urejanje v jezikovni sistem.1 Majhni otroci 

jezike sprejemajo na zelo naraven način in so motivirani 

za spoznavanje tujih jezikov brez zunanjih dejavnikov. 

Zelo dobro posnemajo izgovarjavo, intonacijo in 

zvočnost jezika. Obenem pa na neki nezavedni ravni 

spoznajo pravila za govor v tujem jeziku, sami pa nimajo 

ideje ali zavesti o tem, da je učenje tujega jezika nekaj 

težkega ali zahtevnega.5 

Na razredni stopnji se učenci učijo angleščino skozi igro. 

Zanje je pomembno, da ima jezik, ki se ga učijo, neko 

smiselno vsebino, takšno, ki jo dobro obvladajo v svojem 

jeziku. Učenci imajo zelo radi vsebine, ki jih lahko 

uporabijo v “resničnem življenju”. Pri sami igri je 

pomembno, da govorijo vsi otroci, da jih spodbujamo in 

na pozitiven način motiviramo. V nadaljevanju prispevka 

bom predstavila nekaj iger, s katerimi dosežemo, da pri 

učni uri sodelujejo vsi učenci, da so govorno aktivni in da 

utrjujejo naučeno snov. 

4. IGRE ZA UČENJE 
V nadaljevanju bom predstvila nekaj iger za utrjevanje 

fraz, besed in za pozorno poslušanje, s katerimi učenci 

utrjujejo naučeno besedišče. 

4.1 Four corners – štirje koti 
Uporabite pisavo Igra je primerna za utrjevanje besed iz 

posameznega sklopa in utrjevanje štetja v angleščini. 

Med učenci 1. triade je zelo priljubljena. Učence najprej 

naučimo besede iz jezikovnega sklopa s pomočjo 

slikovnih kartic. Nato v štiri kote učilnice prilepimo štiri 

slikovne kartice (v vsak kot eno kartico). Še enkrat 

ponovimo besedišče. Igra se igra v tišini. Z izštevanko 

izberemo enega učenca. Ta pride pred tablo se nanjo 

nasloni, zapre oči in ob glavo postavi svoje roke. Šteje od 

1 do 10 ali od 10 do 0 po angleško. V tem času si učenci 

izberejo, v kateri kot se bodo postavili. Po koncu štetja 

učenec pred tablo poimenuje eno kartico. Vsi, ki stojijo 

pri tisti kartici, se usedejo na svoje mesto. Nato 

nadaljujejo naprej. Ko se število učencev zmanjšuje, šteje 

učenec pred tablo do manjšega števila ali od manjšega 

števila nazaj. Če kateri izmed učencev ni v kotu, ko 

učenec zaključi, je izpadel in se usede. Zmaga učenec, ki 

ni bil nikoli v kotu s klicano kartico. Ta šteje naslednji. 

Dodamo lahko več kotov oziroma slikovnih kartic. Igra 

spodbuja zmožnost poslušanja, prepoznavanja besed in 

štetja v angleščini. 

4.2 Dobble 
Dobble je enostavna igra prepoznavanja vzorcev, pri 

kateri igralci poskušajo čim hitreje najti par med simboli 

na kartah. Vsaka karta ima eno sličico, ki se ujema s 

sličico na drugi karti.  

Slika 1: Dobble kartice 

Z igro Dobble lahko utrjujejmo samo besede ali pa fraze. 

Sama igro uporabljam za utrjevanje fraz. Igro izdelam 

sama glede na besedišče, ki ga z učenci predelujemo. Za 

igranje potrebujemo 13 sličic oziroma 13 besed. Učenci 

so med igro ves čas aktivni, govorijo in se odzivajo na 

vprašanja. Vsak učenec dobi 1 karto. Najde si partnerja, v 

angleščini odigrata prstno igro Kamen, škarje, papir 

(Rock, paper, scissors, go). Kdor zmaga, postavi 

vprašanje, besedno frazo, ki smo se jo učili na to temo. 

Npr. Do you like milk? Če ima učenec sliko mleka na 

kartici, odgovori Yes, I do. In učenca si zamenjata karti. 

Igro nadaljujejta z drugim učencem. Če učenec slike 

nima na karti, odgovori negativno, No, I don’t. V tem 

primeru sprašuje prvi učenec naprej, dokler ne najde 

enake slike. Vsak učenec mora vedno vsaj enkrat igrati z 

učiteljico. Na ta način preverim izgovarjavo in pravilnost 

besedne fraze. Cilj igre je, da čim večkrat zamenjajo 

karto. Igra poskrbi, da so vsi učenci aktivni. Govorijo, 

poslušajo, prepoznavajo in poimenujejo predmete, 

uporabljajo fraze na zabaven in interaktiven način. Igro 

lahko uporabimo za veliko različnih tematskih sklopov. 

4.3 Aktivni bingo  
Vsi učitelji angleščine poznamo igro bingo. To je igra, pri 

kateri vsak učenec dobi igralno karto z 9 polji. Na 

vsakem polju je slika ali beseda. Cilj igre je, da prekriješ 

3 slike v vrsti ali stoplcu in na tak način zmagaš. Sliko 

lahko prekriješ, ko jo učitelj povleče iz svojega kupa in 

poimenuje. Kdor prekrije 3 slike v vrsti ali stolpcu, 
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zakliče bingo. V nekaterih primerih je potrbeno prekriti 

vseh 9 slik, preden lahko zakličeš bingo. Taka igra 

postavlja učenca v zelo pasivno vlogo. Učenec posluša in 

prepoznava. Ni pa aktiven govorec. Igro lahko igramo 

tudi drugače. Na spodaj opisan način postavimo učenca v 

aktivno vlogo. Učence naučimo besedišče iz želenega 

sklopa, npr. barve, koliko si star … Nato jim razdelimo 

liste, na katerih je mreža 3x3 kvadratkov. Vsak učenec 

nariše oziroma skicira svoj obraz v srednji kvadratek. 

Nato učencem določimo bravo, število … Zapišejo 

število oziroma pobarvajo srednji kvadratek, kjer je 

narisan njihov obraz. Nato učenci hodijo naokoli in svoje 

sošolce sprašujejo po njihovi najljubši barvi, starosti, 

počutju. Npr. Hello, what’s your favourite colour? How 

old are you? … Ko dobijo odgovor, pobarvajo/izpolnijo 

prazen kvadratek in gredo dalje. Če se kateri izmed 

podatkov ponovi (število, barva, občutek), ne zapišejo 

podatka, ampak gredo do naslednjega sošolca. Ko imajo 

izpolnjene vse kvadratke, se usedejo na svoje mesto in 

list prilepijo v zvezek. Ko zaključijo vsi učenci, 

nadaljujemo z drugim delom igre. Učenci si med 

predvajanjem glasbe podajajo dve žogi. Ko glasba 

ugasne, učenca, ki držita žogi, ponovita dialog, ki sta ga 

uporabljala za izpolnjevanje mreže. Npr. Hello, what’s 

your favourite colour? My favourite colour is blue./ Blue, 

what’s your favourite colour?. Kdor ima ti dve barvi v 

svoji mreži, ju prečrta. Zmaga tisti, ki prvi prečrta 3 v 

vrsti ali stolpcu. 

4.4 Kače in lestve – snakes and ladders 
V primeru igre Kače in lestve gre za klasično družabno 

igro. To je igra za 2-4 igralce. Po igralni površini se 

premikamo sem in tja kot kača. Ko pristanemo na 

kvadratu, ki kaže vznožje lestve, gremo po bližnjici 

navzgor. Če pristanemo na kačji glavi, zdrsnemo na sam 

konec kače. Zmagovalec je igralec, ki prvi doseže stoti 

kvadrat na tabli. Za igro potrebujemo igralne figurice, 

kocko in igralno podlago. Igro sem priredila potrebam 

pouka. Sama sem izdelala igralno površino za tematski 

sklop, ki smo ga predelovali – družinski člani.  

Slika 2: Snakes and ladders 

Namesto klasičnih figuric sem uporabila stickeez figure, 

ker se na plastificirano podlago tudi prilepijo. Učenci so 

igrali igro, v kateri so morali prepoznati ali prebrati ter 

prevesti poimenovanje dužinskega člana na sliki v 

kvadratu. Poimenovanje so morali določiti s pomočjo 

družinskega drevesa, ki je bil projeciran na tablo. Če 

učenec ni znal poimenovati družinskega člana, enkrat ni 

metal. Ostali sodelujoči so mu pomagali pri 

poimenovanju. Pri poimenovanju so morali uporabiti cele 

povedi. Igra spodbuja medsebojno sodelovanje, 

medpredmetno povezovanje s predmetom spoznavanje 

okolja in aktivno udeležbo učenca pri prepoznavanju 

besedišča in njegovi uporabi. 

Slika 3: Projekcija družinskega drevesa 

5. ZAKLJUČEK  
Najpomembnejši element pri načrtovanju dela je 

upoštevanje načina sprejemanja znanja otrok in uporaba 

ustreznih didaktičnih pripomočkov; učbeniki za zgodnje 

učenje so v nasprotju z doktrino učnega pristopa 

najmlajših, saj mora učenje pri njih 

potekati aktivno (gibalno, eksperimentalno, na osnovi 

lastnih izkušenj) (Marentič Požarnik, 2000), globalno (od 

celote k detajlom) (Wambach, 1999) ter predvsem v 

medsebojni interakciji (Johnson in Johnson, 2009; Slavin, 

1996).6 

Pri poučevanju angleščine v 1. vzgojno-izobrževalnem 

obdobju ne uporabljam učbenikov ali delovnih zvezkov. 

Svoj pouk prilagajam učencem in njihovim zmožnostim v 

skladu z učnim načrtom. Delo brez učbenika in 

delovnega zvezka mi ponuja večjo svobodo, daje mi 

možnost prilagajanja pouka potrebam in željam učencev. 

Daje mi čas za aktivno udeležbo učencev pri pouku, igro 

in sprostitvene dejavnosti, ki jih otroci potrebujejo. 

Učenci v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju morajo 

pridobiti samozavest, da tuj jezik uporabljajo, ob njem se 

morajo počutiti dobro in ne sme jih biti strah uporabljati 

jezik, ki se ga učijo. Menim, da to lahko dosežemo, kadar 

postanejo otroci aktivni udeleženci v procesu učenja. 

Skozi proces igrifikacije pouka to vsekakor dosežemo. 
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POVZETEK  

Prispevek se osredotoča na proces natančnega branja literarnega besedila pri pouku slovenščine v gimnazijskem programu. 

Ta način dela lahko služi kot izhodišče za zelo raznovrstne kreativne dejavnosti učencev, tako individualne kot skupinske, 

tako analitične kot poustvarjalne. Pri njihovi predstavitvi avtor izhaja iz konkretnih, v razredu preizkušenih primerov iz vseh 

štirih letnikov gimnazijskega programa ter iz mednarodne mature. V središče postavlja obravnavo kratke proze, ki je prav 

zaradi svoje kratkosti didaktično uporabna, obenem pa sodobnemu mladostniku tudi tematsko potencialno zanimiva. 

Ključne besede  

slovenščina, natančno branje, kratka zgodba, kreativnost 

ABSTRACT  

The focus of the exposition lies on the close reading of a literary text in classes of Slovene language in the grammar 

programme. The specific approach can function as a starting point for many diverse creative student activities, individual and 

group tasks, taking the analytical or more creative approach. The author describes concrete, verified examples that have been 

used in all four classes of the grammar programme and in the International Baccalaureate programme. The central point is the 

discussion and analysis of short prose, which because of its length is of convenience and of great practical value. Short prose 

also seems to be potentially compelling to contemporary adolescents.  

Keywords 

Slovene, close reading, short story, creativity 

1. NATANČNO BRANJE 
Zdi se, da je natančno branje besedila tako bistven del 

pouka književnosti, da ga v šoli nujno izvajamo, tudi če 

ne poznamo koncepta samega. Vsi sodobnejši pristopi h 

književni didaktiki namreč postavljajo v središče besedilo 

oz. bralčev stik z njim. Pouk književnosti že dolgo ni več 

osredinjen na literarnozgodovinsko znanje, temveč na 

delo s tekstom. Gimnazijski učni načrt skuša seveda 

zajeti vse: zgodovino književnosti, teoretično znanje o 

njej ter zagotoviti redni stik učenca z besedilom. Ravno 

iskanje optimalnega ravnovesja med njimi predstavlja 

eno temeljnih strateških odločitev vsakega pouka 

književnosti. Pri tem ob vsaki od teh treh prvin lahko 

naletimo na težave in pedagoške izzive, nekatere že stare 

in večkrat reševane, druge nam ponuja spremenjeni 

kulturni kontekst današnje šole in učencev, zato so nam 

novi in teže obvladljivi.  

Natančno branje [1] (angl. Close reading, v slovenščino 

ga prevajamo tudi kot tesno ali podrobno branje) je 

koncept, izhajajoč iz anglo-ameriške literarne vede, 

uveljavil ga je I. A. Richards, razširila pa smer t. i. nove 

kritike. Gre za branje v globino, pri katerem smo pozorni 

na podrobnosti, posameznosti, in to motivne, idejne, 

slogovne in jezikovne. Ukvarjamo se s posameznimi 

besedami, njihovim prispevkom h gradnji pomenske 

celote. Prav tako nas zanima sopostavitev, povezava, 

medsebojni odnos besed. Najpogosteje tako beremo 

krajše odlomke kompleksnejših leposlovnih besedil. 

2. KRATKA ZGODBA V 

GIMNAZIJSKEM PROGRAMU 
Natančno branje besedila je že dolgo zelo uveljavljeno pri 

obravnavi pesemskih besedil, manj se uporablja pri 

pripovednih. Izkaže pa se, da je tak pristop ravno tako 

potreben in uporaben tudi pri njih. Podobno kot pesem 

lahko natančno analiziramo tudi prozno besedilo, npr. 

odlomek iz romana v berilu (ali le del odlomka) ali pa 

domače branje z modelom učne verige kratkih odlomkov, 

kot ga je npr. razvil Zoran Božič [2]. Sam se bom v tem 

prispevku raje osredotočil na analizo kratke proze, s 

katero se pri pouku žal manj ukvarjamo [3]. Izredno 

pomembno se mi zdi, da dijaki berejo tudi prozna 

besedila, saj če pogledamo gimnazijski seznam 

obveznega domačega branja, hitro ugotovimo, da se bere 

več dramatike. To je že samo po sebi neprimerno, saj 

tako večina obvezno prebranih in natančno obravnavanih  

del sploh ni bila izvorno namenjena branju, temveč 

uprizarjanju. Daljša pripovedna besedila predstavljajo 

mnogim dijakom že neobvladljiv napor, zato poiščejo 

dostopne bližnjice v obliki povzetkov in s tem že v 

izhodišču onemogočijo glavni namen pouka književnosti. 

Pri tem je obravnavanje zgolj odlomkov daljših besedil 

pedagoško sporno, realno pa seveda nujno [4]. Zato 
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mislim, da moramo čim pogosteje uporabiti kratkoprozna 

besedila, saj omogočajo dragocen stik s celotnim delom, 

ne le odlomkom, kar je nujni pogoj celostnega estetskega 

doživetja. Sam v ta namen uporabim vsa predpisana 

obvezna besedila primerne dolžine (kratke zgodbe, črtice, 

izrazito kratke novele), a je teh malo, saj obvladljivo 

dolžino za tovrstno delo pomeni do približno tri strani 

besedila. Tudi v izbirnem delu učnega načrta pogosto 

izbiram tovrstna besedila. Posebej pomembno se mi ob 

tem zdi, da obravnavamo novejša besedila, takšna, ki so 

mladim potencialno tematsko blizu, obenem pa so seveda  

primer polnovredne literarne ubeseditve, ne pa 

eskapistične žanrske trivialnosti. Vključujem jih vse od 

začetka prvega letnika, ko ob primerih konkretnih besedil 

govorimo o splošnih značilnostih besedne umetnosti (npr. 

razliki med umetnostnim in neumetnostnim besedilom, 

fikcijskosti, interpretacijski odprtosti…). Kot zelo 

uporabna se mi je recimo pokazala kratka zgodba Milana 

Dekleve Z bliskom v krempljih, ki tematizira 

medvrstniško nasilje v šoli, podobno uporabna je zgodba 

Noben glas Suzane Tratnik, a je že daljša. V nadaljnjem 

štiriletnem gimnazijskem sprehodu skozi literarno 

zgodovino najdemo med obveznimi in izbirnimi npr.  

Priliko o izgubljenem sinu, Zgodbo o grbcu (iz 1001 

noči), Novelo o sokolu, Poejevo Masko rdeče smrti, 

Maupassantov Nakit, Kersnikovo V zemljiški knjigi, 

Cankarjeve črtice ter dela nekaterih sodobnejši avtorjev, 

npr, Borgesa, D. Jančarja, A. Blatnika, P. Glavan.  

V programu mednarodne mature, ki zaradi povsem 

drugačne temeljne orientacije in načina dela omogoča 

večjo svobodo učiteljeve izbire, se sam vedno odločim za 

obravnavo po ene tuje in domače sodobnejše 

kratkoprozne zbirke (npr. Sarajevski marlboro M. 

Jergovića, Borgesove ali Carverjeve kratke zgodbe in 

Zakon želje A. Blatnika ali Pogled angela D. Jančarja ali 

pa antologijo Čas kratke zgodbe). Pri tem seveda 

uporabljamo metodo natančnega branja kot enega 

temeljnih pristopov pri spoznavanju besedila. 

3. NATANČNO BRANJE KRATKE 

ZGODBE PRI POUKU 
Kot pri vsem pedagoškem delu sta tudi tukaj bistvena 

postopnost ter občutek za pravo mero. Načeloma gre za 

proces, ko v začetku dijaki bolj opazujejo in spremljajo 

učiteljev način branja, s čimer jim predstavimo model 

načina podrobnega ukvarjanja z besedilom (pri tem je 

bistveno, da jih ne prestrašimo s prezahtevnim pristopom 

ali s prenatančnim ukvarjanjem z zanje nerelevantnimi 

podrobnostmi, po drugi strani pa jih tudi ne 

podcenjujemo s poenostavljanjem ali premalo zahtevnim 

besedilom). Jasno, da tudi že v tej fazi učenci nujno 

aktivno sodelujejo, kar kasneje samo krepimo, torej jim 

namenimo čim več samostojnega dela. Poenostavljeno 

rečeno gre za trifazni proces, spočetka dela več učitelj, 

učenci opazujejo ter delno sodelujejo, kasneje delamo 

skupaj, učitelj pripravi izhodišča, vprašanja, naloge ipd., 

nazadnje pa se učenci besedila lotijo samostojno. Slednje 

v idealnem primeru pomeni, da dijak ne potrebuje 

nobenih smernic, ampak si relevantna vprašanja za 

analizo konkretnega leposlovnega besedila zmore 

zastaviti sam, pri tem pa upošteva najpomembnejše 

tematske, motivne, idejne, zgradbene, slogovne in 

jezikovne razsežnosti besedila. Opisano je zadnja stopnja 

dolgotrajnega procesa, v katerem smo skupaj razvijali 

usposobljenost dijakov za literarno analizo ter krepili 

njihovo samorefleksijo in samozavest. Zlasti se s 

tovrstnim pricesom ukvarjam v programu mednarodne 

mature, kjer je to ne le eden deklariranih ciljev pouka, 

temveč je tako zasnovan tudi del maturitetnega preizkusa. 

Gre za t. i. komentar neznanega besedila, pri katerem se 

dijak ne more naučiti “snovi”, ki bi jo reproduciral, v 

zvezi s pristopom h konkretnemu besedilu pa tudi ne dobi 

nobenih iztočnic, smernic, vprašanj ipd. Tako preverjanje 

znanja se zdi mnogo ustreznejše od trenutno 

uveljavljenega na naši nacionalni maturi, ki poudarja 

naučen in vnaprej pripravljen “odziv” na vnaprej 

določena literarna besedila. Dejstvo, da ima mnogo 

sposobnih dijakov mednarodne mature precej težav s 

prehodom na takšna pričakovanja od njih, ki v središče 

postavljajo samoiniciativnost, iznajdljivost, 

prilagodljivost novi situaciji, ne pa naučen shematičen 

pristop, kaže na resno pomanjkljivost našega šolskega 

sistema. 

Načinov, kako se lotiti natančnega branja kratkoproznega 

besedila, je več. Vsem je skupno, da imajo dijaki obvezno 

pred seboj celotno besedilo. Prva možnost je, da se 

odločimo za dve zaporedni branji, najprej spontano 

branje (lahko berejo tiho vsak zase ali pa bere glasno 

učitelj ali kdo od učencev), ki mu sledi drugo, 

drugostopenjsko, poglobljeno, analitično branje. Možen 

je tudi drugačen pristop, ko se odločimo, da bo že prvo 

branje natančno. Sam tako ravnam redkeje, odvisno je 

predvsem od časa, ki ga imamo na voljo. V tem primeru 

je najbolje, da beremo naglas, zlasti pomembno pa je, da 

se po kratkih segmentih besedila ustavimo in se takoj 

lotimo analize doslej prebranega. Tak način je primeren, 

da skupaj z učenci premislimo o načinih branja; o 

pričakovanjih, ki si jih kot bralci ustvarjamo; selektivni 

bralski pozornosti; lastnih sprotnih sodbah, mnenjih in 

prepričanjih, ki jih bomo kasneje potrdili, ovrgli ali 

modificirali (prav na to jih je pri tem dobro usmerjati). O 

vsem tem se da z dijaki zelo učinkovito razpravljati z 

zastavljanjem ustreznih vprašanj oz. miselnih izhodišč 

(sam npr. pogosto vprašam, kako menijo, da se bo 

zgodba nadaljevala, in zakaj tako; ali kaj se jim pri 

dosedanjem razvoju zgodbe zdi zanimivo, zakaj bi jo 

brali naprej; kaj pričakujejo, da bo tema besedila; katere 

nove motive pričakujejo; kakšen se jim zaenkrat zdi nek 

literarni lik ali odnos med osebami; čemu služi npr. opis 

prostora, narave, predmetnega sveta, na kaj nas 

pripravlja; smo na kaj motivno, slogovno podobnega v 

zgodbi naleteli že prej; na kateri točki razvoja zgodbe 

smo; kakšen ton ima zgodba; kako se razkriva 

pripovedovalec in v kakšnem odnosu je do 

pripovedovanega sveta; so katere besede/besedne zveze 

posebej izpostavljene in kako …). Pri tem vedno najprej 

izhajamo iz njihovih lastnih opažanj, torej najprej 

uredimo, povežemo, ponudimo v razmislek, kar so 

izpostavili že dijaki sami. Kasneje jih v premišljenem 

obsegu opozorimo na vidike, ki so jih prezrli, kar seveda 

terja posebno pedagoško občutljivost, saj nikakor ne 

želimo zatreti njihovega individualnega bralskega odziva, 

obenem pa tudi ne moremo pristati na vsako 

poenostavitev ali poljubno parafraziranje. 

Pri prehajanju k samostojnejšemu delu učencev jih je 

treba vsekakor usposobiti za branje s sprotnim 

beleženjem opažanj, torej branje s svinčnikom v roki. 

Predstavimo jim možnosti različnih sistemov 

označevanja besedila (seveda lahko ustvarijo svoj način), 
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vsekakor naj npr. podčrtajo bistvene besede/besedne 

zveze, označijo slogovno poudarjena mesta, zgradbeno 

izpostavljene dele besedila ter pripišejo svoja vprašanja, 

ki se jim ob branju zastavljajo. Smiselno je, da počne to 

vsak zase, učitelj jih ob tem natančno opazuje, saj mu je 

to prvovrstna informacija o načinu njihovega stika z 

besedilom. Kasneje jih lahko združimo v pare ali skupine, 

kjer primerjajo in dopolnjujejo lastno branje z branji 

sošolcev. Ta faza je izredno dragocena, saj omogoča 

učencu neposredno zaznati individualno naravo branja ter 

možnost širitve lastnih opažanj z opažanji sošolcev, kar je 

pogosto mnogo sprejemljivejše od avtoritarnega 

učiteljevega mnenja o besedilu, ki ga je treba pač vsaj na 

videz prevzeti in kasneje za oceno ponoviti.  

Bistveno se mi zdi zavedanje, da je naš primarni cilj pri 

pouku književnosti poglabljati bralno zmožnost in 

občutljivost učencev. Poleg tega seveda učenci usvajajo 

tudi literarnozgodovinsko in teoretično znanje. Torej ob 

obravnavi npr. določene kratke zgodbe vnaprej 

razmislimo, katero tovrstno znanje in kako jim bomo 

posredovali. Naj v nadaljevanju s primeri ilustriram nekaj 

možnosti, povezanih z nekaterimi teoretičnimi pojmi, ki 

jih sam obravnavam ob kratkoproznih besedilih. Najprej 

se jasno ustavimo ob definicijskih značilnostih kratke 

zgodbe, predvsem koristna se zdi primerjava z 

značilnostmi novele, kot jo je razdelal T. Virk [5]. To 

lahko naredimo tako, da skupine učencev preberejo 

različne zgodbe, nato pa poiščejo njihove glavne 

značilnosti, ugotovitve posredujejo drugim, jih primerjajo 

in uredijo. Ker imamo opravka s celotnim besedilom, 

nudijo kratke zgodbe odlično priložnost za pojasnjevanje 

narave literarnega lika, npr. postopkov posredne in 

neposredne karakterizacije ali pripovedovalčevega 

odnosa do lika (npr. ironija). O tem se lahko 

pogovarjamo recimo ob Noveli o sokolu, Nakitu, 

Blatnikovi zgodbi Popolni spomin. Naloge, ki koristijo, 

če smo v fazi, ko z njimi usmerjamo učence, so npr.: 

označi glavne like; pri tem bodi pozoren na to, od kod 

dobivaš podlago za posamezne dele svoje oznake; iz česa 

vse sklepaš na značajske lastnosti določene osebe; v 

besedilu označi vse dele, kjer pripovedovalec podaja 

informacije o značaju osebe, ter tiste, kjer bralec 

pridobiva te informacije iz drugih elementov (kateri so ti 

elementi?) … Bistveno je, da dijake vedno usmerjamo k 

besedilu, tudi pri pogovoru jih vedno znova vprašamo, s 

čim iz besedila lahko utemeljijo svoje mnenje.  

Prav tako so kratke zgodbe dober primer, ob katerem 

lahko obravnavamo zgradbene prvine literarnega 

besedila, saj imamo opravka s pregledno kratkim, 

predvsem pa celotnim besedilom. Tako lahko opazujemo 

postopke širitve, zožitve, stopnjevanja, vzporednosti, 

kontrastnosti ipd. Posebej smiselno se je ukvarjati z 

začetki in konci besedila, kratke zgodbe nudijo s svojimi 

začetki in medias res ter odprtimi, odrezanimi konci 

dovolj primernega gradiva.  Dobro izhodišče za tovrstne 

naloge nudijo recimo zgodbe Cafe do Brasil I. Bratoža,  

Smrt pri Mariji Snežni D. Jančarja, Kronska priča A. 

Blatnika. Zlasti pomembno je, da posvetimo dovolj 

pozornosti zaključku besedil, posebej kadar gre za 

dogajalno odprte konce, zaključno večpomensko 

metaforiko ali kontekstualne namige, ki bi lahko ostali 

spregledani. Tako se je npr. ob Cankarjevih črticah 

Kostanj posebne sorte, Otroci in starci, Maupassantovem 

Nakitu, Kersnikovi V zemljiški knjigi treba natančno 

lotiti zaključka, saj prinaša poudarjeno poanto. Kadar se 

nam zdi, da so jo učenci zanemarili, jih usmerimo k njej s 

spodbudo, naj npr. razmislijo, kaj se v besedilu spremeni, 

če mu odvzamemo zadnjo poved. Razumevanje zaključne 

poante je treba povezati s celotnim besedilom, zlasti pa 

ne pristajati na zožene moralizatorske poenostavitve tipa 

“zgodba nas uči, naj …” V praksi se mi je že večkrat 

pokazalo, da spregledane ali nerazumljene poante 

besedila izhajajo iz šibkega besedišča dijakov, saj 

pogosto ne razumejo niti osnovnega pomena besede, torej 

seveda ne morejo videti konotacij, večpomenskosti, 

ironije, namigov, besednih iger. Vsekakor je nujno 

preveriti osnovno razumevanje redkejšega besedišča ter 

ga seveda ustrezno pojasniti, preden pričakujemo 

poglobljen interpretativni odziv. 

Sploh sodobne kratke zgodbe so pogosto minimalistične. 

Gre za t. i. majhne zgodbe, drobce vsakdanjosti, kjer 

bralec vidi le vrh ledene gore, vsa preostala gmota je 

skrita pod površino. Pri branju je treba učence na to 

opozoriti in jih usmerjati k besedilnim elementom, ki 

nakazujejo na ozadje in omogočajo uzreti širše pomenske 

razsežnosti celote. Primer tovrstnih zgodb so recimo 

nekatere zgodbe Carverja, Blatnika, Jergovića, 

Glavanove. Bistven postopek kratke zgodbe je ravno 

njena eliptičnost, gre le za izsek, pripetljaj, ki je na prvi 

pogled lahko videti nepomemben. Če je bralski kompas 

učencev preveč naravnan v vzorce spektakularnega 

akcijskega dogajanja ali eksplicitne hipertrofirane 

čustvenosti, lahko ostanejo povsem zmedeni in 

razočarani. Opozorimo jih na razmerje med povedanim, 

nakazanim in zamolčanim v besedilu, pa tudi na v kratkih 

zgodbah pogosto ključen, a diskretno prisoten trenutek 

epifanije. Brez tega se lahko zgodi, da jih učenci prezrejo 

ali zbanalizirajo. Da se to ne bi zgodilo, jih je pogosto 

treba seznaniti z določenim kulturnim kontekstom časa in 

okolja, v katera je zgodba postavljena, pogosto pa zopet 

tudi s pomenom posameznih besed, brez razumevanja 

katerih ni mogoče zaznati pomenske globine načelno 

redkobesedne kratke zgodbe. Ravno njena 

redkobesednost zahteva, da se s posameznimi besedami 

natančno ukvarjamo, premislimo njihovo postavitev ter 

odnos z drugimi, da se torej lotimo natančnega branja. V 

idealnem primeru lahko učenci zaznajo celo, da gre pri 

branju leposlovja za nekaj izjemno živega in svobodnega, 

kar ni podatkovna snov, namenjena pomnjenju in 

reprodukciji, temveč fiktivno ustvarjen svet, ponujen 

estetskemu doživetju in užitku slehernega posameznega 

bralca. In prav krepitev tovrstnega odnosa do branja in 

razumevanja književnosti je osnovni namen našega dela z 

mladim.  
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POVZETEK  

V prispevku je predstavljeno samozagovorništvo oseb z motnjo v duševnem razvoju. Samozagovorništvo pomeni, da lahko 

vsak posameznik vpliva na svoje življenje, da ima možnost odločanja, da se počuti kot del družbe. Je oblika samospoštovanja 

in spoštovanja drugih, je pogoj za dobre medsebojne odnose. V OŠ Litija deluje skupina za samopomoč z elementi 

samozagovorništva za starejše učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja že vrsto let. Skupina je ponujena 

učencem kot izbirni predmet.  Učenci imajo možnost aktivne participacije, druženja, izražanja svojih misli in mnenj. Na 

podlagi večletnega dela lahko rečemo, da so vključeni učenci napredovali v komunikacijskih veščinah, da so bolj 

samozavestni pri izražanju svojega mnenja, misli in želja. Omogočamo jim možnost izbire in vplivanja na stvari in dogodke. 

Učenci so slišani in aktivni ter vključeni, v okviru šole in tudi širše.  

Ključne besede 

učenci s posebnimi potrebami, samozagovorništvo, komunikacija, enakopravnost, samostojnost 

ABSTRACT  

This article presents self-advocacy of persons with special needs. Self-advocacy means that every individual can affect his or 

her life, that everyone has the chance to decide and to feel as a part of the community. It is a form of self-respect and 

respecting others. It is a necessity for good relationships. At Primary School Litija there's a group for self help with elements 

of self-advocacy for older pupils who are part of special educational programme. Pupils can choose this group as one of the 

optional subjects. This way they have the opportunity for active participation, socialising, expressing their own thoughts and 

opinions. Based on years of work we can say that pupils who take part in the group improved in communicating skills, they 

are more confident with expressing their opinions, thoughts and wishes. We give them the opportunity to choose and affect. 

Students are heard, active and included at school and wider. 

Keywords  

students with special needs, self-advocacy, communaction, equality, autonomy  

1. UVOD  

V prispevku je predstavljeno samozagovorništvo učencev 

s posebnimi potrebami v Osnovni šoli Litija, Podružnici s 

prilagojenim programom. V šoli delam kot svetovalna 

delavka že vrsto let. Podružnica s prilagojenim 

programom je del Osnovne šole Litija, kar je velika 

prednost za vse. Učenci, učitelji in starši se povezujejo in 

sodelujejo pri več dejavnostih in aktivnostih. Izvajamo 

sodobne pristope vzgoje in izobraževanja in iščemo nove 

možnosti in ideje. Skupina za samopomoč z elementi 

samozagovorništva deluje v šoli že 15 let. V njej 

sodelujejo starejši učenci posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja, kamor so vključeni mladostniki z zmerno, 

težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.  

2. OSEBE S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, so 

otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci z 

motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja. Avtorica pa v svojem delu [5] poudarja, da 

so  otroci s posebnimi potrebami v prvi vrsti otroci z 

enakimi potrebami in pravicami kot vsi ostali otroci. Če 

gledamo s tega stališča, vidimo oznako »posebne« 

potrebe kot dodatne potrebe določenega otroka in se tako 

izognemo zanki, da bi zaradi posebnih potreb pozabili na 

otroka. Lačen, ki ga navaja avtorica v [5], motnjo v 

duševnem razvoju opisuje kot praviloma vseživljenjski 

problem, ki postane vsakdanjost. Vsakdanjost pa pomeni 

pravico do izbire, to pa pomeni svobodo, kar avtor [5] 

poimenuje kot osnovni pogoj za kakovostno življenje. 

Avtorica v [5] navaja Novljanovo, ki pravi, da osebe z 

motnjo v duševnem razvoju praviloma nikoli ne bodo 

samostojne v življenju, saj veliko energije potrebujejo že 

za premagovanje dnevnih, rutinskih življenjskih zahtev. 

Celo življenje potrebujejo spodbudo iz okolja in 

spremljanje s strani drugih oseb, še posebej, če govorimo 

o zmerni, težji in težki motnji v duševnem razvoju. 

Pomembno je, da se zavedamo, da imajo osebe z motnjo 
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v duševnem razvoju pravico do zagovorništva, pravico do 

posebnih oblik izobraževanja in vsebin predšolskega in 

šolskega usposabljanja, odrasle osebe z motnjo v 

duševnem razvoju pa pravico do zaposlitve pod 

posebnimi pogoji in seveda pravico do plačila za svoje 

delo. Avtorica v [5] navaja Lačna: »Osebe z motnjo v 

duševnem razvoju imajo pravico do intimnosti, 

partnerstva in spolnosti, vključno s pravico do 

starševstva. Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo 

pravico do prostega časa, zabave in igre. Glede na 

njihovo motnjo jim moramo približati telesno aktivnost in 

šport. Pravico imajo tudi do duhovnega življenja in ne 

nazadnje tudi pravico do dostojnega staranja.« In dodaja, 

da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju vse pravice, 

ki jih imajo tudi tisti, ki te motnje nimajo. Pri delu z 

otroki in mladostniki se trudimo vsem omogočati enake 

možnosti za razvoj. Avtorica [5] opozarja, da je nudenje 

enakih možnosti večkrat narobe razumljeno in sicer kot 

dejstvo, da želimo vse »narediti enake«. Vsak človek, 

tudi oseba s posebnimi potrebami, ima v svojem življenju 

neka pričakovanja. Ta so včasih jasno izražena, včasih 

prikrita in težko prepoznavna. Osebe z motnjo v 

duševnem razvoju so v tem pogledu nekoliko specifične. 

Njihove kognitivne funkcije so okrnjene, zato je 

prepoznavanje resničnih potreb in načrtovanje življenjske 

strategije večkrat nelogično. Izražanje potreb je lahko 

ovirano tudi zaradi komunikacijskih ovir. Čustveno 

doživljanje teh oseb je zelo bogato in običajno tudi 

močno izraženo na neverbalnem nivoju. Potrebujejo 

pomoč, usmerjanje in usposabljanje za socialne veščine. 

Družba, ki želi omogočiti otrokom s posebnimi potrebami 

boljše možnosti za razvoj in ki jih želi sprejeti kot 

enakovredne člane skupnosti, mora v čim večji meri 

ustvarjati ustrezne pogoje za njihovo socialno integracijo, 

več strokovnjakov povzema avtorica [5]. Socialna 

vključenost pomeni dobro vpetost osebe v socialne 

odnose. Osnovna človekova potreba je potreba po 

integraciji in komunikaciji z drugimi osebami, navaja 

Novljanovo avtorica v [5]. In nadaljuje, da je za 

človekovo samozavest in njegovo samopodobo zelo 

pomembno prijateljstvo, občutek osebne vrednosti in 

pripadnosti skupini. Brez tega se človek počuti 

osamljenega in nepomembnega, njegova kvaliteta 

življenja je nižja, meni ista avtorica. 

 3. SAMOZAGOVORNIŠTVO 

Samozagovorništvo je v najbolj splošni obliki definirano 

kot govorjenje v svojem imenu, kot Hourstona navaja 

avtorica v [1]. Pomeni, da si posameznik zna načrtovati 

lastno prihodnost in poiskati tiste vire v okolju, ki bi mu 

lahko bili v pomoč pri doseganju zadanih ciljev. 

Samozagovorništvo se nanaša na sposobnost 

posameznika, da učinkovito komunicira, se pogaja, 

zagovarja svoje interese, želje, potrebe in pravice. Tudi 

osebe z motnjo v duševnem razvoju želijo biti tretirane 

kot odrasle osebe, ki želijo odločati o svojem življenju, 

pravi avtor v svojem prispevku [2]. In nadaljuje, da nihče 

nima pravice sprejemati odločitev namesto njih. Imeti 

morajo možnost, da delajo napake in se na njih učijo. S 

tem dobivajo možnost in moč govorjenja, izražanja 

lastnega mnenja. Na ta način postajajo del sistema, ki 

odloča, kje bodo živeli in delali, postajajo slišani in vidni. 

Samozagovorništvo oseb z motnjo v duševnem razvoju se 

je začelo na Švedskem,  v šestdesetih letih, pravi avtorica 

v [3]. Delovali so klubi, kjer so se v svojem prostem času 

združevale osebe z motnjo v duševnem razvoju. Člani 

klubov so se med se med seboj obiskovali, se družili, 

izmenjevali ideje. Organizirali so srečanja na lokalni 

ravni, leta 1968 pa je bila sklicana prva državna 

konferenca. Avtorica v [4] navaja, da smo v Sloveniji 

prvo združenje samozagovornikov ustanovili šele leta 

2007, skupine za samozagovorništvo pa so obstajale že 

prej, od leta 1992, navaja avtor v delu [2]. 

Poznamo dva modela samozagovorništva, kot pravi avtor 

v [2] in sicer individualno in skupinsko. Avtorica v [3] 

meni, da je združevanje samozagovornikov v skupine 

pogosto in vidi prednosti v tem, saj se tako laže naučijo 

spretnosti samozagovorništva drug od drugega in svoje 

mnenje soočijo z mnenjem drugih. Vsaka takšna skupina 

ima voditelja in sovoditelja, ki mora biti sam dober 

samozagovornik, poznati mora delo v skupini in 

skupinsko dinamiko, saj samozagovorniške skupine 

delujejo po podobnih pravilih kot skupine za samopomoč.  

Avtorica [3] je mnenja, da so za vodenje take skupine 

potrebna teoretična znanja o skupinski dinamiki, znanja o 

metodah in tehnikah za oblikovanje skupinske dinamike, 

sposobnost empatije, tolerantnost do različnih mnenj in 

stališč, želja po vodenju take skupine. Naloge vodij 

samozagovorniških skupin so:  

- spodbujanje in vodenje diskusije v zgodnejših fazah 

dela skupine,  

- poučevanje veščin komunikacije,  

- pomoč pri določanju in dogovarjanju o pravilih, 

- podpora različnim akcijam,  

- podpora pri razvoju strategij, ki so potrebne za 

sprejemanje odločitev,  

- zbiranje informacij o virih znanja. 

Avtor v svojem delu [2] opredeli cilj skupin za 

samozagovorništvo, ki je, usposobiti ljudi z motnjo v 

duševnem razvoju, da so sami svoj zagovornik. 

Samozagovornik mora imeti razvit občutek lastne 

vrednosti, znati mora izbirati, sprejemati odločitve in 

komunicirati z okoljem. Oseba mora imeti pozitivno 

mnenje o sebi, prepoznavati lastne sposobnosti, delati na 

svojih slabostih, razvijati tople odnose in razumevanje. 

Avtor [2] poudari pomen komunikacije, predvsem pa 

poslušanje drugega, saj se komunikacijo spoznava kot 

dvosmeren proces. Pri samozagovorništvu gre torej tudi 

za proces učenja komunikacije in pomoč drugemu v 

komunikaciji. Vsa načela samozagovorništva, kot jih 

navaja avtor v [2] izvirajo iz temeljnih pravic oseb z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 

sprejetih na Generalni skupščini OZN in že ratificiranih v 

Sloveniji. Načela samozagovorništva so:  

1. načelo individualizacije,  

2. načelo individualne obravnave,  

3. načelo interdisciplinarne obravnave, 

4. načelo celovitosti obravnave, 

5. načelo aktivnosti in zaposlitve.  

Avtorica v [1] navaja Dolčiča, ki pravi, da živimo v 

demokratični družbi, v kateri ima vsak, torej tudi otrok, 

pravico izraziti svoje mnenje glede posameznih tematik, 
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ki se ga dotikajo. Zato je pomembno, da otroke 

usposabljamo za aktivno udeležbo, da jim damo možnost 

participacije, kar prispeva k izboljševanju socialne klime, 

kakovosti medsebojnih odnosov in kakovosti šole kot 

celote. 

4. SAMOZAGOVORNIŠTVO V OŠ 

LITIJA, PODRUŽNICI S 

PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
S samozagovorništvom smo pričeli leta 2004, ko je bila 

ustanovljena prva skupina za samopomoč z elementi 

samozagovorništva. Voditelji in sovoditelji skupin smo se 

izobraževali v Inštitutu Antona Trstenjaka in strokovno 

pripravljali  na vodenje skupine. Učencem in staršem smo 

predstavili delovanje in program skupine in jih motivirali 

za vključitev. Člani so kmalu po ustanovitvi izbrali tudi 

ime skupine, poimenovali so se Face. V skupino za 

samopomoč z elementi samozagovorništva so danes 

vključeni učenci posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja, ki so v 4.,5., 6. stopnji posebnega 

programa vzgoje in izobraževanja, torej od 15. do 26. 

leta. Cilj skupine je izboljšati kvaliteto vzgoje in 

izobraževanja v šoli in usposobiti učence z motnjo v 

duševnem razvoju, da so sami svoj zagovornik. Da pa so 

to lahko, morajo imeti razvit občutek lastne vrednosti, 

znati morajo izbirati, sprejemati odločitve in komunicirati 

z okoljem. Tega se poskušamo naučiti, doživeti v naši 

skupini. Skupina je v izboru izbirnih predmetov in vsako 

leto se večina učencev odloči za skupino Face kot izbirni 

predmet. Skupina se sestaja 1x tedensko in traja 1 uro.  

Sedimo v krogu, da se vsi vidimo, tako da lahko 

upoštevamo pravila skupine, ki so: govori samo eden, vsi 

se poslušamo, pravilo zaupnosti v skupini. Pogovor 

poteka v krogu, vsak pove neko izkušnjo o temi, ki smo 

jo izbrali, nato pa nadaljujemo v obliki delavnice ali 

vodenega razgovora. Člani skupine prevzemajo določene 

zadolžitve, kot na primer vodenje evidence, dnevnika 

skupine, vodenje prvega kroga. Sami lahko predlagajo 

teme o katerih bi se radi pogovarjali. Obravnavamo teme, 

ki zanimajo mladostnike, sledimo aktualnim dogodkom 

in upoštevamo želje. V dogajanje so člani aktivno 

vpleteni in vsi sodelujejo po svojih zmožnostih. V delo 

poleg pogovora vpletamo tudi druge metode dela, npr.: 

igre vlog, socialne igre, vprašalnike, izdelava plakata,… 

Pomembno je, da ima vsak učenec možnost povedati 

svoje mnenje, izkušnjo, oziroma tisto, kar želi in zmore. 

Učenec, ki ne govori, za komunikacijo uporablja 

komunikator in na ta način vodi prvi krog.  S tem smo mu 

zagotovili vlogo v skupini in mu omogočili njegov 

doprinos v dinamiko skupine. Pozitivna in pomembna 

vloga v skupini, mu je izboljšala samozavest in 

komunikacijo z vrstniki. Učenci se torej učijo veščin 

komunikacije, izbiranja, si gradijo samozavest. Tu je 

prostor in čas, da si lahko slišan in da je vse kar poveš 

prav, saj je to tvoja izkušnja, tvoja misel…srečanja so 

zelo prijetna, vsak doprinese svoj delež, tako da preko 

lastnih izkušenj prihaja do osebnih spoznanj in 

osebnostne rasti. Skupina je povezana, vzdušje je 

sproščeno in zaupno. Za prijetno in sproščeno vzdušje 

poskrbimo s kakšnim prigrizkom, napitkom, prijetno 

glasbo…V delo skupin se redno vključujejo tudi 

študentke, ki v šoli opravljajo prakso in občasno 

prostovoljci Društva Sožitje.  

Učencem omogočamo tudi druge možnosti aktivnega 

sodelovanja in participacije. Učenci posebnega programa 

vzgoje in izobraževanja enakovredno sodelujejo s svojimi 

predstavniki na sestankih šolskega, regijskega in 

občinskega otroškega parlamenta. Pred leti se je učenec 

kot predstavnik udeležil tudi sestanka nacionalnega 

otroškega parlamenta. Prav tako se učenci udeležujejo 

tudi drugih dejavnosti izven šole, npr.: Dan 

samozagovornikov, Izobraževanje za samozagovornike.  

Aktivni so v lokalnem Društvu Sožitje, sodelujejo v 

Medgeneracijskem svetu Občine Litija. Imajo 

predstavnika v izvršnem odboru Društva Sožitje, kjer  

predlagajo in načrtujejo aktivnosti. V lanskem šolskem 

letu so si učenci izbrali tudi svojo podporno osebo v šoli. 

Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s tovrstnim delom in v 

okviru skupine za samopomoč z elementi 

samozagovorništva širili svoje aktivnosti in delovanje 

tudi navzven. Skupina učencev bo sodelovala tudi v 

mednarodnem projektu Zveze Sožitje z naslovom 

Pal4Yoouth in se povezovala s svojimi kolegi iz Češke. 

5. ZAKLJUČEK 
Na podlagi večletnega dela z mladostniki s posebnimi 

potrebami lahko ugotovimo, da samozagovorništvo 

pomeni drug pogled in odnos do drugačnosti. Pomeni 

spoštovanje, opolnomočenje, enakopravnost. V procesu 

učenja, skozi leta opazovanja lahko vidimo, da 

mladostniki, ki so vključeni v skupino za samopomoč z 

elementi samozagovorništva čedalje bolje poznajo svoje 

pravice, o tem govorijo svojim staršem in drugim 

učiteljem, se jih zavedajo in opozarjajo na njih. Postajajo 

samozavestnejši v izražanju svojih misli, čustev, želja in 

potreb. Vse to pomeni boljše možnosti za razvoj, boljšo 

socialno integracijo in aktivacijo v družbi. Družba jih 

čedalje bolj sprejema kot enakovredne člane skupnosti. 

Zelo primerna je vključitev predmeta samozagovorništvo  

v nabor izbirnih predmetov. Na ta način lahko dovolj 

zgodaj pričnemo z izobraževanjem oz. usposabljanjem 

učencev  o samozagovorništvu, da bodo lahko kot odrasli 

odločali, izbirali, vplivali na svoje življenje in zaposlitev. 

Da bodo imeli podporno osebo, ki jim bo pri tem 

pomagala ali da si bodo pomagali med sabo. Družba, kot 

pravi avtorica v [5] ki želi omogočiti otrokom s 

posebnimi potrebami boljše možnosti za razvoj in ki jih 

želi sprejeti kot enakovredne člane skupnosti, mora 

ustvarjati ustrezne pogoje za njihovo socialno integracijo 

in vpetost osebe v socialne odnose.   
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DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE DISPRAKSIJE 

DIAGNOSING DYSPRAXIA 

Barbara Babnik Mravlja 
Osnovna šola Litija 

Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija 

babnik.mravlja@mail.com 

POVZETEK  

V uvodnem delu je posebna pozornost namenjena opredelitvi dispraksije in opisu posameznim diagnostičnim pripomočkov. 

Navedeni vzroki za nastanek specifične učne težave, opisane so značilnosti otrok z dispraksijo, navedene so motnje povezane 

z dispraksijo, poseben poudarek je na disgrafiji. V nadaljevanju je opisano praktično diagnosticiranje dispraksije in disgrafije 

pri 10-letnem dečku. V empiričnem delu so prikazani rezultati, pridobljeni s pomočjo različnih testov (SNAP, ACADIA, 

narek-ŠALI, preizkus za preverjanje lineacije, lestvica za oceno disgrafičnosti pisave in test za preverjanje motorike prstov). 

Ugotovitve so pokazale, da se pri dečku posebnosti v razvoju izražajo predvsem v gibih, ki vključujejo fino motoriko prstov 

ter pri gibih, kjer je potrebna koordinacija leve in desne strani ter prehod čez vertikalno sredino telesa. Tako kot za vse 

otroke, je tudi za otroke z dispraksijo pomembno, da odkrijemo njihova močna in šibka področja, saj le tako lahko razvijajo 

svoja močna področja in napredujejo na svojih šibkih področjih. Pri tem pa potrebujejo razumevanje, podporo in pomoč vseh 

pedagoških delavcev.  

Ključne besede  

dispraksija, disgrafija, PPPU, diagnosticiranje 

ABSTRACT  

The introduction pays special attention to defining dyspraxia and describing individual diagnostic devices. It states causes for 

its occurrence, describes the characteristics of children with dyspraxia, names the disorders connected to it and emphasises 

dysgraphia. The main part describes practical diagnosing of dyspraxia and dysgraphia in a 10 year-old boy. The empirical 

part shows results received by doing different tests (SNAP, ACADIA, dictation - ŠALI, test for checking lineation, scale to 

assess written dysgraphia, and test to assess finger motor skills). The results indicate the boy has developmental difficulties 

particularly in movements which need fine finger motor skills as well as in movements where coordination of the left and 

right body side and vertical across the body is needed. As with all children, it is important to find strong and weak areas in 

children with dyspraxia as it is the only way for them to develop the strong and advance in their weaker areas. To do it, they 

need understanding, support and help of every teacher. 

Keywords 

dyspraxia, dysgraphia, deficiencies in individual learning areas, diagnosing 

1. UVOD  
Dispraksija je motnja, ki povzroča težave s koordinacijo 

in gibanjem, hkrati pa prizadene tudi področje 

organizacije ter predelovanja senzornih informacij. V 

normalnih okoliščinah se otrok z dispraksijo na prvi 

pogled ne razlikuje od svojih vrstnikov. Ima le nekaj več 

težav pri izvajanju nekaterih nalog oziroma dejavnosti. 

Ta ''skrita motnja'' lahko otroke nemalokrat vodi tudi v 

socializacijske ter učne težave. Ker otrok z dispraksijo 

doživlja več neuspehov kot njegovi vrstniki, je še posebej 

pomembno, da takemu otroku omogočimo okolje, v 

katerem se bo počutil varnega in sprejetega. Zavedati se 

moramo njegovih zmožnosti in sposobnosti, njegovih 

močnih področij ter imeti realna pričakovanja. Otroka je 

potrebno ves čas motivirati, spodbujati ter mu omogočiti 

dovolj možnosti za doživljanje uspeha. S tem zvišujemo 

njegovo samozavest in pozitiven odnos do sebe in drugih. 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Dispraksija in vzroki za nastanek 

motnje 
»Dispraksija je kompleksna motnja, saj vpliva na vsa 

področja otrokovega razvoja. Uvrščamo jo med 

neverbalne specifične učne težave, poznana pa je tudi kot 

razvojna motnja koordinacije ali sindrom nerodnega 

otroka. Je prikrit primanjkljaj, saj se otroci z dispraksijo v 

običajnih okoliščinah ne razlikujejo od vrstnikov, ker se 

znajo dobro skriti za svojo motnjo. Otroke z dispraksijo 

najlažje prepoznamo, ko se pojavijo nove (gibalne) 

naloge in veščine, saj težave takrat najbolj pridejo do 

izraza. « [7].  Dispraksija se lahko pojavi že takoj ob 

rojstvu ali v zgodnjem razvoju otroka in vpliva na 

otrokov nadaljnji razvoj.  

Vzroki za nastanek dispraksije so pogosto neprepoznavni, 

ker niso prisotne tako izrazite in očitne nevrološke okvare 

kot pri drugih motnjah v razvoju. 

Filipčičeva [3]navaja: »Dispraksija predstavlja motnjo v 

senzorični obdelavi prispelih dražljajev, ki otežuje k cilju 

usmerjeno in smotrno delovanje. Dispraksija temelji na 

motnjah možganskega delovanja, kar ovira urjenje 
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občutenj dotika, ravnotežja in globinskega občutenja in s 

tem moti sposobnost gibalnega načrtovanja. Dispraksija 

je lahko podedovana, včasih pa je vzrok blažja 

funkcionalna možganska motnja.«  Gre za napako pri 

razvoju nevronov. Možgani zato potrebujejo dalj časa za 

predelavo informacij, obstaja pa tudi več možnosti, da 

izgubijo že oblikovan odziv ali odgovor na določen 

dražljaj, zato se nanj ne odzovejo ustrezno ali se včasih 

sploh ne odzovejo.  

2.2 Značilnosti otrok z dispraksijo 
Otroci z dispraksijo so počasni in neučinkoviti v gibanju, 

pa čeprav imajo lahko čisto normalno mišično funkcijo in 

so normalno inteligentni. Težava se pojavi pri povezavi 

med mišicami in intelektom. Motnje nastopijo v 

zgodnjem zoritvenem obdobju. Dispraksija je gibalni 

problem in navzven opazna kot slaba koordinacija, na isti 

način kot druge vrste motenj senzorične integracije, ki se 

pojavljajo kot učne težave. Otroci imajo velike težave pri 

zasnovanju lastnega gibanja, pri ustreznem načinu 

opisovanja gibanja, pri dobrem načrtovanju in 

oblikovanju gibanja. Najbolje se učijo s posnemanjem, 

zato so ustna navodila priporočljiva šele takrat, ko je 

otrok dejavnost že večkrat izvedel. Gibalni načrt se 

počasi ponotranji in prikliče. Ustvarjalnost pri igri je 

zanje zelo zahtevna naloga, saj razpolagajo le z enoličnim 

gibalno igralnim vedenjem [3]. 

In kot navajajo Magajna in drugi [5]: »Otroci in 

mladostniki z dispraksijo se na zunaj ne razlikujejo od 

vrstnikov, njihovi primanjkljaji so praviloma prikriti. In 

prav zato je pomembno, da se odrasli težave dispraksije 

naučijo prepoznati, da bi otroke lahko ustrezno podprli in 

jim pomagali. Prav zato, ker odrasli (starši, učitelji in tudi 

drugi strokovnjaki) ne poznajo in ne prepoznavajo težav 

dispraksije, imajo ti otroci in mladostniki številne težave 

v šoli in v zasebnem življenju, slabo samopodobo in 

pogosto težave pri socialnem vključevanju.«  

»Dispraksija vpliva na vse nivoje osebnega in 

(pred)šolskega življenja otroka, saj se prepleta z vsemi 

veščinami osebne avtonomije, z vsakodnevnimi 

dejavnostmi, z igranjem ter gibanjem, s komuniciranjem 

z okolico, socializacijo, kasneje pa še z vsemi šolskimi 

vsebinami, nenazadnje pa z vsemi veščinami, ki vplivajo 

na uspeh v šolskem obdobju.« [6]. 

2.3 Motnje povezane z dispraksijo 
Veliko otrok, ki ima dispraksijo, ima tudi: 

disleksijo - motnje pri branju in pisanju (po zadnjih 

študijah celo 50 %),  

diskalkulijo - motnjo pri učenju matematike, 

disgrafijo – specifična motnja pisanja  

Te otroke pogosto spremljata tudi nemirnost in 

kratkotrajna pozornost. Imajo govorne in jezikovne 

težave, težave pri razumevanju, težave s čustvovanjem in 

vedenjem ter so preobčutljivi na dražljaje. Njihova 

samopodoba je največkrat nizka, saj jih neuspeh pri 

branju, pisanju in osvajanju gibalnih veščin nemalokrat 

hitro prizadene oziroma vrže s tira. [4]. 

2.4 Prepoznavni znaki 
Znaki dispraksije so pri otroku vidni že zelo zgodaj v 

razvoju. Za dojenčke je značilno, da so že takoj po 

rojstvu nemirnejši, bolj razdražljivi in jokavi. Imajo tudi 

opazno izstopajoče težave pri hranjenju. Razvojne 

mejnike dosegajo z zamudo – npr. pri osmih mesecih še 

ne sedijo samostojno. Preden shodijo, se veliko plazijo po 

kolenih. Izogibajo se igram in dejavnostim, pri katerih je 

potrebno imeti dobre enoročne spretnosti.  

V predšolskem obdobju starši in vzgojitelji ugotavljajo 

pri otrocih z dispraksijo težave in počasnejši razvoj na 

področju plazenja, lazenja, sedenja, aktivnosti v stoji, hoji 

in tudi govora. Te gibalne aktivnosti izvajajo počasi.  

Otroci z dispraksijo imajo težave pri teku, skakanju, 

lovljenju in metanju žoge in pri tem zaostajajo za 

vrstniki. Pri gibalnih aktivnostih mnogokrat padejo, imajo 

težave pri hoji po stopnicah (navzgor in navzdol). Težko 

navezujejo stike in se v družbi ne znajo obnašati, so 

napeti. Pogosto imajo težave z orientacijo v prostoru in 

ne razumejo pojmov, kot so »stopi noter, stopi na, stopi 

pred, stopi zadaj«. Opaziti je, da so počasni pri oblačenju, 

zapenjanju gumbov, pri hranjenju se mnogokrat 

popackajo, risanje je v primerjavi z vrstniki manj razvito, 

slabo držijo pisalo. [3], [4]. 

Kesič [4] našteje sledeče prepoznavne znake po 8. letu 

starosti: »Nerodnost, gibalna okornost. Težave pri izbiri 

dominantne roke. Težave pri lovljenju in metanju žoge. 

Težave pri skakanju, preskakovanju, stanju na eni nogi. 

slabši kratkoročen spomin - pozabijo zahteve in naloge 

prejšnjega dne. Slaba orientacija na lastnem telesu. 

Slabša prostorska orientacija. Težave pri branju in pisanju 

- težko čitljiv rokopis, počasen pri pisanju. Težave pri 

odgovarjanju na preprosta vprašanja, kljub poznavanju 

odgovora. Težave pri izražanju - težave pri priklicu 

besed, slabše komunikacijske veščine. Fobije in 

obsesivna vedenja. Nepotrpežljivost. Motenje pouka. 

Težave pri prepisovanju besedila s table ali iz knjige. 

Težave pri organizaciji in načrtovanju. Težave pri 

sledenju in upoštevanju navodil. Čustvena nedozorelost, 

težave pri vključevanju v družbeno okolje.« 

2.5 Diagnosticiranje dispraksije in 

disgrafije 
V našem primeru je imel fant poleg dispraksije tudi 

težave s pisanje, zato smo se lotili diagnosticiranja 

obojega.  

Starši so po navadi tisti, ki prvi opazijo, da otrok zaostaja 

in odstopa v razvoju v primerjavi s svojimi vrstniki. 

Otroka z dispraksijo se lahko hitro prepozna (ni pa 

nujno), saj se prepoznavni znaki pokažejo že zelo zgodaj 

v razvoju. Samo posamezna težava sicer še ne pomeni, da 

ima otrok dispraksijo. Včasih se lahko zgodi, da se otroci 

določene aktivnosti zadovoljivo naučijo in jo izvedejo, 

tako da postanejo avtomatizirane, zraven pa še osvojijo 

mehanizme za prikrivanje svojih težav in tako starši 

primanjkljajev, ki se kažejo v otroštvu, ne opazijo.  

Strokovnjaki lahko pri svojem delu uporabijo različne 

pripomočke za ocenjevanje dispraksije in disgrafije. 

Za diagnosticiranje dispraksije se uporablja več testov in 

raznih pripomočkov: ACADIA (Atkinson, Johnston in 

Lindsay), SNAP (Weedon in Reid), Test ABC gibanja 
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(priredba in prevod:  Tina Kavčič in Blanka Colnerič), 

Bruininks – Oseretsky test motoričnih sposobnosti, Test 

Berges-Lezine kompleksne imitacije gibanja, Kontrolni 

vprašalnik (dispraksija 6 - 8 let) (v Delo z otroki…), 

Kontrolni vprašalnik (dispraksija nad 8 let) (v Delo z 

otroki…), Kontrolni vprašalnik - dispraksija in težave pri 

matematiki (v Delo z otroki…) … 

Za diagnosticiranje disgrafije se uporablja več testov in 

raznih pripomočkov: ACADIA (Atkinson, Johnston in 

Lindsay), Lestvica za oceno disgrafičnosti rokopisa 

(Ajuriaguerra in Ozias), SNAP (Weedon in Reid).  

MBP (Šali): narek, Ocena kvalitete lineacije (Ćordić in 

Bojanin, 2011), Ocena grafomotoričnega niza (Lillian 

Lirsa v Čordić in Bojanin, 2011), Test reprodukcije 

modelov palčk (Stick test) (Benson in Barton v Čordić in 

Bojanin,2011), Test imitacije gibov (Bergès in Lézine, 

1963; Vaivre-Douret, 1997), Test vizualne percepcije 

(Frostig) … 

3. EMPIRIČNI DEL  
Sama sem za diagnosticiranje uporabila sledeče teste: 

SNAP, ACADIA, narek-ŠALI, preizkus za preverjanje 

lineacije, lestvica za oceno disgrafičnosti rokopisa, test za 

preverjanje motorike prstov.  

3.1 ACADIA 
Testa ACADIA je dečka zelo utrudil, zato sva ga izvedla 

v treh urah. Deček je bil za delo zelo motiviran, vendar je 

v reševanje vložil veliko napora in se hitro utrudil, zato 

sva test izvedla v treh delih. Deček je rešil vseh 13 

podtestov. 

Preglednica 2: Rezultati ACADIE 

 DOBLJENE 

TOČKE 

STAND. 

TOČKE 

SD 

I. SLUŠNA DISKRIMINACIJA    20 59  

II. VIDNO-MOTORIČNA 

KOORDINACIJA      IN 

SPOSOBNOST SLEDENJA    

9 34 ≤ 1 

SD 

III. VIDNA DISKRIMINACIJA    20 56  

IV. RISANJE OBLIK    8 36 ≤ 1 

SD 

V. VIDNO POMNENJE    16 37 ≤ 1 

SD 

VI. SLUŠNO-VIDNA 

ASOCIACIJA    

19 36 ≤ 1 

SD 

VII. ZAPOREDJE IN 

ŠIFRIRANJE    

18 54  

VIII. SLUŠNO POMNENJE    8 10 -4 SD 

IX. VEŠČINA TVORJENJA 

POJMOV    

18 56  

X. USVOJEN BESEDNI 

ZAKLAD    

17 43 -0.5 

SD 

XI. MEHANIČNI BESEDNI 

ZAKLAD    

18 55  

XII. VIDNE ASOCIACIJE    14 38 ≤ 1 

SD 

XIII. RISANJE SLIKE    13 38 ≤ 1 

SD 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK  /  190 / / 

 

S pomočjo tabel (za določeno kronološko starost) sem 

pretvorila »bruto« točke v standardizirane točke.  

Iz zgornje zabele je razvidno, da ima deček največ težav 

na področju slušnega pomnjenja. Tu kar za 4 standardne 

deviacije odstopa od aritmetične sredine. Za več kot 1 SD 

je slabši pri vidno-motorični koordinaciji, pri risanju 

oblik, pri vidnem pomnjenu slušno-vidni asociaciji, vidne 

asociacije in pri risanju slike. Najboljši rezultat, pa je 

dosegel pri slušni diskriminaciji. 

3.2 Test motenosti v branju in pisanju 

T-MBP – le narek 
Pri dečku sem izvedla le narek. Po pisanju nareka se je z 

glasnim izdihom oddahnil. Bil je dobre volje in 

zadovoljen z zapisanim.  

 

Slika 1: Izdelek učenca. (Dečkov zapis nareka) 

S pisanjem nareka je imel učenec kar nekaj težav Pri 

pisanju se je večkrat ustavil in razmišljal, kaj mora 

zapisati. Deček se je zelo trudil pri pisavi, kljub temu pa 

je pisava nekoliko težje čitljiva, grafomotrično okorna. 

Pri pisanju nareka je delal sledeče napake: zamenjava 

vidno podobnih črk (o/a, r/n), pri črkah je pozabil na 

strešice oz. pike (š in j), izpustil manj slišan glas (j), 

izpusitil besedo (oddaljeni), pisal besedo narazen (naj 

hujšem) in zapisal besede kot jih je slišal (po(u)lnim, 

sla(t)dki).  

Učenec pozna ustrezne simbole za glas. Občasno 

potrebuje nekoliko več časa pri priklicu kakšne od velikih 

pisanih črk. Pisava ni avtomatizirana, saj se učenec 

večkrat zaustavi in razmišlja. Za zapis potrebuje veliko 

časa.  

Narek sem narekovala po delih, tako da ni imel težav z 

neposrednim slušnim pomnjenjem. Besedilo sem 

ponovila le enkrat.  

Deček je pri pisanju nareka zelo počasen. Pri daljših 

besedah se popolnoma ustavi.  

Njegove grafomotorične spretnosti so slabše. Pritisk na 

podlago je primeren, črke so okorne, neenakomerne, pri 

tem nareku upošteva črte, na splošno pa ima s tem težave. 

Težave bi lahko nakazovale na slabše slušno razlikovanje 

slušno podobnih črk in slabše vidno razlikovanje 

podobnih črk. 

3.3 SNAP – Profil ocene posebnih 

potreb 
Z učencem sem v treh delih opravila testiranje s 

preizkušnjami SNAP. Po opravljenih pod testih z 

učencem sem v priročniku SNAP poiskala ustrezne 

interpretacijske grafe. 
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Na preizkusu 1 je učenec dosegel rezultat zelo slabo. V 

30 sekundah je uspel pravilno prebrati 46 besed. Branje je 

bilo drugače pravilno in razločno.  Na preizkusu 2, ki 

preverja fonološko zavedanje je dosegel rezultat na 

diagramu med 25-50 %, kar kaže na nekaj 

pomanjkljivosti v fonološkem zavedanju. Težave je imel 

pri besedah spes (dodal es) in memdes (izpusti črko m). 

Pri branju ne-besed (preizkus 3) je učenec brez težav 

prebral krajše in daljše besede.  Interpretacija rezultatov 

kaže da deček nima težav pri branju ne-besed. Pri 

časovno omejenem zapisovanju po nareku (preizkus 4) je 

učenec dosegel rezultat zelo slabo. Besede je zapisoval 

zelo počasi in pred zapisom razmišljaj, kaj mora zapisati. 

Pri zapisu so se pojavile sledeče težave: zamenjevanje črk 

u/v in izpustil je eno črko (iz(z)iv). Preizkus 5 preverja 

zmožnost prerisovanja likov. Tu je deček dosegel rezultat 

zelo slabo. Rezultat zelo slabo pa je dosegel tudi pri 

preizkusu 6, kjer se preverja časovno omejeno 

prepisovanje besedila. V eni minuti je uspel prepisati le 

enajst besed, od tega 10 pravilno.  Preizkus 7 preverja 

priklic besed, besedno tekočnost. Učenec je počasi 

našteval poklice in igre. Dosegel je rezultat zelo počasen 

priklic besed. Pri pomnjenju besed nazaj (preizkus 8) je 

ustrezno povedal besede pri manjših sklopih (2-3 besede), 

pri večjih sklopih pa je imel težave. Dosegel je rezultat 

pod 25 %, zelo malo. Preizkus 9 preverja vidni spomin. 

Učenec ni imel težav pri tem preizkusu, dosegel je 

rezultat povprečno ali boljše. Pri preizkusu 10, preizkus 

naravnih zaporedij in štetja nazaj, je dosegel rezultat pod 

povprečjem. Težave so se pojavile pri štetju nazaj. Pri 11 

preizkusu sva preverjala njegovo ravnotežje, ki je bilo 

slabo = očitne težave. Preizkus 12 je pokazal, da ima 

deček zelo slabo razvito integracijo leve in desne strani.  

Pri preizkusu 13 (poimenovanje slik) je dosegel rezultat 

zelo počasi. Preizkus vidnega razločevanja (preizkus 14) 

je pokazal, na dečkovo vidno razlikovanje ni dobro. 

Preizkus prilagajanja oči razdalji in vidno sledenje 

(preizkus 15) sta pokazala, da učenec dobro usklajuje 

očesno gibanje glede na premikanje predmeta.  

Po opravljenih preizkusih sem izpolnila vprašalnik in 

vnesla rezultate podtestov. Nato sem odprla t.i. »profil« 

in dobila graf s stolpci, ki kaže relativno pomembnost 

specifičnih težav in stanj za učence.  

 

Graf 1: Prikaz področij in kje ima otrok težave 

Iz grafa je razvidno, da so pri učencu prisotne težave na 

naslednjih področjih: težave s hitrostjo obdelave 

podatkov, neverbalne specifične učne težave, težave s 

pismenostjo/disleksije, disgrafija ter razvojne motnje 

koordinacije/dispraksije. 

3.4 Ocena kvalitete lineacije 

 

Slika 2: Izdelek učenca. (Ocena kvalitete lineacije) 

Pri preizkusu je bil deček zelo napet. Drža telesa je bila 

pravilna, drža pisala pa ne. Pri delu je bil počasen in 

zakrčen. Rezultat, ki je bil pridobljen (manjši kot 5) 

pokaže, da je lineacija neustrezna.  

3.5 Ocena grafomotoričnega niza 
Pred dečkom sem narisala linijo. Drža telesa je bila 

pravilna, drža pisala pa ne. Pri delu je bil počasen, 

večkrat se je ustavil. Tudi ta izdelek dokazuje, da je 

kakovost lineacije zelo slaba.  

 

Slika 3: Izdelek učenca. (Ocena grafomotoričnega niza) 

3.6 Test reprodukcije modelov palčk 

(Stick test) 
Z dečkom sva izvedla vsa 4 testiranja. Najprej sva zvadila 

z dvema vžigalicama, nato pa sva se lotila vseh 10-ih 

postavitev. Pri tem testu deček ni imel večjih težav. 

Zmotil se je le pri enem poskusu, kjer je napačno 

preslikal smer vžigalic. Menim, da je bil ta test glede na 

njegovo starost prelahek. 
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Slika 4: Izdelek učenca (Test reprodukcije modela palčk) 

3.7 Lestvica za oceno disgrafičnosti 

rokopisa (Ajuriaguerra in Auzias) 
Od dečka sem si čez vikend izposodila tri njegove šolske 

zvezke za SLJ, MAT in DRU. Zvezke sem pregledala in 

po spodnjih kriterijih ocenila njegovo pisavo.  

Možne vrednosti točk so 0, kar pomeni, da ni opisanih 

znakov nepravilnosti, 0,5, kar pomeni, da je prisotna 

delno izražena težava in 1, kar pomeni, da gre za značilno 

disgrafijo. Vsak znak se tako točkuje od 0 do 1, točke pa 

po področjih seštejemo. Tako točno vidimo, v katerem 

področju je učenec dobil največ oziroma najmanj točk.  

Na osnovi pridobljenih točk lahko ocenim, da je dečkova 

pisava disgrafična, saj je dosegel 16 točk. 

3.8 Ocena diferenciranosti motorike 

prstov 
Ko sem mu povedala in pokazala kaj, bo moral narediti, 

je že vnaprej rekel: »Meni pa to ne gre. To mi dela 

težave.« Kljub spodbudam se je izkazalo, da so naloge 

zanj pretežke in da ima ogromne težave z motoriko 

prstov.  

3.9 Preizkus po Rey-u: 
Pri dečku je opaziti številne motnje tako pri prvem 

preizkusu, predvsem pa pri drugem. Deček enostavno ni 

zmožen premakniti večine prstov, brez da bi premakne še 

druge. Že takoj, ko sem mu pokazala, kaj bova delala, je 

rekel, da njemu to ne gre.  

Iz tega preizkusa je razvidno, da deček ne uspe 

kontrolirati vseh mišic na rokah. Kar se seveda kaže v 

težavah fine motorike. Motorična zrelost omogoča, da 

posameznik premakne le želeni prst, to se pravi, da 

impulzi, ki so namenjeni za premikanje ene skupine 

mišic, ne vzburjajo še drugih skupin mišic, kot se to 

zgodi pri našem dečku.  

3.10 Preizkus po Buche-ju: 
Z dečkom sva opravila oba preizkusa. Pri prvem je imel 

dlani na mizi in prste na roki skupaj. Na mojo zahtevo je 

odmikal posamezne prste na desni in levi roki. Na desni 

roki je lahko odmaknil le prvi in drugi prst, na levi roki 

pa prve tri prste.  

Pri drugem preizkusu so dečkove roke slonele na mizi na 

komolcih, podlaket je bila dvignjena, dlani pa so bile 

obrnjene proti meni. Na mojo zahtevo je odmikal 

posamzne prste od palca do mezinca. Kasneje je 

spodvijal še prste od kazalca do mezinca na levi in na 

desni roki. Pri tem testu je imel deček velike težave. Na 

desni roki je odmaknil le prvi prst, spodvil pa je prva dva. 

Pri desni roki je premaknil prva dva prsta in spodvil prve 

tri prste. Pri tem poizkusu je deček rekel, da mu je lažje   

če ima roke na mizi, saj prste bolje vidi.  

Rezultati preizkusa so me zelo presenetili, saj je deček 

desničar (tudi striže in češe se z desno roko), test pa je 

pokazal da je dečkova motorika prstov boljša pri levi 

roki. Na splošno pa je pri obeh rokah zelo slaba.  

4. SKLEP 
V članku je predstavljen deček z dispraksijo in s težavami 

na področju pisanja. Na kratko je predstavljena 

dispraksija. Opisanih je nekaj nekaj testov, s katerimi 

lahko diagnosticiramo dispraksijo in težave na področju 

pisanja. 

V mojem primeru je bilo testiranje lažje, saj sem testirala 

dečka, ki ga poznam in nisem imela težav pri sami 

izvedbi. Deček je bil sproščen in motiviran za delo. Prav 

tako dečka spremljam že nekaj časa, zato sem imela lažje 

delo pri interpretaciji rezultatov. Vsi testi so potrdili moja 

dosedanja predvidevanja. 

ACADIA je pokazala, da ima deček največ težav na 

področju slušnega pomnjenja. Tu kar za 4 standardne 

deviacije odstopa od aritmetične sredine. Za več kot 1 SD 

je slabši pri vidno-motorični koordinaciji, pri risanju 

oblik, pri vidnem pomnjenu slušno-vidni asociaciji, vidne 

asociacije in pri risanju slike. Najboljši rezultat pa je 

dosegel pri slušni diskriminaciji. 

S pomočjo SNAPa smo ugotovili, da ima deček težave s 

hitrostjo obdelave podatkov, neverbalne specifične učne 

težave, težave s pismenostjo/disleksije, disgrafijo in 

razvojno motnjo koordinacije/dispraksijo. 

S pomočjo Nareka MBP smo ugotovili sledeče: Učenec 

pozna ustrezne simbole za glasove. Pisava ni 

avtomatizirana, saj se učenec večkrat zaustavi in 

razmišlja.  

Njegove grafomotorične spretnosti so slabše. Pritisk na 

podlago je primeren, črke so okorne, neenakomerne, pri 

tem nareku upošteva črte, na splošno pa ima s tem težave. 

Težave bi lahko nakazovale na, slabše slušno 

razlikovanje slušno podobnih črk in slabše vidno 

razlikovanje podobnih črk. 

Oceni kvalitete lineacije in grafomotoričnega niza 

pokažeta, da je kakovost lineacije zelo slaba.  

Test reprodukcije modelov palčk je bil za dečka prelahek, 

saj je deček star 10 let in tako test ni pokazal nikakršnih 

težav.  

Z lestvico za oceno disgrafičnosti rokopisa (Ajuriaguerra 

in Auzias) smo ugotovili, da je dečkova pisava 

disgrafična, da deček največ napak naredi zaradi slabe 

prostorske organiziranosti, sledijo napake slabega pisanja 

niza črk in napake v obliki in razmerju med črkami.  
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Ocena diferenciranosti motorike prstov pri obeh 

preizkusih pokaže, da ima deček velike težave z motoriko 

prstov. 

Menim, da preizkusi pokažejo ustrezen skupek težav, ki 

se pojavljajo pri učencu in ki jih opažajo tudi učitelji pri 

šolskem delu. Preizkušnje po mojem mnenju tudi 

ustrezno sovpadajo s teoretičnimi izhodišči.  

Tako kot za vse otroke, je tudi za otroke z dispraksijo 

pomembno, da odkrijemo njihova močna in šibka 

področja, saj le tako lahko razvijajo svoja močna 

področja in napredujejo na svojih šibkih področjih, z 

našim razumevanjem, podporo in pomočjo.  

Specialno pedagoška diagnostika je zelo zahtevna. 

Potrebno je imeti strokovno znanje in izkušnje pri delu z 

otroki s posebnimi potrebami. Potrebno je poznati in 

dosledno uporabljati etična načela in smernice o uporabi 

testov. Specialni in rehabilitacijski pedagog mora na 

osnovi pridobljenih ugotovitev ugotoviti kako obsežne so 

različne težave, ki hkrati vplivajo na učenca, katere so 

najbolj izrazite in ugotoviti, kaj in koliko prispevajo 

druge težave. Pomembno je, da poišče otrokova močna 

področja in da rezultate predstavi na primeren in subtilen 

način (otroku, staršu, učitelju…) ter da zna pridobljene 

rezultate uporabiti pri načrtovanju dela z otrokom. Znati 

mora pripravit ustrezen program dela in ga tudi dosledno 

in strokovno izvajati.  
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POVZETEK  

Tekočnost branja najpogosteje vključuje hitro in natančno prepoznavanje besed, sem pa sodi tudi razumevanje besedila. V 

prispevku raziskujem vpliv nekaterih dejavnikov, kot so bralne navade otrok in staršev, hitrost branja, število pravilno 

prebranih besed pri glasnem branju, na tekočnost branja ter vpliv bralne tekočnosti na učni uspeh posameznika. Z raziskavo, 

v kateri sem preverjala tekočnost branja devetošolcev pred bralnimi vajami in po njih, ter bralno tekočnost en mesec po 

koncu vsakodnevnih bralnih vaj, ugotavljam, da se tekočnost branja z vsakodnevnim tihim branjem izboljša. V članku 

predstavljam tudi ugotovitve, da se tekočnost branja po enem mesecu brez bralnih vaj ne poslabša, in da učenci, ki berejo 

tekoče, berejo doma pogosteje. Zanimivo je spoznanje, da bralne navade staršev niso primerljive z bralnimi navadami 

učencev ter da so učenci, ki ne berejo tekoče, učno manj uspešni. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na bralno tekočnost, je 

čas, ki ga posameznik namenja branju.  

Ključne besede  

tekočnost branja, bralne vaje, bralne navade, učni uspeh  

ABSTRACT  

Reading fluency most often involves quick and accurate word recognition, nevertheless, the comprehension of the text is also 

important. The paper investigates the impact of factors, such as reading habits of children and parents, reading speed, number 

of correctly read words aloud, reading fluency and the impact of reading fluency on the learning success of individuals. My 

research has focused on reading fluency of nine-graders before and after reading exercises and reading fluency one month 

after the end of daily reading practice. I have discovered that the fluency of reading has improved with daily silent reading. 

The paper has also shown the fluency of reading, even after one month without reading exercises, does not deteriorate and 

students who can read fluently, read more often in general. It is interesting to realise that the reading habits of parents are not 

comparable to the reading habits of children and that students who do not read fluently are less successful in school. The 

most important factor that affects the reading fluency is the time the individuals devote to reading.  

Keywords  

reading fluency, reading exercises, reading habits, learning success 

1. BRANJE  
Z branjem se srečujemo v vsakodnevnem življenju. Je 

ena izmed štirih osnovnih komunikacijskih veščin poleg 

pisanja, poslušanja in govorjenja. Predstavlja proces 

prepoznavanja serije napisanih simbolov, ki zahteva 

prevod simbolov v pripadajoče glasove in besede. 

Pomeni tudi dekodiranje in razumevanje prebranega za 

določen bralčev namen. Hkrati pa je tudi proces izgradnje 

pomena besedila. [9] 

Z branjem smo se verjetno prvič srečali v osnovni šoli. 

Takrat smo se najprej naučili abecede, nato pa krajših, 

kasneje daljših besed in nazadnje povedi. V šoli je zelo 

pomembno, da učenci dobro berejo, saj je branje sredstvo 

za učenje. Hitrost in natančnost branja sta nujno potrebni, 

da se bralec lažje posveti vsebini prebranega. Učenec, ki 

tekoče bere, ima na voljo več miselne energije in 

delovnega spomina za iskanje že poznanih besed, ki jih 

poveže s prebranimi besedami. 

Učinkovitost in hitrost branja je odvisna od mnogih 

psiholoških, fizičnih, fizioloških in socialnih dejavnikov. 

Hitro branje je učinkovitejše, saj zahteva večjo pozornost.  

Pri počasnem branju pazimo na obliko črk in besed, 

namesto na to, kar piše. Če beremo nezanimivo gradivo, 

se pri počasnem branju pogosto dolgočasimo, pri zelo 

hitrem pa veliko besed preskočimo in praznino 

nadomestimo z domnevami, ki so včasih napačne. [3] 

Po posodobljenem Učnem načrtu za slovenščino (2011) 

je poučevanju branja namenjena posebna pozornost, 

katere cilj je obvladati tekoče branje.  

Skladno s cilji iz Učnega načrta za slovenščino naj bi 

učenci ob koncu prvega triletja imeli razvito zmožnost 

branja. To pomeni, da usvojijo tehniko branja in tekoče 

berejo svoji starosti ustrezna besedila. [4]  

Pri pouku različnih predmetov morajo učenci v kratkem 

času prebrati daljše besedilo, s katerim si kasneje 

pomagajo pri reševanju različnih nalog. Prav kmalu se 

pojavijo težave, saj veliko učencev ne pozna vsebine 

prebranega, preveč so se namreč ukvarjali s samim 



 

 

383 

 

 

branjem. S težavo se spopadajo tako, da ne preberejo 

besedila in čakajo na nadaljnja navodila. Zaradi hitrega 

naraščanja informacij postaja branje ena temeljnih veščin. 

1.1 Učenje branja 
Večina učiteljev učenje branja prepušča učiteljem, ki se 

ukvarjajo z učenjem branja, kasneje pa učiteljem 

slovenščine. Ta miselnost ni ustrezna, saj smo za branje 

odgovorni prav vsi učitelji.   

Z učenjem branja se začnemo ukvarjati že v predšolskem 

obdobju, model J. Chall vsebuje pet stopenj in še dodano 

predstopnjo branja [10, 11]: 

- predbralno obdobje (od rojstva do začetka šolanja); 

- obdobje začetnega branja (od šestega do sedmega 

leta); 

- utrjevanje spretnosti branja (med sedmim in osmim 

letom); 

- branje za učenje (med devetim in štirinajstim letom); 

- večstranski pogled na prebrano (med štirinajstim in 

osemnajstim letom); 

- konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet. 

Učenju branja so namenjene prve tri stopnje, preostale tri 

stopnje pa so namenjene branju, s katerim pridobivamo 

novo znanje. Na teh stopnjah učenec bere tekoče z 

razumevanjem različne vrste gradiv, učenje poteka s 

pomočjo branja. 

1.2 Tekočnost branja 
Tekočnost branja najpogosteje vključuje hitro in natančno 

prepoznavanje besed in ustrezno rabo naglaševanja in 

dolžine zlogov pri glasnem branju. K tekočemu branju 

sodi tudi razumevanje besedila. To omogoča hitrejšim 

bralcem, da oblikujejo bolj natančno in celostno 

predstavo o prebranem. Počasnejši bralci imajo težave z 

dekodiranjem, saj iščejo pomen in bistvo v povedih, 

medtem ko uspešnejši bralci iščejo pomen v celotnem 

besedilu, kar vodi do boljšega razumevanja. Tisti učenci, 

ki nimajo avtomatiziranega procesa branja, bodo še 

naprej porabljali nesorazmerno velik del svoje pozornosti 

za dekodiranje in jim bo ostalo premalo pozornosti za 

razumevanje.  

Na razvoj bralne tekočnosti vpliva več dejavnikov, in 

sicer sposobnost, da učenec zlahka poimenuje več kot 

90 % vseh besed v besedilu, dobra povezava med črkami 

in glasovi, poznavanje besedilnih vrst; če učenec ne 

pozna določene besedilne zvrsti, je verjetno, da bo bral 

manj tekoče, ker se bo med branjem osredotočal na to, 

kako je besedilo sestavljeno in zapisano, pomanjkljivo 

znanje o temi, zaradi česar je branje težje, predviden čas 

za podajanje navodil o kakovosti branja, kako 

sistematično in eksplicitno so bila podana navodila.  

Tekočnost ni stopnja razvoja, na kateri bi bralci brali vse 

besede hitro in enostavno. Spreminja se odvisno od 

vsebine branja, znanih in manj znanih besed in količine 

branja. Celo zelo tekoči bralci lahko berejo počasi, z 

zatikanjem, ko berejo manj znano besedilo, npr. tehnična 

navodila, medicinske članke ipd.  

Čeprav se izraza avtomatizirano in tekoče branje 

izmenjujeta, nimata enakega pomena. Avtomatizirano 

branje pomeni, da je branje hitro in poteka brez napora, z 

veliko prakse. V zgodnji fazi učenja branja bralci lahko 

berejo natančno, ampak še vedno počasi in niso dovolj 

hitri pri prepoznavanju besed. Urjenje branja pomaga, da 

besede preberemo avtomatizirano, hitro in enostavno. 

Avtomatizem pri branju se nanaša na natančnost in hitrost 

prepoznavanja besed in ne na izraznost branja. Tekoči 

bralci berejo hitreje in prebrano bolje razumejo. Njihovo 

branje poteka brez napora, je bolj natančno, doživeto, 

besede prepoznajo avtomatizirano in zveni naravno, kot 

da bi govorili. Imajo boljše možnosti za razvoj besedišča, 

s čimer izboljšujejo svoje znanje. Uspešnejšim bralcem se 

ni potrebno osredotočati na prepoznavanje besed, ampak 

svojo pozornost usmerijo na razumevanje prebranega, 

zato lahko tvorijo povezave med idejami v besedilu in 

svojim predznanjem. Manj tekoči bralci se morajo 

osredotočiti na prepoznavanje posamezne besede in zato 

usmerijo manj pozornosti na razumevanje prebranega. 

Njihovo branje poteka počasi, berejo besedo po besedo. 

Netekoče branje zveni monotono, nezanimivo, manj 

izrazno in povezano ter s premori na neustreznih mestih, 

zveni, kot da bi naštevali besede.  

Da učenci postanejo tekoči bralci, jim lahko pomagamo z 

različnimi tehnikami, ki jih učitelji neposredno učijo. 

Direktno poučevanje branja je še zlasti pomembno za 

učence z bralnimi težavami, saj se tisti otroci, ki ne 

razvijejo bralne tekočnosti, še kasneje borijo z branjem. 

[5] 

Ljudje smo si v hitrosti branja različni. Povprečni bralec 

na minuto prebere 200 besed. Osebe, ki preberejo od 800 

do 1000 besed v minuti, obvladajo metodo preletavanja. 

Povprečen bralec lahko s primernimi vajami poveča 

hitrost branja vsaj za 100 odstotkov, slabi bralci pa za 

mnogo več, včasih tudi za 1000 odstotkov. [3] 

1.3 Kako spodbujati branje? 
Danes številne tuje in domače raziskave pismenosti 

kažejo, da problem pismenosti ni le v pomanjkanju 

sposobnosti, temveč tudi v pomanjkanju motivacije za 

branje. Poznamo dve vrsti motivacije. Prva je notranja 

motivacija, ki izvira iz notranjih potreb in želja 

posameznika. Je bolj učinkovita in je pomembna, če 

želimo dalj časa trajajoč interes posameznika za branje. 

Druga motivacija pa je zunanja motivacija, ki jo 

spodbujajo zunanji dejavniki, kot na primer pohvala ali 

nagrada. Strokovnjaki so ugotovili, da notranje in zunanje 

spodbude različno vplivajo na različne otroke, vendar so 

enotnega mnenja, da so za vseživljenjsko branje nujne 

notranje spodbude. Da bi otrok oziroma oseba rajši brala 

in da jo lažje motiviramo, je dobro, če je besedilo tako, da 

bo osebo zanimalo. Strokovnjaki tudi ugotavljajo, da pri 

knjigi, ki je za otroka prevelik izziv, nastopi 

zaskrbljenost; če je izziv premajhen, pa nastopi 

dolgočasje. [8] 

2. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA 

BRALNO TEKOČNOST, IN VPLIV 

TEKOČNOSTI BRANJA NA UČNI 

USPEH 
V nadaljevanju prispevka predstavljam rezultate, 

pridobljene po urjenju branja, ki smo ga s presledki 
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izvajali tri mesece. Zanimalo me je, ali je tekočnost 

branja odvisna od časa, ki ga dnevno namenimo urjenju 

te veščine oziroma za koliko se ob vsakodnevnem 

desetminutnem tihem branju v devetem razredu tekočnost 

branja lahko izboljša primerljivo z izboljšavo pri 

tretješolcih. V članku predstavljam tudi povezavo med 

tekočnostjo branja in učnim uspehom pri pouku 

slovenščine ter povezavo med bralnimi navadami staršev 

in učencev. 

Besedilo za branje je bilo za devetošolce izbrano iz 

objavljenega gradiva nacionalnega preverjanja znanja za 

slovenščino iz leta 2015, za vsako meritev so bili izbrani 

drugi odstavki istega besedila. Pri tretješolcih sem 

tekočnost branja preverjala z besedilom Zvedavček, 

avtorja Ottfrieda Preusslerja. Merjenje tekočnosti je 

potekalo individualno, vsak učenec je posamezno pred 

menoj eno minuto bral besedilo na glas. Za vsakega 

učenca sem pripravila list za meritev, na katerem sem 

spremljala hitrost in točnost branja.  

Prvo meritev, s katero sem preverjala tekočnost branja, 

smo tako pri tretje kot tudi devetošolcih opravili v 

začetku oktobra 2018. Sledilo je enomesečno 

desetminutno branje, ki smo ga v devetem razredu izvedli 

pri vseh urah slovenščine, in sicer petkrat tedensko, 

branje je bilo tiho. Za urjenje smo uporabili knjige 

Davida Hilla, ki so bile predvidene za domače branje. 

Tretješolci so branje urili doma, večinoma so brali 

glasno, besedila pa so si izbrali sami. Po enem mesecu 

branja smo v novembru v obeh razredih opravili drugo 

meritev. Tretjo meritev smo opravili v januarju 2019, po 

dveh mesecih, ko so devetošolci prekinili z urjenjem 

branja, tretješolci pa so z desetminutnim dnevnim 

branjem nadaljevali.  

Za približno 70 % devetošolcev, ki sem jih vključila v 

raziskavo, branje ni priljubljena dejavnost, saj jim je 

nezanimivo, dolgočasno in vzame preveč časa. 

Posledično se z branjem srečujejo le pri pouku, učenju, 

gledanju filmov in uporabi elektronskih naprav, prav tako 

pa večina meni, da tudi ob zmanjšani uporabi elektronski 

naprav ne bi pogosteje posegli po knjigi.  

Zanimivo je tudi, da bralne navade staršev v večini niso 

povezane z bralnimi navadami otrok, saj starši berejo 

pogosteje kot otroci. 

2.1 Rezultati meritev bralne tekočnosti 

pri tretje in devetošolcih 
Rezultati treh meritev tekočnosti branja, ki sem jih 

izvedla med tretje in devetošolci, so prikazani v spodnjih 

grafih.  

 
Graf 1: Število pravilno prebranih besed v eni minuti pri 

treh meritvah pri devetošolcih 

Pri prvi meritvi so devetošolci v povprečju prebrali 120 

besed. Najhitrejši bralec je prebral 197 besed, 

najpočasnejši pa 69 besed. Pri drugi meritvi so učenci v 

povprečju prebrali 131 besed. Največ pravilno prebranih 

besed je 198, najmanj pa 81. Pri tretji meritvi so učenci v 

povprečju prebrali 143 besed. Najhitrejši bralec je prebral 

210, najpočasnejši pa 79. Zanimivo je, da se tekočnost 

branja pri devetošolcih tudi po dvomesečni prekinitvi 

urjenja branja ni poslabšala, rezultati so bili pri večini 

učencev celo boljši. 

 
 

Graf 2: Število pravilno prebranih besed v eni minuti pri 

treh meritvah pri tretješolcih 

Pri prvi meritvi so tretješolci v povprečju prebrali 60 

besed. Najhitrejši bralec je prebral 121 besed, 

najpočasnejši pa 19 besed. Pri drugi meritvi so učenci v 

povprečju prebrali 75 besed. Največ pravilno prebranih 

besed je 124, najmanj pa 46.  

Primerjava grafov kaže, da je bil napredek pri tretješolcih 

bistveno večji, tretješolci so po enem mesecu urjenja 

branja napredovali za 19,7 odstotkov, devetošolci pa za 

11,5 odstotkov. 

Pri tretješolcih se bralna tehnika utrjuje, z vajo in 

ponavljanjem jo zlahka izurimo do avtomatizacije. Branje 

postaja hitrejše in bolj natančno. Devetošolci, pri katerih 

je bralna tehnika, četudi pomanjkljiva, že oblikovana, z 

bralnimi vajami prav tako napredujejo, vendar je 

napredek manjši.   

Analiza rezultatov meritev tekočnost branja kaže, da je 

večina učencev tekočnost branja z rednimi urjenjem 

branja izboljšala.  
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Graf 3: Primerjava števila pravilno prebranih besed in 

pogostosti branja 

Iz Grafa 3 je razvidno, da večina boljših bralcev tudi  

večkrat tedensko poseže po različni literaturi, medtem ko 

se slabši bralci z branjem srečujejo le pri pouku in 

učenju.   

 
 

Graf 4: Primerjava števila pravilno prebranih besed in 

učnega uspeha učencev 

Iz Grafa 4 je razvidno, da so boljši bralci tudi učno bolj 

uspešni, zato je zelo pomembno, da pri učencih 

sistematično razvijamo tekočnost branja, saj je usvojena 

tekoča tehnika branja z razumevanjem osnova za uspeh in 

napredovanje. 

Učenci, ki berejo počasneje in manj natančno, nimajo 

utrjene bralne tehnike, zato preveč časa namenijo 

dekodiranju posameznih besed, posledica pa je tudi 

slabše razumevanje prebranega. Pri boljših bralcih je 

branje namenjeno pridobivanju novih znanj, informacij in 

izkušenj. Branje pri njih je temeljno sredstvo za učenje, 

saj veliko lažje razumejo posamezne besede, odstavke. 

[10] 

3. ZAKLJUČEK 
V prvem triletju se učenci učijo brati, v višjih razredih, ko 

branje postane sredstvo za učenje, pa se temu posveti 

premalo pozornosti. Od učencev v višjih razredih se 

namreč pričakuje, da se bodo samostojno učili iz vedno 

zahtevnejšega gradiva. Za to pa mora biti učenec 

sposoben hitrega branja z razumevanjem.   

Poučevanje branja otrok je pomembna učiteljeva naloga, 

s katero lahko izboljšamo tekočnosti branja in ostale 

bralne zmožnosti tudi v višjih razredih osnovne šole. Zato 

morajo učenci biti čimveč v stiku s tiskanim besedilom 

ter uriti branje. Tekočnost branja posameznika ima velik 

vpliv na njegov učni uspeh, pomemben dejavnik, ki 

vpliva na bralno tekočnost pa ima čas, ki ga posameznik 

nameni branju. Prav tekoče branje nam omogoča, da v 

čim krajšem času pridobimo informacije, ki jih 

potrebujemo.  

Urjenje branja tudi v devetem razredu vpliva na tekočnost 

branja, zato je zelo pomembno, da se branje spodbuja 

tako v šoli kot doma. S tem ko usvojimo tehnike branja in 

na različne načine razvijamo bralne zmožnosti, pridemo 

do ključne točke, in sicer do tekočnosti branja in s tem 

povezanega razumevanja prebranega. Tekočnost branja je 

tista, ki lahko pomembno vpliva na uspeh tudi kasneje v 

življenju. Čeprav menimo, da se branja naučimo v tretjem 

razredu in imamo v devetem razredu že izoblikovanje 

bralce, temu ni tako. Zato bi bilo prav, da bralnim vajam 

in tehnikam namenimo več časa tudi v višjih razredih 

osnovne šole. Bralec, ki bere tekoče, je bolj 

samozavesten in prepričan v svoje znanje, s svojimi 

uspehi pa postaja bolj samostojen in odgovoren.  
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POVZETEK  

Želeli smo ugotoviti, kakšna je učinkovitost zaščitnih mrež ob cesti pri Ledavskem jezeru, katere vrste dvoživk so najbolj 

razširjene na tem območju, kakšno je število osebkov posamezne vrste, kakšna je spolna struktura vrst in kakšen je vpliv 

vremenskih razmer na razmnoževanje dvoživk. Na terenu smo bili štiri dni od 8. do 10. ure. Ugotovili smo, da na našem 

raziskovalnem območju prevladujejo krastače, in sicer samci. Kadar so ugodne življenjske razmere, se mrestenje dvoživk 

začne bolj zgodaj. Zaščitne mreže so učinkovite pri varovanju dvoživk, saj smo povožene dvoživke našli ob cestnih odsekih, 

brez zaščitnih mrež. Pomembno je obveščanje javnosti o dvoživkah in varovanju le-teh. Pomembna je tudi pozornost 

voznikov, predvsem v spomladanskem času in zmanjšanje prometa na predelu prečkanja dvoživk. 

Ključne besede  

dvoživke, zaščitne mreže, Ledavsko jezero 

ABSTRACT  

We wanted to find out the protective nets effectiveness along the road near Ledavsko Lake, which types of amphibians are 

the most widespread in the area, the number of specimens of each species, the gender structure of species, and the impact of 

weather conditions on amphibian’s reproduction. We were on the field for four days from 8 am to 10 am. We have found that 

in our research area predominant toads are male. When living conditions are good amphibian’s reproduction begins early. 

Protective nets are effective in protecting amphibians, as we have found amphibians driven over along the road sections, 

without protective nets. It is important to inform the public about amphibians and protect them. The drivers’ attention is also 

important, especially in the spring time, and the traffic reduction in the amphibian crossing area. 

Keywords 

amphibian, protective nets, Ledavsko Lake

1. UVOD  
V raziskovalni nalogi smo se opredelili na najbolj 

pogoste vrste dvoživk v okolici Ledavskega jezera in na 

njihovo ogroženost v času razmnoževanja [1]. V 

jesenskem in zimskem delu smo se osredotočili na 

teoretični del naloge ter poiskali literaturo oziroma 

podatke o izbrani temi. V spomladanskem času pa smo 

začeli izvajati terensko delo, saj je to čas, ko dvoživke 

postanejo aktivne in se začnejo seliti proti mrestiščem. 

Pravo pot najdejo po pokrajinskih značilnostih, 

Zemljinem magnetnem polju, vonju in po položaju 

Sonca. Mrestijo se pogosto v mlakah ali potokih, kjer so 

same odraščale.Tako so zelo ogrožene zaradi prometa 

[3]. Na teren smo se odpravili 4-krat v dopoldanskem 

času. 

2. NAMEN DELA  
Zanimalo nas je, katere vrste dvoživk so značilne za to 

območje, njihovo število in spolna struktura [1]. 
Terensko delo je potekalo po vnaprej dogovorjenih poteh. 

G. Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik pri 

Javnem zavodu Krajinski park Goričko, nas je pričakal na 

lokaciji, nato pa smo opravili pregled zaščitnih mrež. 

Vsako najdeno dvoživko smo popisali, določili vrsto in 

spol ter jo odnesli čez cesto na travnik, kjer so se lahko 

brez nevarnosti odpravile proti vodi – Ledavskemu 

jezeru. Terensko delo smo opravili v dopoldanskih urah; 

v sredo (23. 3. 2016), torek (29. 3. 2016), četrtek 

(31. 3. 2016) in petek (1. 4. 2016).  

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opis terena 
Krašči so majhno naselje na Goričkem, katerega 

posebnost je Ledavsko jezero, ki vas deli na dva dela. 

Ledavsko jezero, z drugim imenom Kraško jezero, je 

akumulacijsko jezero na reki Ledavi. Je največje 

pomursko jezero. Leži na območju Ropoče in Kraščev v 

Krajinskem parku Goričko. Površina jezera meri kar 

218 ha. Globina vode se v zadnjih nekaj letih zmanjšuje, 

saj Ledava prinaša veliko mulja z njiv. Osnovna funkcija 

jezera je zadrževanje vode, s tem pa varovanje nižje 

ležečih krajev pred poplavami. V jezeru živi veliko rib in 

dvoživk. Okolica jezera pa odgovarja približno 

petindvajsetim različnim vrstam ptic, vidram, kačjim 

pastirjem. Na Ledavskem jezeru bivajo tudi labodi, lep 

življenjski prostor pa imajo tudi druge živali, kot so zajci, 

srne in lisice. Reka Ledava je dolga 76 kilometrov (od 

tega je 8 km reke v Avstriji), izvira v Avstriji, vzhodno od 

Gleichenberga. Rabo vode in vodnih virov Ledave 

izkoriščajo v industrijske namene, namakanje. Ledava 

teče skozi vasi in mesta, med drugim tudi skozi Mursko 
Soboto in Lendavo[5], [6].   
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Slika 1: Ledavsko jezero [4]. 

3.2  Pripomočki 
Pri opazovanju in določanju vrst dvoživk smo uporabljali 

vedro, odsevni jopič, rokavice  ter določevalni ključ za 

dvoživke [1]. 

3.3  Metode dela 
Za izvedbo terenskega dela smo potrebovali vedro, s 

katerim smo prenašali žabe. Potrebovali smo tudi 

rokavice, saj krastače izločajo strup, ki škoduje našim 

očem, če se jih dotaknemo. Ker smo terensko delo 

izvajali v bližini prometne ceste, smo potrebovali tudi 

zaščitni oziroma odsevni jopič. Žabe smo pobirali nekaj 

metrov vstran od ceste, nato smo jih nežno položili v 

vedro in jih nežno stresli iz vedra ter odložili na drugi 

strani ceste, na travniku. Na spletni strani Agencije RS za 

okolje in prostor smo za potrebe raziskovalne naloge 

poiskali podatke za temperaturo in vlažnost zraka za 

mesec marec in april za leto 2016. Za čas terenskega dela 

smo upoštevali vremenske podatke iz merilne postaje 

Rakičan. 

3.4  Rezultati opazovanj 
Tabela 2: Vrsta in število dvoživk glede na termin 

VRSTA/TER

MIN  

23.3. 

2016 

29.3. 

2016 

31.3. 

2016 

1.4. 

2016 

KRASTAČA  

Bufo bufo  

Samci: 

30 

Pari: 30 

Samci: 

18 

Pari: 33 

Samci: 

9 

Pari: 17  

Samci: 

1 

Pari:  

6  

SEKULJA  

Rana 

temporaria 

Samci: 

1 

Pari: 0 

   

NAVADNI 

PUPEK  

Lissotriton 

vulgaris 

Samci: 

1  

Pari: 0 

Samci: 

0  

Pari: 0  

Samice: 

1  

  

ZELENA 

ŽABA  

Pelophylax kl. 

esculentus 

 Samci: 

3 

Pari: 0 

Samice: 

2 

Samci: 

8 

Pari: 0  

Samice: 

2  

Samci: 

25 

Pari: 0  

Samice: 

2 

ROSNICA  

Rana 

dalmatina 

 Samci: 

0 

Pari: 0 

Samice: 

1 

  

VRSTA/TER

MIN  

23.3. 

2016 

29.3. 

2016 

31.3. 

2016 

1.4. 

2016 

PLAVČEK  

Cyanistes 

caeruleus 

  Samci: 

1 

Pari: 

 

ČESNOVKA  

Alliaria 

alliaria 

  Samci: 

0  

Pari: 0  

Samice: 

1  

 

 

3.4.1  Vrstna sestava dvoživk 23. 3. 2016 
23. 3. 2016 smo pobrali 90 krastač (Bufo bufo), 1 samca 

sekulje (Rana temporaria) in 1 samca navadnega pupka 

(Lissotriton vulgaris) [1].  

 

Graf 2: Vrste dvoživk (23. 3. 2016) 

3.4.2  Vrstna sestava dvoživk 29. 3. 2016 
29. 3. 2016 smo pobrali manj krastač kot pred 6 dnevi; 84 

krastač (Bufo bufo), pobrali smo 3 samce in 2 samici 

zelene žabe (Pelophylax kl. esculentus) ter po 1 samico 

navadnega pupka (Lissotriton vulgaris) in rosnice (Rana 

dalmatina) [1].  

Graf 3: Vrste dvoživk (29. 3. 2016) 

3.4.3  Vrstna sestava dvoživk 31. 3. 2016 
31. 3. 2016 smo pobrali 43 krastač (Bufo bufo), 8 samcev 

in 2 samici zelene žabe (Pelophylax kl. esculentus), 1 

samca plavčka (Cyanistes caeruleus) in 1 samico 

česnovke (Alliaria alliaria) [1].  
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Graf 4: Vrste dvoživk (31. 3. 2016) 

3.4.4  Vrstna sestava dvoživk 1. 4. 2016 
1. 4. 2016 smo pobrali le 13 krastač (Bufo bufo) ter 25 

samcev in 2 samici zelene žabe (Pelophylax kl. 

esculentus) [1].  

 

Graf 5: Vrste dvoživk (1. 4. 2016) 

3.4.5 Število primerkov posamezne vrste v letu 

2016 
Krastače so bile najbolj številčne, sledile so jim zelene 

žabe, število sekulj, navadnih pupkov, rosnic, plavčkov 

ter česnovk je bilo približno enako [1]. 

Graf 4: Število primerkov posamezne vrste v letu 2016 

3.4.6 Primerjava števila osebkov med leti 2007 

in 2016 
Graf prikazuje primerjavo osebkov med leti 2007 in 

2016. Leta 2007 varnostnih mrež na stranskih cestah ni 

bilo, bile so le na glavnih. Od leta 2008 naprej pa so 

varnostne mreže postavljene tudi na stranskih cestah. Iz 

grafa pa lahko razberemo, da je bilo leta 2008 najmanj 

osebkov, izrazito je leto 2016, ko je bilo približno 9000 

osebkov, leta 2014 pa jih je bilo največ, približno 10 000 

[5].   

 

 

Graf 5: Primerjava števila osebkov med leti 2007 in 2016 

4. IZ ŽIVLJENJA DVOŽIVK 
Na  svetu je vladala tišina, preden so se pred okoli 370 

milijoni let preselile iz vode prve dvoživke. V zgodnji juri 

so se pojavili prvi brezrepi, žabji krkoni. Beseda krkon 

označuje živali, ki se razmnožujejo in razvijajo v vodi, 

odrasle pa živijo na kopnem.  Na prehodu med juro in 

kredo so znani prvi repati krkoni, od njih se današnji 

bistveno ne razlikujejo. Dvoživke, ki živijo pri nas, so 

predstavnice dveh redov, ki se ločita predvsem po telesni 

obliki. Repati krkoni imajo podolgovat trup in rep. 

Brezrepe dvoživke pa imajo tipično žabjo obliko. Zrastejo 

do 30 cm in imajo 2 para nog. V koži imajo posebne žleze, 

ki izločajo sluz, zato je koža vlažna , obenem pa dobro 

prepustna. Z njo lahko dodatno dihajo in sprejemajo vodo. 

Vezane so na vodna in vlažna bivališča, ker slabo 

prenašajo sušo. Skoraj  vse vrste žab imajo dobro zaznavne  

glasove, ki se slišijo v  različnih  letnih časih, najbolj pa 

med svatovanjem. Ločimo  dve različni skupini oglašanja. 

Prvo so vasovalni klici. Drugo je regljanje, ki ga  slišimo 

poleti [2]. 

5. ZAKLJUČEK 
Ugotovili smo, da se je v času migracij dvoživk pri 

Ledavskem jezeru v letu 2016 pojavilo največ krastač ter 

zelenih žab, osebkov sekulj, navadnega pupka, rosnice, 

plavčka in česnovk pa je bilo manj. Prevladovali so 

predvsem osebki moškega spola – samci. Glede na 

podatke se število dvoživk, ki migrirajo na tem območju, 

z leta v leto povečuje; največ osebkov je bilo prenesenih 

leta 2014, vendar je bilo tudi v letu 2016 število osebkov 

precej podobno. Mrestenje dvoživk je odvisno od 

temperature in vlažnosti zraka. V letu 2016 so bile 

temperature do marca še precej nizke, zato so se 

migracije začele šele v 2. polovici meseca. K zaščiti in 

ohranjanju raznolikosti dvoživk pripomorejo varovalne 

mreže, saj jim s tem preprečimo možnost gibanja in 

migracij preko cestišč, kjer jih lahko povozijo avtomobili 

ali druga prevozna sredstva, zato vsako leto postavijo 

uslužbenci približno 2 kilometra varovalnih mrež na 

glavni in stranskih cestah. Če želimo ugotoviti, ali se 

pestrost in številčnost dvoživk spreminja, jih moramo 

popisovati več let zapored. Leta 2008 in v letu 2016 smo 

pri popisu sodelovali tudi učenci in mentorji Osnovne 

šole I Murska Sobota in pri tem naredili raziskovalno 

nalogo na temo dvoživk, podatke ostalih let pa so nam 

posredovali iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko.  
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POUČEVANJU NEUMETNOSTNIH BESEDIL 

CREATIVE APPROACH TO TEACHING OF 
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POVZETEK  

Interpretacijsko in funkcionalno razumevanje strokovnih terminov je zaradi splošnega zmanjšanja bralnih navad pri 

osnovnošolcih zelo omejeno in iz generacije v generacijo nazaduje. Izziv je bil povezati metode poučevanja slovenskega 

jezika, načrtovane v 6., 7., in 8. razredu z ekološkimi temami in s tem spodbuditi razmišljanje o trajnosti in trajnostnem 

razvoju. Skozi metodološki pristop smo povezali besede, besedišča in strokovno izrazoslovje trajnostne tematike, področja 

ekologije in varovanja okolja. Učenci so sodelovali pri pripravi razlag za trajnost, ekološko problematiko izzive v varovanju 

okolja, s primeri tematike pri obveznih vsebinah poučevanja slovenskega jezika v obliki intervjuja, razlage in primerjave 

umetnostnega besedila, trajnostnem ozaveščanju skozi referate in medpredmetnim povezovanjem okoljskih tematik. Izvedli 

smo tudi delavnice. Skušali smo se osredotočiti na enostavno razlago, ki je blizu osnovnošolcem in jo povezati s primeri iz 

vsakdanjega življenja, kot je zbiranje odpadnega jedilnega olja in razlago njegove ponovne uporabe.  

Ključne besede  

slovenski jezik, metode poučevanja, trajnost,  ekologija, medpredmetna povezava, ozaveščanje 

ABSTRACT  

Because of the decreasing reading habits of primary school students, the interpretational and functional understanding of the 

professional terms is more and more limited from generation to generation. The challenge was to connect the methods of 

teaching Slovenian language in the 6th, 7th and 8th class with the themes of sustainable development and trough that encourage 

the students in the thinking about sustainability and sustainable development. Through a methodological approach we 

connected words and vocabulary with professional terms of sustainability and ecological themes as well as the environmental 

protection. The students cooperated in preparing the explanation for sustainability with examples from the theme within the 

obligatory program of Slovenian language teaching by using the methods of interview, explanation and comparison of 

literary texts, sustainability awareness trough student’s lectures and interdisciplinary connection of the environmental themes. 

We tried to focus on simple explanation, which is understandable for the students and connect it with examples of the 

everyday life, like collecting of used cooking oil and the explanation of its reuse. The success of the methodological approach 

was checked with a questioner – explanation of the term sustainability, before we spoke about the mentioned themes within 

the classes and the discussion of the conclusions after the execution of the educational activities. 

Keywords 

slovenian language, teaching methods, sustainability, ecology, interdisciplinary connection, awareness

1. UVOD 

1.1.  Problematika 
Pri poučevanju slovenskega jezika v osnovnih šolah v 

zadnjih letih opažamo vse slabše razumevanje 

prebranega, predvsem pa tudi slabo interpretacijsko in 

funkcionalno razumevanje strokovnih terminov. Ta 

dejstva se kažejo tudi v vse slabših rezultatih pri 

reševanju nalog iz razumevanja neumetnostnega besedila 

pri Nacionalnih preizkusih znanja (NPZ) iz slovenskega 

jezika tako pri šestošolcih kot tudi pri devetošolcih. 

Rezultati so na razpolago na spletnih straneh 

Republiškega izpitnega centra (RIC). 

Vse slabše razumevanje besedil je posledica splošnega 

zmanjšanja bralnih navad pri osnovnošolcih, ki iz 

generacije v generacijo nazaduje. Spodbujanje bralnih 

navad in pedagoški pristopi k privzgojitvi slednjih so 

kljub učnemu programu, ki je prilagojen tem dejstvom, 

vse manj uspešni. Vzroke je vsekakor v prvi vrsti 

potrebno iskati v vse obsežnejši informatizaciji in 

digitalizaciji, ki sta širši družbeni fenomen, ki poleg 

številnih prednosti prinaša tudi slabosti.   

1.2.  Zasnova projekta 
Okoljska odgovornost in trajnostni razvoj imata v 

današnji družbi zelo pomembno vlogo, zato je 

ozaveščanje na tem področju pomembna naloga vzgojno- 

izobraževalnega procesa. Možnost medpredmetnega 

povezovanja nas je pripeljalo do ideje, da lahko to 

izkoristimo tudi kot del izboljšanja interpretacijskega in 

funkcionalnega razumevanja strokovnih terminov. 

1.3.  Izziv 
Naš cilj je bil povezati metode poučevanja slovenskega 

jezika, načrtovane v 6., 7., in 8. razredu z okoljskimi 
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temami in tematiko trajnostnega razvoja ter s tem 

spodbuditi razmišljanje o trajnosti in trajnostnem razvoju.  

Izziv je predstavljalo tudi iskanje pravilne metode 

poučevanja, ki bi dovolj povezala tematiko in uporabno 

vrednost spoznanj ter pomagala pri ozaveščanju učencev. 

Prav tako smo kar nekaj časa namenili iskanju pravilnega 

pristopa in okoljskega ravnanja, ki bi bilo povezano z 

vsakdanjikom osnovnošolcev in bi dovolj poudarilo 

pomembnost in uporabno vrednost spoznanj, hkrati pa ne 

bi predstavljalo dodatne časovne ali finančne 

obremenitve ter bi bilo lahko brez večjih zadržkov 

vključeno v pedagoški proces poučevanja slovenskega 

jezika.  

Odločili smo se, da se omejimo na vplivno območje 

okolja, v katerem delujemo in natančno določimo  

težavnostno stopnjo razlage, ki bo  primerna 

osnovnošolcem. Pri tem smo se osredotočili na 

interakcijo socialno-ekonomskega razvoja in okoljskih 

izzivov.    

1.4. Cilji 
Cilji so bili izboljšanje interpretacijskega in bralnega 

razumevanja izrazov trajnosti in trajnostnega razvoja ter 

ozaveščanje učencev o okoljski problematiki. 

Hkrati je bil cilj najti metodološki pristop in 

najprimernejše poučevalne metode za razlago strokovnih 

izrazov, vključno z medpredmetno povezavo in 

prepoznavanjem potenciala lokalnega okolja in 

gospodarstva, ki ga lahko na podlagi spoznanj vključimo 

v bodoče v izobraževalni proces. Pri tem smo se 

osredotočili na že obstoječo strukturo poučevanja in 

začrtane obvezne vsebine. 

2. PROJEKT 
V našem projektu smo se osredotočili na pripravo 

metodologije in izvedbo učnega procesa za povečanje 

funkcionalnega bralnega razumevanja pri učencih v 

povezavi s tematiko okoljskega zavedanja, trajnosti in 

trajnostnega razvoja. 

Pri tem smo sledili letnemu učnemu načrtu in pristopom, 

ki so enostavne razlage, blizu osnovnošolcem in jih je 

možno povezati s primeri iz vsakdanjega življenja, kot je 

zbiranje odpadnega jedilnega olja in razlago njegove 

ponovne uporabe. 

Hkrati je bil projekt preizkus aplikacije medpredmetnega 

in tematskega povezovanja učnih programov, izboljšanja 

razumevanja in ozaveščanja otrok o trajnostnem razvoju 

in okoljski problematiki. 

Ugotavljamo, da je bil projekt uspešen, rezultati pa nam 

bodo koristili za obravnavo novih tem, saj je koncept 

štirih korakov, ki smo ga uporabili, možno izkoristiti za 

veliko področij. Prednost tega koncepta je, da se 

razumevanje preverja pred izobraževalnim procesom in 

po zaključku le-tega, kar nam omogoča oceniti nivo 

osvojenega znanja otrok in uporabiti princip nenehnega 

izboljševanja. 

2.1.  Sporočilni del 
V sporočilnem delu smo definirali osnovne pojme, ki 

smo jih želeli preko neumetnostnih besedil podati 

učencem. Osnova je bila definicija trajnosti in 

trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj je zamisel o 

razvoju človeške družbe, pri katerem bi se izognili 

nevarnosti, ki jih povzroča osredotočenje na količinski 

materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in 

onesnaževanjem okolja. S trajnostnim razvojem naj bi se 

tudi ohranjala biološka raznovrstnost. Krovni pojem 

trajnostnega razvoja obsega še več drugih vidikov, 

nenazadnje tudi možnosti razvoja vsakega človeka ali 

združbe, če ne škoduje drugim.  

K trajnosti in trajnostnemu razvoju mora družba težiti v 

gospodarstvu, poljedelstvu, industriji, šolstvu in kulturi. 

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega 

človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih 

rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. 

Sporočilo učencem je bilo tudi, da se skrb za varovanje 

okolja začne z majhnimi dejanji vsakega od nas, našim 

razumevanjem odnosa do okolja in da veliko takšnih 

dejanj in ozaveščenost posameznika ter skupnosti pripelje 

k uspešnemu trajnostnemu razvoju.  

Preko tega smo jim želeli sporočiti, da so oni že del 

sedanjosti v skrbi za trajnost, hkrati pa tudi bodoča 

generacija, na kateri bo temeljil prihodnji trajnostni 

razvoj. Občutek odgovornosti pri učencih smo gradili ne 

le na ozaveščanju glede ravnanja ampak predvsem na 

ozaveščanju posledic nespoštovanja okoljske trajnosti. 

2.2. Pristop 
Prvi korak je predstavljal prepoznavanje stopnje 

razumevanja besed in besednih zvez trajnost, trajnostni 

razvoj in okoljsko zavedanje. 

Rezultati tega koraka so bili sporočilna razlaga učencev 

glede razumevanja naštetih pojmov v prostem in 

enostavnem besedilu brez vnaprej določenih pravil. Tako 

smo dobili najbolj objektivne podatke o razumevanju 

terminov. 

Rezultat je bil skladen s pričakovanji. Učenci so dokaj 

dobro razumeli besedno zvezo okoljsko zavedanje, saj se 

s tematiko varovanja okolja srečujejo že od vrtca naprej. 

Stopnja razumevanja in razlage je bila različna glede na 

razred učencev. Zanimivo je, da je stopnja razumevanja 

te besedne zveze ni bila zelo odvisna od učnih 

sposobnosti učencev in da so tudi učno manj sposobni 

učenci razlago pripravili zadovoljivo in utemeljeno. 

Ostala dva pojma sta bila s strani učencev 6., 7. in 8. 

razredov razložena pomanjkljivo ali napačno. Le 7 % 

učencev je podalo smiselno točno razlago. Pri 18 % je 

bila razlaga povezana z okoljem, preostanek učencev je 

podal napačno in smiselno nepovezano razlago. 

Po opravljeni pisni razlagi omenjenih pojmov in besednih 

zvez smo opravili še strukturni in vsebinski del 

obravnave teme neumetnostnega. 

Drugi korak je predstavljal predstavitev pojmov in 

besedne zveze, ki smo jo opravili kot predavanje učiteljev 

o pomembnosti trajnostnega pristopa za našo prihodnost, 

razlago terminov, predstavitev definicije, interaktivno 

iskanje informacij po spletu, hkrati pa smo učencem v 8. 

razredu dali možnost izdelave referatov na dano tematiko. 

Tretji korak je bil predstavitev (ponovitev) strukture in 

značilnosti neumetnostnega besedila intervju ter 

samostojno delo učencev 8. razreda in opravljen intervju 

o uporabi jedilnega olja v šolski kuhinji in v 

gospodinjstvih. 
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Razlog, da smo se odločili za temo zbiranja, predelave in 

uporabe odpadnega jedilnega olja je prav v tem, da smo 

kot primer trajnosti želeli vsakdanjo stvar, ki jo lahko 

učenci opazijo tudi v svojem okolju. 

Zaradi dobrega odziva učencev smo se odločili, da bomo 

v bodočnosti izvedli samostojno akcijo zbiranja 

odpadnega jedilnega olja, ki ga bomo predali 

pooblaščenemu zbiralcu, preko katerega bo to trajnostno 

zbrano olje kot surovina za izdelavo biogoriva prešlo v 

ponovno uporabo in realiziralo enega od ciljev trajnosti – 

iz odpadka v koristen produkt. 

Četrti korak je bila izvedba ankete med učenci 6., 7. in 8. 

razredov naše šole o trajnosti s tremi ključnimi vprašanji: 

Kako lahko uporabimo odpadno jedilno olje? 

Med katere odpadke spada odpadno jedilno olje? 

Kam odložiš odpadno jedilno olje po uporabi? 

Pri analizi odgovorov smo ugotovili, da je 72 % 

odgovorov bilo pravilnih, pri ostalih 28 % je bil napačen 

le en od odgovorov. Ko smo le-te pobližje analizirali, 

smo se spet spopadli s fenomenom bralnega 

nerazumevanja, saj se je večina napačnih odgovorov 

(93 %), nanašala na prvo vprašanje in odgovor je bil, da 

bi odpadno jedilno olje uporabili za pripravo jedi. 

Površno branje ankete jih je privedlo do tega, da so 

pridevnik odpadno zanemarili in se fokusirali na drugega 

– jedilno. 

Pri učencih 8. razredov smo izvedli razširjeno obravnavo 

teme intervju z oblikami in vsebinami intervjujev ter 

vključili tudi obravnavo ankete. 

3. ZAKLJUČEK 
V našem projektu smo se osredotočili na pripravo 

metodologije in izvedbo učnega procesa za povečanje 

interpretacijsega in funkcionalnega bralnega razumevanja 

pri učencih 6., 7. in 8. razredov v povezavi s tematiko 

okoljskega zavedanja, trajnosti in trajnostnega razvoja. 

Pri tem smo sledili letnemu učnemu načrtu in pristopom, 

ki so enostavne razlage, blizu osnovnošolcem in jih je 

možno povezati s primeri iz vsakdanjega življenja, kot je 

zbiranje odpadnega jedilnega olja in razlago njegove 

ponovne uporabe. 

Hkrati je bil projekt preizkus medpredmetnega in 

tematskega povezovanja učnih programov, izboljšanja 

razumevanja in ozaveščanja otrok o trajnostnem razvoju 

in okoljski problematiki. 

Ocenili smo in ugotavljamo, da je bil projekt uspešen, 

rezultati pa nam bodo koristili za obravnavo novih tem, 

saj je koncept štirih korakov, ki smo ga uporabili, možno 

izkoristiti za veliko področij. Prednost tega koncepta je, 

da se razumevanje preverja pred izobraževalnim 

procesom in po zaključku le-tega, kar nam omogoča 

oceniti nivo osvojenega znanja otrok in uporabiti princip 

nenehnega izboljševanja, tako imenovanega 

Demingovega kroga (planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj) tudi 

v izobraževalnem procesu, predvsem pri ozaveščanju in 

poglabljanju razumevanja. 

4. VIRI IN LITERATURA  
[1] https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj 

[2] https://www.ric.si/ 
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POVZETEK 

Pri pouku slovenščine učencev z govorno-jezikovnimi motnjami veliko časa posvečam vseživljenjskemu učenju, predvsem 

funkcionalni pismenosti, saj le-ta pripomore k lažjemu obvladovanju drugih znanj in vsakdanjih situacij. Cilje jezikovnega 

pouka uresničujem v sklopu vseh štirih sporazumevalnih zmožnosti: poslušanja, branja, pisanja in govorjenja. Učenci 8. in 9. 

razreda so tako v projektu z naslovom Radenska raziskovali spletno stran podjetja Radenska in z različnimi programi in 

orodji tvorili lastna besedila ali zgolj širili svoje besedišče. V desetih dneh so dobili pet učnih listov z različnimi nalogami. 

Naloge, ki so jih čakale v spletni učilnici, in o katerih so bili obveščeni preko elektronske pošte, so od njih zahtevale 

dejavnosti pred, med in po branju. Naloge so najprej reševali individualno, nato so rešitve predstavili še pri pouku ali pri 

dopolnilnem pouku, čemur je sledilo sodelovalno učenje. Učenci so pri svojem delu uporabljali elektronsko pošto, spletno 

učilnico, spletno stran Radenske, Youtube, spletni slovar slovenskega knjižnega jezika, Google, Google Maps, Instant 

Google Street View. S projektom sem uresničevala funkcionalne cilje, predpisane za tretjo triado: pridobivanje različnih 

informacij, spoznavanje domače kulture, razmišljujoče in kritično sprejemanje besedil ter tvorjenje lastnih neumetnostnih 

besedil. Ker so imeli  učenci  velike težave pri razumevanju neumetnostnega besedila (spletna stran Radenske) in tvorjenju 

besedil, bom tovrstne projekte še pogosteje vpeljevala v pouk, saj so se izkazali za zelo uspešne pri doseganju jezikovnih 

kompetenc.  

Ključne besede 

govorno-jezikovne motnje, funkcionalna pismenost, sodelovalno učenje, spletno orodje 

ABSTRACT 

In the Slovene lessons of the pupils with speech and language disorders I dedicate a lot of time to life-long learning, 

especially to functional literacy. Namely, it contributes to easier mastering of other skills and everyday situations. The 

objectives of language lessons are realised within all four communication skills: listening, reading, writing and speaking. 

Thus, in the project entitled Radenska, the 8th and 9th year pupils were researching the website of the Radenska company. 

With the use of different programmes and tools they were forming their own texts or they were only expanding their 

vocabulary. In ten days they got five worksheets with different tasks. The tasks which were waiting for them in a virtual 

classroom and about which they were informed via e-mail demanded from them activities before, during and after the 

reading. First, they were solving tasks individually and then they presented their solutions in class or in remedial class. This 

was followed by cooperative learning. During their work pupils used e-mails, the virtual classroom, the Radenska website, 

Youtube, the online dictionary of the Slovene literary language, Google, Google Maps and Instant Google Street View. With 

the project I was realising functional objectives prescribed for the third triad: the acquisition of different information, the 

learning about native culture, contemplative and critical acceptance of texts and the formation of one’s own non-literal texts. 

Since the pupils had great difficulties understanding the non-literal text (the Radenska website) and forming their texts, I am 

going to introduce such projects into my lessons even more often. Namely, they have proved as being very successful at the 

achievement of linguistic competence.  

Keywords 

speech and language disorders, functional literacy, cooperative learning, online tool

1. OPREDELITEV OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma 

otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi 

motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 

vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na 

ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno 

področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in 

načelih: zagotavljanje največje koristi otroka, celovitost 

in kompleksnost vzgoje in izobraževanja, enakih 

možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov 

v postopek usmerjanja in oblike pomoči, 

individualiziranega pristopa, interdisciplinarnosti, 

ohranjanja ravnotežja med različnimi področji 

otrokovega telesnega in duševnega razvoja, čim prejšnje 

usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja, 

takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v 

programih vzgoje in izobraževanja, vertikalne 

prehodnosti in povezanosti programov, organizacije 

vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 
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zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen 

razvoj posameznega otroka [1].  

2. UČENCI Z GOVORNO-

JEZIKOVNIMI MOTNJAMI 
V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami piše, da so otroci in mladostniki z govorno-

jezikovnimi motnjami skupina otrok, ki imajo zmanjšano 

zmožnost usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali 

smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. 

Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na 

otrokovo vsakodnevno sporazumevanje in učenje. 

Posledice motenj se odražajo na otrokovi sposobnosti 

interakcije z okoljem, učenju prek jezika in vedenju že v 

predšolskem obdobju. V šolskem obdobju se motnje 

odražajo tudi pri usvajanju in izkazovanju šolskih znanj 

in veščin, medosebnih odnosih, vedenju in čustvovanju. 

Pri otrocih z govorno-jezikovnimi motnjami praviloma 

obstajajo neskladja med besednimi in nebesednimi 

sposobnostmi, pri čemer so nebesedne sposobnosti 

običajno boljše od besednih [2]. 

3. FUNKCIONALNA PISMENOST 
Funkcionalna pismenost je sredstvo, ki neposredno vpliva 

na obvladovanje drugih znanj, potrebnih za človekovo 

vsakdanje življenje. Bešterjeva razlaga, da je po definiciji 

Unesca (iz leta 1978) funkcionalno pismena oseba tista, 

ki je zmožna sodelovati v vseh življenjskih dejavnostih, v 

katerih se zahteva pismenost za vsakdanje delovanje v 

družbeni skupnosti ter uporablja svoje bralne, pisne in 

računske spretnosti za osebni razvoj in razvoj družbene 

skupnosti. Bešterjeva dodaja, da je funkcionalno 

nepismena tista oseba, ki sicer zna brati in pisati, vendar 

si s tem znanjem v vsakodnevnem življenju ne zna 

pomagati. Težave ji povzroča že prepoznavanje teme 

časopisnega članka, izpolnjevanje obrazcev, na 

zemljevidu ne zna poiskati svoje ulice, z voznega reda ne 

zna razbrati podatka, kdaj odpelje avtobus [3]. 

Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo že v šoli z 

razumevanjem umetnostnih in neumetnostnih besedil 

precej težav. Ko želijo prebrati neko besedilo, se 

posvečajo predvsem branju – kako prebrati. Izpuščanje 

črk, neprepoznavanje glasov v besedah, zatikanje in 

zamenjevanje črk so tisti dejavniki, ki vplivajo na slabše 

razumevanje besedil. Učenci zato ne berejo radi, branju 

se izogibajo, kar je za funkcionalno pismenost ključnega 

pomena.  

4. PREDSTAVITEV PROJEKTA  
S projektom Radenska sem učence želela na drugačen 

način privabiti k branju in skozi različne naloge doseči 

cilje jezikovnega pouka v sklopu vseh štirih 

sporazumevalnih zmožnosti: poslušanja, branja, pisanja 

in govorjenja. Učenci 8. in 9. razreda, skupaj 11 učencev 

z govorno-jezikovnimi motnjami, so tako raziskovali 

spletno stran Radenska in z različnimi programi in orodji 

tvorili lastna besedila ali zgolj širili svoje besedišče. 

Predstavila bom potek projekta, s katerim sem učencem 

pokazala, kako je funkcionalna pismenost ključnega 

pomena za naše vsakodnevno življenje ter s katerim sem 

uresničevala funkcionalne cilje, predpisane v učnem 

načrtu za slovenščino tretje triade osnovne šole: 

pridobivanje različnih informacij, spoznavanje domače 

kulture, razmišljujoče in kritično sprejemanje besedil ter 

tvorjenje lastnih neumetnostnih besedil [4]. Učencem 

sem s projektom želela pokazati tudi, da je pomembno, 

da smo v življenju spretni, samostojni, kritični in 

ustvarjalni, ne glede na težavo, ki jo imamo, v njihovem 

primeru so to govorno-jezikovne motnje. 

Funkcionalno pismen ni samo tisti, ki govori, posluša, 

piše, bere ali računa. Funkcionalno pismen je predvsem 

ta, ki pozna informacijsko tehnologijo in jo zna tudi 

uporabljati. Mladostniki na Zavodu za gluhe in naglušne 

večinoma vsi uporabljajo mobilne telefone in aplikacije 

za komunikacijo, prav tako so seznanjeni z igranjem 

računalniških igric. Ko sem učencem predstavila projekt, 

so bili precej zaskrbljeni, saj redko brskajo po spletnih 

straneh z namenom, da bi se kaj novega naučili. V 

kolikor iščejo kakšne informacije za pouk, le-te najdejo 

zgolj na Wikipedii. Učenci so za sodelovanje pri projektu 

potrebovali dostop do spleta, za kar sem se vnaprej 

dogovorila z njihovimi starši oz. skrbniki. Učenci so 

raziskovali spletno stran podjetja Radenska, ki je bila tudi 

izhodišče za vse naloge. V desetih dneh so učenci dobili 

pet učnih listov z različnimi nalogami. Naloge, ki so jih 

čakale v spletni učilnici, in o katerih so bili obveščeni 

preko elektronske pošte, so od njih zahtevale dejavnosti 

pred, med in po branju. Naloge so reševali najprej 

individualno, nato so rešitve predstavili pri pouku oz. pri 

dopolnilnem pouku, čemur je sledilo sodelovalno učenje. 

Učenci so pri svojem delu uporabljali elektronsko pošto, 

spletno učilnico, spletno stran Radenske, Youtube, spletni 

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Google, Google 

Maps, Instant Google Street View.  

4.1 Prvi del projekta – igrivo 

spoznavanje 
Učenci so si v prvem delu morali ogledati sliko, na kateri 

so bile steklenice mineralne vode ter logotip podjetja 

Radenska, nato pa na spletni strani Radenske poiskati 

odgovore na vprašanja. Učenci so morali poiskati in 

zapisati, kaj pomenijo tri srca in kdo je oblikoval ta 

zaščitni znak, nato pa našteti pet besed, ki sodijo v isto 

besedno družino kot srce in s pomočjo spletnega Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika razložiti rečenico Česar 

polno je srce, o tem usta rada govore. Razlago so našli v 

geselskem članku (pri geslu srce). Nato so morali poiskati 

slovensko pesem, ki smo jo lahko slišali v eni izmed 

starejših reklam za Radensko, jo najti na spletni strani 

Youtube ter prilepiti povezavo. Šlo je za pesem Lahko 

sem srce skupine Tabu. Nazadnje so morali v katerem 

koli programu, predlagan je bil Word, narisati rdeče srce. 

V tem uvodnem delu projekta so morali učenci pokazati 

tudi nekaj umetniške žilice pri ustvarjanju 

neumetnostnega besedila. 

4.2  Drugi del projekta – pridobivanje 

informacij 
V drugem delu projekta so morali učenci brskati po 

spletni strani Radenske in iskati potrebne podatke. 

Prepisati so morali točni naslov sedeža podjetja, izpisati 

elektronski naslov podjetja, ugotoviti so morali, ali je 

spletno stran Radenske možno prebrati v hrvaškem jeziku 

ter podčrtati pravilni odgovor. Razbrati so morali, katere 

naslove informacij ponuja prva stran ter našteti blagovne 

znamke Radenske in izpisati, katere naravne mineralne in 

izvirske vode ponuja Radenska. Napisati so morali 
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razliko med Radensko Classic in Radensko Light in 

utemeljiti, zakaj je Radenska Light priporočljiva za 

športnike in rekreativce. Za konec so ugotavljali in 

brskali, katera pijača je ena najstarejših in prepoznavnih 

slovenskih blagovnih znamk. Ta del projekta je temeljil 

na spretnosti pri iskanju in pridobivanju informacij.  

4.3 Tretji del projekta – vsebine iz 

učnega načrta 
V tretjem delu projekta so imeli učenci več nalog, ki so 

bile povezane z vsebinami, obravnavanimi pri pouku 

slovenščine. Tako so morali besedam, večinoma tujkam, 

poiskati pomen, pomagali pa so si lahko s spletnim 

Slovarjem slovenskega knjižnega jezika. Vse besede je 

bilo možno najti pri brskanju po spletni strani Radenske: 

gurman, gastronomija, aperitiv, brbončica, produkt, 

kvaliteten, oaza, certifikat, fruktoza in tradicija. Nato so 

morali poiskati še pomen dveh stalnih besednih zvez oz. 

frazemov, najdenih v besedilu. Šlo je za frazema nekoga 

peljati žejnega čez vodo ter biti nabit z minerali. 

Ugotavljati in utemeljevati so morali tudi, katere vrste so 

besedila na spletni strani (ali gre za javno obvestilo, 

reklamo, razlago nastanka naravnega pojava, vabilo na 

predstavitev izdelkov oziroma opis delovnega postopka), 

kaj je osrednji namen teh besedil, torej, zakaj sploh 

obstajajo tovrstne spletne strani, ali so besedila 

umetnostna oz. neumetnostna, zasebna oz. javna, 

objektivna oz. subjektivna. Zanimalo me je tudi, če znajo 

opisati, kakšen je jezik besedil in kaj je namen teh 

besedil. Razmišljati pa so morali tudi o tem, če slikovni 

material in grafične ponazoritve omogočajo boljšo 

razumljivost in pestrost predstavitve. 

4.4 Četrti del projekta – zgodba o 

Radenski 
V četrtem delu projekta so si učenci morali pogledati 

videoposnetek na Youtube z naslovom Zgodba o 

Radenski. V njem izvemo, kdo je odkril mineralno vodo, 

kdaj in kje, ter kako se je sploh začela proizvodnja te 

mineralne vode. Nato so učenci odgovorili na nekaj 

kratkih vprašanj. Zanimalo me je, kaj je bublja, katerega 

leta je Karlu Hennu uspelo najti glavno žilo, pri 

zdravljenju katerih bolezni je voda iz murskega vrelca 

idealna, kje v svetu danes najdemo Radensko ter zakaj 

redno uživanje Radenske Classic dokazano zmanjšuje 

telesno težo in spodbuja rast mišične mase. 

4.5 Peti del projekta – interaktivne 

naloge 
Zadnji del projekta je bil najbolj interaktiven. Učenci 8. 

razreda so morali na točno določeni spletni strani poiskati 

recept za palačinke, v katerem je uporabljena mineralna 

voda Radenska, recept skopirati in prilepiti v nalogo. Po 

želji so ga lahko doma tudi preizkusili. Recept, ki so ga 

morali najti, je bil zapisan v 1. osebi množine. Pretvoriti 

so ga morali v 2. osebo ednine. 

Učenci 9. razreda so morali na spletni strani 

https://www.instantstreetview.com/ poiskati zdravilišče, 

ki se nahaja v Zdraviliškem naselju 12 ter na kratko 

opisati, kaj vse so videli. Pri zadnji nalogi pa so morali 

obiskati spletno stran http://maps.google.com in 

načrtovati pot od njihovega doma do Radencev. 

Zemljevid so morali shraniti v datoteko in mi jo poslati 

na e-naslov.   

Učenci 8. in 9. razreda so se o projektnih nalogah veliko 

pogovarjali. V tem delu se mi je zdelo smiselno, da ločim 

naloge zaradi različnih ciljev, vezanih na razred (opis 

delovnega postopka oziroma opis poti). Zanimivo je 

dejstvo, da so prav vsi učenci devetega razreda vprašali, 

če lahko poleg svoje naloge dobijo navodilo še za osmi 

razred, saj so tudi oni želeli poiskati recept za palačinke 

in jih pripraviti. Enako pa se je zgodilo osmošolcem, saj 

nihče od njih ni poznal zgoraj omenjenih spletni strani, s 

pomočjo katerih si lahko ogledaš točno določen kraj, 

ulico, mesto, ali načrtuješ pot.  

4.6 Vmesne evalvacije 
Z učenci smo se po vsakem sklopu oz. delu projekta 

pogovorili o opravljenih nalogah. Tovrstno sodelovalno 

učenje je bilo ključnega pomena za opravljene naloge, saj 

se je izkazalo, da so imeli pri nalogah kar nekaj težav. 

Začetne težave so se pojavile že pri samem branju in 

razumevanju navodil. Takrat so se s sošolci ali z mano 

pogovorili o tem, kaj se pri nalogah od njih zahteva. 

Naloge, ki so jih prejemali, so si sledile po težavnosti, od 

lažjih do težjih. Začetne so bile sestavljene tako, da so 

odgovore hitro našli, kar jih je motiviralo za delo v 

prihodnje, prav tako so bile začetne naloge, kjer so morali 

ustvarjati lastna neumetnostna besedila, bolj preproste. 

Sledile so zahtevnejše naloge, pri katerih so potrebovali 

več sodelovalnega učenja in moje pomoči.  

5. SKLEP 
Ugotovila sem, da so tovrstni projekti za spodbujanje 

funkcionalne pismenosti v današnjem času nujno 

potrebni. Največja prednost projektov je, da učenci 

vidijo, kako se prepletajo cilji, ki jih morajo doseči v 

celotnem procesu izobraževanja, z vsem, kar nas obdaja, 

vključno s tehnologijo. Danes je nujno potrebno poznati 

informacijsko tehnologijo in jo tudi uporabljati, biti 

spreten pri iskanju in pridobivanju informacij. V šolsko 

okolje bi bilo v prihodnje potrebno vnesti več 

izobraževanj s področja informacijske tehnologije. 

Menim, da bo to znanje oziroma zmožnost kmalu 

enačena z ostalimi štirimi sporazumevalnimi 

zmožnostmi. Edina pomanjkljivost oz. težava pri 

izvajanju projekta je bila, da nekateri učenci v domačem 

okolju še vedno nimajo dostopa do svetovnega spleta, 

hkrati pa je to zame pomenilo dodaten izziv, da sem jim 

delo poskusila omogočiti v šoli v času izven pouka. 
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ORIENTIRAJMO SE S POMOČJO QR KOD 

ORIENTATION WITH USE OF QR CODES
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POVZETEK 

Sodelovalno učenje je ena od najučinkovitejših oblik učenja. V prispevku je preko sodelovalnega učenja predstavljen primer 

dobre prakse ponavljanja in utrjevanja znanja iz vsebin prostorske orientacije in kartografije ter poznavanja domačega kraja, 

ki so ga izvajali učenci 4. razreda. Pri orientaciji so učenci uporabljali mobilne telefone ter aplikacijo za branje QR kod. 

Učenci so zaradi uporabe informacijske tehnologije bili motivirani, terensko delo pa jim je omogočilo gibanje na svežem 

zraku in preizkušanje svojega teoretičnega znanja v praktični obliki. Ves čas so bili aktivni, med seboj pa so morali 

sodelovati, saj so le s skupnimi močmi uspešno opravili naloge. Kombiniranje sodelovalnega učenja in uporabe informacijske 

tehnologije se je izkazalo za zelo uspešno in visoko motivacijsko tehniko. 

Ključne besede 

ponavljanje in utrjevanje, QR kode, skupinsko delo, sodelovalno učenje 

ABSTRACT 

Collaborative learning is one of the most effective forms of learning. The article presents an example of good practice of 

consolidation of knowledge from the contents of spatial orientation and cartography, as well as knowledge of home town, 

carried out by pupils of the 4th grade in the form of collaborative learning. For orientation, the students used mobile phones 

and the application to read QR codes. Students were motivated by the use of information technology as field work allowed 

them to move in the fresh air and to test their theoretical knowledge in practical form. They were active all the time, and they 

had to cooperate with each other, because they could successfully accomplish tasks only with joint forces. The combination 

of cooperative learning and the use of information technology has proven to be a very successful and highly motivational 

technique. 

Keywords 

repetition and practice, QR codes, group work, collaborative learning 

1. UVOD 
V današnjem času je izjemno pomembno, da učitelji 

iščemo poti, kako pripraviti učence, da bodo pri 

izgrajevanju svojega znanja čim bolj aktivni. Poleg tega 

je pomembno tudi to, da so ne le miselno aktivni, pač pa 

da je aktivno tudi njihovo telo. Najtežje pa je najti način, 

ki bi učence motiviral za tak način dela. Danes mladi 

velik del svojega časa namenjajo uporabi sodobnih 

naprav, kot so računalnik, mobilni telefon, tablice … Za 

uporabo le-te ne potrebujejo posebne motivacije, saj jih 

uporaba motivira sama po sebi. Zato sem želela učno uro 

ponavljanja in utrjevanja znanja iz vsebin orientacije 

združiti z informacijsko tehnologijo. Učencem sem 

pripravila orientacijo, v kateri so s pomočjo mobilnega 

telefona in aplikacije za branje QR kod ponovili, utrdili 

ter poglobili znanje, ki so ga pridobili pri pouku družbe 

tekom šolskega leta. 

2. SODELOVALNO UČENJE 
Zadnje čase se žal, hote ali nehote, vedno bolj poudarja 

individualnost posameznika. Starši želijo, da je njihov 

otrok najboljši, da hodi na čim več različnih interesnih 

dejavnosti, nekateri celo primerjajo ocene njihovih otrok 

z ostalimi vrstniki. Tekmovalnost se čuti tudi v šoli, saj se 

učenci zelo radi primerjajo med seboj. Medsebojnega 

sodelovanja je vedno manj. V šolah pa lahko učitelji 

poskrbimo, da ohranjamo tudi čut za skupno dobro in s 

tem vključujemo tudi manj uspešne učence. To lahko 

dosežemo s sodelovalnim učenjem.  

Sodelovalno učenje je način dela, ko učenci delajo v 

manjših heterogenih skupinah. Vsi člani stremijo k 

skupnemu cilju. Pomembna je pozitivna povezanost med 

člani, odgovornost vsakega posameznika in njegov 

prispevek k skupini [1]. 

3. UPORABA MOBILNEGA 

TELEFONA PRI POUKU 
Mobilni telefon ima danes praktično skoraj vsak. Veliko 

šol se sooča s problematiko uporabe mobilnih telefonov v 

času pouka. Ravno zaradi tega je v veliko šolah uporaba 

mobilnega telefona prepovedana, saj je vsaki šoli 

prepuščeno, da z internimi pravili ureja uporabo teh 

naprav. Včasih so mobilne naprave nudile le možnost 

telefoniranja in pošiljanja SMS sporočil, kar je 

mnogokrat predstavljalo le oviro za učni proces. Vendar 

pa se je z razvojem mobilnih naprav in mobilnih aplikacij 

njihova funkcionalnost izredno povečala [5]. V 

današnjem času mobilni telefon ne nudi le primarne 

funkcije, pač pa ga učitelji lahko izkoristimo kot 

didaktični pripomoček in močno motivacijsko sredstvo. 

4. QR KODA 
Koda QR je matrična oz. dvodimenzionalna črtna koda, 

ki je bila prvotno namenjena predvsem za uporabo v 
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avtomobilski industriji, a je zaradi svoje enostavne 

uporabe danes zelo razširjena. Velikokrat je uporabljena 

v oglaševalske namene, saj za obisk spletne strani 

oglaševalca ni potrebno vpisovati URL naslova, pač pa 

kodo s pomočjo mobilnega fotoaparata ter mobilne 

aplikacije za obdelavo slikane kode le posnamemo. Tako 

nam naprava sama odpre spletno stran oglaševalca [6]. 

Danes QR kodo uporabljamo tudi v druge namene. Z njo 

lahko občasno popestrimo pouk, saj je uporaba zelo 

enostavna. Učenci si morajo predhodno na svoje mobilne 

telefone le naložiti mobilno aplikacijo za branje QR kod 

ter imeti dostop do mobilnih podatkov. 

5. PRIMER DOBRE PRAKSE 

5.1 Pridobivanje soglasij za uporabo 

mobilnega telefona v izobraževalne 

namene 
Mobilni telefoni so last učencev ali njihovih staršev. 

Zaradi tega je dobro, da se odločitev o uporabi v šoli 

sprejme z večinskim soglasjem vseh vpletenih, torej 

vodstva šole, staršev ter učencev [5]. Na srečo vodstvo 

naše šole spodbuja uporabo novih pristopov k 

poučevanju, kamor spada tudi uporaba informacijske 

tehnologije. 

Potrebno je bilo pridobiti še soglasje učencev in staršev. 

Učenci si načeloma želijo, da bi pri pouku lahko večkrat 

uporabljali računalnike, tablice, mobilne telefone … Ker 

so učenci pri učni uri uporabljali svoje mobilne telefone 

in brezžično omrežje naše šole ne pokriva ozemlja v 

okolici šole, sem za starše sestavila obrazec oz. 

dovoljenje za uporabo mobilnega telefona in porabo 

mobilnih podatkov na lastne stroške. Na srečo danes 

mobilni operaterji ponujajo zakup določene količine 

mobilnih podatkov in je to mnogokrat ugodnejše kot 

plačilo po porabi, tako da s tem nismo imeli težav. 

Ker so bili učenci razdeljeni v skupine, smo potrebovali 

le po en mobilni telefon na skupino. 

5.2 Ustvarjanje nalog za preverjanje 

znanja ter izdelava startnega lista 
Najprej sem si si iz učnega načrta za družbo [4] izbrala 

cilje, ki sem jih želela z načrtovano učno uro preveriti. To 

so, da učenci: 

 znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco, uro 

in kompasom, 

 poznajo sestavine zemljevida (znaki, tloris, mreža, 

legenda, naslov, datum, avtor, grafično merilo), 

 se orientirajo na različnih skicah (domači kraj), znajo 

brati podatke (besedni, količinski, simbolični 

podatki), 

 znajo skicirati preproste skice, zemljevide, 

 spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine 

(relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, rudnine). 

V vsebine, ki so jih učenci že poznali, sem vključila tudi 

poglobljene razlage posamezne, v šoli že obravnavane 

učne vsebine. Te so se nanašale predvsem na naravne 

značilnosti domače pokrajine. 

Pripravila sem startni list, na katerem je bil prostor za 

pisanje rešitev nalog. Učni list sem oblikovala tako, da so 

učenci nanje pisali večinoma kratke odgovore. 

 

Slika 1: Startni list 

5.3 Ustvarjanje QR kod 
Nato sem se lotila ustvarjanja QR kod. Na svetovnem 

spletu lahko najdemo veliko spletnih strani, ki nam 

ponujajo izdelavo QR kod. Izbrala sem spletno stran 

www.qr-code-generator.com [2], ki omogoča nalaganje 

besedila, slik, mp3 ter pdf datotek ter povezav na druge 

spletne strani. Uporaba statičnih QR kod je brezplačna, z 

registracijo pa je možno ustvarjati tudi dinamične QR 

kode, ki jih je možno kasneje preurejati. 

 

Slika 2: Spletna stran QR code generator omogoča 

brezplačno izdelavo QR kod [2] 

Sama sem ustvarila brezplačne statične QR kode. Pod 

vsako QR kodo sem napisala nalogo ali vprašanje ter 

namig, kje se nahaja naslednja kontrolna točka. 

Nato sem kode natisnila na papir oz. karton. Kode sem 

tudi plastificirala, da se ne bi zaradi različnih vremenskih 

vplivov (npr. vlaga) uničile. 

http://www.qr-code-generator.com/
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Slika 3: Primer QR kode, pod katero se skriva navodilo 

za nalogo oz. vprašanje ter namig za naslednjo kontrolno 

točko 

5.4 Izbira lokacije kontrolnih točk 
Naša šola se nahaja na mirni lokaciji, okoli šole pa 

imamo veliko prostora. Zato sem se odločila, da bo QR 

orientacija potekala večinoma zunaj. Izbrala sem si točke, 

kamor je bilo enostavno pritrditi kartončke s QR kodami 

ter za njihovo lokacijo enostavno sestaviti uganko, katera 

jim zagotavlja premik na naslednjo kontrolno točko.  

5.5 Priprava učencev na učno uro 
Ker so bili takratni četrtošolci, s katerimi sem izvedla 

učno uro orientacije, dokaj nevešči uporabe različnih 

programov, sem jih morala na to dobro pripraviti. Pred 

izvedbo same učne ure sem jim razložila osnove 

delovanja mobilne aplikacije za branje QR kod, ki so jo 

morali predhodno naložiti na svoje telefone. Predlagala 

sem jim mobilno aplikacijo QuickMark [3], ki po mojih 

izkušnjah dobro deluje. Pri nekaterih drugih aplikacijah 

se namreč včasih zgodi, da kode ne prepozna, če imamo 

npr. nemirno roko oz. smo pri slikanju kode nenatančni 

(kar se včasih tudi zgodi). 

 

Slika 4: Mobilna aplikacija QuickMark [3] 

Učence sem razdelila v štiričlanske heterogene skupine, 

seveda pa sem pri tem pazila, da je bil v vsaki skupini 

nekdo, ki je za izvedbo učne ure »posodil« svoj mobilni 

telefon. Poleg tega sem učencem tudi razložila, kako se 

rešujejo rebusi, saj sem jih vključila v naloge. 

5.6 Razdelitev vlog v skupini 
Eno od načel sodelovalnega učenja je odgovornost 

posameznega člana skupine. Prav zato sem 

posameznikom znotraj skupin dodelila vloge. Eden od 

članov skupine je skrbel za startni list ter je nanj 

zapisoval odgovore, drugi je skrbel za telefon in je bral 

naloge ter namige za naslednjo kontrolno točko. Tretji je 

pazil na čas in skrbel, da se skupina ni predolgo zadržala 

na posamezni kontrolni točki (čas, ko so bili učenci na 

progi, ni bil pomemben, so se pa vse skupine morale 

vrniti v učilnico do dogovorjenega časa), četrti pa je imel 

vlogo »redarja« in je skrbel za to, da so bili vsi člani 

osredotočeni na nalogo ter je opazoval, kako člani 

skupine med seboj sodelujejo. Po končani učni uri so 

posamezni člani skupin poročali, kako so opravili svojo 

nalogo ter s kakšnimi težavami so se soočali. 

5.7 Izvedba učne ure 
Posebne uvodne motivacije zaradi uporabe mobilnega 

telefona za učence niti ni bilo potrebno izvajati. Na 

začetku sem učencem le dala navodila za delo in razdelila 

startne liste. Eno od pomembnih navodil je bilo, da naj se 

skupina po branju kode umakne, tako da drugim 

skupinam ne bo izdala, kje je skrita kontrolna točka. To je 

velika prednost tovrstnih orientacijskih nalog. Pri 

klasičnem načinu je navodilo za opravljanje naloge 

namreč fizično zapisano na listu, ki se nahaja na določeni 

lokaciji. To pa pomeni, da se lahko naenkrat na določeni 

točki nabere več skupin, ki druga drugo pri opravljanju 

naloge motijo. Vsak član skupine je prejel tudi list z 

besedilom, ki je bilo vezano na določen del vprašanj 

(vsak član skupine je imel drugačno vsebino). Vsebina 

besedila se je nanašala na učno snov, ki smo jo 

obravnavali pri pouku, vendar so bile te teme še bolj 

poglobljeno obrazložene. Tako je vsak član imel 

odgovorno vlogo, da je vsebino zase prebral in nato 

ostalim članom skupine poročal o prebranem. Ker so 

skupine odhajale na progo na vsake 3 minute, so 

posamezni člani večine skupin takrat imeli čas, da so 

naštudirali svoj del vsebine. 

 

Slika 5: Posnetek zaslona na mobilnem telefonu, kot ga 

vidi učenec, ki posname QR kodo [3] 

Ko so vsi učenci končali z delom, smo si skupaj ogledali 

njihove odgovore. Tako so učenci dobili povratno 

informacijo o tem, koliko znajo in kaj vse smo tekom 
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šolskega leta obravnavali pri pouku, poleg tega pa še 

poglobili znanje o določenih vsebinah. 

Učna ura je učence še bolj povezala med seboj, saj je 

vsak s svojim znanjem prispeval k znanju celotne 

skupine.  

5.8 Evalvacija 
Zadnji del učne ure smo posvetili evalvaciji. Učenci so 

predstavili rezultate svojega dela. Člani posameznih 

skupin, ki so skrbeli za sodelovanje med člani skupine, so 

večinoma poročali o tem, da je bilo sodelovanje dobro, 

saj se je vsak izmed njih počutil soodgovornega za 

končen izdelek. Vsak posameznik je s svojim znanjem in 

vlogo v skupini pripomogel k temu, da so naloge uspešno 

rešili. 

Kljub dobri pripravi so poročali, da so imeli občasno 

težave s slikanjem QR kod, ki so bile postavljene na 

soncu, saj se je svetloba od njih odbijala in zato celotna 

koda ni bila vidna (kartončki so bili plastificirani). V 

prihodnje bi zato morali uporabiti matirane folije za 

plastificiranje. Če QR kode niso plastificirane, se ob 

morebitni vlagi črnilo tiskalnika razlije in zato kode 

postanejo neuporabne. 

Učencem je bilo všeč predvsem to, da so ponavljali in 

utrjevali svoje znanje na zanimiv in drugačen način. Pri 

tem smo poleg izobraževalnih ciljev iz učnega načrta za 

predmet družba dosegli tudi druge cilje. Učenci so se 

gibali na svežem zraku, se učili sodelovati med seboj, 

deliti odgovornosti in naloge, prevzemali odgovornost za 

svoj del naloge …  

6. ZAKLJUČEK 
Sodobna tehnologija nam lahko olajša pot pri 

zasledovanju ciljev in doseganju standardov znanja iz 

učnega načrta. Učencem, ki so danes v šolah, je uporaba 

sodobne tehnologije blizu in želijo si, da bi jo učitelji v 

pedagoški proces večkrat vključili. Učenci v 4. razredu so 

ravno v obdobju, ko dobivajo svoje prve mobilne naprave 

in zato je še toliko bolj pomembno, da jih pametno 

uporabljajo. Pri tem jim lahko učitelji pridemo naproti in 

jim pripravljamo zanimive ter drugačne učne ure, v 

katere večkrat vključimo rabo informacijske tehnologije. 
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POVZETEK  

Učenje jezika vsebuje štiri osnovne spretnosti: branje, pisanje, govorno sporočanje in slušno razumevanje. Receptivne 

sposobnosti so učencem dokaj lahke, nekoliko bolj zahtevne so produktivne spretnosti. Nekateri učenci imajo pri govornem 

sporočanju precej zadržkov zaradi strahu pred napakami, zasmehovanjem vrstnikov ter pomanjkanja samozavesti zaradi 

šibkega znanja besedišča. Pomembno je, da učencem zagotovimo pozitivno vzdušje in jih vzbodbujamo h govoru na 

drugačen in zanimiv način. Pri pouku angleščine je priložnosti za govor ogromno. Infografika vsebuje besedišče neke teme 

ter statistične podatke. Učenci se počutijo bolj samozavestni pri govoru, saj morajo podatke zgolj povezati v povedi. Poleg 

tega prek aktivnost širijo besedišče. Uporaba emotikonov je zabaven in učencem vsakdanji način komunikacije, ki popestri 

ure pouka in učence nezavedno spodbuja h govoru. 

Ključne besede  

govorno sporočanje, samozavest, infografika, emotikoni 

ABSTRACT  

There are four fundamental skills at learning foreign languages: reading, writing, speaking and listening. Students find 

receptive skills fairly easy, whereas they may face some difficulties at productive skills. Some students are considerably 

reserved about speaking because of their fear for mistakes, peer mockery, and lack of self-confidence due to poor vocabulary. 

It is important to provide positive atmosphere and promote speaking in different and interesting ways. English language class 

offers numerous opportunities for speaking. Infographics contain vocabulary and statistic data on a topic. Students feel more 

self-confident at speaking as they only need to make sentences using data. They also work on their vocabulary. Using emoji 

is a fun way of communication among students that they use daily. Emojis diversify lessons and subconsciously encourage 

speaking.  

Keywords 

speaking, self-confidence, infographic, emoji

1. UVOD  
Albert Einstein je dejal, da prava vrednost izobraževanja 

ni v učenju dejstev ali podatkov, temveč v urjenju uma k 

razmišljanju [1]. Učitelji se nenehno sprašujemo, kako 

učencem na inovativen, privlačen, predvsem pa na 

učinkovit način predstaviti učne vsebine. Naš namen ni 

zgolj učiti, temveč tudi naučiti ter učence naučiti veščin, 

ki jih bodo potrebovali pri nadaljnem izobraževanju. 

Učenci bodo lažje dosegali uspehe, če bodo sproščeni in 

motivirani, če se bodo počutili sprejete, predvsem pa, če 

bodo v inovativnih metodah poučevanja videli izziv.  

V članku bom predstavila dva primera iz prakse, kako pri 

učencih spodbujati govor.  

2. ŠTIRI SPRETNOSTI JEZIKA 
Jezik je kot živ organizem; nenehno se spreminja in 

prilagaja družbenim potrebam. Pravijo, da jezika ne 

moreš nikoli popolnoma obvladati. Tudi zato je 

poučevanje jezikov velik izziv. Ne učimo zgolj 

slovničnih pravil in pomena besed, temveč tudi kulturne 

značilnosti države, iz katere izhaja jezik. Spretnosti jezika 

razvrstimo v štiri skupine, ki so prikazane v preglednici 

1. 

Preglednica 1: Štiri spretnosti jezika [2] 

 INPUT OUTPUT 

 

 

GOVOR 
 

SLUŠNO 

RAZUMEVANJE 

 

GOVORNO 

SPOROČANJE 

 

PISANA 

BESEDA  

BRANJE 

 

PISANJE 

Kot je razvidno iz preglednice, sta receptivni sposobnosti 

(input) slušno razumevanje in branje. Te naj bi bile manj 

zahtevne, saj od slušatelja oziroma bralca ne zahtevata 

popolnega znanja jezikovnih značilnosti in pomena besed 

za razumevanje besedila. Učence pri razvijanju teh 
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spretnosti spodbujamo, da se ne osredotočajo na neznano, 

temveč iz besedila razberejo glavne misli. Za razliko od 

receptivnih pa so produktivne spretnosti (output) 

zahtevnejše. Tako govorno sporočanje kot tudi branje od 

nas zahtevata več znanja ter boljše spretnosti ne le na 

ravni besednih zvez in povedi, temveč pri celotni 

konceptualizaciji besedila. Posebnost pri govoru je to, da 

govorec nima veliko časa za razmislek pri tvorjenju 

povedi in zato učencem predstavlja poseben izziv. 

3. SPODBUJANJE GOVORA PRI 

UČENCIH 
Zelo pogosto so v razredu učenci, ki ne glede na znanje 

tujega jezika zavračajo govor. To je pripisati negotovosti 

ter strahu pred napakami in zasmehovanjem sošolcev. Če 

učenci ne bodo imeli dovolj priložnosti za govor pri 

pouku, bodo izven šolskih prostorov še bolj negotovi. 

Naš cilj pa je naučiti učence komunikacijskih veščin za 

življenje. 

Edini vir znanja so izkušnje, je dejal Einstein [1]. 

Dolžnost in odgovornost nas učiteljev je, da učencem 

omogočimo čim več možnosti za govor v tujem jeziku. 

Kako to doseči, pa je za učitelja kar velik zalogaj, saj 

mora najprej doseči, da imajo učenci poleg zadostnega 

besedišča tudi ustrezno slovnično znanje. Govor učencev 

razvijamo postopoma, od prvega triletja naprej. V 

zadnjem triletju osnovne šole pa se od učencev pričakuje 

že oblikovanje daljših tvorjenih besedil. Pri doseganju 

tega cilja nam pomaga sodobna tehnologija, ki je 

učencem domača, privlačna, nam učiteljem pa predstavlja 

popestritev tako pri načrtovanju kot tudi pri izvedbi 

pouka.  

3.1 Infografika 
Beseda infografika je zloženka besed 'informacija' in 

'grafika'. Že sama beseda zgovorno pove, da gre za 

vizualno predstavitev glavnih idej oziroma podatkov neke 

vsebine. Infografike so vedno bolj priljubljene v medijih, 

v poslovnem svetu in tudi v šolstvu. 

Pri pouku angleščine lahko infografiko uporabimo kot 

učni pripomoček pri razvijanju prostega govora. V tem 

primeru gre za enosmerno komunikacijo, torej 

predstavitev neke teme. Govorec je en učenec, ostali 

učenci pa ga aktivno poslušajo. To pomeni, da je njihov 

cilj razumeti besedilo, ne pa se sproti odzivati. 

Komentarji slušateljev sledijo po koncu predstavitve [3]. 

Infografike uporabljam kot pripomoček pri govornem 

nastopu. V uvodnem delu si izberem infografiko o učni 

temi, ki smo jo že usvojili. Tako učencem pripravim 

povzetek že znanega, da tudi učno šibkejši lažje sledijo 

moji predstavitvi. Nato si skupaj v računalniški učilnici 

ogledamo nekaj infografik. Opozorim jih na morebitne 

pasti pri izbiri. V parih si izberejo infografiko in jo skupaj 

predstavijo. Med seboj si pomagajo pri razlagi simbolov 

in podatkov ter pri tvorjenju povedi. Učitelj v tem delu 

učencem pomaga, jih vodi in jim svetuje. Nato si za 

samostojno predstavitev učenci sami izberejo temo 

infografike. Najpogosteje se odločajo glede na interese. 

Besedilo predstavitve si napišejo, ni pa nujno, da takega 

tudi predstavijo. Veščine prostega govora se na tej stopnji 

šele učimo, zato je smiseln zapis povedi zaradi tekočnosti 

in koherence.  

Pri predstavitvi učenci hitro dobijo vpogled v kvaliteto 

infografike. Kmalu spoznajo, da ne sme biti preveč skopa 

ali zasičena s preveč podatki. Povedi na infografiki niso 

dobrodošle, učenci pa pogosto ne vedo, kaj predstavlja 

določen podatek ali simbol. Po posamezni predstavitvi 

imajo slušatelji možnost komentarja ali dodatnih 

vprašanj. Tako so v razgovor povabljeni vsi učenci. 

Načeloma pri tem ne  čutijo pritiska, zelo pomembno pa 

je tudi, da jih pri pogovoru nihče ne ocenjuje.  

Učenci so infografik veseli, saj imajo občutek, da je 

prihranjenega ogromno dela, ne vedo pa, da med 

iskanjem in prebiranjem različnih infografik nezavedno 

usvajajo besedišče in se že misleno pripravljajo na 

vsebino govora.  

 

Slika 1: Infografika o infografiki [4, 5] 

Pozitivne strani infografik: 

- spodbujajo govor in/ali pogovor, še zlasti pri 

učencih, ki nimajo usvojenega veliko besedišča 

določene teme, 

- so vizualno stimulativne in privlačne na pogled 

(slika pove več), 

- besedilo je zgoščeno na ravni besednih zvez – 

učenci hitreje tvorijo povedi, 

- spodbujajo logično razmišljanje (ko morajo učenci 

zgolj iz besede ali besedne zveze ter številčnega 

podatka sklepati, kaj ta ponazarja), 

- spodbujajo kreativnost, če jih učenci izdelujejo sami, 

- spodbujajo možgansko nevihto, 

- učijo razlikovati bistvo (učenci razvijajo veščine 

iskanja ključnih besed), 
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- nezavedno širijo besedišče učencev tako med 

prebiranjem infografik na stopnji iskanja 

najustreznejše infografike kot tudi pri sami 

predstavitvi, 

- spodbujajo kritično razmišljanje, ko učenci izbirajo 

med različnimi infografikami za neko vsebino, 

- primerne so tudi za učitelje kot pripomoček pri 

pouku (privlačnost, preglednost, strnjenost 

podatkov). 

Morebitne pasti infografik: 

- pretirana zasičenost spleta z infografikami lahko 

učence pri iskanju prehitro zadovolji, če niso dovolj 

kritični, 

- prezasičenost podatkov na infografiki,  

- nerazumljivi podatki na infografiki. 

3.2 Emotikoni 
Emotikon oziroma s tujko 'emoji' je majhna digitalna 

slika ali ikona, s katero izražamo čustvo ali idejo. Beseda 

izhaja iz japonskih izrazov 'e', kar pomeni 'slika', ter 

'moji', 'črka'. Prvi emotikoni so se pojavili v reviji Puck 

leta 1881, ki je objavila slike štirih osnovnih izrazov na 

obrazu – veselje, potrtost, brezbrižnost in osuplost. Prva 

digitalna emotikona, veselje in smeh, sestavljena iz ločil, 

sta se pojavila leta 1982 v zvezni državi Pensilvanija v 

Združenih državah Amerike. Pravi razcvet so emotikoni 

doživeli po letu 1998, ko je Japonec Shigetaka Kurita za 

telefonsko podjetje sestavil 176 simbolov, s katerimi bi 

uporabniki lažje komunicirali [6]. Marca 2019 je bilo že 

3.019 različnih emotikonov in simbolov [7]. 

Nedvomno so emotikoni del našega vsakdana. Zlasti 

mladi jih uporabljajo v vsakodnevni komunikaciji. Zaradi 

popularnosti in vsesplošne uporabe lahko emotikone 

uporabimo tudi pri pouku. Za razliko od infografike pa 

lahko emotikone uporabljamo tako pri enosmerni kot tudi 

pri dvosmerni komunikaciji (pogovoru). Načinov in 

namenov uporabe emotikonov je ogromno, predstavljam 

le nekaj primerov za spodbujanje govora učencev: 

 Ker je emotikonov in drugih simbolov res veliko, 

lahko iz njih sestavimo niz, iz katerega učenci 

sestavljajo povedi, dialoge ali kratke zgodbe. Ker 

domišljija nima meja, nastane nemalo zanimivih 

zgodb, ob katerih se pogosto nasmejimo. 

 Podobna aktivnost, ki pa zahteva že več domišljije, 

je žrebanje treh emotikonov, iz katerih učenci 

skušajo opisati pripetljaj ali sestaviti kratko zgodbo. 

 Učenci imajo zelo radi verižno zgodbo. Vsak si 

izbere en emotikon ali simbol, ki služi kot iztočnica 

za poved. Po vrstnem redu učenci nizajo povedi in 

tako dobimo zgodbo. Sprva lahka naloga predstavlja 

izziv, saj je treba paziti ne le na sestavljanje povedi, 

temveč je treba dobro poslušati predhodnike in biti 

pozoren na smiselno vsebino. 

 Vsi dobro poznamo igro »Ugani, kdo«. Z učenci 

lahko izdelamo igralne podloge z emotikoni ali 

simboli na določeno temo in tako ustvarimo igro, ki 

se jo igrajo učenci v parih. 

 Ena izmed aktivnosti ob branju zgodb je oznaka 

oseb, kraja in časa dogajanja ter kratek povzetek 

zgodbe (če je smiselno, tudi v obliki dramskega 

trikotnika). To lahko učenci označijo z emotikoni, ki 

so jim v pomoč pri povzemanju zgodbe. 

 

Slika 2: Oznaka oseb, kraja dogajanja ter primer 

vsebinske analize pravljice Rdeča kapica pri pouku 

angleščine 

4. ZAKLJUČEK  
Informacijsko-komunikacijske tehnologije in vse novosti, 

ki jih prinaša razvoj družbe, ne predstavlja zgolj 

nevarnosti. Če znamo dobro izkoristiti danosti medmrežja 

in 'sodoben digitalni jezik' učencev, si lahko popestrimo 

učne ure, učencem pa približamo tuji jezik in jih 

spodbujamo h govoru. Medij, ki ga pri tem uporabljamo, 

ter način, kako vzpodbujati govor, sta zgolj pripomočka 

za dosego učnih ciljev. Ko bomo omogočili dovolj 

priložnosti za govor, ustvarili prijetno in spoštljivo 

vzdušje v razredu ter razbili strah pred nastopom, bomo 

dali učencem odlično učno popotnico.  
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TUDI OHRANJANJE TRADICIJE JE LAHKO IZZIV 

EVEN PRESERVING THE TRADITION CAN BE A 
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POVZETEK  

Prihajam iz manjšega kraja in vaškega okolja. Tudi naša šola ne spada med velike osnovne šole, saj imamo okoli 350 

učencev. Če bi se peljali skozi našo dolino ali si ogledali fotografije naših krajev, zagotovo ne bi pomislili, da naši učenci ne 

poznajo več poljskih pridelkov. Žal pa smo učiteljice ugotovile, da je tudi pri nas že prišlo do tega. Naši kraji imajo bogato 

tradicijo, svojevrstne šege in navade ob cerkvenih, posvetnih in “kmečkih” praznikih, ki pa tonejo v pozabo. Na šoli smo se 

odločili, da to preprečimo in začeli s folklorno dejavnostjo. Vsaka odrska postavitev prikazuje eno od navad ali šeg iz naših 

krajev in ker učenci radi plešejo in igrajo, imamo trenutno na šoli tri zelo uspešne folklorne skupine. Poleg tega organiziramo 

“zabavne in slastne dneve dejavnosti”, pri katerih nam pomagajo starejše gospe in včasih tudi gospodje. S skupino otrok 

obiščemo kmetijo in na njej pomagamo pri kakšnem opravilu, kot je recimo pobiranje krompirja, puljenje repe, izdelovanje 

metel, zobotrebcev in še kaj bi se našlo, seveda pa v zameno dobimo slastne flancate ali sveže pečen kruh iz krušne peči. Če 

pridemo pozimi, lahko pri izdelavi flancatov in peki kruha tudi sodelujemo. Med malico smo deležni zgodb, ki jim pri nas 

pravimo štorije in so včasih krožile med vaščani. Verjemite, naši učenci so navdušeni, krajani, ki sodelujejo z nami tudi, 

učiteljice pa zadovoljne, saj se šege in navade naših krajev prenašajo na naslednje generacije.  

Ključne besede  

tradicija, šege, navade, folklora, dnevi dejavnosti 

ABSTRACT  

I come from a small town in the rural setting. With only 350 pupils, our school classifies as a small school. If you drove 

through our valley or observed the photos depicting the area, you wouldn't think that our pupils are incapable of identifying 

all the crops. Unfortunately, this has become our reality. Our valley homes rich and unique traditions - special customs for 

sacral and secular country holidays, which are falling into oblivion. This is why our school has decided to prevent this by 

establishing folk dance groups. Each performance depicts our valley's customs and since students love to dance and perform, 

we currently have three very successful folk dance groups. With the help of the elderly, we organize entertaining and culinary 

activity days. We visit farms with groups of students and there we help harvest the potatoes or turnips, make brooms, 

toothpicks etc. In return, we get delicious fried pastry or fresh, hearth baked bread, which provides a traditional gourmet 

experience. If we visit in winter, we can help make fried pastry and bread. During our snack, we listen to stories which used 

to circulate among the villagers. The result is highly positive - our students are thrilled and so are the people who cooperate 

with us. In addition to this, the teachers are satisfied since the main objective of all the activities has been achieved – the 

cultural heritage is preserved with customs of our valley passed on to the next generations. 

Keywords 

tradition, customs, folklore, school activity days

1. UVOD  
V šoli stremimo k izobraževanju za trajnostni razvoj, saj 

je izobraževanje temelj in ključni pripomoček za 

spremembe vrednot in stališč, spretnosti, vedenja in 

načina življenja. Za naš cilj smo si zadali ohranjanje 

kulturne dediščine in povezovanje s starejšimi. Tako smo 

na naši šoli začeli s  folklorno dejavnostjo, z namenom, 

da ohranjamo  in raziskujemo  nesnovno in snovno 

kulturno dediščino. Vizija  naše dejavnosti je 

raziskovanje, poustvarjanje in ohranjanje domačega 

ljudskega izročila naše doline.  V okviru nadstandardnega  

in razširjenega programa aktivno delujejo na naši šoli tri 

otroške folklorne skupine, ki štejejo 70 članov – 

folklornikov.  Poleg plesa negujemo tudi večglasno 

ljudsko petje ter skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine 

še z obujanjem starih šeg in navad (izdelovanje 

zobotrebcev, brezovih metel), hrane (kuhanje žgancev, 

peka poprtnikov, izdelovanje flancatov). S folklorno 

dejavnostjo tako prenašamo dediščino naše doline, 

ohranjamo vrednote, spretnosti naših babic in dedkov ter 

s tem bogatimo življenja vseh nas. 

Naša dolina ima zares bogato tradicijo, za katero bi bilo 

škoda, da utone v pozabo [1], enako pa velja tudi za 

kmečka opravila, čeprav ima vse več otrok pa tudi 

odraslih izrazito negativen odnos do dela na kmetiji. 

2. FOLKLORNA DEJAVNOST 
Prvi začetki folklorne skupine segajo v leto 2002, in sicer 

so na Podružnični šoli Ponikve izvajali projekt povezan z 

ljudskim izročilom. Takrat so v šolo povabili tudi babice 

in dedke, ki so pripovedovali učencem zgodbe, ki jim pri 

nas rečemo štorije, ali pa so opisovali šege in navade ob 

cerkvenih in kmečkih praznikih (žetev, ličkanje koruze, 

pobiranje krompirja …). Povedali so, da so se ljudje po 
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opravljenem delu vedno znali poveseliti, zapeti in tudi 

zaplesati. Prisotne učiteljice so želele pesmi in plese 

obuditi in tako je nastala prva folklorna skupina. 

Učiteljice mentorice so svoje znanje izpopolnjevale z 

izobraževanji in seminarji, skupaj z nekaterimi učenci so 

se udeležile folklornih taborov in delavnic [2]. Kar so se 

naučili, so najprej pokazali na prireditvah v šoli in nato v 

kraju. Zanimanje učencev za folkloro je raslo, dejavnost 

se je preselila tudi na centralno šolo, skupina pa se je 

začela udeleževati tekmovanj in dobivati priznanja na 

državnem nivoju. Danes na šoli delujejo tri folklorne 

skupine, v katere so učenci razporejeni glede na starost: 

učenci drugega in tretjega razreda sestavljajo najmlajšo 

skupino, naslednjo učenci četrtega in petega razreda, 

ostali pa sestavljajo starejšo folklorno skupino. Z njimi 

dela pet mentoric. Zanimivo se mi zdi, da sta pri folklorni 

dejavnosti na šoli bolj ali manj enakomerno zastopana 

oba spola, medtem ko se npr. za sodelovanje pri pevskem 

zboru odloča bistveno več deklic in le peščica dečkov; 

medtem ko je pri folklori, ki poleg petja vključuje tudi 

ples, vključeno približno enako število dečkov kot deklic. 

To in pa dejstvo, da se otroci zelo radi vključujejo v 

folklorne skupine in je njihovo število članov dokaj 

konstantno ali pa celo rahlo narašča, kaže na to, da je 

folklorna dejavnost zelo dobro sprejeta tako pri otrocih 

kot tudi pri starših, ki folklorno dejavnost sprejemajo z 

naklonjenostjo in jo pri svojih otrocih tudi spodbujajo. 

Otrokom je namreč na voljo več šolskih in obšolskih 

dejavnosti, od športnih do ustvarjalnih kot tudi glasbena 

šola. Dejstvo, da je udeležba pri folklorni dejavnosti kljub 

temu tako visoka, kaže na to, da je delo z učenci na tem 

področju dobro zastavljeno.  

Odrska postavitev vedno vključuje zgodbo, ki izhaja iz 

življenja kraja v preteklosti, tako gre za prikaz otroških 

iger iz starih časov, raznih dogodkov ali posebnih ljudi, 

ki so tako ali drugače zaznamovali čas, v katerem so 

živeli naši starši, njihovi starši ali še prej [3]. Za vsako 

postavitev posebej se ročno sešije obleke za vse 

nastopajoče. Le-ti govorijo v narečju, tako da se doseže 

čim bolj pristen vtis izvirnosti. 

V postavitvi “Prvič v šolo” je prikazano, kako otrok pride 

prvič v šolo. V razredu so otroci različnih starosti in 

znanj, učiteljica je stroga in temeljita, otrok pa se poskuša 

vključiti po najboljših močeh [4]. 

 

Slika 1: Prvič v šolo 

V postavitvi “K Banči po mlejku” je prikazano, kako so 

otroci včasih hodili po mleko k oddaljenim kmetijam. Na 

poti so srečevali vrstnike, ki so hodili po istih opravkih, 

del poti so šli skupaj, se igrali, včasih sprli in 

“zmikastili”, predvsem pa je bil to del njihovega 

vsakdana, kakršnega današnji otroci ne poznajo več. 

 

Slika 2: K Banči po mlejku 

V postavitvi “Korlovc gre” je prikazano druženje otrok 

ob igri, igrajo se na malo odmaknjenem kraju, da so skriti 

očem odraslih, ki bi jim morda naložili drugo delo, toda 

tu je prisoten strah, da ne bo prišel Korlovc – mož, ki po 

pripovedovanju staršev lovi otroke in jih odpelje s seboj. 

V preteklosti starši niso imeli ravno časa, da bi pazili, kaj 

otroci počnejo, postavili so pravila, v primeru, da jih 

bodo otroci prekršili, pa so zagrozili z raznimi nesrečami 

in bitji, ki bi jih pograbila, če se bodo preveč spozabili. 

Resnici na ljubo je bil ta način tudi dokaj učinkovit, saj 

dokler otroci niso bili večji, so se bali iti sami v gozd, 

stikati po podstrešjih in kleteh, zelo so se bali kakršnih 

koli kač, sov in podobno. 

 

Slika 3: Korlovc gre 

V postavitvi “Tepežnica” je prikazano tepežkanje, ko 

otroci en dan v letu hodijo naokoli z leskovo šibo in ko 

srečajo odraslega, ga simbolično našeškajo po zadnji 

plati, ta pa jih nato obdaruje s kakšno malenkostjo, npr. s 

suhim sadjem ali kakšnim orehom. Ta navada je bila še 

ne dolgo nazaj zelo živa, sedaj pa se ga spomni le še 

malokdo. 

3. DNEVI DEJAVNOSTI NA 

KMETIJI 
Posebna oblika pouka so tudi dnevi dejavnosti, kjer 

učenci spoznavajo delo na kmetiji, pri nekaterih delih 

tudi pomagajo in ob tem spoznavajo okolje, v katerem 

živijo. Čeprav je šola na podeželju, je kmetij čedalje 

manj, postajajo pa tudi vse bolj usmerjene v manj 

raznovrstno pridelavo in posledično ni več samo po sebi 

umevno, da učenci poznajo vse rastline, ki jih kmetje 

pridelujejo, in vsa opravila na kmetiji. Do kmetije se gre 
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praviloma peš, tako da se učenci še rekreirajo, na kmetiji 

pa nato spoznavajo tipična kmečka opravila, kot je na 

primer pobiranje krompirja, puljenje repe, kolerabe, 

hranjenje živine … 

Drugi sklop dejavnosti, ki jih na kmetiji spoznajo učenci, 

je izdelovanje izdelkov za potrebe kmetije ali tudi za 

prodajo. V preteklosti je bilo namreč v navadi, da se je v 

pozni jeseni in pozimi, ko ni bilo toliko dela na polju, na 

kmetiji popravljalo razna orodja in izdelovalo nova. 

Učenci se spoznajo z izdelavo brezovih metel, ki so jih 

nekdaj na vsaki kmetiji uporabljali za pometanje po 

hlevih in dvoriščih, spoznajo pa tudi, kako se izdela 

grablje. Posebnost Dobrepolja so bili nekdaj zobotrebci, 

ki so jih še nekaj desetletij nazaj izdelovali praktično pri 

vsaki hiši in so bili pomemben vir dohodka v zimskem 

času. Za izdelavo zobotrebcev je potreben les lipe, topola 

ali leske in zaradi množične porabe do njega včasih ni 

bilo lahko priti. Les so z žago narezali na krajše kose, te 

so nato razcepili v manjše paličice, ki so jih priostrili s 

posebnim nožičem imenovanim “fovč”. Po tem nožičku 

so tudi Dobrepoljce imenovali “Fovcki”. Izdelane 

zobotrebce je bilo potrebno posušiti in z nitjo zvezati v 

okrogle paketke imenovane “butarice”, ki so jih nato 

prodali. Ker je šlo za skupek raznovrstnega dela, ki je 

bilo različno zahtevno, je bila pri tem delu udeležena vsa 

družina, vsak po svojih sposobnostih in času, ki ga je 

imel na razpolago. Velikokrat so iz tega nastali pravi 

družabni večeri, zbrali so se sosedje, izdelovali 

zobotrebce, klepetali, prepevali in pripovedovali zgodbe 

iz ljudskega izročila. Vedenje o tem se je začelo hitro 

izgubljati, sedaj pa se s pomočjo ljudi, ki te veščine še 

obvladajo, vrača nazaj v zavest ljudi našega kraja [5]. 

 

Slika 4: Izdelovanje zobotrebcev 

4. OBISKI KRAJANOV V ŠOLI 
Večkrat nas obiščejo babice oziroma upokojenke  iz 

društva kmečkih žena, s katerimi smo se povezali in nam 

pomagajo pri tehniških in naravoslovnih dnevih. Tako 

smo pekli potico in medenjake. Lotili pa smo se tudi 

žgancev. Upokojeni gospe iz društva kmečkih žena sta 

vsaka v svoji skupini usmerjali učence, tako je spet dišalo 

po šoli, in sicer po koruznih, ajdovih in krompirjevih 

žgancih. Naše povezovanje smo potem predstavili tudi na 

sejmu Altermed, kjer smo prejeli zlato priznanje. Učenke 

so skupaj z mentoricami in v povezavi z babicami 

naredile še eno tradicionalno dobrepoljsko jed, in sicer 

ajdove štruklje, ki se jih postreže ob velikonočni šunki. 

Poleg pa so seveda sodile še zgodbe in prigode iz 

mladosti babic in dedkov. Učenci so tako na nevsiljiv 

način spoznali šege in navade ter pregovore o kruhu, 

delu, jedi.  

 

 
 

Slika 5: Poprtnik gospe Nade Lunder, ki sodeluje z nami 

5. ZAKLJUČEK 
Ohranjanje tradicije ni in ne more biti naloga samo za 

ljudi, ki se s tem ukvarjajo poklicno. Vsak bi moral 

poznati temeljne značilnosti iz preteklosti kraja, v 

katerem živi, prepoznavati, kaj je dobrega v njih in tisto 

predajati naprej naslednjim rodovom. Tako kot pri 

slovenskem jeziku velja, “vsaka vas ima svoj glas”, velja 

tudi dejstvo, da je v vsakem kraju skrita prava zakladnica 

zgodb in navad, ki jih marsikje skoraj nihče več ne 

pomni. V našem kraju je na srečo drugače, ljudsko 

izročilo se v zadnjih letih dokumentira in ohranja.  
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OTROKOVE PRAVICE V DESETIH MINUTAH 

CHILDREN'S RIGHTS IN TEN MINUTES 
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POVZETEK  

Na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik deluje delovna skupina za bralno pismenost, ki je po končanem triletnem 

usposabljanju za samoevalvacijo še naprej želela uresničevati in slediti izbranemu cilju na področju bralne pismenosti 

učencev in učenja učenja. Skupina je sestavila operativni načrt sistematičnega poučevanja bralnih učnih strategij za razredno 

stopnjo. Učenci do petega razreda spoznajo pet strategij. Člani skupine so se odločili, da se učenci v četrtem razredu naučijo 

uporabe Paukove strategije, katere cilj je postopno zgoščevanje besedila, ki se zaključi s povzemanjem. Strategijo učence uči 

knjižničarka v okviru knjižnično informacijskega znanja. Tema učenja so otrokove pravice, ki jih obravnavajo pri predmetu 

družba. Učenci v besedilu poiščejo ključne besede, potem pa s pomočjo le-teh sestavijo ustni povzetek. Iskanje ključnih 

besed je za učence velik izziv. Tudi sestava ustnega povzetka od učencev zahteva veliko znanja. Avtorica prispevka, ki je 

hkrati tudi izvajalka pouka, učence ob začetku ure izzove tako, da jih motivira z obljubo, da se bodo z uporabo predstavljene 

strategije v desetih minutah naučili vse o otrokovih pravicah.  

Ključne besede  

knjižnično informacijsko znanje, Paukova strategija, bralne učne strategije, učenje učenja  

ABSTRACT 

Further development of reading readiness and learning to learn have been the aim of our workgroup at the Fran Albreht 

Primary School in Kamnik. The wrokgroup has designed a systematic plan to teach reading strategies in the first years of 

schooling. Up to year 5, the pupils adopt five different strategies. Our workgroup has decided to teach the year 4 pupils 

Pauk's reading strategy, whose aim is to learn to extract the gist and summarise the text. The librarian teaches the strategy 

together with the library skills. The topic are children's rights, which the pupils study at social studies. The pupils find the key 

words and use them to summarise the text verbally. Even such a simple task demands a lot of knowledge on the part of the 

students. At the beginning of the lesson, the students are motivated by the promise that they will learn everything about the 

children's rights in just ten minutes.  

Keywords 

Library skills, Pauk's strategy, reading strategies, learning to learn

1. UVOD 
Naša šola se je pred leti vključila v državni projekt 

Izpopolnjevanje za samoevalvacijo. Na nivoju šole smo 

določili dva glava cilja. Eden izmed njiju je bil izboljšati 

funkcionalno pismenost učencev v slovenskem jeziku. Za 

doseganje tega cilja smo si izbrali naslednjo strategijo: z 

različnimi učnimi metodami in oblikami, z ustvarjanjem 

vzpodbudnega učnega okolja učencem omogočamo 

razvijanje in izboljševanje funkcionalne pismenosti. Tudi 

po zaključku triletnega projekta smo želeli še naprej 

slediti izbranemu cilju. Zato smo v naslednjem šolskem 

letu kot skupinsko izobraževanje izbrali področje bralne 

pismenosti in učenja učenja. Najprej smo želeli spoznati 

še več teoretičnih podlag s tega področja.  

2. BRALNE UČNE STRATEGIJE V 

TEORIJI 
Ravnatelj šole je imenoval delovno skupino za bralno 

pismenost, v katero smo bile vključene učiteljice 

slovenščine, knjižničarki, svetovalna delavka, 

pedagoginja in specialne pedagoginje. Članice delovne 

skupine smo bile zadolžene, da učiteljskemu zboru na 

pedagoški konferenci predstavimo nekaj teorije izbranega 

področja. Vsebino konference smo razdelile na teoretični 

in praktični del. V teoretičnem delu smo predstavile 

teorijo bralne pismenosti in učenja učenja ter pokazale 

nekaj primerov uporabe (semafor, VŽN, Paukova 

strategija …), sledila je delavnica. Z njo smo želeli, da bi 

sodelavci razmislili o tem, kako bi izboljšali bralno 

pismenost učencev in kako bi učence naučili metod 

učenja. Učiteljski zbor smo razdelili v 13 skupin oziroma 

strokovnih aktivov. Skupine učiteljev predmetne stopnje 

so bile oblikovane glede na predmetna področja 

poučevanja, skupine učiteljev razredne stopnje pa glede 

na razred, v katerem poučujejo. Njim so bili pridruženi 

tudi učitelji podaljšanega bivanja. V skupinah so nas 

skozi razmišljanje vodila tri vprašanja: 

1.  Kako se pri naših učencih kažejo težave na področju 

bralne pismenosti in pri učenju učenja?  

Med odgovori na to vprašanje so sodelavci med 

drugim zapisali: *organiziranost šolske mize, 

torbice, potrebščin, *površno branje navodil, slaba 

tehnika branja, pomanjkanje vztrajnosti pri branju, 

nesamostojnost, *učenci ne berejo pozorno, ne znajo 

poiskati bistva in povezati delov v celoto, *težave 

pri razumevanju prebranega (navodil), ne znajo se 

učiti, težave pri primerjanju besedil, ne znajo izpisati 

bistva, težave pri oblikovanju miselnih vzorcev, 
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*nerazumevanje navodil, preskromno besedišče, 

učenci se ne znajo učiti, *nerazumevanje navodil, 

kar vodi v nepravilno rešene naloge in neustrezno 

izvedeno praktično delo. Težave pri iskanju bistva iz 

besedila (zapiski, izdelava plakata, kratko 

poročanje…). 

2.  Kakšno je vaše mnenje o predstavljenem projektu? 

Kako bi se mi tega lotili? S katerimi aktivnostmi bi 

izboljšali bralno pismenost in kompetenco učenje 

učenja?  

Sodelavci so razmišljali takole: *konstruktivno 

spodbujamo nadaljnje delo na področju bralne 

pismenosti, izobraževanje za učitelje in starše, 

konkretne in enostavne dejavnosti v sodelovanju s 

kolegi, gledališke, lutkovne predstave starejših 

učencev za mlajše, *naredimo posnetek dejanskega 

stanja - marsikaj že delamo na šoli, vprašali se 

bomo, kaj želimo izboljšati, načrtovanje dejavnosti, 

izvajanje in evalvacija, *izboljšanje bralne tehnike, 

spodbujanje zanimanja in rokovanja s knjigo, 

širjenje besednega zaklada, reden obisk knjižnice, 

učenje novih besed. 

3.  Katere aktivnosti bi želeli zase, za svoj profesionalni 

razvoj na tem področju? V katere teme, področja 

bralne pismenosti in učenja učenja bi se želel 

poglobiti? 

Ponudili smo širok nabor izobraževanj, sodelavci pa 

so največkrat izbrali med naslednjimi možnostmi: 

*bralne učne strategije, priprava nalog in vprašanj 

po Bloomu, motivacija in učenje.  

Glede na njihove odgovore, smo sklenili, da bo torej 

naša glavna naloga še naprej razvijanje bralne 

pismenosti in učenja učenja.  

Po končanem razmišljanju o omenjenih treh vprašanjih 

smo sodelavcem pokazali še operativni načrt razvijanja 

bralne pismenosti ene ljubljanskih osnovnih šol. Ta načrt 

je vseboval aktivnosti, ki so bile zapisane oziroma 

razdeljene po razredih oziroma predmetnih področjih. Po 

pregledu načrta smo lahko samo še potrdili že naše 

predhodno razmišljanje, namreč, da na šoli veliko takih 

oziroma podobnih aktivnosti že delamo, vendar jih do 

sedaj še nismo zapisali v taki obliki. Konferenco smo 

zaključili motivirani, saj smo ugotovili, da smo na tem 

področju že precej aktivni.  

Dali smo si mesec dni časa, da vsak posameznik z učenci 

poskusi z razvijanjem bralne pismenosti s pomočjo idej 

oziroma naborom aktivnosti načrtnega razvijanja bralne 

pismenosti. Na naslednji konferenci smo poročali o 

primerih dobre prakse oziroma o tem, kaj smo izvajali. 

Več aktivnosti so izvajale učiteljice razrednega pouka, ki 

so poročale o uporabi pojmovne mreže v obliki dlani, 

ribje kosti, časovnega traku, manj so bili aktivni učitelji 

predmetne stopnje, spet bolj aktivne pa so bile učiteljice 

dodatne strokovne pomoči oziroma specialne 

pedagoginje, ki so precej bralnih učnih strategij naučile 

uporabljati učence predmetne stopnje, ki imajo učno 

pomoč. Sklep konference je bil, da s tem načinom 

nadaljujemo do konca šolskega leta. Ravnatelj nam je 

sporočil še, da si lahko obetamo obisk ene glavnih 

strokovnjakinj s tega področja.  

Pred začetkom novega šolskega leta nas je na eni od 

uvodnih pedagoških konferenc obiskala strokovnjakinja s 

področja bralnih učnih strategij dr. Sonja Pečjak. Na 

njenem predavanju smo zelo podrobno spoznali teorijo 

bralnih učnih strategij, ki je predstavljena v monografiji z 

enakim naslovom [1]. Člani delovne skupine smo menili, 

da vendarle potrebujemo še nekaj konkretnih idej in 

nasvetov, kako vse to udejanjiti v praksi, da bi lahko 

pripravili nekaj konkretnih primerov nalog, ki bi jih lahko 

kadarkoli uporabili pri pouku.  

Specialna pedagoginja se je zato dogovorila za obisk še 

ene izmed strokovnjakinj s področja bralnih učnih 

strategij in obiskala nas je gospa Mira Kramarič, 

upokojena učiteljica razrednega pouka.  

Gospa Kramarič je v sodelovanju z gospo Pečjak 

sodelovala tudi pri pripravi priročnika z naslovom Bralne 

učne strategije [2], ki je izšel pri založbi Rokus Klett. Ta 

priročnik so učiteljice razrednega pouka že poznale, saj 

so poleg priročnika obstajali tudi snopiči z nalogami za 

urjenje bralnih učnih strategij, ki so jih ob nakupu 

kompleta delovnih zvezkov omenjene založbe prejeli 

učenci tretjega, četrtega in petega razreda. En izvod 

priročnika sem že pred časom kupila tudi za šolsko 

knjižnico, tako da sem njegovo vsebino poznala tudi 

sama. Na sestanku delovne skupine za bralno pismenost, 

na katerem smo se člani pripravljali na obisk gospe 

Kramarič, smo pregledovali omenjeni priročnik. Odločili 

smo se namreč, da bomo ob obisku gospe Kramarič 

sodelavcem predstavili tržnico strategij.  

Medtem, ko smo si delili zadolžitve, kdo bo predstavil 

določeno strategijo za tržnico, se mi je utrnila ideja, da bi 

ta priročnik imeli vsi strokovni delavci. Člani delovne 

skupine so mojo idejo podprli, zato sem jo še pred 

obiskom povedala tudi ravnatelju, ki jo je na naše veselje 

tudi uresničil.  

Sledil je omenjeni obisk strokovnjakinje na šoli. Gospa 

Kramarič nam je na primerih pokazala praktično uporabo 

posameznih strategij. V začetku je predstavila vse štiri 

jezikovne spretnosti. Več časa smo namenili metodam 

začetnega opismenjevanja in branju. Zato je predstavila 

strategije za dobro bralno razumevanje, ki so med 

drugim: ustvarjanje mentalnih slik, uporaba predznanja, 

postavljanje vprašanj, sklepanje in zaključevanje, 

določanje bistva, sintetiziranje in povezovanje informacij, 

uporaba podpornih strategij. Za zaključek pa je 

predstavila strategijo postavljanja vprašanj in odgovorov. 

Uporabo te strategije je pokazala z različnimi besedili, 

primernimi za več razredov. Po koncu njenega 

predavanja smo sodelavce povabili na ogled tržnice, 

vsakemu pa izročili še po en izvod priročnika.  

3. OD TEORIJE K PRAKSI 
Vsi strokovni delavci smo bili zdaj »opremljeni« s teorijo 

in primeri uporabe bralnih učnih strategij. Potrebovali 

smo le še način, kako bomo naš načrtovani cilj razvijanja 

bralne pismenosti dosegli v praksi. Spet smo se zbrale 

članice delovne skupine in sklenile, da se bomo na 

podlagi prejetega priročnika lotili načrtnega poučevanja 

bralnih učnih strategij in da bomo za vsak razred določili 

eno strategijo, ki se je bodo učenci naučili.  

Sklicali smo še en sestanek, na katerem smo bile prisotne 

članice delovne skupine za bralno pismenost in vodje 

strokovnih aktivov. Na njem smo določili strategije za 

posamezne razrede in načine, kako oziroma kdo bo 

projekt izvajal. Knjižničarka sem oblikovala zapis in ga 

posredovala vodjem strokovnih aktivov v presojo. V treh 

tednih so se sestali člani vseh strokovnih aktivov, ki so 
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predlog obravnavali ter ga tudi potrdili. Zato smo lahko 

začeli z izvajanjem.  

Oblikovali smo naslednji načrt za poučevanje bralnih 

strategij za razredno stopnjo:  

Preglednica 1: Načrt poučevanja bralnih učnih strategij 

razred Bralna učna 

strategija 

Izvajalec 

1. razred časovni trak knjižničarki v 

sodelovanju z 

razrednimi 

učiteljicami 

2. razred pojmovna mreža 

v obliki dlani in 

ribja kost 

knjižničarki v 

sodelovanju z 

razrednimi 

učiteljicami 

3. razred Vennov diagram knjižničarki v 

sodelovanju z 

razrednimi 

učiteljicami 

4. razred Paukova 

strategija do 3. 

faze 

knjižničarki v 

sodelovanju z 

razrednimi 

učiteljicami 

5. razred Paukova 

strategija (vse 4 

faze) 

knjižničarki v 

sodelovanju z 

razrednimi 

učiteljicami 

 

Načini uvajanja bralnih strategij v razredu: odločili smo 

se, da bomo učenje bralnih strategij izvajali v okviru 

knjižnično informacijskega znanja (KIZ).  

Načini so lahko različni oziroma po dogovoru 

knjižničarke in učitelja. Namen takega načina je bil, da bi 

se učenci vsako leto postopno naučili uporabe ene bralne 

učne strategije in jih potem naprej samostojno uporabljali 

na predmetni stopnji. Izkazalo se je, da je bil načrt in 

izbira strategij dobra, kar so potrdile tudi evalvacije 

strokovnih aktivov razredne stopnje ob koncu prvega leta 

sistematičnega načina poučevanja. Glede načina izvajanja 

pouka včasih najprej sama predstavim strategijo, potem 

jo učenci skozi leto nekajkrat ponovijo in utrdijo še z 

učiteljico, včasih strategijo učence nauči učiteljica, mi pa 

jo uporabimo na drugem besedilu. Tudi namen uporabe 

strategij je različen. Lahko jo uporabimo kot uvod v novo 

snov ali kot ponovitev že znane snovi. Vse je torej 

odvisno od dogovora knjižničarke in učiteljev. 

4. POUČEVANJE STRATEGIJ 
Iz preglednice 1 je razvidno, katere strategije učenci 

usvojijo v izbranem razredu. V prvem razredu se 

spoznajo s časovnim trakom na primeru znane in neznane 

pravljice. V drugem se učencu naučijo pojmovne mreže v 

obliki dlani, s katero si pomagamo pri razumevanju 

besedila ali opisa. Poleg te strategije smo izbrali še 

strategijo ribje kosti, s katero si lahko pomagamo pri 

učenju nasprotij, sopomenk, pomanjševalnic in podobno. 

Dve strategiji smo izbrali zato, ker ribja kost ne zahteva 

veliko časa. V tretjem razredu učenci Vennov diagram 

poznajo že pri predmetu matematika, zato ga za 

primerjavo dveh besedil uporabimo še pri slovenščini. V 

četrtem razredu pa se učenci prvič srečajo s Paukovo 

strategijo, ki jo v petem razredu zaključijo še s pisnim 

povzetkom. Za četrtošolce je dovolj velik izziv že iskanje 

ključnih besed, zato z učenci besedilo povzamemo ustno. 

V nadaljevanju predstavljam primer izvedene ure pouka, 

v kateri se učenci prvič srečajo z omenjeno strategijo. 

Strategijo uporabljamo za zgoščevanje besedila, ki se 

zaključi s povzetkom. Prispevek sem naslovila Otrokove 

pravice v desetih minutah. Gre za to, da na primeru 

daljšega besedila na temo otrokovih pravic iz učbenika za 

družbo v četrtem razredu učenci s pomočjo ključnih 

besed v desetih minutah povzamejo bistvo besedila.  

5. PAUKOVA STRATEGIJA V 

ČETRTEM RAZREDU 
Četrtošolce učimo Paukovo strategijo, le da namesto 

pisnega povzetka v zadnjem koraku z njimi oblikujemo 

ustni povzetek. Tretji korak, iskanje ključnih besed, je 

namreč za učence kar velik zalogaj in izziv, ko pa so 

ključne besede izbrane, pa jim ustno povzemanje 

presenetljivo ne predstavlja nobenih težav.  

Učencem najprej razložimo namen in uporabo strategije. 

Strategija je sestavljena iz več korakov.  

Pred branjem prazen list papirja razdelimo navpično v 

dva dela (črta je 1/4 od desnega roba).  

Učenec najprej pozorno prebere besedilo. Daljše besedilo 

razčleni v manjše dele (odstavke). Sledi drugo branje 

besedila.  

Potem na levo stran lista zapiše pomembne besede, 

besedne zveze in povedi.  

V naslednji fazi na desno stran lista zapiše bistvene, 

ključne besede kot obrobne razlage, ki pozneje pomagajo 

pri priklicu informacij.  

V zadnji fazi pa na podlagi ključnih besed napiše kratek 

povzetek, ki mu pomaga pri ponavljanju.  

Ponavljanje izvaja na naslednji način: učenec list papirja 

prepogne ali prekrije levo stran in s pomočjo desne strani 

ponavlja besedilo. Med ponavljanjem se vedno lahko 

vrača na levo stran besedila, kjer so informacije bolj 

popolne, po potrebi iz izvirnika dopolnjuje zapiske na 

levi in desni strani.  

Preglednica 2: Paukova strategija 

NASLOV: 

Zapis/besedilo ( 1. in 2. faza) 

 

Ključne besede  

(3. faza) 

Povzetek (4. faza) – sestavimo USTNO, sledi 

ponavljanje 

 

Izvedbo te strategije sem malo prilagodila. Ko smo se z 

učiteljicami četrtega razreda dogovarjale za izvedbo ure, 

so predlagale, da bi uporabili besedilo na temo otrokovih 
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pravic, ki ga obravnavajo oziroma so ga že obravnavali 

pri družbi. Iz učbenika za družbo sem prepisala besedilo z 

naslovom Enake pravice za vse otroke. Učenci imajo 

učbenike iz učbeniškega sklada, zato vanje žal ne smejo 

pisati ali podčrtovati, kar pa se mi pri tej metodi zdi 

ključno. V treh oddelkih so snov že predelali in smo s to 

metodo snov le utrdili, v dveh pa je bila ta snov nova. V 

vseh oddelkih so bili učenci na koncu presenečeni, da so 

spoznali drugačen način učenja. Večini učencev je bil 

nov način všeč.  

Kako smo se lotili dela? Z učenci smo skupaj prvič 

prebrali besedilo. Ob drugem branju smo z različnimi 

barvami podčrtali pomembne dele besedila. Sledilo je 

skupno oblikovanje in zapis ključnih besed v obrobni 

prostor. Ob koncu smo s pomočjo ključnih besed ustno 

sestavili povzetek.  

V preglednici 3 je prikazan rešen primer, na sliki 1 pa je 

fotografija enega izmed rešenih učnih listov. 

 

Preglednica 3: Besedilo o otrokovih pravicah 

NASLOV: OTROKOVE PRAVICE 

Zapis/besedilo (1. in 2. faza) 

Vsi ljudje na svetu bi morali imeti 

možnosti zadovoljiti svoje 

osnovne potrebe. Predstavniki 

držav v Organizaciji združenih 

narodov so te potrebe prepoznali 

kot pravice ljudi. Posebej so 

zapisali pravice otrok. In katere 

pravice imajo otroci? 

Pravica do imena in državljanstva: 

ko se otrok rodi, njegovo ime in 

priimek, datum rojstva, imena 

staršev in državljanstvo zapišejo v 

rojstni list. Državljani Slovenije 

imajo slovensko državljanstvo.  

Pravica do družine: otroci imajo 

pravico, da živijo pri svojih 

starših. Kadar starši ne živijo 

skupaj, imajo pravico do stikov s 

staršem, ki živi drugje. Včasih 

starši ne znajo ali ne morejo 

skrbeti za svoje otroke. V takih 

primerih mora zanje poskrbeti 

država. Njene službe otrokom 

običajno poiščejo rejniške 

družine, ki jih vzamejo v oskrbo. 

Pravica do zdravja: odrasli morajo 

skrbeti za zdravje otrok tako, da 

jim dajejo primerno hrano, 

obleko ter omogočajo življenje v 

zdravem okolju. Kadar otroci 

zbolijo, imajo pravico, da zanje 

poskrbi zdravnik.  

Pravica do igre in prijateljev: 

otroci imajo pravico do prostega 

Ključne besede  

(3. faza) 

  

 OZN 

  

 pravice otrok 

 ime in  

 

Državljanstvo 

(rojstni list) 

 



družina (starši, 

rejniška družina) 

 

  

 

  

   

 zdravje (hrana, 

obleke, zdravnik) 

 

 

 

 

 igra in prijatelji 

 

  

 

časa in igre, primerne njihovi 

starosti. Pravico imajo, da se 

družijo s prijatelji.  

Pravica do izobrazbe: te pravice 

otroci nimajo preveč radi. Vendar 

jim omogoča, da pridejo do 

poklica in znanja, ki jim bosta 

omogočila dostojno življenje. 

Njihova pravica pa je tudi, da jih v 

šoli vzgajajo v duhu razumevanja, 

miru, strpnosti in prijateljstva. 

Pravica do svojega mnenja in 

izražanja: vsi ljudje, tudi otroci, 

imajo pravico povedati ali 

napisati, kaj mislijo. Kadar odrasli 

sprejemajo odločitve, ki zadevajo 

otroke, morajo prisluhniti tudi 

njihovemu mnenju. Temu naj bi 

sledil skupni dogovor. 

Pravica do nenasilnega ravnanja: 

odrasli morajo otroke varovati 

pred kakršnim koli nasiljem. Ob 

vsakem nasilju poišči pomoč pri 

starših, učiteljih ali drugih ljudeh, 

ki jim zaupaš. Kadar si v stiski, 

lahko telefoniraš tudi na 

brezplačni telefon za otroke in 

mladostnike ali se obrneš na 

Varuha človekovih pravic.  

Pravica do posebne skrbi za 

otroke invalide: otroci, ki so 

duševno, telesno ali vedenjsko 

prizadeti, so upravičeni do 

posebne skrbi. Imajo pravico do 

zdravstvenega varstva in šolanja, 

ki ustreza njihovim posebnostim.  

Pravice prinašajo dolžnosti: prav 

je zahtevati, da vsi upoštevajo 

tvoje pravice, vendar pravice 

pomenijo tudi dolžnosti. Tudi 

drugi otroci imajo enake pravice 

kot ti. S svojim ravnanjem jim ne 

smeš kratiti njihovih pravic. 

Tvoja dolžnost je spoštovati ime 

drugega, da se učiš in drugih ne 

motiš pri učenju, da spoštuješ 

lastnino drugih, da poveš 

odraslemu o nasilju, ki se dogaja 

tebi ali drugemu [3]. 

  

 šolanje 

 

 

  

  

  

 svoje mnenje 

 

  

 nenasilje (stiska, 

TOM telefon) 

 

 

 

  

 otroci invalidi 

(zdravje, šola) 

 

 

 

 

 

 

 

dolžnosti 

(spoštujem 

druge, se učim) 

Povzetek (4. faza) – USTNO 

 

 

 

Ko smo besedilo dvakrat prebrali in podčrtali pomembne 

podatke, so skupaj določili še ključne besede. Ta korak 

učencem predstavlja kar veliko težav. Ko jih le določimo, 

pa iz njih oblikujemo ustno povzetek, ki pa kot že rečeno, 
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učencem ne predstavlja posebnih težav. Učencem povem 

prvi stavek, s katerim bi začeli oblikovati povzetek, 

potem pa brez težav sami nadaljujejo. Učenci ugotovijo, 

da se s to metodo lahko res v samo »desetih minutah« 

naučijo povzeti besedilo, ki je v učbeniku zapisno na 

štirih straneh. Nekajkrat ustno ponovijo povzetek in 

ugotovijo, da so si v kratkem času zapomnili veliko 

podatkov.  

 

Slika 1: Primer rešenega učnega lista 

6. KAJ O TEJ STRATEGIJI MENIJO 

DRUGJE? 
Ob pregledovanju in iskanju različnih zapisov o Paukovi 

strategiji sem naletela na zanimiv zapis, ki je nastal na eni 

izmed gimnazij v Sloveniji. Na šoli so se projektno lotili 

učenja in uporabe različnih bralnih učnih strategij in 

zapisali mnenja, prednosti in slabosti le-teh.  

O Paukovi strategiji so med drugim zapisali naslednje: 

 zahteva maksimalno koncentracijo že ob prvem 

branju, 

 spodbuja sprotno delo in učenje, 

 omogoča hitro učinkovito ponavljanje učnih vsebin, 

 spodbuja glasno ponavljanje učnih vsebin, 

 vzame veliko časa za pripravo gradiva za 

ponavljanje, 

 uporabna je za daljše besedilo, pri krajših besedilih 

(kjer so informacije zelo zgoščene), je težko 

povzemati, 

 kombinacija večkratnega branja in sprotnega 

zapisovanja omogoča hitrejše in temeljitejše 

pomnjenje učencev, 

 zelo primerno za ponavljanje snovi (po daljšem 

obdobju), 

 za učence je zelo zahtevna določitev ključnih besed, 

 nekateri dijaki so izpisali preveč ključnih besed, 

nekateri pa premalo in zato niso zajeli bistva ter 

pomembnih podrobnosti, 

 napačno določene ključne besede lahko pripeljejo do 

napačno razumljenega bistva snovi, 

 metoda je neprimerna za učence, ki potrebujejo 

veliko gibanja, 

 strategija je manj primerna za delo v razredu in bolj 

primerna za samostojno delo doma [4]. 

7. ZAKLJUČEK 
Po zaključku triletnega usposabljanja za samoevalvacijo 

smo se na šoli odločili, da nadaljujemo z razvijanjem 

bralne pismenosti, ki je bil eden od dveh glavnih ciljev 

projekta. Ravnatelj je imenoval delovno skupino za to 

področje, ki je pripravila pedagoško konferenco, na kateri 

smo ugotovili, da veliko aktivnosti za razvijanje bralne 

pismenosti že izvajamo. Kljub temu smo želeli pridobiti 

še nekaj teoretičnega znanja, zato smo na šolo povabili 

dr. Sonjo Pečjak. Kot naslednjo predavateljico smo na eni 

izmed pedagoških konferenc na šoli gostili še gospo Miro 

Kramarič, ki nam je predstavila nekaj praktičnih 

primerov razvijanja bralne pismenosti. Vsem zaposlenim 

smo kupili priročnik obeh predavateljic in na podlagi tega 

smo članice delovne skupine za bralno pismenost skupaj 

z vodji strokovnih aktivov oblikovale načrt 

sistematičnega poučevanja bralnih učnih strategij. Na 

razredni stopnji učenci v vsakem razredu spoznajo eno 

strategijo, ki naj bi jo na predmetni stopnji znali 

uporabiti. Do petega razreda se učenci naučijo petih 

strategij. V prispevku je predstavljen primer poučevanja 

Paukove strategije v četrtem razredu, s katero učenci 

daljše besedilo strnejo s pomočjo ključnih besed. Iskanje 

bistva oziroma določanje ključnih besed je za četrtošolce 

kar velik izziv, zato je pri tej strategiji glavni poudarek 

predvsem na tretjem koraku strategije. Zadnji korak, ki je 

sestavljanje povzetka, učencem ne predstavlja težav. 

Glavni namen je torej, da učenci ugotovijo, da se s to 

metodo učenja lahko hitreje zapomnijo in naučijo 

obravnavano snov. Če se za konec še enkrat vrnem k 

naslovu tega prispevka, lahko trdim, da je za ponavljanje 

povzetka dovolj deset minut in da si v tem času učenci 

zapomnijo večino bistvenih podatkov o prebranem 

besedilu na temo otrokovih pravic.  
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POVZETEK  

Predstavila bom delo z učenci Romi na področju njihove finančne pismenosti. Njihova finančna pismenost je zelo šibka. 

Skušala sem na nek način dvigniti raven finančne pismenosti pri njih. V projekt sem vključila sedem učenk Rominj iz 

šestega, sedmega in osmega razreda. Začetni cilji so bili pri udeleženkah povečati razumevanje pojmov dohodek, odhodek, 

potreba, želja, pametna poraba denarja, jih spodbuditi k razvijanju dobrih nakupovalnih navad in k varčevanju oziroma 

načrtovanju porabe denarja. Sprotno spremljanje je pokazalo, da so vsi ti pojmi preobsežni za naše učence, zato nismo 

vztrajali na vseh na začetku zastavljenih ciljih. Usmerili smo se k praktičnim delavnicam, ki so krepile dobre nakupovalne 

navade in k delavnici kuhanja. Rezultati so nam pokazali, da je finančna pismenost močno povezana z vrednotami in 

navadami posamezne skupine ljudi in da je za spreminjanje le teh potrebna vztrajnost in čas. Dekletom so bile všeč predvsem 

metode in oblike dela. Potrdilo se je znano, da učenci Romi lažje in bolje delujejo v manjših skupinah, kjer se podana vsebina 

lahko sproti prilagaja njihovim predhodnim izkušnjam in sposobnostim ter se učijo za tukaj in zdaj.  

Ključne besede  

Učenci Romi, finančna pismenost, potreba, želja, pametna poraba denarja, varčevanje. 

ABSTRACT  

Years of working with Roma students and cooperation with their parents have shown that their financial literacy is quite 

deficient. We set to improve the level of financial literacy in our Roma students. Seven 6th, 7th and 8th grade Roma girls 

were involved in the project. The initial goal was to increase the girls' understanding of expressions like income, expense, 

need, wish, intelligent spending and encourage developing good shopping habits, learning how to save money or plan 

spending. Some initial goals were abandoned as continuous evaluation showed that some of the expressions were too 

extensive for our students. We concentrated on practical workshops to form good shopping habits and a cookery workshop. 

Project results showed that financial literacy is strongly connected to the values and habits of a certain group and that making 

changes requires perseverance and time. The girls enjoyed project activities, especially the methods and different forms of 

work. Familiar facts were confirmed – Roma students function better in smaller groups, where the contents are continuously 

adapted to their previous experience and competence so that they study here and now.  

Keywords 

Roma students, financial literacy, need, wish, intelligent spending, saving. 

1. POUČEVANJE DRUGE 

KULTURE  
Na OŠ Šentjernej smo se odločili, da z učenci Romi 

izpeljemo inovacijski projekt na področju dviga finančne 

pismenosti. Za sam projekt smo vzpodbudo dobili na 

izobraževanju Finančna pismenost za Rome, ki ga je 

izvajal RIC Novo mesto. V projekt smo vključili sedem 

učenk Rominj iz šestega, sedmega in osmega razreda. 

Cilji projekta so bili pri udeleženkah povečati 

razumevanje pojmov dohodek, odhodek, potreba, želja, 

pametna poraba denarja, jih spodbuditi k razvijanju 

dobrih nakupovalnih navad in k varčevanju oziroma 

načrtovanju porabe denarja [2]. Projekt je potekal v 

okviru sedmih srečanj in večih delavnicah, ki so se 

izvajala po pouku, v trajanju dobre ure. Srečanja so 

potekala v sproščenem učnem vzdušju, kjer se je 

udeleženkam omogočalo in jih spodbujalo k aktivnemu 

sodelovanju. Prevladujoče metode dela so bile pogovor, 

razlaga, metoda viharjenja možganov, analize časopisnih 

letakov oziroma učenje z eksperimentiranjem, delo v 

skupinah in igre vlog [2]. Temeljno načelo, ki sem mu 

sledila, je bilo na udeleženca osredinjen učni proces ter 

povezanost učnih vsebin z življenjskim okoljem in 

izkušnjami udeleženk [2].  

Pri oblikovanju vsebine programa sem se posluževala 

literature, ki je nastala v okviru projekta Projekt Finally, 

Finančna pismenost za Rome, ki je potekal pod okriljem 

organizacije RIC Novo mesto.  

1.2 Vsebina programa 
Na prvem srečanju sem udeleženkam predstavila namen 

srečanja, teme pogovorov, organizacijo srečanj in sam 

urnik. Raziskala sem pričakovanja udeleženk in 

ugotovila, da se dekleta srečanj in obravnavanih tem 

veselijo.  

Začeli smo s prvim pojmom in sicer prihodek. Pojem sem 

udeleženkam razložila, te pa so nato razmišljale, kateri so 

njihovi osebni prihodki in kateri so prihodki njihovih 

družin. Ob tem sem udeleženke spodbujala, da kreativno 

razmišljajo, kaj bi še lahko postal njihov denarni vir.  

Naslednje srečanje smo začeli z razlago pojma odhodek, 

kar je učenke spodbudilo k razpravi o tem, za kaj vse 
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porabimo denar. Pri naslednji nalogi sem učenkam dala 

priložnost, da razmislijo in predstavijo, za kaj vse bi 

porabile ogromno količino denarja, ki bi ga zadele na 

loteriji. Oblikovale so plakete s svojimi izbirami in 

sledila je diskusija o tem, koliko bi bili ti nakupi 

premišljeni in pametni.  

To je bil tudi uvod k razlagi razlik med pojmi potreba in 

želja. Zaradi lažjega razumevanja potreb sem poleg 

potreb po Maslowu [1] uporabila razlago potreb po 

Glasserju [5], kar je bilo učenkam bližje. Ob listanju 

reklamnih letakov so učenke razmišljale, s katerimi 

produkti oziroma storitvami zadovoljujemo katero od 

potreb (po moči, svobodi, preživetju, ljubezni, zabavi) in 

kdaj je nek izdelek za nas le želja in kdaj potreba. 

 

Graf 1: Hierarhija potreb po Maslowu 

 

 

Graf 2: Hierarhija potreb po Glaserju 

Na tretjem srečanju smo se pogovarjali o pomembnosti 

dobrih potrošnih navad. Učenke so predstavile svoje 

nakupovalne navade in jih ocenjevale z vidika znanja, ki 

so ga že pridobile na srečanjih. Diskusija je tekla tudi o 

prednostih in pomanjkljivostih različnih vrst prodajaln, 

razprodaj in kuponov, ki jih najdejo v letakih. Spodbujala 

sem jih k razmišljanju o pomembnosti načrtovanja porabe 

denarja in pripravi na nakup. Ob tem smo odšle tudi v 

bližnjo trgovino, si ogledale, kako so izdelki nameščeni v 

trgovini ter kako so navedene cene. Pregledale smo njim 

najbolj znane izdelke in poskušale poiskati nadomestke 

drugih njim nepoznanih blagovnih znamk. Ob tem smo 

že nakazale novo temo in sicer »razmerje med ceno in 

kakovostjo oziroma količino«. 

Preglednica 1: Prikaz rezultatov 
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V preglednici so prikazani razultati nakupov na začetku 

šolskega leta, na sredini in na koncu šolskega leta. 

Podatke sem pridobila z opazovanjem učencev pri 

nakupu v bližnji trgovini. Rezultate sem razporedila v 

preglednico glede na cilje in učence. Ugotovila sem, da 

učenke v večini ne čutijo potrebe oziroma ne zaznavajo 

primanjkljaja na področju finančne pismenosti, 

posledično tudi niso bile motivirane za poglobljeno 

učenje in raziskovanje tega področja.  

Med različnimi delavnicami (igra vlog, igra Romonopoly, 

izdelava plakata, skupinsko delo, pogovor) so učenke 

poskušale vnašati pridobljeno znanje o financah v svoje 

razmišljanje in delovanje. Ko pa je bilo potrebno novo 

pridobljeno teoretično znanje uporabiti v vsakdanji praksi 

(nakupu sestavin pred peko) pa učenke novega znanja 

niso uporabljale. Šele ob mojem opozorilu so se 

poskušale spomniti, kakšen bi lahko bil bolj racionalen 

nakup, a jih je želja, da kupijo čim hitreje, premamila. V 

ospredje je prišla njihova navada impulzivnega 

nakupovanja, v katerem ne gledajo cen, jih ne primerjajo, 

ne upoštevajo razmerja cena: količina, temveč kupujejo 

glede na privlačnost izdelka zaradi izgleda ali glede na 

to, če izdelek poznajo.  

Le ena učenka je pridobljeno znanje znala sama (brez 

dodatnih usmeritev in pomoči) praktično uporabiti. 

Četrto srečanje sem namenila temi »razmerja med ceno in 

kakovostjo oziroma količino«. Učenkam sem pojem 

najprej razložila, nato pa so primerjale cene enakih ali 

podobnih izdelkov v različnih količinah. Ta del naloge je 

bil za učenke najtežji, saj jih je najnižja cena ne glede na 

količino izdelka navadno zavedla k izbiri. Ob tem so 

učenke igrale tudi igro vlog nakupovanja in utrjevale 

rokovanje z denarjem.  

Na petem srečanju smo si z učenkami zadale cilj, da 

spečemo piškote. Pred tem so učenke morale pripraviti 

seznam potrebščin, pregledati aktualne letake ter 

primerjati cene in se odločiti, v katero trgovino bi se 

odpravile po nakup. Napisati so morale nakupovalni 

seznam in izračunati stroške peke. Dekleta so delale v 

skupinah in tako tudi tekmovala, katera bo nakup 

opravila najbolj racionalno.  

Potrebe po
moči

OSNOVNE GENSKO
POGOJENE
POTREBE

(po Glaserju)

Potrebe po
ljubezni

Potrebe po
zabavi

Biološke
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Slika 1: Nakupovalni seznam 

Na naslednjem srečanju smo pekli piškote in učenke so 

ob tem zelo uživale. To je bila tudi nekakšna nagrada 

učenkam za dobro sodelovanje. 

Zadnje srečanje je bilo namenjeno razmisleku o 

varčevanju in o tem, za kaj bi oziroma bodo varčevale. 

Sledila je še evalvacija, v kateri so učenke povedale, da 

so na srečanjih uživale in tudi kaj novega izvedele.  

Veliko bolj kot želja po dodatnem znanju o denarju in 

nakupovanju, jih je motivirala želja, da se sploh družijo 

in sodelujejo v projektni obliki dela. Najbolj jih je 

pritegnilo področje kuhanja, posledično so za te 

dejavnosti kazale tudi večjo voljo, večji napredek v 

samostojnosti, pripravljenosti za sodelovanje. Četudi na 

ta cilj (napredek pri kuhanju) nisem bila osredotočena in 

ga nisem merila, ocenjujem, da je na tem področju bil 

napredek učenk največji in je ta del projekta oziroma te 

aktivnosti največ doprinesel k njihovem celostnemu 

razvoju.  

Skozi projekt sem utrdila prepričanje, da so nakupovalna 

navade učencev in njihovih staršev zelo drugačne in 

močno utrjene. Največje razlike so v nakupovalnih 

navadah in odnosu do denarja. 

Pri projektnem delu z učenkami Rominjami so se potrdile 

moje predhodnje izkušnje, da so učenci Romi motivirani 

za učenje vsebin, ki jih lahko konkretno vnašajo v 

vsakdanje življenje tukaj in zdaj. Ključno težavo sem 

tako videla v kulturnih razlikah in razhajanju v vrednotah 

in načinu življenja. Odnos do denarja in financ, je odnos 

do različnih vrednot (varnost, moč, svoboda, delo kot 

vrednota), v katerih se srečujoči se kulturi zelo 

razlikujeta.  

Opazila sem, da so preko projekta učenke bolj pogumno 

razvijale svoje interese in potenciale. Dve učenki iz 

skupine sta v tem šolskem letu zaključili deveti razred in 

se vpisali na srednjo slaščičarsko šolo. Menim, da so 

izkušnje iz projekta (predvsem kuharske delavnice) 

močno vplivale na njihovo željo za nadaljnje šolanje, 

motivacijo in nasploh predstave, kaj delati v življenju. 

Kljub temu, da učenke niso usvojile vseh zastavljenih 

ciljev oziroma ne v takem obsegu, kot smo si na začetku 

zastavili, menim, da so se skozi projekt nenehno 

ustvarjale nove in drugačne okoliščine, ki so omogočale 

nov in drugačen učni prostor, v katerem so učenke 

pridobile veliko novih izkušenj, ki so jih po svojih 

zmožnostih integrirale v znanje.  

Znanje učenk na področju finančne pismenosti zelo niha, 

ni utrjeno in poglobljeno, pač pa pri nakupu prevladuje 

njihov trenutni vzgib.  

Dvakrat sem med učenkami izvedla dve kratki anketi o 

zadovoljstvu z vsebinami projekta. Vse učenke so 

potrdile, da jim je projekt zelo všeč, da so jim najbolj 

všeč kuharske vsebine. 

1.2.1 Didaktični materiali in metode za 

razvijanje finančne pismenosti 
Eden izmed načinov kako jim približati finančno situacijo 

je bila tudi didaktična igra Romonopoly [4], [3]. Pri tej 

igri gre za osredotočenost na razumevanje različnih 

finančnih konceptov in finančnih situacij iz resničnega 

življenja. S to igro sem želela pri učencih Romih 

poglobiti razumevanje pojmov dohodek, odhodek, 

stroški, potreba, želja, pametna poraba denarja, jih 

spodbuditi k razvijanju dobrih nakupovalnih navad in k 

varčevanju oziroma načrtovanju porabe denarja.  

Slika 2: Didaktična igra Romonopoly 

S to didaktično igro sem želela:  

- preveriti, h kakšnemu zapravljanju so nagnjeni, 

- ugotoviti, kaj jih pri nakupovanju najbolj zavaja,  

- preko igre razvijati in krepiti zavest dobrega 

nakupovanja, 

- krepiti zavest, da so nekateri stroški v življenju nujni 

in jih je potrebno plačati. 

 

Didaktična igra Romonopoly je zastavljena predvsem 

tako, da lahko učenci resnično preko igre spoznajo, kako 

težko je denar zaslužiti, koliko veliko stroškov imajo in 

da je potrebno resnično razmisliti kaj, kako in koliko česa 

kupiti. Spodbuja zavedanje o pomenu izobrazbe.  

Igra je podobna igri Monopoly. Igra je zasnovana tako, 

da na začetku učenci dobijo nekaj denarja. Ob metanju 

kocke, preštevanju pik na njej in štetju polj se lahko 

premikajo naprej. Prihajajo na različna polja kot so 

trgovina, banka, avto, gostilna, šola, bolnica, položnice, 

gradbena parcela, blagajna, delovna mesta. Vsako polje 

ima svoj pomen in nalogo, ki mu pove kaj mora narediti. 

Cilj in hkrati konec igre je takrat, ko učenec kupi 

gradbeno parcelo in na njej zgradi hišo. Seveda pa je pot 

do tu zelo dolga. Mora hoditi v šolo, da si pridobi poklic. 

Nato lahko opravlja različne poklice in s tem zasluži 

nekaj denarja. S tem denarjem si lahko kupi osnovne 

življenjske potrebščine (kruh, mleko, meso), lahko pa 

denar zapravi za nepomembne in drage stvari. Vsakokrat 

ko prečka start mora plačati zdravstveno zavarovanje in 

mesečno vozovnico. Denar lahko tudi varčuje na banki, 

lahko si ga tudi izposodi, vendar ga vrača z obrestmi. 
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Lahko se mu zgodi, da pristane v bolnišnici, kar zopet 

pomeni stroške. Če pa seveda ne plačuje svojih 

obveznosti, pristane v zaporu ali plača globo.   

Učence je ob igranju igre Romonopoly presenečalo 

veliko stroškov. Presenečena sem bila, da so se učenci 

dobro zavedali, da morajo imeti zdravstveno zavarovanje. 

Ob vseh teh stroških so videli, da zelo težko kupijo 

gradbeno parcelo in da zelo težko na njej zgradijo hišo, 

saj morajo kupiti veliko gradbenega materiala, ki pa je 

zelo drag. Ugotovili so, da morajo denar varčevati, da ga 

ne smejo zapravljati za nepomembne stvari, če želijo, da 

pridejo do cilja. K nerazsodni potrošnji so se nagibali 

predvsem pri nakupu telefona. Igra zahteva veliko 

vztrajnosti in premišljenosti.  

Tako sem se še ob tej igri odločila, da na to temo z njimi 

izvedem še nekaj delavnic. Ideje sem dobila v Delovnem 

zvezku izobraževalnega programa Finančna pismenost za 

Rome [3]. Ta DZ se mi je zdel zelo uporaben, saj mi je 

dal veliko različnih idej.  

Prva taka delavnica je bila, ko so morali učenci sami pri 

sebi razmisliti in zapisati kaj menijo katero so njihove 

potrebe in katero so njihove želje [3] (DZ Vaja 1c, 

str.10). Pri tem so naleteli kar ne velike težave, saj niso 

vedeli kako bi jih ločili. Zato smo jim na pomoč 

priskočili z naslednjo vajo [3] (DZ Vaja 1d, str.11). 

Učenci so dobili slikovni material različnih artiklov, pri 

katerih so morali obkrožiti ali je to njihova potreba ali 

želja. To jim je bilo sedaj že lažje in so se tako lažje 

odločili za potrebo oziroma željo. Nato smo si ogledali 

kako sestaviti nakupovalni seznam [3] (DZ Vaja 1j, 

str.17). Pri tej vaji so ugotovili, da ima vsaka oseba od 

njih različne potrebe ozirom želje. Pojavi se vprašanje, 

kako ta seznam poenotiti. Tako so morali sami iz teh 

ponujenih seznamov sestaviti nakupovalni seznam tako, 

da so uvrstili na njega le artikle, ki jih resnično 

potrebujejo [3] (DZ Vaja 1j, str.19). Pri tem pa so imeli 

kar težave, saj se je pojavljalo veliko tistih artiklov, ki so 

le želje.     

Ozaveščanje finančne pismenosti je dolgotrajen proces. 

Hkrati pa finančna pismenost močno vpliva na kvaliteto 

življenja. Zato menim, da bi bilo potrebno te vsebine še 

pogosteje vnašati v učni proces.  

Inovativno učenje se v praksi pri Romih izkazuje kot zelo 

dobro in skorajda nujna oblika poučevanja. Učenci Romi 

se namreč v procesu izobraževanja srečujejo z mnogimi 

ovirami, kot so kulturna, jezikovna in socialna 

depriviligiranost in pogosto izostajanje od pouka ter 

izrazito slaba pripravljenost za vstop v šolo. Izrazito slaba 

je tudi motivacija za učenje in pomanjkanje spodbud 

staršev. Zaradi vsega tega mora biti delo z učenci Romi 

zelo inovativno naravnano. To je bil tudi eden od 

razlogov, da smo se vključili v projekt Finančna 

pismenost, saj smo želeli na nek drugačen način učencem 

Romom približati njihove nakupovalne navade.  

 

Slika 3: Primer delovnega lista  
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POVZETEK  

Skoraj vsak dijak ima pametni telefon. Mobiteli niso namenjeni le všečkanju na socialnih omrežjih in igranju računalniških 

igric. Z njihovo uporabo lahko dijakom pomagamo, da na spletu poiščejo koristne informacije. Pri predmetu naravoslovje 

smo v 1. letniku obravnavali polimere. Sledila je laboratorijska vaja, pri kateri so morali izbrane sintezne polimere razvrstiti 

glede na oznake za reciklažo. Našteti so morali področja uporabe sinteznih in naravnih polimerov in kaj storimo z njimi, ko 

odslužijo namenu. Zapisati so morali nekaj primerov recikliranja odpadne plastike, ki jih uporabljajo po svetu. Ob primerjavi 

domiselne uporabe odpadnih predmetov po svetu so predlagali, kako bi doma zmanjšali količino odpadnih snovi. 

Ključne besede  

Sintezni polimeri, naravni polimeri, uporaba polimerov, recikliranje. 

ABSTRACT  

Almost every student has a smartphone. The main purpose of these devices is not just liking things on social media and 

playing computer games. We can also use them to enable students to search for valuable information on the Internet. During 

the first grade one of the topics at science is also the topic of polymers. After the explanation about polymers, the students 

have to complete certain exercises, as well. They had to enumerate all the different areas in which particular polymers are 

used. They also had to explain what to do with these polymers when we do not need them anymore. Students also had to 

enumerate a few examples of polymer recycling that are being used around the world. By using ingenious examples of waste 

disposal they suggested, how they could reduce waste production at home. 

Keywords 

Synthetic polymers, natural polymers, polymer use, recycling.

1. UVOD  
Ko se ozremo okoli sebe, vidimo, kako pomembni so 

polimeri v življenju. Sintezne oziroma umetne polimere 

poznamo pod imenom umetne mase oziroma plastika. 

Poznamo  približno dvajset pomembnih različnih vrste 

plastike, ki imajo različne lastnosti. Najpomembnejša 

surovina za proizvodnjo plastike je nafta. Surova nafta je 

tekočina, ki vsebuje raztopljene pline in trdne snovi. 

Večina snovi so snovi, sestavljene iz ogljika in vodika, 

zato jih imenujemo ogljikovodiki. To zmes 

ogljikovodikov velikokrat ločijo le na skupine spojin s 

podobnim številom ogljikovih atomov. To dosežejo s 

frakcionirano destilacijo v frakcioniranih kolonah. 

Surovo nafto segrevajo v peči, kjer izpari. Pare se dvigajo 

po koloni in se pri tem ohlajajo. Pare različnih snovi se 

kondenzirajo pri različnih temperaturah. Tekočine, ki se 

odvzemajo na različnih višinah kolone, se imenujejo 

frakcije. Vsaka naftna frakcija je sestavljena iz molekul 

ogljikovodikov s podobnim številom ogljikovih atomov. 

Tako pridobivajo naftni plin, bencin in težki bencin, 

petrolej, plinsko olje, mazalna olja in bitumen, ki se 

uporabljajo tudi za pridobivanje plastike ter  za različna 

goriva, kemikalije ipd. Iz težkega bencina in plinskega 

olja s postopkom, imenovanim krekiranje, s pomočjo 

toplote cepijo večje molekule ogljikovodikov na manjše. 

Tako nastanejo eten, propen, stiren in drugi alkeni, ki se 

uporabljajo za proizvodnjo plastike. Plastika nastane s 

polimerizacijo, to je postopek, pri katerem monomere, 

kot je eten, združimo v velike molekule, imenovane 

polimeri. Poznamo dve vrsti polimerizacije, in sicer 

adicijsko in kondenzacijsko polimerizacijo. Pri adicijski 

polimerizaciji se monomeri, kot je na primer eten, 

spajajo, tako da nastane molekula polietilena, ki vsebuje 

več sto molekul etena. Pri kondenzacijski polimerizaciji 

pri združevanju molekul izstopijo molekule vode. Na ta 

način nastane na primer najlon. Glede na odziv pri 

toplotni obdelavi ločimo dve različni vrsti polimerov. 

Plastomeri so sestavljeni iz dolgih, tankih molekul, ki 

tvorijo med seboj prepletene verige. Med plastomere 

spadajo polietilen, polistiren, akrilno steklo, polipropen, 

PVC in najlon. Plastomeri se zlahka raztegujejo, so 

voljni, pri segrevanju se mehčajo, imajo nizko 

temperaturo tališča. V segretem stanju jih lahko 

oblikujemo z vlivanjem v kalupe, stiskanjem ali 

iztiskanjem. Po ohladitvi le-ti ohranijo obliko, zato 

plastomere lažje recikliramo, vendar se kakovost 

materiala po vsaki uporabi zmanjša. Tudi izraz plastomer 

se je v laični govorici poenostavil v izraz plastika. 

Polimeri, ki so togi in trdi ter pri segrevanju pooglenijo, 

še preden se stalijo, se imenujejo duromeri. Duromere 

lahko oblikujemo le z rezanjem in vrtanjem. Pri 

recikliranju jih pogosto zmeljejo in uporabijo kot polnilo 

pri drugih procesih. [1], [2] 
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2. POLIMERI 

2.1 Sinterzni polimeri in njihova 

uporaba v vsakdanjem življenju 
V vsakdanjem življenju pogosto uporabljamo 

najrazličnejše tipe umetnih polimerov. 

Polietilen tereftalat z oznako PET je trd, žilav, 

transparenten, fiziološko in toplotno obstojen sintezni 

polimer. Je eden izmed najbolj uporabljenih polimerov.  

Uporablja se za folije, povratne plastenke, plastenke za 

brezalkoholne pijače, plastenke za vroče polnjenje, plošče 

za zasteklitve, sintetična vlakna. Uporablja se tudi v 

obliki tekstilnih vlaken za izdelavo toplih oblačil in odej. 

Polietilen z oznako PE je kemijsko in mehansko odporen, 

fleksibilen, higiensko in okoljevarstveno neoporečen, 

prozoren in lahek. Glede na  postopke pridobivanja ga 

delimo na polietilen nizke gostote PE LD in polietilen 

visoke gostote PE HD. 

Polietilen nizke gostote, PE LD, ki je uporaben do 

temperature 80 °C, se uporablja za nakupovalne vrečke, 

vrečke za zamrznjeno hrano, otroške plenice, različne 

vrste folij, embalažo za mleko in kemikalije, 

farmacevtske izdelke, kozmetiko, tekoča goriva, maziva, 

premaze ipd.    

Polietilen visoke gostote, PE HD, ki je uporaben do 

temperature 120 °C, se uporablja za trde brizgane 

izdelke: cevi za cevovod, kanalizacijo, plinovod, za 

zaščito vodnikov, ohišja aparatov, posode za kemikalije, 

igrače, folije za živila.  

Polivinil klorid z oznako PVC je mehansko odporen in je 

električni izolator. Uporablja se za proizvodnjo cevi, 

okenskih okvirov, plošč, pri električnih inštalacijah, za 

proizvodnjo umetnega usnja in talnih oblog, v medicini, 

za plačilne kartice, igrače. 

Polipropilen z oznako PP ima najnižjo gostoto, je trd, 

žilav, odporen proti večini kemikalij, pri 100 °C ohrani 

obliko in trdnost. Uporablja se za vodovodne cevi, 

napeljave za vodo in napeljave za vroč zrak, 

avtomobilske dele, ohišja električnih naprav, dele 

armatur, za živilsko embalažo, injekcijske brizge, 

plastenke za infuzijo. 

Polistiren z oznako PS pridobivajo s polimerizacijo 

stirena. Uporablja se za lončke za jogurt in druge mlečne 

izdelke, lončke /to go/, škatle za zdravila, za stojala za 

CD in kasete, za ohišja aparatov, za embalažo hrane, 

pribor za enkratno uporabo, v gradbeništvu. 

Poliamid z oznako PA se uporablja za vlakna iz katerih 

izdelujejo oblačila, talne obloge in vrvi, ščetine zobnih 

ščetk, ribiške vrvice. 

Poliuretan z oznako PU se uporablja za peno v izdelkih 

za posteljnino, peno za avtomobilske obloge in za sedeže, 

za toplotno izolacijo, za izolacijske plošče, tesnila, 

preproge. 

Polikarbonat z oznako PC se uporablja za zaščitna stekla, 

semaforje, kompaktne plošče, očala. 

Politetrafluoroeten z oznako PTFE odlikuje izredna 

odpornost na mraz in vročino, odporen je tudi na 

delovanje kislin in baz. Bolj spolzek je kot led. Uporablja 

se za premaze za kuhinjske posode, izdelavo elektronskih 

komponent, tesnil, smuči, zaščitnih oblačil ter umetnih 

arterij in protez. 

Polimetil metakrilat z oznako PMMA  se uporablja za 

pleksi steklo, varnostno steklo, za luči, leče za očala, za 

svetleče prometne znake, za ohišja telefonskih govorilnic 

ter različne komponente barv, lakov in lepil. 

Poleg kemijskega imena za veliko sinteznih polimerov 

uporabljamo tudi trgovska imena, kot so najlon namesto 

poliamid, teflon namesto politetrafluoroeten, stiropor 

namesto polistiren. [1], [2] 

2.2 Simbolne oznake na embalaži in 

recikliranje 
Plastika je trpežna in kemično neobčutljiva, zato se zelo 

počasi razgrajuje. Večina držav plastiko reciklira, toda 

različne snovi, ki jim s skupnim imenom pravimo 

plastika, zahtevajo ločevanje in različne postopke 

obdelave. Zato so v Society of Plastic Industry (SPI) leta 

1988 razvili kodirni sistem, ki ga uporabljajo po vsem 

svetu. 

Simbolne oznake na embalaži, prikazane v Tabeli 1, nam 

po njihovi uporabi olajšajo ravnanje s predmeti.  

Tabela 1: Simbolne oznake na embalaži [3] 

Simbolna 

oznaka 
Pomen 

 

Mobiusov simbol je najbolj splošna 

oznaka za predelavo.  

Uporabniku pove, da je izdelek na koncu 

življenjskega cikla določen za zbiranje in 

proces recikliranja. 

 

Ekološki znak  označuje, da je embalaža 

izdelka vključena v sistem ravnanja z 

odpadno embalažo, da se zbira, reciklira 

ali drugače predela in ponovno uporabi. 

 

Oznako dobijo izdelki, ki zmanjšujejo 

negativne vplive na okolje, pripomorejo 

h gospodarni rabi energetskih virov in k 

visoki ravni varovanja okolja. 

 

Simbol prikazuje odstotek recikliranega 

materiala, ki ga izdelek vsebuje.  

Na plastični embalaži so tudi oznake, ki prikazujejo vrsto 

plastike iz katere je embalaža narejena. Oznake so 

prikazane na Sliki 1. [4] 

 

Slika 1: Oznake za recikliranje na plastični embalaži  

[Vir Majić] 

Pri laboratorijski vaji, kjer so dijaki morali izbrane 

sintezne polimere razvrstiti gleda na oznake za reciklažo, 
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so se dijaki razdelili v skupine po štiri. Vsaka skupina je 

dobila vrečo, ki je vsebovala vsaj dvajset izdelkov za 

vsakdanjo rabo. Izdelke so morali pregledati in jih ločiti 

glede na simbolne oznake na embalaži.  

2.3  Naravni polimeri 
Ljudje so skozi vso zgodovino uporabljali naravne 

materiale. Z njimi so gradili bivališča, izdelovali obleke 

ter orodje. Uporabljali so les, volno, svilo, bombažna 

vlakna ipd. Glavne sestavine teh materialov so naravni 

polimeri. 

Umetni polimeri izpodrivajo uporabo naravnih 

polimerov. Razlogi so zelo različni: umetni polimeri so 

bolj lahki, bolj čvrsti, trpežni, proizvodna  cena je nižja, 

postopek izdelave krajši. Pogosto se lažje oblikujejo in 

obarvajo.   

Kljub temu še vedno uporabljamo mnoge naravne 

polimere. 

Gumo lahko pridobivajo sintetično ali iz naravnega 

kavčuka. Kavčuk pridobivajo iz lateksa, to je mlečni sok 

dreves kavčukovcev. Guma nastane, ko kavčuk toplotno 

obdelajo z žveplom. Postopek se imenuje vulkanizacija. 

Guma je elastični ogljikovodikov polimer, ki je nelepljiv 

in odporen. Iz gume izdelujejo različne strojne dele, 

pnevmatike, obutev in tesnila.  

Beljakovine so naravni polimeri, imenovani poliamidi. 

Pojavljajo se v živih organizmih. Svila, volna in usnje so 

iz beljakovin. Volna je iz živalskih kožuhov oz. dlak. 

Občutljiva je na visoke temperature in kemikalije. Svilo 

proizvajajo metulji, ki se imenujejo sviloprejke. Gosenica 

sviloprejke izloča iz svojih obustnih predilnih žlez tekočo 

svilo, ki se na zraku strdi v kokon. Volno, svilo in usnje 

uporabljamo predvsem za oblačila. 

Celuloza je naravni polimer, polisaharid. Nahaja se v 

celičnih stenah rastlinskih celic. Večino celuloze 

pridobijo iz lesa, uporablja se za pridobivanje papirja. 

Celulozo pridobijo tudi tako, da iz semenskih nitk 

bombaževca odstranijo vosek, beljakovine in druge 

rastlinske ostanke. Dobljene tanke niti tkejo v tkanine, ki 

so zelo odporne proti trganju. Bombažne tkanine pogosto 

nadomestijo z umetnimi tkaninami, saj gojenje bombaža 

zahteva veliko gnojenja in vode. [1], [2] 

Dijaki so za vajo morali na svojih oblačilih poiskali 

deklaracijske etikete, na katerih je zapisana surovinska 

sestava oblačila. Surovine  so izpisali in jih razvrstili 

glede na izvor. 

3. CILJ IN NAMEN 

LABORATORIJSKE VAJE 
Cilj in namen laboratorijske vaje je priti do spoznanja, da 

predmeti okoli nas ne izginejo, da vsaka stvar, ki si jo 

poželimo in nato odvržemo, vpliva ne le na našo 

neposredno okolico, temveč na ves planet. Proizvodnja 

plastike po svetu se nezadržno povečuje. V petdesetih 

letih 20. stoletja je bilo po vsem svetu proizvedenih 1,5 

milijona ton plastike. Leta 2017 so proizvedli 348 

milijonov ton plastike, od tega 64 milijonov ton v Evropi. 

[5] 

Čeprav večina plastike pod vplivom sonca in vremena 

razpade na čedalje manjše koščke, še vedno obstaja vsak 

košček plastike, ki je bil narejen, razen majhne količine, 

ki so jo sežgali. Zato je recikliranje ključni sestavni del 

sodobnega ravnanja z odpadki. Predstavlja tretji del v 

hierarhiji »zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj«. S 

pravilnim recikliranjem in ponovno uporabo recikliranih 

materialov v proizvodnem procesu se zmanjšuje uporaba 

surovin in s tem potreba po izkoriščanju naravnih virov v  

rudnikih in kamnolomih. Poraba energije je veliko 

manjša kot pri izdelavi novih izdelkov iz prvotnih 

surovin. Zmanjšuje se onesnaženje vode in zraka, poseka 

se manj gozdov, več dreves pa pomeni manj toplogrednih 

plinov. Pri uporabi reciklirane plastike prihranijo do 60% 

energije, potrebne za proizvodnjo izdelka. [6], [7] 

Dijaki so na spletu poiskali nekaj primerov recikliranja 

odpadne plastike, ki jih uporabljajo po svetu. [8], [9], 

[10] 

Pri recikliranju izdelke, narejene iz  polietilen tereftalata, 

zdrobijo in preoblikujejo v male lističe, ki jih ponovno 

uporabijo za izdelavo PET plastenk ali za izdelavo 

vlaken, iz katerih delajo preproge, reševalne jopiče ipd.       

Iz recikliranega HD PE so narejene plastenke za čistila, 

šampone in detergente. Ko te plastenke reciklirajo, lahko 

ponovno naredijo plastenko. Iz tega materiala lahko 

naredijo tudi obstojna sedala gugalnic, tobogane, vrtno 

pohištvo, zabojnike ipd.  

Recikliran PVC je odporen in se lahko prepogiba. 

Uporabljajo ga za vrtne cevi, oranžne prometne stožce in 

talne ploščice. 

Recikliran PS se uporablja za zaščito predmetov med 

prevozom, kot izolacijska pena, pa tudi za okvire slik in 

gradbeni material. 

Izdelkov z oznako OTHER ne moremo reciklirati 

oziroma jih lahko recikliramo le delno. Pogosto imajo 

tako oznako barvne plastenke za pijačo, ohišja 

elektronskih naprav, steklena volna ipd.  

Plastenke za  pijačo lahko predelajo v nove plastenke, pa 

tudi v majice, puloverje, flis, izolacijo za jakne, spalne 

vreče, preproge. 

Iz recikliranih polimerov so tudi vreče za smeti in razni 

kuhinjski pripomočki: deske za rezanje, sklede za 

mešanje, namizni pribor, posode za shranjevanje. 

Nakupovalne vrečke in folije lahko ponovne reciklirajo v 

vrečke ali pa material uporabijo za klopi v parku, zunanje 

ploščice in ograje. 

Zamaške reciklirajo v metle, vrvi, vrečke za večkratno 

uporabo, zabojnike, uporabljajo jih pri avtomobilskih 

baterijah. 

Plastenko, ki jo odvržemo v zabojnik, lahko ponovno 

recikliramo. Vendar se lastnosti materiala zaradi uporabe 

poslabšajo. Plastenko reciklirajo v plastiko nižje kvalitete 

in manjše vrednosti. To pomeni, da iz plastenke ne 

nastane vedno nova plastenka, temveč nekaj, kar ne 

moremo ponovno reciklirati, na primer preproga ali flis. 

[11], [12], [13], [14] 

Dijaki so na spletu poiskali nekaj primerov domiselne 

uporabe odpadnih plastenk. [15] 

Slika 2 prikazuje puščico narejeno iz plastenke. Plastenko 

lahko prerežemo, ostri plastični del prelepimo in dobimo 

puščico za pisarniške potrebščine. 
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Slika 2: Puščica iz plastenke [Vir Budget Dumpster] 

Spodnje slike prikazujejo še druge uporabe plastenk. 

 

Slika3: Plastenke za shranjevanje [Vir Budget Dumpster] 

 

Slika 4: Okrasnih lončki iz plastenk [Vir Budget 

Dumpster] 

 

Slika 5: Plastenka za zalivanje 

Opeke iz plastenk, ki so prikazane na Sliki 6, so v tujini 

znane pod imenom EcoBriks. V Latinski Ameriki, kjer iz 

plastenk gradijo hiše in šole, so uveljavljen gradbeni 

material že več kot desetletje. Uporabljene plastenke 

napolnijo s plastičnimi vrečkami, gumijastimi odpadki in 

drugo odpadno embalažo. Prednost teh hiš je, da 

zagotavljajo okoli 17 °C nižjo temperaturo od zunanje. 

[16] 

Slika 6: Opeka iz plastenk 

Tudi izdelke iz naravnih polimerov čedalje pogosteje 

ponovno uporabijo ali reciklirajo. Oblačila so navadno 

narejena iz tkanine. To so stkane niti ali vlakna, kot na 

primer bombažna, volnena, najlonska ali poliestrska. Z 

uporabo se vlakna raztegnejo, strgajo, barva obledi, zato 

stara oblačila zavržemo. Odslužena oblačila lahko 

uporabimo za izdelavo novih. Uporabimo lahko še 

uporabne kose in jih združimo v novo celoto ali pa jih 

odnesemo v trgovine, kjer jih zbirajo in nato pošljejo v 

nadaljnjo predelavo.   

Za izdelavo papirja je potrebno veliko lesa, energije, vode 

in drugih snovi, kot so žveplo, apno, natrijev hidroksid in 

klor, ki so človeku in okolju nevarne. Zato star papir in 

karton reciklirajo in tako dobijo papirniška vlakna, iz 

katerih nato naredijo recikliran papir. 

4. SKLEP 
Vsi se trudimo slediti smernicam, ki pravijo, da si 

poučevanja brez informacijsko komunikacijske 

tehnologije (IKT) ni več mogoče zamisliti. V vseh učnih 

načrtih v poglavju Vloga in pomen predmeta najdemo 

navodilo, ki pravi, naj dijak uporablja IKT za zbiranje, 

shranjevanje, iskanje in predstavljanje informacij. V 

poglavju Operativni cilji so zapisani predlogi oziroma 

primeri dejavnosti dijakov, ki  naj jih dijaki izvajajo s 

pomočjo IKT. Učitelj naj uporablja e-gradivo, kot so 

videoposnetki, animacije, simulacije, vse z namenom, da 

dijaku približa snov, naredi pouk zanimiv in motivira 

dijake za delo. 

Pred nekaj leti je bilo vse, kar ni frontalni pouk in 

prepisovanje s table, kot na primer ogled filma ali prikaz 

videoposnetkov, animacij in simulacij, nekaj posebnega. 

Dijaki so sedeli v tišini, gledali in molčali. Danes ne 

gledajo več, ne molčijo, ampak komentirajo: »Pa ne že 

spet.« Pogosto se zgodi, da med projekcijo izbranega 

videoposnetka dijak igra igrico na svojem mobilnem 

telefonu ali brska po spletu. 

Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, 

sprejeta leta 2018, želi omejiti plastiko za enkratno 

uporabo. Od leta 2021 bo prepovedana uporaba pribora 

za enkratno uporabo, vatirane palčke, slamice, palčke za 

balone in mešanje. Prepovedali bodo tudi izdelke iz oxo-

biorazgradljive plastike, kot so vrečke in embalaža, 

posodo za hitro hrano, narejeno iz ekspandiranega 

polistirena. Potrošnjo plastičnih škatel za sendviče, 

hamburgerje, posode za sadje in zelenjavo, sladice in 

sladoled pa bodo članice EU do leta 2025 morale 

zmanjšati za 25 %. Strategija za plastiko v krožnem 

gospodarstvu predvideva, da povečamo ponovno uporabo 

plastičnega izdelka. Če to ni mogoče, pride na vrsto 

recikliranje in nato uničevanje odpadkov na načine, ki 

proizvajajo energijo. Šele na koncu pride v poštev odvoz 

na odlagališče.  [17] 

Zato sem se odločila, naj dijaki s pomočjo mobilnih 

telefonov poiščejo na spletu informacije, potrebne za 

izpolnitev delovnega lista. 

S pomočjo vaje so dijaki spoznali sintezne in naravne 

polimere, ki se pojavijo v vsakdanjem življenju. 

Presenečeni so bili, da se ne reciklirajo vsi izdelki 

oziroma da je odstotek ponovne uporabe izdelkov tako 

nizek ter da plastika slej ko prej pristane na deponiji ali v 

sežigalnici. Ugotovili so, da s svojim ravnanjem vplivajo 

na domače okolje, našo celino in ves svet. Ker so dijaki 

iskali informacije na spletu, je vaja od njih zahtevala 

samostojno in aktivno delo. Pri uri so bili aktivni, med 

seboj so komunicirali, primerjali so pridobljene podatke 

in se spodbujali, naj poiščejo čim bolj  zanimive primere. 
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Izboljšali so bralne sposobnosti, posvečali so se 

pomembnemu družbenemu problemu, spoznavali so 

življenjske in bivanjske situacije na različnih kontinentih 

in uporabljali znanje angleščine. Za vsebino so se bolj 

zanimali, ker jih je pritegnil način pridobivanja 

informacij - brskanje po spletu med poukom. 
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POVZETEK  

Za sodobno življenje so značilne hitrost, stresne situacije in hitra prehrana. Naravno okolje daje otrokom občutek gotovosti in 

varnosti in jim omogoča, da pustijo domišljiji prosto pot. Preživljanje v naravi zmanjšuje stres in ima terapevtski učinek na 

številna zdravstvena stanja. Na orientacijskem pohodu otrok razvija pozitivno samopodobo, samozaupanje – dobi občutek 

samopotrditve ob uspešno opravljenem delu.  

Ključne besede 

orientacijski pohod, konkretna znanja, medosebni odnosi  

ABSTRACT  

The modern way of life is characterized by speed, stressful situations and fast food. The natural environment gives the 

children a sense of certainty and safety and allows them to capture the imagination. Spending time in nature reduces stress 

and has a therapeutic effect on many health conditions. Orientation walk develops the child’s positive self-image, self-

confidence and gives them a sense of confirmation and performance of the work performed. 

Keywords 

orientation walk, concrete knowledge, interpersonal relations

1. UVOD  
Na šoli smo se odločili, da bomo izvedli pouk na 

prostem. Za sedmi razred smo organizirali orientacijski 

pohod. Učenci so dobili učne liste, se razporedili v 

skupine, v katerih so reševali naloge iz naravoslovja, 

matematike in športa. Učitelji smo učence usmerjali na 

nekaterih kontrolnih točkah. Pouk na prostem je potekal 

celo dopoldne, zato je bilo potrebno še medpredmetno 

povezovanje. Stik z naravo je pomemben za zdrav 

duševni razvoj otrok. Naravno okolje jim daje občutek 

gotovosti, ponuja jim veliko konkretnih materialov, na 

podlagi katerih se lahko posredujejo konkretna znanja in 

razumevanja. 

Eno glavnih načel sodobne vede o poučevanju o gozdu je, 

da moramo gozd doživeti s srcem, glavo in rokami. 

Moramo ga začutiti, videti, poslušati, tipati, vonjati, 

marsikaj v njem se da tudi okušati. Doživeti ga moramo z 

vsemi čutili in s tem pri učencih zbudimo zanimanje zanj. 

Prav tako se preko igre in drugih izkušenj tudi marsikaj 

naučijo [2]. 

2. POMEN AKTIVNOSTI V 

NARAVI 

2.1 Zdravstveni vidik 
Zaradi sodobnega načina življenja se premalo gibljemo, 

še zlasti nam primanjkuje gibanja v naravnem okolju. 

Otroci se premalo gibljejo, so zasvojeni z mediji in zaprti 

le med zidovi ali mestnimi ulicami. Posledica tega je 

večje število oseb z boleznimi srca in ožilja, s preveliko 

telesno težo in psihičnimi težavami. Gibanje je tista 

dejavnost, ki pozitivno vpliva na ves organizem. Otroci, 

ki preživijo veliko časa v naravi, imajo dobro 

psihofizično kondicijo. Hoja je najosnovnejša oblika 

gibanja, pri mlajših zmanjšuje staranje gibalnega aparata, 

pri starejših pa ohranja to pomembno življenjsko 

funkcijo. Pospešena hoja in tek vplivata tudi na srce in 

ožilje, dihala, elastičnost prsnega koša, presnavljanje, na 

živčni sistem in splošno kondicijo. Potrebno je poudariti 

veliko vrednost gibanja, ki izboljšuje zdravstveno stanje 

posameznika [1]. 

2.2 Socialni vidik 
Različne dejavnosti v naravi spodbujajo človeka k 

sproščenosti, ki je pomembna pri razvoju ustvarjalnosti. 

Poleg tega je učenec med aktivnostjo veliko 

ustvarjalnejši, v gibanju išče tudi samopotrditev in 

družabnost [1].  

Učenci so bili razporejeni v skupine. Učiteljice smo 

določile vodje skupin z namenom, da so bili vzgojno 

zahtevnejši v različnih skupinah. Učenci so napisali na 

listke svoja imena in jih dali v vrečko. Vodje skupin so 

izžrebali člane skupin. Ob tem so se zabavali in niso 

imeli pripomb glede članstva v skupinah. Ko smo prišli 

do gozda, smo se postavili v krog in se umirili. Vsak 

učenec je izbral svoje drevo in ob njem v tišini vztrajal 

deset minut. Ko so se vrnili v krog, so poročali v paru, 

zakaj so izbrali to drevo, na kaj jih spominja, kaj so 

opazili na njem. Ob tem smo naredili vajo natančnega 

poslušanja, tako da je poslušalec ponovil slišano.  

Orientacijski pohod pri učencih razvija pozitivno 

samopodobo in samozaupanje. Učenci so šli sami čez 

kontrolne točke, s tem so sprejeli odgovornost za svoja 

dejanja, za svoje početje in za svoje odločitve. S tem ko 

so našli kontrolne točke, so dobili občutek samopotrditve 

in uspešnosti opravljenega dela. Mladi pogosto začnejo 

tekmovati v skupinah in se pri tem učijo, kako sodelovati 

z drugimi, da bi bili uspešnejši. Na terenu se krepijo tudi 
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vezi med učiteljem in učencem. Kulturni odnos do narave 

je velika etična vrednota [1]. 

2.3 Vzgojno-izobraževalni vidik 
Ko se učenci gibljejo v naravi, jo hkrati raziskujejo in 

preko različnih aktivnosti spoznavajo njene razsežnosti. 

Spontano učenje v povezavi z gibanjem pozitivno vpliva 

na učenčev intelekt. Poleg tega učenje novega širi 

obzorje, gibanje poskrbi za večjo prekrvavitev 

možganske skorje in daje posamezniku večjo možnost 

dojemanja sveta in narave okoli sebe [3]. 

Naši učenci so merili obsege, razdalje in ploščine 

objektov v okolju, kjer so se gibali. Sklepali so iz enote 

na množino, reševali problem iz življenjske situacije, si 

zapisovali podatke, oblikovali skice in se orientirali. 

Na tej dejavnosti so tudi elementi estetske vzgoje, saj 

učitelj učence neprestano usmerja v opazovanje okolice. 

Čut za estetiko si v večji meri pridobimo z izkušnjami in 

z vzgojo [1]. 

Aktivnosti v naravi so tiste, ki omogočajo, da se učenec 

usmerja v opazovanje naravnih lepot. S tem razvija 

estetski čut do narave, ki zbuja estetsko zadovoljstvo. Ta 

občutek ugodja nas vedno znova vabi v naravo. Gojimo 

kulturni odnos do nje, kar je velika etična vrednota. Ta se 

kaže v ljubezni do narave, rastlinstva, živalstva, v veselju 

do pohodništva in drugega aktivnega udejstvovanja v 

njej. Pri učencih se razvija samostojnost, iznajdljivost in 

ustvarjalnost [3] 

Pomembna je tudi okoljska vzgoja, ki temelji na 

spoštovanju in varovanju okolja, gre za poglobljen odnos 

do narave in gozda ter za spoštovanje vsakega bitja in 

posameznika, ki je dragocen, enkraten in neponovljiv. V 

naravi je vse med seboj povezano in vsako življenje je 

dragoceno [2]. 

3. ZAKLJUČEK 
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na razvoj otrok, in eden 

izmed njih je gotovo okolje, ki mora spodbujati otrokovo 

radovednost. Odkrivanje okolja je cilj in proces, ki vodi k 

oblikovanju miselnih operacij in temeljih pojmov. Ni 

dovolj, da samo opazujejo, ampak naj primejo, okusijo, 

vonjajo, naredijo preizkus in se naučijo nekaj novega [4]. 

Ko so učenci naredili analizo dneva, so izražali 

zadovoljstvo, niso čutili utrujenosti in imeli so občutek, 

da so dobro sodelovali v skupini. Gojili so dobre 

medčloveške odnose, bili so ustvarjalnejši, utrjevali so 

pozitivne vrednote in oblikovali dobro samopodobo.  

Pri vprašanju, koliko so se naučili novega, so učno 

šibkejši odgovarjali, da so se naučili veliko, saj so bili 

materiali zelo konkretni. Učno uspešnejši so odgovarjali, 

da je bila količina nove snovi manjša. Tudi pri rednem 

pouku v učilnici so učenci pogosto dobili asociacijo na 

naloge, ki so jih reševali v naravi. 

Pouk v naravi gotovo dobro vpliva na otrokovo zdravje, 

motorični razvoj, čustveni in socialni razvoj ter na razvoj 

ekološke zavesti. 
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POTOVANJE JE ZABAVNO UČENJE 

TRAVELLING IS AN ENJOYABLE WAY OF 

LEARNING  

Renata Struna  
OŠ Koseze  

Ledarska ul. 23, Ljubljana  

renata.struna@guest.arnes.si 

POVZETEK  

Pri poučevanju drugega tujega jezika v osnovni šoli posvečam veliko časa motiviranju učencev in iskanju primerov dobrih 

praks, ki učencem omogočajo učenje brez prevelikega napora. Pri načrtovanju pouka izbiram gradiva in dejavnosti, s katerimi 

učenci razvijajo vse sporazumevalne spretnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Že vrsto let organiziram in pripravljam 

jezikovno tematska potovanja v Avstrijo in Nemčijo, kjer se učenci srečujejo z jezikom v naravnem govornem okolju, krepijo 

praktično uporabo, veščine komunikacije, bogatijo besedni zaklad, pridobivajo boljše razumevanje različnih kultur in kar je 

najpomembneje, krepijo zaupanje v svoje jezikovne in komunikacijske zmožnosti. Potovanje v okviru ekskurzije je na ta 

način dejansko učenje, ki prinaša trajno in uporabno znanje ter je hkrati za učence zabavno, kar predstavljam v svojem 

prispevku. 

Ključne besede 

tuji jezik, potovanje, učenje, motivacija, sporazumevalne spretnosti 

ABSTRACT  

As a second foreign language primary school teacher, I take a lot of time motivating students and finding examples of good 

practice that enable learning without hard effort. While planning lessons I choose materials and activities which enable 

development of all communication skills: listening, speaking, reading and writing. I have prepared and organized excursions 

to Austria and Germany for several years. On excursions, students get in touch with the language in its natural speaking 

environment, they increase the practical usage of the language,  sharpen their communication skills, broaden their 

vocabulary, obtain a better understanding of different cultures and most importantly, they boost their self-confidence as 

regards their language and communication competencies. In the article, I present how travelling as a part of an excursion is a 

way of learning which ensures long-term and useful knowledge while being enjoyable for students at the same time. 

Keywords  

foreign language, travelling, learning, motivation, communication skills 

1. UVOD  
Sodobna pedagogika nas uči, da raziskovanje rastlin, 

podnebja in zemlje na prostem poveča motivacijo 

učencev za učenje naravoslovnih predmetov. Izkušnje 

samostojnosti in usposobljenosti ter izkušnje dobrih 

družbenih odnosov so pomembne, zato naj bi bilo 

smiselno, da pouk naravoslovja redno poteka na prostem. 

O tovrstnih pristopih pouka zunaj šolske učilnice sem 

priložnostno  prebirala v različnih strokovnih literaturah. 

Pouk na prostem je organizirano učenje izven šolskih 

stavb. Poteka lahko na najrazličnejših lokacijah, v okolici 

šole ali v narodnih parkih, v naravi (divjini) ali v urbanih 

okoljih (mestih), na kmetijah ali v parkih, na ulicah, ali 

ustanovah, ki se ukvarjajo s poukom na prostem (CŠOD, 

gozdne šole itd.), na lokacijah naravne in kulturne 

dediščine, v živalskih in botaničnih vrtovih, muzejih, 

galerijah itn. Sklicuje se na filozofijo, teorijo in prakso 

izkustvenega učenja ter okoljske vzgoje. Predvsem je 

najpomembnejše, da omogoča učenje na svežem zraku. 

[2] 

Ob prebranem sem si zastavila vprašanje, ali lahko pouk 

tujega jezika, v mojem primeru pouk nemščine kot izbirni 

predmet v osnovni šoli, uspešno izvedem tudi izven 

šolske učilnice. 

Že vrsto let organiziram izlete v nemško govoreče dežele 

in z učenci obiskujem prestolnice kot so Dunaj, 

München, Salzburg. Morda tudi zaradi takšnih izletov 

učenci raje obiskujejo izbirni predmet, saj radi potujejo in 

se družijo v neformalnih oblikah. Takšna potovanja pa 

učence tudi dodatno motivirajo za učenje tujega jezika. 

Katere učne vsebine in cilje iz učnega načrta ob tem 

realiziram, bom predstavila ob primeru ekskurzije na 

avstrijsko Koroško, ki sem jo izvedla v šolskem letu 

2018/2019 z učno skupino učencev 7. in 8. razreda 

osnovne šole. 

Zastavljena vprašanja se torej glasijo: Na kakšen način 

pripravim in izvedem ekskurzijo kot obliko pouka na 

prostem, da je za učence zanimiva izkušnja? Katera učna 

okolja (destinacije), učne vsebine in gradiva izberem ter 

pripravim, da so učenci za sodelovanje in učenje zavzeti? 

Kateri splošni in operativni cilji iz učnega načrta so ob 

obliki pouka na prostem uresničeni? Kako učenci 

uporabljajo tuji jezik v naravnem govornem okolju za 

sporazumevanje in pridobivanje komunikacijskih 

spretnosti? 
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2. PRIPRAVA NA EKSKURZIJO 
Vsako šolsko leto v mesecu septembru vodstvu šole 

napovem destinacijo ekskurzije in predstavim učne cilje, 

ki jih bodo učenci dosegli s poukom zunaj šolske učilnice 

ter okvirno ceno za posameznega učenca. Vodstvo šole 

izbere določen termin ekskurzije, ki mora biti med 

vikendom, in je zapisan v letnem delovnem načrtu šole in 

objavljen v šolski publikaciji, dostopni na spletu. Izvedba 

ob vikendih predstavlja nekatere omejitve, saj  krči izbiro  

oddaljenih destinacij in sam program. Ob vikendih so 

nekatere ustanove zaprte, izbira lokacije z danimi 

možnostmi za trajanje ekskurzije je omejena, nekateri 

učenci se zaradi udeležbe na tekmovanjih ekskurzije ne 

morejo udeležiti, utrujenost učenca in učitelja,  prisotnost 

dodatnega učitelja spremljevalca je zaradi njegove 

razpoložljivost med vikendom težje zagotoviti.  

Dokončno izbiro destinacije in končni program ogledov 

pa izberem skupaj z učenci. Ponudim jim več možnosti za 

sestavo programa (različne kraje, zanimive obiske in 

oglede ustanov), ob tem pa vedno izbiram vsebine in cilje 

iz učnega načrta (Učni načrt za drugi tuji jezik, 2013 - v 

nadaljevanju UN). Le ta ponuja pestro izbiro vsebin, 

ciljev in dejavnosti. Šolska ekskurzija je v UN umeščena 

med izbirne operativne cilje [1] in potrebno je le malo 

učiteljeve ustvarjalnosti in samoiniciativnosti, da jo 

umesti v letni delovni načrt šole in letno učno pripravo na 

pouk.   

Od izbire destinacije do same izvedbe je pred mano še 

dolga pot različnih opravil in nalog. Sledi povpraševanje 

pri različnih turističnih agencijah po predlaganem 

programu. Zbiranje in primerjanje ponudb glede na 

željen program, ponujeno ceno in pogoje potovanja. 

Potem, ko je ponudba izbrana, sledi priprava obvestila za 

starše s podatki o potovanju in predstavitvijo ciljev. Vsak 

učenec, ki se želi udeležiti dogodka, prejme natančen opis 

programa in ciljev ter izjavo za soglasje staršev 

z udeležbo na ekskurziji. V tem obdobju je med učenci 

čutiti vznemirjenje, saj vlada negotovost, ali bo število 

prijav dovoljšnje za izvedbo. Po zbranih prijavah je 

izvedba ekskurzije potrjena.  

Sledi izdelava seznama udeležencev: ime in priimek, 

naslov, rojstni podatki, telefonske številke staršev in 

učencev, podatek o izbiri plačila rizika odpovedi 

potovanja in o zavarovanju v tujini (nekateri učenci imajo 

sklenjeno družinsko zavarovanje za obdobje celega leta). 

Pred izvedbo ekskurzije moram izdelati in skupaj 

s seznamom udeležencev vodstvu šole oddati tudi 

varnostni načrt, ki bo predvidel najvišjo stopnjo varnosti 

ves čas potovanja, torej vse do vrnitve na šolsko 

parkirišče, kjer učence osebno prevzamejo starši. 

Varnostni načrt ustrezno pregleda in potrdi vodstvo šole.  

Nekaj dni pred ekskurzijo starši in učenci prejmejo tretje 

obvestilo, kjer so zapisani vsi potrebni podatki in pogoji 

za potovanje (datum in ura odhoda ter prihoda nazaj, 

ustrezna obutev in oblačila glede na vremensko napoved, 

hrana in pijača na poti, potrebščine za učni del 

programa).  

Za nadstandardne ekskurzije računovodstvo šole ne 

prevzema finančnih obveznosti. Tako finančni del poteka 

direktno med starši učencev in turistično agencijo. 

Prijavljeni učenci prejmejo že na prvem obvestilu 

podatke turistične agencije in pogoje za plačilo 

ekskurzije, ki zajema plačilo celotnega programa z vsemi 

vstopninami in pristojbinami. Na sami ekskurziji pa za 

nakup vstopnic poskrbi predstavnik turistične agencije - 

turistični vodnik. Njegova naloga je skrb za nemoten 

potek potovanja in usklajenost obiskov po programu.  

Na ekskurziji v mesecu maju 2019 smo izbrali program z 

obiskom rezervata opic vrste japonski makaki, obisk 

gradu Landskron s predstavo ptic ujed in sokolarjem, 

sprehod po mestu Celovec, obisk Minimundusa ter 

razglednega stolpa Pyramidenkogel na hribu Jedvovca. 

3. GRADIVA IN IZBIRA UČNIH 

CILJEV 
Ob vseh v prejšnjem poglavju naštetih organizacijskih 

nalogah je potrebno učence na ekskurzijo pripraviti, 

seznaniti z vsebinami, temami in ustreznim besediščem, 

ki ga bodo potrebovali za uspešno sporazumevanje in 

pridobivanje komunikacijskih spretnosti.  

Cilje in vsebine sem povezala in nadgradila s tistimi, ki 

so že bili izvedeni pri pouku. Izhodišče je bilo predznanje 

pri predmetu nemščina na temo živali (4. razred - domače 

živali in živali na kmetiji, 5. razred - živali v gozdu, 6. 

razred - živali v živalskem vrtu, 7. razred - opis domače 

živali). Pri pouku slovenščine je opis živali umeščen že v 

četrtem razredu osnovne šole in so učenci z obliko opisa 

in posameznimi  izrazi, kot so valjenje, prehranjevanje, 

gnezdenje, plenilci itd. že seznanjeni v slovenskem 

jeziku. Prav tako učenci te izraze uporabljajo pri 

predmetu naravoslovje.  

Glede na tip pouka, ki sem ga izvedla, bi ga najlažje 

umestila pod obliko terenskih vaj, saj je potekalo učenje 

na posameznih postajah. Te učne postaje so bile točke 

ogledov. Končni rezultat terenskega dela je bil izpolnjen 

učni list in izkušnja dejanske uporabe znanja tujega jezika 

kot sredstva za sporazumevanje na terenu. Pri pripravi na 

terensko delo sem pozornost namenila osnovnemu cilju 

pouka, to je razvijanju celostne medkulturne 

sporazumevalne zmožnosti. [1] Tako so učenci 

z urjenjem vseh štirih sporazumevalnih spretnosti 

(poslušanje, branje, govorjenje, pisanje) krepili svojo  

medkulturno ozaveščenost. Vse te splošne cilje pouka 

nemščine sem imela ves čas v mislih pri oblikovanju 

nalog na učnem listu, kar v nadaljevanju v obliki 

dejavnosti učencev na izbranih postajah tudi 

predstavljam.  

3.1 Postaja – obisk rezervata opic 

japonski makaki 
Pred ekskurzijo: učenci so kot domače delo samostojno 

pridobivali čim več podatkov o značilnostih in življenju 

te vrste opic. Zapisali so jih v zvezke in si zapise 

dopolnjevali. Z učiteljico naravoslovja so na podlagi le 

teh pripravili plakat, ki smo ga pri uri nemščine dopolnili 

z zapisi v nemščini.  

Pred vodenim ogledom: Učenci so se zbrali v krogu in 

obnovili znanje o opicah ter se s podatki dopolnjevali. 

V skupini smo si ogledali še tablo z „vremensko postajo 

za opice“ pri vhodu v rezervat in ponovili izraze, 

povezane z vremenom.    
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Slika 1: Tabla z vremensko postajo za opice pri vhodu v 

rezervat 

Sledil je voden ogled v nemščini, ki so mu učenci 

prisluhnili z velikim zanimanjem. Po ogledu so vodniku 

postavljali vprašanja kot npr.: Kann Makaki-Affe als 

Haustier leben? Was machen Sie, wenn ein Affe krank 

ist? Was essen Makaki-Affen am liebsten? 

Po ogledu so učenci izpolnili učno nalogo izbirnega tipa 

s desetimi trditvami, ki preverja poznavanje podrobnosti 

o rezervatu in opicah. 

Pri tem so učenci izvajali različne sporazumevalne 

dejavnosti ter s tem razvijali posamezne sporazumevalne 

spretnosti: pri branju zapisa na informacijski tabli so 

razvijali bralno razumevanje, ob vodenem ogledu 

rezervata slušno razumevanje, pri postavljanju vprašanj 

vodniku govorno sporazumevanje ter pri zapisovanju 

zanimivosti pisno sporočanje. 

3.2 Postaja – obisk gradu Landskron in 

predstava sokolarja s pticami ujedami in 

sovami 
Pred ekskurzijo: Pri pouku nemščine so učenci že 

predhodno spoznali poimenovanja ptic, ki so jih utrjevali 

s pomočjo didaktične igre. Izdelala sem kartončke 

s slikami in poimenovanji. Učenci so najprej iskali 

ustrezne pare (slika in beseda), nato je sledila naslednja 

dejavnost: učenec je v roki skrival sliko ptice in jo 

opisoval kot npr.  Mein Vogel ist weiß und grau. Der 

erste Buchstabe ist S wie Samuel. Der Vogel lebt nur auf 

der Nordhalbkugel. Učenci, ki so v roki držali kartončke 

s poimenovanjem, so spraševali npr. Ist das eine Schnee-

Eule?  

 

Slika 2: Učenje poimenovanj ptic s slikami in besedami 

Pred in med predstavo: Pred prihodom v areno smo se 

sprehodili mimo kletk s pticami, si jih ogledali in 

prebirali podatke. V areni so na učnem listu izpolnili 

kratko nalogo, kjer so poimenovanja ptic prevedli 

v slovenščino. S slovarčkom na naslednji strani so lahko 

zapise preverili. Ob predstavi so učenci sproti obkrožali 

ime ptice, ki jo je sokolar predstavljal.  

Po predstavi je sledil 20 minuten odmor z malico, ki so 

ga učenci preživeli na vrtu restavracije gradu Landskron. 

Nato pa so v skupinah, sproščeno in z zanimanjem, 

izpolnili nalogo, pri kateri je bilo potrebno podatke, ki so 

jih izbirali prostovoljno, zapisati v obliki opisa ptice.  

Pri tem so učenci z branjem zapisa na informacijski tabli 

razvijali bralno razumevanje, pri gledanju vodene 

predstave ptic slušno razumevanje ter z opisom izbrane 

ptice pisno sporočanje. 

3.3 Postaja – sprehod skozi mesto 

Celovec 
Pred ekskurzijo: Pri uri pouka smo izdelali spominske 

kartice s sliko znamenitosti v mestu Celovec in ob njej 

zapisali nekaj osnovnih podatkov. Z različnimi 

didaktičnimi igrami smo poznavanje utrjevali.  

 

Slika 3: Spominske kartice znamenitosti Celovca 

Sprehod skozi mesto Celovec je vodil turistični vodič in 

predstavljal znamenitosti v slovenskem jeziku, posamezni 

učenci so dodali še kratek opis v nemščini. Pri tem so se 

učenci poljubno dopolnjevali. 

Ob prihodu na trg Neuer Platz so se učenci razdelili 

v pare in izvedli krajše anketiranje z nalogo Kleine 

Umfrage in der Stadt. Opravili so kratek intervju 

s naključnimi mimoidočimi. Učenci so se v nemščini 

predstavili, povedali svoje ime, iz katere šole prihajajo in 

prosili za sodelovanje. Pridobljene odgovore so nato 

zapisali.  

Nekateri učenci so bili navdušeni nad uspešnim 

sodelovanjem in svojim znanjem in so prostovoljno 

opravili dodatne intervjuje. 

Pri tej postaji so se prepletale naslednje sporazumevalne 

dejavnosti: z vodenim ogledom so razvijali slušno 

razumevanje, z izpeljavo intervjuja govorno 

sporazumevanje in socialne komunikacijske veščine ter 

z zapisovanjem pridobljenih podatkov pisno sporočanje. 

4. EVALVACIJA EKSKURZIJE 
Zadnji del učnega lista je bil namenjen evalvaciji ob 

zaključku dogodka. Učenci in starši so ta del učnega lista 

izpolnili doma. Učenci so odgovorili na tri vprašanja: 1) 

Kaj ti je bilo na ekskurziji všeč? 2) Kaj bi spremenil? in 

3) Imaš predlog ali idejo za prihodnjo ekskurzijo?. Starši 

pa so svoje mnenje oz. komentar zapisali v za to 

namenjen prostor ter se podpisali. Z evalvacijo ekskurzije 

sem želela  ugotoviti, ali je izbrana oblika dela učencem 
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ustrezala, ali so bila njihova pričakovanja izpolnjena ter, 

ali so delo sprejeli kot obliko učenja ali samo kot zabavo.  

Odgovori učencev na prvo vprašanje so pokazali njihovo 

zadovoljstvo z izvedbo in pestrostjo programa. Nadalje so 

učenci pohvalili razporeditev časa pri posameznih 

aktivnostih in izrazili navdušenje nad neposrednim 

stikom z živalmi ob obisku opic in predstavi ptic ujed na 

gradu Landskron. Iz odgovorov je tudi razvidno, da so 

bili pozitivno presenečeni nad lastnim znanjem in 

razumevanjem jezika ter zadovoljni nad premaganim 

strahom pred izvedbo intervjuja v nemškem jeziku, ki so 

ga opravili z naključnimi mimoidočimi. 

Pri odgovorih na drugo vprašanje so si učenci bili enotni, 

da ekskurzije ne bi v ničemer spreminjali.  

Pri tretjem evalvacijskem vprašanju so učenci izrazili 

željo, da bi takšnih ekskurzij bilo več, tudi večkrat na 

leto, da bi trajale več dni in da bi obiskali vrstnike 

v avstrijskih ali nemških šolah. 

Na vprašanja so odgovorili vsi učenci, medtem ko sem od 

staršev dobila manj pisnih odgovorov. Četrtina staršev se 

je zgolj podpisala, polovica staršev je izrazila 

zadovoljstvo, da se je učencem ponudila izkušnja 

potovanja v tujino in pohvalila ugodno ceno izleta ter 

ponujen program, četrtina staršev je v svojih odgovorih 

izrazila navdušenje nad pripovedovanjem svojih otrok 

o dogajanju na ekskurziji. 

Nihče izmed staršev in učencev ni zapisal negativnih 

pripomb ali izrazil nezadovoljstva, iz česar lahko 

sklepam,  da so bila pričakovanja vseh udeležencev 

izpolnjena.  

Tudi sama kot učiteljica nemščine sem zadovoljna 

z učinki ekskurzije pri nadaljnjem pouku, saj so učenci 

bolj motivirani za učenje nemščine, vidijo smisel v tem, 

posledično pa je tudi njihovo znanje nemščine boljše. 

Prispevek v povezavi z izvedbo ekskurzije kot smiselne, 

zabavne in poučne oblike terenskega dela pri pouku 

nemščine zaključujem z mislijo velikega nemškega 

pisatelja in pesnika Johana Wolfganga Goetheja: „Die 

beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ 

(Najboljše znanje si razumen človek pridobi na 

potovanju.) 
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POVZETEK  

Znanje in izkušnje so v življenju zelo pomembne. Pridobivamo jih vsak dan. V šoli si učitelji prizadevamo, da bi si učenci 

čim več zapomnili in se naučili, zato vpeljujemo v pouk različne metode in oblike dela. Ker v dobi hitrega razvoja 

tehnologije pogosto pozabljamo na gibanje na prostem, poskušam čim večkrat smiselno in aktivno organizirati pouk v naravi. 

V 4. razredu se učenci pri naravoslovju in tehniki učijo o rastlinah in živalih. Težko se je o naravi učiti le iz knjig, saj je za 

kakovostno znanje potrebno tudi izkustveno učenje, zato sem metode in oblike dela prilagodila ciljem. Četrtošolci so tako 

precej časa preživeli v okolici šole, kjer imamo učno pot rastlin, vrt in gozdiček. Merili so, opazovali, opisovali ter risali 

rastline in drobne živali, ki so jih našli. Na ta način sem medpredmetno povezala likovno umetnost, matematiko, slovenščino, 

šport ter naravoslovje in tehniko. Ugotavljam, da ima pouk na prostem številne prednosti, kot so boljša motiviranost in 

aktivnost učencev, razvijanje ustvarjalnega mišljenja, uspešnega reševanja problemov ter socialnih in fizičnih spretnosti. 

Priprave na izvajanje pouka na prostem zahtevajo veliko načrtovanja in reorganizacijo dela, vendar smo v naslednji fazi, ko k 

učenju pristopijo učenci, učitelji le njihovi mentorji. Pogostost izvajanja pouka na prostem je največkrat odvisna od 

motivacije učitelja in njegove želje po drugačnih metodah poučevanja. 

Ključni besedi  

pouk na prostem, učilnica v naravi 

ABSTRACT  

Knowledge and experience matter a lot in life, and they are being acquired on a daily basis.  At school, teachers strive for 

students to memorize and learn as much as possible, that is why various methods and forms of work are being utilized in our 

lessons. However, in this era of fast developing technology, we often forget about outdoor activities, which is why I have 

been trying to organize meaningful lessons in nature as often as possible. Science lessons in Grade 4 feature learning about 

plants and animals. Nevertheless, it is difficult to learn about nature from books, because quality knowledge requires 

experiential learning. Therefore, I adapted methods and forms of work to suit the lesson goals. Grade 4 pupils spent a lot of 

time in the school surroundings, which features a nature trail, garden and woods. Pupils measured, observed, described and 

drew plants and tiny animals that they found. I therefore created cross-curricular links between Art, Mathematics, Slovene, 

Sports and Science. It can therefore be concluded that lessons in nature have many advantages, for instance, highly motivated 

and active students who are developing and learning creative thinking, successful problem-solving, and social as well as 

manual skills. Outdoor lesson plans require a large amount of planning and work reorganization, however, when students 

commence their work, teachers become their mentors. The frequency of outdoor lessons mostly depends on a teacher’s 

motivation and their desire to carry out different teaching methods. 

Keywords  

outdoor lessons, classroom in nature

1. POUK NA PROSTEM 
Pouk na prostem je definiran kot organizirano učenje 

zunaj šolskih stavb, ki lahko poteka na najrazličnejših 

lokacijah: v okolici šole ali v naravnih parkih, v naravi 

(divjini) ali v urbanih okoljih (mestih),  na kmetijah ali v 

parkih, v živalskih ali botaničnih vrtovih, na ulicah ali v 

ustanovah, ki se ukvarjajo s poukom na prostem (CŠOD, 

gozdne šole) itn [1]. Skribe-Dimec [1] se sklicuje na 

filozofijo, teorijo in prakso izkustvenega učenja in 

okoljske vzgoje ter omogoča učenje na svežem zraku.  

Za pouk na prostem se učitelji odločajo, ker želijo, da so 

učenci čim več na svežem zraku in ker hkrati povezuje 

igro, učenje in ustvarjanje. Učenci imajo vedno bolj 

obremenjen urnik obveznih predmetov in po izkušnjah 

vemo, da koncentracija po tretji šolski uri začne močno 

upadati. Na naši šoli imajo učenci po 4. šolski uri 20-

minutni rekreativni odmor, ki ga v primeru lepega 

vremena preživijo zunaj. Opažamo, da se v tem času 

sprostijo in razvedrijo, kar jim daje dodatno energijo in 

motivacijo za nadaljnje učenje. Na prostem krepijo tudi 

osebne in socialne veščine, ki jih potrebujejo v 

vsakdanjem življenju.  

1.1 Prednosti pouka na prostem 
Odgovor na vprašanje »Zakaj imeti pouk na prostem?« je  

povsem enostaven »Ker ima številne prednosti in so 

učenci nad njim navdušeni.« Poleg tega so pa vidni 

napredki na kognitivnem, fizičnem/vedenjskem, 

afektivnem in socialnem področju. Skribe-Dimec [1] pa 

za dejavnosti na prostem navaja naslednje prednosti in 

pozitivne učinke:  
- učencem omogočajo realno, pozitivno izkušnjo,  

- izboljšajo fizično in mentalno zdravje učencev,  

- povečajo motivacijo, navdušenje, samozavest; manj 

je težav z motnjami pozornosti,  
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- izboljšajo vedenje učencev v razredu (timsko delo, 

povezanost skupine itd.),  

- povečajo ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje 

in zmanjšujejo število poškodb,  

- izboljšajo učne dosežke,  

- omogočajo socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje 

itd.),  

- spodbujajo individualne učne metode,  

- povečajo skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in 

izobraževanje za trajnostni razvoj),  

- omogočajo medpredmetno povezovanje. 

Smo v dobi hitrega razvoja, modernizacije in v nenehnem 

pomanjkanju prostega časa. Prizadevati si moramo, da 

ohranjamo naravo čim bolj čisto in neokrnjeno, saj nam 

nudi hrano, zatočišče in prostor za učenje ter sprostitev. 

Le-to bomo dosegli le z ustrezno vzgojo otrok in tudi zato 

je potrebno izvajati različne aktivnosti v naravi. 

1.2 Ovire pouka na prostem 
Pomanjkljivosti pouka na prostem pravzaprav ni. Glavno 

je učiteljevo prepričanje, da je poučevanje na prostem 

pomembno tako zanj kot učence, in njegova  

pripravljenost na drugačne oblike dela. 

Seveda pa je nekaj ovir, ki se jih da z dobro organizacijo 

odpraviti. Le-te so: spremstvo, urnik, vreme, prepolni 

učni načrti (in s tem pomanjkanje časa), ustrezen prostor, 

dodatno načrtovanje in priprava. 

Treba je upoštevati normative, ki so predpisani za 

osnovno šolo. V primeru, da potrebujemo spremstvo, 

nam na pomoč lahko priskočijo učitelji podaljšanega 

bivanja. Če pa ostanemo v šolskem okolišu, pa jih sploh 

ne potrebujemo. Pomembno je, da dobro načrtujemo in 

zahteve oz. želje pravočasno sporočimo vodstvu. 

Učitelji na razredni stopnji imamo precej svobode pri 

spreminjanju in oblikovanju urnika, zato je pedagoški 

proces lažje izvesti zunaj, saj lahko ure po potrebi 

skrajšamo ali podaljšamo. To je pa odvisno tudi od 

pripravljenosti učencev za delo, njihovega razpoloženja 

in utrujenosti. 

Vsi vremenski pogoji res niso primerni za izvedbo pouka 

na prostem. Bolj kot neprimerno vreme se v ospredje 

postavlja vprašanje čistoče otroških oblačil in strah pred 

negodovanjem staršev. Vendar se to oviro da premostiti z 

dobrim informiranjem staršev in otrok.  

Učni načrti posameznih predmetov so prenapolnjeni s 

cilji, vsebine se ponavljajo. Rešitev je medpredmetno 

povezovanje, saj s tem prihranimo čas, povečamo 

učinkovitost in kompleksnost znanja. Najbolj pomembno 

pa je, da so učenci pri delo aktivni in da lahko delajo z 

naravnimi materiali. Prav tako ni nikoli vprašljiva 

motivacija, saj se ta poveča takoj, ko stopimo  iz učilnice. 

Učenci so pri delu v naravi oz. na prostem bolj povezani, 

med seboj si pomagajo in se dopolnjujejo. 

Učitelj se mora na tak pouk kvalitetno pripraviti in ga 

dobro načrtovati. To včasih vzame precej časa in 

energije, vendar se vložek vedno vrne v obliki  

zadovoljnih učencev. Stremeti je potrebno k ustvarjanju 

pogojev, ki vodijo k dobrim rezultatom. Na prostem se 

spremenijo tudi socialne interakcije, saj imajo učenci več 

svobode in možnosti za gibanje, kar je včasih nujno 

potrebno, da jih resnično spoznamo. 

Najpogostejši problem je, da zunaj ni miz in stolov, kjer 

bi učenci sedeli in pisali. S samimi stoli niti ni problem, 

saj se lahko usedejo na stiropor, vrtne blazine, razrezan 

armafleks ali trši karton. Kadar gremo v bližnji gozd, 

najpogosteje z vej naredimo klop, na kateri učenci sedijo 

in na trši podlagi tudi pišejo. Učenci se hitro znajdejo in 

ne komplicirajo tako kot včasih učitelji. Nekatere stvari je 

treba poenostaviti, vendar se jih da le, če si tega želimo. 

Učenci na razredni stopnji so večinoma vedno 

pripravljeni narediti kakšno stvar sami, samo da se 

izognejo učilnici. 

2. AKTIVNOSTI NA PROSTEM 
Osnovna šola Orehek Kranj stoji na robu naselja. Pred 

šolo imamo majhen gozdiček in precej zelenih površin. 

Šolo obdajajo njive in travniki, v bližini je tudi gozd, 

kamor se z učenci večkrat odpravimo. Ena izmed naših 

temeljnih življenjskih veščin je tudi skrb za okolico. 

Učenci v 4. razredu pri naravoslovju in tehniki 

spoznavajo kraljestvo rastlin in živali. To znanje se 

najlažje pridobi in podkrepi s poukom v naravi. 

Na vprašanje, kako lahko spoznavajo svet okoli sebe, so 

četrtošolci odgovorili, da najlažje zunaj, na prostem, in 

sicer z opazovanjem, raziskovanjem, zaznavanjem, 

sprehajanjem, okušanjem, vonjanjem … Nekatere 

splošne informacije in podatke pa lahko dobijo tudi v 

knjigah, revijah, leksikonih, z gledanjem naravoslovnih 

oddaj na televiziji in na spletu. Vemo, da je znanje 

pridobljeno z različnimi lastnimi aktivnostmi trajnejše, 

zato smo večkrat za več ur odšli v naravo z namenom, da 

okolje začutijo in ga raziskujejo. 

2.1 Začutimo okolje 
Učenci so se udobno namestili na travniku pred šolo, kjer 

so z vsemi čutili zaznavali in opazovali okolico. Svoja 

zaznavanja in opažanja so napisali ali narisali na učni list 

Začutimo okolje, ki so ga reševali postopoma. Pri tem so 

nekateri imeli težave, saj se niso mogli umiriti in sprostiti 

ter se prepustiti zvokom in vonjem iz okolja. Zunaj je 

veliko dejavnikov, ki lahko zmotijo koncentracijo in 

pozornost učencev (npr. veliko prostora, ki jih spominja 

na igro), kar nekatere učence zmoti in povzroči nemir. Da 

se izognemo različnim težavam in jih navajamo na 

različna učna okolja, je potrebno veliko prilagajanja, 

spreminjanja in organizacije s strani učitelja. Je pa to v 

današnjem svetu in tempu življenja potrebno in 

nedvomno tudi koristno.  

Učenci so potrebovali gibanje, zato so se sprehodili okoli 

šole in opazovali okolico. Potem so si v skupinah 

pripovedovali opažanja in o njih poročali. Ugotovili so, 

da so opazili različne stvari, ki so temeljile predvsem na 

njihovih zanimanjih. 

Nato smo se odpravili v gozdiček pred šolo, kjer so v 

manjših skupina morali poiskati nekaj mehkega, 

hrapavega, suhega, rdečega, zelenega, rjavega, živega, 

koničastega in ovalnega. Pri iskanju oziroma nabiranju so 
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bili veseli, sproščeni in razigrani. Z nabranega materiala 

so na kartonu ustvarili likovno umetnino.  

2.2 Živali pod kamnom 
Eden izmed ciljev, ki sem ga želela doseči z vajo Živali 

pod kamnom, je, da učenci prepoznajo najpogostejše 

živali v neposrednem okolju. Učenci so delali v skupini. 

Previdno so morali  dvigniti kamen, večjo vejo ali desko 

in pogledati, ali ima tam kakšna žival svoje 

bivališče/zatočišče, jo poimenovati in prešteti, koliko jih 

je. Eno žival so morali previdno prijeti in jo dati v lonček, 

da smo jih lahko opazovali in primerjali. Kamen, vejo ali 

desko so ponovno položili nazaj. Štetje živali so ponovili 

čez pet minut. Če živali niso poznali, so si pomagali z 

določevalnimi ključi drobnih živali.  

Sledilo je poročanje, predstavitev in opazovanje živali, ki 

so jih našli. Prepoznali so skoraj vse drobne živali. Nato 

si je vsak v skupini izbral eno izmed ujetih živali in jo 

skiciral, saj smo v razredu kasneje naredili razstavo. Ko 

so učenci zaključili z risanjem, so živali vrnili nazaj. 

Pomembno je, da učence navajamo na pravilno ravnanje 

z živalim, da jih ne uničujejo in ne podirajo njihovih 

bivališč. Kljub temu da so to le drobne živali, so 

pomembne tudi za naše življenje. 

Ena izmed skupin je na robu gozda našla tri polže, ki so 

si jih dobro ogledali. Poimenovali so zunanjo zgradbo, 

pogovorili smo se, s čim se polž prehranjuje in kje živi. 

Nato so se odločili, da preverijo, kako hitri so. Odločili so 

se, da bodo izmerili njihovo pot opravljeno v 3 minutah. 

Tekmovanje polžev je bilo zanimivo. Čas je hitro minil in 

opravljena pot je bila, po pričakovanjih,  relativno kratka. 

Vrnili so jih nazaj, kjer so jih našli. 

V učilnici smo znanje o nevretenčarjih uredili, dopolnili 

in nadgradili.  

2.3 Drevesa in grmi 
Odpravili smo se v šolski gozdiček s ciljem, da učenci 

prepoznajo najpogostejše drevesne in grmovne vrste, ki 

rastejo v ožjem okolju (po listih, cvetovih in plodovih), 

razložijo zunanjo zgradbo rastlin in razlikujejo med  

rastlinami s cvetovi ter takimi brez njih.   

Učenci so si izbrali svoj prostor, se udobno namestili in 

prisluhnili zgodbi Mož, ki je sadil upanje in žel srečo. Po 

branju smo se pogovorili o vsebini zgodbe in o našem 

odnosu do gozda in rastlin. Učenci so nato sami 

razmišljali, v čem se ločijo drevesa in grmovnice ter 

našteli tiste, ki jih poznajo. Svoje znanje so dopolnili z 

branjem v učbeniku. 

Medpredmetno sem uro povezala še z naravoslovjem in 

tehniko, matematiko in športom. Za delo so učenci 

potrebovali merilni trak, peresnico, učbenik, prazne liste, 

mape, dobro voljo in čutila. Delo je potekalo v parih.  

Vsak par je dobil svoj listek z imenom drevesa ali 

grmovnice (hrast, bukev, lipa, borovnica, bezeg, sliva, 

jablana, hruška, bor, macesen, vrba …). Poiskali so dano 

rastlino in izdelali njeno izkaznico z naslednjimi podatki: 

barva in obseg debla ali veje, dolžina in širina lista, odtis 

lubja in lista, opis plodu (če so ga našli), zanimivost ali 

uporabnost rastline. V mapo so morali dati košček lubja, 

plod in list. 

Po določenem času smo se vsi zbrali v gozdičku. Učenci 

so sošolcem pokazali list, košček lubja ali plod. Ostali so 

morali ugotoviti, katero rastlino predstavljajo. Nekateri 

učenci so imeli težave s poimenovanjem hrastovega in 

bukovega plodu. Učenci so poznali skoraj vsa drevesa in 

grmovnice; skoraj vsi so vedeli, kje v okolici šole rastejo, 

a kljub temu smo se sprehodili do njih in si jih ogledali. 

Medtem ko so učenci predstavljali osebno izkaznico 

rastline, so ponovili tudi dele rastline in utrdili znanje o 

tem, kaj je deblo. Spoznali so, da so drevesa in 

grmovnice za življenje pomembne in koristne, saj jih 

uporabljamo tako ljudje kot živali.   

Po ogledu smo se zbrali pod lipo. Učence sem vprašala, 

če so že kdaj slišali za kritosemenke in golosemenke, a ni 

bilo pritrdilnega odgovora. Povedala sem jim, da sedimo 

pod kritosemenko. V roki sem imela golosemenko – 

borovo vejico. Z dodatnimi vprašanji in iztočnicami so 

učenci sami prišli do značilnosti kritosemenk in 

golosemenk. Znanje smo ponovili s trditvami – vsak par 

je sestavil tri trditve o rastlinah in jih postavil sošolcem. 

Če je bila trditev pravilna, so dvignili vejico, če ni bila 

pravilna, so se prijeli za nos in trditev popravili. 

Učence je bilo prijetno opazovati, ker so se zabavali,  

sodelovali in se dopolnjevali. Za delo so bili zelo 

motivirani, ker so bili zunaj, hkrati pa so se učili in 

pridobivali znanje.  

Ko smo se vrnili v učilnico, so nadaljevali z delom v 

paru, in sicer so najprej prebrali besedilo v učbeniku in 

nato v zvezek v obliki miselnega vzorca napisali 

povzetek s ključnimi besedami. V učilnici smo pripravili 

tudi razstavo dreves in grmovnic, ki rastejo okoli šole. 

Predstavila sem jim svoj herbarij. Bili so navdušeni in so 

predlagali, da bi jih naredili tudi sami, in sicer z 

rastlinami iz šolskega okolja in z domačega vrta.  

Herbarije so prinesli v šolo, da smo si jih ogledali. 

Povedali so, da so se z nabiranjem različnih vrst rastlin 

spoznali tudi nekatere nove. Dogovorili smo se, da lahko 

naredijo herbarij tudi iz rastlin s šolskega vrta ali iz 

travniških rastlin. Najprej so se slednjega lotili trije 

učenci. A ko smo šli na bližnji travnik, so s poznavanjem 

travniških rastlin tako navdušili sošolce, da so se vsi lotili 

izdelave. Ob koncu šolskega leta so imeli nekateri učenci 

kar precej rastlin v herbariju. Le-ta jim bo ostal v 

spominu, ker je njihov prvi. Kako malo je potrebno, da 

učence motiviramo k lastni aktivnosti, da sami iščejo 

rastline v naravi in nato iščejo podatke o njih v knjigah 

ali na spletu. Samo v naravo se moramo odpraviti. 

2.4 Zabavna matematika 
Učenci so delali v skupinah po pet. Dobili so kredo, A4 

list, svinčnik, širši trak, škarje in 30 m vrvi, s katero so 

označili svoj prostor, na katerem je moralo bilo vsaj eno 

drevo ali grmovnica. Njihova naloga je bila, da v 45 

minutah za sošolce pripravijo matematične naloge 

povezane z rastlinami in živalmi v njihovem ograjenem 

prostoru ter nalogo, pri kateri bodo morali uporabljati 

čutila. Pri delu so bili učenci zelo iznajdljivi, med seboj 

povezani in motivirani. Pripravili so različne in zabavne 

naloge. Vsaka od petih skupin je imela svojega vodjo, ki 

je nato pregledal rešitve. Vsi učenci so rešili naloge vseh 

skupin.   

Po zaključku smo prostor povrnili v prvotno stanje in 

evalvirali delo.   
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2.5 Križanke, uganke … 
Tudi dve uri slovenščine sem navezala na temo, o kateri 

smo se učili zadnje tri tedne. Uri smo preživeli pod 

šolsko lipo. Kako bodo delali – v paru ali v skupini – so 

se odločili sami. Poigrali so se s sestavljanjem ugank, 

križank, rebusov in trditev na temo živali, drevesnic in 

grmovnic in tako na zabaven in drugačen način preverili 

osvojeno znanje, hkrati so krepili tudi medsebojne vezi in 

odnose. 

3. ZAKLJUČEK 
Učitelji stremimo k temu, da je pouk kvalitetno in 

strokovno izpeljan in da se učenci v šoli čim več naučijo 

oziroma zapomnijo. Le-to lahko dosežemo tudi s 

poučevanjem na prostem. Učenci so pri tem aktivni, 

motivirani in delajo s konkretnim materialom. Znanje je 

kakovostnejše in bolj življenjsko. Tako v krajšem času 

dosežemo več kot pa s poukom v učilnici, vendar je za to 

potrebna kvalitetna in organizirana učiteljeva priprava. 

Učence je potrebno pripraviti in navaditi na delo v 

drugačnem okolju, kjer je mogočih več motečih 

dejavnikov. 

Velikokrat imamo pomisleke, ali bi peljali učence v 

naravo, da bi si kaj ogledali, občutili … pri roki imamo 

(pogosto) takoj par izgovorov. Večina jih je rešljivih, 

vendar le, če si to učitelj želi. Seveda je potrebna tudi 

podpora vodstva, da nudi stvari in pogoje, ki jih 

potrebujemo za poučevanje na prostem. 

Osebno se mi pa zdi najpomembnejše dobro medsebojno 

sodelovanje (s sodelavci). Prav tako si je potrebno dobro 

ogledati učne načrte za vse predmete in nato vsebine in 

cilje, ki so si podobni oziroma se dopolnjujejo ali 

nadgrajujejo, medpredmetno povezati. S tem prihranimo 

čas, poveča se tudi motiviranost učencev, ker se učijo na 

prostem. Nikakor pa izvedba pouka na prostem ni 

kvalitetna, če jo izvajamo pod prisilo. Učitelji 

potrebujemo izkušnje in potem sami presodimo, ali je 

pouk na prostem smiseln. Najbolje je, da si vsako leto 

zastavimo cilj, da bomo vsaj enkrat izvedli pouk zunaj 

učilnice in nato postopoma dodajamo učne ure na 

prostem glede na svoje ugotovitve in izkušnje. Samo 

začeti je potrebno.  

Kjer je volja, je tudi pot. Narava nam ponuja marsikaj, 

izkoristimo to, kar imamo v bližini. S tem spodbujamo 

pozitiven odnos do nje in opozarjamo na pomembno 

sobivanje ljudi z naravo. 
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POVZETEK  

Učitelji se pri svojem delu srečujemo z različnimi izzivi na katere nas tekom študija ne morejo popolnoma pripraviti. Zato se 

učitelji dodatno izobražujemo na seminarjih, prebiramo strokovno literaturo, iščemo primere dobre prakse in pri delu 

improviziramo. Pogosto se srečujemo s  poučevanjem tujejezičnih otrok. Že običajna selitev lahko povzroča otroku stres, ker 

zamenja znano okolje, prijatelje, sošolce in popoldanske dejavnosti. Če pa je poleg tega prisotno še nepoznavanje jezika, pa 

je še toliko bolj obremenjujoče. V prispevku bom predstavila lastne izkušnje pri delu z učenci, ki so prišli iz Bosne in 

Hercegovine, Makedonije, Srbije in Sirije. Veliko časa sem namenila vključevanju posameznika v že oblikovan razred, delu s 

starši in poučevanju slovenskega jezika in kulture, kar se je na koncu obrestovalo.  

Ključne besede 

tujci, selitev, vključevanje, poučevanje 

ABSTRACT  

Teachers keep finding ourselves with different challenges which we could possibly not prepare on through our course of 

study. That is the reason we take additional seminars, read professional literature, look for examples of good practice and 

improvise at work. We educate pupils who do not know our language quite often. Even a common move can cause stress to 

the child, because the environment, friends, classmates and afternoon activities change. If there is also a foreign language it 

causes that more pressure on the child. In my article I will present you my own experience on working with children who 

came from Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia and Syria. I spend a lot of time helping these children to fit in, 

working with parents and teaching them Slovenian language and our culture, which had a positive impact.  

Keywords 

foreigners, moving, fitting in, educating

1. UVOD  
Selitev je za odrasle stresna in naporna, za otroke pa še 

toliko bolj. Zato jim moramo med selitvijo in po njej 

posvečati posebno pozornost. Starejši kot so, bolje 

razumejo vzroke za selitev in lažje sprejmejo selitev v 

novo okolje. 

Pomembna je izbira časa selitve, predvsem, če imamo 

šolarja in bo moral zaradi selitve menjati šolo. Ustrezen 

čas za selitev je poleti med šolskimi počitnicami. Otrok, 

ki med šolskim letom menja šolo, precej težje prenese 

selitev, saj se mora istočasno privajati na novo okolje 

bivališča in na novo okolje v šoli. Velik vpliv ima 

menjava sošolcev, ki jih mora povsem na novo 

spoznavati. Če selitev opravimo poleti, ima šolar dovolj 

časa, da se privadi na novo okolje in spozna nove sosede. 

Morda bo kateri izmed njih tudi njegov novi sošolec in 

vključitev v novo šolo bo tako bistveno lažja. 

Vsem otrokom je treba selitev pojasniti. Z njimi se 

pogovorimo in potrpežljivo odgovarjamo na vsa 

vprašanja, ki jih postavijo. Bolj podrobno moramo selitev 

razložiti mlajšim. Najstniki po 13. letu bodo selitev lažje 

razumeli, vendar pa ji bodo verjetno bolj aktivno 

nasprotovali. Močno jih bo prizadela menjava okolja in 

šole ter s tem sošolcev in prijateljev. Zato moramo biti z 

njimi zelo potrpežljivi in računati, da bodo v času selitve 

in okoli mesec dni po njej razdražljivi in potrti. Moramo 

jih razumeti in nanje ne smemo po nepotrebnem 

pritiskati. 

Mlajši otroci lažje prenesejo selitev, če jih med samo 

selitvijo ne zapostavljamo. Posvečati jim moramo enako 

pozornost kot pred začetkom selitve in poskrbeti, da 

imajo vedno na voljo igrače, ki jih imajo najraje. 

Pomagajo lahko tudi pri pakiranju svojih stvari. Pri tem je 

pomembno, da v obdobju selitve ne zavržemo nobenih 

otrokovih igrač. 

Po preselitvi otrokom temeljito razkažemo novo okolje. 

Naučimo jih nov naslov in telefonsko številko. [1] 

2. SELITEV V TUJINO 
Selitev v tujino predstavlja ogromno spremembo v 

življenju celotne družine, ki se preseli. V primerih, ko je 

kultura države, v katero se družina seli, zelo različna od 

kulture v domovini, je večja verjetnost za pojav 

kulturnega šoka, ki ga lahko pojasnimo s konceptom 

naučene nemoči. Na prilagajanje na selitev naj bi 

pomembno vplivali koncept jaza, jezikovna 

kompetentnost, izkušnje s potovanji v tujino, socialna 

interakcija v novi državi, komunikacijske sposobnosti, 

sposobnost adaptacije in socialne integracije ter kulturna 

občutljivost. Raziskave so pokazale, da se tisti otroci, ki 

živijo v kohezivni družini, kjer je veliko kvalitetne 

komunikacije, lažje prilagodijo novemu okolju. 

Pomembno vlogo pa ima tudi otrokova osebnost, npr. 

socialna iniciativnost in čustvena stabilnost. Otroku bo 

selitev olajšana, če ga vključimo v pogovor o nameravani 

selitvi in razlogih zanjo ter odgovorimo na vsa vprašanja, 

ki se mu ob tem porajajo. Na voljo mu moramo dati 
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dovolj časa, da se o selitvi pogovarja tudi s svojimi 

prijatelji in se od njih poslovi. Navedene teoretične 

ugotovitve se skladajo tudi z empiričnimi podatki, 

pridobljenimi z intervjuvanjem družine, ki ima večkratne 

izkušnje s selitvijo in bivanjem v tujini. [2] 

3. SLOVENSKA ZAKONODAJA 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, šolam, ki 

imajo vključene učence priseljence v prvem in drugem 

letu šolanja nudi ure dodatne strokovne pomoči pri 

učenju slovenščine. Veljavna zakonodaja (81. člen 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja) daje normativno podlago za zagotavljanje 

sredstev iz državnega proračuna tako za učenje 

slovenščine kot tudi poučevanje maternega jezika za 

priseljene učence in dijake, vključene v redno 

osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje. 

Leta 2008 je bila v Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 

znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli vključena 

določba, ki dopušča možnost prilagajanja ocenjevanja za 

učence priseljence. V skladu s Pravilnikom o preverjanju 

in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

osnovni šoli se lahko za učence, ki so tuji državljani 

oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v 

Republiki Sloveniji, v dogovoru s starši prilagodijo načini 

in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. 

Znanje učenca priseljenca se lahko ocenjuje glede na 

njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov 

znanja, opredeljenih v učnih načrtih. O prilagoditvah 

odloči učiteljski zbor. Prilagoditve za ocenjevanje znanja 

se upoštevajo največ dve šolski leti. Učenci priseljenci iz 

drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v 

katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki 

Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in 

napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na 

predlog razrednika učiteljski zbor. [3] 

4. OTROCI MIGRANTI 
Zaradi migracij, pa smo v Sloveniji pričeli tudi z 

vključevanjem otrok prosilcev za mednarodno zaščito.  V 

tem primeru je predviden dvostopenjski model 

vključevanja. Pred vključitvijo v redni pouk se za 

omenjene otroke organizira uvajalnico, ki poteka strnjeno 

v trajanju 20 ur. Po končani uvajalnici se otroci vključijo 

k rednemu pouku, pri čemer jim pripada dodatna 

strokovna pomoč pri učenju slovenščine. Priporočena je 

strnjena oblika izvajanja, tako poimenovana 

nadaljevalnica. V nadaljevalnici je v obdobju dveh 

šolskih let otrok deležen dodatne podpore, saj program 

vključuje dejavnosti, ki mu jih ponujata tako šola kot 

lokalno okolje (učenje slovenščine kot drugega jezika, 

učna pomoč, individualni programi za učenca, 

prilagoditve metod in oblik dela pri poučevanju ter 

prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom, podpora pri 

vključevanju v interesne dejavnosti v šoli in izven nje, 

različne počitniške priložnosti in aktivnosti v lokalnem 

okolju, nadaljevalni tečaji jezika ter podpora pri 

organizaciji dopolnilnega pouka maternih jezikov in 

kulture otrok priseljencev). 

Pravica do izobraževanja je ena izmed temeljnih 

človekovih pravic. V slovenski in mednarodni skupnosti 

imamo kar nekaj predpisov in zakonov, ki opredeljujejo 

to področje: Splošna deklaracija o človekovih pravicah, 

Konvencija o otrokovih pravicah, Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in pravicah, Resolucija o 

imigracijski politiki Republike Slovenije, Uredba o 

integraciji tujcev, Zakon o osnovni šoli, Smernice za 

izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah ter drugi.  

Učitelj se mora pri poučevanju otrok tujcev zavedati in 

upoštevati načela zapisana v Smernicah za izobraževanje 

otrok tujcev v vrtcih in šolah, ki ga je leta 2009 izdal 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Smernice so 

oblikovane na podlagi dokumentov slovenske šolske 

zakonodaje in smernic Evropske unije. [4] 

Načela se delijo na splošna in specifična.  

Splošna načela so [5]: 

1. Načelo največje koristi otroka je glavno vodilo pri 

vseh dejavnostih v zvezi z otroki tujci. Na otroka 

tujca je treba gledati celostno.  

2. Načelo nediskriminatornosti: otroci tujcev so 

upravičeni do enakih pravic in ravnanja kot ostali 

otroci, ki so državljani ali imajo stalno prebivališče. 

Najprej in predvsem jih je treba obravnavati kot 

otroke. Vsi pomisleki glede njihovega priseljenskega 

statusa bi morali biti drugotnega pomena.  

3. Načelo pravice do sodelovanja: mnenja in želje 

otrok je treba ugotoviti in upoštevati, kadar koli se 

sprejemajo odločitve, ki jih zadevajo. Vzpostavljeni 

morajo biti ukrepi za njihovo lažje sodelovanje, v 

skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. 

4.  Načelo spoznavanja različnih kulturnih vzorcev in 

identitet - spoštovanje kulturne identitete: zelo 

pomembno je, da lahko otroci s priseljenskim 

statusom ohranijo svoj materni jezik ter vezi s svojo 

kulturo in veroizpovedjo. Varstvo otrok, zdravstvena 

nega in izobraževanje morajo obdržati njihove 

kulturne potrebe. Ohranjanje kulture in jezika je 

potrebno tudi za otrokovo morebitno vrnitev v 

njegovo domovino.  

5. Načelo informiranosti: otrokom tujcem oziroma 

njihovim staršem mora biti zagotovljen dostop do 

informacij, na primer, o njihovih pravicah, 

razpoložljivih storitvah, procesu pridobivanja azila 

itd. 

6. Načelo usposabljanja, izobraževanja strokovnih 

delavcev vrtcev in šol: omogočiti ustrezna 

usposabljanja za delo z otroki in s starši tujcev. 

Osebje, ki se ukvarja s priseljevanjem, bi moralo biti 

usposobljeno za vodenje razgovorov, ki so otrokom 

prijazni.  

7. Načelo trajnosti: pri odločitvah glede otrok tujcev je 

treba kar najbolj upoštevati dolgoročne koristi in 

blaginjo otroka.  

8. Načelo časovne primernosti: vse odločitve glede 

otrok tujcev morajo biti sprejete v primernem času, 

pri čemer se upošteva otrokovo dojemanje časa. 

 

5. PRIMERI IZ PRAKSE 
To generacijo učencev sem učila dve šolski leti; v 

drugem in tretjem razredu. V drugem razredu sem imela 

štiri učence, tujce, v tretjem pa smo za kratek čas dobili 

tudi učenca migranta.  

Trije učenci so prihajali iz Bosne in Hercegovine, ena 

učenka iz Albanije ter en učenec iz Sirije.  
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Menim, da je na prvem mestu potrebno dobro počutje 

otroka, občutek varnosti in sprejetosti. Le v tem primeru 

bo lahko otrok pričel z dobrim šolskim delom. 

Pred prihodom novega učenca, tujca, se v razredu 

pogovorimo o vzrokih selitve, o državi iz katere prihaja. 

Pogovorimo se o tem, kako bi se sami počutili, če bi se 

morali preseliti in pustiti družino, prijatelje ter poleg 

vsega tega še nebi poznali jezika.  

Na začetku se, za sprostitev, igramo socialne igre. 

Izberem igre, kjer ni potrebna razlaga ampak se jo da 

naučiti že z opazovanjem. Tak način vključevanja se mi 

je pokazal za zelo dobrega, saj nov učenec ni veliko 

izpostavljen. 

Socialne igre so zelo koristne, saj učenci pridejo v 

medsebojne stike, se povežejo, osamljeni otroci 

vzpostavijo stik z drugimi. Med njimi se razvije 

solidarnost in medsebojna pomoč. Poleg tega se naučijo  

tolerirati različnost. Med igro se otroci sprostijo.  

5.1 Primeri nekaterih iger 
Dirigent: Otroci se postavijo v krog. Izberemo otroka, ki 

bo ugibal. Pošljemo ga stran, da se lahko dogovorimo, 

kdo bo dirigent. Tisti, ki ugiba, se vrne in stopi na sredino 

kroga. Vsi v krogu ploskajo. Ko tisti, ki ugiba, obrne 

hrbet dirigentu, ta hitro pokaže nov gib, ki ga cela 

skupina prevzame. Tisti, ki ugiba, mora ugotoviti, kdo je 

dirigent.  

Iščemo žogo: Eden otrok stoji ali pa sedi v sredini kroga. 

Ostali otroci zelo tesno sedijo drug ob drugem. Kolena 

imajo dvignjena, roke pa držijo pod koleni. Žoga potuje 

po tunelu narejenem iz pokrčenih nog. Učenec, ki je na 

sredini, pa pozorno opazuje, kdo ima žogo. 

Iskanje skritega predmeta: izberemo in pokažemo 

predmet, ki ga bomo skrili. Vsi učenci se obrnejo proti 

steni. Predmet skrijemo. Damo znak za začetek iskanja 

premeta, ki mora potekati v popolni tišini. Učenec, ki 

predmet opazi, to pokaže tako, da se vsede na najbližji 

stol. Igra se konča, ko vsi učenci sedijo. [6]  

5.2 Pri pouku 
V razredu sem imela tri učence iz istega jezikovnega 

okolja, Bosna in Hercegovina. Deklico in dva dečka. Vsi 

trije so bili na zelo različnih nivojih znanja slovenskega 

jezika. Dva učenca sta bila dlje časa v Sloveniji, tretji pa 

je prišel kasneje. Na začetku sem učenca, ki sta bila dlje 

časa v Sloveniji prosila, da mu občasno pomagata z 

razlago. Pri učencih, ki prihajajo iz držav bivše 

Jugoslavije se počutim bolj suvereno, saj sama razumem 

in govorim njihov jezik. Menim, da se zato starši in otroci 

počutijo bolj varno. Potrebno pa je biti previden in se čim 

manj posluževati njihovega, maternega jezika. Proti 

koncu šolskega leta sta se dečka, ki prihajata  iz Bosne in 

Hercegovine pričela družiti tako v dopoldanskem kot 

popoldanskem času. Opaziti je bilo, da se vedno manj 

pogovarjata v slovenščini. Ravno zato imam včasih 

pomisleke ali je dobro, da sta v razredu dva iz istega 

jezikovnega področja; lahko se pogovarjata v svojem, 

maternem jeziku, sošolci jih ne razumejo in se počutijo 

nelagodno, Poleg tega se manj naučijo slovenščine.  

Imela sem pa tudi deklico iz Albanije. Sama ne poznam 

jezika in sem ji zato težje pomagala. Pri deklici tudi starši 

niso govorili slovensko, zato je deklica zelo slabo 

napredovala. Poseben izziv so bile tudi govorilne ure, saj 

mama ni popolnoma nič govorila slovensko, oče pa je 

govoril mešanico slovenščine in srbohrvaščine ter seveda 

albanščine. Pričakovanja staršev so bila do mene zelo 

visoka. S težavo sem jim obrazložila, da bo potrebno tudi 

domače delo. Svetovala sem jim branje slovenskih knjig 

ter ogled slovenskih risank. Največji primanjkljaj v 

slovenščini pa sem opazila po poletnih počitnicah, ko so 

odšli domov in tam deklica dva meseca ni z nikomer 

govorila slovensko. Ravno zaradi tega sem deklici med 

poletnimi počitnicami v knjižnici vzela nekaj knjig ter jih 

dala s seboj. Staršem sem obrazložila namen in pomen  

branja v slovenščini tudi med počitnicami. 

Za kratek čas pa je tretji razred obiskoval tudi učenec  iz 

Sirije. Na naši šoli upoštevamo priporočila za uvajanje 

učencev, migrantov. Najprej smo učenca videli pri uri 

športni vzgoje, ko si je s staršem šolo ogledal. Potem je 

sledilo 20 urno poučevanje slovenščine izven razreda. 

Nato je pričel za uro ali dve prihajati v razred in v tem 

času je še vedno izven pouka obiskoval ure slovenščine. 

Po končanem uvajanju se nam je pridružil v razredu. 

Deček je obiskoval tretji razred, kljub temu, da je bil 

starejši. Kar se znanja tiče, pa bi moral biti v prvem 

razredu. Deček v svojem življenju ni nikoli obiskoval 

šole. Delo z njim je potekalo zelo počasi. Sošolci so 

videli, da po znanju ne sledi pouku in so samoiniciativno 

pričeli izdelovati učne liste. Učni listi so bili preprosti; 

prepis besed, zapis številk, štetje…Pomembno je, da se 

učitelj zaveda, da so šolski napredki zelo majhni. Učitelj 

ne sme biti storilnostno naravnan. Najbolj ključno je, da 

se otrok počuti varnega in zaželjenega. Za lažjo 

komunikacijo so na naši šoli izdali slovensko-angleško- 

arabski slovar namenjen za uporabo v šoli. Drugače pa so 

otroci kar iznajdljivi, vsaj pri igri. Tukaj res velja 

pregovor kjer je volja, tam je moč. Izkušnje, ki jih imam 

z migranti so take, da so ti učenci v Logatcu res kratek 

čas.        

6. ZAKLJUČEK 
Kar nekaj zakonov ureja področje poučevanja tujcev. 

Seveda se razume, da jih učitelj mora poznati. Sem pa 

mnenja, da je najpomembnejše, da se da otroku čas, da se 

privadi na novo okolje, nove sovrstnike, novo šolo, 

novega učitelja, novo…. šele na drugem mestu pa je 

šolsko delo. Vsakega otroka je potrebno obravnavati 

popolnoma individualno in nekega recepta za delo z njimi 

ni. Vsak otrok prihaja v šolo s svojo življenjsko zgodbo.    
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HOME ALONE 
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Nataša Kolar 
Osnovna šola Ormož 

Hardek 5, 2270 Ormož 

e- mail naslov: taska@siol.net

POVZETEK  

V mednarodnem Erasmus+ K2 projektu Home alone smo sodelovali s Poljsko, z Litvo, Latvijo, Grčijo, Romunijo in s 

Španijo. Ukvarjali smo se s problemom izločenosti mladih iz skupine in posledično osamljenostjo mladih v modernem svetu. 

Pomanjkanje razumevanja in nesprejetost v družbo lahko vodi; in vse pogosteje tudi vodi, v to, da se mladi umaknejo v 

virtualni svet, svet igric in pametnih telefonov, v katerem se počutijo varne in sprejete. Ne samo mladostniki, tudi njihovi 

starši se ne zavedajo nevarnosti, ki v tem svetu pretijo njihovih otrokom. S projektnim delom učencem in njihovim staršem 

na delavnicah tudi po koncu projekta predstavljamo načine varne rabe interneta, srečujemo se s strokovnjaki s posameznih 

področij (psihologi, svetovalnimi delavci, kriminalisti, računalnikarji). Oblikovali smo projektno spletno stran, izvedli 

številne učne ure računalništva, aktivnost 5 držav – 5 čutil, na vsakem mednarodnem srečanju smo organizirali sejem 

raznolikosti, na koncu projekta pa mednarodno konferenco z naslovom Internet in nove tehnologije. Naša želja je, da bi bili s 

projektnimi aktivnostmi našim učencem odprli vrata v svet, da bi bili tolerantni do sočloveka in opremljeni z orodji, s 

katerimi se bodo lahko uprli nevarnostim modernega sveta.  

Ključne besede  

varna raba interneta, večkulturnost, strpnost 

ABSTRACT  

In the international Erasmus + K2 project Home alone we cooperated with Poland, Lithuania, Latvia, Greece, Romania and 

Spain. We were dealing with the problem of youth’s exclusion from the group and consequently with youth’s loneliness in 

the modern world. Lack of understanding and unacceptance in society can lead; and is increasingly leading to the fact that 

young people move to a virtual world, a world of games and smartphones, in which they feel secure and accepted. Not only 

adolescents, but also their parents are not aware of the danger that threatens their children in this world. With the project 

work of students and their parents at workshops, even after the project was finished, we present safe use of the Internet, meet 

with experts from individual fields (psychologists, counsellors, detectives, computer experts). We created a project web site, 

carried out numerous computer lessons, the activity of 5 countries - 5 senses, at each international meeting we organized a 

variety fair, and at the end of the project we organised an international conference titled Internet and new technology. Our 

desire is that, through project activities, we have opened the doors of the world to our students, so that they will be tolerant to 

other human beings and will be equipped with tools, with which they will be able to resist the dangers of the modern world. 

Keywords 

Safe use of the Internet, multiculturalism, tolerance 

1. UVOD  
Takoj, ko slišimo besedi Home alone običajno pomislimo 

na film s Kevinom v glavni vlogi. Na naši šoli pa temu ni 

tako, mi smo imeli Erasmus+ projekt s tem naslovom. 

Projekt Home alone je bil v okviru evropskega programa 

Erasmus+, ključni ukrep 2: Strateška partnerstva med 

šolami v celoti financiran s strani evropske komisije. 

Koordinator projekta je bila Poljska. Partnerske države v 

projektu smo bile: Litva, Latvija, Grčija, Španija, 

Romunija in Slovenija. Projekt je potekal dve šolski leti, 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. 

V vsaki skupnosti najdemo mladostnike, ki ne najdejo 

svojega mesta v družbi oz. so na robu družbe. Vzroki za 

to so različni, osebnostne lastnosti, drugačen zunanji 

videz ali način oblačenja, hobiji, veroizpoved, narodna 

pripadnost … Pomanjkanje razumevanja in nesprejetost v 

družbo lahko vodi in vse pogosteje tudi vodi v to, da se 

mladi umaknejo v virtualni svet, svet igric in pametnih 

telefonov, v katerem se počutijo varne in sprejete. Ne 

samo mladostniki, tudi njihovi starši se ne zavedajo 

nevarnosti, ki pretijo njihovih otrokom. 

Na začetku projektnega dela smo na šoli vzpostavili 

projektno skupino učiteljev in učencev.  

V prvem letu smo začeli z aktivnostjo 6 držav – 5 čutov. 

Učenci so se udeležili delavnic na temo "Razumem sebe". 

Učitelji smo z učenci izvedli učne ure na temo "Si 

toleranten". Prvo projektno leto smo zaključili z 

orientacijskim pohodom v okolico šole. 

Drugo projektno leto je bilo namenjeno uporabi 

računalniških programov v praksi. 

2. CILJI PROJEKTA HOME 

ALONE: 
Cilje projekta smo razdelili na glavne cilje:  

- Sodelujoči se učijo sprejemanja drugačnosti, 

mednarodnega dialoga med državami, odprtosti sveta, 

- sodelujoči se zavedajo internetnih nevarnosti, 

- sodelujoči se zavedajo kako izkoristiti moderne medije 

za intelektualni in družabni razvoj mladega človeka, 
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- sodelujoči se zavedajo nevarnosti, ki jim pretijo ob 

uporabi IKT, 

- ugotoviti, ali imajo moderni mediji pozitiven vpliv na 

mladega človeka, 

- spoznavati navade, interese, hobije in vsakodnevno 

življenje partnerskih šol v projektu. 

in druge cilje projekta: 

- Zmanjšanje rizika predčasne zaključitve šolanja. 

- Izboljšanje znanja angleškega jezika, tako učencev 

kot učiteljev.  

- Izkušnja sodelovanja med učitelji in učenci. 

- Promocija sodobnih metod poučevanja in izmenjava 

dobrih praks. 

- Izboljšanje znanja učencev o  Evropi, Evropski uniji 

in njenih članicah. 

- Poznavanje razlik in podobnosti med narodi in 

državami Evropske unije. 

- Zavedanje učencev, da so odgovorni za prihodnost 

Evrope. 

- Učenci ponotranjijo evropsko realnost (postanejo 

državljani sveta). 

- Odprtost vseh sodelujočih na lokalni, nacionalni in 

evropski ravni. 

- Izboljšanje imidža sodelujočih institucij.  

3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI 
Projektne aktivnosti v času izvajanja projekta: 

Oblikovali smo projektno spletno stran 

http://homeprojectalone.wixsite.com/homealone. Za 

njeno postavitev in nalaganje gradiva je bila odgovorna 

koordinatorska šola. 

Oblikovali smo projektni logotip. Vsaka država je 

pripravila 2 predloga logotipa. Naložili smo jih na 

projektno spletno stran in glasovali za najboljšega. Tako 

smo izbrali projektni logotip.  

Na prvem mednarodnem projektnem sestanku v Romuniji 

smo pripravili skupni vprašalnik z namenom, da bi 

ugotovili koliko časa naši učenci preživijo na internetu 

oz. uporabljajo IKT na povprečen dan. Vprašalnik smo 

pripravili s pomočjo programske opreme 1ka, za analizo 

vprašalnika je bila odgovorna naša šola. Z anketnim 

vprašalnikom smo raziskali povprečen čas, ki ga učenec 

dnevno porabi za računalnikom, katere spletne strani in 

portali naši učenci obiskujejo, njihovo starost in spol. 

Zanimalo nas je kakšne možnost rabe interneta in 

preostale računalniške opreme imajo učenci na 

posamezni šoli. Primerjali smo kakšne možnosti imajo 

učenci glede dostopa do sodobne tehnologije. 

Ugotovili smo, da se naši učenci nič ne razlikujejo od 

vrstnikov, vključenih v projekt. 

Pripravili smo tudi analizo računalniške opremljenosti 

posamezne šole. Najbolje računalniško opremljena šola 

je litvanska šola. Njim je Samsung opremil računalniško 

učilnico in kupil drugo strojno in programsko opremo v 

vrednosti 100 000 €. Tako imajo na šoli 3D tiskalnik in 

zelo aktiven krožek robotike. 

Izvedli smo aktivnost "Pet držav - 5 čutil" -  vsaka 

sodelujoča šola je pripravila 3 minutno predstavitev ali 

film, v katerem je prikazano življenje, navade, interesi in 

druge dejavnosti v vsaki državi partnerici. Vsaki državi 

smo določili enega izmed čutov, na primer Poljska – 

dotik. 

Te predstavitve so bile prikazane vsem učencem in 

učiteljem v šolah na naslednjem srečanju in nato 

objavljene na spletni strani projekta. 

Izvedli smo delavnice z psihologinjo in šolsko svetovalno 

delavko na temo "Razumeti sebe". Pogovarjali smo se o 

razlikah med mladimi, o vrzelih med generacijami, kako 

se vesti do različnosti v sodobnem svetu. V vsaki od 

partnerskih šol so bile izvedene 4 takšne delavnice. 

Materiali in predstavitve pripravljene v okviru delavnic 

so objavljene na spletni strani projekta in predstavljene na 

partnerskem srečanju ob koncu prvega leta. 

Organizirali smo okroglo mizo s predstavniki različnih 

veroizpovedi, etničnih manjšin in  priseljenci na temo 

"Drugačni, ampak enakopravni". Foto poročila teh 

srečanj smo objavili na spletni strani projekta in med 

"Sejmom raznolikosti" na vsaki šoli. 

»Sejem raznolikosti" je enodnevni dogodek na vsaki 

partnerski šoli v prvem letu projekta za učence in lokalno 

skupnost. Povabili smo predstavnike različnih verstev, 

narodnih manjšin in etničnih skupin; predstavili različne 

interese, hobije, kontroverzne stile oblačenja, 

kontroverzno glasbo. Poročilo o tej aktivnosti je 

predstavila na zadnjem srečanju v prvem letu projekta 

Informacije o projektu in "Sejmu raznolikosti" so bile 

objavljene v lokalnih medijih. 

V okviru LTT aktivnosti v Litvi smo izvedli mednarodno 

konferenco na temo „ Internet in nove tehnologije – 

prekletstvo ali blagoslov”. Na konferenci je bil plenarni 

del, v okviru katerega smo sodelovali s prispevkom 

Internet safety - mission possible or an illusion. Na 

delavnicah so se učenci poskusili v snemanju filmov, 

programiranju LEGO avtomobilčkov, gibanju s 3D očali. 

V vsaki od partnerskih šol smo izvedli najmanj dve 

srečanji, delavnici s strokovnjaki (računalničar na šoli, 

SAFE.si [1], ki se ukvarjajo s tveganji povezanimi z 

internetom in uporabo socialnih medijev. Na te delavnice 

smo povabili največje možno število učencev. Tisti 

učenci, ki niso sodelovali na delavnicah, so imeli material 

predstavljen in obravnavan pri urah s svojimi razredniki. 

„IKT zate”  - v drugem letu projekta smo izvajali redne 

učne ure računalništva, v okviru katerih smo učencem 

omogočili učenje programov in uporabo izobraževalnih 

orodij, ki so na voljo na trgu moderne tehnologije, ki je 

lahko odličen način za poučevanje različnih predmetov, 

npr. Kahoot. 

Informacije o teh programih in orodjih so bili 

predstavljeni na konferenci "Internet in nove 

tehnologije". 

Vsaka šola je enkrat v mesecu na šolskem radiu 

predstavila oddajo „Dobro jutro Evropa ". Oddaje so 

predstavljale informacije, ki temeljijo na pozitivnem 

razmišljanju, dojemanju sveta skozi "dobre" vrednote. 

http://homeprojectalone.wixsite.com/homealone
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Oddaje so potekale enkrat mesečno v angleščini in 

maternem jeziku. 

Učitelji zgodovine, maternega jezika, likovne umetnosti 

in glasbe so pripravili in izvedli učne ure  na temo „Ali si 

strpen?" Posebno pozornost so usmerili v sprejemanje  

drugačnosti v svojem okolju. Koordinatorica je iz učnih 

priprav naredila brošuro. Brošura je bila poslana šolam v 

regiji in objavljena na spletni strain projekta. 

4. MEDNARODNA SREČANJA 
V okviru projekta smo izvedli dve vrsti mednarodnih 

srečanj: 

- mednarodna srečanja učiteljev v Romuniji (oktober 

2016),  Latviji (marec 2017) Grčiji (maj 2017) in 

Španiji (marec 2018). 

- learning/teaching/training activities (udeleženci 

učitelji in učenci) na Poljskem (november 2016), v 

Sloveniji (oktober 2017) in Litvi (maj 2018).  

V času od 2. do 6. oktobra 2017 smo v Ormožu gostili 35 

učencev in 12 učiteljev iz vseh partnerskih šol. Na dnevu 

dejavnosti Živeti kot Slovenec so naši gosti dodobra 

spoznali Slovenijo in naš način življenja. Ogledali so si 

Ormoške znamenitosti, slovensko glavno mesto in Bled. 

Srečanje smo zaključili z mednarodnim večerom, na 

katerem so se učiteljem, staršem in lokalni skupnosti 

predstavili gostujoči učenci in učitelji. Naši učenci 

nimajo veliko možnosti neposrednega stika z vrstniki iz 

tujine. Poleg tega je bil pri starših prisoten strah, kako bo 

gostiti tujega otroka, če sam ne govoriš angleško. Starši 

so ta strah zelo hitro premagali in za kratek čas našo 

domovino naredili za domovino naših gostov. Prav vsi so 

s srcem skrbeli za gostujoče otroke, ob slovesu so se 

poslavljali od prijateljev. Mnogi so ta poznanstva 

nadgradili že v poletju, ko so naše družine obiskale 

družine otrok ali so slovenske družine obiskale družine 

gostujočih otrok. 

5. ZAKLJUČEK 
S samim projektom Home alone smo na naši šoli odprli 

novo področje naše šolske prakse: 

- Posebno pozornost posvečamo učencem, za katere se je 

izkazalo, da imajo težave z zlorabo IKT - vključeni so v 

delo šolske svetovalne službe. Po potrebi v obravnavo 

vključimo tudi policijo.  

- Delavnice o varnosti na internetu smo izvedli in jih še 

izvajamo za vse učence. 

- Učenci so bolj pozorni na stvari, ki se dogajajo v 

internetu ali družabnih medijih, v primeru kakršnih koli 

težav, na katere naletijo prosijo učitelje za pomoč. Tudi 

njihovi starši se obračajo na nas. [2] 

- Učenci, starši in tudi učitelji so izboljšali svoje 

jezikovno znanje, izgubili so strah pred ljudmi, ki 

govorijo tuj jezik. Tako starši kot učenci so pridobili 

samozavest in so bolj odprti za različne ljudi. 

- Naša lokalna skupnost je versko in nacionalno precej  

homogena. Dve muslimanski družini v lokalni skupnosti 

ne želita izstopati, zato naši učenci ne morejo prepoznati 

raznolikosti kultur. Skozi predstavitve na LTT 

aktivnostih, so lahko vsi videli, kako raznolika je v 

resnici Evropska unija.  

-  Na delavnicah, smo pravzaprav spoznali, da imamo 

tudi v lokalni skupnosti »drugačne« ljudi, ki jih redko 

ali  nikoli ne srečamo. Naša srečanja, tudi po koncu 

projekta, so ostala redna, mesečna. Na ta način učenci 

pridobivajo vseživljenjske spretnosti, ki jih običajno ne 

dajejo učni načrti. 

Naša želja je bila, da bodo s projektnimi aktivnostmi naši 

učenci odprti v svet, tolerantni do sočloveka in 

opremljeni z orodji, s katerimi se bodo lahko uprli 

nevarnostim modernega sveta. Mladostnike in njihove 

starše smo želeli opolnomočiti, da bodo internet lahko 

uporabljali za svoj osebni, intelektualni in socialni razvoj. 

Z delitvijo izkušenj smo se učili tolerantnosti, drug 

drugega smo učili, kako živeti v večkulturni skupnosti in 

kako uspešno preživeti v 21. stoletju, brez da zaidemo s 

poti. 

6. VIRI IN LITERATURA 
[1]Top 10 nasvetov za otroke, dosegljivo na 

https://otroci.safe.si/top-10-nasvetov   (23. 8. 2019) 

[2]Varni na internet: Kako se zaščititi, dosegljivo na 

https://www.varninainternetu.si/kako-se-zascititi/ 

(23.8.2019)

https://otroci.safe.si/top-10-nasvetov
https://www.varninainternetu.si/kako-se-zascititi/
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MALI MEDIATOR PRIHITI, ZA DOBRE ODNOSE 

POSKRBI 

A YOUNG MEDIATOR – A GOOD WAY OF SOLVING 

PROBLEMS 

Irena Kutoš 
OŠ Tišina 

Tišina 4 b, 9251 Tišina 

irena.kutos@gmail.com 

POVZETEK  

Sodobna družba, ki je vedno bolj potrošniško naravnana, tudi pred otroke postavlja vedno večje izzive. Odrasli otroke 

pogosto ščitimo pred konflikti in različnimi stresnimi situacijami, a se žal temu ni mogoče izogniti. Pogosto se v šoli velik 

poudarek daje samo temu, kar otrok zna, ne pa kakšen je kot oseba. Otroci so naša bodočnost in oni bodo gradili svet 

prihodnosti. Prav zaradi tega je pomembno, da se otroci razvijejo celostno, v dobre ljudi. Kot mentorica krožka Mediacija na 

razredni stopnji vidim v tem čudovito priložnost za celostni razvoj otroka. V prispevku bi rada predstavila aktivnosti, ki jih 

izvajamo pri krožku. Otroci se učijo, da so konflikti del življenja in tudi priložnost za to, da nekaj spremenimo na boljše. Z 

različnimi zanimivimi dejavnostmi vadimo mediacijske veščine. Učenci se učijo prepoznavati in izražati svoja čustva, 

sprejemati drugačnost, razvijajo empatijo in si krepijo samopodobo. Vse te veščine lahko uporabijo v razredu kot razredni 

mediatorji. Čeprav so te izkušnje samo kapljica v morje, upam, da bodo vsaj delček tega vpletli v svoje življenje.  

Ključne besede   

mediacija, mediacijske veščine, celostni razvoj 

ABSTRACT 

Modern society oriented towards the consumerism gives new and tougher challenges to children nowadays. The adults often 

try to protect their children from all kinds of conflicts and stressful situations even though they cannot be avoided all the 

time. It happens often that the knowledge of a student is far more important than how good a student is as a person. Children 

are our future and they will build the world for our future. Thus it is very much important that they grow up into good people. 

In my opinion Mediation is a great opportunity for developing an integral personality. In this article I presented the activities 

that have been carried out during the extracurricular activity mediation. The students learn how to recognize and express their 

feelings, how to accept differences, develop empathy and build up their self-esteem. They can use all of these skills as class 

mediator.   

Keywords 

mediation, mediation skills, integral personality 

1. UVOD  
Učitelji se v šoli vsakodnevno srečujemo s konflikti, ki se 

pojavljajo med otroki. Prijatelji so za otroke nekaj 

najpomembnejšega. Otrokom prijateljstvo daje občutek, 

da so sprejeti in to jim krepi samozavest. Ko pa se otrok 

skrega s prijateljem in je zaradi tega žalosten, prizadet, 

razočaran, smo v skrbeh tako starši kot učitelji. Starši na 

govorilnih urah velikokrat pripovedujejo, da otroci doma 

jokajo in tožijo, ker jih sošolci ne marajo. Nekateri otroci 

so tako razočarani, negotovi in prestrašeni, da pogosto 

zaradi sporov s sošolci nočejo v šolo. Vsi si želimo, da bi 

bili naši otroci srečni ter se počutili v šoli sprejete in 

varne. To je zelo pomembno, saj vpliva tudi na šolski 

uspeh. Otrok, ki se ne počuti dobro v šolskem okolju, se 

tudi težje uči. Velikokrat pa so slabi medsebojni odnosi 

tudi povod za različne nezaželene oblike vedenja, s 

katerimi želijo otroci na neprimeren način opozoriti nase. 

Prav je, da otroke ščitimo in jih imamo radi, vendar pa 

skrb ne sme biti pretirana. Današnji otroci so pogosto 

navajeni, da se hitro ugodi njihovim željam in zahtevam. 

Večina staršev želi takoj ukrepati, najti takojšnjo rešitev. 

Željam otrok se pogosto hitro ugodi, samo da ne bi bili 

žalostni, nezadovoljni in razočarani. Na žalost pa ne 

živimo v čarobnem mehurčku, v katerem bi bi bilo vedno 

vse lepo in pravično. Vmešavanje staršev je velikokrat 

neustrezno in ne koristi otrokom najbolje. Nekateri starši 

celo svojim otrokom svetujejo, da se naj z določenimi 

sošolci ne družijo, ne igrajo. Vendar pa to ni najboljši 

nasvet za življenje. Ljudje namreč potrebujemo drug 

drugega, saj smo socialna bitja. Nekateri starši zahtevajo, 

da moramo učitelji situacijo takoj urediti, in sicer tako, da 

bo za njihovega otroka vse v najlepšem redu. Nekateri 

starši pa se sprašujejo, kaj je narobe z njihovim otrokom 

in se takoj zatečejo po pomoč k psihologu.  

Ob tem se mi postavlja vprašanje, kako v takšnih 

situacijah na najboljši možni način pomagati staršem, 

predvsem pa otrokom, da se bodo razvili v samostojne, 

odgovorne, močne in sočutne ljudi. Če starši in učitelji 

takoj ponudimo otroku rešitev, mu ne damo možnosti, da 

se sam nauči komunikacijskih veščin. Otroku ne damo 

priložnosti, da bi si sam nabral svoje življenjske izkušnje, 

ne damo mu priložnosti, da bi se sam soočal z 

določenimi, njemu primernimi težavami in s posledicami 

svojih dejanj. S tem zaviramo razvoj samopodobe, 
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samostojnosti in samospoštovanje. V šoli pa se otroci 

morajo prilagoditi drugim, živeti in sodelovati z drugimi. 

To bodo morali početi tudi kasneje v življenju. V svetu, 

ki je poln razlik, se moramo naučiti sprejemati različnost 

(različne poglede, različne želje, vrednote). Pomembno 

je, da se otroci srečajo z drugačnostjo in spoznajo, da 

konflikti niso nekaj slabega. Konflikti, spori in nesoglasja 

med učenci so nekaj čisto običajnega in nujnega za zdrav 

razvoj, seveda pa jih je potrebno reševati na primerne 

načine. Konflikt je odlična priložnost, da se naučimo 

razumeti drug drugega, bolje spoznamo sebe in druge. Na 

ta način se dopolnjujemo, sodeljujemo in se razvijamo. 

Brez tega ne bi bilo napredka. Dobro je, da se otroci 

soočajo z določenimi negativnimi čustvi in neprijetnimi 

situacijami, seveda v skladu z njihovo razvojno stopnjo. 

Če imajo težave s sklepanjem prijateljskih vezi, jim 

pomagajmo, jih usmerjajmo, nikakor pa ne delajmo stvari 

namesto njih.  

Konfliktom se ni dobro izogibati ali jih pomesti pod 

preprogo. Konflikti ne bodo izginili kar sami od sebe. Če 

jih potlačimo, ponavadi kasneje izbruhnejo še v večji 

razsežnosti. Pomembno je, da se naučimo z njimi 

spoprijemati.  

Zaradi vsega tega je zelo pomembno, da se otroci naučijo 

socialnih veščin, reševanja konfliktov na miren, 

konstruktiven način. Ko bodo odrasli in bodo prišli v 

konflikt s partnerjem, s sodelavci, jim ne bomo mogli 

stati ves čas ob strani. Zato je pomembno, da otroke 

naučimo, kako se lahko sami soočajo s takšnimi 

težavami. S tem bodo veliko pridobili, postali bodo 

moralno in osebnostno zrelejši.   

Posebno pozorni pa moramo biti pri hujših konfliktih. V 

takšnih situacijah pa ne moramo čakati. Otroci so takrat v 

velikih stiskah, ki jim niso kos. Če gre za fizično, hujše 

verbalno nasilje, izsiljevanje, spolno nasilje, pa moramo 

odrasli odigrati svojo vlogo in ustrezno ukrepati.  

Pomembno je, da se otroci v razredu počutijo varni in 

sprejeti, Menim, da mora biti učitelj pozoren na to, kako 

učenci rešujejo medsebojne konflikte in kako se na njih 

odzivanjo. Vsak človek si želi biti slišan, upoštevan in 

viden. Ni prav, če se konflikti rešujejo tako, da prevlada 

načelo močnejšega. V tem primeru je en zmagovalec, 

drugi poraženec. To pa ni najboljša pot do zadovoljne, 

povezane razredne in šolske skupnosti. Učitelj lahko 

pomembno prispeva k temu, da se v razredu, med učenci 

razvijajo dobri odnosi, pripravljenost za medsebojno 

pomoč, spoštljivost in medsebojno zaupanje.  Učiteljeva 

naloga ni samo učenje, ampak tudi vzgoja. Čeprav je 

družina tista, ki otrokom nudi prve zglede in ima nanj 

največji vpliv, smo vseeno tudi učitelji dolžni spodbujati 

učence h konstruktivnemu reševanju konfliktov. Učitelji 

imamo velik vpliv na vzgojo in osebnostno rast otrok.   

Vzgojni načrt je prinesel veliko priporočil za delo z 

mladostniki. Med njimi je tudi šolska oziroma vrstniška 

mediacija. Ta ponuja drugačen pristop k vzgoji in k 

reševanju konfliktov kot prejšnji pravilnik o pravicah in 

dolžnostih [1].  

Mediacija je namreč proces spoznavanja, razvijanja 

sposobnosti aktivnega poslušanja, utrjevanja sodelovanja, 

razvijanja kulture novih odnosov, graditve zaupanja, 

iskanja rešitve, razvijanja spoštovanja in poglabljanja 

razumevanja [1, str. 12]. 

2. OSREDNJI DEL 

2.1 Šolska in vrstniška mediacija 
Šolska in vrstniška mediacija je proces, v katerem tretja, 

nevtralna stran pomaga sprtima stranema, da poiščeta 

skupno rešitev, tako, da bosta obe strani zadovoljni.  

Šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci na šoli, 

vrstniško mediacijo pa učenci.  Pomembno je, da se za 

dobro izvajanje in uvajanje šolske in vrstniške mediacije 

ustrezno usposobijo, ni pa potrebno končati točno 

določenega programa, preko katerega bodo pridobili 

certifikat ali licenco z nazivom šolski mediator [1].  

Pri mediaciji gre za mirno, konstruktivno reševanje 

konfliktov. Bistveno pa je to, da se zaključi s sporazumno 

rešitvijo.  

Prgić in Iršič v svojih delih [1, 2, 3] veliko pišeta o 

lastnostih dobrega mediatorja in značilnostih mediacije. 

Dober mediator je nevtralen, ne svetuje, ne daje rešitev, 

ne vrednoti, ne sodi, ne kritizira, ni žaljiv, zna pozorno 

poslušati, vzdržuje mirno in varno okolje, uravnoteža 

moči, varuje zaupnost, z vprašanji pomaga udeležencem, 

da skozi pogovor spoznavajo resnico in poglede drugega, 

pomaga sprtima stranema, da sama prideta do rešitve, ki 

obema ustreza. 

Bistvene značilnosti šolske in vrstniške mediacije so: 

- Za mediacijo se odločimo prostovoljno. 

- Mediator ne svetuje, ne sprejemanje odločitev. 

- Mediator samo usmerja pogovor, pomaga odkrivati 

bistvo problema, išče skupne točke. 

- Mediator skrbi za to, da si udeleženca prisluhneta in 

da je komuniciranje spoštljivo. 

- Mediator se ne postavlja na eno in ne na drugo stran, 

je nevtralen.  

- Za uspešnost mediacije je predvsem potrebna želja 

udeležencev konflikta, da se konflikt razreši na 

miren, strpen, odkrit, resnicoljuben način. Brez tega 

mediacija ne more uspeti.  

- Vsebina mediacije je zaupna. 

Mediacije ne moremo uporabljati v sporih, ki vključujejo 

hujše oblike nasilja ali imajo znake kakšnih drugih težjih 

kaznivih dejanj (zloraba drog, spolno nasilje, grožnje, 

življenjska ogroženost).  V tem primeru pa vsebina 

mediacije ni zaupna.  

Prgić v svojem delu opozarja [1], da pri konfliktih, ki so 

povezani s hudim nasliljem, nadlegovanjem, mediacija ni 

primerna rešitev. Mediacija med nasilnežem in žrtvijo ni 

primerna. Učenci, ki so žrtve, se ne znajo najbolje zavzeti 

zase. Poleg tega imajo nasilneži pogosto težave s 

sprejemanjem odgovornosti za svoje vedenje ter se ne 

znajo vživeti v svojo žrtev in sočustvovati z njo. Tukaj je 

naloga učitelja, da aktivno posreduje.  

V tem primeru je avtoriteta odraslih še zmeraj najbolj 

učinkovito sredstvo v boju proti hudemu nasilju.  

Prgić pravi, da mediacija poteka po točno določenih 

fazah [1]:  

1. Uvod (Mediator razloži pojem mediacija, predstavi 

načela mediacije, pojasni vlogo mediatorja, 
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izpostavi temeljna pravila mediacije in si pridobi 

mandate za izvajanje mediacije.)  

2. Začetna faza (Problem se najprej definira. Vsak 

udeleženec predstavi problem iz svojega zornega 

kota.) 

3. Osrednja faza (Poteka raziskovanje problema, iščejo 

se skupni interesi.) 

4. Zaključna faza (Iščejo se rešitve, s katerimi se vsi 

udeleženci strinjajo in se sklene dogovor.) 

5. Spremljanje dogovora  

2.2 Uvedba šolske in vrstniške 

mediacije 
Pobuda za izobraževanje za šolske mediatorje je najprej 

prišla s strani vodstva šole. Učitelji, ki smo izrazili 

interes, smo se udeležili usposabljanja za šolske 

mediatorje. Usposabljanje za šolskega mediatorja smo 

opravili v Svetovalno-izobraževalnem centru MI. 

Usposabljanje je izvajal mag. Jani Prgić, mediator in 

mednarodno certificirani NLP Trener mednarodne zveze 

INLPTA. Trening je obsegal 106 pedagoških ur. Nekateri 

učitelji smo znanje nadgradili še na usposabljanju za 

šolskega mediatorja, ki ga je izvajala magistra prava in 

mediatorka Nina Ana Jäger. Vsa izobraževanja so bila 

zelo kvalitetna. Na vseh usposabljanjih smo pridobili 

znanje in veščine za uvedbo šolske in vrstniške 

mediacije. Koncept mediacije smo nato predstavili 

sodelavcem na pedagoški konferenci. Na roditeljskem 

sestanku smo mediacijo predstavili tudi staršem. Sledila 

je predstavitev mediacije učencem. Na razredni stopnji 

smo mediacijo predstavili v okviru razredniških ur. 

Učencem nižjih razredov smo mediacijo predstavili v 

okviru ur spoznavanja okolja ali slovenskega jezika. 

Starejšim učencem smo mediacijo predstavili preko 

pogovora, mlajšim pa s pomočjo pravljice.  

2.3 Interesna dejavnost – Mediacija na 

razredni stopnji 
V uvajanju šolske in vrstniške mediacije v šolo vidim 

odlično priložnost za učenje življenjskih veščin. Učenje 

mediacijskih veščin ima veliko pozitivnih učinkov na 

osebnostni razvoj otrok in na razvijanje kulture 

medsebojnih odnosov.  

Uvajanje šolske in vrstniške mediacije v šolo nam lahko 

prinese veliko pozitivnega:  

- Konflikte rešujemo na miren način. Učence tako 

spodbujamo k miru in ne k nasilništvu.  

- Mediacija zbližuje ljudi, spodbuja dobre odnose in 

krepi pripravljenost za sodelovanje med ljudmi. 

- Z učenjem in razvijanjem komunikacijskih veščin se 

izboljšuje komunikacija med učenci, posledično se 

izboljša samopodobo učencev. 

- Otroci se navajajo na odgovornost, samostojnost, saj 

razmišljajo o svojem vedenju, o posledicah svojega 

vedenja in sami iščejo rešitve za problem.  

- Izboljšuje se razredna in šolska klima. 

- Učenci se učijo samokontrole. 

- Učenci si razvijajo empatijo, krepi se skrb za 

sočloveka, občutek za pravičnost. 

- Učence spodbujamo k sprejemanju in razumevanju 

drugačnosti, različnosti. 

- Dolgoročno se izboljšuje kultura odnosov med 

ljudmi. 

- Z mediacijo, učenjem mediacijskih veščin delujemo 

preventivno.  

Zaradi vsega tega je uvajanje mediacije v šolo, učenje 

mediacijskih veščin smiselno. Vendar pa rezultati 

prizadevanj niso hitro vidni, pokažejo se šele na daljši 

rok. Vse izkušnje, ki jih bodo učenci pridobili v šoli, 

bodo lahko prenesli na vsa področja svojega življenja 

(odnosi z vrstniki, odnosi v družini, odnosi s sodelavci). 

Menim, da lahko tudi kot učiteljica veliko prispevam k 

osebnostni rasti otrok. 

Seveda je idealistično pričakovati, da bodo vsi učenci, 

učitelji in ostali delavci šole z odprtimi rokami sprejemali 

idejo mediacije. Ljudje smo različni, zato nam ne 

ustrezajo enake metode. Vsi pa si želimo dobrih odnosov, 

zato se je vredno potruditi. 

V želji, da bi otrokom ponudila še nekaj več, kar jim bo 

prišlo kasneje v življenju prav, sem skupaj s sodelavko 

prevzela vodenje interesne dejavnosti Mediacija na 

razredni stopnji.  

Učencem sva mediacijo predstavili in jim ponudili kot 

interesno dejavnost. Pri predstavitvi interesne dejavnosti 

sva ugotovili, da pojem mediacija učencem ni bil blizu. 

Zamenjevali so ga z meditacijo. Kljub temu so se učenci 

nad interesno dejavnostjo navdušili in h krožku se je 

prijavilo kar nekaj učencev. Prijavili so se fantje in 

dekleta. 

V usposabljanje za vrstniške mediatorje bi naj vključevali 

predvsem otroke, ki že imajo razvite socialne veščine, 

imajo sposobnost empatije, jih imajo vrstniki za poštene, 

pravične in nekako s svojim ravnanjem pomirjevalno 

vplivajo na druge. 

Pri izbiri učencev v interesno dejavnost Mediacija na 

razredni stopnji na to nismo polagali posebne pozornosti. 

Otroci so se v krožek vključili prostovoljno. Tako smo 

dobili druščino različnih učencev. Nekateri so imeli že 

odlično razvit čut za ljudi, nekateri pa so se vključili iz 

radovednosti.  

Namen interesne dejavnosti je bil predvsem z učenci 

razvijati socialne, komunikacijske veščine, razvijati 

veščine dobrega poslušalca, učiti se veščin mirnega 

konstruktivnega reševanja konfliktov, razvijati občutek za 

sočloveka, empatijo. Želela sem, da skozi dejavnosti 

učenci postopoma razvijajo vse veščine, ki so potrebne za 

dobrega vrstniškega mediatorja. Tako se bodo lahko 

kasneje lažje odločili, ali bodo nadaljevali z 

usposabljanjem za vrstniške mediatorje.  

Najprej smo začeli z osnovami mediacije. Učenci so 

spoznali, da je mediacija način reševanja sporov na miren 

način. Spoznavali smo temeljna načela mediacija. Veliko 

časa smo namenili spoznavanju različnih čustev in 

ustreznim načinom izražanja čustev. Pozornost smo 

posvetili tudi vajam aktivnega poslušanja, 

komunikacijskim tehnikam in vodenju pogovora.  
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Vsa znanja smo usvajali preko pravljic, zgodbic, 

razgovorov, dramatizacije in socialnih igric. Pogovarjali 

smo se, kako prepoznati nasilje in kako ukrepati ob tem.  

Pogosto smo izhajali iz konkretnih primerov. Učili smo 

se oblikovati in izražati jaz sporočila. Pogovarjali smo se 

o vrednotah, o prijateljstvu, o vplivu naših besed in dejanj 

na druge ter spoznavali pravila kulturnega vedenja. Proti 

koncu šolskega leta smo se lotili konkretnih vaj, s 

katerimi smo že vadili mediacijski pogovor.  

Naše ure smo največkrat izvajali po knjigi Janija Prgića, 

Mediacija za otroke: Konstruktivno reševanje konfliktov 

za otroke od 4. do 9. leta. Knjiga je čudovit priročnik za 

učitelja, ki želi učence razredne stopnje uvesti v vrstniško 

mediacijo. V knjigi učitelj najde nekaj teorije, veliko 

praktičnih nasvetov, pravljice za uvajanje mediacijskih 

veščin in različne socialne igrice.  

V Prgićevi knjigi [4] je zelo zanimiva je pravljica, ki 

govori o lisici in volku. Lisica in volk sta v sporu, ki ga 

sama ne znata rešiti, zato se odločita za odkrit pogovor, 

za mediacijo. V pravljici je mediacija predstavljena na 

zabaven, otrokom primeren način. Pravljica je zapisana v 

obliki dramskega zapisa. Po branju in analizi pravljice 

smo razdelili vloge. Učenci so se besedila naučili na 

pamet, pripravili smo sceno in s pomočjo staršev 

poskrbeli za kostume ter pravljico zaigrali.  

Z dramatizacijo so se učenci predstavili staršem in 

učencem naše šole. Na ta način smo poskrbeli za 

predstavitev in promocijo mediacije. (Slika 1) 

 

 

Slika 1: Dramatizacija pravljice Lisica in volk se odločita 

za odkrit pogovor 

Veliko vaj je na razpolago tudi v Didaktičnih mapah za 1. 

triletje osnovne šole. Avtorja sta dr. Kristijan Musek 

Lešnik in dr. Petra Lešnik Musek. V teh mapah je veliko 

učnih listov, s pomočjo katerih lahko obravnavamo teme, 

kot so čustva, prijateljski odnosi, sodelovanje, 

samozavedanje, samopodoba. 

Zanimiv in uporaben je tudi priročnik, ki ga izdal 

Nacionalni inštitut za zdravje. Naslov priročnika je 

Igranje za znanje - priročnik za izvajanje rekreativnih 

odmorov v vrtcih in osnovnih šolah. 

Z učenci smo se veliko pogovarjali o prijateljstvu. 

Zanimiva je bila škatlica lepih dejanj. Učenci so napisali 

na listke dejanja sošolcev ali prijateljev, ki so jih osrečila, 

ali pa so se komu zahvalili za prijaznost.  

 

Primeri zapisov učencev 2. razreda:  

1. Ko nisem imel radirke, mi jo je prijatelj posodil.  

2. Lepo mi je bilo, ko sta se mi prijateljici zahvalili, ker 

sem jima posodila radirko.  

3. Mene je enkrat prijateljica potolažila.  

4. Jaz sem že prijateljici velikokrat pomagala. 

5. Vesela sem bila, ko so me sprejeli v igro.  

6. Hvaležna sem, da mi je prijateljica pomagala nekaj 

napisati. Ona je moja super prijateljica in se radi 

zabavava.  

7. Prijateljica mi je rekla, da mi bo vedno stala ob 

strani in mi je rekla, da me ima rada.  

Pogosto ljudje opazimo samo negativne stvari, pozitivne 

pa ostanejo neopažene ali pa so nam kar samoumevne. S 

škatlico lepih dejanj smo spodbujali učence k temu, da so 

opazili pozitivna dejanja svojih sošolcev in jih tudi 

pohvalili.  

Na koncu vsake ure interesne dejavnosti pa nismo 

pozabili na igre za sprostitev in razvijanje dobrih 

medsebojnih odnosov. 

Učencem je bila najbolj všeč igra “Pošlji sporočilo z 

gibanjem”. 

Z učenci smo se postavili v kolono. Zadnji učenec je 

predzadnjemu učencu pokazal zabaven sklop gibov. Ta si 

je gibe poskušal zapomniti in jih ponovil. Ostali učenci 

tega niso videli. Učenec, ki je posnemal gib, je nadaljeval 

in gib pokazal učencu pred njim. Ko smo prišli do 1. 

učenca v koloni, je ta pokazal gib vsem učencem. 

Učenec, ki se je giba domislil, ga je še enkrat pokazal. Na 

koncu smo se vedno nasmejali iz srca. Ti gibi so se vedno 

precej spremenili od začetnega vzorca gibov. Že med 

samo igro je bilo vedno polno smeha, saj je vsak učenec 

dodal kaj svojega in vsak se je gibal na svoj način. Poleg 

tega pa je bilo že samo sodelovanje v dvojicah zelo 

zabavno. Učenci so se ob igri zabavali, obenem pa so ob 

tem spoznavali, kako smo različni in kako različno 

sprejemamo sporočila.  

2.4 Razredni mediator 
Idejo razrednega mediatorja so ustvarili učenci. Nekateri 

učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost Mediacija na 

razredni stopnji, so začeli pri pouku kar samoiniciativno 

pomagati pri sporih. Včasih so sošolcem kar sami 

ponudili pomoč. S sprtima sošolcema so poiskali miren 

kotiček in vodili pogovor. To mi je dalo idejo, da smo 

naše mediatorje – začetnike poimenovali razredni 

mediatorji. Otroci so bili zelo ponosni na to vlogo.  

Po svoji želji so sprejeli vlogo posredovanja v lažjih 

konfliktih med sošolci. Razredni mediator je lahko sam 

opazil, če ima kdo težave in vprašal, ali rabi pomoč. 

Lahko pa so ga prosili za pomoč tudi sošolci ali pa 

učitelj.  

Če so se udeleženci v konfliktu odločili za pogovor, so se 

z razrednim mediatorjem umaknili v varen, miren kotiček 

razreda. Nekateri otroci so že precej uspešno vodili 

pogovor, nekateri pa malo manj. Lepo je bilo opazovati, 

kako pozorno so poslušali vse sprte, jih spodbujali, da je 

vsak povedal svojo zgodbo. Trudili so se iskati skupne 
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interese in pomagali sprtim, da najdejo skupno rešitev, ki 

bo vsem ustrezala. Na koncu so sklenili dogovor. Po želji 

so ga lahko tudi zapisali in podpisali.  

Z razrednim mediatorjem so se tudi dogovorili, ali mu 

bodo sporočili o napredku odnosa. Velikokrat pa se je 

zgodilo, da sta se učenca pobotala že takrat, ko sta 

povedala vsak svojo zgodbo. Kar naenkrat sta pozbila na 

prepir in igra se je nadaljevala. Tako so se učenci po 

lastni želji urili v uporabi mediacijskih veščin in 

pomagali pri reševanju težav, katerim so bili lahko kos. S 

tem so razvijali samozavest, samopodobo in si pridobivali 

samozaupanje za vodenje mediacije.  

3. SKLEP 
Interesno dejavnost sem z učenci izvajala enkrat na teden, 

po eno šolsko uro. V času vodenja interesne dejavnosti 

sem ugotovila, da učenci razredne stopnje še niso zreli, 

da bi v enem letu usvojili in samostojno vodili vrstniško 

mediacijo. Učenci razredne stopnje morajo najprej 

pridobiti veščine, ki so potrebne za dobrega mediatorja. V 

enem letu je težko uresničiti vse zastavljene cilje in 

predelati vse teme, ki jih zajema mediacija. Spoznala 

sem, da je najprej potrebno razvijati predvsem 

komunikacijske veščine in veščine pozornega poslušanja. 

Veliko je potrebno delati na razvijanju empatije ter na 

prepoznavanju in ustreznem izražanju čustev.   

Izkušnje so pakazale, da je najbolje oblikovati skupino 

učencev, bodočih vrstniških mediatorjev, ki jih potem 

vodimo skozi izobraževanje vsaj 2 leti. Če se sproti 

vključujejo novi učenci, se je ves čas potrebno vračati k 

osnovam in zmanjka časa za utrjevanje veščin. Po dveh 

letih so rezultati že lepo vidni. Seveda pa so med učenci 

velike razlike. Veliko je odvisno tudi od predznanja 

učencev ter njihove lastne motivacije in pripravljenosti. 

Nekateri zelo hitro usvojijo mediacijske veščine, nekateri 

pa potrebujejo veliko vaje. So pa tudi taki, ki ugotovijo, 

da je zanje to prevelik izziv.  

S samo izvedbo interesne dejavnosti sem bila ob koncu 

šolskega leta zadovoljna. Otroci so radi prihajali h 

krožku. Veliko smo se pogovarjali in se zabavali, poleg 

tega pa tudi veliko naučili.   

Želim si, da bi se v naslednjih letih učenci še navduševali 

za spoznavanje mediacije in bi jih čimveč spoznalo vsaj 

osnove mediacije. Še naprej se bom trudila učence 

spodbujati k razvijanju dobrih, spoštljivih in odkritih 

odnosov. Menim, da lahko dobro in ustvarjalno delujemo 

le v varnem okolju, v okolju, ki nas sprejema z vsemi 

našimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Želim si, da bi 

imeli vsi možnost izraziti svoje misli, čustva in občutke, 

brez strahu in brez posledic in da se bomo trudili sproti 

reševati medsebojna nesoglasja, ne pa jih pometali pod 

preprogo. Z majhnimi koraki in s skupnim trudom se da 

priti do velikih sprememb.  
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POVZETEK  

V članku predstavljam pomen likovnega izražanja v osnovni šoli in načine kako spodbuditi kreativnost pri učencih. Umetnost  

spodbuja ustvarjalnost. Na ustvarjalnost gledamo kot na reševanje izzivov, ki nimajo preprostih rešitev, temveč spodbuja 

naše miselne procese, da poiščemo ustrezne rešitve. Skozi obdobje šolanja ustvarjalnost otrok zamira, najvišja je v predšolski 

dobi in v začetku šolanja. V času najstništva pa vzniknejo posamezniki, ki so sposobni razmišljati izven okvirjev. Različne 

raziskave nam kažejo, da otroci, ki so v otroštvu obkroženi z umetnostjo, razmišljajo bolj ustvarjalno, so bolj izvirni v svojih 

idejah, raziskujejo, ustvarjajo in predvsem izražajo nove ideje in svoj ustvarjalni jaz. (International Child Art Foundation, 

2011). Ustvarjalnost je potrebno spodbujati na pravi način, kjer moramo otroke osvoboditi ugajanju odraslim. Vsako 

šablonsko izražanje je izrazita škoda za otroke, ki ga uporabljajo, saj le-to privede do nastanka nepopravljive škode. 

Ključne besede   

Likovni motiv, ustvarjalnost, učni proces likovne umetnosti, kič, šablonski način izražanja, kritično vrednotenje 

ABSTRACT 

In the article I present the importance of artistic expression in elementary school and ways to stimulate pupils' creativity. Art 

encourages creativity. We look at creativity as a solution to the challenges that do not have simple solutions, but it 

encourages our thinking processes to find suitable solutions. Throughout the period of schooling, the creativity of pupils dies, 

the highest is in pre-school age and at the beginning of schooling, then somewhat diminishes. At the time of teenage years, 

there are individuals who are able to think outside the frames. Various studies show that children who are surrounded by art 

are more creative in their childhood, are more original in their ideas, they explore, create and express new ideas and their 

creative self. (International Child Art Foundation, 2011). Creativity needs to be promoted in the right way, where we must 

free the children from pleasing adults. Any template expression is a significant damage for the children who use it, as this 

leads to the occurrence of irreparable damage. 

Keywords    

Fine art motif, creativity, learning process of fine art, kitsch, template rendering mode shapes, critical evaluation

1. UVOD  
Ko ustvarjamo, se v nas sprožijo različne sposobnosti kot 

so opazovanje, zbiranje podatkov ter zavestna ali 

nezavestna obdelava le-teh, čustveno ocenjevanje z 

domišljijo in motorično izražanje idej in konceptov. Žal 

pa nam nekateri otroški izdelki prikazujejo prav 

nasprotno, v njihovem likovnem izražanju se pojavlja 

vpliv zunanjega okolja, čustvena zaznamovanost, ki se 

jim vsiljuje s šablonsko predstavo o predmetih, pojmih, 

motivih. Že v zgodnjem otroštvu  prihaja do zelo 

močnega vpliva šablonskega izražanja. Otroci se 

poslužujejo že videnega ali narobe naučenega likovnega 

izražanja, ki kaže na to, da jim ni treba več razmišljati. 

Otroci se zaradi lastnega ustvarjanja, ki ga sami zaradi 

drugih (negativni odzivi, vzor, neprimerljivost, 

pobarvanke,…) ne sprejemajo, poslužujejo šablonskega 

ustvarjanja. Tovrstno likovo izražanje se kaže skozi 

celotno osnovno šolo. Kje lahko poiščemo vzroke za 

tovrstno izražanje in na kakšen način ga preprečujemo, 

nam predstavlja izziv pri poučevanju likovne umetnosti 

2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 
Šablonsko likovno izražanje na papirju ni škodljivo; tisto 

kar jo dela škodljivo izven papirja, je šablonsko 

obnašanje, ki otroka vodi v neustvarjalno izražanje in 

posledično v nerazmišljujočega odraslega. Skozi process 

poučevanja je učitelj dolžan prepoznavati tovrstno 

ustvarjanje in ga preusmerjati v ustvarjalnejše izražanje 

posameznika. Huzjak je v svojem članku Šablonsko 

(stereotipno) obnašanje zapisal, da tovrstni način izraža v 

vsakem posamezniku nekakšen manjvrednostni 

kompleks, saj tak otrok, ki se poslužuje šablonske risbe, 

nima svojega lastnega izraza, mišljenja oz. se mu, v 

večini primerov, sploh ne da razmišljati in poglabljati v 

sam likovni problem. Tak otrok kopira od sošolca ali pa 

iz risb odraslih oseb, televizije, skratka črpa ideje iz že 

videnega. Skozi poučevanje likovne umetnosti opažam, 

da se otroci velikokrat ne želijo likovno izražati, se 

izgovarjajo, da ne znajo in ne zmorejo. Zavedati se 

moramo, da njihova dejanja kažejo na neko globlje 

ozadje njihove osebnosti. Kaže na pomanjkanje 

samozavesti oziroma je otrok samega sebe, zaradi nekih 
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zunanjih odzivov, ovrednotil z neprimernim. Vzroki so 

lahko različni, včasih je to napačen pristop odrasle osebe 

ali vrstnika, ki mu je njegov izdelek izničila. Tak otrok 

začne sovražiti likovno dejavnost, ves čas išče pomoč pri 

nadarjenih učencih ali začne od njih kopirati. Tudi 

zunanji vplivi, kot so družinsko okolje, kjer otrok izkusi 

ponižanje ali poveličevanje, pripeljejo do šablonskega 

izražanja. Mediji, vzorniki, mlajši in starejši otroci, obiski 

različnih “likovnih”delavnic in vrstniki, pripomorejo k 

otrokovemu dojemanju likovnega jezika. Prav tako pa v 

veliki meri do tovrstnega izražanja pripomore tudi 

neprimerno izvajanje likovnega pouka v šoli, kjer učitelj 

ne vzpodbudi otrok, da bi motiv doživljali. Zato motivov 

pri likovnem ustvarjanju ne smemo ponavljati, ampak 

morajo le-ti biti primerno izbrani glede na starost otrok. 

Prav tako k originalnemu in ustvarjalnemu načinu 

izražanja pripomore pravilna izbira materiala glede na 

starost otrok, primerna učna sredstva, raznovrstni 

materiali za ustvarjanje in pravilna medpredmetna 

povezava. Če tovrstni pogoji niso zagotovljeni, otrok ne 

pripeljemo do lastnega razmišljanja in kreativnega 

ustvarjanja. Takšni otroci se nagibaju h kiču, kjer 

postajajo tako imenovani “kič ljudje” . [13] Vsakodnevno 

se pri pouku srečujemo s tovrstnim  izražanjem in 

stremimo k temu, da bi ga uporabljali čim manj. Zato se 

moramo učitelji pri likovni umetnosti še posebej potruditi 

in otrokom prikazati likovno umetnost kot način izražanja 

svoje notranjosti. Pri likovnem izražanju ne gre za prav 

ali narobe upodobljen motiv, pač pa za lastni ustvarjalni 

izraz. Zato moramo otrokom pustiti njihov notranji svet. 

»Učenci morajo biti pri pouku dejavni in ustvarjalni, zato 

pri likovni umetnosti odklanjamo vse naloge in metode, 

ki otrokom vsiljujejo že pripravljene načine izdelave 

likovnih nalog. Likovno nalogo izberemo, se nanjo 

temeljito pripravimo, učence motiviramo, izvedbo 

likovnega motiva pa prepustimo vsakemu učencu po 

svoje. Učence vodimo do te mere, da se izognejo 

izrazitim napakam in dosežejo čim večji uspeh.« [4] 

3. USTVARJALNO IZRAŽANJE-

USTVARJALNOST ZA ŽIVLJENJE 
Ustvarjalnost ima dolgoročno prihodnost le, če znamo 

spodbujati razmišljanje. Če iščemo različne rešitve sami, 

je naše likovno izražanje edinstveno. Pri otrocih moramo 

spodbujati ustvarjalnost. Sama opažam, da na hodnikih 

premnogih šol, prevladuje šablonski način izražanja, 

predvsem na razredni stopnji. Tovrstno likovno izražanje 

se naposled nehote podaljša. Saj z neprimernim 

poučevanjem učitelj naredi več škode kot koristi. Otroke 

moramo naučiti opazovanja sebe in okolja že v zelo 

zgodnjem obdobju njegovega otroštva in najkasneje v 

vrtcu. Takrat z njimi opazujemo različne stvari, ki jih 

obdajajo, opazujejo sebe in svoje vrstnike, odrasle… 

Otroci likovni jezik takrat šele spoznavajo in ga 

ozaveščajo, vendar pa se z razliko od odraslih izražajo 

spontano zato, ker so neobremenjeni, kar pomeni, da 

imajo občutek za likovnost nekako vgrajen. Vendar pa so 

tudi otroci, ki tega zaradi svoje nizke samopodobe 

nimajo. Ti otroci se izražajo šablonsko in neustvarjalno. 

Likovno izražanje je ena izmed oblik otrokove dejavnosti 

in ustvarjalnosti – v tej se ne razodeva samo otrokov 

razvoj, razvitost otroških gibov, temveč tudi sposobnost 

opazovanja in njegova celostna osebnost. Bolj kot raste 

njegovo izkustvo, toliko bolj je zgovoren izraz njegove 

notranjosti. Zato lahko trdimo, da je v otroškem likovnem 

delu ujeto največ posebnosti njegovega doživljanja sebe 

in sveta. Ustvarjalnost otrok se kaže v svoji pravi luči 

takrat, ko so otroci pri likovnem ustvarjanju 

neobremenjeni in sproščeni. Otrokovo likovno izražanje 

je v veliki meri odraz njihovih misli, želja, pričakovanj in 

nemalokrat tudi strahov. Na razvoj posebnosti otrokovega 

ustvarjanja zagotovo vpliva odraščanje, bolj se otrok 

bliža obdobju adolescence, tem bolj zgublja subjektivno 

zvezo s svetom simbolov. Kakovost likovnega izdelka je 

povezana s spontanostjo in svobodo, kar lahko opazimo 

pri zgodnjih otroških risbah, kjer otrok spontano povezuje 

tisto, kar vidi in čuti. Z vstopom v vrtec in šolo seveda 

zaznamo upadanje ustvarjalnosti, kar je tudi posledica 

procesa vzgoje in izobražvanja, kjer otroci naučeno 

sledijo istim smernicam, kar je v popolnem nasprotju z 

otrokovo naravo. Ta način pripelje do dejstva, da se 

otrokova radovednost, samostojnost, ustvarjalnost in 

domišljija izgubljajo. Z uvedbo manjšega števila ur 

likovne umetnosti v tretji triadi osnovne šole je, po 

mojem opažanju in opažanju mnogih likovnih 

pedagogov, privedlo do katastrofalnega upada 

ustvarjalnosti, ki se kaže na vseh področjih kasneje v 

življenju. Ker je otrokov likovni jezik neposredno 

doživljanje prostora, okolja, v katerem živi, moramo 

pozornost usmeriti vanje. Če želimo, da skozi 

izobraževalni proces otroci pridobivajo na ustvarjalnosti, 

jih moramo nenehno spodbujati. Stremeti moramo k 

ustvarjalnemu posamezniku, saj le tako lahko kasneje 

stremimo k bolj ustvarjalni družbi. 

4. ŠABLONSKO USTVARJANJE –

ŠABLONSKO OBNAŠANJE 
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju prihaja do 

prevelikega zunanjega vpliva učitelja na likovni izraz 

posameznika, saj v večini pouk temelji na strokovno 

manj usposobljenih učiteljih in vzgojiteljih. V prvi triadi 

izobraževanja prevladuje pomanjkanje likovnega znanja 

in nekakovostno izvajanje pouka. Kar je razumljivo, saj 

ena oseba težko obvlada vsa tako specifična znanja pri 

specifičnih predmetih kot so likovna in glasbena 

umetnosti ter šport. To so predmeti, ki zahtevajo 

drugačno obravnavo. Likovne naloge so v večini 

primerov nepravilno zasnovane, saj so usmerjene preveč 

v praktično dejavnost, ki je določena s točnimi 

predstavitvami izvedbe kot so: vzorci, načrti, šablone, 

prerisovanje s table, pobarvanke… Tovrsten način 

poučevanja likovne umetnosti  učencev ne seznanja z 

elementarnimi likovnimi pojmi in učenec tako ne odkriva 

posebnosti likovne problematike pač pa vse bolj tone v 

neustvarjalno izražanje in s tem se posledično spreminja 

tudi njegovo osebnost v šablonsko, nerazmišljujočo. Kar 

predstavljajte si, da dobite v življenju vse rešitve na 

pladnju… dejansko vam ni treba razmišljati, kako boste 

rešili nek problem, saj vam učitelj postreže z vsemi 

njegovimi rešitvami. Tovrsten način poučevanja je 

najlažji, vendar dolgoročno gledano najslabši. Pouk 

likovne umetnosti na vseh ravneh izobraževanja naj bi 

otrokom omogočal, da se na sproščen način in s 

primernim vodenjem usposobijo za dojemanje in 

razlikovanje med izdelki z estetsko vrednostjo in tistimi 

izdelki, ki tega nimajo (t.i. kič). Otroci so v svojem 

izražanju polni domišljije. Izražajo se s srcem in ne toliko 

z razumom, predvsem na razrednji stopnji. Pri svojem 

likovnem izražanju so lahko zelo spontani, opažam pa, da 

so nekateri, če jim prepustimo njihov lastni izraz, ki 
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temelji zgolj na risanju po spominu in ne na konkretni 

vizualni izkušnji, v veliki meri zapadejo v šablonski 

način izražanja, kar se še posebej kaže pri risanju ptic, 

sonca, rož, smrečič, gora,… Kadarkoli jim pustimo proste 

roke in narišejo nekaj po svoji zamisli, zapadejo v 

šablonski način izražanja.  

 

 

 

Slika 1: šablonsko upodabljanje ptic (osebni arhiv) 

 

 

Slika 2: šablonsko upodabljanje ptic in gora (osebni 

arhiv) 

 

Slika 3: šablonsko upodabljanje sonca in okolice (osebni 

arhiv) 

 

 

Slika 4: šablonska upodobitev ptic (osebni arhiv) 

 

 

Slika 5: šablonsko upodabljanje narave 
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Slika 6: šablonsko upodabljanje okolice, sonca 

5. ZAKLJUČEK 
Če želimo pri otrocih doseči originalen in ustvarjalen 

način izražanja v likovnem jeziku, moramo nujno 

vzpodbujati doživljanje likovnih motivov. K poučevanju 

likovne umetnosti moramo pristopati odgovorno, kar 

pomeni, da otroke spodbujamo k razmišljanju in 

doživljanju na vseh področjih. Šablonski način 

ustvarjanja je, po mojem mnenju, še vedno močno 

prisoten v osnovnošolskem izobraževanju, kar v večini 

primerov žal kaže na šibkost in nesamozavest pri 

ustvarjanju in kasneje v življenju.  Šabloski način 

izražanja privede in kaže tudi na šablonski način 

obnašanja, predvsem, če se tovrstnega načina poslužujejo 

starejši otroci. To kaže na zmanjšano samozavest in 

običajno je tudi vedenje takšnih otrok slabše. Takšni 

otroci se prehitro zadovoljijo s svojim delom, ker so 

mnenja, da tako ali tako ne zmorejo, zato hitro zapadejo 

tudi pod družbeni vplih ali vpliv sovrstnikov, ki za njih ni 

vedno najugodnejši. 

Da se izognemo tovrstnemu likovnemu izražanju, 

moramo že v zgodnjem obdobju učence navajati k 

neposrednem opazovanju, jih spodbujati k razmišljanju o 

motivu in doživljanju.  Ustvarjalnost in kreativnost otrok 

je na nizki stopnji predvsem takrat, ko jim tovrsten način 

dopuščajo učitelji. V okviru evalvacijske študije je bilo 

ugotovljeno, da učitelji premalo pozornosti posvečajo 

razvijanju ustvarjalnosti pri likovnem izražanju, kar 

predvideva kurikulum.  

Učitelj mora razumeti pomen in načine razvijanja 

ustvarjalnosti pri otrocih. Poučevanje mu mora 

predstavljati nenehni izziv, kajti le ustvarjalen učitelj 

lahko prepreči šablonski način izražanja oblik v okviru 

danih motivov. S pomočjo učitelja otrok dviguje svojo 

ustvarjalnost in s tem neposredno dviguje tudi svojo 

samozavest ter presega tako šablonski način likovnega 

izražanja kot šablonski način vedenja. 
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POVZETEK 

Animirani film je medij, ki je otrokom zelo blizu, jih pritegne in se z njim hitro poistovetijo. S svojo neposrednostjo 

učinkovito nagovarja učence, zato sem se odločila, da pri slovenščini, in sicer pri pouku književnosti, za učinkovitejše delo in 

boljše učne rezultate uporabim animirani film. V tem šolskem letu smo pri vsebinskem sklopu Pripovedka uporabili 

animirani film Martin Krpan. Najprej smo obravnavali Levstikovo delo – pripovedko Martin Krpan, nato pa so si učenci 

ogledali film. Uporabili smo metodo »aktivnega ogleda«, kar pomeni, da se na ogled učenci pripravijo, med ogledom 

opazujejo določene tehnične in/ali vsebinske elemente filma, po ogledu pa sledi pogovor. Cilji, katere sem zasledovala, so 

bili: opazovati način, kako so književni liki iz izvirne pripovedke predstavljeni v risanki; kako in v kakšni meri se je 

književna vsebina prenesla v filmski jezik; kakšne so morebitne razlike med izvirnim besedilom in risanko. Ugotavljam, da je 

uporaba animiranega filma dvignila motivacijo za delo; vsebino književnega dela so si lažje zapomnili tudi učenci, ki imajo 

sicer težave z bralnim razumevanjem; uspeh ocenjevanja te vsebine pa je pokazal povprečno višji rezultat.  

Ključne besede: 

animirani film, aktivni ogled, slovenščina, pripovedka 

ABSTRACT 

The animated film is a medium that is very close to children, attracts them and they quickly identify with its contents. With 

its directness, it effectively addresses pupils, so I decided to use an animated film at Slovene lessons to achieve effective 

work and better learning results. In this school year, I used the animated film Martin Krpan. First, we analysed Levstik's 

original text and then the pupils watched the film. We used the method of "active viewing", which means that pupils are 

prepared for the viewing, they observe certain technical or/and content elements of the film while watching, and after that, 

some activities follow. The goals I pursued were to observe the way in which the literary characters from the original text are 

presented in the film, how and to what extent literary content has been transferred to the film language, what are the possible 

differences between the original text and the animated film. I find that the use of animated film has raised working 

motivation; the contents of literary work were easier to remember by pupils who have difficulties with reading 

comprehension and the success of evaluating this content showed an average higher grade. 

Keywords: 

animated film, active watching, Slovene lessons, folk tale

1. UVOD 
Animirani film je umetniška zvrst, ki združuje različna 

področja umetnosti, predvsem likovno, glasbeno, 

gledališko in filmsko. Služi nam kot zanimiv učni 

pripomoček, saj razvija predvsem otrokovo kritično 

mišljenje, estetski čut in ustvarjalne sposobnosti. 

Spodbuja otroke in mlade, da si ustvarijo svoj pogled na 

svet. 1 Beseda anima v latinščini pomeni duša, dih, torej 

animacija pomeni vdihniti stvarem dušo, jih oživiti. To je 

tudi medij, ki je otrokom zelo blizu, vajeni so ga gledati 

že od ranega otroštva na televiziji, računalniku, pritegne 

jih in se z njim hitro poistovetijo.  

Ko sem iskala način, kako popestriti pouk književnosti, 

dvigniti motivacijo učencev in s tem izboljšati učne 

rezultate, sem izbrala prav njega – animirani film. Sicer 

se z animiranim filmom ukvarjam tudi v okviru šolskega 

projekta Filmska osnova šola in delu z nadarjenimi 

učenci, a tokratni namen uporabe animiranega filma je 

izhajal iz operativnih učnih ciljev učnega načrta 

slovenščine.  

2. OSREDNJI DEL PRISPEVKA 

2.1 Teoretična izhodišča za uporabo 

animiranega filma pri pouku 
2.1.1 Animacija  
Animacija je zelo razširjen in v življenju raznoliko 

prisoten pojav, čeprav se tega morda sploh ne zavedamo. 

Vsak dan nas obkrožajo predmeti, ki se premikajo – 

igračka na mehanično vzmet, velika neonska reklama, na 

kateri se premikajo črke, besede, znaki … novoletno 

okrasje, ki s prižiganjem in ugašanjem lučk daje vtis 

premikanja. Temelj animacije, kot izrazne tehnike, je 

torej negibljivo spraviti v gibanje, kot umetnosti pa 

oživeti neživo. 2  

Filmska animacija pa je oživljanje risb, lutk, predmetov 

na filmskem traku ali v računalniku. Kadar so stvari 

narisane, temu rečemo risanka. Ker pa z animacijo lahko 
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oživimo tudi druge stvari, takim filmom rečemo 

animirani filmi. Nastanejo tako, da jih posnamemo od 

slike do slike. Vsaka naslednja sličica je nekoliko 

drugačna od prejšnje. Za vsako sekundo filma moramo 

narediti 24 sličic in ko se te sličice nato zavrtijo pred 

našimi očmi, se nam zazdi, da so podobe oživele. 3 

2.1.2 Vloga animiranega filma pri razvoju 

otroka in mladostnika 
Animirani filmi igrajo veliko vlogo pri razvoju otrok. 

Imajo visoko estetsko vrednost, v otrocih vzbujajo 

občutek za lepo in pogosto odpirajo vrata v svet 

umetnosti. Močna socialna vrednost je povezana 

predvsem z vsebino, ki otroka postavlja pred nenehne 

izzive prilagajanja lastnega dojemanja sveta tistemu, ki je 

prikazan v filmu. Filmska doživetja, hrepenenja, želje in 

strahovi junakov vodijo do samospoznavanja in 

oblikovanja občutka lastne identitete. V podobe na platnu 

projicirajo svoje želje in strahove, z njimi predelujejo 

svoje zgodbe in s tem nastajajo nove izkušnje. Zato je 

pomembno, da z otroki o tem spregovorimo in jim 

omogočimo, da povedo, kaj so doživeli ob gledanju, kako 

so zaznavali junake, kaj je nanje naredilo najmočnejši 

vtis, čemu so se smejali … 1 

2.1.3 Animirani film kot učni pripomoček 
Animirani film je zaradi celostne, čustvene in miselne 

podobe ter predvsem zaradi privlačnosti za otroke in 

mlade lahko domiseln in učinkovit učni pripomoček. S 

tehnikami animacije je mogoče prikazati stvari drugače, z 

drugega zornega kota … to vse pa razširja možnosti 

uporabe animiranega filma pri pouku, s tem pa bogati in 

popestri učne ure. Skrbno izbran film je vedno mogoče 

vključiti v obstoječi šolski program, s pomočjo ogleda 

animiranega filma bomo hitro ustvarili prostor za 

pogovor in razmislek ter s tem tudi učinkovitejše učenje. 

V obravnavi učne snovi lahko animirani film nastopi kot 

motivator oz. ilustrator učne snovi, lahko zajema ogled in 

premislek o tematiki ali pa ogled in pogovor s poudarkom 

na filmskih izraznih sredstvih oz. filmski govorici 

animacije. 1 

2.2 Predstavitev uporabe animiranega 

filma v vsebinskem sklopu Pripovedka 
2.2.1 Predstavitev uporabljenega animiranega 

filma  

V preteklem šolskem letu sem pri učnem sklopu 

Pripovedka v sedmem razredu učencem v ogled ponudila 

slovenski animirani film z naslovom Martin Krpan, ki je 

nastal leta 2017 v produkcijski hiši Strup, in sicer ob 100-

letnici izida prve izvirne slovenske slikanice Martin 

Krpan Frana Levstika. Gre za kratki animirani film (24 

minut), ki zvesto sledi Levstikovemu besedilu, a v novi in 

sveži oblikovni formi, ki je blizu otrokom. Navezala sem 

stik s produkcijsko hišo in šola je zakupila ogled za 

celotno generacijo učencev. Šolska multimedijska 

učilnica nam je nudila dokaj primerno okolje za filmsko 

projekcijo, čeprav se sicer teži k temu, da naj bi filmsko 

izkušnjo doživeli v kinematografu.   

2.2.2 Izbor animiranega filma  
V učnem načrtu za slovenščino (v nadaljevanju UN) je za 

sedmošolce Martin Krpan avtorja Frana Levstika 

kanonsko besedilo, kar pomeni, da ga učenci v tem 

razredu morajo dobro vsebinsko spoznati, in to v celoti, 

pa ne le to, v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je 

v UN na področju književnosti kar nekaj operativnih 

učnih ciljev, katere sem želela skozi to dejavnost 

uresničiti. 

2.2.3 Predstavitev dejavnosti 
V prvem delu učnega sklopa, v katerem smo spoznavali 

slovenske pripovedke, so učenci Levstikovo besedilo 

prebrali v celoti in ga vsebinsko in jezikovno analizirali. 

Tako so se dodobra spoznali z izvirnim besedilom. 

Sledila je priprava na ogled animiranega filma. Uporabili 

smo metodo aktivnega ogleda. To pomeni, da se učence 

najprej pripravi na ogled, in sicer njihovo pozornost 

usmerimo tako na vsebino kot tudi na obliko filma oz. 

izrazna sredstva. Ker so ti učenci tudi vključeni v projekt 

Filmska osnovna šola, so pred ogledom animiranega 

filma že bili seznanjeni z filmskimi izraznimi sredstvi, če 

pa tega znanja ne bi imeli, bi se moralo učence pred 

ogledom seznaniti tudi s tem. Da bi se učenci lahko bolje 

osredotočili na opazovane elemente, sem pripravila učni 

list z vprašanji. Z njimi sem zasledovala učne cilje UN, in 

sicer so učenci primerjali filmsko izraznost s književnim 

besedilom; ozaveščali so značilnosti medijskih predelav, 

aktualizacij književnih besedil oz. temeljne značilnosti 

posameznih medijev; doživljali, razumevali in vrednotili 

so animirano predstavo; izpostavljali značilnosti 

predstavitev oseb, dogajalnega prostora in časa v 

animiranem filmu; animirano predstavo primerjali z 

izvirnim književnim delom; opazovali značilnosti žanra 

in opazovali ter opisovali komično perspektivo. 4 

Po ogledu so učenci na vprašanja odgovarjali ustno, le na 

zadnje vprašanje so odgovarjali pisno, in sicer so lahko 

zapisali svoje mnenje o videnem. Imeli so nekaj minut 

časa, da so o odgovorih razmislili, nato je pogovor stekel 

zelo sproščeno, v njem so sodelovali vsi učenci, tudi tisti, 

ki pri dejavnostih bralnega razumevanja niso tako 

uspešni. Odgovori učencev so bili zelo natančni in 

vsebinsko bogati. Presenetili so me, koliko podrobnosti 

filmskih izraznih sredstev so opazili, kako lahkotno so 

razumeli simbole, ki so jih ustvarjalci uporabili za opis 

določene vsebine iz književnega besedila, prepoznali vse 

razlike med Levstikovim besedilom in animirano zgodbo. 

Predzadnje vprašanje se je nanašalo na jezik, ki je bil 

uporabljen v animiranem filmu, in sicer so morali biti 

pozorni na ljudske pregovore/reke iz izvirnega 

književnega dela. Tudi pri tej nalogi so bili učenci zelo 

uspešni. Po dejavnosti sem analizirala še zapise njihovih 

vtisov, ki so bili vsi zelo pozitivni, pri oceni animacije 

likov pa tudi kritični. Če navedem en primer: »Pri 

animiranem filmu mi je bilo všeč, da so se sicer v večini 

držali Levstikovega besedila, a ga sodobno opremili in 

pri nekaterih stvareh poudarjeno pretiravali, na primer 

reakcije Krpanove kobilice. Všeč mi je ironija, ki veje iz 

zgodbe. Like so zanimivo animirali, še posebej so dobro 

delo opravili pri Krpanu in kobilici. Niso pa mi všeč roza 

ustnice, ki so pri Krpanu malce preveč poudarjene in ne 

razumem povezave z njegovim značajem. Ustvarjalcem 

bi sporočila, da jim je uspelo narediti zanimiv, napet in 

zabaven film.«  

3. ZAKLJUČEK 
Namen prispevka je bil prikazati konkreten primer 

uporabe animiranega filma pri pouku slovenščine, in sicer 

kot medijsko predelavo kanonskega književnega besedila, 

ki nam je dala podlago za uresničitev navedenih učnih 

ciljev UN. Izkušnje pa so pokazale tudi, da je ta dejavnost 
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pouk popestrila, zvišala motivacijo za konkretno vsebino, 

še posebej je bil opazen napredek učencev, ki imajo 

težave z branjem in s tem posledično tudi bralnim 

razumevanjem. Rezultati ocenjevanja vsebine učnega 

sklopa so bili v povprečju višji, iz česar lahko sklepam, 

da jim je animirani film predstavil vsebino še iz drugega 

zornega kota in so znanje poglobili in ponotranjili. 

Evalvacija doseženih ciljev ter pozitivni odzivi učencev 

so me prepričali, da je bila moja odločitev o uporabi 

animiranega filma pravilna, prav tako pa so se potrdila 

številna dejstva teoretičnih izhodišč o animiranem filmu, 

saj je ogled ustvaril prostor za pogovor in razmislek ter s 

tem tudi spodbudil učinkovitejše učenje.  

Seveda pa animirani film lahko pri pouku uporabimo tudi 

drugače, je zelo hvaležna iztočnica za pogovor o 

najrazličnejših temah, tudi takšnih, o katerih bi se sicer 

težko pogovarjali. Z njim lahko tudi spodbujamo pogovor 

o možnih načinih reševanja težav v zgodbi in vsakdanjem 

življenju, prav tako je aktivno spremljanje animiranega 

filma najboljše izhodišče za kasnejša poustvarjanja otrok 

in mladine. Mene je uporaba animiranega filma pri pouku 

prepričala, upam, da vas je moja izkušnja spodbudila v 

ustvarjalni premislek in skok v svet animacije.  
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POVZETEK  

Motivacija učencev z učnimi težavami za sodelovanje pri pouku je za učitelja velik izziv. Ti učenci se umikajo in dajejo vtis, 

da jih učna snov ne zanima ter jim celo ocene niso pomembne. Tak način delovanja ima za  posledico slab učni uspeh, zato je 

naloga učitelja, da težavo reši  čim bolj zgodaj. V obravnavanem primeru se učence motivira za dopolnilni pouk, kjer se 

minimalna znanja poda v manjši skupini z učencem primernim tempom dela. Učitelj na začetku prevzema osrednjo vlogo pri 

poučevanju, kasneje nudenje opore postopno zmanjša in učence uvede v več samostojnega dela. Minimalnim znanjem učitelj 

doda še razlage, primere…, da dobijo ta za učenca vrednost v smislu pomembnosti znanja kot takega (zanimivost, 

uporabnost…) in v smislu odpiranja poti naprej do višjih ciljev in posledično višjih ocen. Ko učenci dobijo izkušnjo, da so se 

sposobni nekaj naučiti, v velikem deležu izrazijo željo po več informacijah, tako da učitelju postavljajo vprašanja. Pri delu z 

učenci se izhaja iz dejstva, da je sposoben in ne iz težav, ki jih ima. Obravnavani način dela se je izkazal za uspešnega, saj 

učenci pridobijo na akademski samopodobi, kar se kasneje odraža tudi pri rednem pouku. 

Ključne besede  

učenci z učnimi težavami, dopolnilni pouk, akademska samopodoba, motivacija 

ABSTRACT  

When it comes to motivating students with learning difficulties to participate in class, teachers are faced with a tough 

challenge. These students tend to draw back, they give impression that subject matter is not something they would be 

interested in and that even grades are not important to them. Such attitude brings poor academic success; therefore, teachers 

must solve this problem immediately. In the case discussed the students are motivated to participate in remedial classes, 

where minimum knowledge is shared to a smaller group with the pace set to meet students' abilities. At the beginning a 

teacher takes on a central role by sharing knowledge. Then, the teacher slowly withdraws by leading the students into 

working on their own. Alongside with minimum knowledge requirements the teacher also adds explanations and examples, 

so that students could see them as an important part of knowledge (interesting fact, usefulness …) and for the benefit of 

moving on to more ambitious goals and consequently better grades. When students realize that they are capable of learning 

something, the majority of them starts showing greater eagerness by posing questions to the teacher. When working with 

students, teachers must have in mind students’ capability and not their difficulties. This teaching strategy proved successful, 

since students gain better academic self-image, which is later noticeable in regular classes as well.  

Keywords 

students with learning difficulties, remedial classes, academic self-image, motivation

1. UVOD  
Učitelju se stalno zastavlja vprašanje, kaj je potrebno 

učenca naučiti, da mu bo zares koristilo. Smiselnost 

učenja minimalnih znanj, ki se jih učenec nauči na pamet, 

da dobi pozitivno oceno, je vprašljiva in tako učenje vodi 

v to, da učencev šola ne zanima ter da se učijo samo še za 

ocene. Ko se pri učencu pokažejo učne težave, se ta od 

šole še bolj umakne in daje vtis, da mu tudi ocene več nič 

ne pomenijo. Učitelj je pred izzivom, kako takega učenca 

motivirati za učenje, saj je v nasprotnem primeru njegov 

učni uspeh vse slabši. Večletne izkušnje kažejo, da 

omenjeni vtis brezbrižnosti do šolskega uspeha ne odraža 

realnega stanja in da se učenec od šole največkrat umika 

zato, ker se zaradi različnih vzrokov počuti 

nesposobnega, da bi karkoli naredil.  Namen prispevka je 

predstaviti primer motiviranja učencev, pri katerih se 

pojavijo učne težave, za dopolnilni pouk, kjer se učna 

snov podaja v manjši skupini in se pri tem individualno 

prilagodi nivo zahtevnosti ter tempo dela, da učenci 

postopno pridobijo na akademski samopodobi. Poseben 

poudarek je na ugotavljanju pomena akademske 

samopodobe za učni uspeh učenca z učnimi težavami. 

Učenca se na dopolnilni pouk povabi individualno in se 

ob tem poudari, da bo delo teklo tako, da ga bo zmogel in 

da bo zanesljivo uspešen, če bo pripravljen vložiti svoj 

trud. Učitelj se na dopolnilni pouk pripravi tako, da si 

zastavi cilje glede obsega učne snovi in določi strategije 

poučevanja.  Pri samem pouku učitelj posameznim 

učencem prilagaja nivo zahtevnosti, fleksibilen pa mora 

biti tudi glede metod in oblik pouka, z namenom, da 

učenci snov razumejo, pri učenju sodelujejo in 

napredujejo.  V prispevku so obravnavani učenci 8. 

razreda pri geografiji. 
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2. UČNE TEŽAVE KOT 

POSLEDICA NIZKE SAMOPODOBE 

UČENCA IN VPLIVANJE NA 

IZBOLJŠANJE OBOJEGA PRI 

DOPOLNILNEM POUKU  
Na začetku šolskega leta učenci 8. razreda pri geografiji v 

šoli praviloma dobro sodelujejo, saj je učna snov 

(geografija Sveta) zanje zanimiva in ne prezahtevna. Pri 

dobri petini učencev pa se že v prvem mesecu novega 

šolskega leta pojavijo težave, tako pri sprotnem 

preverjanju znanja in če učitelj do teh učencev ne pristopi 

individualno, se to nadaljuje v stopnjevani obliki pri 

preverjanjih za oceno, še posebej pri pisnem. Težave se 

kažejo v obliki nezainteresiranosti, slabe osredotočenosti 

in nesodelovanja, kar ima za posledico neznanje. 

Neznanje učenec doživlja kot neuspeh, ki vpliva na 

njegovo akademsko samopodobo. Akademska 

samopodoba, ki se začne oblikovati, ko se otrok ob 

vstopu v šolo začne srečevati z novimi izzivi, pomeni 

dojemanje in vrednotenje sebe, glede na to, kako se s 

temi izzivi sooča. Akademska samopodoba je močno 

povezana z učnim uspehom, saj imajo tisti, ki verjamejo 

vase, večjo možnost za dobro počutje v šoli, za to, da so 

se pripravljeni učiti in za boljše ocene ter obratno [1]. 

Učenci, ki se znajdejo v začaranem krogu neuspeha, se v 

šoli počutijo vse slabše, zato poleg nedela v šoli, tudi 

domačih nalog ne delajo, se doma ne učijo in nekateri se 

celo zatekajo k odsotnosti od pouka, če so v šoli fizično 

prisotni pa si želijo ostati čim bolj neopazni. Dopolnilni 

pouk je lahko priložnost, kjer učenec v manjši skupini, na 

bolj njemu prilagojen način ujame zamujeno.   

2.1 Motiviranje učencev za dopolnilni 

pouk 
Če učitelj učence, pri katerih so se pokazale uvodoma 

navedene učne težave, brez ustreznega pogovora povabi 

na dopolnilni pouk, se tega ne udeležijo, saj to pomeni 

samo še eno dodatno možnost, da doživijo neuspeh. 

Površno sklepanje učitelja, ki temu lahko sledi, je, da 

učencev nič ne zanima, da jim šolsko znanje nič ne 

pomeni in, da jim je tudi za ocene vseeno.  Pristop, ki ga 

obravnava prispevek, je drugačen glede stališča do 

učencev in njihovih učnih težav. Učence učitelj povabi na 

dopolnilni pouk individualno, za kar si mora vzeti dovolj 

časa. Z vsakim posebej se pogovori o možnih rešitvah za 

boljši uspeh, ga sooči s trudom, ki ga bo moral vložiti v 

učenje in ga vzpodbuja v smislu, da bo delo potekalo 

tako, da bo to zmogel.  Pomembno je, da učitelj za 

vsakega učenca najde pristop, da se že na tej točki 

vzpostavi zaupanje med njim in učencem. Izkušnje 

kažejo, da učenec učitelju zaupa, če začuti, da njegov 

problem pozna in da mu je do tega, da ga reši. V tem 

primeru je izjemno pomembno tudi to, da učitelj učencu 

skozi celoten pogovor sporoča, da verjame v njegove 

sposobnosti za uspeh.    

2.2 Priprava učitelja na dopolnilni 

pouk  
Ko učitelj oblikuje skupino učencev, ki pridejo k uri 

dopolnilnega pouka, se na delo skupini ustrezno pripravi. 

Upoštevati mora, da je skupina manjša, kar izkoristi kot 

prednost, ki omogoča bolj individualne pristope. Učenci, 

ki so povabljeni na dopolnilni pouk, imajo večinoma 

nižje sposobnosti od povprečja v razredu, vendar je 

potrebno upoštevati tudi, da to ne velja za vse. Za vse 

učence pa velja, da imajo manj osnovnega znanja, na 

katerem bi lahko gradili. V pripravi tako učitelj najprej 

določi obseg snovi in določi minimalna znanja za izbrano 

področje, ki ga namerava obravnavati. Učitelj pripravi 

tudi ustrezna gradiva. Bolj kot učni listi, se po izkušnjah 

pri dopolnilnem pouku obnese zapis na tablo, zato učitelj 

tega skrbno pripravi vnaprej. Glede na konkretno skupino 

se učitelj odloči za način poučevanja. Med strategijami 

poučevanja so pri dopolnilnem pouku uporabni elementi 

strategije direktnega poučevanja. Direktno poučevanje je 

poučevanje, pri katerem ima osrednjo vlogo učitelj, ki 

pouk vodi načrtno in sistematično ter pri tem pogosto 

spremlja napredek s preverjanjem. Pravilo direktnega 

poučevanja je, da je učenje načrtovano sistematično, da 

poteka tekoče, ne prehitro in ne prepočasi ter učencem 

omogoča doživljanje uspeha [2]. 

2.3 Potek dopolnilnega pouka 
K prvi uri dopolnilnega pouka, kamor so bili učenci 

individualno povabljeni, pridejo skoraj vsi. Pomembno 

je, da učitelj že prvo uro pouk vodi tako, da izpolni 

pričakovanja učencev glede napredka in doživljanja 

uspeha. Pouk poteka v ustreznem tempu, sistematično in 

vsako na novo pridobljeno znanje pri učencih učitelj 

sproti preveri tako, da naloge individualno prilagodi 

sposobnostim in predznanju učencev. Dobro je, da znanje 

učenci začutijo kot nekaj zanimivega in uporabnega, 

predvsem pa, da naučeno razumejo v največji možni meri 

glede na sposobnosti. Izogibati se je potrebno učenju na 

pamet. Ko je pri učencih usvojeno nekaj osnovnega 

znanja z določeno stopnjo razumevanja, to pomeni trden 

temelj za doseganje višjih ciljev, še posebno učno bolj 

sposobnim učencem. Učencem tako usvojeno znanje in 

zaupanje vase omogoča več samostojnosti, zato lahko 

učitelj postopno zmanjša opore in učencem omogoči več 

samostojnega dela tako, da berejo iz učbenika, rešujejo 

vaje v delovnem zvezku, z razumevanjem berejo 

navodila, berejo zemljevide in podobno. Stopnjo 

samostojnosti pri učenju učitelj skrbno prilagaja 

sposobnostim učencev. 

2.4 Rezultati in ugotovitve 
Ugotovili smo, da se učenci, ki so skozi ustrezno voden 

pogovor povabljeni na dopolnilni pouk, tega praviloma 

udeležijo že prvo predvideno uro. Zelo redki se mu 

poskušajo izogniti in jih je potrebno dodatno vzpodbuditi. 

Še bolj zanesljivo pa sami poskrbijo za udeležbo pri urah, 

ki sledijo, ker imajo s prvo uro dobre izkušnje. Pri delu z 

manjšo skupino pri dopolnilnem pouku smo lahko učence 

obravnavali  individualno in sproti pri vseh učencih 

preverjali naučeno. Vsak učenec se je imel med uro 

priložnost večkrat izkazati. Ker so vprašanja in naloge 

individualno prilagojene, so učenci uspešni. Prijetno 

presenečeni so učenci že prvo uro, ko ugotovijo, da nekaj 

znajo, zato izgubijo strah pred sodelovanjem. Ugotovili 

smo, da več kot polovica učencev začne postavljati 

vprašanja, ki so povezana z usvojenim znanjem. Izstopajo 

učno bolj sposobni učenci, saj hitro usvojijo toliko znanja 

z razumevanjem, da spontano izrazijo zanimanje po več 

informacijah. Opazili smo, da so učenci pri pouku zelo 

osredotočeni, k čemur pripomore sistematično voden 

pouk in sprotno preverjanje, ki vzdržuje pri učencih 

aktivnost in doživljanje uspeha. Nekoliko k 

osredotočenosti prispeva tudi tabelska slika, ki postopno 

nastaja in jo sproti prepisujejo ter se tako učijo skozi več 



 

 

453 

 

 

kanalov (vidijo, slišijo, zapišejo). Opazili smo tudi, da 

znajo učenci v manjših skupinah pri dopolnilnem pouku 

bolje uporabljati učbenik, delati z delovnim zvezkom in 

slediti krajšim napisanim navodilom, ter brati zemljevid, 

kar še posebej velja za učno bolj sposobne učence. Pri 

učencih smo opazili tudi veliko vztrajnost, saj so 

pripravljeni pouk tudi podaljšati v naslednjo (prosto) uro, 

če je potrebno določeno poglavje dokončati ali 

potrebujejo še kakšno pojasnilo. Vsi navedeni pozitivni 

premiki se zgodijo, ko je učenec izpostavljen nekemu 

izzivu in je pri tem s strani učitelja voden tako, da je pri 

soočenju z njim čim bolj uspešen. Tudi z neuspehom se 

pri obravnavanem načinu dela učenci lažje spoprimejo, 

ker niso obremenjeni z občutkom nemoči. Po uspešno 

opravljenem sklopu dopolnilnega pouka učenci toliko 

pridobijo na akademski samopodobi, da so bolj uspešni 

tudi pri rednih urah v razredu. Vsaj polovica jih v 

tekočem šolskem letu  pri geografiji ne potrebuje več 

dopolnilnega pouka. Slednje ne velja za posamezne 

učence (okoli 5 %), ki imajo tako nizke sposobnosti, da bi 

stalno potrebovali individualno obravnavo v manjši 

skupini. 

3. ZAKLJUČEK 
V javnosti stalno potekajo polemike o aktualnosti 

slovenskega šolskega sistema in ko gre za osnovno šolo, 

se marsikdo počuti usposobljenega, da šolske programe 

kritizira in znanje, ki se podaja v šolah, označi kot 

nekoristno, neaktualno, nezanimivo, preobsežno, 

prezahtevno ter podobno. V okvirjih takega javnega 

mnenja in slabe akademske samopodobe se oblikuje 

učenčevo dojemanje šole podobno opisanemu, ki obenem 

tudi vpliva na javno mnenje. Za dojemanje šolskega 

sistema pri učencih in širše v javnosti smo v veliki meri 

odgovorni učitelji, ki delamo v šolah in lahko prispevamo 

k temu, da šola uživa status pomembnosti in ugled, ki ji 

pripada. Potrebno je, da znamo podati znanja tako, da jih 

učenci dojamejo kot koristno osnovo za to, da ugotovijo, 

kaj jih v življenju sploh zanima in da jim usvojena 

osnovna znanja obenem pomenijo trden temelj, na 

katerem gradijo naprej. Ugotovitve v prispevku 

dokazujejo, da se učenci lahko dokopljejo do znanja, če 

verjamejo, da so tega sposobni, saj jih v nasprotnem 

primeru okrnjena akademska samopodoba hromi pri 

funkcioniranju v šoli na način, ki bi jim omogočal stalen 

napredek. Ker je pri dopolnilnem pouku v manjši skupini 

mogoče delo bolj individualno prilagoditi posameznemu 

učencu, se je ta izkazal za zelo uspešnega pri oblikovanju 

pozitivne akademske samopodobe učenca. Problem je, da 

je na razpolago premalo ur dopolnilnega pouka in, da se 

ga vsi učenci ne morejo udeležiti, zaradi natrpanih 

urnikov, kar učitelj rešuje z veliko prilagajanja, tudi v 

okviru svojega prostega časa. 
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POVZETEK  

Pri pouku nemščine smo izdelali didaktično igračo spomin. Glavni cilj je bil pridobiti nove jezikovne zmožnosti skozi igro. 

Igra spomin je igra, kjer učenci pokažejo sposobnost pomnjenja. Da bi bila igra bolj raznolika, smo vanjo vključili nemški, 

angleški in francoski jezik ter ustvarili igro, ki motivira in vključuje tudi medpredmetno vsebino. Prav tako pa igra daje 

možnost povezovanja tudi z likovno vzgojo, tehniko, ... Gre torej za področje, kjer se lahko učenci izražajo kreativno in 

ustvarjalno. Tovrstno delo se izkaže za učinkovito metodo učenja tujih jezikov v osnovni šoli. Z učnim delom v skupini 

učenci razvijajo odnos do drugega in medsebojno komunikacijo, bogatijo čustvene, socialne in estetske osebnostne kvalitete, 

vzpostavljajo kritičen odnos do lastnega dela, dela vrstnikov. Dejavnost sem izvajal z učno skupino petega in šestega razreda; 

vsak razred je bil razdeljen na tri majhne skupine. Naloga, ki smo jo izvajali, je prirejena posameznikovim sposobnostim, pri 

izdelavi pa upoštevana tudi njihova iznajdljivost. 

Ključne besede  

Primeri dobre prakse, didaktična igrača, učenje tujih jezikov preko igre. 

ABSTRACT  

In German lessons we made The Didactic Toy:  Memory Game. The main aim was to acquire new language abilities through 

the game. The memory game is a game that shows students’ abilities to memorize information. To make the game more 

diverse we incorporated the German, English and French language in the game and created the game that is motivating and 

includes the cross-curricular content as well. This activity could be easily linked with other subjects, such as art, 

technology, … This project work allows students to be creative. This kind of work proves to be an efficient method of foreign 

language learning in primary schools. The learning work encourages students to develop communicative strategies, 

establishes interpersonal relationships, enriches students’ emotional and social personal qualities, and stimulates critical 

attitude towards their work as well as the critical attitude towards the work of their classmates. The activity was carried out 

with the fifth and sixth graders; each class was divided into three small groups. The task that we carried out is adaptable to 

student’ abilities as it takes their resourcefulness into consideration. 

Keywords 

Examples of good practice, memory cards, game-based language learning. 

1. UVOD  
Cilj pričujočega prispevka je predstaviti primer dobre 

prakse, s katero je pri pouku tujih jezikov mogoče doseči 

ponavljanje učne snovi barv skozi igro spomin. Učenci 

lahko skozi igro pridobivajo nove jezikovne zmožnosti in 

jih utrjujejo. Primer igre spomin je bil načrtovan, izdelan 

in izveden po skupinah z učenci 5. in 6. razreda osnovne 

šole. Izdelani so bili trije seti kartončkov in sicer v 

nemškem, angleškem in francoskem jeziku.  

2. KAJ JE IGRA? 
Za razumevanje iger moramo imeti idejo o tem, kaj so 

igre. Pri tem gre za stvar opredelitve in ustvarjanja meja 

za ideje in fenomene. Tako lahko bolje vemo, o čem teče 

razprava. Vendar nas opredelitve omejujejo. Ko 

postavimo meje, vselej nekaj pustimo izven njihovega 

dosega. Meje ne smejo biti končne ali neprepustne, kljub 

temu pa so pomembne zaradi samega razumevanja 

določene opredelitve [1].  

Igro lahko opišemo kot aktivnost s pravili, ciljem in 

elementom zabave. Večina avtorjev se strinja, da je igra 

svobodno dejanje izven  procesa zadovoljevanja potreb 

posameznika. Igranje je spontano in povezano s 

pozitivnimi čustvi, ki se manifestirajo skozi različne 

aktivnosti. Namen igranja na noben način ni povezan s 

proizvodnjo dobrin. Igra je fiktivna v odnosu do 

resničnega življenja in omejena s časom in prostorom. 

Ker sredstva prevladajo cilje, igra ne povzroča frustracij 

in strahu pred neuspehom. Igra je tudi primitiven 

komunikacijski sistem, s katerim je mogoče izražati in 

komunicirati vse želje, skrita hotenja, sanje, strahove in 

anksioznost. Je notranje motivirana in dovoljuje spontano 

vključevanje vseh človeških virov. Navedene lastnosti 

igro postavljajo v vlogo vodilne razvojne aktivnosti pri 

otroku. Zagotavlja fizični, čustveni, socialni, moralni in 

intelektualni razvoj [2].    

Uporabo iger pri učenju lahko razdelimo v kategorije na 

različne načine. Eden od teh je razdelitev izobraževalnih 

iger z njihovim kategoriziranjem v skupine, odvisno od 
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njihovega modela. Sigridurdogg [3] povzema delitev iger 

v naslednje kategorije:  

 igre za delitev večjih skupin v manjše skupine, 

 uvodne igre, 

 skupinske igre,  

 fizične igre,  

 izobraževalne igre,  

 igre ˝lova˝ na nekaj,  

 teoretično izrazne igre,  

 igre risanja in barvanja,  

 igre z izobraževalnimi kartami,  

 besedne igre,  

 pripovedovalne igre in  

 igre vprašanj.  

Še en način razdelitve izobraževalnih iger je njihova 

kategorizacija v  sodelovalne igre in tekmovalne igre. 

Medtem ko so tekmovalne igre lahko uporaben način za 

vzpostavitev interesa in zadrževanja osredotočenosti 

učencev, predstavljajo sodelovalne igre odličen način za 

spodbujanje spretnosti dela z drugimi [3]. Ugodne 

družbene okoliščine omogočajo postopno spreminjanje 

igre v različne dejavnosti odraslih, v delo, znanost, 

umetnost, šport in druge sfere družbenega življenja [4].   

3. IGRANJE S POMOČJO 

DIDAKTIČNIH IGRAČ 
V sodobni družbi imajo igrače in otrokovo igranje velik 

pomen. Posebna pozornost jim je dana v družinskem 

okolju, kar močno vpliva na otroke v obdobju njihovega 

zgodnjega razvoja. Starši danes večino časa porabijo za 

nastop v profesionalnih vlogah, medtem ko vse manj časa 

posvečajo prostemu času in komunikaciji z družinskimi 

člani, posebno otroki. Z namenom kompenzacije za 

izgubljen čas in izražanjem njihove ljubezni ter 

navezanosti na svoje otroke, jim odrasli dajejo igrače. 

Hkrati starši izbirajo stvari, ki bodo za nekaj časa 

privabile pozornost prejemnikov in jim omogočile 

pridobivanje vrednega znanja ter obvladovanje 

dragocenih dejavnosti. Pogosto sta oba starša zdoma 

zaradi delovnih obveznosti, zato večina otrok – od 

malčkov do predšolskih otrok – precejšen del časa preživi 

v različnih izobraževalnih institucijah, ki skrbijo zanje 

[2]. Kaszowiak [5] navaja lastnosti igranja pri didaktični 

igri. Razlikuje med tremi oblikami iger:  

 pri simulacijskih igrah je treba predstaviti specifični 

element resničnosti v poenostavljeni obliki, kar je 

možno enostavno opazovati in manipulirati;  

 ideja situacijskih iger izziva otroke in mladostnike k 

reševanju izmišljenih nalog;  

 uprizoritvene igre zahtevajo reprodukcijo preteklih 

dogodkov ali ustvarjanje novih načrtov teh 

dogodkov.  

Možna je tudi nekoliko drugačna klasifikacija didaktičnih 

iger, kot je razvrščanje glede na aktivacijske metode 

poučevanja. Razlikujemo med tremi oblikami iger [5]:  

 simulacijsko utemeljene, pri katerih so aktivnosti, ki 

jih izvajajo igralci, podobne dejanjem ljudi v 

resničnih situacijah v vsakdanjem življenju;  

 odločitvene igre, pri katerih učenci igrajo igro vlog s 

predstavitvijo misli, izjav, stališč;  

 psihološke igre temeljijo na interakcijah med 

posamezniki ali skupinami, ki si prizadevajo za 

dosego zastavljenih ciljev.  

Didaktične igre določajo zlasti naslednje značilnosti [5]: 

 namensko organizirana didaktična situacija omogoča 

doseganje zastavljenih ciljev, ne le didaktičnih, 

temveč tudi izobraževalnih;  

 eksplicitno postavljena pravila, ki se v veliki meri 

nanašajo na vsebino in časovne omejitve;  

 aktivnosti učencev in ostale interakcije med 

udeleženci;  

 uvedba tekmovalnosti.      

Uporaba didaktičnih iger je primerna tudi v nehomogenih 

skupinah. To so skupine, katerih nekateri udeleženci 

izkazujejo zmanjšane sposobnosti v primerjavi z drugimi, 

oziroma posedujejo manj predznanja. Glavna prednost 

didaktične igre v primerjavi z drugimi dinamičnimi 

metodami je celostna vključenost posameznika. Glavni 

namen didaktičnih iger je postavljanje kognitivnega 

spoznanja oziroma izobraževalnega cilja v ospredje. Gre 

za igro, ˝ki odgovarja vnaprej načrtovanim 

izobraževalnim ciljem, ki jih dosežemo z aktivno vlogo 

udeležencev.˝  Kakovostno pripravljena didaktična igra 

ima sposobnost, da udeleženca ˝posrka vase˝ in vključi 

vsa njegova čutila. Opremi ga z novo izkušnjo, ki jo 

izkusi na lastni koži. Ne glede na to, ali didaktična igra 

zasleduje bolj vzgojne ali bolj izobraževalne vplive, se 

moramo zavedati, da vzgoje in izobraževanja ne moremo 

razdeliti na dva pola [6]. 

Učenje se je v zadnjih letih spremenilo. Včasih so učenci 

veljali za pasivne in poslušne deležnike v učilnici. 

Današnji učenci so običajno mnogo bolj aktivni, pri 

čemer je učenje z igralnimi kartami eden izmed 

učinkovitih načinov za aktivno udeležbo pri pouku [3]. 

Učenje, ki temelji na igrah, preusmerja pozornost od 

učenja z lekcijami in pisnimi nalogami k učenju z igrami. 

Slednje je postalo nepogrešljiv del sodobnega 

izobraževanja. Biti dobro povezan član sodobne družbe 

zahteva več kot le obvladanje osnovnih bralnih in pisnih 

veščin. Učencem omogoča interaktivno odkrivanje novih 

načinov za doseganje ciljev [7].    

Igranje iger in igranje s specifičnimi igračami je 

dejavnost, ki močno vpliva na učenje, ustvarjalnost, 

reševanje problemov, osebnostni razvoj, duševno zdravje, 

kulturni razvoj in moralni razvoj otrok. Igre in igrače niso 

samo materiali in dejavnosti, ki so potrebne v specifičnih 

obdobjih. Igranje je dejavnost, ki mora slediti 

formalnemu izobraževanju in ki prispeva k razvoju otrok 

vsaj v tolikšni meri, kot formalno izobraževanje [7].  
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Kljub prednostim, ki jih igranje iger prinaša k učnemu 

procesu, obstaja pomembna vrzel med teorijo in prakso 

za učinkovito integracijo iger in izobraževalnih 

programov. Razlog temu so različne ovire pri 

implementaciji. Težavna je lahko izbira ali ustvarjanje 

igre, ustrezne za uporabo specifične tematike v različnih 

razredih [8].  

4. DIDAKTIKA PRI UČENJU 

TUJEGA JEZIKA – KAKO SI 

NAJBOLJE ZAPOMNITI TUJ JEZIK? 
Otroci, starejši od 6 let, imajo do jezika bolj analitičen 

pristop. Z vstopom v šolo razvijajo veščine 

opismenjevanja in določeno mero zavedanja o jezikovni 

strukturi in obliki. Njihovo učenje začno organizirati. 

Postanejo manj egocentrični in bolj pripravljeni za 

sodelovanje in/ali tekmovanje. Uporaba iger v osnovnih 

šolah lahko (in bi morala) postati bolj jezikovno odvisna. 

To pomeni, da imajo igre jasno opredeljeno jezikovno 

osredotočenost, kot je vadba besedišča, slovničnih 

struktur, jezikovnih funkcij in izgovorjave. Igre s kartami, 

kot je Spomin, lahko uvedemo že v prvih razredih 

osnovne šole. Previdni moramo biti pri igrah, povezanih z 

učenčevo zmožnostjo izgovorjave [9].    

Sigridurdogg [3] utemeljuje, zakaj igre zaslužijo mesto 

pri učenju jezika v učilnici. Predvsem so zabavne, kar je 

pomembno z vidika možnosti pomoči učencem, ki prej 

niso bili aktivni. Zabavnost iger lahko pomaga k njihovi 

aktivaciji in prepreči pomanjkanje interesa učencev do 

učenja. Ohranjanje njihove aktivnosti je ključnega 

pomena, saj lahko učitelji dejansko učijo samo, v kolikor 

učenci sodelujejo v okviru njihovega učnega procesa. 

Igre pomagajo pri gradnji odnosov med udeleženci in jim 

dajejo občutek enakopravnosti. Razlog za učenje jezika je 

pri večini ljudeh želja po uporabi tega znanja v resničnih 

situacijah, kot so na primer potovanja. Igre predstavljajo 

zelo dober način prakticiranja tovrstnih veščin, saj jih 

lahko enostavno obnovimo v različnih situacijah v 

resničnem življenju [3].  

Učenje jezika je težko delo. Zahtevan je trud v vsakem 

trenutku, pri tem pa ga je treba ohraniti daljše časovno 

obdobje. Ker pri učenju jezika potrebujemo občutek, da 

je trud smiseln, lahko pri avtentični uporabi jezika 

sledimo ustvarjanju več različnih tehnik in postopkov. 

Skozi ustvarjalnost postopka lahko pripravimo 

interaktivno okolje, ki potencialno vodi k izboljšanju pri 

učenju tujega jezika [10]. 

Igranje ponuja neomejeno število priložnosti za jezikovne 

vaje. Pri igri je tuj jezik postavljen v kontekst ustvarjanja 

samega sebe ter takojšnje in nujne potrebe za uporabo 

jezika – k življenju prinaša ciljni jezik [9]. Kot pravi 

Constantinescu,  igre predstavljajo pri učenju tujega 

jezika ogrodje za zagotavljanje smiselnega konteksta za 

usvajanje jezika. Učenci lahko s pomočjo iger izboljšajo 

njihovo razumevaje tujega jezika [11]. Igre pomagajo 

učečim se pri učenju besed in struktur v kontekstu 

uporabe pravilne izgovorjave in črkovanja. Igre imajo 

pomembno vlogo v razredih, kjer se poučuje tuje jezike 

kljub dejstvu, da jih večina učiteljev ne dojema kot učno 

strategijo. Igre prinašajo številne koristi v okviru učnega 

procesa učencev. Preprečujejo na primer običajnost in 

dolgočasnost podajanja učne snovi. Nasprotno, ustvarjajo 

uspešno in pozitivno razredno okolje, v katerem so v 

središču učenci in njihovo učenje. Igre dajejo učencem 

priložnost prevzetja odgovornosti za njihovo lastno 

učenje. Iz vidika poučevanja je ustvarjanje smiselnega 

konteksta za uporabo jezika naslednja prednost, ki jo 

nudijo igre. Z njihovo uporabo lahko učitelji ustvarijo 

različne kontekste, ki dovoljujejo nezavedno učenje. 

Pozornost učencev namreč ni namenjena jeziku, temveč 

sporočilu [12].    

Ena od uporabnih strategij za spodbujanje učenja tujega 

jezika je uporaba jezikovnih iger. Med uporabo iger v 

razredu je za učitelja koristno, da popolnoma razume 

opredelitev iger. Te so običajno opredeljene kot oblika 

igranja, ki vključuje pravila, tekmovalnost in elemente 

zabave. Učitelji morajo upoštevati tudi prednosti iger, ki 

smo jih že navedli. Pomembno je, da izberejo ustrezen 

čas in jih integrirajo v redni učni načrt. Glavni razlog, da 

so igre razumljene kot učinkovita pomoč pri učenju je v 

njihovi naravi spodbujanja motivacije. Ker igre (tudi 

didaktične) vključujejo tekmovalnost, želijo učenci 

končati prvi in zmagati. Njihova motiviranost se izraža v 

želji po tem, da se naučijo več. Drug razlog pogoste 

uporabe iger v jezikovnih razredih je zmanjševanje stresa 

pri učencih. Stres predstavlja največjo oviro v procesu 

učenja jezika. Tradicionalno učenje jezika je po svoji 

naravi časovno zamudno in povzroča dvig ravni stresa do 

točke, ko posega v pozornost in učinkovitost učencev ter 

spodkopava motiviranost. Visoka raven stresa v razredu 

nastane, ker se učenci soočajo z neznanimi ali 

nepoznanimi slovničnimi strukturami, besedami, besedili 

in tako naprej. Posledično se v razredu pogosto počutijo 

neudobno in nezaščiteno, kar neizogibno vpliva na 

njihovo sposobnost učenja. Kot rezultat, se igre pokažejo 

kot uspešno sredstvo zmanjševanja anksioznosti in 

učence opremijo z občutkom udobnosti, zato želijo 

pridobiti več znanja. Strokovnjaki verjamejo, da se 

učenci med igranjem iger sproščajo in zabavajo [10].     

Učenci, ki znanje tujega jezika pridobivajo skozi igro, se 

učijo, ne da bi se tega zavedali. Pri razlagi (ki je odvisna 

od izbora igre) jih ne skrbijo preveč slovnične napake, 

ker želijo komunicirati in pojasniti nastalo situacijo. Ker 

se pri igri zabavajo in se ne obremenjujejo z napakami in 

morebitno kaznijo, verjetneje izražajo željo po učenju 

slovničnih pravil in imajo možnost uporabe teh. Učijo se 

nezavednega učenja, pri čemer se ne zavedajo, da se 

učijo. Učenci v takih okoliščinah nehajo razmišljati o 

jeziku in ga začno uporabljati spontano in v naravni 

obliki znotraj razreda [10].         

Pri podajanju nove učne snovi je smiselno upoštevati 

podatke o tem, kako usvojimo znanje. Večino dela opravi 

vidno polje (83 %), tako da je smiselno otrokom pri 

spoznavanju novega besedišča pri pouku tujega jezika 

omogočiti sliko posamezne besede. Še večji učinek ima 

fizični predmet, ki ga lahko poimenujejo in ga sami 

vzamejo v roke. Konkretno izkušnjo lahko otrokom 

omogočimo prek različnih čutil (1 % znanja usvojimo z 

okusom, 1,5 % z dotikom, 3,5 % z vohom, 11 % s 

sluhom) in na ta način implementiramo različne učne stile 

[4].        

5. IZDELAVA DIDAKTIČNE 

IGRAČE PRI POUKU NEMŠČINE 
Pri izdelovanju igre spomin smo uporabili naslednje 

materiale: papir šeleshamer (A4), svinčnik, flomastre (12 



 

 

457 

 

 

različnih barv) ter žepke za plastificiranje. Od orodij pa 

smo uporabili rezalnik, škarje in plastifikator. Izdelava je 

potekala v petih fazah. V prvi fazi smo izrezovali 

kartončke, kot je razvidno iz slike 1.  

 

Slika 1: Izrezovanje kartončkov 

V drugi fazi je delo potekalo v treh skupinah – vsaka 

skupina je prevzela en jezik: pisanje imen za barve v 

nemščini, angleščini in francoščini, risanje in barvanje 12 

različnih pack. V pomoč sem učencem razdelil fotokopijo 

z imeni barv v nemščini, angleščini, francoščini in 

slovenščini. 

 

Slika 2: Risanje in barvanje 12 različnih pack 

V tretji fazi smo pobarvane in popisane kartončke 

plastificirali (Slika 3) in jih v četrti fazi natančno izrezali 

(Slika 4).  

 

Slika 3: Plastificiranje kartončkov 

 

Slika 4: Izrezovanje plastificiranih kartončkov 

V zadnji, peti fazi, smo preizkusili igro spomin tako, da 

so jo učenci igrali po skupinah (Slika 5).  

 

Slika 5: Igranje igre spomin 

6. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 
Igre vsebujejo potencial zabavnosti in komercialnosti, 

vendar so lahko uporabljene za učenje z izvajanjem 

dejavnosti. Tako okolje zagotavljajo učne smernice, 

izzivi pri reševanju problemov in praktični preizkusi 

posameznih veščin. Na igrah temelječe učenje se je 

pojavilo iz ideje vključevanja iger v izobraževalni proces 

s ciljem izboljševanja učne dejavnosti s pomočjo 

zanimivega medija, ki zajame, zadrži pozornost učencev 

in zanimanje za predmet. Ponuja intuitivno in 

sodelovalno okolje. Scenariji pri igrah, ki temeljijo na 

učenju, vključujejo učence v interaktivne situacije, v 

katerih morajo reševati probleme, ki spodbujajo kritično 

razmišljanje, komunikacijo, sodelovanje in 

prilagodljivost za funkcionalno pridobivanje znanja. 

Poleg tega so udeleženci igre običajno zelo motivirani za 

vključitev v igralne dejavnosti, ki jih poganja zgodba, 

cilj, interaktivnost in možnost izboljšanja uspešnosti s 

ponavljanjem.   

Z načrtovanjem, izdelavo in izvedbo igre Spomin med 

učenci 5. in 6. razreda osnovne šole, sem dosegel ključni 

cilj: učenje na motiviran način skozi igro. V celotnem 

obdobju izvajanja učne vsebine je bilo v očeh in potezah 

učencev opaziti zadovoljstvo pri delu. Videlo se je, da ga 

opravljajo zagnano in brez znakov napora.  
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POVZETEK 

Namen prispevka je prikazati dejavnike socialnih iger, ki vplivajo na otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj. 

Ustvarjanje varnega okolja, ki vsebuje in ponuja različno delo, naloge in igro, daje otroku priložnosti za učenje, s 

samostojnim raziskovanjem in  raziskovanjem v skupini. Vse to pomaga otrokom, da sodelujejo ne samo z drugimi otroki 

ampak tudi učitelji. Pomembno je, da se socialne igre vključijo že v prvi razred, ker se učenci prvič srečajo s šolo, spoznajo 

nove sošolce in učitelje. Navaditi se morajo novega načina dela, šolskega reda in pravil. Vloga učitelja je zelo pomembna, saj 

je veliki meri od njega odvisno, kako radi bodo učenci hodili v šolo, kakšno samopodobo bodo imeli, kako bodo med seboj 

sodelovali in s kakšnim veseljem se bodo učili. Socialne igre,  razvijajo otrokov občutek varnosti, identitete, pripadnosti, 

smiselnosti in sposobnosti. Izvajamo jih v oddelku podaljšanega bivanja, pomagajo jim pri vzpodbudnem učnem okolju, 

socialni vključenosti, razredni klimi, odnosih med učenci in učitelji. 

Ključne besede 

socialne igre, varnost, identiteta, pripadnost, smiselnost, sposobnost.  

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to show the  factors of social games that affect the child’s cognitive, social and emotional 

development. Creating a safe environment which includes different types of work, exercises and games, gives the child the 

opportunity to learn and to research either independently or in groups. All of this helps children to interact not only with other 

children, but also with their teachers. It is important to get social games involved already in the first class when they get to 

know their school, schoolmates, teachers. They have to get used to a new way of working as well as the school order and 

rules. Teachers play an important role when it comes to the point of building up a child’s self-esteem, whether children will 

like learning and going to school or not and how they will co-operate among themselves. The  social games  develop child’s 

their sense of safety, identity, belonging, functionality and ability. We perform them in school care, they help them at  

establish a social integration, class climate and a good relationship between pupils and their teachers.  

Keywords 

social games, safety, identity, belonging, functionality, ability. 

1. VPLIV SOCIALNIH IGER 
Socialne igre  uspešno vplivajo na vse učence, posebej pa 

na vedenjsko težavne učence, romske učence, izolirane 

ali kakorkoli drugačne učence. Socialne igre so v zadnjih 

letih postale nepogrešljiva metoda, ki koristi razvoju 

posameznika in hkrati vzpodbuja primerno razredno 

klimo. Pri otrocih je potrebno, da si razvijejo pozitivno 

samopodobo. Kar pomeni, da je najprej treba zadovoljiti 

njihove biološke potrebe, jim omogočiti, da se počutijo 

varne, sprejete, da imajo pozornost in čutijo pripadnost v 

razredu. Poleg staršev so predvsem učitelji tisti, ki lahko 

otroku omogočijo celosten razvoj in mu ponudijo okolje 

za čim boljše razvijanje njegovih potencialov. 

2. KJE SE UČIMO SOCIALNIH 

IGER 
Socialnih  iger se lahko učimo kjerkoli,  v razredu, na 

igrišču, telovadnici, knjižnici… Pomembno je, da otroke 

spoznamo z različnimi socialnimi igrami in jim  

dovolimo, da se nato otroci igrajo sami. Nikakor se 

preveč ne vtikamo  v otrokovo igro, ker so sicer otroci 

premalo iznajdljivi in samostojni, to pa je velika škoda za 

njihov nadaljnji  osebnostni razvoj. Pravilno in celo 

potrebno je, da posežemo v igro, če pride do medsebojnih 

težav, nesporazumov, ki jih učenci sami ne znajo rešiti.  

3. UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN  
Otrok se socialnih veščin uči tako, da v socialnem okolju 

pridobi konkretne izkušnje o tem kaj je prav in kaj je 

napačno. Uči se preko lastnih izkušenj ter si preko 

neposrednega druženja oblikuje svoj odnos do drugih. 

Avtoriteta je eden temeljnih pedagoških pogojev, ki 

vplivajo na otrokov socialni razvoj, saj si brez avtoritete 

ne moremo predstavljati vzgojnih učinkov vzgoje, ki je 

vedno določena oblika vodenja otroka. Učiteljeva 

oziroma vzgojiteljeva osebnost ima zato vlogo osebe, ki 

argumentira, vodi in usmerja otrokovo delovanje na 

jasnih, vidnih in razumljivih pravilih, normah in 

vrednotah. Z učenci v oddelku podaljšanega bivanja v 

prvem razredu, že nekaj let izvajam socialne igre, ki jim 
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pomagajo pri  socialni vključenosti, razredni klimi, 

odnosih med učenci in učitelji. 

4. PRIMERI IZ PRAKSE 

4.1 Socialne igre za razvijanje varnosti; 

(zaupanja, odgovornosti, zanesljivosti…) 
4.1.1 Podpiranje 
Stojimo v krogu s premerom okrog 1,5 metra. Nekdo 

stopi na sredo. Stoji sproščeno, vendar trdno in zravnano, 

z zaprtimi očmi. Nekajkrat se zavrti okrog svoje osi, nato 

se nagne v eno smer tako, da izgubi ravnotežje. Prijatelji 

iz kroga ga ujamejo, ga dvignejo in podajo , da pade proti 

drugi strani kroga, kjer ga spet ujamejo drugi itd. Potem 

stopi na sredino nekdo drug. 

4.1.2 Podajanje 
Eden stoji med drugima dvema , oddaljen od vsakega 

okoli 30 cm. Stranska dva si ga podajata med seboj. 

Otrok na sredi niha kot nihalo, brez svoje volje. 

4.1.3 Dvigovanje 
Nekdo  leži sproščen na tleh na hrbtu, skupina stoji ali 

kleči okrog njega, dvigujejo ga s tal, lahko tudi visoko v 

zrak. Lahko dvigujejo samo posamezne dele njegovega 

telesa, roke, noge, glavo trup… 

4.1.4 Domača pravila 
Pogovor kaj lahko delalo doma in česa ne. Narišejo 

domača pravila… 

4.1.5 Postavljanje novih pravil v šoli 
Izdelamo plakat. 

4.1.6 Navade 
Umivanje rok, zob… 

4.2 Socialne igre za razvijanje identitete 
4.2.1 Krog imen 
Stojimo v krogu, vsak pove svoje ime in mu doda svojo 

kretnjo. Skupina zrcali kretnjo in ponovi ime trikrat. 

4.2.2 Hoja po navideznih stopinjah 
Otroci so po parih. Eden od para hodi po prostoru, drugi 

sledi njegovim stopinjam čim bolj natančno. Zamenjata 

vlogi. 

4.2.3 Igrača 
Učenci prinesejo svojo najljubšo igračo in jo predstavijo 

svojim sošolcem in sošolkam. 

4.2.4  Jaz in družina 
Učenci prinesejo fotografije svoje družine jo predstavijo. 

Fotografije  razstavimo v razredu. 

4.3 Socialne igre za razvijanje 

pripadnosti 
4.3.1 Grem na luno 
Učenci so v krogu. Začne eden izmed otrok in reče:  

»Grem na luno ime mi je (Jaka), seboj bom vzel prijatelja 

(Jana) » in pove ime enega izmed otrok. Ta nadaljuje 

igro. Igra traja tako dolgo dokler ne gredo vsi otroci na 

luno. 

4.3.2 Spoznaj prijatelja 
Otrok opisuje otroka v svoji skupini, skupina pa ugiba 

kdo je to. 

4.3.3 Posnemanje in iskanje nasprotij: 
Z natančnim posnemanjem in zrcaljenjem se izredno 

povežemo med seboj. S tem doživljamo prijatelja in 

skupino. Iskanje nasprotij pa je eno osnovnih načel 

človeškega življenja. Otrok se ne more samo primerjati 

temveč mora biti drugačen, svoj in takšen kot je pripadati 

posamezni skupini in biti sprejet v njej. 

4.3.4 Zrcala 
Razdelimo se v dve skupini. Po dva si stojita nasproti. 

Predstavljata si, da je med njima veliko zrcalo, kjer se 

dotikata s prsti. Eden vodi, drugi je njegova zrcalna 

podoba. Natančno in sočasno posnema njegove gibe. Na 

začetku ohranja stik s konicami prstov. Čez nekaj časa to 

opustita.. Njuno gibanje postane svobodno in 

zahtevnejše. Biti mora čimbolj sinhrono, tako, da 

opazovalec ne opazi kdo vodi. 

4.4 Socialne igre za razvijanje 

smiselnosti 
4.4.1 Kaj bom, ko bom velik: Pantomima 
Učenci sedijo v krogu. Eden pride na sredino in oponaša 

poklic. Brez besed samo s kretnjami  pantomimo, ostali 

učenci pa skušajo ugotoviti za kateri poklic gre. Igra se 

nadaljuje, dokler ne pridejo vsi na vrsto. 

4.4.2 Spoznaj moje navade, slabe in dobre 
Vsak učenec predstavi vsaj eno dobro in eno slabo 

navado, svojim sošolcem in sošolkam. (umivanje zob, 

grizenje nohtov…)   

4.4.3 Moje sanje 
Učenci narišejo svoje sanje, kaj si želijo imeti, kaj želijo 

postati, delati . Nato svoje želje in sanje, ki jih narišejo 

predstavijo svojim sošolcem in sošolkam. 

4.5 Socialne igre za razvijanje 

sposobnosti 
Vsak otrok ima svoje interese, potenciale in močna 

področja, kjer je bolj uspešen kot drugi. Ta področja 

mora posameznik razvijati, ker si tako oblikuje pozitivno 

samopodobo in pridobi samozavest, ki je pri otrocih zelo 

pomembna. Pri tem pa vsi učenci med seboj rešujejo 

konflikte se naučijo prenašati zmago in poraz ter se 

dogovarjat, prenašajo svoje znanje na druge in se naučijo 

sodelovati v skupini. 

4.5.1 Tekmovalne igre z žogo 

4.5.2 Tekmovanje v teku 

4.5.3 Tekmovanje v računanju 

4.5.4 Karaoke 

4.5.5 Plesanje 

4.5.6 Igra spomin 

4.5.7 Pripovedovanje pravljic 

4.5.8 Lutkovne predstave 

4.5.9 Likovno ustvarjanje 

5. ZAKLJUČEK 
Šola mora snovati predvsem posameznike, ki so socialno 

spretni, zadovoljni, samostojni, odgovorni, kritični in 

ustvarjalni. Posameznike, ki spoštujejo sebe in druge in 

živijo določene vrednote. Pri svojem delu si prizadevam, 

da so socialne igre v veliko zadovoljstvo učencem, da 

radi in z veseljem sodelujejo in se povezujejo med seboj.  
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Z vsakim tednom se čuti boljša klima v razredu in boljši 

odnosi med vsemi učenci, predvsem tistimi, ki so bili 

socialno bolj izolirani in se na začetku šolskega leta niso 

želeli vključevati v posamezne aktivnosti. Kot učiteljica v 

oddelku podaljšanega bivanja  otrokom podajam 

uporabno znanje, veščine, spretnosti in izkušnje, ki jim 

bodo v življenju resnično koristile. Otrokom omogočam, 

da v času, ki ga preživijo v oddelku podaljšanega bivanja, 

poleg svojega kognitivnega področja razvijejo čustveno 

plat, se naučijo sodelovati z drugimi, si postaviti cilje, da 

najdejo področja zanimanja in raziščejo, kaj jih veseli. 

Izhajam iz njihovih interesov in menim, da dajejo  

socialne igre  otroku več prostora za izražanje in da  jim 

omogočajo celosten razvoj. 
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KAKO IZBOLJŠATI ODDELČNO KLIMO? 

HOW TO IMPROVE THE CLASS CLIMATE? 

Tadeja Strmole 
Osnovna šola Šentjernej  

Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej 
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POVZETEK 

Lani sem prevzela razredništvo oddelka, v katerem je bila slaba klima in neprimerna ter neučinkovita komunikacija s stalnimi 

konflikti. Zato sem v oddelek vnesla aktivnosti izziva Empatija, ki temelji na pristopu nenasilne komunikacije ameriškega 

psihologa Marshalla B. Rosenberga. Aktivnosti iz projekta omogočijo, da se učenci bolje podučijo o lastnih čustvih ter 

njihovem izražanju. Učili smo se jezika žiraf ter ga razlikovali od jezika volkov, ki predstavlja neprimerno obliko 

komunikacije. Osredotočena sem bila na opazovanje in spremljanje, ali bodo učenci krepili in razvijali strpnost do drugega, 

ki se bo kazala s tem, da bodo bolj upoštevali in spoštovali potrebe po vključitvi in izražanju ter ali se bo spreminjalo njihovo 

sodelovanje v skupini. Podatke sem pridobivala na podlagi opazovanja učencev v skupinskih razgovorih, sodelovanja 

učencev v aktivnostih ter na podlagi števila zabeleženih konfliktov. Pri učencih sem zaznavala spremembe: večjo 

odgovornost in empatijo, okrepljene komunikacijske veščine (poslušanje in izražanje), reševanje problemov na strpen način, 

večjo medsebojno povezanost in sprejemanje. 

Ključne besede 

razredništvo, empatija, komunikacija 

ABSTRACT 

Last year, I took over the class, in which there was a very bad climate and unsuitable and inefficient communication with 

constant conflicts. Therefore, I performed the activities of the Empathy challenge, based on the non-violent communication 

approach of the American psychologist Marshall B. Rosenberg. The project’s activities enable pupils to learn better about 

expressing their own emotions. We learned the language of the giraffe and distinguished it from the language of the wolf, 

which represents an inappropriate form of communication. I focused on observing and monitoring whether pupils will 

strengthen and develop tolerance to each other, which will show that they will consider and respect the needs for inclusion 

and expression, and whether their participation in the group will change. I gained data based on pupils’ observation in group 

interviews, pupil participation in activities and the number of recorded conflicts. I saw changes with pupils: bigger 

responsibility and empathy, enhanced communication skills (listening and expression), solving problems in a tolerant way, 

bigger connection and acceptance. 

Keywords 

class teacher, empathy, communication

1. UVOD 
Pred leti sem sodelovala v mednarodnem projektu Youth 

Start, ki je vključeval tudi izziv Empatija. Izziv temelji na 

pristopu nenasilne komunikacije ameriškega psihologa 

Marshalla B. Rosenberga, ki ga prikazuje z uporabo 

jezika žiraf in volkov.  

Preteklo šolsko leto sem prevzela razredništvo v 9. 

razredu. V oddelku je prevladovala slaba klima, učenci so 

bili med seboj zelo nepovezani, stalno so bili prisotni 

konflikti, komunikacija je bila neprimerna in 

neučinkovita. S točno določenimi aktivnostmi iz projekta 

sem želela pri učencih krepiti točno določene veščine. 

Aktivnosti sem izvajala drugo polovico šolskega leta pri 

urah oddelčne skupnosti.  

Osredotočena sem bila na opazovanje in spremljanje 

naslednjih dejavnikov: ali bodo učenci krepili in razvijali 

strpnost do drugega, ki se bo kazala s tem, da bodo drug 

drugega bolj  upoštevali in sprejemali, ter ali se bo 

spreminjalo njihovo sodelovanje v skupini.  

Te podatke sem pridobivala na podlagi opazovanja 

učencev v skupinskih razgovorih, sodelovanja učencev v 

aktivnostih razrednega projekta ter na podlagi števila 

zabeleženih konfliktov. 

Aktivnosti projekta omogočijo, da se učenci bolje 

podučijo o lastnih čustvih ter načinu izražanja le-teh. 

Učenci so se učili jezika srca, ki mu pravimo jezik žiraf, 

ter ga znali razlikovati od jezika volkov. Jezik volkov je 

oblika komunikacije, pri kateri presojamo besede drugih 

ljudi, jih obtožujemo ali jim grozimo. Skupaj smo tako 

poskušali vzpostaviti pravila našega sobivanja v razredu, 

ob upoštevanju čustev in potreb vsakega posameznika. 

2. OSREDNJI DEL 
“Hočete imeti prav ali želite imeti globoke odnose? Ne 

morete imeti obojega.” [1]. 

Ameriški psiholog Marshall B. Rosenberg je razvil 

pristop nenasilne komunikacije, ki ga prikazuje z uporabo 

jezika žiraf in volkov. 

Žirafa ima največje srce med vsemi kopenskimi živalmi 

in je uporabljena kot simbol empatičnega jezika.  Kadar 

uporabljamo takšen jezik, smo se sposobni izražati 

odkrito in jasno, sposobni smo sporočati naše občutke in 

potrebe ter se istočasno zanimati za občutke in potrebe 
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drugih. Jezik žiraf uporablja besede, ki nas bolje povežejo 

med seboj.  

Jezik volkov druge prizadene in žali. Uporabljamo ga, 

kadar hočemo imeti prav, kadar druge presojamo glede 

tega, kaj je prav in kaj narobe, in kadar obstajajo 

zmagovalci in poraženci. Jezik volkov uporablja besede, 

ki nas ločujejo in ogrožajo našo globoko povezanost. 

Rosenberg, ki verjame, da so vse oblike nasilja tragični 

izrazi neizpolnjenih potreb, je deloval kot mediator v 

številnih konfliktih po svetu, na podlagi česar je razvil 

temeljna pravila nenasilne komunikacije:  

 Povem, kaj vidim/slišim, ne da bi koga krivil ali 

kritiziral. 

 Izražam lastna čustva in potrebe, ne da bi pri tem 

krivil ali kritiziral sogovornika. 

 Oblikujem prošnjo (namesto zahteve, manipulacije ali 

prisile).   

 Izrazim zahvalo.  

 Obtožb, kritik in zahtev ne jemljem osebno, ampak 

poskušam empatično prisluhniti jeziku, ki ga drugi 

uporabljajo, da bi izvedel, katere so njihove skrite 

neizpolnjene potrebe. 

 Vse, kar posameznik počne, je poskus izpolnitve 

lastnih potreb. 

Koraki nenasilne komunikacije 

Korak 1: Vreča prijateljstva – prepoznavanje in učenje 

jezika žiraf in jezika volkov. 

Žirafa pove tisto, kar vidi in sliši. Opazuje. Govori o 

svojih občutkih. Prosi za tisto, kar potrebuje. 

Volk pove tisto, kar verjame in misli. Obsoja. Govori o 

drugih, napada, obtožuje in grozi. 

Dejavnost 1: Zgodba o konfliktu 

Z učenci smo prebrali dve zgodbi o konfliktu, prva je bila 

napisana v jeziku volkov, druga v jeziku žiraf. 

Razpravljali smo o njihovih občutkih in čustvih med 

prebiranjem zgodb. Ugotovili so, da so se med konfliktno 

situacijo, napisano v jeziku žiraf, počutili bolje. Spoznali 

so, da tudi takrat, ko smo jezni in užaljeni, lahko 

uporabljamo povezovalno komunikacijo – t. j. jezik žiraf. 

S pomočjo jezika žiraf so se naučili, kako lahko med 

seboj bolje komunicirajo in se izognejo temu, da drugega 

prizadenejo.  

Iz zgodb smo izpostavili  štiri izraze: opazovanje, 

občutek, potreba in prošnja, kar so 4 koraki nenasilnega 

komuniciranja.  

Dejavnost 2: Plakat spoštovanja in upoštevanja drugega – 

Tako ohranjamo dobre medsebojne odnose 

Z učenci smo izdelali plakat, ki je vključeval pravila, ki 

spodbujajo načine za spoštovanje in upoštevanje drugega. 

Kot glavne smernice smo uporabili 4 korake nenasilne 

komunikacije: 

 Povem, kaj vidim/slišim. Jaz te ne obsojam. 

 Povem, kako se počutim. Jaz te ne kritiziram. 

 Povem, kaj potrebujem. Jaz te ne žalim. 

 Podam prošnjo. Jaz ničesar ne zahtevam. 

Korak 2: Opazovanje – povem, kaj vidim in slišim. Ne 

obsojam. 

Učencem sem razdelila delovne liste, nato so v parih 

ugotavljali, ali gre za žirafji stavek ali za volčji stavek. 

Nato so obkrožili stavke, ki so vsebovali ‘opazovanje’. 

Na koncu smo prebrali stavke obsojanja ter nasprotujoče 

stavke opazovanja. Pogovorili smo se o razlikah med 

opazovanjem in obsojanjem. Razpravljali smo o njihovih 

občutkih, ko so dajali nevtralne izjave o tem, kar so videli 

in slišali. Ključni vprašanji, o katerih smo se na koncu 

pogovorili, sta bili: o kom govorim, ko povem, kar vidim 

in slišim, ter o kom govorim, ko podam razlago ali kadar 

obsojam. 

Korak 3: Občutek – povem, kaj čutim. Jaz te ne 

kritiziram. 

Na tej stopnji so se učenci učili ubesediti ter izražati svoja 

čustva. 

Dejavnost 1 

Učenci so na list papirja zapisali vsa čustva in občutke, ki 

jih navdajajo, ko se počutijo dobro ter imajo vse, kar 

potrebujejo. Na drugi list papirja so zapisali vsa čustva, ki 

jih navdajajo, ko se počutijo slabo oziroma so 

nezadovoljni. 

Učencem sem pripravila “kartice občutkov”. Vsak učenec 

je potegnil eno kartico in nato z obrazno mimiko in 

telesnim jezikom pokazal, kako bi izgledalo čustvo. 

Dejavnost 2 

Učencem sem pripravila kartice z obraznimi izrazi. En 

učenec je izvlekel kartico in posnemal obrazni izraz s 

kartice, skupina pa je ugibala, kateri občutek posnema. 

Dejavnost 3 

Učencem sem razdelila kartice s človeškimi liki, ki 

prikazujejo različna čustvena stanja ali ‘telesni jezik’. 

Nato so morali zaigrati telesno govorico s kartic s 

človeškimi liki. Skupaj so ugibali, kateri občutek izraža 

posamezni človeški lik. 

Dejavnost 4 

V skupinski razpravi so učenci razpravljali o občutkih, ki 

jih doživljajo med prepirom. Nato je vsak učenec na 

kratko opisal doživeto konfliktno situacijo ter napisal 

nekaj občutkov zanjo. Vse občutke smo kasneje zapisali 

na tablo. 

Cilj tega koraka je bil, da učenci spoznajo, da govorijo o 

svojih občutkih in samemu sebi ter da ne govorijo o 

drugih. 

Korak 4: Potreba – povem, kaj potrebujem. Jaz te ne 

žalim. 

V naslednjem koraku smo začeli izražati svoje potrebe. 

Najprej sem učencem pojasnila, kaj je to potreba ter da se 

ob zadovoljitvi potreb pojavljajo pozitivni občutki, 

negativni pa se izrazijo, kadar potreba ni zadovoljena.  

Dejavnost 1: Kaj potrebujem 

Učencem sem pripravila različne situacije, nato pa so 

igrali igro vlog: vsak je izrazil svoje opazovanje, svoj 

občutek in svojo potrebo.  
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Dejavnost 2: Kaj potrebuješ ti 

Za situacije iz prve dejavnosti so morali učenci izraziti 

opazovanje, občutke ter potrebe druge osebe. 

Sledila je razprava, v kateri so učenci razpravljali, kako 

so se počutili, ko so slišali za občutke in potrebe druge 

osebe. Ali so se njihovi občutki spremenili? 

Cilj tega koraka je bil, da se učenci naučijo prepoznavati 

lastne potrebe in spoštovati potrebe drugih. 

Korak 5: Prošnja – povem, zakaj podajam prošnjo. 

Ničesar ne zahtevam. 

Učenci so se v tem koraku najprej naučili razlikovati med 

prošnjami in zahtevami. Nato smo se lotili pravilnega 

načina oblikovanja prošenj: 

 so pozitivne, 

 so natančne. 

 so ‘za zdaj’, 

 odgovor ‘ne’ je možen. 

Korak 6: Ko se prepiramo, vzamemo vrečo prijateljstva 

Učenci so dobili različne situacije ter jih v parih dvakrat 

zaigrali – enkrat z uporabo volčjega jezika in enkrat z 

uporabo žirafjega jezika. 

Pri uporabi žirafjega jezika smo vključili vse 4 korake 

nenasilnega komuniciranja: opazovanje (vidim/slišim), 

občutki (jaz sem …), potreba (jaz potrebujem), prošnja 

(mi lahko prosim ….). Skozi te 4 korake je nato šel tudi 

partner v konfliktu. 

3. ZAKLJUČEK 
Z uvajanjem novega načina komunikacije sem v oddelku 

predvsem želela izboljšati oddelčno klimo. Opazila sem, 

da mi je to tudi uspelo. Učenci so postali bolj pozorni 

drug do drugega in so začeli sočustvovati  s sošolci. 

Skupaj smo tako nekako uspeli vzpostaviti pravila našega 

sobivanja v razredu, ob upoštevanju čustev in potreb 

vsakega posameznika.  

Moja opažanja po zaključku razrednega projekta so: 

- večja strpnost pri poslušanju drugega; 

- večje ozaveščanje, da različno zaznavamo drug 

drugega; 

- večja empatija; 

- obogateno besedišče, povezano s počutjem, 

izražanjem potreb ter oblikovanjem prošenj; 

- okrepljene komunikacijske veščine (poslušanje, 

izražanje); 

- nove veščine reševanja problemov; 

- večja medsebojna povezanost in sprejemanje; 

- manj konfliktnih situacij; 

- klima v razredu je postala prijetnejša. 

4.  VIRI IN LITERATURA  
[1] Marshall B. Rosenberg: Nonviolent Communication. 

A Language of Life. Junfermann Verlag. 11. Auflage 

2013. 
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BODI TO, KAR SI!  

FREE FOR DANCE 

Barbara Umek 
Osnovna šola Orehek Kranj 

Zasavska cesta 53a, Kranj  

barbara.umek@osorehek.si 

POVZETEK  

Free for Dance je predstava, ki so jo učenci sedmih razredov izvedli v okviru Evropskega dneva jezikov. Gre za angleško-

slovensko predstavo, kjer so učenci sodelovali tako pri scenariju, vlogah, sceni kot pri sami izvedbi. Sodelujoči so bili visoko 

motivirani. Ure, ki so jih porabili za pripravo igre, niso bile dodeljene v sklopu interesne dejavnosti, temveč so termin, ki je 

ustrezal vsem sodelujočim ter mentorici, poiskali sami. Pri organizaciji in  izvedbi  igre je največjo vlogo imela učenka, ki je 

že prej pokazala velik interes in smisel za pisanje ter igro. Ko smo se z zainteresiranimi učenci srečali in jih vprašali po 

predlogih, o čem bi predstava potekala, je sama napisala celoten scenarij. V scenariju je zajela poznavanje karakterjev in 

sposobnosti učencev, ki so nastopali v igri. Tako so učenci, ki so nastopali, igrali sproščeno, samozavestno in prepričljivo. 

Gre za ljubezensko zgodbo, vzeto iz njihovega življenja. Sama priprava na predstavo je stkala prijateljske vezi tudi med 

učenci, ki se prej niso razumeli. Učenka je upoštevala ideje svojih soigralcev, jih vključila v predstavo, da so lahko v njej 

pustili svoj pečat. Igra je medpredmetna povezava med angleščino in slovenščino. Učenci, ki so bili bolj močni v tujem 

jeziku, so se lahko tu pokazali, učenci, ki pa so imeli vloge v slovenskem jeziku, pa so na tem mestu lahko pokazali svoje 

sposobnosti igranja. Gre tudi za timsko sodelovanje, saj mi je pri tem s svojimi idejami in izkušnjami mnogo pomagala 

njihova bivša razredničarka iz 5. razreda. 

Ključne besede  

Predstava, samoiniciativnost, medpredmetno povezovanje, timsko sodelovanje, skupni interesi 

ABSTRACT  

Free for Dance is a performance which was carried out by Grade 7 pupils to commemorate the European Day of Languages. 

The scenario and the roles for this English-Slovene play were entirely created by students. The participants were highly 

motivated. They practiced in their own free time and not within the extra-curricular activity; they organized themselves and 

found suitable hours, when all students and their mentor could attend. The largest part in this performance was assumed by a 

girl student, who had previously shown great interest and a talent for writing and acting. Initially, interested students met and 

gave their suggestions for the play. After that, the previously mentioned girl wrote the entire playscript by herself. Her 

scenario captured the characteristics and talents of students performing in the play. That is why the actors were relaxed, 

confident and convincing. Free for Dance is a love story based on the students’ lives. During the rehearsals, friendship ties 

strengthened, even among those who hadn’t got along previously. The student director allowed her peers’ ideas to be 

included in the play and thus allowed them to leave their mark in the performance. The play connects Slovene and English 

across the curriculum. Students who were more fluent in the foreign language acted in English and were able to show off 

their linguistic strengths, while students who had roles in Slovene were able to portray their acting skills. The play also 

strengthened teacher team work, as the ex-class teacher from Grade 5 assisted me with her ideas and experience.  

Keywords 

Performance, self-initiative, cross-curricular links, team work, common interests.  

1. UVOD ALI KAJ PA ČE 

NADALJUJEMO? 
“Učiteljica, ali ne bi bilo dobro, če nadaljujemo s tem, kar 

smo lani začeli?” 

Pa smo. Nov projekt se je začel. Medpredmetno 

povezovanje, timsko sodelovanje in aktivna vloga 

učencev se nadaljuje. 

Vse se je začelo eno leto prej, ko sva se z učiteljico 

razrednega pouka v 5. razredu (v nadaljevanju kolegica) 

povezali in skupaj z učenci pripravili angleško- slovensko 

predstavo z naslovom Orehove novičke, kjer smo združili 

vsebine in aktivnosti pri predmetu slovenščina, likovna 

umetnost, glasba ter angleščina. 

Nekaj teh učencev je naslednje leto prišlo k meni v razred 

(postala sem namreč njihova razredničarka), ostale 

učence, ki so sodelovali, pa sem učila angleščino.  

Med njimi je bila zelo obetavna, sposobna in motivirana 

učenka, ki je že septembra prišla k meni z novo zgodbo, 

katero bi lahko zaigrali. Idejo je predstavila tudi svojim 

sošolcem in sosošolcem, ki bi z veseljem pri predstavi 

tudi sodelovali. 

Takšno motivacijo in željo po delu učitelj seveda ne 

prezre. Po pogovoru z vodstvom ter kolegico, s katero 

sva že sodelovali in sem jo tudi zdaj prosila za 

sodelovanje, je padla ideja, da z učenci pripravimo novo 

predstavo, zopet angleško- slovensko, ki jo uprizorimo v 

naslednjem šolskem letu v okviru Evropskega dneva 

jezikov. 

mailto:barbara.umek@osorehek.si
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2. ZBIRANJE IDEJ  
Začelo se je z zbiranjem idej. Učenka, ki je dala pobudo, 

je predstavila svojo idejo, zgodbo, nekakšno moderno 

različico Pepelke. Šlo naj bi za ljubezensko zgodbo med 

dvema najstnikoma; zelo popularnim fantom, ki obiskuje 

slovensko šolo in dekletom na izmenjavi. Fant se zaljubi 

v to dekle, a je ne najde. Vse, kar ima, je njen telefon, ki 

ga je izgubila. A telefon je zaklenjen. Zato skupaj s 

prijatelji pozove dekleta, naj se javijo, povedo pin kodo 

in če se telefon odkleni, je to dekle, ki bo šla z njim na 

šolski ples. Vsa dekleta bi seveda z njim zelo rada šla na 

ples, zato vsaka po svojih močeh poskuša z različnimi 

čari fanta zapeljati. 

In to je točka, kjer učenci začnejo aktivno sodelovati. 

Začne se možganska nevihta. Ideje padajo z neverjetno 

hitrostjo. Na koncu nastane že prava zmeda.  

Potrebno je usklajevanje, potrditev in zavrnitev idej, kar 

je dokaj težavno, ker bi vsi radi prispevali svoj delež k 

zgodbi. 

Tu mi je pomagal seminar, ki smo ga obiskovali na šoli- 

Kritično razmišljanje, ki ga je vodila Nastja Mulej. 

Pomagala sem si z metodo CORT, orodjem PPP (prve 

pomembne prioritete). Učenci z njo spoznajo pojem 

prioritete in ga povežejo s pojmom izbire; učijo se 

prepoznati najpomembnejše po predhodni tehniki, ko 

poskušajo pridobiti čim širši pogled na situacijo oz. zožiti 

izbire pred odločitvijo. [1] 

 
Slika 1: Iskanje lastnice telefona 

3. DOLOČANJE VLOG 
Učenci, ki so želeli sodelovati, so imeli različne 

sposobnosti. Nekateri so bili dobri igralci, drugi zelo 

sposobni pri angleščini, spet naslednji odlični plesalci, 

glasbeniki… Vse to smo upoštevali pri deljenju vlog. 

Vsak je lahko pokazal, kje je uspešen. 

Nekateri so želeli sodelovati, vendar ne igrati v predstavi, 

kar je bilo odlično. Tako smo dobili tudi učence, ki so 

pomagali pri sceni, pri izbiri glasbe, pri snemanju in 

montiranju filma, pri koreografiji… Gre za enako 

pomembno in še kako potrebno vlogo. Taki učenci se 

sicer med predstavo »skrivajo«, jih ne vidimo, vendar pa 

imajo zelo pomembno vlogo pri procesu nastajanja in 

izvedbe predstave. 

 
Slika 2: Izbira vlog 

4. ZAPIS SCENARIJA 
Scenarij je po vseh smernicah, ki so jih dali učenci, 

zapisala učenka, ki je vse skupaj začela. Pri tem sva ji 

pomagali tudi jaz in kolegica. Moja naloga je bila, da 

angleško besedilo popravim, priredim in primerno 

opremim, naloga kolegice pa, da v besedilo vnese tudi 

komične elemente, doda glasnost, predvidi tišino… 

Tu se zelo dobro vidi medsebojno, timsko sodelovanje. 

Vsak, ki je kadarkoli s kom moral sodelovati, ve, da je pri 

medsebojnem sodelovanju potrebno dobro načrtovanje, 

enakopravna razdelitev nalog, usklajevanje mnenj, 

prilagajanje in navsezadnje sposobnost dobrega 

sprejemanja kritike. Če se vse to upošteva, potem v 

precej krajšem času in z manj stresnimi situacijami 

pridemo do veliko boljših rezultatov. 

Najino timsko sodelovanje je zagotovo prispevalo k 

uspehu, vendar pa ni šlo brez težav.  

Biti podoben učitelj ni vedno prednost, lahko je tudi 

“past”, v kateri sva se znašli tudi midve. Reče se ji 

"šefovanje" oziroma vodenje tima. A uspešno sva jo 

premagali in rezultat na koncu ni bila samo uspešna 

predstava in zadovoljstvo tako učencev kot naju, ampak 

tudi najin napredek na osebni rasti, medsebojnem 

zaupanju, spoštovanju in samokontroli. 

4.1 Vpogled v scenarij 
Na odru je ena šolska klop, trije stoli, praktikabel – 

razporejeno po odru. 

Scena: bela koprena, na njej obešene številke in napis z 

imenom šole. Na sredini je dovolj prostora za projekcijo. 

PLES (predvaja se komad Happy- Kranj, prva polovica) 

Med občinstvo  prideta Denis in Rebeka, vsak s svojim 

megafonom, hodita v nasprotni smeri in izmenično 

objavljata šolski ples. 

REBEKA: Pozor, pozor, pomembno obvestilo. 

DENIS: Attention, attention, a very important piece of 

information. 

REBEKA: Če bi se radi sprostili ob glasbi, zaplesali in se 

družili s prijatelji, prav za vas in samo za vas 7. razredi 

organiziramo ples prijateljstva. Pridite in bodite to, kar 

ste. 

Ponavljam! 

REBEKA: Kaj? 
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DENIS: The first school dance. 

REBEKA: Kdaj? 

DENIS: On Friday, next week. 

REBEKA: Kje? 

DENIS: In the school hall. 

REBEKA: Kdaj? 

DENIS: At 6 o'clock in the afternoon. 

REBEKA, DENIS: Dobrodošli. Welcome. 

PLES (predvaja se komad Happy- Kranj, druga polovica) 

ANARA in Brina se odpravljata v učilnico. Med hojo se 

pogovarjata. Anara v roki drži angleško zastavico, v 

škatli Cambridge pa kup papirjev, Brina je oblečena v 

športna oblačila, okoli vratu ima piščalko in v roki žogo. 

ANARA: Why do they have these school dances just 

before tests? They don't learn because of that and they 

always get bad marks. And I have to listen to their 

parents' complaints. You are too strict! Me?! Too 

strickt?! Yeah, right! 

BRINA: Anara, pomiri se no. Malo zabave jim pa ja ne 

škoduje. Pa kaj potem, če je pred ocenjevanjem. Konec 

koncev pa … Mladi so. Naj se malo zabavajo. 

ANARA: Well… (odideta z odra) 

Na oder pridejo  Elena, Martina, Neža, Rebeka, usedejo 

se na klop, stol.  Na drugem koncu odra sta Tomi in Jan,  

igrata nogomet. 

ELENA: O,  kako je srčkan! 

MARTINA: A Jana gledaš? Prav zate je ustvarjen. 

NEŽA: Jp. Ampak še vedno ne vem, kako se lahko druži 

s tisto Kajo. Ste vedele, da sploh ne uporablja ličil? 

REBEKA: OMG. Tako bi lahko vsaj prekrila tisti 

ostuden mozolj. (hihitanje) Tako je odurna. 

Jan in Tomi prekineta z igro. 

TOMI: Ej, Jan, mislim, da te tista tam gleda. A že veš, s 

katero boš šel na ples? 

JAN: Ne vem, če bom sploh šel. Nisem tip za zabave. 

TOMI. Daj no. Super bo.  

Mimo pride Kaja. 

KAJA: Tomi's right. I also think you should go.  

Mimo pride Ula ( lepo dekle). Hiti. Ne gleda ne levo ne 

desno. Jan vanjo strmi. Tomi ga dregne. Med hojo ji 

telefon pade na tla. Jan ga pobere. 

JAN: Le kdo je ta punca? Nisem je še videl. Postaja 

zanimivo. Mogoče pa bi vseeno šel na ples. 

TOMI: Jesss. Samo pravo punco ti še najdem, pa bo. 

JAN: Tomi, na ples bom šel s  tisto, ki bo vedela pravo 

pin kodo za tale telefon. 

Jan in Tomi zapustita prizorišče. 

Na oder pride skupinica učencev (Denis, Jan P.,Lovro). 

Usedejo se na klop, stol, na tla. Ula hodi med njimi. 

Nekdo ji nastavi nogo, da pade. Pred njo se pojavi 

Manca (prijazna). 

MANCA: Leave her alone! Are you OK? 

ULA: Ja, hvala. Ne poznava se še. Tu sem na izmenjavi. 

Jaz sem Ula. (poda ji roko) 

MANCA: I'm Manca. Don't worry. Guys do that all the 

time. 

Pride Dominik. 

MANCA: This is Dominik. We keep more to ourselves.  

DOMINIK: Živijo. V katerem razredu pa si? 

ULA: Mislim, da v 7. a. 

DOMINIK: Super, midva tudi. 

MANCA: Did you hear the announcement? Are you 

going to the dance? 

ULA: Dvomim. Kot vidiš, se še nisem povsem vklopila. 

MANCA: That's even better. You have to go. Come on. It 

will be great! You'll see.  

DOMINIK: Manca ima prav. Če greš na ples, te bodo vsi 

opazili. 

ULA: Bom še razmislila. Poklicat moram mami. ( seže v 

žep po telefon) Ooo, neee! Moj telefon je izginil! 

Po odru začnejo hoditi trije učenci(Denis, Lovro, Jan P.), 

dva s svojim velikim plakatom okoli vratu, Denis pa z 

megafonom. Na njem je obvestilo o najdenem telefonu.  

Denis po megafonu naznani obvestilo o izgubljenem 

telefonu. 

DENIS: The phone was found. The prize for the owner is 

a dance with Jan, the most famous boy in school. 

Dominik enega učenca ustavi, pokaže na fotografijo 

telefona in vpraša Ulo. Ostali stojijo pri miru. 

DOMINIK: A je tale? 

ULA: (začudeno) Ja, tale je moj.  

ULA (počasi glasno bere vsebino plakata): Je tvoj? Če je 

in veš pin kodo, se oglasi pri Janu. Za nagrado te bo 

odpeljal na ples.  

MANCA: Ula, that's fantastic! You're here for only one 

day and you're already going out with the most popular 

guy in school. 

ULA:  Kaaaj? Prvič: sploh nisem rekla, da bom šla. 

Drugič: sploh ne vem, kako je dobil moj telefon. In 

tretjič: no, ali ni že to dovolj, da ne grem? Raje si kupim 

nov telefon, kot pa da bi šla na ples z nekom, ki ga še 

nikoli nisem videla. 

Vsi zapustijo oder.  

Jan, Tomi in Kaja pridejo na oder. Jan se usede za šolsko 

klop, Kaja na klop, Tomi na stol. Nekoliko proč so Sara, 

Maša s kitaro, Maja, Ajda, ki se hihitajo in si ogledujejo 

plakat. Plakat ima zopet eden izmed učencev. 

Pridejo Martina, Alisa, Neža in Elena.  

MARTINA: Elena, po mojih izračunih se ta dekleta ne 

morejo kosati s teboj. Jan se bo vate zaljubil tudi, če ne 
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boš poznala pin kode. Paziti moraš samo na tisto tam v 

kotu, s črnimi lasmi. Malo sem se pozanimala o njej. Ona 

je slavna!!! 

ELENA: Hvala, Martina. Ne skrbi. Zmlela jo bom v prah. 

NEŽA: Tako je. Čisto jo boš pohodila. 

ALISA: Drži kot pribito. 

NEŽA: (se smeje) 

ELENA: Ne reži se, to lahko počnem le jaz. ( se zasmeje) 

KAJA: That's crazy, Jan. You can't believe it. Look who 

is reading the poster. Maša, you know, your famous… 

JAN: Moja najljubša kitaristka. 

Skupini deklet si zamenjajo mesta. Maša, Maja, Sara in 

Ajda se usedejo na rob odra, da jim noge binglajo. 

Na oder pride Dominik. Maša stopi do Jana. 

Dominik igra na kitaro, Maša ima tudi kitaro,  pa se 

samo dela, da igra. Dominik sedi. Maša stoji. Ko odigra, 

pristopi k Janu in Manci. Dominik odide z odra. 

MAŠA : Hi. My name is Maša and I would really like to 

go to the dance with you. I absolutely love music and… 

JAN: (prekine Mašo) Mene zanima samo, če je telefon 

tvoj. Veš pin kodo? 

MAŠA: Yeah, of course. Let me think. Just give me a 

second to remember. A… I know… 832536. 

JAN: Tomi, tipkaj številke. 

TOMI (tipka): 832536…Žal mi je, koda ni pravilna. 

JAN: Oooo, škoda! Lepo je bilo poklepetat s tabo, Maša. 

MAŠA: You too. Thanks anyway. Bye. 

KAJA: Maja is next. Come, Maja. 

MAJA: Hej! Maja sem in želim s teboj na ples. 

Obožujem Avsenike. Moja najljubša pesem je Na Golici. 

Zelo rada plešem nanjo. 

Vsa dekleta na odru plešejo polko, nekaj taktov. Lovro 

igra na harmoniko. 

JAN: Golica ni slaba, ne. Zakaj pa si tako oblečena? 

MAJA: A v narodno nošo? Ravno prihajam iz Kamnika, 

kjer se odvijajo dnevi narodnih noš in oblačilne 

dediščine. 

JAN: Zanimivo. Lahko greš z menoj tudi tako oblečena, 

samo, če veš pin kodo. 

MAJA (momlja): No, lahko bi bilo 356380. 

JAN: Tomi, narekujem: 356380 

TOMI (tipka): Napačna pin koda. 

JAN: Žal mi je. Lepo je bilo poklepetat s teboj, Maja.  

MAJA: Enako. Adijo. 

KAJA: Sara is the next girl, who wants to go to the dance 

with you. 

JAN: Vauuuu! To je nekaj najlepšega. Vauuu! 

SARA: Hey, my name is Sara. I really, really want to go 

to the dance with you. Look at me. Look at you. We are 

perfect together.  

JAN: Raje ne prehitevaj. Kaj pa ti znaš? 

SARA: Me? Beside that I look great? Well, I can sing. 

(zapoje) 

JAN: Ni slabo. Kaj pa pin kodo, a jo veš? 

SARA: Of course. It's 358699. 

TOMI: Žal, narobe.  

JAN: Ooo, res škoda. 

SARA: Forget the right number. You like me, I like you. 

We don't need the stupid number. 

JAN: Saj vem. A taka so pravila. Žal mi je. 

SARA (na robu solz): To pa zagotovo! Adijo! 

KAJA: Come, Ajda. You're next. 

AJDA: Hi, Jan. As you probably already know, I'm 

interested in hip-hop dancing.  

JAN: Pa bi nam kaj zaplesala? 

AJDA: I can, if you wish. (zapleše) 

JAN: Zares čudovito plešeš. Kaj pa pin koda? 

… 

 

 
Slika 3: Učiteljici 
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Slika 4: Sem prava? 

5. ORGANIZACIJA 
Imeti motivirane učence je sicer velika prednost, a vseeno 

je potrebno precej usklajevanja. Glede na to, da predstava 

ni bila načrtovana v letnem delovnem načrtu, kot 

učiteljica nisem imela na razpolago ur interesne 

dejavnosti ali dodatnega pouka, kamor bi lahko uvrstili 

priprave. Zato smo iskali “luknje” vsepovsod. Seveda pri 

vajah nismo mogli biti vedno pristotni vsi, zato smo si 

delo in vaje porazdelili. 

Potrebne so bile vaje s posameznimi učenci (ena na ena, 

prizor na prizor) ter s skupinami učencev glede na 

posamezne prizore. Šele proti koncu so bili na vajah 

prisotni vsi. Potrebno se je bilo dogovarjati tudi s prej 

omenjenimi “skrivači”, ki so izdelovali sceno, se 

dogovarjali za pripomočke, iskali primerno glasbo, 

kostume… 

Moram omeniti, da se je večina učencev podvajala. To 

pomeni, da so bili tako igralci kot “skrivači”. Po eni 

strani je to prednost. Mnogo bolj so vpeti v samo 

dogajanje, bolj so motivirani, vedo za kaj in zakaj to 

počno. Po drugi strani pa so na trenutke lahko 

preobremenjeni. 

6. IZVEDBA 
Tako kot je bilo načrtovano, smo s predstavo nastopili v 

okviru Evropskega dneva jezikov. Ker je to že septembra, 

smo zelo intenzivno vadili še v začetku naslednjega 

šolskega leta.  

Uprizorili smo dve predstavi. Eno za razredno stopnjo in 

drugo za predmetno. 

Ko je bilo vsega konec, smo želeli predstavo ponoviti, 

zato smo povabili še starše udeleženih in učitelje, ki si 

predstave iz različnih razlogov niso mogli ogledati.   

Učenci niso samo otroci, ki se morajo učiti in pokazati 

svoje znanje iz vsebin, ki so v učnih načrtih. So tudi 

otroci z mnogimi talenti. In predstava je odličen način, 

kjer le-te lahko pokažejo. 

 
Slika 5: Boj za fanta 

7. REZULTATI 
Odzivi tako učencev kot učiteljev in staršev ter vodstva 

so bili pozitivni. Pohvalili so idejo, izvedbo ter aktivno 

vlogo učencev 

Imeli smo pomisleke, ali povabiti najmlajše ali ne, ker so 

še premajhni, ne razumejo angleško…Na koncu smo se 

odločili, da jih. In prav nič se niso dolgočasili. Predstava 

je bila dinamična, na odru nikoli ni bilo dolgčas, vsak 

gledalec se je lahko po svoje zabaval in zase odnesel 

nekaj. Naj bo to smeh, idejo, sprostitev, znanje ali zgolj 

ponos, da pozna učenca, ki nastopa. 

Največ od vsega pa so odnesli nastopajoči in ostali 

udeleženci. Pridobili so na samozavesti ter dobili javno 

potrditev, da si upajo, da znajo in da zmorejo. Nekateri so 

postali celo dobri prijatelji. 

 
Slika 6: Zaključek 

8. ZAKLJUČEK ALI PIKA NA I 
Vse se je lepo odvijalo, predstava je uspela, piko na i pa 

je postavila medpredmetna povezava. Predstava, kjer 

nastopajoči govorijo tako v angleščini kot v slovenščini. 

Angleščina se ne prevaja nazaj v slovenščino, ampak vse 

teče tako kot bi bila predstava narejena v samo enem 

jeziku. Včasih sem se počutila kot v razredu, kjer 

najmlajše poučujem angleščino. Jaz govorim samo v 

angleščini, učenci pa se na moj govor različno odzivajo. 

Nekateri samo z mimiko, drugi se odzovejo v slovenščini, 

spet tretji z mano komunicirajo naprej v angleščini. Pa 

nič ni čudno, nič ni narobe in nikogar ne zmede. Teče. 

Zato je bila predstava nekaj posebnega, nekaj novega, 

nekaj inovativnega.  
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POVZETEK  

Vsakodnevno se soočamo z različnimi izzivi, ki smo jim bolj ali manj kos. Življenje je lahko vznemirljivo in zabavno, ali pa 

nas preplavijo občutki zaskrbljenosti in nemoči, smo brez volje in obupani. Duševno zdravje zajema preplet naših misli, 

čustev in doživljanja. Kaže se skozi pozitiven odnos do sebe, drugih in sveta ter uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega 

življenja. Kadar pa se oseba težko sooča s težavami, ima težave s samopodobo, s spanjem ipd., pa govorimo o težavah v 

duševnem zdravju. Vzrok za nastanek duševnih motenj so lahko številni dejavniki. Strokovnjaki so si enotni, da gre pri 

nastanku duševnih bolezni za kombinacijo treh dejavnikov: bioloških, psiholoških in socialnih. A pri iskanju pomoči se 

velikokrat srečamo z različnimi ovirami. Predvsem kadar gre za iskanje pomoči, se lahko pri osebi, ki pomoč potrebuje, 

pojavijo strahovi pred pomočjo, zanašanje nase, samomorilne misli, sram, strah pred nerazumevanjem s strani bližnjih in 

okolice. Največkrat je prav okolica tista, ki stigmatizira in ne razume človeka, ki se je osebnostno zelo spremenil. Dejstvo je, 

da družina in seveda otroci zaradi takih sprememb najbolj trpijo. Da bi otroci lažje prebrodili težko obdobje in lažje razumeli 

osebnostne spremembe nekoga, ki ga imajo zelo radi ali jim je blizu, jim lahko s pomočjo primerne literature in primernega 

pristopa tovrstne težave osvetlimo in približamo.  

Ključne besede  

duševno zdravje, duševne motnje, osebnostne spremembe, družina,  edukacija 

ABSTRACT  

Every day we face various challenges that we are more or less equal to. Life can be exciting and fun, or we are overwhelmed 

with feelings of anxiety and helplessness, we are unwilling and desperate. Mental health covers the interweaving of our 

thoughts, feelings and experiences. It is seen through a positive attitude towards yourself, the others and the world, and 

successfully facing the everyday life challenges. However, when a person finds it difficult to cope with problems, he has 

problems with self-esteem, sleeping, etc., we are talking about mental health problems. The causes of mental disorders can be 

numerous factors. Experts agree that the mental illnesses development is  a combination of three factors: biological, 

psychological and social. But when looking for help, we often encounter various obstacles. Especially when searching for 

help, a person in need may have fears of help, reliance on himself, suicidal thoughts, shame, fear of being misunderstood by 

neighbours and surroundings. Most often, the surrounding is the one that stigmatizes and does not understand the person who 

has changed. The fact is that the family and, of course, the children suffer the most because of these changes. In order to 

make it easier for children to overcome a difficult period and to easily understand the personality changes of someone they 

love very much or are close to them, we can highlight and get the problems closer to them with the help of appropriate 

literature and a suitable approach. 

Keywords 

mental health, mental disorders,  personality changes, family, education 

1. UVOD 
Duševno zdravje je vrednota, zato ga je treba ohranjati in 

negovati. Želela sem, da otroci spoznajo pomen 

duševnega zdravja, saj se o težavah v duševnem zdravju  

med mladimi, pa tudi nasploh  še vedno premalo govori. 

Odločila sem se, da naše razredne ure obogatim z 

vsebinami kako poskrbeti za duševno zdravje, osvetliti 

sem želela težave v duševnem zdravju in bolezni, ki so s 

tem povezane. Pomembno je, da jih znamo prepoznati in 

pomagati sebi in drugim. Z učenci sem se veliko  

 

pogovarjala, jim predstavila nekaj primerne literature in 

nekatere najpogostejše težave in bolezni, ki so posledica 

pomanjaknja duševnega zdravja. Le z znanjem bomo 

premostili stigme in predsodke. 

2. KAJ JE DUŠEVNO ZDRAVJE 
Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč tudi stanje 

popolnega telesnega, duševnega in socialnega 

blagostanja, torej dobrega počutja. Zdravja torej ni brez 

duševnega zdravja.  
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Kdor je duševno zdrav, vzdržuje svojo duševno kondicijo 

in je odporen na stres ter krizne dogodke, ki so sestavni 

del življenja. Duševna kondicija je odvisna od mnogih 

dejavnikov, saj nanjo vplivajo genetski dejavniki, okolje 

in sam posameznik. Duševno zdravje se kaže skozi 

pozitiven odnos do sebe, drugih in sveta ter uspešno 

soočanje z izzivi vsakdanjega življenja. Kadar pa se 

oseba težko sooča s težavami, ima težave s samopodobo, 

s spanjem ipd., pa govorimo o težavah v duševnem 

zdravju. 

2.1 Kaj je duševna bolezen/motnja? 
Duševna motnja je oznaka za širok spekter težav z 

različnimi simptomi. Običajno duševne motnje 

opredeljuje neznačilna kombinacija misli, čustev, 

vedenja, odnosov z drugimi in težav pri opravljanju 

vsakdanjih obveznosti, ki pomembno ovirajo 

posameznikovo funkcioniranje  v vsakdanjem življenju. 

Med mladimi so najpogostejše depresivne in 

anksioznostne oz. tesnobne motnje, motnje hranjenja in 

zloraba različnih substanc (alkohola in/ali drog). 

Težave v duševnem zdravju/duševne bolezni se lahko 

zgodijo komurkoli, saj se vsi soočamo s hudimi stresnimi 

situacijami in življenjskimi krizami. Od različnih 

dejavnikov pa je odvisno, kako posameznik reagira na 

krizo. Na težave se lahko odzovemo z jezo, žalostjo, 

nekateri se zaprejo vase, drugi imajo težave s spanjem ali 

apetitom, nekateri postanejo nasilni ali se zatečejo k 

drogam ali alkoholu. 

2.2 Kako se lahko bolje počutimo? 
Pomembno se je zavedati, da se večina duševnih 

bolezni/motenj lahko uspešno zdravi. Prav tako pa je 

pomembno, da se o svojih čustvih pogovarjamo, jih 

izrazimo in jih ne zapiramo vase. Pri tem je potrebno 

paziti, da svoja čustva (žalost, jezo) izražamo na načine, 

pri katerih ne poškodujemo sebe in/ali drugih. 

Da bi se bolje počutili, je pomembno tudi, da poiščemo in 

se ukvarjamo z aktivnostmi, ki nas veselijo in smo v njih 

dobri, lepo ravnamo s seboj, skrbimo za svoje telesno 

zdravje, se družimo z ljudmi, v družbi katerih se dobro 

počutimo, in ne bežimo od težav, ampak se skušamo z 

njimi soočiti. 

 

2.3 Kako lahko pomagamo prijatelju 

ali znancu v stistki? 
Če pri prijatelju ali znancu opazimo znake, ki bi lahko 

kazali, da je v stiski, se z njim pogovorimo. Pogosto že 

iskren pogovor posamezniku predstavlja rešilno bilko. Če 

je težava prevelika, da bi jo rešili sami, prijatelja 

napotimo k osebi, ki ji lahko zaupa. To je lahko učitelj, 

šolski svetovalni delavec, član družine ali nekdo, ki se 

z nudenjem pomoči ukvarja poklicno. 

A pri iskanju pomoči se velikokrat srečamo z različnimi 

ovirami. Predvsem kadar gre za iskanje pomoči pri 

različnih strokovnjakih (zdravstveni delavec, zdravnik, 

psiholog, psihiater), se lahko pri osebi, ki pomoč 

potrebuje, pojavijo strahovi pred pomočjo, zanašanje 

nase, samomorilne misli, sram, strah pred 

nerazumevanjem, občutek brezbrižnosti okolice in 

nepoznavanje ali nerazpoložljivost sistemov pomoči. 

Zato je pomembno, da prijatelja pri iskanju pomoči 

spodbujamo in podpiramo ter smo mu v oporo, tudi tako, 

da ga pospremimo do osebe, ki mu lahko nudi pomoč. 

2.4 Duševno zdravje v otroštvu in 

mladostništvu je pomemben napovednik 

duševnega zdravja odraslih 
Duševno zdravje v otroštvu in mladostništvu je 

pomemben napovednik duševnega zdravja odraslih, saj se 

polovica vseh duševnih motenj začne do 14. leta starosti, 

tri četrtine pa do 24. leta. 

Čeprav večina otrok in mladostnikov nima znakov in 

simptomov duševnih motenj, to še ne pomeni, da imajo 

visoko stopnjo duševnega zdravja. Po nekaterih podatkih 

ima v šolskem obdobju čustvene in vedenjske težave v 

Sloveniji približno dvajset odstotkov enajst, trinajst in 

petnajstletnikov; slaba četrtina (23%) jih je poročala o 

občutkih depresivnosti, 28 % pa o doživljanju vsaj dveh 

psihosomatskih simptomov na teden. Slovenski otroci in 

mladostniki najpogosteje poročajo o nespečnosti (22,4%), 

nervoznosti (20,4%), razdražljivosti (18,9%) in potrtosti 

(16,2%). Zaskrbljujoč je tudi vpliv socialno ekonomskih 

dejavnikov, saj o višjem zadovoljstvu z življenjem 

poročajo mladostniki, ki ocenjujejo, da gre njihovi 

družini finančno dobro in ki imajo podporo staršev, 

vrstnikov in učiteljev. 

3. KAJ SO DUŠEVNE MOTNJE 
Vsaka duševna stiska še ne pomeni duševne bolezni. Vsi 

občasno doživljamo skrbi, negotovost tesnobo, dvom, 

nemoč, žalost, jezo, frustracijo, strah, krivdo, sram in še 

vrsto drugih neprijetnih čustev in občutkov, ki so povsem 

normalni. V resnici gre za nekakšen notranji alarmni 

sistem, ki nam sporoča, da smo morda naleteli na oviro 

ali situacijo, ki ji trenutno nismo kos – ali pa je nekdo 

prestopil naše meje, bodisi telesne bodisi duševne, zaradi 

česar se počutimo ogroženi. Vsi ti občutki in težave so v 

veliki večini kratkotrajni in prehodne narave. Človek jih 

lahko prebrodi sam ali pa potrebuje zgolj kratkotrajno 

pomoč strokovnjaka za duševno zdravje. Večja ko je 

stiska, več strokovne, psihološke, psihoterapevtske in 

psihiatrične pomoči zahteva. 

Duševne težave utegnejo biti le občasne, povezane z 

večjimi ali manjšimi stresnimi dogodki, krizami ali 

skrbmi. Lahko pa so posledica trajnega specifičnega 

osebnostnega vzorca doživljanja, čustvenega odzivanja in 

vedenja, ki povzroča kronične težave v posameznikovem 

funkcioniranju in medosebnih odnosih.  

Duševna motnja je oznaka za širok spekter težav z 

različnimi simptomi. Duševne motnje navadno 

opredeljuje neznačilna kombinacija misli, čustev, 

vedenja, odnosov z drugimi in težav pri opravljanju 

vsakdanjih obveznosti, ki pomembno ovirajo 

posameznikovo delovanje v vsakdanjem življenju. 

3.1 Duševne bolezni 
Duševna bolezen je motnja, ki vpliva na čustva in 

vedenje. Le malo duševnih bolezni lahko preprečimo, 

skoraj vse pa lahko uspešno obvladamo in zdravimo. V 

svojem življenjskem obdobju duševno zboli ali pridobi 

vedenjske motnje 25% vseh ljudi. Vzroki za duševno 

bolezen so zapleteni in pogojeni z dednostjo (geni), 

stresnimi življenjskimi situacijami, težkimi razmerami v 

družini, fizično boleznijo ipd. Ljudje z duševnimi 

http://zivziv.si/sos
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težavami pogosto ne zmorejo obvladovati pritiskov 

vsakdanjega življenja, izgubijo službo, razne podpore, 

starševske pravice in tudi osnovne življenjske pravice. 

Med najpogostejše duševne bolezni sodijo: 

-Depresija - označujejo jo žalost, pomanjkanje energije, 

apatija, nespečnost in motnje v prehranjevanju, občutki 

krivde in brezupnosti. 

Depresija prizadane posameznikovo razpoloženje, čustva, 

misli in telo.Posledice bolezni čuti vsa družina, tudi 

posameznikova širša okolica. Na srečo je ozdravljiva, a je 

pot do ozdravitve dolgotrajna. 

Njeni glavni simptomi so lahko blagi, lahko pa tudi 

precej izraziti: 

 občutja žalosti in depresivno razpoloženje, 

 izguba interesa in zadovoljstva ob aktivnostih, ki se 

jih je oseba včasih z veseljem udeleževala, 

 sprememba v apetitu, izguba teže, 

 težave s spanjem, pretirano spanje, 

 izguba energije in povečana utrujenost, 

 počasnejše gibanje in govor, 

 občutek brezvrednosti in krivde, 

 misli o smrti in samomoru. 

Depresija lahko prizadene vsakega izmed nas, mlajše in 

starejše osebe obeh spolov. Pri ženskah jo odkrijejo 

dvakrat pogosteje kot pri moških. Vzroki za nastanek 

depresije so različni in se pogosto prepletajo. Poznamo 

različne oblike depresije, kot so huda depresivna motnja, 

distimična motnja, poporodna depresija, prilagoditvena 

motnja z depresivnim razpoloženjem, sezonska motnja 

razpoloženja. 

Shizofrenija – je motnja, za katero je značilen težek 

razkroj osebnosti, prizadet je način izražanja, dojemanje, 

značilni pa so tudi psihotični znaki bolezni. Povzroča 

lahko halucinacije, strah in zmedenost. 

Tesnoba – vključuje fobije, paniko in splošno tesnobo 

(kot so zaskrbljenost, napetost, hitro dihanje), kar lahko 

povzroči hude stiske in nezmožnost. 

Zaradi zapletenih vzrokov, ki vodijo v duševno bolezen, 

strokovnjaki priporočajo kombinirana zdravljenja 

različnih vrst, kot so denimo zdravila, psihoterapije, 

družinske terapije ipd. Zdravljenje se izvaja v različnih 

ustanovah: psihiatričnih bolnišnicah, v splošnih 

bolnišnicah na psihiatričnih oddelkih, v ambulantah za 

duševne bolnike, s pomočjo storitev javnih služb za 

pomoč duševno bolnim, pri zasebnih psihiatrih ali 

psihoterapevtih. Pomembno je, da je zdravljenje v 

bolnišnici omejeno na kar najkrajši možen čas. V veliko 

pomoč so tudi skupine za samopomoč (izmenjava 

občutkov in izkušenj). 

 

3.1.1 Bipolarna motnja ali manična depresija 
Za bipolarno motnjo, ki jo imenujemo tudi bolezen dveh 

obrazov, lahko zboli vsakdo, tudi otroci in mladostniki. 

Najpogosteje se prvič pojavi v obdobju zgodnje 

odraslosti. Bipolarna motnja je dolgotrajna bolezen, ki 

zato zahteva dolgotrajno, po navadi dosmrtno zdravljenje.  

Pri tej motnji se izmenjujejo obdobja privzdignjenega, 

veselega, evforičnega razpoloženja (manija oz. 

hipomanija) ter obdobja potrtosti in pomanjkanja energije 

(depresija).Posamezne epizode lahko trajajo tudi po več 

tednov. Tveganje za samomor je pri tej obliki zelo veliko. 

Bipolarna motnja nastopi pri 1,3 do 3,3% splošne 

populacije in je približno enako pogosta pri obeh spolih. 

Dejavniki tveganja so različni: biološki sorodniki z 

bipolarno motnjo, obdobja visoke napetosti, velike 

življenjske spremembe, izgube ljubljenih oseb, starost 

med 15 in 30 let, zloraba drog in alkohola. 

3.2 Kontinuum od duševnega zdravja 

do duševnih bolezni 
Duševno zdravje: 

 dobro počutje, občasne blage težave in skrbi, 

 dober odnos do sebe in ustrezni odnosi z drugimi 

ljudmi, 

 uspešno spoprijemanje s težavami in izzivi 

vsakodnevnega življenja, 

 brez simptomov motenj. 

Težave z duševnim zdravjem: 

 hujše čustvene težave/skrbi, občasno slabo počutje, 

 ponavljajoče se težave v odnosu do sebe 

(zanemarjanje, tvegano vedenje brez večjih 

posledic…), težave s samopodobo in v medosebnih 

odnosih, 

 pogostejše težave pri spoprijemanju s problemi, 

manj učinkovito reševanje težav, večja o bčutljivost 

na stres, 

 izogibanje/zanikanje/dekompenzacija v primeru 

hujših življenjskih težav, 

 občasni blagi do zmerni psihopatološki simptomi ob 

vsakdanjuh težavah ali hujši v primeru večjih 

življenjskih problemov. 

Duševne motnnje: 

 trajno/kronično slabo počutje (depresivnost, 

tesnobnost…), 

 resne težave s samopodobo in uravnavanjem čustev, 

samouničevalno vedenje, trajne resne težave v 

odnosu z drugimi ljudmi, 

 trajne resne težave pri spoprijemanju z vsakdanjimi 

problemi, šibki frustracijska tolerance in odpornost 

na stres, dekompenzacija v primeru vsakodnevnih 

težav, 

 občasni dolgotrajni/kronični resnejši simptomi 

duševnih motenj, moten/pretrgan stik z resničnostjo, 

občasno okrnjena zmožnost za zadovoljevanje 

osnovnih življenjskih potreb ali celo nezmožnost 

skrbi zase. 

4. OSEBNOSTNE MOTNJE 
Osebnostne motnje so duševne motnje, pri katerih imajo 

posamezniki rigiden in nezdrav vzorec mišljenja, 

funkcioniranja in vedenja. Težko razumejo in se težko 

odzivajo na situacije in na ljudi. To povzroča težave in 

omejitve v romantičnih odnosih, socialnih 

udejstvovanjih, na delovnem področju in v šoli. 

4.1 Antisocialna osebnostna motnja 
Zanjo je značilno zanemarjanje lastne varnosti in varnosti 

drugih, ter kršenje pravic drugih brez slabe vesti. Osebe s 

to motnjo so neprilagodljive, manipulativne, nesposobne 

ohranjati daljšo zvezo in se prilagajati družbenim 
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normam. Četudi je socialna deviantnost bistvena poteza 

te motnje, je ne smemo izenačiti s kriminalnim vedenjem. 

Prevladuje trajen vzorec nespoštovanja in kršenja pravic 

drugih, ki se začne po petnajstem letu.  

4.2 Mejna osebnostna motnja ali 

borderline 
Zanjo je značilen vedenjski vzorec, v katerem 

prevladujejo intenzivni in kaotični odnosi s 

spremenljivimi in skrajnimi stališči do drugih oseb, pa 

tudi do samega sebe. V skrajni obliki se pacienti s to 

motnjo zatekajo k samodestruktivnemu vedenju, so 

čustveno nestabilni in impulzivni, ter nimajo jasnega 

občutka identitete. Poskusi samomora ali 

samopoškodovanja so lahko reakcija na zavračanje ali 

razočaranja v medosebnih odnosih. Posamezniki pogosto 

nihajo med doživljanjem sebe in drugih, kot povsem 

dobrih (idealiziranje) ali povsem slabih 

(omalovaževanje). Njihovo osebno življenje je kaotično, 

nestabilno, saj so značilna pogosta razočaranja in 

zavrnitve. Pogosto so jezni in depresivni. 

4.3 Historionična osebnostna motnja 
Za osebe s to motnjo so značilni vzorci izrazite 

čustvenosti in obračanja pozornosti nase, izražajo 

povišano potrebno po odobravanju in neprimernem 

zapeljevanju, ki se najpogosteje začne v zgodnji odrasli 

dobi. To so živahne osebe, nagnjene k dramatizaciji in 

neustreznemu seksualno provokativnemu vedenju, 

izraziti sugestibilnosti, egocentričnosti in samougajanju, 

so pokroviteljske in se ne brigajo za druge, vendar so 

istočasno tudi pod velikim vplivom drugih oseb.  

Ukvarjajo se s svojim zunanjim izgledom in stalno iščejo 

neko vznemirjenje, imajo neobičajno izraženo željo po 

tem, da bi bile vedno v središču pozornosti in da bi jih 

drugi občudovali, da bi dobivale priznanja, vendar pa je 

njihove občutke možno hitro raniti. Prisoten je trajen 

vzorec dramatizacije, pretirane čustvenosti in obračanja 

pozornosti nase.  

4.4 Narcisistična osebnostna motnja 
Zanjo so značilni povečano, grandiozno doživljanje 

pomembnosti, je usmerjena nase in poudarja samega 

sebe. Narcisi nenehoma iščejo priznanje in pozornost. 

Bolj jih privlači videz kot pa bistvo: takšne osebe bolj 

skrbi, da bi bile videne s pravimi ljudmi, kot pa da bi se 

trudile razvijati bližnja prijateljstva. Na kritično oceno 

drugih, poraz ali razočaranje se takšne osebe odzovejo 

izrazito preobčutljivo. V osnovi se take osebe ne 

zanimajo za druge, nimajo sposobnosti empatije, zaradi 

česar ne zmorejo prepoznati občutkov drugih ali se v njih 

vživeti. Prisoten je trajen vzorec grandioznosti, potrebe 

po občudovanju in pomanjkanje empatije. Zdravljenje 

osebnostnih motenj poteka psihoterapevtsko v obliki 

individualnih, partnerskih, družinskih in skupinskih 

terapij. Po potrebi je potrebno farmakološko zdravljenje. 

Pri nekaterih oblikah se svetuje tudi hospitalno 

zdravljenje na psihoterapevtskih oddelkih.  

5. PSIHOPAT IN SOCIOPAT: 

KAKŠNA JE RAZLIKA? 
Tako sociopatija kot tudi psihopatija se uvrščata pod 

naslov asocialnih osebnostnih motenj. Te motnje imajo 

skupnih nekaj simptomov: 

 neupoštevanje zakonov in družbenih norm, 

 neupoštevanje pravic drugih ljudi, 

 odsotnost občutka obžalovanja ali krivde, 

 nagnjenost k nasilnemu vedenju. 

Glavna razlika med psihopati in sociopati je v izvoru in 

pomembnih dejavnikih motnje. Psihopati naj bi 

značilnosti v temperamentu (impulzivnost, nezmožnost 

ponotranjenje norm in tvegano vedenje) imeli prirojene, 

medtem ko gre pri sociopatih za posledice negativnih 

družbenih dejavnikov (zanemarjanje staršev, slaba 

družba, revščina in obe skrajnosti inteligence). Torej gre 

za dobro staro razliko med naravo in vzgojo. Četudi sta 

obe motnji rezultat tako genetskih kot tudi družbenih 

faktorjev, gre pri vsaki za prevladovanje enega ali 

drugega.  

Psihopat je trdosrčen in neusmiljen, a očarljiv. S svojo 

karizmo bodo pretentali vsakogar in z uspešnim 

oponašanjem čustev bodo videti kot “normalni” člani 

družbe. Psihopat je v svojem razmišljanju organiziran in 

ima svoja čustva pod nadzorom. Ob situacijah, ki bi za 

običajne ljudi bile grozljive ali preteče, psihopat ne 

pokaže kančka čustev. Psihopatu je kristalno jasno, da 

stvari, ki jih počne, niso pravilne, a se za to ne zmeni. 

Sociopat je po drugi strani neorganiziran v razmišljanju 

in obnašanju. Lahko je živčen in vzkipljiv. Sociopat 

lahko zelo hitro spontano ravna neprimerno brez 

razmišljanja o posledicah. V primerjavi s psihopatom je 

sociopat težje neusmiljen in krut brez posledic, saj so 

zmožni tkanja prijateljstev in razmerij. 

5.1 Imajo vest? 
Ena ključnih razlik med psihopatom in sociopatom je 

lahko tudi vest, torej tisti majceni glas v ozadju, ki nam 

pove, kaj je prav in kaj narobe. Psihopati nimajo vesti in 

če vas kakorkoli prizadanejo, ob tem nimajo zadržkov ali 

občutka krivde. Če je mogoče videti, da jih za koga skrbi, 

je to skoraj gotovo igra, s katero poskrbijo, da jih ne 

ujamejo. 

Sociopati običajno imajo vest, a je ta šibka. Lahko se 

zaveda, da je njegovo dejanje krivično in mogoče bo 

občutil celo nekaj krivde in obžalovanja, a ga to pri 

dejanju ne bo ustavilo. Podobnost med sociopatom in 

psihopatom je pomanjkanje sočutja, kar pomeni, da si ne 

moreta predstavljati, kako je, če si v tujih čevljih. 

Psihopat v tem primeru ljudi vidi kot predmete, s katerimi 

lahko doseže svoje cilje in se ne meni zanje. 

Psihopati so hladni in preračunljivi, brez čustev in 

običajno zelo inteligentni. So izvrstni igralci, ki se znajo 

pretvarjati, da jim je mar. 

Sociopati so vročekrvni in nepremišljeni. Njihova 

asocialnost je očitna in ne znajo se pretvarjati, da so 

družabni in sočutni. Povsem jasno je, da jih skrbi samo 

zase, za svoje obnašanje pa krivijo druge. 

Odstotek psihopatov v splošni populaciji je 1%. 

Največ psihopatov je med direktorji in raziskave so 

pokazale, da je vsak petindvajseti šef klinični psihopat. 

Glavna lastnost, ki pomaga psihopatom pri uspehu je 

šarm in manipulativnost, kar se v svetu posla hitro 

zamenja za sposobnost vodenja.  
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Raziskava je pokazala, da so psihopati sicer slabi v 

vodenju podjetij, a priplezajo na vrh “prehranjevalne 

verige” zaradi sposobnosti skrivanja svojih 

pomanjkljivosti. Zelo hitro lahko zmanipulirajo tako 

nadrejene kot tudi podrejene in na koncu je težko ločiti 

med dejansko sposobnim voditeljem in psihopatom. 

 Preglednica 1: Razlike med psihopatom in sociopatom 

Psihopat  Sociopat 

Prirojena motnja Izvor bolezni Okolje, vzgoja 

Visoka Nagnjenost k 

nasilju 

Različno 

Običajno nizka Impulzivnost Visoka 

Nadzorovano Obnašanje Nepredvidljivo 

Premišljeni 

zločini, ki v ozir 

vzamejo vsa 

tveganja: 

preračunljivost, 

prevara in 

nasilje. 

 

Vrsta zločinov 

Impulzivno in 

oportunistično 

nasilje z visoko 

mero tveganja. 

Nezmožnost 

ohranjanja 

zdravih 

odnosov, razen 

tistih, ki 

prinašajo korist. 

Ljudi 

prizadanejo brez 

občutka krivde. 

 

 

Odnosi 

Videti je, da 

hlinijo 

normalnost. 

Večinoma gre 

za družbene 

plenilce, ki so 

zmožni sočutja 

in občutka 

krivde. 

 

5.2 V katerih poklicih je  

največ/najmanj psihopatov? 
 

Preglednica 2: Pogostost psihopatov v poklicih 

Največ Najmanj 

Direktorji Negovalci 

Pravniki Medicinski tehniki 

Medijske osebnosti Terapevti 

Prodajalci Obrtniki 

Kirurgi Stilisti 

Novinarji Učitelji 

Policisti Umetniki 

Duhovniki Zdravniki 

Glavni kuharji Računovodje 
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POVZETEK  

Razvoj človeka je tekom evolucije potekal v naravi, čemur sta prilagojena tako zgradba kot delovanje človekovih možganov. 

Skozi celotno evolucijsko obdobje se je človek učil na izkustven način, otroci pretežno skozi igro. Razvoj otroka na vseh 

področjih – kognitivnem, socialnem, čustvenem in motoričnem – poteka v naravi spontano, ob prosti igri, izkustvenem in 

situacijskem učenju ter gibanju. Učenje neposredno v naravi otroka bolj motivira in ima nanj močnejši vpliv kot učenje v 

notranjih prostorih. Številne raziskave kažejo mnogo pozitivnih učinkov tovrstnega izobraževanja. V osnovni šoli Alojzija 

Šuštarja je učilnica v naravi vse bolj prepoznavna in omogoča izkustveno učenje v naravi, celostno doživljanje narave ter 

kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Ključne besede  

učilnica v naravi, učenje, prosti čas 

ABSTRACT  

The human being, his structure and brain function has evolved in the natural environment. Throughout the evolution period, 

the human has learnt by experiential method, the children mainly by playing.  The child’s cognitive, social, emotional and 

motor skills have been developing in the natural environment spontaneously, through free play, experiential and situational 

learning and movement. Learning in the nature is more motivating and effective than learning indoors. Numerous research 

show many positive effects of outdoor education. In the elementary school Alojzij Šuštar, outdoor education is becoming 

more and more recognizable and enables experiential learning in nature, a complete experience of nature and a quality leisure 

time. 

Keywords 

outdoor education, learning, free time 

1. UČENJE V NARAVI IN 

NJEGOVE ZNAČILNOSTI  
Pouk na prostem je lahko zabaven, zdrav, v skladu s 

trajnostnim razvojem in z velikimi uspehi pri učnem, 

osebnem in socialnem razvoju ter doseganju drugih 

ciljev. Obstaja veliko različnih možnosti za izvajanje 

pouka na prostem, tako z vidika časa kot prostora. Naši 

učenci danes večino svojega časa preživijo v zaprtih 

prostorih. To velja tako za šolo kot za dom. Na šolskem 

igrišču ali dvorišču so vsakodnevno večinoma le mlajši 

učenci po kosilu, v času tako imenovanega podaljšanega 

bivanja. Doma pa učenci večinoma svoj prosti čas najraje 

preživijo ob raznovrstnih zaslonih. V šolah so ure pouka 

zunaj učilnice zelo redke, izjema so športni, tehniški in 

naravoslovni dnevi ter šole v naravi. Vse to pa je 

omejeno le na nekaj dni v letu. Glede na dejstvo, da 

danes slovenski učenci veliko časa preživijo v zaprtih 

prostorih, bi bilo priporočljivo, da bi po šolah načrtno in 

sistematično organizirali različne oblike pouka na 

prostem. 

Učenje v naravi ponuja številne možnosti, da naravno 

okolje postane učno okolje. Vse več vrtcev in šol se 

zaveda pomembnosti uporabe različnih metod 

poučevanja. Učenje s celim telesom je za številne način, s 

katerim lahko združijo gibanje, znanje in naravno okolje. 

S kombiniranjem tradicionalne učilnice z zunanjim 

prostorom imamo možnost, da pri učencih vzbudimo 

večje zanimanje in motiviranost za učno delo. 

Skozi celotno evolucijsko obdobje se je človek učil na 

izkustven način, otroci pretežno skozi igro. Razvoj otroka 

na vseh področjih – kognitivnem, socialnem, čustvenem 

in motoričnem – poteka v naravi spontano, na 

maksimalni možni stopnji, seveda ob prosti igri, 

izkustvenem in situacijskem učenju ter gibanju. V zadnjih 

desetletjih nevroznanost dokazuje, da je narava 

neprecenljivo terapevtsko in razvojno okolje, ki spodbuja 

razvoj možganov, kar posledično krepi otrokove 

sposobnosti. Otroci, ki se redno igrajo v naravnem 

okolju, imajo namreč bolje razvite motorične veščine in 

so tudi manj bolni (Dumont, 2013). 

Učenje neposredno v naravi otroka bolj motivira in ima 

nanj močnejši vpliv ter večjo verodostojnost kot učenje v 

notranjih prostorih. Ne samo, da učenje poteka v naravi, 

kjer lahko otrok vidi, sliši, otipa in vonja resnično stvar, 

ampak poteka v okolju, v katerem imajo dejavnosti 

resnične rezultate in posledice. Učilnica v naravi lahko 

oživi marsikateri šolski predmet in omogoča otroku, da se 

sam odzove na priložnostne izzive in odgovornosti. 

Izkušnje, ki jih predšolski otrok na ta način pridobi, 
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vplivajo na njegov intelektualni, fizični, socialni in 

moralni razvoj. Poleg tega učenje v naravi spodbuja in 

krepi učenje vseh področij iz kurikuluma.  

Učenje v naravi omogoča doživljanje lepot narave, 

interakcijo z njo in razumevanje sprememb, ki se 

dogajajo v njej. Lepičnik Vodopivec (2006) meni, da se 

otroci z učenjem v naravi razvijajo na kognitivnem, 

emocionalnem, socialnem in psihomotoričnem področju. 

Pogačnik Toličič (1992) pa pravi, da otroci z neposredno 

izkušnjo v naravnem okolju postopoma vzpostavljajo 

odnos do vsega v okolju.  

Györek (2013, v Zorman, 2014) navaja osnovne 

značilnosti izobraževanja na prostem:  

- vanj se vključujejo vsi šolski predmeti,  

- poteka v lokalnem okolju in neprekinjeno celo šolsko 

leto, 

- dejavnosti so skrbno načrtovane, 

- izvedba izobraževalnega procesa temelji na situacijskem 

in problemskem učenju, 

- pri odprtem učenju učitelj izkorišča različne možnosti v 

okolju in uporablja njegove danosti za poučevanje, 

- zaželene so podporne oblike sodelovanja s strokovnjaki. 

2. RAZISKAVE O UČENJU V 

NARAVI 
Raziskave v povezavi z učenjem otrok v naravnih učnih 

okoljih (Broda, 2007; Eick, 2012) kažejo mnogo 

pozitivnih učinkov tovrstnega izobraževanja. Veliko 

izobraževalnih ustanov se namreč zaveda, da učenje iz 

učbenikov in spoznavanje okolja s pomočjo slik ni dovolj 

učinkovito. Učenje na prostem poteka v neposredni 

interakciji z naravo, otrok doživlja izkušnje bolj 

povezano. Tako je učilnica v naravi podaljšek klasične 

učilnice, v kateri otrok raziskuje, poizkuša, razvija lastne 

interese itd. (prav tam). Raziskave, ki so bile narejene v 

različnih delih sveta, so pokazale številne pozitivne 

vplive preživljanja časa v naravnem okolju na socialni, 

čustveni, intelektualni in telesni razvoj otrok.  

Travlou (2006) je v svoji raziskavi ugotovila, da učenje 

na prostem in v naravi mladim prinaša številne prednosti, 

ki se kažejo v boljšem telesnem razvoju, odličnem 

čustvenem in duševnem zdravju, dobrem počutju in 

boljšem socialnem razvoju. Izkušnje, ki jih mladi 

usvojijo, se odražajo v dolgoročni obliki čustvene 

stabilnosti in v kasnejši odrasli dobi. 

Tudi Rickinson idr. (2004) so v svoji raziskavi potrdili 

pozitivne učinke terenskega dela. Menijo, da terensko 

delo, ki je pravilno zastavljeno in načrtovano, ponuja 

učencem izkušnje in priložnosti za razvijanje znanja in 

spretnosti, ki dopolnjujejo izkušnje, pridobljene v 

učilnici. Posebnost terenskega dela je, da ta vpliva na 

posameznikov dolgoročni spomin. Poleg tega izkušnje, ki 

jih posameznik pridobi na prostem, izboljšajo socialne 

veščine. Prav tako učenci razvijajo naravoslovne 

spretnosti in usvojijo naravoslovna pojmovanja. Peacock 

(2006) meni, da so šolski izleti v naravo ključnega 

pomena, saj se tako otroci povežejo z naravo, to vpliva na 

njihova življenja, spoznavajo in povezujejo se med seboj, 

njihovo učenje je bolj motivirano in bolj učinkovito. 

Otroci, ki se redno igrajo v naravnem okolju, imajo bolje 

razvite motorične veščine, kar vključuje koordinacijo, 

gibljivost, ravnotežje, prav tako so manj bolni (Fjortoft in 

Sageie, 2000). Izvajanje aktivnosti v naravnih okoljih 

vsekakor krepi motorične sposobnosti otrok, posredno pa 

z gibanjem v naravi spodbujamo razvoj novih 

možganskih povezav in vzpostavljamo temelje učljivosti. 

Študija 80 nevroznanstvenih raziskav o možganih 

dokazuje, da je gibanje bistvenega pomena za razvoj 

možganov in kognicije v otroštvu (Rarick, 2014, v 

Brandes, 2015). Motorične funkcije otroku omogočajo 

pridobivanje raznovrstnih izkušenj z lastno aktivnostjo, 

odzivanje navzven, iniciativnost, raziskovanje – vse, kar 

omogoča razvoj. 

Narava blaži negativne vplive vsakodnevnih življenjskih 

stresnih situacij in pomaga pri premagovanju le-teh. Več 

časa otroci preživijo v naravi, večja je korist zanje (Wells 

in Evans, 2003). Dokazano je, da otroci v naravnem 

okolju medsebojno bolj sodelujejo, med njimi je manj 

nasilja in prepirov (Wilson, 1995). Aktivne in gibalne 

dejavnosti v naravi omogočajo sproščanje agresije na 

socialno primeren način in izboljšujejo sposobnost 

samonadzora.  

Koristne povezave med izpostavljenostjo naravnim 

okoljem in kognitivnimi razvojem med šolskimi otroki v 

starosti med 7. in 10. letom je pokazala tudi raziskava 

Dadvand idr. (2015).  

V literaturi poleg pozitivnih zasledimo tudi negativne 

plati učenja v naravi. Carrier, Tugurian in Thomson 

(2013) so ugotovili, da učiteljem bolj ustreza delo v 

zaprtih prostorih, saj se v naravi počutijo časovno 

omejeni, povečana je tudi možnost nesreč. 

3. UČILNICA V NARAVI NA 

OSNOVNI ŠOLI ALOJZIJA 

ŠUŠTARJA 
Na naši šoli učilnica v naravi zavzema dobršen del 

zunanjih zelenih površin. Naravno okolje kar vabi, da ga 

izkoristimo kot prostor za drugačno obliko učenja in 

preživljanja prostega časa učencev. V senci dreves so 

postavljene mize in klopi, kjer je prostora za več kot en 

razred učencev. Klopi se raztezajo tudi v krogu ob 

ognjišču, ki je pripravljeno, da lahko kadar koli zakurimo 

ogenj, se pogrejemo ali si pripravimo okusen obrok. V ta 

namen imamo še nekaj mobilnih kurišč. Vrv na drevesu 

se spremeni v gugalnico, z vrvjo, napeto med drevesi, 

učenci postanejo vrvohodci. Spretnosti plezanja se učijo 

na drevesih in na piramidi iz lesa. Ob robu učilnice v 

naravi učenci lahko krepijo svoje čutne zaznave s hojo po 

čutni poti iz naravnih materialov.  

V naši učilnici v naravi najdejo prostor tudi živali. V 

skrbi za spodbujanje naravnega ravnovesja smo postavili 

hotel za žuželke. V zadnjih letih videvamo te posebne 

hišice za žuželke v čedalje večjem številu zaradi 

ozaveščanja, da imajo čebele samotarke, pikapolonice, 

tenčičarice in druge drobne živali s človekovim 

poseganjem v okolje vedno manj naravnih gnezdišč. V 

ograjenem prostoru sta svoj dom našli dve ovci, za kateri 

pod vodstvom učiteljev skrbijo učenci. Peljejo ju na pašo, 

jima priskrbijo seno in vodo. Poleg ovc učenci skrbijo 

tudi za kokoši. S tem učenci razvijajo pravilen odnos do 

živali in čut odgovornosti. Nekaterim učencem pa stik z 

živaljo pomeni sprostitev, prinaša toplino in zadovoljstvo. 
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4. ZAKLJUČEK 
S stališča učenja je narava eno najbolj inovativnih učnih 

okolij. Vendar tak način dela zahteva tudi bolj aktivno 

vlogo pedagoškega delavca. Narava pedagoškega delavca 

spremeni v kreativnega in prilagodljivega iskalca 

namigov v okolju, v pedagoga, ki ne skrbi samo za 

varnost, ampak je obenem raziskovalec, poslušalec, 

opazovalec in oblikovalec idej. Učilnica v naravi nudi 

prostor, da lahko usvajanje učne snovi iz učilnice 

prenesemo v naravo in pri tem učencem omogočamo 

razvoj na socialnem, čustvenem, intelektualnem in 

telesnem področju. 
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POVZETEK 

Sodobni jezikovni pouk mora slediti novejšim spoznanjem ustreznih strok in razvijati različne zmožnosti oz. kompetence, ki 

so v dokumentih Evropske unije imenovane kot ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. Eni teh sta tudi medkulturna 

kompetenca in medkulturna zavest, s katerima učenci med drugim spoznavajo in ozaveščajo kulturno in jezikovno 

raznovrstnost Evrope in drugih regij. Prispevek predstavlja enega od načinov razvijanja omenjene kompetence pri pouku 

tujega jezika angleščine, in sicer angleško čajanko, ki jo ob pomoči učiteljev angleščine vsako leto v mesecu aprilu pripravijo 

sedmošolci. Avtor na kratko predstavi 'rojstvo' projekta ter podrobneje izvedbo le-tega. 

Ključne besede 

medkulturna kompetenca, medkulturna zavest, angleški jezik, čajanka, kultura 

ABSTRACT 

Modern language teaching should follow new findings of particular disciplines and develop different abilities or 

competences, which are, in the documents of the European Union, referred to as key competences for lifelong learning. 

Among those are intercultural competence and intercultural consciousness, which help educate students about cultural and 

linguistic diversity of Europe and other regions. The article presents one of the ways of developing the aforementioned 

competence in the English language class. The students of Year 7, with the help of the English teachers, throw an ‘English 

Tea Party’ every April. The author briefly presents the ‘birth’ of this project and then the project itself in more details. 

Keywords 

intercultural competence, intercultural consciousness, English language, tea party, culture 

1. UVOD 
V dobi globalizacije, ko se naše okolje nenehno  

spreminja s hitrimi in pogostimi stiki raznolikih kultur, je 

še kako pomembno, da ljudje razvijemo posebne 

kompetence oz. zmožnosti, s katerimi bomo dosegli 

osebno izpolnitev in družbeno harmonijo. S procesom 

globalizacije se namreč naš svet krči, saj različne kulture 

prihajajo v tesnejše stike kot kdaj koli prej, hkrati pa se 

premikajo kulturne meje in posledično povečujejo 

družbene spremembe. Zato sta danes kulturna raznolikost 

in medkulturni stik dejstvi, medkulturne kompetence pa 

nuja sodobnega časa [1]. 

2. MEDKULTURNE KOMPETENCE 
Tega se zavedajo tudi članice Evropske unije, zato sta 

Evropski parlament in Evropska komisija leta 2005 

začela pripravljati Priporočilo Evropskega parlamenta in 

Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 

ki je bil 18. decembra 2006 objavljen v Uradnem listu 

Evropske unije skupaj s prilogo Ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje – Evropski referenčni okvir.  

Slednji prvič na evropski ravni opredeljuje in določa 

ključne kompetence, ki jih državljani Evropske unije 

potrebujemo za svojo osebno izpolnitev, socialno 

vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v 

družbi znanja. Priporočilo spodbuja države članice, da 

začetno izobraževanje in usposabljanje vsem mladim 

ponuja sredstva za oblikovanje ključnih kompetenc do 

ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje in ki ustvarja 

podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje. 

Ključne kompetence, ki jih opredeli kot kombinacijo 

znanja, spretnosti in odnosov, razdeli v osem skupin: 1. 

sporazumevanje v maternem jeziku, 2. sporazumevanje v 

tujih jezikih, 3. matematična kompetenca ter osnovne 

kompetence v znanosti in tehnologiji, 4. digitalna 

pismenost, 5. učenje učenja, 6. socialne in državljanske 

kompetence, 7. samoiniciativnost in podjetnost ter 8. 

kulturna zavest in izražanje. Socialne in državljanske 

kompetence vključujejo osebne, medosebne in 

medkulturne kompetence ter zajemajo vse oblike 

vedenja, ki usposabljajo posameznike za učinkovito in 

konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem 

življenju in zlasti v vse bolj raznovrstnih družbah ter za 

reševanje morebitnih sporov [2]. 

Z implementacijo priporočila so bile izobraževalne 

institucije v številnih državah Evropske unije soočene z 

novimi zahtevnimi nalogami. V izobraževalne programe 

se je vključila nova problematika, ki je doslej ni bilo v 

zadostnem obsegu, npr. več tujih jezikov, posebnih oblik 

komuniciranja itd., ki so dopolnjevale splošno izobrazbo 

in so sestavina kompetenc. Tudi tradicionalne splošne 
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predmete, kot so npr. materni jezik, matematika, fizika, 

zgodovina idr. se po novem poučuje s poudarkom na 

njihovi uporabnosti in razvoju. Večine kompetenc 

namreč ni mogoče razvijati z dodajanjem novih 

predmetov v izobraževalne programe, temveč je treba 

spreminjati metode in način dela ter didaktične pristope. 

Učenci kompetence komuniciranja ne morejo pridobiti 

tako, da učitelj govori o komuniciranju, oni pa si to 

zapomnijo in reproducirajo, temveč so potrebne 

interaktivne oblike dela, ki omogočajo intenzivno 

komunikacijo [3]. 

2.1 Medkulturne kompetence pri 

poučevanju/učenju tujega jezika v 

teoriji 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji iz leta 2011 'medkulturnost' prvič omeni v 

okviru učenja in poučevanja tujih jezikov, ko pravi, da je 

večjezičnost eno od načel delovanja sodobne družbe in 

temelj strpnosti med narodi in jezikovnimi skupnostmi ter 

hkrati najzanesljivejša pot k udejanjanju medkulturnosti, 

ki se izraža v razumevanju in spoštovanju različnosti in 

drugačnosti [4]. 

Medkulturne zmožnosti so seveda tudi sestavni del 

učnega načrta tujega jezika angleščine. V učnem načrtu 

za tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu so 

medkulturne zmožnosti zraven spoznavnih in 

metakognitivnih navedene kot eden od splošnih ciljev 

učenja tujega jezika, s katerimi učenci spoznavajo 

kulturne različnosti in stike med kulturami [5]. 

Enako velja za učni načrt za tuji jezik v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, kjer je zapisano, da učenci pri 

pouku tujega jezika pridobivajo in razvijajo jezikovno in 

nejezikovno znanje, jezikovne, spoznavne, medkulturne 

in metakognitivne zmožnosti ter ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje [6]. 

V učnem načrtu za angleščino od 4. do 9. razreda se 

termin 'medkulturnosti' pojavi kar 47 krat. Že v 

opredelitvi predmeta je zapisano, da pouk angleščine 

sledi novejšim spoznanjem ustreznih strok, kot so tuje 

jezikovna didaktika, uporabno jezikoslovje in pedagoško-

psihološke stroke, in temelji na pristopih, po katerih jezik 

razumemo kot sredstvo za sporazumevanje, za 

medsebojno razumevanje in spoštovanje (razvijanje 

medkulturnih zmožnosti). V splošnih ciljih nato doda, da 

učenci pridobivajo in razvijajo jezikovna in nejezikovna 

znanja, jezikovne, medkulturne in druge zmožnosti, 

spretnosti, stališča in vrednote, ki so medsebojno 

prepletene in jim omogočajo dejavno, uspešno in kritično 

vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno 

okolje, nadaljnje šolanje in poklicno udejstvovanje v 

prihodnosti. Tako usposobljeni učenci se bodo smeli 

vključevali v slovensko, evropsko in svetovno skupnost 

narodov in narodnosti ob upoštevanju značilnosti 

medjezikovnega in medkulturnega sporazumevanja. 

Osrednji cilj učenja angleščine je torej doseganje celostne 

zmožnosti za medkulturno in medjezikovno 

komunikacijo, tj. usposobiti učenca za vsebinsko in 

okoliščinam ustrezno govorno in pisno sporočanje in 

sporazumevanje v tem jeziku, kar mu bo omogočilo 

vključevanje v vsakdanje življenje in kulturo govorcev 

tega jezika [7]. 

2.2 Medkulturne kompetence pri 

poučevanju/učenju tujega jezika v 

praksi 
V koliki meri so medkulturne kompetence dejansko v 

praksi vključene v poučevanje oz. učenje angleščine, je 

seveda nemogoče vedeti, saj je to odvisno od 

posameznega učitelja angleščine. Možnosti za njihovo 

vključitev so ogromne, saj je na voljo veliko gradiva, ki 

obravnava medkulturne vsebine v učbenikih za 

poučevanje tujega jezika angleščine, ki jih je potrdil 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje. Za šolsko leto 2019/20 je potrjenih 72 

učbenikov za pouk tujega jezika angleščine od 4. do 9. 

razreda, od tega 8 v 4. razredu, 8 v 5. razredu, 16 v 6. 

razredu, 13 v 7. razredu, 14 v 8. razredu in 13 v 9. 

razredu. (To število dobimo, če ne upoštevamo dejstva, 

da se iste izdaje posameznih učbenikov na seznamu v 

sistemu Trubar pojavijo dvakrat, in sicer zaradi zahteve 

po vnovični potrditvi po vpeljavi novega učnega načrta 

leta 2017). Že zelo površni pregled potrjenih učbenikov 

nam pokaže, da se medkulturne vsebine pojavljajo 

vseskozi v posameznih učnih enotah, hkrati pa ima 

večina učbenikov še posebne dodatke k enotam, ki 

obravnavajo vidik medkulturnosti (npr. dodatki Culture). 

Za učitelje, ki pri poučevanju ne uporabljajo učbenikov, 

je na voljo ogromno dodatnega gradiva in literature v 

knjižnih oblikah in na spletu. 

A ni zgolj učbeniško gradivo tisto, ki omogoča vključitev 

medkulturnih vsebin v pouk tujega jezika angleščine. Te 

lahko vpeljemo s številnimi drugimi dejavnostmi in 

projekti, s čimer pri učencih spodbujamo in razvijamo 

medkulturno zavest in medkulturne kompetence. 

3. ANGLEŠKA ČAJANKA 
Ena izmed dejavnosti, ki jo na naši šoli že vrsto let 

uspešno organiziramo z učenci 7. razreda in se v veliki 

meri osredotoča na razvijanje medkulturnih kompetenc, 

je angleška čajanka. 

3.1 Začetki 
Pri pouku tujega jezika angleščine se mi je zmeraj zdelo 

zelo pomembno, da učencev ne učim zgolj jezika, ampak 

jim hkrati poskušam približati tudi druge vidike 

angleško-govorečih držav (npr. kulturo, geografijo, 

zgodovino, način življenja itd.). Že v začetku moje 

poklicne poti, ko je bila angleščina obvezen predmet šele 

od 4. razreda osnovne šole, sem tudi pri četrtošolcih 

nekaj ur pouka namenil izključno medkulturnim temam, 

ki so učence zmeraj zelo pritegnile. Zanimanje za te teme 

se je med posameznimi generacijami učencev zmeraj 

nekoliko razlikovalo. V šolskem letu 2010/11 sem se 

srečal z generacijo četrtošolcev, ki so izkazali izjemen 

interes za britansko kulturo. Ta interes se je nadaljeval 

tudi v petem razredu, ko se je število ur namenjenih 

medkulturnim temam zaradi njihovega velikega 

zanimanja najbrž podvojilo, če ne že kar potrojilo. Zelo 

velik interes so pokazali za vse, kar je povezano z Veliko 

Britanijo, še posebej pa za britansko kraljico Elizabeto II. 

Kot je za učence te starosti značilno, so jih zanimale 

predvsem zelo življenjske teme, npr. kdaj je postala 

kraljica, s kom je poročena, koliko otrok ima, kdaj ima 

rojstni dan itd. Pri obravnavi omenjene tematike je padla 

ideja, da ji za takrat 86. rojstni dan izdelamo in pošljemo 

rojstnodnevne voščilnice. Nekaj ur angleščine smo tako 
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namenili izdelovanju voščilnic. Pred izdelavo so imeli 

učenci znova vrsto vprašanj, kot so: kaj je kraljičina 

najljubša barva, katera je njena najljubša žival, kaj rada 

počne v prostem času itd. Te podatke so nato uporabili 

pri izdelavi voščilnic, ki so jih izdelovali z veliko vnemo 

in veseljem. Izdelali smo še velik napis "Happy Birthday, 

Your Majesty", ki so ga učenci nato držali pred seboj na 

skupinski fotografiji. Vse voščilnice smo skupaj s 

fotografijo in pismom, ki sem ga napisal v skupnem 

imenu, poslali v Buckinghamsko palačo. Na moje veliko 

presenečenje sem junija, ko so bili učenci sicer že na 

počitnicah, prejel odgovor, v katerem se nam je dvorna 

dama v kraljičinem imenu zahvalila za lepe čestitke in 

fotografijo. Učenci, ki so za kraljičin odgovor izvedeli 

sicer šele v septembru, so bili navdušeni in v njih se je 

zbudilo še večje veselje in zanimanje do medkulturnih 

vsebin, s katerimi smo seveda nadaljevali tudi v 6. 

razredu. Ob razmišljanju, kako bi lahko z dodatnimi 

dejavnostmi "potešili radovednost" te generacije, smo 

prišli do ideje za izvedbo angleške čajanke. 

 

Slika1: Kraljičin odgovor 

Odločiti smo se še morali, ali čajanko umestiti v 6. ali 7. 

razred. Po podrobnem razmišljanju je na koncu 

prevladala odločitev za 7. razred predvsem iz dveh 

razlogov: 1. znanje angleščine sedmošolcev je vsekakor 

že na znatno višjem nivoju kot znanje šestošolcev, kar 

pomeni, da se bodo učenci veliko lažje pripravili na 

nastop v angleščini; 2. ker na naši šoli že vrsto let vsako 

leta marca v okviru nadstandardnega programa 

organiziramo jezikovno ekskurzijo v London za 

osmošolce, bo dodatno znanje, ki ga bodo na čajanki 

pridobili o britanski kulturi, v 8. razredu še veliko bolj 

sveže, kot bi bilo, če bi čajanko izvedli že v 6. razredu. 

3.2 Koncept čajanke in izvedba 
Angleško čajanko smo si zamislili kot krajšo kulturno 

prireditev v angleščini, ki jo pripravimo v drugi polovici 

aprila v čast praznovanja rojstnega dne kraljice Elizabete 

II., ki ga sicer praznuje 21. aprila.  

Na prireditev, ki jo zaradi bolj "intimnega vzdušja" 

zmeraj izvedemo v šolski jedilnici, povabijo učenci svoje 

starše in učitelje.  

Čajanka se začne s kulturnim programom, po katerem 

sledi druženje ob angleškem čaju in prigrizkih. 

S pripravami na čajanko navadno pričnemo že v mesecu 

marcu, ko učitelja angleščine v pogovoru z učenci, vsak v 

oddelku, kjer poučuje, določiva, katere točke bomo 

izvedli v okviru kulturnega programa. Posamezne 

generacije se namreč med seboj nekoliko razlikujejo, a se 

v vsaki generaciji najdejo učenci s posebnimi talenti in 

nadarjenostmi (npr. pevci, plesalci, glasbeniki, igralci 

itd.). Ker so vsako leto v izvedbo kulturnega programa 

vključeni čisto vsi sedmošolci, poskušava posamezne 

vloge enakomerno porazdeliti. Izbereva štiri učence (po 

enega dečka in eno deklico iz vsakega oddelka), ki bodo 

povezovalci kulturnega programa. Dokončno določimo 

tudi učence, ki se bodo predstavili z glasbenimi (npr. 

petjem ali igranjem glasbenega inštrumenta) in s plesnimi 

točkami. A ker je večina učencev vključenih v kratke 

dramske točke, v katerih lahko pokažejo svoje znanje 

angleškega jezika, jim je potrebno dodeliti posamezne 

vloge in razdeliti scenarije. Učenci imajo nato približno 

teden do dva časa, da doma ali v šoli po pouku vadijo 

svoje glasbene oz. plesne točke in da se besedilo za 

dramske vloge naučijo na pamet.  

Dva tedna pred čajanko učenci izdelajo vabila v obliki 

čajnih skodelic, in sicer navadno vsak vsaj eno vabilo za 

člane svoje družine in še nekaj dodatnih vabil za druge 

goste, ki jih nato kak teden pred čajanko razdelijo. 

 

Slika 2: Vabilo 

Z vajami za kulturni program običajno pričnemo 

približno tri tedne pred nastopom, in sicer ločeno vsak 

oddelek posebej. Vadimo pri pouku angleščine, v začetku 

nekoliko manj časa, teden pred nastopom pa za vaje 

porabimo kar cele ure angleščine. Učenci morajo takrat 

besedilo že znati na pamet, da lahko 'izpilimo' igro kot 

tudi izgovorjavo in intonacijo. 

Na dan čajanke imamo intenzivne vaje celo dopoldne. To 

je prva priložnost za generalko, kjer lahko učenci vadijo 

vse točke v ustreznem vrstnem redu, prvič tudi učenci 



 

 

482 

 

 

obeh oddelkov skupaj. Hkrati z našimi vajami v 

telovadnici potekajo priprave na čajanko še v 

gospodinjski učilnici, kjer nam nekaj šestošolk in 

šestošolcev ob pomoči mentorice pripravlja čokoladne 

mafine za prigrizke po prireditvi. Za druge prigrizke in 

napitke poskrbijo v šolski kuhinji. Po dopoldanskih 

intenzivnih vajah navadno počakamo, da se po kosilu 

sprosti jedilnica in da lahko pričnemo s pripravo prostora. 

Umakniti moramo mize, pripraviti stole, platno in 

projektor ter seveda jedilnico okrasiti tako, da pričara čim 

bolj britansko vzdušje. Izobesimo angleške zastave, na 

mize razstavimo številne spominke, povezane z Veliko 

Britanijo, in knjige o kraljici Elizabeti II. Na mize seveda 

postavimo tudi prigrizke (tj. angleške sendviče in 

čokoladne mafine, okrašene z britanskimi zastavicami, in 

napitke (tj. pravi angleški čaj z mlekom in sadni čaj) ter 

skodelice. Učenci grejo po generalki domov, da se lahko 

uredijo in pripravijo za nastop, približno pol ure pred 

prireditvijo pa se dobimo v šolski jedilnici, kjer dava 

učitelja še zadnje napotke z nastop, hkrati pa se lahko 

učenci prvič 'seznanijo' z odrom, saj naše vaje dopoldne 

potekajo v šolski telovadnici. 

Čajanko običajno pričnemo ob 17. uri, saj imajo Britanci 

svoj "afternoon tea" navadno med 15.30 in 17. uro. 

Uvodna točka je zmeraj glasbena, ko eden od učencev 

brez predhodne napovedi zaigra skladbo na glasbeni 

instrument. Nato na oder stopijo vsi štirje voditelji. 

Njihova naloga je, da v angleščini (in slovenščini) 

napovejo posamezne točke, hkrati pa gledalcem med 

svojo napovedjo povejo tudi veliko zanimivosti o kraljici 

in njenem življenju (npr. o kraljičinem sprejemu gostov v 

Buckinghamski palači, kraljevem varieteju, njenih 

vsakodnevnih obveznostih, kraljevi zbirki umetnin, 

uradnih kraljevih rezidencah, njenem smislu za humor 

itd.). V raznolikem kulturnem programu, ki navadno traja 

približno eno šolsko uro in v katerem se predstavijo vsi 

učenci, je poskrbljeno za vse okuse. Z mešanico glasbe, 

plesa in igranih uprizoritev učenci predstavijo niz svojih 

zmožnosti in talentov, predvsem pa znanje angleščine, ki 

so ga za to prireditev dodatno urili na precej drugačen 

način. 

Po koncu zadnje točke kulturnega programa naši štirje 

voditelji povabijo goste na prijetno druženje ob britanskih 

prigrizkih in čaju, ki se navadno zaključi v zelo zgodnjih 

večernih urah. 

4. ZAKLJUČEK 
Razvijanju medkulturnih kompetenc, ki jih razumemo kot 

nujo današnjega časa, se učitelji v sodobnih strategijah 

poučevanja tujega jezika angleščine niti ne bi mogli niti 

želeli izogniti. Z razvijanjem le-teh vzgajamo učence v 

aktivne državljane Evropske unije, ki se bodo veliko lažje 

vključevali v družbo, prepleteno z različnimi kulturami, 

ter ki bodo sposobni razumeti in spoštovati drugačnost in 

različnost. Kako učencem pomagati pri oblikovanju 

medkulturnih kompetenc, pa je odvisno od posameznega 

učitelja. Možnosti je veliko. Večina jih to počne ob 

pomoči vsebin, ki jih obravnavajo pri pouku in ki so jim 

na razpolago v učbeniškem gradivu. Druge možnosti se 

ponujajo v številnih dodatnih gradivih, ki so na voljo v 

obliki literature ali spletnega gradiva kot tudi v izvedbi 

različnih dejavnosti in projektov, ki lahko služijo kot 

popestritev "klasičnega" poučevanja angleščine. 

V želji po dodatnih in drugačnih načinih dela pri pouku 

tujega jezika angleščine je na naši šoli v šolskem letu 

2013/14 zaživel poseben projekt, imenovan "angleška 

čajanka", s katerim naši sedmošolci vsako leto ne samo 

dodatno razširijo svoje znanje angleščine, ampak tudi 

razvijajo različne kompetence. Čajanka, ki so jo tako 

učenci kot starši zelo lepo sprejeli, je tako v šestih letih 

postala stalnica življenja in dela na šoli. Že naši najmlajši 

učenci se veselijo 7. razreda, ko bodo tudi oni lahko 

sodelovali pri pripravi angleške čajanke, in kot zaenkrat 

kaže, bodo, glede na interes, takšno možnost dobile še 

mnoge generacije naše šole. 
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POVZETEK 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi se pri pouku dodatne strokovne pomoči v osnovnih šolah srečujemo z več vrstami 

specifičnih učnih težav. Mednje sodijo tudi specifične učne težave pri matematiki, ki se delijo na diskalkulijo ter specifične 

aritmetične učne težave. V prispevku sem se osredotočila na diskalkulijo, ki se kaže kot težava pri dojemanju pojma števila, 

računskih operacij in reševanju matematičnih problemskih besedilnih nalog. Za naštete težave je predstavljenih nekaj 

konkretnih didaktičnih pripomočkov, prilagojenih razlag in postopkov, s katerimi učencem olajšamo usvajanje teh tem. 

Ključne besede 

specifične učne težave, diskalkulija, pojem število, računske operacije, problemske besedilne naloge  

ABSTRACT  

Special education teachers in primary schools often encounter variety of specific learning difficulties. Amongst other 

difficulties there are also specific mathematical difficulties, which can be divided into two categories; dyscalculia and 

specific arithmetic learning difficulties. In this article I focused on dyscalculia. It can be described as difficulties in 

understanding the concept of numbers, calculating process and resolving mathematical problematic texts. The reader can be 

introduced to some didactic material, adapted explanations and steps for the previously mentioned categories.  

Keywords 

specific learning difficulties, dyscalculia, the concept of numbers, calculation, problematic texts 

1. UVOD 
Pri svojem delu, kot učiteljica za dodatno strokovno 

pomoč v osnovni šoli, se srečujem z zelo pestro 

populacijo otrok. Mnogi med njimi imajo težave pri 

matematiki, vendar sem skozi leta ugotovila, da nekatere 

matematične strategije, ki jih poučujem, ne pomagajo 

enako dobro vsem otrokom. To me je spodbudilo k 

nadaljnjem raziskovanju učnih težav pri matematiki in 

posledično iskanju rešitev ter novih idej za delo z otroci. 

2. UČNE TEŽAVE 
Učne težave delimo na splošne in specifične [1]. Splošne 

učne težave pri učencu prepoznamo po tem, da ima pri 

usvajanju znanj pomembno večje težave kot vrstniki in je 

vsaj pri enem predmetu manj uspešen ali neuspešen ter na 

splošno počasneje usvaja znanja. Specifične učne težave 

(SUT) pa se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju 

in/ali težavah na katerem koli od naštetih področij: 

pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, 

komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, 

socialni kompetentnost in čustveno dozorevanje. Te 

težave ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin tj. branje, 

pisanje in računanje. SUT delimo v dve skupini: 

- specifični primanjkljaji na področju slušno-vizualnih 

procesov (npr. disleksija, disortografija), 

- specifični primanjkljaji na področju vizualno-

motoričnih procesov (npr. disgrafija, dispraksija, 

spacialna disleksija). 

Za lažje ločevanje med splošnimi in specifičnimi učnimi 

težavami si pomagamo s petimi kriteriji [2]: 

- očitno mora biti neskladje med učenčevimi 

splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 

dejansko uspešnostjo pri matematiki; 

- pri računanju morajo biti težave tako izrazite, da 

učencu onemogočajo napredovanje pri učenju; 

- učenčeva učna učinkovitost je slabša zaradi 

pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih 

strategij ter motenega tempa učenja; 

- učenec ima motenega enega ali več psiholoških 

procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 

koordinacija, časovna in prostorska orientacija, 

organizacija informacij ipd.; 

- glavni povzročitelji težav pri učenju ne smejo biti 

okvare čutil, motnje v duševnem razvoju, čustvene 

in vedenjske motnje, kulturna različnost in 

neustrezno poučevanje, čeprav se lahko pojavljajo 

skupaj z glavnim povzročiteljem. 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami [3] za 

otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU), tj. oblika hujših specifičnih učnih težav, 

predvideva usmeritev v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

V okviru takega programa učenci dosegajo enakovredni 

izobrazbeni standard, deležni pa so določenih 

prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja oz. 

ocenjevanja znanja, pri napredovanju ter časovni 

razporeditvi pouka in dodatne strokovne pomoči. 

V prispevku bom natančneje opredelila primanjkljaje pri 

učenju matematike, ki jih delimo na diskalkulijo in 

specifične učne težave pri aritmetiki [2]. Za naštete 
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težave pri diskalkuliji bom predstavila nekaj didaktičnih 

pripomočkov ter prilagojenih razlag in postopkov, ki so 

se izkazali v praksi kot uspešni. 

3. SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI 

MATEMATIKI 
Učenci se pri pouku matematike učijo 4 ravni 

matematičnega znanja [4]. 

1. Deklarativno (aritmetična dejstva) 

2. Proceduralno (aritmetični postopki) 

3. Konceptualno (matematični pojmi) 

4. Problemsko. 

Šele, ko natančno določimo, na katerem oz. katerih od 

naštetih področij ima učenec težave, lahko izberemo 

primerno pomoč in prilagoditve. 

3.1 Diskalkulija 
Diskalkulija je specifična, prirojena ali pridobljena učna 

težava pri matematiki pri osebah, ki so normalno 

inteligentne [4]. Kadar je diskalkulija prirojena oz. 

razvojna, imajo otroci težave s deklarativnim, 

proceduralnim in konceptualnim matematičnim znanjem. 

Če pa je diskalkulija pridobljena (posledica možganske 

okvare), pa imajo posamezniki največ težav z 

dojemanjem števil in aritmetičnih operacij [1].  

V osnovnošolskem obdobju imajo učenci težave na 

področju jezikovnega procesiranja, ki se kažejo kot 

težave pri: 

- reševanju osnovnih računskih operacij in postopkov, 

- veščinah štetja (štetje nazaj, v zaporedju in 

fleksibilno štetje); 

- usvajanju in uporabi matematičnega besednjaka,  

- priklicu aritmetičnih dejstev in postopkov 

(aritmetični znaki, simboli, poštevanka), 

- merjenju (predstavljanje, uporaba in ocenjevanje 

merskih enot, pretvarjanje),  

- reševanju besednih problemov (zaradi slabšega 

priklica, obvladovanja računskih postopkov in 

slabšega razumevanja problemov) [4].  

Lahko pa so težave izražene tudi na področju prostorske 

orientacije. V tem primeru imajo otroci težave pri: 

- zapisu v zvezek,  

- prepisu s table,  

- geometrijskih pojmih [4]. 

3.2 Specifične učne težave pri 

aritmetiki 
Specifične učne težave pri aritmetiki se kažejo kot težave 

pri deklarativnem in proceduralnem znanju. Deklarativno 

znanje zajema aritmetična dejstva na primer enostaven 

račun 2+6, za katerega običajno ne potrebujemo postopka 

seštevanja, saj imamo rezultat avtomatiziran. Enako velja 

za poštevanko, ki je avtomatizirana, kar pomeni, da jo 

»znamo na pamet«. Proceduralno znanje pa pomeni 

postopke oz. korake različnih računskih operacij in 

besedilnih nalog. Učenci, ki imajo specifične učne težave 

pri aritmetiki, pogosto ne bodo znali seštevati, odštevati 

ali množiti, znali pa bodo razumeti zahtevnejše 

matematične problemske naloge. Vendar pa moramo biti 

ob tem pozorni tudi na dejstvo, da imajo taki otroci lahko 

težave tudi na vidno-prostorskem področju, zaradi 

katerega morda svojega znanja ne bodo znali uspešno 

pisno predstaviti. Omenjene težave jim namreč lahko 

onemogočajo pravilno zapisati rezultat, na primer 

napačno postavijo decimalno vejico v številu ali pa ne 

znajo rezultata prikazati na številski premici, čeprav so ga 

pravilno izračunali [4].  

Glede na navedeno delimo specifične učne težave pri 

aritmetiki na 3 podskupine: 

- 1. specifične aritmetične težave opredeljuje slabši 

semantični spomin. To pomeni, da imajo otroci 

težave s priklicem aritmetičnih dejstev (poštevanka, 

seštevanje in odštevanje z enomestnim številom…) 

iz dolgotrajnega spomina. 

- 2. specifične aritmetične težave opredeljujejo 

aritmetične proceduralne težave. Otroci so manj 

uspešni ali neuspešni pri računskih postopkih. 

- 3. specifične aritmetične težave opredeljujejo težave 

vidno-prostorskih spretnosti [1]. 

4. PRIMERI DOBRE PRAKSE 
V nadaljevanju bom predstavila nekatere strategije, 

pripomočke in razlage, ki jih uporabljam pri svojem delu 

za težave, naštete v prejšnjih poglavjih. Vaje so uporabne 

ne le za učence s SUT, temveč tudi za učence s splošnimi 

učnimi težavami oz. pri uvodnih urah ob obravnavi nove 

učne snovi za vse učence. 

4.1 Reševanje osnovnih računskih 

operacij in postopkov 
Pri učencih, ki niso sposobni avtomatizirati postopkov 

osnovnih računskih operacij tudi v višjih razredih, se 

poslužujem spominskih kartončkov. Na kartončkih so 

napisani koraki reševanja ali pa najpogostejše napake, ki 

jih učenec naredi med računanjem. Na tak način učenec 

samostojno rešuje naloge ob podpori spominskega 

kartončka. Zelo je pomembno, da otrok izdela spominski 

kartonček sam, saj bo le tako vedel, kaj pomeni kateri 

korak. Zato naj se kartonček oblikuje skupaj z otrokom, 

otrok pa naj bo pri tem aktiven – sam izbira barve, 

sprašujte ga, kaj se njemu zdi najbolj pomembno in naj to 

podčrta, nekateri pa si želijo zraven tudi kaj skicirati. 

Vsekakor je pomembno, da z otrokom velikokrat skupaj 

rešujemo račune s pomočjo spominskega kartončka, da se 

ga bo naučil samostojno in pravilno uporabljati. Otroci za 

to potrebujejo precej vaje. Primer spominskega kartončka 

za pisno odštevanje (slika 1): 
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Slika 1: Spominski kartonček 

4.2 Veščine štetja in računanja 
Veščine štetja zahtevajo dobro številsko predstavo. Vaj 

za razvijanje številske predstave se vedno lotim s 

konkretnimi pripomočki in postopoma prehajam na 

simbolni grafični nivo. Kasneje, če je učenec pripravljen, 

lahko preide tudi na simbolni nivo le s števkami.  

Na spodnjih slikah je prikazan primer prikazovanja števil 

s pomočjo prstov in paličic. Učenci se po navadi kar hitro 

navadijo na tak način prikazovanja števil in kasneje tudi 

seštevanja in odštevanja. Glede na to, da veliko učiteljev 

v prvi triadi zahteva uporabo stotičnega kvadrata, učencu 

prikažem tudi kombinacijo oz. »prekrivanje« teh dveh 

metod. Vendar so učenci s SUT pri matematiki, po mojih 

izkušnjah, zelo zbegani ob uporabi stotičnega kvadrata in 

se izgubljajo med vrsticami in stolpci. Zato nekaterim 

učencem kombinacije obeh tehnik niti ne prikazujem. Če 

imajo dobro usvojeno tehniko računanja s paličicami, pa 

jim kombinacijo tehnik prikažem, da se bolje znajdejo v 

stotičnem kvadratu. Butare paličic enostavno polagamo 

eno pod drugo na stotičnem kvadratu in s tem prikažemo, 

kako smo pokrili vseh 10 kvadratkov oz. števil. Enice pa 

so predstavljene s prsti. Zelo pomembno je, da gremo 

skozi vaje dovolj počasi, v tempu učenca, da lahko snov 

razume in jo utrdi. Pustimo mu dovolj časa za 

ponavljanje in ne prehitevamo vaj. 

1. vaja: Prikaz števila v obsegu do 10. 

Učencu razložimo, da postavljamo prste vedno od leve 

proti desni, tako kot beremo ali pišemo (slika 2).  

 

Slika 2: Prikaz števila 7 

Če ima težave s prostorsko orientacijo, mu lahko 

pomagamo s preprostim listkom za orientacijo (slika 3). 

Smeško je narisan zato, da otrok vé, v katero smer je 

puščica prav obrnjena. Ta enostaven pripomoček imajo 

lahko vedno pri sebi v puščici ali zataknjenega za 

platnico zvezka, prav pa bo prišel tudi otrokom, ki imajo 

zaradi slabše prostorske predstavljivosti težave pri branju 

ali pisanju. 

 

Slika 3: List za orientacijo 

Z otrokom najprej preštejemo vse prste tako, da so dlani 

obrnjene navzdol. Zatem mu predstavimo, kako lahko 

prikažemo posamezna števila v obsegu do 10. Ko 

prikazujemo števila, vedno štejemo naglas, skupaj z 

otrokom, da si med tem utrjuje zaporedja števil. Šele ko 

je otrok suveren in dovolj hiter pri prikazih števil s 

preštevanjem prstov, se lahko lotimo zahtevnejše 

različice – tako, da prikaže število brez štetja posameznih 

prstov. To zahteva že sposobnost avtomatizacije in 

priklica iz dolgotrajnega spomina. 

2. vaja: Ugotavljanje predhodnika in naslednika. 

Po usvojeni 1. vaji lahko učenca povprašamo, če zna 

danemu številu določiti predhodnik oz. naslednik. Učenci 

z najhujšimi SUT težavami pri matematiki bodo 

najverjetneje morali prešteti prste od začetka. Potem naj 

postopoma preidejo na naslednjo stopnjo, pri kateri si 

pomagajo tako, da en prst skrijejo in tako dobijo 

predhodnik oz. en prst dodajo in s tem prikažejo 

naslednik.  

3. vaja: Seštevanje v obsegu do 10. 

Učenca pred učenjem seštevanja ohrabrimo z dejstvom, 

da se je v resnici že naučil seštevati, ko je določal 

naslednika. Takrat je dodal 1 število (oz. 1 prstek, ko 

govorimo z mlajšimi otroki) k danemu številu. Zdaj jih 

bomo poskusili dodati nekaj več. Zapišemo račun npr.     

3 + 5 in z otrokom najprej preštejemo 3 prstke, nato pa 

jih s preštevanjem dodamo še 5. Spodbudimo otroka, naj 

brez ponovnega štetja določi rezultat. To bo možno pri 

tistih otrocih, ki so preko 1. vaje avtomatizirali povezave 

med številom in pozicijo prstov. Če pa je potrebno, naj 

učenec še enkrat prešteje vse prste in ugotovi, da jih je 

prikazal 8. 

4. vaja: Odštevanje v obsegu do 10. 

Postopek je podoben kot pri prejšnji vaji, le da gre pri 

odštevanju za »pospravljanje« oz. »odstranjevanje« 

prstkov v obratni smeri kot smo prstke seštevali. Torej pri 

računu 7 – 4 najprej prikažemo (ali preštejemo, če je 

potrebno) 7 prstkov (slika 4) in potem preštevamo (v 

obratni smeri kot pri seštevanju) 4 prstke in jih 

pospravimo, tako da jih pokrčimo. Rezultat je 3 (slika 5). 



 

 

486 

 

 

 

Slika 4: Prikaz zmanjševanca 

 

Slika 5: Prikaz rezultata 

5. vaja: Prikaz števila v obsegu do 20. 

Učencu razložimo, da si pri večjih številih ne bomo mogli 

pomagati le s prsti, saj jih nimamo dovolj. Kadar se bo 

torej zgodilo, da nam bo zmanjkalo prstov, jih bomo 

zamenjali za paličice. Prikažemo mu postopek pri 

postavljanju števila 19: najprej štejemo dokler ne 

uporabimo vseh prstov; to je pri številu 10. Zdaj prstov 

ne bi mogli več uporabljati za nadaljevanje štetja, zato se 

skupaj dogovorimo, da bomo namesto 10 prstov pred 

sebe postavili butaro iz 10 paličic (slika 6), mi pa bomo 

imeli zopet na razpolago prste, da preštejemo naprej do 

želenega števila.  

 

Slika 6: Butara z 10 paličicami 

Paličice pred otrokom razprostrimo in jih skupaj 

preštejmo, da bo otrok prepričan, koliko jih je v resnici. 

Vsako paličico priredimo otrokovemu prstu in mu s tem 

pokažemo, da jih je točno toliko, kot naših 10 prstov. 

Zdaj paličice spnemo nazaj v butaro, ponovimo, da smo 

prešteli že do 10 in nato nadaljujemo s preštevanjem 

prstov do števila 19 (slika 7).  

 

Slika 7: Prikaz števila 19 

Učenca spodbudimo tudi k obratni igri; naj iz butare 

paličic in prikazanih nekaj prstov sam določi, katero 

število smo mu prikazali. Butare so povezane z rdečo 

gumico zato, da bodo kasneje učenci povezali butare z 

deseticami, ki jih običajno prikazujemo z rdečo barvo. 

Število naj tudi zapiše. Nekaterim učencem pomaga 

barven zapis števil tj. desetice z rdečo, enice pa z modro. 

Če si ne morejo zapomniti barve enic, ki jih predstavljajo 

prsti, jim lahko nohte pobarvamo z modrim vodotopnim 

flomastrom. 

Po navadi otrokom prehod lažje razložim, če ga povežem 

z življenjsko izkušnjo. Če nastavljam število 19, zlahka 

preštevam prste do 10. Ko ugotovim, da moram uporabiti 

več prstov, kot mi moji dve roki dopuščata, grem na 

tržnico. Tržnica predstavlja zalogo butar paličic. Torej ko 

uporabim vse prste za preštevanje, jih grem lahko 

»prodat« na tržnico, v zameno pa dobim nekaj nazaj. 

Prodam 10 prstov in namesto njih dobim 10 paličic v 

butari. Zdaj nimam nič več prstov in jih lahko zopet 

uporabljam pri preštevanju, iz tržnice pa prinesem 10 

paličic, ki so zvezane v butaro in jih položim predse. Zdaj 

lahko nadaljujem s preštevanjem prstov, pri čemer pazim, 

da ne pozabim na 10 paličic pred sabo; torej ko začnem s 

preštevanjem prstov, začnem pri številu 11 in ne 1. 

Preštevam do števila 19 (tj. še 9 prstov). 

6. vaja: Ugotavljanje predhodnika in naslednika. 

Ponovimo korake iz 2. vaje. Pozorni smo, da najprej 

sprašujemo za tak predhodnik oz. naslednik števil, da pri 

tem ne bo prišlo do prehoda med deseticama (npr. dano 

število je 11, kaj je predhodnik), saj potrebujejo učenci 

sprva veliko vaje, že samo za to, da avtomatizirajo izraza 

predhodnik in naslednik. Ko postanejo suvereni pri 

določanju, pa jim postavimo tudi števila, ki zahtevajo 

prehod. 

7. vaja: Seštevanje v obsegu do 20. 

Zapišemo račun, pri katerem naj bo sprva prvi seštevanec 

število med 11 in 19, drugi pa med 1 in 9, zato da ne 

pride do prehoda med deseticama. Na primer 12 + 6. 

Otroka spodbudimo, naj prikaže število 12, če se da, brez 

preštevanja. Potem pa naj prišteje še 6 prstov. Ko bo imel 

otrok veliko vaje in postal samozavesten pri računanju, 

mu ponudite račun, ki zahteva prehod med deseticama, na 

primer 4 + 8. Otrok bo prikazal število 4 in ko bo želel 

prišteti 8 prstov, bo ugotovil, da mu jih nekaj zmanjka. 

Takrat ga spomnimo, da imamo na zalogi vedno paličice, 

ki bodo zamenjale naše prste. Ponovno ga spomnimo, da 

je v butari vedno 10 prstov, prav toliko kot jih imamo na 

rokah. Če otroku pomaga, ponovimo prikaz seštevanja ob 

zgodbici s tržnico iz 5. vaje. 

8. vaja: Odštevanje v obsegu do 20. 

Učencu sprva ponudimo račun, pri katerem bo odšteval le 

enice in bo brez prehoda npr. 18 – 5. Spodbudimo ga, naj 

nastavi število 18 brez preštevanja. Potem ponovimo 

razlago iz 4. vaje. Ko pri odštevanju enic postane 

suveren, mu ponudimo račun s prehodom npr.  16 – 9 

(slika 8). Otrok bo odštel 6 prstov, potem pa mu jih bo 

zmanjkalo. Spomnimo ga, da ima pred sabo v resnici še 

število 10, ki je skrito v butari 10 paličic. Vendar butare 

nikoli ne smemo razdreti in iz nje potegniti ven 

posameznih paličic. Namesto tega bomo raje odšli zopet 

na tržnico. Tokrat ne moremo prodati prstov, ker jih 

nimamo. Imamo pa 10 paličic v butari, ki jih lahko 

prodamo. V zameno bomo tokrat dobili 10 prstov. Zdaj 

pred sebe postavimo 10 prstov in od njih odštejemo še 

preostanek (tj. 3 prste). Rezultat prikažemo s 7 prsti (slika 

9). 
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Slika 8: Prikaz zmanjševanca 

 

Slika 9: Prikaz rezultata 

9. vaja: Prikaz števila v obsegu do 100. 

Ponovimo razlago iz 5. vaje in jo nadgradimo z 

dodajanjem desetic (slika 10). Bodimo pozorni, da 

kasneje učencu predstavimo tudi 2 načina prikaza 

desetiških števil npr. število 50 lahko prikažemo kot 5 

butar paličic, vendar šele, ko bodo imeli učenci 

avtomatizirano zaporedje desetiških števil (10, 20, 30…). 

Sprva bodo morali morda preštevati vsak posamezni prst 

in vsakih 10 preštetih prstov zamenjati za butaro paličic. 

V tem primeru pa bodo število 50 prikazali drugače – s 4 

butarami paličic in 10 prsti. Razložimo jim, da je število 

enako in preštejemo na oba načina skupaj z njimi. Tak 

prikaz bo najverjetneje potrebno mnogokrat ponoviti.  

 

Slika 10: Prikaz števila 10 v kombinaciji s stotičnim 

kvadratom 

Učenca zopet postavimo v obratno vlogo in sicer, da iz 

danih butar paličic in prstov sam določi prikazano število 

in ga tudi zapiše (slika 11). 

 

Slika 11: Barvni zapis prikazanega števila v obsegu do 

100  

 

10. vaja: Ugotavljanje predhodnika in naslednika. 

Ponovimo korake iz 2. in 6. vaje. 

11. vaja: Seštevanje v obsegu do 100. 

Ponovimo korake iz 7. vaje in vajo nadgradimo z 

dodajanjem desetic. Sprva naj učenec prišteva le enice, 

brez da bi prišlo do prehoda npr. 24 + 5. Potem 

zahtevnost povečamo tako, da je račun s prehodom npr. 

54 + 8. V nadaljevanju naj prišteva desetice npr. 33 + 20. 

Ob tem sprva preštevamo posamezna števila in vsakokrat 

učencu pokažemo, da je dodajanje 10 prstov pripeljalo do 

enakega prikaza kot če bi enostavno dodali 10 paličic.  Ta 

preskok je za učence s SUT izjemno zahteven. Nato pa 

jim ponudimo mešane račune 62 + 39. Učence z 

najhujšimi oblikami SUT pri matematiki bomo morali 

mnogokrat opomniti, da je v butari 10 paličic in vaditi 

prištevanje desetic brez preštevanja posameznih števil. 

12. vaja: Odštevanje v obsegu do 100. 

Ponovimo korake iz 8. vaje in vajo nadgradimo z 

dodajanjem desetic. Sprva naj učenec odšteva le enice 

brez da bi prišlo do prehoda npr. 27 - 5. Potem zahtevnost 

povečamo tako, da je račun s prehodom npr. 54 - 8. V 

nadaljevanju naj odšteva desetice npr. 33 - 20. Ob tem 

sprva preštevamo posamezna števila in vsakokrat učencu 

pokažemo, da je odvzemanje 10 prstov pripeljalo do 

enakega prikaza kot če bi enostavno odstranili butaro 10 

paličic.  Nato pa mu ponudimo mešane račune 62 - 39. 

Učence z najhujšimi oblikami SUT pri matematiki bomo 

morali mnogokrat opomniti, da je v butari 10 paličic in 

vaditi odštevanje desetic brez preštevanja posameznih 

števil. 

13. vaja: Prehod na simbolni nivo. 

Po izvedbi in mnogokratnem utrjevanju vseh vaj, lahko 

otroku ponudimo možnost simbolne uporabe paličic in 

prstov. Sprva račune ponazarjamo konkretno in grafično 

hkrati (tj. nastavljamo paličice in prste) (slika 12). 

Desetica je grafično predstavljena kot ravna vodoravna 

črta, ki ponazarja butaro desetih paličic (ki je med 

računanjem vedno pred nami postavljena vodoravno). 

Posamezen prst je predstavljen kot hribček, ki bi nastal, 

če bi prst obrisali s pisalom.  

 

Slika 12: Hkraten prikaz števila 19 na konkretnem in 

simbolnem nivoju  

Ko bo otrok ponotranjil rabo grafičnih simbolov, pa 

lahko računa brez uporabe paličic in prstov. Grafične 

ponazoritve za paličice in prste pri seštevanju naj doriše 

in ob tem ne pozabi iti na tržnico po butaro, čim bo imel 

narisanih več kot 10 prstov. Pri odštevanju pa naj 

enostavno prečrta desetice in enice ter na koncu prešteje, 

kar mu je preostalo (sliki 13 in 14). Ob tem bomo 

najverjetneje otroka morali mnogokrat opomniti, da je v 

vodoravni črti (butari paličic) skritih 10 paličic, torej 
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bodo morali vodoravne črte vedno šteti po deset naprej. 

Tudi pri odštevanju ponavljamo, da je potrebno iti na 

tržnico po prste, kadar nam jih bo zmanjkalo in jih 

»plačati« z butarami. 

 

Sliki 13 in 14: Prikaz odštevanja pri računu 19 – 11 in 

končni rezultat. 

4.3 Uporaba matematičnega 

besednjaka 
Otroke pogosto begajo besedilne naloge, ki predvidevajo 

priklic matematičnih izrazov osnovnih računskih operacij 

na primer vsota, razlika, produkt, zmnožek, količnik. V ta 

namen sem sestavila zgodbico z naslovom Vesela račka 

je zapela kikiriki. Naslov je namensko nenavaden, saj si 

nenavadne reči otroci bolje zapomnijo. Vsaka beseda v 

naslovu predstavlja prvo črko rezultata posamezne 

računske operacije (slika 15).  

 

Slika 15: Vesela račka je zapela kikiriki 

4.4 Priklic aritmetičnih dejstev 
Učenci s SUT pri matematiki imajo pogosto težave s 

pomnjenjem aritmetičnih znakov ali simbolov ter 

povezovanjem le-teh z računskimi operacijami in izrazi. 

V takih primerih jim pomagam pri izdelavi spominskega 

kartončka (preglednica 1). 

Preglednica 1: Računske operacije 

računska 

operacija 

znak postopek 

SEŠTEVANJE + ••••• 
3 + 2 

ODŠTEVANJE - ••••• 
5 - 1 

MNOŽENJE • ••••    •••• 
2 • 4 

računska 

operacija 

znak postopek 

DELJENJE :       ••••••              
•  ••     ••     •• 

6 : 3                

Za utrjevanje poštevanke uporabljajmo čim več različnih 

in zabavnih didaktičnih pripomočkov, kot so kartončki s 

poštevanko in računi deljenja, tabele idr. Nekaterim 

učencem pri pomnjenju poštevanke pomaga, da si rišejo 

vzorčke za posamezno poštevanko. Krog je oštevilčen s 

števkami od 0 do 9. Risati začnejo vedno pri 0 in 

potegnejo črto do števila, ki je prvi rezultat poštevanke. 

Na primer za poštevanko št. 7 bo prva črta potekala do 

števila 7 (1x7=7). Druga črta bo potekala od 7 do 4 (4 

predstavlja št. 14, ki je rezultat 2x7). Tretja črta bo 

potekala do števila 1 (1 predstavlja število 21, ki je 

rezultat 3x7) (slika 16). Na podlagi vzorca lahko 

predvidevajo, katero bo naslednje število. Končni vzorec 

je odvisen od poštevanke (slika 17). 

    

Sliki 16 in 17: Poštevanka števila 7 do večkratnika št. 3 in 

končni vzorec 

5. ZAKLJUČEK 
V prispevku sem prikazala nekatere primere dobre prakse 

za pomoč učencem s SUT pri matematiki. Dejstvo je, da 

konkretni pripomočki, strategije oz. razlage ne bodo 

primerni za vsakega učenca. Pomembno je, da iščemo 

različne načine in razlage za obravnavo snovi. 

Predstavljene vaje in pripomočki so primerni tudi za 

uporabo pri otrocih, ki nimajo specifičnih primanjkljajev, 

vendar potrebujejo dodatno motivacijo oz. več utrjevanja. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi moramo biti pri 

svojem delu fleksibilni, odprti in predvsem vztrajni pri 

iskanju kar najboljših rešitev za otroka.  
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POVZETEK  

Neobvezni izbirni predmet UMETNOST na šoli poučujem peto leto. Predmet vključuje sedem različnih področij: literarno, 

likovno, glasbeno, plesno, folklorno, gledališko ter filmsko ustvarjanje. Splošni cilj je vzbujanje učenčeve radovednosti, 

sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti. Učenci z ustvarjanjem izražajo in 

spoznavajo sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo, razvijajo samozavest, samopodobo, osebnostno in 

nacionalno identiteto. Predmet UMETNOST in z njim povezane učenčeve aktivnosti kulturno in umetnostno vzgajajo učenca 

za kakovostno preživljanje prostega časa. Predmet je fleksibilno naravnan, zato ga izvajamo kot blok ure, intenzivne vaje, 

sobotne delavnice, tabore…Omogoča nam povezovanje na dveh ravneh: medpodročno povezovanje, ki prepleta različne 

umetniške vsebine ter medpredmetno povezovanje na ravni vsebin, pojmov in dejavnosti 

( npr. z družbo, naravoslovjem, slovenščino, športom, tujimi jeziki…) Namen je tudi z ustvarjalnimi dejavnostmi predstaviti 

se na šolskih in izvenšolskih prireditvah in dogodkih. V okviru našega dela smo pripravili tri glasbeno – gledališke predstave: 

Juri Muri v Afriki, Juri Muri po Sloveniji ter Nebesno gledališče. V delo so aktivno vključeni vsi učenci po svojih interesih in 

močnih področjih. Sodelujejo z likovnimi, scenskimi, filmskimi, pevskimi, plesnimi prispevki, dramatizacijo in lutkami. 

Sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo. Izdelke razstavljamo v galeriji Šola Idej, s predstavami pa se predstavljamo v Domu 

kulture Kamnik.  

Ključne besede  

ustvarjalnost, individualnost, močna področja, skupinski duh, sodelovalnost 

ABSTRACT 

I have been teaching ARTS as an optional, non-compulsory subject for five years. There is a variety of fields involved in the 

subject, such as literature, arts, music, traditional dance folklore, drama and film creativity. The main goal is to arouse pupils’ 

curiosity, to teach them relaxation techniques through the use arts, to encourage their interest and develop an individual’s 

active attitude to art and culture. By creating artistic works pupils express themselves and learn about their attitude towards 

the surrounding environment. The process itself contributes to their personal growth, boosting their self-confidence and self-

image and maintaining their personal and national identity. Besides, the subject-related student activities guide and motivate 

pupils to spend free time in a quality way. One of the subject’s characteristics is flexibility, that is why it is carried out in the 

form of double lessons, intensive practice clusters, Saturday workshops and camps. It offers a two-level integration and 

engagement: a) cross-sectoral interdisciplinary integration, which combines various artistic contents and b) cross-curricular 

integration regarding contents, concepts and activities (for example: social studies, science, Slovene language, sports, foreign 

languages etc.) An additional aim is to present creative activities by participating in school and extra curriculum 

performances and events. So far we have created and put on stage three musical – theatrical performances, namely Juri Muri 

in Africa, Juri Muri around Slovenia and Heavenly theatre. All pupils actively take part in all stages of the production in 

accordance with their talents, strong suits and interests. Their contribution is related to singing, dancing, film and drama 

production, puppet-making and set design… We cooperate with local community institutions, our exhibits are put on display 

in Šola Idej Gallery and our performances are staged in Dom kulture Kamnik.  

Keywords 

creativity, individuality, strong suits, team spirit, cooperation

1. UVOD  
Neobvezni izbirni predmet UMETNOST vključuje sedem 

(pravljično število) področij in nudi neomejeno veliko 

različnih načinov ustvarjanja in povezovanja med 

dejavnostmi. V šolskem letu nam je na voljo 35 ur, ki jih 

zaradi narave dela izvajamo kot blok ure, kot delavnice, v 

načrtu smo imeli tudi tabor, vendar ga zaradi finančnih 

težav še nismo izvedli.  

Dvakrat smo neobvezni izbirni predmet nadaljevali kot 

interesno dejavnost MLADI UMETNIKI, da smo vse 

pripravljeno, ustvarjeno povezali in odigrali v predstavi.  

V petih letih dela smo  pripravili scensko in gledališko 

priredbo dveh del avtorja: Toneta Pavčka: JURI MURI V 

AFRIKI in JURI MURI PO SLOVENIJI ter scensko in 

gledališko priredbo zgodbe NEBESNO GLEDALIŠČE 

avtorja Borisa A. Novaka. 
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2. PREDSTAVITEV NAČINA DELA 

PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM 

PREDMETU UMETNOST 

2.1 Predstavitev neobveznega predmeta 

staršem in učencem 
Predstavitev je za delo pri predmetu zelo pomembna. 

Starši včasih zmotno mislijo, da otroka morajo nekam 

vključiti, ravnajo se po zgledu večine, predmet razumejo 

kot neke vrste sproščanja ali pa ga celo podcenjujejo 

rekoč: tam samo malo rišejo, pojejo, plešejo… Za starše 

in učence zato pripravim natančno predstavitev predmeta, 

kjer jih seznanim s predmetom (zasnovanost, število 

ur…), s splošnimi cilji, z medpodročnim in 

medpredmetnim povezovanjem ter preverjanjem in 

ocenjevanjem [1]. 

2.2 Uvodna srečanja 
Na prvih srečanjih vedno naredim poizvedbo o učenčevih 

interesih, njihovih močnih področjih. Pripravim anketni 

vprašalnik, kjer učenci izrazijo svoja pričakovanja, želje, 

navedejo svoja močna področja in področja, kjer želijo 

biti aktivni in ustvarjalni. V igri »POKAŽI, KAJ ZNAŠ« 

se predstavijo na področjih, ki so jim blizu, jih zanimajo 

in kjer se čutijo močne. 

Primeri vprašanj oz. nalog iz anketnega vprašalnika: 

PRI PREDMETU UMETNOST BI RAD: 

LIKOVNO USTVARJANJE 

- ustvarjal z različnimi likovnimi materiali in orodji 

nove likovne izdelke; 

- z likovnim ustvarjanjem pomagal pri izdelavi 

likovnih podob gledališke predstave (scene). 

LITERARNO USTVARJANJE 

- se pogovarjal o prebranem in o tem pisal; 

- ustvarjal raznovrstna besedila: doživljajska, 

domišljijska, ustvarjalna. 

Sledijo podobna vprašanja za vsa področja. Na koncu 

izberejo svoje močno področje. V kombinirani tehniki     

(fotografija in slikanje) naslikajo svojo podobo, ki je 

lahko domišljijska in izraža njihove interese. 

Pripravimo si tudi mapo za nekakšen »PORTFOLIO«, 

kamor si potem preko leta shranjujejo literarne, likovne 

izdelke, fotografije in podobno. 

 

Slika1: Mapa za portfolio 

 

Slika 2: Izdelek učenke iz uvodnih ur 

2.3 Primeri dobre prakse na 

posameznih področjih 
2.3.1 Literarno področje 
Vsako leto si za delo izberemo neko temo in literarno 

predlogo, ki nam je opora za ustvarjanje in poustvarjanje. 

Učence vodim, usmerjam, vendar, če se le da, izhajam iz 

njihovih predlogov in idej. Pri predstavi Juri Muri, ki smo 

se je lotili, smo potrebovali besedilo za dialog med 

Jurijem in mamo. Zgodbo, zapisano v verzih, smo 

večkrat prebrali in razdelili vloge. Besedila, ki je 

manjkalo za našo priredbo in dramsko izvedbo, se je 

lotila kar deklica, ki je dobila vlogo mame. Tako, kot si je 

interpretacijo vloge zamislila sama. 

Citat besedila učenke Anamarije: 

»Juri! Juri! Ti umazani fantič! 

Kje se klatiš? Kje sprehajaš? 

Zakaj mi venomer nagajaš? 

Pridi, pridi, kar takoj! 

Bog ve, kako umazan si nocoj! 

Treba te bo spet umiti in lepo te urediti. 

Joj prejoj me, kakšen sin! 

Zmeraj, zmeraj bolj sivim! 

Čakaj, čakaj, te že dobim! 

2.3.2 Likovno področje 
Na likovnem področju največ ustvarjamo na izbrano 

temo. Dela se lotimo načrtno, da izdelke uporabimo za 

razstavo v galeriji Šola Idej ter rekvizite in sceno pri 

predstavi [2]. 
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Slika 3: Maske za predstavo Juri Muri v Afriki 

 

Slika 4: Živalski vrt v predstavi Juri Muri po Sloveniji 

 

Slika 5: Kurenti iz predstave Juri Muri po Sloveniji 

 

Slika 6: Zbor ptic - lutke za predstavo Nebesno gledališče 

 

Slika 7: Priprava kulise za predstavo Nebesno gledališče 

2.3.3 Glasba in ples 
V naše predstave vpletemo veliko glasbe in plesa. 

Izkoristimo in razvijamo vse pevske in plesne talente, 

sodelujemo s šolskim bandom in starši. Glasba za 

predstavo Nebesno gledališče je avtorska, delo mame 

Teje Maležič. Veliko idej za ples imajo že učenke same, 

včasih poiščemo še kakšen nasvet zunanjih sodelavcev. Z 

glasbenimi in plesnimi točkami nastopamo tudi na 

šolskih prireditvah [3]. 

 

Slika 8: Afriški ljudski ples v predstavi Juri Muri v Afriki 

 

Slika 9: Kekčeva pesem in ples v predstavi Juri Muri po 

Sloveniji 

2.3.4 Folklora 
Folklorne elemente ( igre in plese) smo vključili v obe 

predstavi o Juriju Muriju, pripravimo pa tudi različne 

splete in se z njimi predstavimo na šolskih prireditvah. 

Sodelovali smo na Veronikinem festivalu ter na prireditvi 

Dnevi narodnih noš v Kamniku [4], [5]. 

 

Slika 10: Ljudska igrica v predstavi Juri Muri v Afriki 

 

Slika 11: Ljudsko petje v predstavi Juri Muri po Sloveniji 

2.3.5 Gledališče  
Pri predmetu delamo načrtno, tako da vse, kar ustvarimo 

na likovnem, glasbenem, plesnem, folklornem področju, 

vključimo in povežemo v končni izdelek: glasbeno - 

gledališko predstavo. Sami tudi izdelamo rekvizite in 

sceno. Ker je dela zelo veliko, ur, ki so nam na voljo pa 

samo 35 na leto, smo že dvakrat z delom nadaljevali in ga 

zaključili z interesno dejavnostjo [6], [7], [8]. 
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Slika 12:  Prizor iz predstave Juri Muri v Afriki 

 

Slika 13: Prizor iz predstave Juri Muri po Sloveniji 

 

Slika 14:  Prizor iz predstave Nebesno gledališče 

2.3.6 Film 
Prave filmske umetnosti se do sedaj še nismo lotili, smo 

pa na taboru v Kamniški Bistrici veliko fotografirali in s 

kratkimi filmčki dokumentirali nekaj ljudskih iger. 

 

Slika 15: Ljudska igra ”gnilo jajce” 

3. SODELOVANJE 

3.1 Medpredmetno sodelovanje 
Pri vseh predstavah smo sodelovali s šolskimi 

računalničarji: Janezom Bergantom, Branetom Božičem 

in Saro Zalesnik, glasbenikom Markom Bračičem, 

učiteljico za tehniko Metko Bizjak za pripravo kostumov 

ter s tehničnim osebjem Romanom Kokoletom, Janijem 

Mošnikom, Martinom Frecetom, Francijem Griljcem pri 

pripravi scene, ozvočenju in osvetlitvi.

 

 

Slika 16: Sodelovanje s šolskim bandom 

 

Slika 17: Sodelovanje s šolskim računalničarjem 

 

Slika 18: Tehnični sodelavci 

3.2 Sodelovanje s starši 
Starši so nam veliko pomagali že pri prvi predstavi Juri 

Muri v Afriki. Odigrali smo jo desetkrat, na štirih 

različnih lokacijah. Starši so nam pomagali s prevozi, pri 

oblačenju, pripravi na predstavo.                                               

Glasba  oz. songi v predstavi Nebesno gledališče so 

avtorsko delo gospe Teje Maležič, prav tako nam je 

veliko pomagala pri tehničnem delu izdelave rekvizitov 

za predstavo. 

 

Slika 19: Sodelovanje s starši 

3.3 Sodelovanje z lokalno skupnostjo 
S spleti ljudskih iger in plesov smo se dvakrat predstavili 

na Veronikinem festivalu. Udeležili smo se povorke na 

Dnevih narodnih noš v Kamniku. 
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Slika 20: Sodelovanje na prireditvi Dnevi narodnih noš v 

Kamniku 

S predstavo Juri Muri v Afriki smo nastopali v Domu 

kulture Kamnik, v Kulturnem domu Mekinje ter v 

Kulturnem domu Ignacija Borštnika v Cerkljah na 

Gorenjskem. Odigrali smo deset predstav. 

 

Slika 21: Predstava ob prihodu dedka Mraza v Mekinjah 

Z likovnimi izdelki in kulturnim programom vsako leto 

ob tednu otroka sodelujemo na razstavi v galeriji Šola 

Idej na razpisano temo. 

 

Slika 22: Razstava “ ČAROBNOST” v galeriji Šola Idej 

 

Slika 23: Razstava POVABIMO SONCE V ŠOLO s 

kulturnim programom 

3.4 Sodelovanje z ostalimi sodelavci in 

vodstvom šole 
Pri našem delu in načrtovanju le tega je zelo pomembno 

tudi sodelovanje z ostalimi učitelji, saj učenci v času 

intenzivnih vaj, priprave na predstave ali predstave izven 

šole, izostajajo od pouka. Pri tem potrebujemo soglasje, 

spremstvo in podporo razrednikov in vodstva. 

 

Slika 24: Čestitke ravnatelja za avtorsko glasbo 

4. ZAKLJUČEK 
Neobveznem izbirni predmet umetnost učencem nudi 

mnogostranski razvoj ustvarjalnosti, razvijanje 

individualnosti, močnih področij, dvig samozavesti, 

hkrati pa spodbuja samostojnost, sodelovalnost in krepi 

skupinski duh. 

 

Slika 25: Medsebojna pomoč 

 

Slika 26: Druženje na delavnicah v Kamniški Bistrici 

  

Slika 27: Pohvale Za predstavo Juri Muri v Afriki 

 

Slika 28: Pohvale za predstavo Nebesno gledališče 

 

Slika 29: Naš moto: VSAK ČLOVEK JE ZASE SVET! 
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TEMELJI BRALNE PISMENOSTI 

THE FOUNDATION OF THE READING LITERACY  

Maja Trunkelj 
Osnovna šola Šentjernej  

Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej 

maja.trunkelj@guest.arnes.si 

POVZETEK 

Bralna pismenost je temeljna zmožnost in vrednota, ki omogoča napredek, razvoj, svobodo, ozaveščanje, enakost in 

demokracijo (Nolimal, 2011). Na številnih osnovnih šolah v Sloveniji strokovni delavci oblikujejo strategijo razvoja bralne 

pismenosti in pripravijo evalvacijsko  poročilo. Na nacionalni ravni je oblikovan predlog strategije razvoja bralne pismenosti 

(Pečjak idr., 2017). Do učinkovitega razvoja veščin branja in pisanja ter funkcionalne uporabe le-teh lahko pride le ob 

razvitih predpogojih za razvoj opismenjevanja. V prispevku želimo pojasniti pomen in postopnost fonološkega zavedanja ter 

utemeljiti razvoj branja in bralnega razumevanja. Postopnost razvoja branja si sledi v fazah dekodiranja, usvajanja tehnike 

branja, natančnosti pri branju in razvijanju hitrosti branja. Temu sledi razvijanje bralnega razumevanja ob stopnjevanju 

zahtevnosti besedil. Kasneje lahko z učenci razvijamo različne bralne učne strategije. Sistematičen in strukturiran pristop je 

namreč tisti, ki omogoča jasno načrtovanje ciljev, pregledne dejavnosti ter udejanjanje strategije razvoja bralne pismenosti na 

lokalni in nacionalni ravni. 

Ključne besede 

Bralna pismenost, fonološko zavedanje, dekodiranje, tehnika branja, strategije 

ABSTRACT 

Reading literacy is a fundamental ability and value, which enables progress, development, freedom, awareness, equality and 

democracy (Nolimal, 2011). At numerous primary schools in Slovenia, professional workers design a strategy for a reading 

literacy and prepare an evaluation report. A strategy’s proposal for developing reading literacy is designed on a national level 

(Pečjak idr., 2017). Only with developed preconditions for literacy can lead to developed reading and writing skills and their 

functional use. We want to clarify the meaning and gradual phonological awareness in the article and establish the 

development of reading and its comprehension. The gradual reading development follows in the decoding phases, learning 

reading techniques, the accuracy at reading and developing the reading speed. The development of reading comprehension 

with the escalation of the text difficulty follows. We can later develop different reading strategies with pupils. A systematic 

and structured approach is the one that enables a clear planning of goals, clear activities and the strategy’s realization for 

developing reading literacy on a local and national level. 

Keywords 

Reading literacy, phonological awareness, decoding, reading technique, strategies 

1. UVOD  
V zadnjih letih je mogoče opaziti preskok v razvoju v 

državah tretjega sveta. Ljudje v Afriki in Aziji na 

nekaterih področjih še vedno nimajo urejenih bivališč in 

higienskih razmer. Marsikje pa je razvito brezžično 

internetno omrežje. Gre za kontradiktoren pojav, ki 

spominja tudi na preskok rabe stacionarnih telefonov. V 

nekaterih državah ljudje sprva niso imeli 

telekomunikacijskih naprav, počasnega razvoja preko 

stacionarnih telefonov ni bilo, danes pa spretno 

uporabljajo pametne mobilne naprave. Ti preskoki v 

razvoju so izraziti in se odražajo na številnih sferah v 

življenju posameznika in družbe. Zdi se, da se lahko 

podoben korak zgodi tudi v naši družbi na področju 

bralne pismenosti. Današnje generacije za življenje ne 

potrebujejo več znanj kot so ročno izpolnjevanje 

položnic, obrazcev, strukturno oblikovanje življenjepisa, 

pisanje pisem in priprava pisemskih ovojnic. IKT 

tehnologija tudi v naši družbi sili današnje odraščujoče 

generacije v drugačen pogled na razvoj veščin branja, 

pisanja ter bralne pismenosti. Učenci jasno povedo, da 

informacije hitro najdejo na medmrežju. Zamudno 

pisanje ličnih sporočil ni več potrebno, saj se 

sporazumevajo preko drugih informacijskih kanalov. V 

bralni pismenosti ne vidijo ključne vloge in uporabne 

vrednosti v življenjskih situacijah. Po drugi strani se 

strokovni delavci v šolah trudimo približati učne vsebine 

tudi s pomočjo rabe IKT. Iz oddaljene perspektive se je 

potrebno vprašati ali ne gre spet za prenagel korak v 

razvoju, kjer “udobje” prehiteva “varnost” in gotovost. 

Odprto ostaja vprašanje o izvajanju strukturiranih in 

postopnih dejavnostih za razvijanje bralne pismenosti s 

katerimi je mogoče učinkovito zgraditi predpogoje razvoj 

veščin branja in pisanja. Pedagoška stroka mora kritično 

presoditi pomen uporabe IKT ter prevetriti sistematičnost 

razvijanja bralne pismenosti glede na starost in razvoj 

učencev ter slediti smernicam nacionalne strategije.  

2. IZHODIŠČA NACIONALNE 

STRATEGIJE ZA DVIG BRALNE 

PISMENOSTI 
13. aprila 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport odprlo javno razpravo na predlog besedila 

Nacionalna strategija za bralno pismenost. Razvijanje 

bralne kulture in bralne pismenosti je opredeljeno kot 

mailto:maja.trunkelj@guest.arnes.si
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eden izmed temeljev razvoja slovenske države in 

nacionalne identitete.  

S. Pečjak idr. (2017) navajajo, da je bralna pismenost 

temelj vseh drugih pismenosti ter jo utemeljujejo kot 

ključno za razvoj posameznikovih potencialov ter 

uspešno sodelovanje v družbi. Svet EU je že leta 2009 

sprejel nov strateški okvir v katerem je navedeno, da je 

potrebno do leta 2020 odstotek slabše opismenjenih 

učencev zmanjšati na manj kot 15%. Dokončni dokument 

slovenske nacionalne strategije za dvig bralne pismenosti 

je še v pripravi. Rezultati raziskav PISA iz leta 2009 in 

2012 so pokazali na podpovrečne dosežke na področju 

bralne pismenosti v primerjavi z drugimi državami 

OECD. Leta 2015 so bili rezultati višji in nad povprečjem 

v primerjavi z državami OECD, še vedno pa ostajajo 

šibkeje razvite stopnje višjih ravni bralne pismenosti 

(PISA, 2015).  

3. POSTOPNOST RAZVIJANJA 

BRANJA IN PISANJA 
S. Pečjak idr. (2017, str. 7) navajajo: »Strokovni delavci 

in delavke ter drugi izobraževalci in izobraževalke 

zagotavljajo nadgrajevanje bralne pismenosti, ki je 

usklajeno s predznanjem, interesi in drugimi značilnostmi 

posameznic in posameznikov. To velja tako za manj 

zmožne bralce in bralke kot tudi za tiste z razvitejšo 

bralno zmožnostjo.« 

Ključnega pomena je, da so koraki razvoja veščin branja 

in pisanja postopni, sistematični ter skrbno načrtovani. 

Določena obdobja v razvoju so časovno ključna za razvoj 

predbralnih dispozicij ter jih z neustreznim načrtovanjem 

lahko zamudimo ali prehitro razvijamo. Trdimo lahko, da 

so le dobro razviti temelji branja in pisanja ustrezna 

osnova za razvijanje bralne pismenosti ter njenih višjih 

ravni.  

3.1 Predlog nacionalne strategije za 

razvoj bralne pismenosti 
Predlog nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 

(Pečjak idr., 2017) opredeljuje specifične cilje za razvoj 

bralne pismenosti po posameznih obdobjih. V 

nadaljevanju izpostavljamo in kratko povzemamo 

nekatere izmed ciljev za predšolsko in osnovnošolsko 

obdobje: 

3.1.1 Predšolsko obdobje 
- Dejavnosti za razvoj za razvoj pojmovanja tiska, 

fonološkega zavedanja, grafomotorike, vidnega 

zaznavanja. 

- Spoznavanje jezika, razvoj govora, širjenje 

besedišča, razvoj razumevanja prebranega ter razvoj 

pozitivnega odnosa do branja. 

3.1.2 Prva triada (6 – 9 let) 
- Razvijanje bralne kulture in motivacije za branje. 

- Tekoče branje besedil z razumevanjem v obsegu 

vsaj 500 besed. 

- Pisanje besedila o prebranem v obsegu 200 – 300 

besed. 

3.1.3 Druga triada (9 – 12 let) 
- Razvijanje avtomatizacije tehnike branja in branja z 

razumevanjem. 

- Glasno in tiho branje besedil z razumevanjem. 

- Uporaba enostavnih in kompleksnih bralnih učnih 

strategij.  

- Samostojna pisna tvorba in utemeljevanje. 

- Samostojna in kritična uporaba bralnih virov (tudi 

spletnih). 

- Uzaveščanje lastnega procesa branja. 

3.1.4 Tretja triada (12 – 15 let) 
- Branje daljših in kompleksnejših besedil. 

- Fleksibilno prilagajanje hitrosti branja. 

- Uporaba in ustrezna izbira enostavnih in 

kompleksnih bralnih učnih strategij.  

- Kritično sprejemanje vsebine pri branju (primerjava 

besedil, oblikovanje domnev, utemeljevanje, 

kritično vrednotenje besedila). 

- Samostojna pisna tvorba in utemeljevanje.  

- Samostojna in kritična uporaba tiskanih in drugih 

virov.  

Temeljno raven bralne pismenosti naj bi doseglo vsaj 

90% vseh učencev in učenk, 10% pa tudi najvišje ravni.  

Temeljna raven bralne pismenosti zajema (PISA, 2015): 

- Iskanje ene ali več informacij v besedilu z 

upoštevanjem različnih pogojev. 

- Prepoznavanje vodilnih idej besedila. 

- Razumevanje odnosov. 

- Oblikovanje pomena besedila in sklepanje na nižji 

ravni. 

- Primerjava na podlagi ene značilnosti besedila. 

- Primerjava in povezovanje več informacij iz 

besedila z lastnimi izkušnjami in znanjem.  

3.2 Fonološko zavedanje 
Fonološko zavedanje se ne razvije spontano, nekateri 

učenci za razvoj slednjega potrebujejo več časa in 

izkušen, drugi manj. Slabo razvito fonološko zavedanje je 

eden izmed glavnih kriterijev za rizičnost uspeha pri 

razvoju veščin branja in pisanja. Pomembno je, da 

otrokom v predšolskem obdobju in v prvi triadi 

omogočimo veliko izkušenj, vaj in iger s katerimi 

sistematično razvijamo fonološko zavedanje.  

Dejavnosti za razvijanje fonološkega zavedanja: 

- Določanje dolžine besede, 

- štetje besed v povedi, 

- razdeljevanje besed na zloge, 

- štetje zlogov v besedi, 

- določevanje začetnega, končnega in sredinskega 

glasu v besedi, 
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- prepoznavanje in tvorjenje rim, 

- iskanje besed na določen začetni/končni glas, 

- analiziranje besed na zloge, 

- sintetiziranje besed na zloge.  

3.3 Faze razvoja branja 
Branje se ne razvija spontano, razvijamo ga sistematično 

preko skrbno načrtovanih dejavnosti, ki si sledijo v 

strukturiranem zaporedju. Pomembno je, da učenec 

usvoji posamezno stopnjo ter nato preide na naslednjo. 

Slabo utrjene in neizurjene predhodne faze so lahko 

vzrok za  težave pri branju. 

3.3.1 Dekodiranje 
Dekodiranje je prva faza razvoja branja. Pojasnimo jo 

lahko kot pretvorbo ortografske reprezentacije, tj. črke v 

korespondenčno fonološko reprezentacijo, tj. glas. M. 

Demšar (2016) pojasni, da mora učenec v fazi 

dekodiranja pravilno prebrati zapisano črko, kasneje 

besedo in poved. Pomembno je, da je dekodiranje 

dodobra izurjeno ter da poteka avtomatizirano, brez 

posebnega napora. Učenec naj ob predloženi črki 

avtomatizirano prikliče pripadajoč glas, črke naj bodo 

različnih oblik, barv in velikosti. Vzpostavimo pa tudi 

obraten proces, ko učenec ob reproduciranem glasu 

pokaže na pripadajočo črko. Ko učenec uspešno obvlada 

dekodiranje preidemo na naslednjo fazo, tj. usvajanje 

tehnike branja. 

3.3.2 Usvajanje tehnike branja 
Usvajanje tehnike branja je postopek, ko se učenec uči 

ustreznega povezovanja črk ter zanje prikliče spojene 

fonološke reprezentacije. Smiselno je, da postopek 

začnemo s poučevanje vlečenja glasov, pri čemer je eden 

od glasov vedno samoglasnik, npr. MA, ME, MI, MO, 

MU. Ob tem lahko uporabimo poučevanje z gibanjem in 

vizualne reprezentacije. Ko učenec dodobra usvoji 

opisano fazo preidemo na vlečenje glasov z dvema 

samoglasnikoma, npr. AMA, AME, AMI, AMO, AMU. 

Ob tem se poslužujemo učenčevega prednostnega učnega 

stila. Vlečenje glasov naj bo dobro izurjeno, nato 

preidemo na naslednjo fazo. 

3.3.3 Branje samoglasniških in soglasniških 

zlogov 
Učenec je v prejšnji fazi usvojil vlečenje glasov in zaznal 

linearnost branja. Sedaj učenec bere sprva samoglasniške 

zloge napisane na kartončkih, listu. Ob tem ga usmerimo 

z vizualnimi reprezentacijami (npr. loki) ter beremo po 

modelu. Nato učenec bere soglasniške zloge napisane na 

kartončkih ali listu. Ti so nekoliko težje berljivi zato 

imajo učenci s slednjimi nekoliko več težav. Ponovno se 

poslužujemo branja po modelu in vizualnih ponazoril.  

3.3.4 Vezava zlogov 
Ko je branje nesmiselnih samoglasniških in soglasniških 

sklopov utrjeno, začnemo s fazo povezovanja zlogov. 

Zloge napisane na kartončkih iz prejšnje stopnje zložimo 

skupaj in učenca spodbudimo k branju. Nekateri učenci 

bodo vezavo zlogov hitro usvojili, drugi bodo imeli s tem 

več težav. Pomembno je, da učencem tudi v tej fazi 

beremo po modelu ter jim pojasnimo, da tako preberemo 

besedo, ki ima lahko določen pomen ali pa ne, npr. MA-

MA ali ZA-TA. Ob tej vaji nastajajo smešne besede, 

ključno je, da se skupaj z učencem ob branju zabavamo, 

pohvalimo za vsak napredek in prepoznan pomen pri 

prebrani besedi.  

3.3.5 Branje krajših besed 
V naslednji fazi učencu predložimo na kartončkih ali listu 

zapisane krajše besede (dvozložne, trizložne). Po potrebi 

zloge vizualno razdelimo s črto, različnimi barvami 

zapisa ali loki. Učenec ob prebrani besedi pojasni pomen 

prebranega.  

3.3.6 Branje daljših besed 
Postopoma prehajamo na branje daljših besed. Učenca 

spodbudimo, da si po potrebi sam vizualno razdeli besedo 

na zloge. Počasi vizualno razdeljevanje opustimo. 

Pojasnimo pomen prebranega.  

3.3.7 Branje povedi 
Ob izurjenem branju besed preidemo na branje povedi – 

sprva krajših, nato daljših. Prebranemu učenec pripisuje 

pomen.  

3.3.8 Razvijanje natančnosti in hitrosti pri 

branju 
Natančnost dekodiranja in hitrost branja sta po do 

nadaljnjega uspešnega bralnega razumevanja. Pomembno 

je, da učenec bere natančno. Natančnost pri branju 

spodbujamo z žetoniranjem napak, postavljanjem ciljev, 

spremljanju števila napak v določenem obsegu besedila 

ipd.. Pozorni smo na odzive in osebnost učenca, nekateri 

radi tekmujejo sami s seboj, spet drugi si postavijo 

željene cilje. Ko je branje dovolj natančno začnemo s 

spodbujanjem hitrosti branja. Poslužujemo se lahko 

različnih metod, npr. ponavljajoče branje, snemanje in 

samoposlušanje branja, merjenje števila prebranih besed 

v minuti ipd.. Dosežena raven natančnosti in hitrosti pri 

branju sta most do bralnega razumevanja. Zavedati se je 

potrebno, da prepočasni in nenatančni bralci ne morejo 

razviti bralnega razumevanja, saj se v procesu veščine 

branja preveč ukvarjajo z neuspešnim dekodiranjem in 

počasnostjo. Miselni procesi so tako preveč osredotočeni 

na predhodne faze, za katere smo že navedli pomen 

avtomatizacije in dobre izurjenosti.  

3.3.9 Postopnost razvijanja bralnega 

razumevanja 
Doseganje vseh predhodno omenjenih faz je ključno za 

sistematično razvijanje bralnega razumevanja. Nekatere 

osnove smo pri učencu razvijali že pri branju besed in 

povedi, saj smo ga spodbujali k pripisovanju pomena 

prebranemu. V fazi sistematičnega razvijanja bralnega 

razumevanja pa pripravimo usmerjene dejavnosti in 

naloge s katerimi učenca usmerimo k razmisleku o 

prebranem. Dejavnosti in naloge naj si sledijo 

strukturirano, na naslednjo raven preidemo ob dobri 

usvojenosti predhodne: 

- Bralno razumevanje na ravni povedi, 

- bralno razumevanje na ravni odstavka, 

- bralno razumevanje na ravni krajšega besedila, 

- bralno razumevanje na ravni daljšega besedila, 

- bralno razumevanje kompleksnejših besedil.  

Pri bralnem razumevanju na ravni krajšega, daljšega in 

kompleksnejšega besedila z učenci sočasno razvijamo 
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tudi kognitivne in metakognitivne bralne učne strategije, 

ki jih opisujeta avtorici S. Pečjak in A. Gradišar (2012).  

4. SKLEP 
Branje in bralno razumevanje se ne razvijeta sama po 

sebi. Pomembna je postopnost, poznavanje korakov 

razvoja veščine branja ter ustvarjanje ustreznih 

predpogojev za razvoj branja tj. fonološko zavedanje. 

Prehiter skok na razvoj višji faz branja brez predhodne 

izurjenosti ni smiseln, saj imajo učenci lahko številčnejše 

težave pri branju in pisanju. Nekateri učenci bodo skozi 

posamezne faze prešli hitro, bralno razumevanje bodo 

razvijali že spontano v fazah branja besed in povedi. 

Učenci s težavami in rizičnimi predispozicijami za 

specifične učne težave pa potrebujejo sistematičen 

pristop. Prav tako je potrebno razmišljati o večjem deležu 

tradicionalnih pristopov v procesu opismenjevanja in IKT 

tehnologijo uporabiti zgolj kot podporni in motivacijski 

element, nikakor pa ne kot osrednji način dela. Številne 

raziskave (Stavanger Declaration, 2018) kažejo na 

manjšo učinkovitost branja iz ekrana v primerjavi z 

branjem iz papirja. Pedagoška stroka mora predvsem v 

prvem triletju osnovnega šolanja kritično izbirati pristope 

in metode za razvoj bralnega razumevanja in poskrbeti za 

razvoj temeljev bralne pismenosti. 
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POVZETEK  

Tema prispevka, ki sem si ga izbrala, je orodje OneNote. Uporabljam ga pri pouku in je v današnjem digitalnem svetu 

prihodnost papirnatih zvezkov. V prispevku bom predstavila predvsem, kako je videti učenčev digitalni zvezek, kako ga 

uporablja v šoli in doma in zakaj je sploh uporaben. Zapiski morajo biti učencu v pomoč pri učenju, zato si s pomočjo 

digitalnega zvezka lažje poišče vsebino, ustvari si izrezke s spleta v slikovne zamisli, zapiske lahko dopolnjuje kjerkoli in 

kadarkoli, saj si jih ustvari na računalniku, tablici ali telefonu. Cilj uporabe digitalnega zvezka je tudi, da se učenci povežejo 

v prostoru za sodelovanje, kjer skupaj ustvarjajo naloge, poleg tega lahko učitelj nudi individualno podporo v zasebnih 

zvezkih. Konec je s papirnatimi izročki, digitalni zvezek je lažji kot kupi zvezkov ter je vedno in povsod z nami. 

Ključne besede  

Digitalni zvezek, OneNote, uporabnost, zapiski, izročki. 

ABSTRACT  

I chose the OneNote tool for the theme of my contribution. I use this tool at my school lesson and in today's digital world this 

tool represents the future in replacing paper-based notebooks. In the article I will mostly present what the scholar digital 

notebook looks like, how it is used at school and at home and why it is very useful in general. The notes should be helpful for 

scholars at learning. Using a digital notebook makes it easier to find specific content, creating clips from the web and 

transforming them into image ideas that are very applicable, notes can be updated anywhere and anytime since the scholars 

can create them on a computer, tablet or phone. The goal of using digital notebook is also to connect scholars into 

collaborative environment where they can create tasks together. In addition, the teacher can offer individual support in 

scholars private notebooks. The time of paper-based notebooks and handouts has come to an end and digital notebooks are 

good alternative since they are much lighter in weight than a pile of notebooks and they can be with us anytime and 

anywhere.  

Keywords 

Digital notebook, OneNote, convenient, notes, handouts. 

1. UVOD  
Microsoft v sodelovanju z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport je brezplačno omogočil 

paket Office 365 za izobraževanje vsem, ki obiskujejo 

vrtec, osnovno ali srednjo šolo, kot tudi učiteljem, 

vzgojiteljem in drugim zaposlenim. Če je vaša šola 

vključena v ta program, lahko brezplačno uporabljate 

Class Notebook in ostale aplikacije Office 365 pri pouku.  

Zakaj uporabljati digitalni zvezek namesto navadnega? 

To je izziv za učitelje, ki pa je za nekatere učence nekaj 

popolnoma običajnega. Svet, v katerem odraščajo 

današnji otroci, je precej drugačen od tistega, v katerem 

smo odraščali mi. Večina današnjih otrok že od malih 

nog raste z digitalno tehnologijo, ki je prisotna v naših 

domovih, torbicah in žepih. Zakaj ne bi učenci imeli 

možnosti dostopa do učne snovi, ko je bolan ali na 

počitnicah? Tako mu ni treba iskati zvezkov za 

prepisovanje, do digitalnega zvezka lahko dostopa preko 

telefona, tablice ali računalnika. Sama poučujem 

računalniške izbirne predmete v 7., 8. in 9. razredu, kjer 

uporabljamo digitalni zvezek OneNote Class Notebook. 

Učenci tudi na terenu uporabljajo digitalno tehnologijo, s 

katero dostopajo do svojih zapiskov in tako sproti 

dopolnjujejo, pregledujejo in ustvarjajo. Potrebujejo le 

telefon ali tablico in ne zvezka, svinčnika, radirke, 

barvnih kemičnih svinčnikov ali barvic. Na žalost pa se 

majhen odstotek otrok odloči za te predmete, tako da ne 

morem veliko učencem predstaviti svojega načina 

poučevanja. V prihodnosti upam, da bo uporaba 

digitalnih zvezkov zaživela pri več predmetih in da bodo 

učenci spoznali digitalni način dela, še preden vstopijo v 

svet samostojnosti in nadaljnjega šolanja, kjer že 

uporabljajo digitalno tehnologijo v te namene. 

2. KAJ JE ONENOTE CLASS 

NOTEBOOK? 
Najboljši način za opis OneNote Class Notebook je 

digitalni zvezek, prilagojen za delo v razredu. 

Sinhronizira se v vseh napravah, medtem ko delate, in 

vam omogoča, da vso vsebino vzamete kamorkoli s 

seboj. Z njim lahko beležite zapiske (ročno napisane in 

tipkane), risanje, zajem posnetka zaslona in snemanje 

zvoka, ki jih lahko delite z drugimi uporabniki. Je del 

zbirke Microsoft Office in je preprost za uporabo. 

Pomembno se je zavedati, da ne gre za urejevalnik 

besedil in da imajo vse strani prosto obliko – kliknete 

lahko kjerkoli v oknu in začnete tipkati. Zvezki OneNote 

za predavanja vključujejo knjižnico vsebine, prostor za 

sodelovanje za ustvarjalne dejavnosti in osebni delovni 

prostor za vsakega učenca. Učenci imajo na voljo orodja 

za risanje, s katerimi lahko označujejo besedilo, dodajo 

opombe, rišejo diagrame in ustvarjajo opombe z 
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rokopisom. Zvezki za predavanja olajšajo zbiranje 

domačih nalog, opravljanje testov in pripravo zapiskov. 

[2] 

3. UPORABA ZVEZKA ONENOTE 

CLASS NOTEBOOK PRI POUKU 
Uporaba OneNote Class Notebooka je res preprosta za 

delo in je zasnovan tako, da učiteljem prihrani čas in 

izboljša učinkovitost dela z zvezki za predavanja. 

3.1 Ustvarjanje digitalnega zvezka 
V zbirki Office 365 odprete Class Notebook. Izberete 

Ustvarite zvezek za predavanja in nato po korakih 

določite ime predavanja, vpišete dodatnega učitelja in 

določite, kateri učenci bodo vključeni v predavanje. Tako 

je zvezek ustvarjen in pripravljen, da ga učitelj uredi v 

programu OneNote. Učenci so preko elektronske pošte 

obveščeni o dostopu in že s klikom na povezavo so v 

digitalnem zvezku, kjer lahko takoj začnejo z delom. [1] 

3.2 Delitev zvezka OneNote za 

predavanja 
Zvezek za predavanja je razdeljen na tri dele: 

1. Knjižnica vsebine 

2. Prostor za sodelovanje 

3. Osebni delovni prostor 

 

Slika 1: Zvezek OneNote  

3.2.1 Knjižnica vsebine 
Knjižnica vsebine je prostor za gradivo, kot so zapiski ali 

delovni listi. Samo učitelj lahko gradivo vloži v knjižnico 

vsebine, učenci pa lahko v knjižnici vsebine preberejo ali 

kopirajo v svoje zvezke, ne morejo pa ničesar izbrisati ali 

urejati. 

3.2.2 Prostor za sodelovanje 
Prostor za sodelovanje je na voljo vsem v razredu, saj 

lahko vsi učenci v tem zvezku berejo ali pišejo. Učitelji 

in učenci lahko ustvarijo tudi nove razdelke in strani na 

način, ki jim najbolje ustreza. 

Na primer, ko se razred razdeli v skupine, si vsaka 

skupina ustvari stran, v kateri si delijo delo, povezano s 

projektom. Učenci lahko dostopajo do gradiva drugih 

skupin, zato se morajo obnašati odgovorno, da ne 

izbrišejo ali urejajo gradiva drugih skupin.  

3.2.3 Osebni delovni prostor 
Osebni delovni prostor je zasebni prostor, ki si ga deli 

učitelj in vsak posameznik. Učitelji lahko dostopajo do 

vsakega učenčevega zvezka, učenci pa lahko vidijo samo 

svojega. Tukaj si učenci prenesejo zapiske iz knjižnice 

vsebine, rešujejo domače naloge in si ustvarjajo zapiske. 

[1] 

3.3 Videz in uporaba digitalnega zvezka 
Digitalni zvezek je sestavljen iz odsekov in strani. 

Dodajamo lahko poljubno število odsekov in strani. 

 

Slika 2: Odseki in strani 

3.3.1 Odseki 
Odseki delujejo kot združevanja znotraj zvezka. Spet 

imate lahko toliko odsekov kot hočete. 

V knjižnici vsebine si pri pouku ustvarite različne odseke 

glede na dejavnosti skozi šolsko leto. Pri računalništvu 

imamo na primer odsek za seminarsko nalogo, kjer so 

navodila za izdelavo naloge. 

V zvezku OneNote ustvarite ali urejate odsek tako, da 

pritisnete desni klik na miški in izberete želeno. 

  

Slika 3: Urejanje odseka 

3.3.2 Strani 
Strani so del odsekov. Vsak odsek ima lahko več strani 

ali podstrani. Tako snov razdelite na več poglavij/strani, 

da se učenci lažje orientirajo po zvezku.  

3.3.3 Vdelava datotek 
Vsako datoteko lahko vdelate neposredno v OneNote. 

Program OneNote bo samodejno shranil vse spremembe, 

ne da bi morali ponovno vstaviti datoteko. Če delamo v 

spletni različici, pa je treba prenesti datoteko, urediti, 

shraniti na trdi disk in nato ponovno naložiti v OneNote. 

Če želite vstaviti datoteko, se pomaknite na stran, kamor 

jo želite vdelati, in kliknite zavihek Vstavljanje, izberite 

Datoteka in priložite katero koli datoteko.  
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Slika 4: Vstavljanje datoteke 

3.3.4 Zvočni zapiski 
V zavihku Vstavljanje lahko v opombe dodate video, 

zvok, posnetke zaslona in tabele. 

Zvočni zapiski so eden najboljših delov zvezka OneNote. 

Samo kliknite ikono Snemanje zvoka in OneNote bo 

začel poslušati. Ko končate, pritisnite tipko Stop in zvok 

se bo samodejno shranil in vstavil na stran. Video 

preprosto kliknete v zavihku Vstavljanje, Spletni 

videoposnetek in vpišete spletni naslov, kjer je želeni 

videoposnetek.  

 

Slika 5: Zvočni zapisi 

3.3.5 Rokopisne opombe 
OneNote podpira ročno napisane opombe. Še posebej so 

uporabne, če aplikacijo uporabljate v napravi z zaslonom 

na dotik ali tabličnim računalnikom, vendar bodo z miško 

delovale tudi na običajnem računalniku. 

Kliknite na zavihek Risanje in si oglejte razpoložljive 

možnosti rokopisa. Izbirate lahko med več barvami in 

vrstami pisal, poiščete pa lahko tudi druga orodja za 

risanje, kot so oblike, grafi in grafikoni. [2] 

 

Slika 6: Rokopisne opombe 

4. ZAKLJUČEK 
Digitalni zvezek je uporaben, zanimiv, učenci pa so ga 

pri pouku dobro sprejeli. Všeč jim je ta način dela in da 

jim ni treba pisati z roko, saj veliko raje tipkajo, 

popravljajo, dopisujejo in poljubno oblikujejo. Prednost 

je tudi to, da lahko delajo na projektu, tudi če niso v istem 

prostoru. Ko delajo v skupini, si delo pri projektu 

razdelijo, ob koncu pa se vidi vse, kot bi vsi pisali v en 

zvezek, le da je ta dostopen vsem učencem. Učitelj v 

prostoru za sodelovanje tudi zagotovi povratne 

informacije in navodila v realnem času in preko oznak za 

pomoč lahko učitelj takoj ponudi pomoč učencem, ki 

imajo težave. 

5. VIRI IN LITERATURA  
[1] Collaborating in the classroom with the OneNote 

Class Notebook [Online]. Dosegljivo: 

http://onenoteforteachers.com/en-
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[2] Dan Price. (2016). The Only OneNote Guide You’ll 
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VALENTINOVA POŠTA 

VALENTINES POST 

Maja Brusl 
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah 

Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah  

maja.brusl@os-smarje.si 

POVZETEK 

»Šolska skupnost na naši šoli živi!« Takole smo zapisali v lanskem Našem delu. In res je tako. Sem učiteljica angleškega in 

nemškega jezika in že kar nekaj let zapovrstjo sem bila izvoljena za mentorico šolske skupnosti na naši šoli. Izkazalo se je, da 

lahko učenci, predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda, učitelji in vodstvo tvorno sooblikujemo utrip življenja in dela na šoli. 

Predstavila bom nekaj primerov dobre prakse, ki so že utečeni in katere imajo otroci najraje. Najbolj pa se bom osredotočila 

na dogodek Valentinova pošta, ki se je veselimo vsi, mladi po letih in mladi po duši. Verjetno ni nobenega dvoma, kdaj 

valentinovi poštarji razveseljujejo učence in zaposlene na šoli. Ta dogodek je postal naš nekakšen praznik oziroma tradicija, 

zato ga z veseljem ohranjamo vsako leto in postajamo iz leta v leto boljši. 

Ključne besede 

valentinovo, šolska skupnost, aktivni učenci 

ABSTRACT 

"The school community lives in our school!" That is what we wrote in last year's annual report. And it's true. I am an English 

and German language teacher and I have been elected as a mentor of our school community for a few years in a row now. It 

turns out that the students, representatives of classes from 4th to 9th grade, teachers and the principle can form the life and 

work at our school very well. I'm going to present some of the examples of good practice that are proven to be good and 

which children also prefer. Most of all I am going to focus on Valentine's post, which is our main event and everybody is 

looking forward to it, young and young by heart. There's probably no doubt when Valentine’s mailmen cheer pupils and 

employees up in our school. This event has become kind of our tradition, so we are happy to keep it and try to become better 

every year. 

Keywords 

Valentine's Day, school community, active learners 

1. UVOD 
Večina  učencev preživi v šoli vsaj toliko aktivnega časa 

kot doma, če ne še več. Pri tem je pomembno, da šolo ne 

doživljajo samo kot nujno zlo, temveč tudi kot kraj novih 

spoznanj, veselja in prijetnega druženja. Velikokrat 

pozabljamo, da je poleg metod in oblik dela, ki jih 

uporabljamo pri pouku, ter vsebin, ki jih posredujemo 

učencem, pomembno tudi okolje, v katerem poučujemo. 

Tradicionalna šola se ne fokusira na emocionalno 

doživljanje, čeprav je znano, da je posameznik najbolj 

dojemljiv za učne vtise in dejavnosti, ki so emocionalno 

obarvani. Poleg pouka in rednih šolskih obveznosti vsaka 

šola nudi kup aktivnosti oziroma projektov, ki večino 

otrok pritegnejo, navdušijo in privabijo k sodelovanju na 

takšen ali drugačen način. Tako otroci na naši šoli zelo 

radi sodelujejo v Šolski skupnosti in Otroškemu 

parlamentu, ki sta pri nas ločena. V obeh je potrebno 

zavihati rokave in znati izraziti svoje mnenje, ideje ter 

zastopati razred. Valentinova pošta seveda ni šolski 

predmet, čeprav bi jo velikokrat bilo dobro imeti, jo pa 

imamo v sklopu delujoče Šolske skupnosti. Upam si 

trditi, da je nabita z emocionalnostjo, ki ob našem, skoraj 

tradicionalnem, prazniku kar poka po šivih. 

2. ŠOLSKA SKUPNOST 
Zakonsko, skupnost učencev sestavljajo predstavniki 

oddelčnih skupnosti, ki jih učenci izvolijo na začetku 

šolskega leta. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov 

oddelčnih skupnosti se preko svojih predstavnikov le-te 

povezujejo v skupnost učencev šole. Izmed 

predstavnikov izvolijo predsednika in podpredsednika 

šolske skupnosti ter mentorja. Mandat voljenih članov 

traja eno leto. file://localhost/(https/::www.uradni-

list.si:glasilo-uradni-list-rs:vsebina:2004-01-

3333%3Fsop=2004-01-3333. Člen 75:2004.). 

Naloga šolske skupnosti, torej vseh predstavnikov 

učencev in učiteljev, je ustvariti ustvarjalno skupnost, ki 

se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati 

probleme ter oblikovati skupnost, v kateri se vsi dobro 

počutimo. 

Prav tako šolska skupnost: 

skrbi za dosledno izvajanje pravil hišnega reda,  

skrbi za učni uspeh učencev, 

zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v 

zvezi s poukom, z dnevi dejavnosti, ekskurzijami, 

interesnimi dejavnostmi, s prireditvami itd., 

spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev 

ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne 

kršitve pravic učencev, 

sodeluje pri pripravi prireditev (pust, predaja ključa), 

oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja 

učencem, 

file:///C:/(https/::www.uradni-list.si:glasilo-uradni-list-rs:vsebina:2004-01-3333%3fsop=2004-01-3333.%20Ä�len%2075:2004.)
file:///C:/(https/::www.uradni-list.si:glasilo-uradni-list-rs:vsebina:2004-01-3333%3fsop=2004-01-3333.%20Ä�len%2075:2004.)
file:///C:/(https/::www.uradni-list.si:glasilo-uradni-list-rs:vsebina:2004-01-3333%3fsop=2004-01-3333.%20Ä�len%2075:2004.)
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oblikuje pravila za boljšo medsebojno komunikacijo 

med učenci ter med učenci in odraslimi, 

sodeluje v aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem 

kakovosti pri vzgojno-izobraževalnem delu, 

opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo 

učenci.  

Pravzaprav poskušamo najti veselje v vseh dogodkih na 

naši šoli, tako da noben ne ostane neopažen. Je pa res, da 

se vsi najbolj veselijo treh največjih projektov, ki so 

prepoznavni in zelo živi na Osnovni šoli Šmarje pri 

Jelšah. Prvi večji dogodek nosi naslov Norčav pust, drugi 

Valentinova pošta in tretji Predaja ključa, ki je na vrsti ob 

koncu šolskega leta. S svojim prispevkom nameravam 

predstaviti projekt, imenovan Valentinova pošta, ki je na 

naši šoli zelo odmeven in katerega se veselimo vsi, mladi 

po letih in mladi po duši. 

3. VALENTINOVO V SLOVENIJI 
Valentinovo pri nas v Sloveniji ni klasičen praznik, lahko 

bi rekli da je vrinjen, pa vendarle se, sploh pri mladih, vse 

bolj uveljavlja. Valentinova srca so prišla k nam iz 

Holandije, in sicer skupaj s samo zamislijo o prazniku. 

Sv. Valentina že dolgo poznamo tudi v Sloveniji, vendar 

je imel pri nas drugačen pomen. 

Dejstvo pa je, da je tudi pri nas ta praznik podlegel 

kapitalističnemu sistemu in je tako sanjski za trgovce, ki 

na ta dan beležijo konkreten dobiček. 

https://www.sensa.si/za-navdih/valentinovo/ [14.2.2019]. 

V večini medijev lahko beremo ali poslušamo, da 

ljubezen ni nekaj, kar bi lahko merili v enotah ali darilih. 

Zato naj svojim najdražjim podarimo preprosto darilo z 

osebno vsebino ali le izrazimo, kaj nam pomeni. In tako 

se je rodila Valentinova pošta na OŠ Šmarje pri Jelšah. 

4. VALENTINOVA POŠTA  
Pred približno desetimi leti sem na sestanku šolske 

skupnosti predlagala, da uvedemo praznovanje 

valentinovega na naši šoli, saj imamo ogromno otrok in 

zaposlenih. Vsi radi slišimo kakšno lepo besedo, misel o 

prijateljstvu, pohvalo o dobrem odnosu, delu … 

Pravzaprav nas je vodila misel, da pokukamo v svoje 

srce, se poglobimo vase, občutimo tisto najplemenitejše, 

povemo oziroma v našem primeru napišemo nekaj lepega  

tistemu, ki nam je najbližje, ki nam kaj pomeni. Ne gre 

samo za besede zaljubljenosti, temveč za prijazen, 

sočuten, spoštljiv, prijateljski odnos do vseh, ki jih 

imamo radi, jih cenimo in nam kaj pomenijo na naši šoli. 

In tako se je vse začelo. 

4.1 Potek in izvedba 
Dogodek poteka tako, da približno deset dni pred 

praznikom oziroma praznovanjem pripravimo valentinov 

nabiralnik. To je velika škatla z režo, ki je zaklenjena, in 

sicer z namenom, da pisma ter sporočila res ostanejo v 

njej. Lepo dekorirano postavimo v ložo naše šole, da je 

vidna vsem mimoidočim. Okrasimo tudi celotno avlo, 

seveda v stilu valentinovih srčkov, ki jih najpogosteje 

izdelamo sami. Vsako leto prevetrimo možgane na 

sestankih šolske skupnosti, kjer je vsaka ideja 

dobrodošla. Izvirno in ustvarjalno vedno znova okrasimo 

ložo in s tem vnašamo svežino v naš skupni prostor. 

 

Slika 1: Valentinovo na OŠ Šmarje pri Jelšah 

 

Slika 2: Pošta za 7. b razred 

V času pred 14. februarjem se v nabiralniku oziroma 

škatli nabere ogromno pisem, sporočil za sošolce, 

prijatelje, učitelje, kuharje, ravnatelja in ostale delavce 

šole. Res je tudi, da smo razmeroma velika šola, saj se 

številka otrok giblje med 900 in 1000 učenci. Če pa 

prištejemo še zaposlene, si lahko predstavljate, da je 

pošte res veliko. Dan pred valentinovim predstavniki 

šolske skupnosti pod mojim mentorstvom sortiramo 

pisma po razredih. Odlagamo jih v pripravljen škatle, kjer 

ostanejo do naslednjega jutra, ko nastopi delo 

valentinovih poštarjev. To je zelo zaželjeno in častno 

delo, za vlogo poštarja so otroci pripravljeni narediti 

skoraj vse. Izberemo jih med predstavniki šolske 

https://www.sensa.si/za-navdih/valentinovo/
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skupnosti in dodamo še kakšne, ki so kulturni in spoštljivi 

ter bodo znali prijazno razdeliti pošto. Veliko 

prostovoljcev je celo takih, ki pri učnem delu in vedenju 

niso ravno briljantni, a tu se pokažejo v popolnoma 

drugačni luči. Verjetno res ni nobenega dvoma, kdaj 

valentinovi poštarji razveseljujejo ljudi po šoli. 14. 

februar je pri nas veliki dan, ko se poštarji  celo oblečejo 

v rdeče-belo kombinacijo in vsako leto dodajo še kakšno 

srčkasto malenkost. Pošto razdelijo po vseh razredih in 

vsem zaposlenim. Tako vsakemu na šoli prinašajo mini 

čokoladico z logom OŠ Šmarje pri Jelšah, ki jih za nas 

izdelajo v čokoladnici Olimje. Tako tudi otroci, ki nimajo 

osebnih sporočil oziroma pošte, prejmejo vsaj 

čokoladico, majhno sladko pozornost, ki razveseli 

brbončice. Ta dan je vse zelo valentinovo! 

 

Slika 3: Čokoladica za vsakega 

 

Slika 4: Valentinova škatla s pismi 

 

 

 

Slika 5: Nekaj valentinovih poštarjev 

Po dogodku naredimo evalvacijo, pohvalimo dobro in 

zapišemo slabo, kar poskušamo popraviti v naslednjem 

letu. Učenke in učenci že na prvem sestanku šolske 

skupnosti kujejo načrte za Valentinovo pošto, saj pravijo, 

da jim je to najljubši praznik na šoli, ki se ga res zelo 

veselijo. Zagotovo ne vsi, vem pa, da mnogim s tem 

dogodkom polepšamo ta dan. 

5. ZAKLJUČEK 
Kot mentorica šolske skupnosti sem se v vseh teh letih 

srečevala s polnimi glavami zamisli – briljantnih in 

takšnih, ki jih še moramo pustiti dozoreti, bistrih idej in 

rešitev, izvirnih predlogov ... Pravi razmišljujoči praktiki 

so otroci. Noben večji dogodek oziroma projekt ni ostal 

nedotaknjen – pohvalili smo dobro, z idejami dopolnili 

manj dobro. In kar je najpomembneje – poslušali smo se 

in se slišali, gledali smo in videli! Lepo bi bilo, da nas to 

vodi tudi v prihodnjih letih. In kot sem zapisala  v uvodu, 

lahko učenci, učitelji in vodstvo tvorno sooblikujemo 

utrip življenja in dela na šoli, kjer se lahko vsi dobro ali 

vsaj bolje počutimo. 
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UČENJE BESEDIŠČA TUJEGA JEZIKA JE LAHKO 

ZANIMIVO. 

LEARNING FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY 

CAN BE INTERESTING. 

Mag. Vesna Kosmač 
Osnovna šola Litija 

Ulica Mire Pregljeve 3, Litija 

vesna.kosmac2@guest.arnes.si 

POVZETEK  

Besede in besedne zveze so osnovni gradniki učenja tujega jezika. Več kot jih posameznik pozna, lažje in predvsem 

bogatejše postane njegovo izrazoslovje in posledično komuniciranje. Ravno zaradi tega ne preseneča, da je obseg osvojenega 

besedišča boljši pokazatelj doseženega nivoja znanja kot slovnica, čeprav v praksi močno zaostaja. Kaj torej storiti, da bi 

učenci hitreje, na čim lažji in njim čim bolj zanimiv način osvojili zadovoljivo količino besed pri angleščini in ob enem 

razvili pozitiven odnos do tujega jezika. V ta namen sem med učenci sedmega, osmega in devetega razreda začela z mini 

učnima strategijama imenovanima "Caption contest" in "Give me five words". Obe učence spodbujata k pisanju, iskanju, 

učenju in zapomnitvi novih besed in besednih zvez ter pri tem upoštevata tako posameznikove zmožnosti kot starostno 

obdobje. Moj glavni cilj je bil spodbuditi redno uporabo novih fraz in besed, povečati zanimanje za jezik, učence čustveno 

stimulirati, jih spodbuditi k bolj sistematičnemu učenju ter spodbuditi vizualizacijo, ki dokazano močno pripomore k boljši 

zapomnitvi. V prispevku tako želim natančneje predstaviti idejno zasnovo, izvedbo ter odzive učencev na ponujeni možnosti, 

ki ju niso dojeli kot dodatni obremenitvi, temveč kot popestritev rednega dela pouka.. 

Ključne besede:  

Besede in besedne zveze, motivacija, sistematično učenje, vizualizacija, pozitiven odnos do tujega jezika. 

ABSTRACT 

Words and phrases are considered to be the basic building blocks when learning a foreign language. The more an individual 

knows, easier and above all richer his terminology and consequently his communication becomes. Precisely for this reason it 

is not surprising, that the scope of the acquired vocabulary is a better indicator of the achieved level of knowledge than 

grammar, although in practice it is far behind. So what can be done, to make students more quickly, as easy as possible, and 

in the most interesting way possible, learn a satisfactory amount of words in English, and develop a positive attitude towards 

a foreign language? For this purpose, I introduced two mini-learning strategies named "Caption contest" and "Give me five 

words" to the students of the seventh, eighth and ninth grades. They both encourage students towards writing, searching, 

learning and remembering new words and phrases, of course considering their abilities and age. My main goal was to 

stimulate a regular use of new phrases and words, to increase interest in language, stimulate students’ emotions, encourage 

them towards more systematic learning and stimulate their visualization, which has been proved to greatly contribute to better 

memorization. In this contribution, I would like to present the conceptual design, implementation and responses of pupils to 

the offered possibilities, which were not perceived as an additional burden, but rather as an enlargement of everyday lessons. 

Keywords:  

Words and word phrases, motivation, systematic learning, visualization, positive attitude towards foreign language. 

 

1. UVOD 
Vsi jeziki, tako tisti, ki jih uporablja veliko število 

govorcev, kot tisti, ki so zelo redko slišani, imajo besede. 

Pogled v zgodovino razvoja jezikov razkrije, da so ljudje 

od samega začetka za medsebojno sporazumevanje 

uporabljali bolj ali manj preproste besede in izraze. Na 

podoben način se je vsak izmed nas naučil materinega 

jezika, začenši s preprostimi besedami, delčki besed in 

besednimi zvezami. Poznavanje besedišča je osnovno 

orodje učenja vsakega jezika, brez katerega bi bilo 

govorjenje, razumevanje, branje, pisanje in poslušanje na 

primer knjig, filmov, glasbe, ali medsebojnih pogovorov 

praktično nemogoče. Učenje besedišča je potemtakem 

prava pot do osvojitve jezika, tako materinega kot tujega. 

Ker je jezik živa stvar, se tvorjenje novih besed, 

spoznavanje njihovih drugotnih pomenov in prevzemanje 

novih besed iz drugih jezikov praktično nikoli ne 

končajo, zaradi česar se tudi učenje jezika nikoli ne 

konča.       

2. NAMEN 
Poskus razvoja dveh mini učnih strategij učenja 

besedišča, s katerima sem začela v lanskem šolskem letu, 

je posledica dejstva, da se učenci velikokrat mučijo s 

komunikacijo predvsem zato, ker pri pogovoru v 

različnih starostnih obdobjih venomer uporabljajo ene in 

iste besede in besedne zveze, zaradi česar se jim, ko bi 

želeli in morali povedati več in pogovor razviti zgodi, da 

dobesedno ostanejo brez besed. Razlog je zelo preprost – 

majhen in zelo omejen besedni zaklad.  
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Izkazalo se je, da učenci v primerjavi s preteklostjo, razen 

nekaterih izjem, zelo malo berejo ter da se posameznih 

besed in fraz kljub zapisu in razlagi ne naučijo in 

zapomnijo, temveč jih (pre)hitro pozabijo, saj jih v praksi 

premalo uporabljajo. Prav branje in uporaba v praksi pa 

je tisto, kar neposredno vpliva na rast besedišča [1]. Pri 

besedišču je, čeprav mnogim težko verjetno, tako, da več 

besed kot se naučimo, lažje si jih zapomnimo, lažje 

vidimo povezave med njimi in drugimi besedami ter 

frazami, lažje razumemo njihov pomen in jih zato znamo 

uporabiti v različnih situacijah.  

Strokovnjaki ocenjujejo, da naj bi za dokaj normalno 

komuniciranje v tujem jeziku razumeli vsaj 98% 

uporabljenih besed [2], ali povedano drugače med 3.000 

in 5.000 besed, če se želimo pogovarjati in od 8.000 do 

9.000 besed, če želimo brati tujejezična besedila npr. 

časopise [3].  

Da bi vsaj malo pripomogla k izboljšanju trenutnega 

stanja, in na pravo pot proti osvojitvi 5.000 besed 

usmerila čim več učencev, ki jih bo angleščina, hočeš 

nočeš, spremljala skozi življenje, sem poskusila z dvema 

idejama, ki sta se na koncu izkazali kot všečni in zato 

uspešni. 

3. ZA ZAČETEK 
Za začetek sem žrtvovala nekaj ur, ki sem jih porabila za 

pogovor o tem, kako pomembno je poznati zadostno 

količino besed in besednih zvez. Z učenci smo ugotovili, 

da: 

- Samo učenje slovnice bistveno ne pripomore k 

izboljšanju besedišča, saj je slednja le "skelet" 

oziroma "ogrodje", ki brez besed in besednih zvez 

pri komunikaciji ne pomaga prav dosti. Je pa res, da 

je učenje slovnice veliko lažje, ker gre za sistem 

pravil, kar za besedišče ne velja. 

- Besede dajejo naši komunikaciji smisel. Na primer: 

V Londonu nam vprašanje v obliki "Where is 

the…um…?" in kriljenje z rokami ne bo pomagalo 

veliko. Naš sogovornik nas ne bo ne razumel, kaj 

šele, da bi nam dal pravi ali želeni odgovor. Šele 

prava beseda ali besedna zveza na mestu mašila 

"um" bo tista, ki nam bo odprla vrata naprej. 

- Je vedno pametno ob začetku nečesa novega 

uporabiti že osvojeno znanje, že znane besede in 

usmeriti zanimanje v področja, ki nas pritegnejo 

oziroma so nam bolj domača. Pazimo, da se sprva 

učimo pogosto uporabljenih besed in izrazov in 

manj tistih, ki so zelo redki. Ti pridejo na vrsto 

kasneje. 

- Je tudi pri jeziku koristno reciklirati. Reciklirati 

besedo pomeni, da je ne ponavljamo do onemoglosti 

da bi si jo zapomnili, temveč jo poiščemo tudi v 

drugih primerih, saj šele tako lahko ugotovimo, ali 

jo znamo pravilno uporabiti in ali jo razumemo.  

 

3.1 Strategija"Caption contest". 
V ta način dela sta me spodbudili dve dejstvi. Prvič, da 

imajo učenci med poukom v učbenike in delovne zvezke, 

ne glede na obravnavano vsebino, vedno čas narisati ali 

dopisati "humorne" izraze, med katerimi se najdejo 

nadvse domiselni in vsebinsko oz. besedno bogati. 

Njihov "dolgčas" sem se zato odločila uporabiti njim v 

korist. In drugič, da pri slikah in karikaturah bolj kot 

slovnica, ki jo je med poukom tako ali tako preveč, pri 

učencih v ospredje prihaja osredotočenost na vsebino.  

Veliko učencev je vizualnih tipov, kar pomeni, da si nove 

besede lažje zapomnijo s pomočjo slik, skic ali miselnih 

vzorcev. Ravno zato sem se odločila, da učencem, ki si 

tega seveda želijo, ponudim možnost razvijanja besedišča 

na malo drugačen način. Pred samim začetkom smo se 

tudi dogovorili, kaj od njih pričakujem in kakšna so 

pravila sodelovanja. Zanimivo je, da so učenci ponujeni 

način dela sprejeli kot zabavo s koristnimi posledicami, 

saj ob tovrstnem delu raste njihovo besedišče, se 

izboljšuje zapis besed, besedni red in celo uporaba ločil. 

Prvi teden v mesecu sem na oglasno desko v učilnici za 

angleški jezik prilepila sliko ali karikaturo, ki sem jo 

predhodno poiskala na različnih internetnih straneh 

(slika1). Prizadevam si poiskati takšne, ki naj bi pri 

učencih spodbudile željo po sodelovanju in dosegle 

maksimalni učinek glede kreativnosti. Učenci za začetek 

k sliki dopišejo krajše ali daljše izvirne komentarje, ki pa 

ne smejo biti žaljivi ali v kakršnem koli smislu 

neprimerni. Vsak, ki komentar odda, se mora pod njim 

podpisati in napisati razred, ki ga obiskuje. Učenci po 

petih dneh izberejo najboljšega, ki ga simbolično 

nagradimo. Za najboljši komentar lahko glasujejo vsi 

učenci, tudi tisti, ki ne sodelujejo aktivno. Primeri 

nekaterih zapisov učencev nastalih ob dani fotografiji so 

v nadaljevanju. 

 
 

Slika 1: Caption contest, November 2018 [4]. 

 

 "Dude! Why are you looking at me like this? 

Do you still see me wearing my Halloween 

costume?"  

 "Hey, you there…, yes, you! The feeder is 

empty." 

 "When your brother secretly opens a bag of 

candy and you are like – give me a little bit, 

you cheapskate." 

 "I was fooled. They said spring is just around 

the corner." 

 "Did you say PIZZA?" 

 "What’s up, bro?" 

 "What are you doing?" 

 "Me looking for my bestie." 

 "Can you spare a nut?" 

 "Namaste!" 

 "I’m coming to get youuuuuuu…" 

 "When you hear a chips bag opening." 

 "Me when my mum is finally leaving home." 
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Da smo pri tej strategiji na pravi poti, me je poleg 

številnih komentarjev in velike želje po delu s strani 

učencev prepričalo tudi dejstvo, da so učenci po 

določenem času sami začeli z iskanjem slik in karikatur, 

ki bi jih želeli v bodoče uporabiti.   

Iz zmagovalnega komentarja v drugi fazi skupaj 

izberemo besedo namenjeno nadaljnji obdelavi. V 

predstavljenem primeru je bila to beseda "Halloween", za 

katero smo poiskali številne besede in besedne zveze, ki 

se nanjo na kakršen koli način vežejo (slika 2).  

Kljub dejstvu, da je internet za današnje učence eden 

glavnih virov informaciji, smo se poleg spoznavanja 

uporabe digitalnih slovarjev, v razredu trudili tudi z 

navadnimi slovarji. Razlog? Uporaba slovarja bi morala 

biti veščina, ki naj bi jo učenci kljub digitalizaciji dobro 

poznali. Slovar lahko nudi pomembno podporo pri učenju 

tujega jezika, saj so v njem pravilno zapisane besede 

(spelling), njihove izgovarjave (pronunciation), pomeni 

(definitions and different meanings), različne rabe 

(various examples), izpeljanke (word formation), 

sopomenke, protipomenke, idiomi, … [8].    

 
 

Slika 2: Primeri najdenih besed in besednih zvez na 

besedo "Halloween" [9]. 

 

V naslednji, tretji fazi poiščemo besede, s katerimi 

izbrano sliko (slika 1) čim podrobneje opišemo. 

Opisovanje slik je eden od načinov, s katerim lahko 

aktivno utrjujemo uporabo že pridobljenega besedišča in 

dodajamo novega. V našem primeru smo začeli z 

viharjenjem možganov in nadaljevali z urejanjem na ta 

način dobljenih besed v kategorije kot so: videz živali, 

njen življenjski prostor, gibanje, barve, hrana, njene 

druge značajske lastnosti … (slika 3).  

Da nove besede postanejo del učenčevega besedišča, 

moramo poskrbeti učitelji, in le-te čez čas ponovno in 

večkrat vključiti v redni pouk. Nekateri ocenjujejo, da naj 

bi novo besedo učenec ponovil in obnovil vsaj desetkrat, 

preden jo zares usvoji. Žal je pogosto tako, da učencem 

predstavimo novo besedišče, ne damo pa jim pravih 

priložnosti, v katerih bi nove besede lahko uporabili.  

 

 
 

Slika 3: Primeri besed, s katerimi lahko natančneje 

opišemo dano sliko [9]. 

 

V zadnji, četrti fazi pa poiščemo še besede, ki se začnejo 

na isto črko kot "glavni igralec na sliki" v izbranem 

primeru na črko "s kot squirrel". V nadaljevanju je 

prikazan le en primer, čeprav se je besed, ki se začnejo na 

črko "s" nabralo že za pet listov formata A4 (slika 4). V 

tej fazi je pomembno, da učenci dobijo črko, na katero je 

mogoče najti veliko besed.  Posledično nastaja mini 

slikovni slovarček, ki neprestano raste.    

 
 

Slika 4: Primeri besed, ki jih poznamo in se pričnejo na 

črko "s" [9]. 

 

3.2 Strategija "Give me five words". 
Druga strategija je bolj primerna za učence devetih 

razredov, čeprav so se je pogosto lotevali tudi osmošolci. 

Kot možnost sem jo ponudila zato, ker že vrsto let 

opažam, da so učenci z mnogimi besedili, ki jih imajo v 

svojih učbenikih in delovnih zvezkih pogosto 

nezadovoljni oziroma, jih, čeprav jim omogočajo lažje in 

boljše razumevanje prebranega, ne dojemajo kot 

"pristne".  

Prav zaradi tega sem se odločila ponuditi krajša, za 

osnovnošolce bolj zahtevna avtentična besedila, ki od 

posameznika zahtevajo drugačen način dela od ustaljene 

prakse. Razumevanje besed v uporabi v pristnem besedilu 

se je pri učenju izkazalo veliko bolje kot učenje 

posameznih nepovezanih besed. Ima pa to tudi slabo 

lastnost. Zgodi se, da zaradi slabega znanja besedišča 

učenec naleti na toliko neznanih besed, da postane 

razumevanje in učenje na ta način popolnoma 

onemogočeno.  
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Ob tem je nujno poudariti, da še vedno poteka tudi 

eksplicitna razlaga posameznih besed z moje strani in da 

z učenjem posameznih besed izven konteksta ni nič 

narobe. Učencem, ki niso navdušeni bralci, takšna razlaga 

omogoča razumevanje besedila, s katerim bi sicer imeli 

velike težave. Bolj aktivnim bralcem, tistim z večjim 

besednim zakladom pa to omogoča boljše razumevanje 

sorodnih besed (trash, rubbish, garbage, litter…), 

izpeljank iz besede (care; careful, caring, uncaring, 

carefree…), zloženk (copycat, raindrop…), in ne 

nazadnje sklepanje o pomenu neznanih in manj znanih 

besed v besedilih, ki se jih lotevajo sami.     

Mnogi strokovnjaki so mnenja, da se učenci najlažje 

naučijo in zapomnijo novo besedišče, ko so izpostavljeni 

različnim jezikovnim izkušnjam (individualno branje, 

glasno branje, poslušanju drugih ko berejo, govor v 

dvojicah ali skupinah…) in različnim tipom besedil 

(časopisni članek, pravljica…) [6,7], da pa s količino ne 

gre pretiravati. Če želimo, bi se nove besede pri tujem 

jeziku zares prijele, jih je smotrno na uro učencem 

ponuditi od tri do pet [7], čeprav praksa kaže, da jih 

učitelji v želji po čim večjem znanju ponudimo mnogo 

več.  

Da bi zastavljen cilj, naučiti se in razložiti pet besed v 

angleškem jeziku, vsaj delno uspel, je bilo najprej 

potrebno k temu pritegniti učence in početje osmisliti. S 

skupnimi močmi smo prišli do naslednjih ugotovitev oz. 

pravil: 

- Nove besede so povsod okoli nas. V trgovini, 

muzeju, v parku, živalskem vrtu… Bodimo nanje 

pozorni. 

- Pomembno je, da stremimo k čim bolj bogatemu 

besednemu zakladu (če je le mogoče, vsakodnevno 

beremo knjige, članke, stripe, jedilne liste…, 

poslušamo glasbo,novice…).  

- Uporabljamo slovarje (navadne in/ali spletne), 

iščemo razlage. 

- Pomembno je, da se pričnemo uriti v razlagi besed v 

angleškem jeziku, v tako imenovanem 

parafraziranju. Začnemo z znanimi, nadaljujemo s 

težjimi, manj znanimi besedami. 

- Zavedamo se, da "se naučiti" in "znati" novo besedo 

pomeni tudi vedeti, kako in kdaj jo uporabiti v 

drugih situacijah. 

- Učenje besedišča je dolgotrajen, vseživljenjski 

proces, zaradi česar ga ni mogoče osvojiti čez noč 

ali pred preverjanjem znanja. 

- Če je mogoče, poiščemo sinonime, protipomenke, 

fraze, slengovske izraze… 

- Pri novih besedah se držimo pravila: "See it, say it, 

write it, use it." Nove besede uporabimo v praksi, pri 

pogovorih… 

 

V veliko pomoč pri razvoju te strategije mi je bila spletna 

stran [5], ki vsakodnevno objavlja po dve krajši novici iz 

različnih področij – znanost, zgodovina, narava, šport, 

aktualne novice… Novice vsakodnevno zbiram in jih 

nato konec meseca kot celoto vezane in zložene po 

datumih dam v razred. Dostopne so vsem, ki si tega 

želijo. Vsaka novica je razdeljena na tri zahtevnostne 

stopnje, kar omogoča, da si težavnost izberejo učenci 

sami, glede na zanimanje, aktualnost in pomembnost 

(slika 5).  

 

 
Slika 5: Primer besedila razdeljenega v tri zahtevnostne 

stopnje [5]. 

 

Učenci si zaenkrat izbirajo po dve besedili na mesec. 

Najprej ju preberejo sami, nato ju na glas preberemo 

skupaj. V skupini ali dvojicah se odločijo, katerih pet 

besed bodo izbrali in jih s svojimi besedami pojasnili v 

angleškem jeziku. Na začetku smo imeli kar precej težav, 

ki pa smo jih rešili tako, da smo iz besedil izbirali znane 

neznane besede in jih poizkušali pojasniti na drugačen 

način, predvsem pa z uporabo svojih besed. Na primer: V 

enem od besedil je bila zapisana beseda "weed". Med 

poskusom razlage le-te smo brez uporabe slovarjev prišli 

do zanimivih odgovorov. 

Weed (plevel):   

- bad grass; 

- unwanted plants; 

- no good plants; 

- plants we do not want in our 

garden; 

- plants that "kill" the good 

plants; 

- shitty grass; 

- tobacco…  

 

Pri nekaterih besedah smo naleteli na zanimivo situacijo, 

ko so učenci za neznano besedo že večkrat slišali, jo znali 

izgovoriti, niso pa vedeli, kakšen je njen pravi pomen, saj 

jih pri vsakodnevni rabi ne uporabljajo. Dogovorili smo 

se tudi, da pri pojasnjevanju ne kompliciramo in si, če je 

potrebno, pomagamo s slikami ali preprostimi skicami, 

saj je vizualizacija zelo pomembna pri usvajanju novega 

besedišča. Kot primer v nadaljevanju dve besedili iz 

preteklega šolskega leta (slika 6).  

 
Slika 6: Primera dveh razdelanih besedil strategije "Give 

me five words" [9]. 
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Prvo, dokaj kratko besedilo je bilo na temo plastičnih 

vrečk v okolju. Učenci so si za pojasnitev izbrali besede 

in besedne zveze: "a bag, to ban, be able to, a newspaper 

in take-out food".  Najbolj uspešni so bili pri pojasnitvi 

besed "a bag" in "a newspaper", ker sta to besedi, s 

katerima se srečujejo že od začetka učenja tujega jezika, 

zaradi česar dobro poznajo njun pomen in njune druge 

rabe. Več težav smo imeli pri besedi "to ban". Učenci jo 

poznajo iz televizije in spleta. Znali so navesti primere, v 

katerih je bila tam uporabljena, niso pa bili čisto 

prepričani, kaj pravzaprav pomeni.  

Drugo, nekoliko daljše besedilo je bilo na temo živali. 

Ponovno smo izbrali pet besed za pojasnitev "a mate, a 

camel, a hump, a treat in a toast". Zanimiva je bila beseda 

"a hump", ki so jo učenci nadgradili s sliko in 

poimenovanjem še drugih delov telesa pri kameli.  

Strategija "Give me five words" je časovno bolj zahtevna, 

saj zahteva več načrtovanja v primerjavi z dobro znanim 

prevajanjem novih besed. Verjamem pa, da bi ob pogosti 

uporabi na dolgi rok veliko pripomogla k izboljšanju 

posameznikovega besedišča. Učencev ne spodbuja le k 

učenju novih besed in besednih zvez, temveč h 

koristnemu prenosu le-teh v druge okvirje jezika, ki se ga 

učijo. Uči jih predvsem samostojnosti in rabe besed v 

resničnem svetu. 

4. SKLEP 
Usvajanje besedišča je za učenje tujega jezika najbolj 

pomembna veščina, saj na njej temeljijo vse ostale kot so 

branje, razumevanje, pisanje in govorjenje. Je orodje, 

brez katerega je komunikacija oslabljena oziroma 

nemogoča, zato je edino prav, da to orodje pričnemo 

uporabljati in razvijati čim hitreje in čim bolj kvalitetno. 

Na osnovnošolski stopnji je pomembno, da učence 

pritegnemo k učenju besedišča in jim že zelo zgodaj, že 

na nižji stopnji, omogočimo postavitev temeljev, na 

katerih bodo v bodoče lahko gradili.  

Prepričana sem, da bom obe strategiji ponudila tudi 

prihajajočim generacijam kot dopolnitev oz. popestritev 

rednega dela pouka. Ocenjujem, da ima "Caption 

contest", zelo svetlo prihodnost, saj učence pozitivno 

stimulira in zanima do te mere, da že sami iščejo poti 

naprej. Za drugo strategijo "Give me five words" pa 

predvidevam, da bo imela v prihodnje privržence med 

učenci, ki svoje šolanje nameravajo nadaljevati v 

gimnazijskih programih oz. med tistimi, ki se zavedajo 

pomembnosti dobro osvojenega in bogatega besedišča ter 

njegove rabe v praksi.  
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POVZETEK  

Namen prispevka je predstaviti ljudsko izročilo, ki ga učenci v osnovni šoli spoznavajo in poustvarjajo pri interesni 

dejavnosti folklora v okviru razširjenega programa. Folklorna dejavnost je odrska umetnost, ki je večplastna, saj vključuje 

ljudski ples, igro ter vokalno in inštrumentalno glasbo. Vsi našteti elementi se med sabo tesno povezujejo in tvorijo zgodbo. 

Ta dejavnost od začetnega šolskega obdobja dalje postopoma in sistematično nadgrajuje glasbeno in gibalno kompetentnost 

učencev, sodelovalno učenje z vrstniki in odraslimi, hkrati pa razvija in krepi celostni razvoj otroka. Rezultat kontinuiranega 

dela je odrski nastop, kjer se pri folklornikih izraža pridobljen občutek za ritem, melodijo in harmonijo, koordinacijo telesa, 

usklajenost plesnih korakov s soplesalci, orientacijo v prostoru ter prepričljivost izražanja. Ugotavlja se, da učenci usvojene 

elemente  ponotranjijo in postanejo del njihovega plesnega, pevskega in igralnega repertoarja. Postanejo podlaga za 

nadgradnjo učenja zahtevnejših plesnih korakov ter petje dvo- in triglasja, zato je zelo pomembno, da učenec postopoma 

razvija, utrjuje in izpopolnjuje te kompetence. 

Ključne besede:  

izročilo, petje, ples, igra 

ABSTRACT  

This article presents folk tradition. Primary school children get to know and recreate it at the folklore interest activity, which 

is a part of the extended program. Folklore activity is multifaceted art on stage. It includes folk dance, games, and also vocal 

and instrumental music. All these elements are firmly connected and form a story. From the beginning of the school period, 

this activity systematically and gradually upgrades musical and physical competence of children, cooperative learning with 

peers and adults, and simultaneously develops and strengthens children's general development. The result of continuous work 

is a stage performance where folklore dancers express the gained feeling of rhythm, melody, harmony, body coordination, 

coordinating dance moves with dancing partners, space orientation and the effectiveness of expression. Children internalize 

learned elements and they become a part of their dancing, singing and games repertoire. They become a foundation for 

learning more complex dance steps as well as two- and three-part singing. Thus, it is very important for children to gradually 

develop, reinforce and upgrade these competences. 

Keywords: 

tradition, singing, dancing, drama 

1. UVOD 
Folklorna dejavnost je odrska umetnost, ki je večplastna, 

saj vključuje ples, igro, vokalno in inštrumentalno glasbo. 

Vsi našteti elementi se med sabo tesno povezujejo in 

tvorijo zgodbo. Pri ukvarjanju z izročilom pa je 

pomembna tudi kostumska podoba, ki predstavlja 

določeno preteklo obdobje. Pri folklorni dejavnosti gre za 

raziskovanje, spoznavanje, ohranjanje, poustvarjanje in 

tudi stilizacijo ljudskega izročila. Prepletanje in tesna 

povezanost vseh naštetih vsebin pa zahtevata zelo veliko 

mero strokovnosti in odgovornosti mentorja, ki svoje 

znanje prenaša na učence – folklornike. Ukvarjanje s 

folklorno dejavnostjo je ljubiteljsko, a zato nič manj 

odgovorno. Poleg tega, da otroci aktivno in kakovostno 

preživljajo svoj prosti čas ter razvijajo zdrav življenjski 

slog, pa ima dejavnost to posebnost, da jim privzgaja 

spoštljiv odnos do lastne kulturne dediščine.  

2. INTERESNA DEJAVNOST 

FOLKLORA 
Na naši osnovni šoli se učenci s folklorno dejavnostjo 

srečujejo v okviru razširjenega programa, ki učencem 

nudi zdrav in celostni osebnostni razvoj. Del razširjenega 

programa je tudi področje kulture in tradicije. S 

poglobljenim spoznavanjem učencev se prispeva k 

razvijanju kakovostnih odnosov tako medvrstniško, kakor 

tudi medgeneracijsko, kar pripomore k večji 

motiviranosti obojih za doseganje ciljev osnovnošolskega 

programa. Prav tako pa ne gre prezreti, da je folklorna 

dejavnost v razširjenem programu prostor razvijanja 

posebnih interesov, talentov in nadarjenosti učencev, ki 

zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči 

v okviru obveznega programa. Učenci so po starostni 

obdobjih razdeljeni v štiri skupine. Vzporedno pa deluje 

tudi pevska skupina. 
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Rezultat kontinuiranega dela interesne dejavnosti pa je 

priprava odrskega nastopa, ki ga skupina predstavi v 

sklopu šolske ali izvenšolske prireditve ali pa kot 

samostojni tematski koncert.  

2.1 Ljudska igra 
Otroška ljudska igra je pomemben del naše kulturne 

dediščine, ob kateri se razvijajo številne generacije otrok. 

V prvi vrsti je igra pomembna zato, ker igralcu omogoča 

komunikacijo s soigralci, ker v igri lahko raziskuje svet 

okrog sebe, odnose v njem in samega sebe, svoja 

odzivanja na okolico, ker uživa v povezanosti z drugimi 

ter v njej izkusi sladkost zmage in grenkobo poraza 

(Sitar, 2018, str. 11). Igra je bistveni del otrokovega 

življenja. Prenaša se iz roda v rod in se iz generacije v 

generacijo spreminja, z njo pa tudi igrače. V današnjem 

času odrasli ugotavljamo in se sprašujemo, katere igrače 

so na določeni stopnji otrokovega razvoja primerne in 

katere ne. Včasih so bili otroci veseli vsake malenkosti, 

ki jim je bogatila življenje. Marsikateri kamenček in 

palico so znali spremeniti v igračo. Ker ni bilo denarja, da 

bi igrače kupovali, so jih pogosto izdelovali kar doma. 

Zanimivo pa je, da danes, ko imajo otroci na voljo zelo 

širok izbor iger in igrač, se najraje igrajo igre 

improvizacije, kjer že obstoječo igro in njena pravila 

prilagodijo, spremenijo. Pri folklorni dejavnosti se otroci 

najraje igrajo skupinske igre, igre na prostem, otroške 

rajalne igre in  otroške igre z rokami – prstne igre. V 

zadnjem času so najbolj aktualne igre z vrvicami, kjer sta 

potrebna dva igralca, ki se v spretnosti dopolnjujeta in 

ustvarjata različne mreže, nekatere že znane po opisu iz 

preteklosti. Tu se kažeta izrazita otroška kreativnost in 

domišljija, ki ne poznata meja. Preproste vsebine in 

oblike, ki so potrebne, da igre živijo in obstanejo, pa 

skrivajo v sebi neizčrpno bogastvo možnosti, saj je 

sleherna igra, čeprav igrana po istih pravilih, vselej 

drugačna (Sitar, 2018, str.11). Kljub temu da se je ljudska 

igra prenašala iz roda v rod, pa se je z njo ukvarjalo 

precej avtorjev, ki je igre zbralo v različnih knjigah. 

Najbolj znane in igrane ter uporabljene igre je zbral Igor 

Cvetko v knjigi Otroške igre na Slovenskem od A do Ž. 

Te igre je poimenoval kot tradicionalne, to so tiste, ki se 

jih igrajo ali so se jih pred časom igrali po naših krajih. 

Po pravilu so to žive igre, ki živijo z otroki in tvorijo 

njihov aktivni igralni repertoar. Da pa obstanejo kot 

tradicionalne, morajo biti dovolj preproste, z jasnimi 

pravili, napete, vabljive, zabavne in ustvarjalne. Igra ima 

vedno začetek in konec. Začne se z izborom igralcev, kjer 

je pomembno omeniti izštevanke kot najpogosteje 

uporabljani pripomoček, s katerimi otroci začnejo igro. V 

uporabi so še druge možnosti izbora: metanje kovanca ali 

igralne kocke, vlečenje vžigalic, paličic, slamic, vejic, 

skrivanje kamenčka, kovanca ali gumba v roki. Otrokom 

zelo priljubljena igra izbora je kamen, škarje, papir. Igra 

se vedno konča tako, da posameznik ali skupina izgubi. 

Glavno je, da poraženec sprejme in prizna poraz. Večkrat 

zmagovalci poražencu naložijo kazen. Danes so v uporabi 

predvsem kazni humornega značaja. Vsak igralec ima v 

igri svoje mesto, ki ga mora odigrati po pravilih in z 

veliko mero ustvarjalnosti ter improvizacije. Igor Cvetko 

(2018) je igre razdelal na 23 tipov otroških iger: lovilne, 

skrivalne, borilne, preskakovalne, z menjavo mest, 

približevalno-zadevalne, mostne, igre presenečenja, 

posnemovalne, ugibalne, dotikalne, prstne, zibalne, 

rajalne, plesne, igre moči, spretnostne, gibalne, zvočne – 

pete, besedilne, igre vlog, strašilne, tabelne. Pri 

folklornem krožku igre uporabljamo v uvodnem 

motivacijskem delu, ob zaključku ure, za sprostitev in 

popestritev. Igra je nepogrešljiv vezni člen vsake odrske 

postavitve, saj ostale elemente, kot so ples in pesem, 

poveže v celoto in ji doda poseben in edinstven pečat. 

Seveda igro vključimo v odrsko postavitev tako, da jo 

priredimo in prilagodimo odrskim zakonitostim. 

2.2 Ljudski ples 
Ljudski ples sodi v ljudsko kulturno dediščino, 

poustvarjajo pa ga folklorne skupine. Slovensko otroško 

plesno izročilo se razlikuje od plesov in iger odraslih, 

čeprav so jih otroci posnemali. V folklornih skupinah 

plese prilagajamo starosti otrok in njihovim 

sposobnostim. Zelo pomembno je razvijanje ritmičnega 

posluha, glasbenega spomina in plesnosti, kjer plesalci 

preko različnih plesnih iger razvijajo ritmično hojo in tek, 

skoke, poskoke, bočne korake, ki naj bi bili usklajeni z 

glasbeno spremljavo. Pri mlajših otrocih in začetnikih 

vedno pričnemo z vključevanjem preprostih rajalnih iger, 

ki jih otroci izvajajo v krogu, polkrogu, koloni ali vrsti. 

Najbolj primerne otroške rajalne igre in plesi so: Ringa, 

ringa, raja, Dreto šivat (vrečo šivat), Kovtrčki, Ali je kaj 

trden most, Potujemo v Rakitnico, Izidor ovčice pasel, 

Bela, bela, lilija, Rdeče češnje rada jem, Prišla majka s 

kolodvora, Jaz sem muzikant. Primerne plesne igre so: 

igre z nadštevilnim plesalcem, igre z izbiranjem 

soplesalca s pomočjo blazine, ogledala ali stola in 

fantovske igre s klobuki. 

Plese delimo na skupinske in parne. Pri skupinskih plesih 

se plesalci držijo za roke ter hodijo ali tečejo v polžastih 

in kačastih zavojih, vodja pa po navadi vodi vrsto pod 

mostom dvignjenih rok dveh plesalcev na koncu ali na 

sredi vrste. Parni plesi pa so praviloma sestavljeni iz dveh 

delov: v prvem delu par izvaja osnovni korak določenega 

plesa, v drugem delu najpogosteje ples poenostavimo 

tako, da namesto polke, valčka ali vrtenice tečemo 

skladno z ritmom po krogu ali se vrtimo v paru, ki ima v 

komolčnem pregibu sklenjeno roko (Ramovš, 1992). 

Praviloma se ob plesu ne poje. Zelo pomembno pri izbiri 

plesa je, da učitelj upošteva zahtevnost posameznih 

korakov, plesnih obrazcev, ritmov, drž ter starost 

plesalcev. Obstajata dve bistveni načeli učenja plesa, in 

sicer da vedno učimo najprej preproste plese in nato 

prehajamo k bolj zahtevnim. Po potrebi jih  

poenostavimo. Pomembno je, da prehajamo od gibanja 

brez prenosa teže telesa h gibom s prenašanjem teže 

telesa. 

2.2.1 Inštrumenti in zvočila 
Poustvarjanja slovenske plesne dediščine si ne moremo 

predstavljati brez ustrezne glasbene spremljave. Ravno 

tako folklorna skupina ne more opravljati svojega 

poslanstva, če nima godca, ki bi s plesnimi vižami podprl 

ples. V preteklosti so slovenske ljudske viže igrali 

glasbeniki v različnih godčevskih sestavih. Diatonična 

harmonika velja za inštrument, brez katere pri folklorni 

skupini skoraj ne gre. V desetletjih razvoja folklorne 

dejavnosti so se kot glasbena spremljava plesa 

najmočneje uveljavile diatonična harmonika, zasedba 

violina – klarinet – diatonična harmonika – kontrabas in 

tamburaške zasedbe (Šivic, 2017). Folklorne skupine v 

svoje godčevske sestave vključujejo oprekelj, trstenke, 

violino, kontrabas in diatonično harmoniko. Pri samih 

vajah redno vključujem tudi zvočila, ki omogočajo 
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otrokom razvoj ritmičnega posluha, s tem popestrijo 

sleherno vajo in obogatijo prenekatero odrsko postavitev. 

Zelo uporabna zvočila so kamenčki, palčke, žabica, 

strgalo, lončeni bas, stržek, pokalica, klepetalo … Otroci 

imajo najraje zvočila, ki oddajajo želeno melodijo: 

glavnik, nunalca, lesene in glinene piščalke. 

2.3 Ljudska pesem 
Pomemben element pri oblikovanju folklorne 

večplastnosti je ljudska pesem, ki jo moraš sam doživeti 

in jo vzljubiti, da jo lahko posreduješ naprej. Ljudsko 

pesem vedno spremlja melodija, poje se jo brez glasbene 

spremljave ter se je ne recitira. Da dandanes še vedno 

lahko ohranjamo in poustvarjamo slovensko ljudsko 

pesem, se moramo zahvaliti predvsem raziskovalcem in 

zbiralcem. Ena od glavnih značilnosti ljudske pesmi je 

njena pokrajinska raznolikost. Delimo jih na pripovedne, 

fantovske, ženitne poskočnice, naraščajoče, žalostinke, 

mrliške, nabožne, pastirske in pesmi o naravi in ljubezni. 

Dr. Marko Terseglav v knjigi Petelinček Petelanček 

dodaja še izštevanke, igrarije, rajavke ali (rajalne) šaljive 

pesmi o živalih, posmehulje (zbadljivke) (Terseglav, 

2010). V otroškem pesemskem izročilu so nepogrešljive 

še zazibanke oz. uspavanke in domoljubne pesmi. 

Posebnost ljudske pesmi je, da nima naslova. Kot naslov 

navajamo samo prvi verz prve kitice ali pa se kot naslov 

zapiše nekakšen povzetek vsebine oz. ključna beseda. 

Med značilnosti slovenske ljudske pesmi sodi večglasje, 

saj enoglasno petje pri nas ni bilo v navadi. Na 

osrednjeslovenskem področju je prevladovalo triglasje. 

Osnovni ali vodilni glas začenja peti (pravimo, da poje 

naprej) na osnovnem tonu izbrane tonalitete in tam tudi 

zaključuje. Torej z osnovnim glasom se pesem začne. 

Pevec, ki poje naprej, določi intonacijo in tudi značaj 

petja oz. pesmi, tempo in ritem petja, zato mora imeti 

zelo prodoren glas in mora začeti peti čisto in suvereno. 

Tukaj moram omeniti, da pri ljudskem petju nikoli ne 

začnejo peti vsi pevci naenkrat, kot to poznamo pri 

zborovskem petju, ampak vedno prične tisti, ki poje 

vodilni glas (naprej). Pri nekaterih pesmih vodilni pevec 

zapoje  cel verz ali polovico prvega verza, nato pa se mu 

priključijo še ostali glasovi. Ti se priključijo nad ali pod 

njim. Spremljevalni glas (čez, drugi glas, prek) se 

priključi osnovnemu in z njim tvori dvoglasje. Praviloma 

začenja in zaključuje na terci izbrane tonalitete. Če je 

spremljevalni glas višji od osnovnega, potem dvoglasje 

poteka v vzporednih tercah, če pa je nižji od osnovnega, 

dvoglasje poteka v vzporednih sekstah. Ko se osnovnemu 

in spremljevalnemu glasu priključi še bas, ta ustvari 

harmonijo in večglasje oziroma triglasje. Bas se giblje po 

osnovnih tonih treh glavnih harmonskih stopenj: tonike, 

dominante in redkeje subdominante.  

V otroški folklorni skupini Šentlora na OŠ Šentjernej 

skrbno negujemo slovensko ljudsko pesem. Pojemo 

predvsem pesmi v narečju domačega kraja, ki smo se jih 

naučili od starejših prebivalcev, kot tudi pesmi ostalih 

pokrajin. Zelo hvaležni smo informatorju Martinu Turku, 

ki nas je popeljal v zakladnico ljudske pesmi pod 

Gorjanci. V pevski skupini negujemo triglasno petje, kar 

je za mlade glasove zelo zahtevna naloga. Spremljevalni 

glasovi v sestavu morajo imeti sposobnost prilagajanja in 

občutek za harmonijo. Ljudske pesmi so zapisane in pete 

v narečnem jeziku, v katerem so pesmi tudi nastale in v 

katerem živijo. Nekatera besedila, posebno tista pri 

pripovednih pesmih, imajo globoko sporočilno vrednost. 

Ker so te pesmi zelo dolge, si jih otroci težje zapomnijo. 

Zato pri učenju besedila pesmi pogosto uporabljam 

metodo kamišibaj gledališča, kjer jim pesem predstavim s 

slikovnim gradivom. 

2.4 Samostojni koncert 
Z letošnjim koncertom, Gozdič je že zelen, so se 

Šentlorniki s plesom in pesmijo ob dnevu Zemlje 

poklonili naravi. Na koncertu je nastopilo preko 80 

folklornikov od 2. do 7. razreda. Celoten koncert je 

posnel Radio Ognjišče in ga predvajal v oddaji Pevci 

zapojte, godci zagod’te. Izhodišče koreografij so bile 

Bajke in povesti o Gorjancih dolenjskega pisatelja Janeza 

Trdine ter zgodba o Brbuču, povodnemu možu, iz knjige 

Ivanke Mestnik, Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča. Do 

sedaj so folklorniki vedno peli ljudsko pesem brez 

spremljave inštrumentov, tokrat pa so nekatere pesmi in 

nežne otroške glasove podkrepili zvoki citer, violine in 

piščalke. Priprava koncerta je bila za mlade folklornike 

zahteven projekt, saj je poleg strokovnosti terjal zelo 

veliko motivacije in časa. S to izkušnjo so folklorniki 

potrdili svoje znanje, ki si ga bodo za vedno zapomnili.  

3. ZAKLJUČEK 
Nadgradnja in rezultat celoletnega ali večletnega 

raziskovanja in poustvarjanja ljudske pesmi, iger in plesa 

je samostojni tematski koncert. Ugotavlja se, da tovrstno 

učno okolje temelji na socialni naravi učenja, na 

sodelovalnem učenju in medgeneracijski povezanosti. 

Sposobnost sodelovanja in skupnega učenja pa je 

ključnega pomena za razvijanje programa, ki od vseh 

zahteva trdo delo, hkrati pa predstavlja izziv brez 

pretirane obremenitve.  

Kot mentorica želim svojim folklornikom položiti v srce 

ljubezen in v razum zavedanje, da je v izročilu moč 

naroda.   
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POVZETEK 

Narava je vir znanja, čustev in navdiha. Ponuja nam možnosti izkustvenega poučevanja, pri katerem lahko otroci pristno 

doživljajo naravo, razvijajo socialne veščine, se učijo preko igre … Krepijo dobre odnose, s katerimi ustvarjajo okolje, v 

katerem dosegajo boljše vzgojne in učne rezultate. V prispevku sem predstavila uro športa v zunanjem okolju in njene 

prednosti. 
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ABSTRACT 

Nature is a source of knowledge, emotions and inspiration. It offers possibilities of experiential teaching, where the children 

spontaneously experience nature, develop social skills, learn through play ..., strengthen good relationships and thus creates 

an environment where children achieve higher educational and learning results. This article describes an outdoor P.E. lesson 

and its advantages. 
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1. UVOD 

Če želimo živeti drug ob drugem in hkrati drug z drugim 

v miru, je naše največje upanje spoznanje, da smo del 

enega samega sveta. Ta svet je narava ter naravni sistem, 

ki obvladuje nas in vse okoli nas. Za otroka je spoznanje, 

da bo list, ki jeseni spremeni barvo, odpadel in da je 

nerazprt brst na vejici začetek novega življenja. Nobeno 

spoznanje ni bolj veličastno kot to, da smo del vsega tega, 

kar se dogaja v nas in okoli nas. [5] [6] 

2. UČENJE V ZUNANJEM OKOLJU 

Učenje v zunanjem okolju šole je izkustveno učenje, tako 

pridobivamo neposredne izkušnje, iz katerih se lahko 

marsikaj naučimo. Vsekakor si učenci bolje zapomnijo 

vsebino, če jo sami ugotovijo, preko svoje izkušnje, kot 

če jim jo posredujemo učitelji. Zato danes mnogo 

strokovnjakov uporablja naravno okolje kot posebno 

vrsto učilnice, ki otrokom nudi možnost drugačnega 

doživljanja učenja in poučevanja. Zunanji prostor je kraj, 

kjer lahko otroci raziskujejo široko paleto materialov, ki 

jih ni mogoče najti v zaprtih prostorih – dotaknejo se 

rastlin, dišečega cvetja, plazijo se po tleh ... Vpliv 

vremena in letnih časov lahko izkusijo neposredno. 

Otroci imajo možnost pristnega doživljanja narave, bolj 

se medsebojno spoznajo, spoznavajo sebe, doživljajo 

sebe in druge, razvijajo socialne veščine, se učijo preko 

igre in nenazadnje – okolje tudi ugodno deluje na 

otrokovo zdravje. [1] [3] [5] 

Izbira vsebin, ki jih lahko poučujemo izven učilnic, je 

pestra in vključuje prav vsa predmetna področja. 

3. UČITELJ 

Učitelji, ki imajo radi naravo, jo znajo opazovati, 

spoštovati, čutiti, so del nje in cenijo svobodo izven 

razreda. Se hitro prilagodijo, zaupajo otrokom, se ne 

bojijo sprememb, so raziskovalci, sproščeni, umirjeni, 

radi se družijo, učijo od otrok in imajo veščine za 

poučevanje v in izven razreda. Zavedajo se, da vzgojno-

izobraževalni proces temelji na odnosih, s katerimi 

ustvarjajo varno, ustvarjalno okolje, v katerem dosegajo 

veliko boljše vzgojne in učne rezultate. [4] 

4. ŠPORT  

Cilji in vsebine pouka športa v drugačnem okolju: 

- učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost – 

izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti 

(predvsem vzdržljivost); 

- učenci usvajajo temeljne gibalne vzorce in 

pridobivajo izkušnje, na katerih je mogoče 

nadgrajevati različna športna znanja tako, da izvajajo 

različne gibalne igre v naravi; 

- oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in 

prijateljsko vedenje v skupini, odgovoren odnos do 

narave in okolja); 

- upoštevajo osnovna načela varnosti v naravi (gozdu, 

travniku, na snegu …); 

- tečejo, skačejo in mečejo.  

Realizacija ciljev in vsebin v drugačnih učnih okoljih je v 

veliki meri odvisna od volje in iznajdljivosti učitelja. [1] 

[4] 

5. ORGANIZACIJA POUKA 

Na naši šoli poučevanje športa poteka v telovadnici, na 

zunanjem igrišču in eno uro na mesec v naravi, ki 

učencem nudi možnost drugačnega učenja. Hodimo na 

isti prostor v gozd in na travnik, ki nam omogoča varno 

organizacijo učne ure. V gozdu, na travniku smo gostje in 

se tako tudi obnašamo. Pri izvajanju ure športa v naravi 

mailto:alenka.rajh@gmail.com
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smo na začetku oblikovali dogovore; usvojijo jih ob prvih 

obiskih gozda, travnika in kasneje jih samo še ponovimo.  

Dogovori, ki veljajo za delo v naravi:  

- Ko bom zaslišal žvižg, se bom vrnil na zbirno 

mesto. 

- Vse naravne predmete bom vrnil v naravo. 

- Ne bom se obmetaval s storži, palicami … 

- Ne bom trgal rastlin. 

- Smeti bom odnesel domov. 

- Prisluhnil bom zvokom narave. 

- Upošteval bom prometno varnost. 

- Potrudil se bom po svojih zmožnostih, da bom 

uspešen.  

6. PRIMER UČNE URE 

Uro športa v gozdu ali travniku izvajam v skupinah. 

Skupina otrok dobi učni list z navodili in vadbene 

kartone. Vadbene kartone je izdelala učenka 7. razreda. 

Učenci samostojno opravijo naloge, so ustvarjalni 

(pripomočke za športno vadbo poiščejo in ustvarijo iz 

okolice), pozorni, čutni, strpni, se orientirajo, sodelujejo 

med seboj in medpredmetno (matematika, naravoslovje 

…), so gibalno aktivni.  

Ura se začne s kratkimi navodili pri telovadnici, 

nadaljujemo s tekom in hojo do ustvarjalnega vadbenega 

mesta v gozdu, kjer vsaka skupina dobi učni list in 

vadbene kartone. 

Učni list nas usmerja na izvedbo vaj s kartonov.  

DREVO! 

A 

Poiščite drevo, ga objemite in mu tiho povejte, kdo ste. 

Kako ste se počutili, ko ste objeli drevo? 

______________________________________________

______________________________________________ 

Ne pozabite na vaje s kartona A! 

B 

Poiščite drevesni štor, preštejte kroge na štoru in jih delite 

s številom otrok v skupini. To število je_____, toliko 

ponovitev ima vsaka vaja na kartonu B.  

Kako se imenujejo krogi na drevesnem 

štoru?_____________________________ 

C 

Vrnite se k svojemu drevesu. 

Posamezna vaja s kartona C traja tako dolgo, da vsak na 

glas pove abecedo od A do Ž. 

Kakšen plašč nosi vaše drevo? 

_________________________________________ 

D 

Poiščite drevo, ki ima najnižjo vejo tako visoko, da jo 

dosežete. 

Posamezna vaja na kartonu D traja, dokler učenec med 

vajo na glas črkuje 5 različnih gozdnih živali. 

Imenujte živali, ki ste jih 

črkovali._______________________________________

______________________________________________ 

                                                                                

Skupina odda učni list in vadbene kartone. Pregledamo 

vadbene naloge in naredimo kratek povzetek dela. Uro 

zaključimo s pogovornim tekom do telovadnice. 

7. PREDNOST POUČEVANJA V 

ZUNANJEM OKOLJU 

Ura v naravi ne dovoljuje sedenja. Sestavljena je tako, da 

mora biti otrok aktiven (z naravnim gibanjem pride do 

Slika 1: Vadbeni kartoni 
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mesta, raziskuje … in se vrne). Učenci v naravnem okolju 

so bolj umirjeni, ustvarjalni, sproščeni imajo občutek 

svobode. Spoznajo, da veliko bolj zaznajo okolico, če 

hodijo potihoma, odprtih oči in ušes. Gozd in travnik jim 

ponudita ogromno znanja in spoznanj za življenje. Poleg 

naravoslovnih znanj, spoznanja drevesnih vrst, rastlin, 

gozdnih tal, živali, podnebnih sprememb otroci gozd 

potrebujejo kot igrišče. [3] [4] 

8. ZAKLJUČEK 

Če želimo doseči, da bodo učenci v šoli usvajali 

življenjska znanja, da bodo pridobljena znanja znali 

uporabiti v vsakdanjih situacijah, potem je potrebno 

učenje organizirati v drugačnih okoljih in situacijah. 

Narava je vir znanja, čustev in navdiha. Občutek za 

naravo se lahko spremeni v predanost in priložnost za 

razvoj. Preko izkustva in razmisleka lahko postane 

življenje v naravi pomemben temelj naše prihodnosti. Če 

nam je narava blizu, nam tudi skrb za okolico ni tuja. Stik 

z naravo učencem pomaga pri izgradnji socialnih veščin, 

omogoča srečanje z nepričakovanim in ponuja možnost 

za prilagojeno učenje. Pomembno je, da se vračamo nazaj 

k naravi. Učencem želimo ponuditi, kar za normalni 

razvoj najbolj potrebujejo. [1] [5] 
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POVZETEK 

Učitelji in strokovni delavci osnovnih šol se srečujemo z raznoliko populacijo učencev. Znotraj šolskega prostora lahko pri 

posameznikih različne situacije izzovejo vedenjsko neprimerne odzive. Pri učencih, ki so opredeljeni kot otroci oziroma 

mladostniki z motnjami avtističnega spektra, so prisotni posebni primanjkljaji na področju vedenja, interesov, aktivnosti, 

socialne komunikacije in interakcije. Nahajajo se na kontinuumu od lažjih, ki so za okolje manj moteči, do težjih, ki so za 

učenčevo okolje izrazito moteči. Pri vzgojno-izobraževalnem delu se učitelji in strokovni delavci osnovnih šol redno 

srečujemo z izzivi, ki od nas terjajo nenehno iskanje načinov, metod in strategij, ki nam omogočajo čimbolj učinkovito delo z 

otroki in mladostniki z motnjami avtističnega spektra. V prispevku bodo opisani splošni pristopi, ki nam bodo olajšali delo z 

omenjeno populacijo. Konkretno bosta predstavljeni metodi, ki sta namenjeni spremljanju učenčevega vedenja ter 

spodbujanju socialno bolj sprejemljivih vedenjskih odzivov. S spremljanjem primernosti vedenjskih odzivov, pogojevanja in 

ustreznega nagrajevanja dosegamo pozitivne spremembe oziroma vedenje, ki se od učenca pričakuje. Nudenje opore in 

pomoči učencu z motnjami avtističnega spektra ter spodbujanje k celostnemu razvoju, pomaga pri doseganju osebne in učne 

uspešnosti otroka oz. mladostnika.  

Ključne besede 

Motnje avtističnega spektra, strokovni delavci, vedenjski odkloni, strategije umirjanja, tabela vedenja 

ABSTRACT 

Teachers and other professional educational workers at primary school level work with a diverse population of students. 

Different situations can result in various inappropriate behavioural reactions from a particular student within the school 

environment. Students, classed as children or youth with autistic spectrum disorder, often lack skills in the areas of 

behaviour, interests, activities, social interraction and communication. The cases range anywhere from mild ones, which are 

not overly distracting, to severe, and therefore distinctively distracting. In educational work, primary school teachers and 

other professional educational workers are often faced with challenges, requiring constant pursuit of strategies to enable us to 

work as effectively as possible with children and youth with autism spectrum disorder. This article presents various general 

approaches that will make working with aforementioned group of students easier. More precisley, I will introduce methods 

aimed at monitoring a student's behaviour, and encouraging more socially appropriate behavioural responses. By monitoring 

the appropriateness of behavioural responses, conditioning, and suitable upgrades, we will achieve positive change i.e. 

behaviour that is expected from a student. Providing support and help to a student with autistic spectrum disorder and 

encouraging them towards wholesome development, helps these children and youth reach their personal success, and success 

in education. 

Keywords 

Autistic spectrum disorder, professional educational workers, behavioural deviations, calming strategies, table of behaviour 

1. OTROCI IN MLADOSTNIKI Z 

MOTNJAMI AVTISTIČNEGA 

SPEKTRA 
Otroci oz. mladostniki z avtističnimi motnjami so tisti 

otroci, ki:  

- nas med pogovorom nočejo ali pa nas težko 

pogledajo,  

- si upajo preveč in nimajo občutka za nevarnost (npr. 

nenadoma stečejo čez cesto),  

- jih ne zanimajo reči, ki jih počnejo vrstniki (radi 

imajo abstraktne, znanstvene teme),  

- impulzivno in brez sramu povejo, kaj si mislijo, 

- so senzorno preveč občutljivi (moti jih hrup, zvonec, 

sirena, glasna glasba) ali premalo občutljivi (sredi 

zime nosijo kratke hlače, ni jim vroče, čeprav so 

rdeči v obraz),  

- so kot tujci v svetu, saj sveta ne razumejo (so kot iz 

drugega planeta),  

- jih prevzamejo malenkosti – v nedogled lahko 

počnejo eno in isto (gledajo vrtenje bobna pralnega 

stroja, ohranjevalnik zaslona z mehurčki),  

- imajo radi ustaljen red (če se kaj spremeni, so »iz 

sebe«, zaskrbljeni),  

- so zelo iskreni in ne znajo lagati, 
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- jih glasni zvoki, hitri gibi ali dotiki prestrašijo 

(zatisnejo ušesa, odskočijo, se zdrznejo),  

- hočejo vsak dan jesti enako hrano, postreženo na 

enak način (npr. kruh za zajtrk),  

- so zelo navezani na nenavadno igračo (npr. škatlo) 

ali ljubljenčka (npr. zajca, mačka),  

- povedano razumejo povsem dobesedno (npr. če 

učitelj avtistu reče, da lahko kadarkoli popravlja 

oceno, bo on razumel to kot takoj), 

- kadar govorijo, govorijo nenehoma o eni in isti 

stvari (tudi več dni, ne da bi se naveličali, čeprav na  

smrt dolgočasijo sogovorca) [1]. 

Današnje pojmovanje avtističnih motenj zajema dva 

kriterija, in sicer primanjkljaje na področju socialne 

komunikacije in interakcije ter primanjkljaje na področju 

vedenja, interesov in aktivnosti. Stopnja izraženosti 

avtističnih motenj se opredeli glede na količino pomoči in 

podpore, ki jo otrok oz. mladostnik potrebuje [2].  

Preglednica 1: Kategorizacija primanjkljajev glede na 

stopnjo izraženosti [2] 

 

Stopnja 

izraženosti 

Primanjkljaji na 

področju socialne 

komunikacije in 

interakcije 

Primanjkljaji na 

področju 

vedenja, 

interesov in  

aktivnosti 

Lažji - težave pri 

navezovanju 

stikov,  

- zmanjšan interes 

za interakcijo z 

drugimi,  

- težave pri 

prilagajanju 

vedenja,  

- slaba integracija 

komunikacije.  

- rigidnost 

otrokovega 

vedenja,  

- težave pri 

prehajanju med 

dejavnostmi,  

- težave na 

področju 

organizacije, 

načrtovanja, ki 

ovirajo otrokovo 

samostojnost. 

Zmerni - težave na 

področju socialne 

komunikacije,  

- zmanjšano oz. 

neustrezno 

odzivanje na 

socialne pobude 

drugih, 

- zmanjšano 

izražanje 

interesov, čustev,  

- neustrezno 

vzpostavljanje 

očesnega stika,  

- težave pri 

razumevanju in 

rabi gest,  

- težave pri 

sodelovanju v 

simbolični igri. 

- težave s 

prilagajanjem na 

spremembe,  

- preokupiranost 

z interesi oz. 

vedenji, ki 

negativno 

vplivajo na 

otrokovo 

delovanje,  

- stiska ob potrebi 

po spreminjanju 

oz. prilagajanju 

vedenja zahtevam 

okolja. 

Težji  - težave na 

področju socialne 

komunikacije 

povzročajo motnje 

- težave s 

prilagajanjem na 

spremembe, ki jih 

Stopnja 

izraženosti 

Primanjkljaji na 

področju socialne 

komunikacije in 

interakcije 

Primanjkljaji na 

področju 

vedenja, 

interesov in  

aktivnosti 

v otrokovem 

funkcioniranju,  

- omejeni socialni 

odnosi,  

- nezmožnost 

začeti ali 

odgovoriti na 

pobudo,  

- odsotnost 

obrazne mimike in 

neverbalne 

komunikacije,  

- za vrstnike ni 

zanimanja. 

povzroča rigidno 

vedenje,  

- preokupiranost 

z interesi oz. 

vedenji 

onemogoča 

otrokovo 

delovanje na več 

področjih,  

- stiska ob potrebi 

po spreminjanju 

oz. prilagajanju 

vedenja zahtevam 

okolja. 

Primanjkljaji se pokažejo v zgodnjem otroštvu in 

pomembno vplivajo na delovanje na socialnem, 

izobraževalnem področju in drugih področjih otrokovega 

delovanja. Avtistična motnja je opredeljena, kadar so 

primanjkljaji na področju socialne komunikacije večji, 

kot bi jih pričakovali glede na otrokovo razvojno raven. 

Primanjkljaji se na navedenih področjih izkazujejo v 

različnih stopnjah in v različnih kombinacijah. 

Povzročajo slabo prilagodljivost zahtevam socialnega 

okolja. Otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami 

imajo ne glede na kognitivne sposobnosti različno 

znižane zmožnosti za prilagajanje zahtevam okolja, v 

katerem živijo. Stopnja izraženosti težav se lahko v 

različnih življenjskih obdobjih in socialnih okoljih 

spreminja. Omenjeni primanjkljaji pomembno vplivajo 

na zmožnost socialnega vključevanja in razvoja 

samostojnosti [2]. 

2. OPIS PRIMERA 
Deček, ki ga bom uporabila za prikaz strategij učenja 

vedenja, je končal 5. razred in je z odločbo o usmeritvi 

deležen dveh ur dodatne strokovne pomoči specialnega 

pedagoga in dveh ur dodatne strokovne pomoči 

socialnega pedagoga na teden. Je tipičen primer učenca z 

motnjami avtističnega spektra in v nadaljevanju bom 

predstavila področja, ki mu povzročajo največ težav. 

 

2.1 Motorično področje 
Deček je  fizično nespreten,  neroden, ima težave pri 

mnogih aktivnostih psihomotorične koordinacije, pri 

poskakovanju, lovljenju in metanju žoge, vožnji s 

kolesom, pri zavezovanju vezalk, zapenjanju gumbov in 

pisanju. Težave ima pri izvajanju kombinacije 

posameznih dejavnosti in  močno izražene težave pri 

likovnih dejavnostih. Kadar barva z barvico ali s 

čopičem, težko ostane znotraj narisanih meja, neroden  pa 

je tudi pri ravnanju s čopičem. Slikanje s prsti pogosto 

odklanja. Z naporom izvaja aktivnosti, ki zahtevajo 

pravilno držo pisala ter oblikovanje črk in števk. Podobno 

kot pri risanju tudi pri pisanju težko sledi in piše znotraj 

črtovja. Izredno zahtevno in težko se mu zdi striženje s 

škarjami, nizanje drobnih predmetov na vrvico in šivanje 

z iglo. 

Pri  pisanju se pojavljajo težave z uravnavanjem smeri in 

s pritiskom pisala ter z radiranjem, pri čemer pogosto 
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strga papir. Naloge tipa papir-svinčnik so mu 

prezahtevne, zato se jim upira in njegov pisni izdelek je 

zelo skromen. 

Enostavnih atletskih veščin še vedno ni uspel usvojiti.  

Njegova neustrezna drža telesa vpliva na težave pri teku. 

Ima težave s poskakovanjem, preskakovanjem in 

skakanjem ter plezanjem. Izgubljenega se počuti pri 

skupinskih igrah, ker ni sposoben slediti navodilom in 

pravilom igre. S težavami se sooča zlasti pri skupinskih 

igrah, kot sta košarka, badminton, ali pri aktivnostih, ki 

zahtevajo natančno gibanje nog in sledenje pravilom. 

2.2 Socialno področje 
Deček ima težave s stvarnostjo, sklepanjem in 

posploševanjem, kar se odraža v socialnih težavah. 

Težave ima z razumevanjem kulturnih norm in socialnih 

pravil za ustrezno vedenje. Ne razume socialnih pravil za 

ustrezno vedenje, drugim otrokom se pogosto približa 

neustrezno, nezrelo ali časovno neprimerno. Pogosto 

deluje nezrelo in daje vtis, da ni pripravljen in ne želi 

sodelovati v dejavnostih, ki so nestrukturirane. 

Zaradi socialnih zahtev so zanj zelo težke vse tekmovalne 

aktivnosti. Zaradi nesposobnosti sproščenega 

vključevanja v skupino ali igranja v gibalnih igrah je 

izločen. Njegove težave na socialnem področju pridejo do 

izraza v situacijah, ki so slabo strukturirane. Nanje se 

odziva s čustveno tesnobo ter s socialno manj zrelim in 

neustreznim vedenjem. Pogosto je prisoten občutek 

sramu, saj se zaveda, da njegovi vrstniki nimajo več 

enakih težav v istih situacijah. 

Očitne težave ima pri prilagajanju na spremembe v 

okoliščinah z že uveljavljenimi navadami. Ker se ne more 

hitro prilagoditi, se zelo težko spopade z novo nastalimi 

okoliščinami, kot so zamenjava učitelja, zamenjava 

dnevnega urnika, izleti v naravo ali ekskurzije. Zelo 

dobro in varno se počuti v takšnih okoliščinah, ki so že 

postale navada, ob spremembah pa občuti strah in 

tesnobo. Zaradi težav s prilagajanjem pogosto izstopa s 

svojim vedenjem. Ker se težje prilagaja  različnim 

učiteljem in njihovim zahtevam pri posameznih 

predmetih, se le-ti pogosto pritožujejo razredniku glede 

njegovega vedenja. 

2.3 Čustveno področje 
Ker je nesposoben, da bi uredil svoj svet, se prilagodil 

novim situacijam in razumel neverbalna sporočila, se pri 

dečku pojavljata strah in tesnoba. Opažam, da se ta dva 

občutka stopnjujeta, ker postaja njegovo okolje čedalje 

bolj zapleteno in kompleksno. 

3. STRATEGIJE UMIRJANJA 

VEDENJA 
Pri učencih z avtističnimi motnjami se pojavljajo 

specifična vedenja, ki od učiteljev oz. strokovnih 

delavcev terjajo rabo posebnih pristopov in strategij. Zelo 

pogosto se pojavljajo primanjkljaji na področju 

govornega razvoja. Učenci težje verbalno izražajo svoje 

potrebe, želje, občutke, zato se znotraj določene situacije 

pri njih pogosto pojavita ustrezno ali neustrezno vedenje 

[3]. V ta namen lahko učencu predstavimo rabo kartic, s 

katerimi tekom vzgojno-izobraževalnega procesa izrazi 

svoje želje in potrebe. Kartice se lahko uporabljajo med 

poukom, pri delu v manjših skupinah ali v času 

individualnih obravnav.  

Ker deček uhaja iz razreda, se sprehaja, uporablja 

neprimerne vedenjske vzorce (riganje, prdenje, metanje 

učnih potrebščin po tleh, ponavljanje neprimernih 

besednih zvez, glasno smejanje) in je pogosto 

nemotiviran za delo, sem kartice najprej uvedla na urah 

dodatne strokovne pomoči in kasneje še v razredu. 

Kartice je imel ves čas pri sebi v peresnici in kadar jih je 

želel uporabiti, je želeno kartico  prinesel učitelju. Ker 

kartice s simboli natančno ponazarjajo dejanje, 

napisanega navodila deček ne potrebuje.  

Da ne bi prepogosto uporabljal omenjenih kartic, smo se 

dogovorili, da v času pouka lahko uporabi največ tri. 

 

POPIT GREM VODO. 

 
 

Slika 1: Primer kartice 

Pomen posamezne kartice mora biti otroku znan. Nato jih 

uporabljamo v skladu s potrebami. Kartice omogočajo, da 

učenec nemoteče (brez besed) pokaže, kaj si želi in kaj 

potrebuje. Učitelj tako lažje prepozna otrokove posebne 

potrebe ter hkrati poseže po strategijah, ki so mu znotraj 

določene situacije v pomoč. Kartice namreč omogočajo 

nemoteno delo ostalih učencev v razredu, saj otrok oz. 

mladostnik z avtističnimi motnjami lahko nebesedno 

pokaže, kaj si želi oz. kaj potrebuje v določenem 

trenutku. Vsebino kartic in navodila lahko prilagodimo 

glede na potrebe posameznega otroka. 

4. STRATEGIJE UČENJA 

VEDENJA  
V šolskem prostoru lahko, v skladu s splošnimi 

poučevalnimi smernicami, uporabljamo tabelo za 

spodbujanje primernih, želenih vedenjskih vzorcev. 

Tabela spodaj predstavlja nazoren pregled nad otrokovim 

vedenjem in služi kot način ugotavljanja vzrokov, 

sprožilcev za manj oz. bolj primerno otrokovo vedenje. Iz 

prikaza lahko ugotovimo, kako čas v dnevu vpliva na 

otrokovo vedenje, kako nanj vplivajo posamezni šolski 

predmeti oz. učitelji. Hkrati je prikaz dobrodošla 

povratna informacija staršem, saj lahko dnevno 

spremljajo primernost vedenja svojega otroka. Strategija 

nam je v pomoč pri ugotavljanju okoliščin, znotraj 

katerih se določeno vedenje pojavlja, glede na funkcijo 

vedenja pa lahko lažje poiščemo način reagiranja, ki bo 

otroku tedaj v pomoč in oporo. Ta način vrednotenja terja 

učiteljevo dnevno pozornost ter beleženje oz. 

nagrajevanje vedenja. Učitelj je vsakodnevno pozoren na 

vedenje določenega učenca. V primeru, da je bilo 
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njegovo vedenje ves čas pouka zgledno, pod oznako 

nalepi . V kolikor otrokovo vedenje ni bilo primerno, 

sprejemljivo ali je bilo celo moteče, nalepi . V tem 

primeru je dobro, da učitelj na kratko zapiše, kaj točno se 

je zgodilo oz. kakšno je bilo otrokovo vedenje. Z 

otrokovimi starši se dogovorimo za tedensko »nagrado«, 

njeno koriščenje označimo v okvirček ob koncu tedna. 

Tabela je uporabna tudi za druge učence, pri katerih je 

tekom šolskih dejavnosti smiselno spodbujati primerne 

vedenjske vzorce. 

Preglednica 2: Dnevna preglednica vedenja 

VEDENJE 

 Dvignem  roko, ko  

želim kaj povedati. 

 

 
 

 Prijazen sem do 

sošolcev. 

 

 

 Redno umivam roke. 

 

 

 Lulam le na  

stranišču v 

straniščno  školjko 

in za sabo počistim. 

 
 

 Upoštevam šolska 

pravila. 

 

 

 

Preglednica 3: Dnevna preglednica dela pri pouku 

DELO PRI POUKU 

 Poslušam navodila 

učiteljev. 

 

 Upoštevam navodila 

učiteljev. 
 

 

 Naredim vse naloge. 
 

 

DELO PRI POUKU 

 Mirno sedim na 

stolu. 
 

 

 Sodelujem pri 

pouku. 
 

 

 Pravilno uporabljam 

šolski material. 

 

 

 

5. UTEMELJITVE IN NAPOTKI 
Motnje avtističnega spektra so težave otrok, ki s svojim 

pojavljanjem na motoričnem, čustvenem in socialnem 

področju vplivajo ne le na izobraževalno področje, 

temveč tudi na vsa ostala področja učenčevega življenja. 

Zaradi prepogostega nepoznavanja učenčeve avtistične 

narave in  težav, ki jih učenec ima,  ga učitelji pogosto 

vidijo kot trmastega ali čustveno motenega, njegovo 

vedenje pa kot nesramno in sarkastično. Učitelji in šolski 

svetovalni delavci lahko s poznavanjem avtističnih 

značilnosti in s poznavanjem težav učencev z motnjami 

avtističnega spektra le-te prepoznajo, ko jih opazujejo pri 

izobraževalnih in vsakodnevnih dejavnostih, ki se 

odvijajo v šoli. Ustrezno in zgodnje prepoznavanje 

pripomore k učinkovitemu načrtovanju pomoči in 

izvajanju prilagoditev pri otrocih tako v razredu kot pri 

individualnih in skupinskih oblikah pomoči [3]. 

Za vsakega učenca je potrebno poiskati ustrezne metode 

in oblike dela, s katerimi bo kar se da najbolje 

funkcioniral. Pri izbiri strategij učitelj ne sme pozabiti, da 

so najbolj učinkovite strategije tiste, ki jih lahko uporabi 

za vse učence. Prav tako je pomembna struktura in stalno 

opozarjanje na spremembe ter pozitivna naravnanost.  V 

prvi vrsti so tudi to učenci s svojimi sposobnostmi in 

omejitvami. Zato je pomembno, da se jih vsi, tako učitelji 

kot učenci, naučimo sprejemati take, kot so. Tako jih ne 

bomo izpostavljali v socialnih in neznanih situacijah, ki 

jim predstavljajo stres. Pomembno je otroka sprejeti, ga 

obravnavati enakovredno drugim učencem v razredu in 

ga ne potiskati na rob socialnega dogajanja.  

Učenci z avtističnimi motnjami, pri katerih se pojavljajo 

vedenjski odkloni, so in bodo tudi v prihodnje prisotni v 

šolskem prostoru. Strokovnjaki poudarjajo, da ima 

učenčeva družina ključno vlogo pri delu z otrokom, da pa 

lahko strokovni delavci osnovnih šol pomembno 

vplivamo na njihovo učno in socialno uspešnost. Otroci 

in mladostniki z avtističnimi motnjami nam predstavljajo 

velik izziv, pogosto je težko začeti delati z njimi in tudi 

čakati, da se bodo pokazali učinki našega trdega dela. 

Pomoč omenjeni populaciji je dolgotrajna in terja 

obravnavo v domačem in šolskem okolju oz. po potrebi 

tudi v zunanjih strokovnih institucijah. Pripravljenost 

učitelja oz. strokovnega delavca je v tem procesu ključna. 
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Če bomo otroka pripravljeni sprejeti, če bomo razumeli 

njegove posebnosti, našli njegova močna področja in 

aktivno sodelovali s starši, bomo naredili veliko. 

Vztrajnost, postavljanje jasnih in enoznačnih pravil ter 

doslednost pri vsem omenjenem prinašajo ugodne učinke. 

Otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami še bolj kot 

njihovi vrstniki potrebujejo učitelja, ki jih bo razumel, 

jim zagotavljal občutek varnosti ter jih sprejel takšne, kot 

so. Pozitivna naravnanost učitelja vodi v izgradnjo 

odnosa, rutine in doslednosti, znotraj katerih bo otrok 

vodljiv in aktiven.  
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POVZETEK 

V sodobnem času se tehnologija bliskovito spreminja in napreduje, zato so potrebe po sodobnih načinih poučevanja v šolah 

zelo velike. V razredu imamo učence z različnimi interesi, cilji, željami in razmišljanjem. Izredno pomembno  je, da učence 

navdušujemo za raziskovanje, kar pa je lahko težak izziv. Vsakodnevno si učenci želijo biti v stiku z zabavno tehnologijo, 

hkrati pa moramo učitelji poskrbeti, da znajo z njo tudi rokovati. Zato prve ure namenjam spoznavanju namiznih in tabličnih 

računalnikov, s katerimi se bodo kasneje srečevali. V nadaljevanju pripravljam učne ure tako, da morajo učenci med seboj 

sodelovati v skupinah, kar je za njih nov izziv, saj se ob tem soočajo z nemalo konflikti. Z zanimanjem opazujem njihove 

interakcije ter načine, kako rešujejo svoje probleme in ovire, na katere naletijo. Nenazadnje pa se s svojim končnim izdelkom 

predstavijo celotnemu razredu. Le-ta mora biti ustrezno govorno pripravljen. Seveda pa dopuščam in celo pozdravljam 

učenčeve nove in dobre zamisli, ki jih bom predstavila tudi v svojem prispevku. 

Ključne besede  

Tablični računalniki, skupinsko delo, reševanje konfliktov, izdelava plakatov, priprava govornega nastopa, ocenjevanje 

posameznika  

ABSTRACT 

In modern times technology is rapidly changing and progressing. So the need for modern teaching methods in schools is very 

high. We have different pupils with different interests in the classroom, and each  have different goals, desires and thinking. 

It is of utmost importance that students are thrilled to explore, which can be a difficult challenge for a teacher. Students want 

to be in touch with fun technology, such as games and social networkig, every day. But at the same time, teachers have to 

make sure students know how to handle it. Therefore, I devote my first hours to getting to know the desktops and tablet 

computers they will be meeting later. Later on  I prepare lessons so that students have to work together in groups, which is a 

new challenge for them because they face a lot of conflicts. I watch with interest their interactions and ways to solve their 

problems and the obstacles they encounter. Last but not least, their final product is presented to the whole class. It must be 

properly spoken. Of course, I tolerate and even welcome the student's new and good ideas, which I will also present in my 

contribution. 

Keywords 

Tablet computers, team work, conflict resolution, poster production, speech preparation, individual evaluation 

1. UVOD  
V zgodovini človeštva se je odvilo že nešteto dogodkov. 

Človek je v svojem razvoju močno napredoval, tako v 

načinu življenja kot v načinu razmišljanja. Civilizacije so 

spreminjale svoj način bivanja, ustvarjale napredek in 

iskale nove načine za izboljšanje kakovosti življenja. V 

zadnjih 100 letih je človek ustvaril bliskovit preskok na 

področju znanosti, medicine, tehnologije in tudi na 

področju kulinarike, umetnosti ter vseh ostalih področjih. 

Zato se mi zdi smiselno premakniti  meje tudi na 

področju šolstva in poučevanja naših mladih. Učitelj že 

dolgo  ni več edini vir informacij. Otroci se že v 

predšolskem obdobju srečujejo z računalniki, pametnimi 

telefoni in tablicami. Večina otrok vstopi v osnovno šolo 

z osnovnim znanjem, kje in kako lahko najlažje poiskati  

določene informacije, ki jih zanimajo. Naloga učitelja je, 

da učence nauči, kako to tehnologijo ustrezno uporabljati 

v izobraževalne namene, katere informacije so bistvene 

za pridobitev pravih rezultatov in kako prepoznati 

informacije, ki niso ustrezne za dosego ciljev. Vso  

tehnologijo, ki nam je na voljo, je smiselno vključevati v 

pouk in integrirati v že obstoječe in preverjene metode 

dela. Učni načrt dopušča učitelju svobodo pri izbiri 

oblike in metode dela, hkrati pa to pomeni, da ima učitelj 

veliko odgovornost pri pravilni izbiri materiala za delo in 

mora biti vešč njegove uporabe. V nadaljevanju bi vam 

rada predstavila, kako sem se sama lotila poučevanja z 

uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (v 

nadaljevanju IKT) in metode dela sodelovalnega učenja, 

ki je učencem že v večji meri dobro poznana. 

2. IKT 
IKT je skupen izraz različnih računalniških, 

komunikacijskih in informacijskih naprav, ki so postale 

naš vsakdanji spremljevalec [1]. Obstaja več različic 

razlage, kaj IKT pravzaprav je, do danes pa smo si že 

ustvarili neko splošno in poenostavljeno poznavanje tega 

izraza. Grobo bi lahko rekli, da v to skupino spadajo: 

pametni telefoni, tablice oz. tablični računalniki, namizni 

računalniki, interaktivne table, vse vrste aplikacij in 
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drugo. Ta tehnologija je v šolah tudi najpogosteje 

prisotna.  

O pravi informatizaciji v slovenskem izobraževalnem 

prostoru lahko začnemo govoriti šele od leta 1994 dalje. 

IKT se je v šolah začel pojavljati sočasno s šestletnim 

izvajanjem programa (računalniško opismenjevanje). 

Program je bil namenjen računalniškemu opismenjevanju 

ravnateljev in učiteljev. Program je želel spodbuditi šole 

k povečanju računalniške, strojne in programske 

opremljenosti ter s tem vplivati na aktivnejši in 

motivacijski pouk [2]. 

IKT je dostopna takoj in skorajda povsod. Ima neverjeten 

potencial prenašanja in dostopanja do informacij. To pa s 

seboj prinaša številne prednosti in slabosti [3]. 

Posameznik, ki želi delovati v družbi na družbeno 

sprejemljiv način, mora biti informacijsko pismen. 

Informacijska pismenost je definirana, kot zmožnost 

uporabe digitalnih okolij za pridobivanje pomembnega 

znanja.  

Posameznik, ki je informacijsko pismen, zmore: 

 prepoznati informacijsko potrebo; 

 učinkovito pridobiti pomembne informacije; 

 biti kritičen do informacij in virov; 

 vključevati pridobljene informacije v svoje znanje;  

 uporabiti informacije za dosego določenih ciljev; 

 upoštevati etična pravila in pravne predpise glede 

pridobivanja in uporabe informacij [4]. 

2.1 IKT v izobraževanju 
Izobraževanja v informacijski družbi se je treba  lotiti s 

premislekom. Šola mora biti prostor, kjer je treba  mlade 

pripraviti na življenje v času, ki šele prihaja. Prihodnost, 

ki čaka mlade , je prepredena s sodobno tehnologijo, kjer 

je na voljo veliko število podatkov, in mladi so tisti, ki 

bodo morali ločiti med ustreznimi in neustreznimi 

podatki. Pouk tako ne more biti več zgolj posredovanje 

enoznačnih resnic, katerih lastnik je učitelj, učenci pa 

vedno dobijo in imajo enako [5]. 

Učitelji, ki pri pouku uporabljajo najsodobnejšo IKT, se 

poskušajo odmakniti od tradicionalnega modela 

poučevanja, saj ta ne vključuje izkustev učencev in 

njihove aktivne vključenosti pri pouku. Nagibajo se h 

kognitivno-konstruktivističnemu, ki je veliko bolj 

prilagojen uporabi tehnologije pri pouku.  

Kognitivno-konstruktivistični model temelji na 

izkustvenem učenju. Pozornost je namenjena učencu in 

njegovi aktivni vlogi pri pouku. Učitelj pri podajanju in 

obravnavi učne snovi ni več pozoren samo na to, kaj si je 

učenec zmožen zapomniti, temveč na to, kako učenec 

snov povezuje in poveže s svojimi predhodnimi 

izkušnjami. Cilj takšnega pouka je razvoj 

metakognitivnih sposobnosti učencev, zato k pouku 

učitelj in učenci ne prinašajo le svoje sposobnosti 

zapomnitve, temveč tudi svoja pričakovanja, domišljijo, 

čustva in stališča. Pomembno je, da so učenci aktivni, da 

iščejo in raziskujejo ter samostojno, ob pomoči učitelja 

kot usmerjevalca, prihajajo do poglobljenega znanja [6]. 

Sodobna tehnologija dopolnjuje tradicionalno 

izobraževanje z interaktivnimi vajami in dejavnostmi, 

povezanimi z IKT. Učitelj lahko z uporabo IKT naredi 

pouk zanimivejši, sočasno pa spodbudi sodelovalno 

učenje [7]. 

V literaturi lahko zasledimo tri različne pristope uporabe 

IKT v izobraževanju: 

 klasično ali tradicionalno izobraževanje poteka v 

učilnici, kjer učitej s pomočjo IKT podaja snov, 

učenci pa pri učenju uporabljajo klasične učbenike, 

delovne zvezke in e-gradiva; 

 e-izobraževanje se s pomočjo IKT izvaja v sinhroni 

in asinhroni obliki. Sinhrono izobraževanje pomeni, 

da komunikacija med udeleženci poteka sočasno. 

Asinhrono izobraževanje pa pomeni, da udeleženci v 

omrežje niso istočasno prijavljeni; 

 kombinirano izobraževanje predstavlja kombinacijo 

zgoraj naštetih oblik poučevanja. Podajanje učne 

snovi je raznolika, raznoliki pa so tudi rezultati in 

pedagoški učinki [2]. 

V slovenskih šolah še vedno prevladuje klasično oz. 

tradicionalno izobraževanje, vendar se stanje postopoma 

spreminja. IKT se po Gerliču pri pouku uporablja na štiri 

načine: 

 lahko se uporablja pri skupinskem delu, kjer učitelj 

učence razdeli v skupine, zanje pripravi različne 

naloge, te pa učenci skupaj rešujejo s pomočjo 

računalnika ali računalniških tablic; 

 lahko se uporablja individualno, kjer učenci 

samostojno rešujejo naloge na računalniku ali 

tablici; 

 lahko se uporablja kot dopolnilno delo, kjer učitelj 

za učence pripravi dopolnilne oz. dodatne naloge;  

 lahko se uporablja samostojno, kjer si učenec izbere 

sam učne programe, ki jih bo uporabljal za delo. 

Različne študije v izobraževanju kažejo, da IKT olajša 

učenje otrokom z drugačnimi sposobnostmi in načini 

učenja, omogoča učinkovitejše učenje in poučevanje z 

vključevanjem več čutov ter daje možnost boljšega 

prilagajanja in sledenja pouku. Uporaba IKT pri pouku 

učiteljem prihrani čas, omogoča jim boljšo pripravo na 

pouk, poveča njihovo produktivnost, omogoča lažjo 

individualizacijo pouka, daje jim možnost shranjevanja 

slik, videoposnetkov in učnih priprav z možnostjo 

hitrega pridobivanja in dopolnjevanja zbranih podatkov 

[8]. 

Pričakovani učinki uporabe IKT v izobraževanju se 

kažejo v: 

 večji motivaciji učencev (IKT naredi pouk 

interaktiven in večpredstaven, kar vzbudi pozornost 

učencev); 

 lažjem in izboljšanem dostopu do informacij 

(učitelji lahko predhodno pripravijo gradiva in 

pripomočke, do katerih lahko preko računalnika in 

medmrežja dostopajo učenci); 
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 podpori sodobnim pristopom v poučevanju 

(problemski pouk, timski pouk, sodelovalno 

učenje); 

 večji učinkovitosti učiteljev (IKT omogoča 

učiteljem dostop do različnih virov za oblikovanje 

priprav); 

 izboljšanju informacijske pismenosti (IKT prispeva 

k izboljšanju informacijske pismenosti učencev in 

učiteljev) [2]. 

Tudi B. N. Brečko in V. Vehovar sta izpostavila 

naslednje učinke IKT na izobraževanje: 

 olajša učenje otrok s posebnimi potrebami in 

sposobnosti; 

 vključuje več čutov v kontekstu multimedije in s 

tem učinkovitejše učenje; 

 omogoča širši kontekst za soočanje s problemi [8]. 

2.2 Tablični računalniki 
Pri pouku  največkrat uporabljam tablične računalnike. 

Delo z njimi se mi zdi dokaj preprosto, saj je večina 

učencev že vešča dela s to tehnologijo, hkrati mi zaradi 

zasedenosti računalniške učilnice ni potrebno spreminjati 

urnika.  

Tablični računalnik je na dotik občutljiv prenosni 

računalnik, katerega glavno vhodno napravo predstavlja 

zaslon. Od običajnih računalnikov jih ločimo , ker za 

delovanje ne potrebujejo tipkovnice ali miške [9]. 

Z uporabo tablice pri pouku učencem omogočimo, da 

sami z različnimi aplikacijami in pripomočki, ki jim jih 

ponuja tablica, odkrivajo in raziskujejo poti do znanja, ne 

da bi zapustili prostor matične učilnice [7]. 

Madan je opredelil 6 razlogov, zakaj bi bilo treba  v 

izobraževanje vključiti tablične računalnike: 

 so najboljši način za prikazovanje spletnih 

učbenikov; 

 učenci so pripravljeni na njihovo uporabo; 

 ustrezajo slogu in potrebam učencev; 

 imajo konkurenčno programsko opremo; 

 se dobro združujejo z ostalo izobraževalno opremo; 

 postajajo cenovno dostopnejši [10]. 

Gole in Hadler izpostavita nekaj ključnih prednosti 

uporabe tabličnih računalnikov: 

 hitra dostopnost  informacij; 

 lažje uvajanje  učnih vsebin; 

 lažja individualizacija  in diferenciacija  pouka; 

 zmožnost  biti kritičen do dostopnih informacij, saj 

vedno vse informacije niso zanesljive; 

 hitra izmenjava  gradiv med učenci ter učenci in 

učitelji. 

Opozorita pa tudi na nekatere slabosti oz. pomembne 

detajle, na katere mora biti učitelj posebej osredotočen: 

 učitelj nima popolnega nadzora nad dejavnostmi 

učencev; 

 premajhen izbor v slovenščino prevedenih aplikacij 

in didaktičnih iger; 

 nujna nenehna tehnična podpora; 

 dostop do brezžičnega omrežja; 

 delo je vezano na napolnjenost baterije [7]. 

3. SODELOVALNO UČENJE 
Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, v 

katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna 

povezanost med člani skupine, ko skušajo s pomočjo 

neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri 

tem skupinskem delu pa se ohrani tudi odgovornost 

vsakega posameznega člana [11]. 

Sodelovalno učenje učencem ne le omogoča, temveč jih 

tudi spodbuja k temu, da so pri učenju aktivni, da 

utemeljujejo svoje zamisli, navajajo razloge za pravilnost 

rešitev, rešitve podkrepijo s primeri, da so bolj razumljive 

ter da o njihovi pravilnosti prepričajo tudi druge člane 

skupine [11]. 

Pri sodelovalnem učenju se učenci urijo v veščinah, ki so 

potrebne za uspešno dokončanje naloge. Te veščine so: 

 spodbujanje aktivnosti, 

 iskanje informacij in stališč, 

 posredovanje informacij in stališč, 

 povezovanje, 

 vrednotenje, 

 povzemanje, 

 odkrivanje problemov, 

 iskanje konsenza, 

 umirjanje napetosti [11]. 

Sodelovalno učenje je razlagalo že mnogo avtorjev,  vsak 

na malo drugačen način oz. s svojimi metodami dela. 

Toda skozi leta raziskovanja se je pokazala glavna rdeča 

nit sodelovalnega učenja in bistvena odstopanja od 

tradicionalnega poučevanja. Te razlike sta povzela 

Johnson in Johnson [11]: 

Preglednica 3: Razlike med učnimi skupinami 

TRADICIONALNE UČNE SKUPINE 

 ni pozitivne soodvisnosti 

 ni jasne posamenikove odgovornosti 

 skupine so homogene 

 določen je vodja 

 odgovornost samo zase 

 poudarek samo na kognitivnih ciljih 

 predpostavlja se obvladanje sodelovalnih 

veščin 

 učitelj je usmerjen v vsebino 

 ni analize delovanja skupin 
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SODELOVALNE UČNE SKUPINE 

 pozitina soodvisnost 

 posameznikova odgovornost 

 skupine so heterogene 

 vodstvene funkcije so porazdeljene 

 odgovornost drug za drugega 

 poudarek na kognitivnih in socialnih ciljih 

 poučevanje socialnih veščin 

 učitelj opazuje socialne veščine in poseže v 

delo, kadar je to potrebno 

 skupina analizira svoje delovanje 

4. DELO V RAZREDU 
Tradicionalno na  začetku šolskega leta vsakega učenca 

pozovem, da pove nekaj malega o sebi, se predstavi. Ob 

tem je povabljen, da vstane in govori glasno ter razločno. 

Pri takšni vaji si lažje ustvarim prvi vtis o učencih. 

Opazim, kdo je samozavestnejši, besedno močan in 

samostojen. Raje se osredotočam na tiste, ki izstopajo v 

svoji sramežljivosti, nesamostojnosti, strahu ter slabšem 

besednem zakladu. Občutek imam, da takšni potrebujejo 

več moje pomoči, da lažje spoznajo svoja močna 

področja in ravno tako uvidijo, da so pomembni v 

razredu. Dobra samopodoba in kakovostno  javno 

nastopanje se mi zdita zelo pomembna v življenju 

posameznika, zato dajem temu tudi pri pouku kar 

precejšen poudarek.  

Sodelovalno učenje pri pouku uporabljam  že od nekdaj, 

zadnjih nekaj let pa v to metodo zelo uspešno vključujem 

uporabo računalnikov in tablic. Na šoli imamo zelo dobro 

poskrbljeno za IKT podporo, ki mi tako delo omogoča.  

V učnem načrtu za 5. razred je  velik poudarek na 

spoznavanju Slovenije in njenih značilnosti, kar za 

učence predstavlja velik izziv, saj Slovenije pravzaprav 

ne poznajo dovolj dobro in si določene pojme težko 

predstavljajo. V nadaljevanju prispevka vam bom 

predstavila razredni projekt Slovenija. 

4.1 Postavljanje skupin 
Učence (poimenovanje učenec se nanaša na oba spola) 

sem vključila v skupine glede na njihove učne 

sposobnosti, sposobnosti besednega izražanja ter 

vedenjskih značilnosti.  

V vsaki skupini sta bila zelo uspešen učenec in učenec, ki 

ima veliko težav in je razmeroma nesamostojen. 

Pomembno je bilo, da sta ta dva učenca čim bolj 

kompatibilna, saj se tako izognemo večjim prepirom v 

skupini. Nato sem vključila še dva učenca, ki sta ravno 

tako ustrezala dinamki skupine. Številčno se je izšlo, da 

so imele vse skupine 4 člane. Kadar se število učencev ne 

ujema, imam najraje skupino s tremi ali petimi člani.  

Naivno bi bilo pričakovati, da bodo vsi učenci nadvse 

navdušeni nad svojo skupino, zato sem še pred začetkom 

poskrbela za socialne igre, ki so poskrbele za boljšo 

povezanost skupine in produktivnejše delo v 

nadaljevanju. 

4.2 Povezanost članov skupine  
Ljudje nismo kar po naravi povezani z vsemi in se tudi z 

vsemi ne razumemo. Otroci svoje socialne veščine še 

razvijajo in jim moramo odrasli pri tem pomagati. 

Dejstvo pa je , da se otroci med sabo lažje povežejo, ko 

se bolje spoznajo in začnejo razumevati drug drugega.  

Dobra igra za začetek je "SKUPINSKO 

PREDSTAVLJANJE". Vsaka skupina ima nalogo, da si 

izberejo skupno ime ter ga predstavijo ostalim skupinam. 

Izredno pomembno je , da jim dam navodila, ki so kratka 

in jasna. Glede imena se morajo strinjati vsi člani 

skupine. Vsak član mora podati vsaj en predlog, nato 

izberejo najboljšega. Večkrat se zgodi, da je v skupini 

nekdo, ki ni zadovoljen niti z enim predlogom, pa tudi 

svojega noče podati. Skupaj z učenci se pogovorimo, da 

takšno vedenje ne prinese dobrih rešitev in da je 

pravzaprav vsako mnenje pomembno. Paziti je treba , da 

so mnenja izražena na spoštljiv način. Skozi celoten 

postopek dela skupine se lahko navezujem na njihovo 

prvo skupno delo, kadar pride do razhajanj. Otroci se 

zaradi lastne izkušnje lažje osredotočajo na problem in ga 

uspešno rešijo.  

4.3 Skupina ustvarja 
Po vzpostavljenem odnosu znotraj skupine so učenci 

pripravljeni za delo. Predstavim jim pravila, ki so ves čas 

izobešena v razredu in na voljo učencem, kadar se 

spozabijo. Nanašajo se tako na delo s tablicami, kot na 

delo v skupini in na njihovo vedenje. 

Okvirna navodila so: 

 S tablico rokujem previdno in spoštljivo (iščem le 

vsebine pomembne za projekt, ne odlagam je na tla, 

imam čiste roke, sem potrpežljiv, za pomoč prosim 

učiteljico). 

 Skupina izgubi možnost uporabe tablice, če z njo ne 

ravna pravilno. 

 Spoštujem ostale člane skupine (predhodno se 

pogovarjamo, kaj vse to pomeni). 

 Vsak je odgovoren za SVOJ DEL projekta. 

 Skupina si pomaga ob težavah. 

Otroci so v 5. razredu že vešči rokovanja s tablicami, saj 

jo večinoma poznajo že od doma. Pred začetkom je 

venomer  potrebno pokazati njeno delovanje, da 

osvežimo znanje. Pri razrednih urah se pogovarjamo o 

varnosti na internetu in pasteh le-tega. 

V nadaljevanju prispevka bom predstavila potek 

predstavititve prve pokrajine.  

1. tema: ALPSKE POKRAJINE 

Področja, ki jih morajo učenci predstaviti:  

LEGA, RELIEF, PODNEBJE, VODOVJE, VEČJA 

MESTA, SKUPINE VISOKIH GORA, ŽIVALSTVO IN 

RASTLINSTVO, DEJAVNOSTI NEKOČ IN DANES, 

POSEBNOSTI 

Skupina skupaj pregleda teme v učbeniku in s tem dobi 

vpogled v vsa področja. Sledi razdelitev področij glede 

na obseg in zahtevnost teme. Tukaj imajo učenci proste 

roke, saj imajo različne interese. Ko dejavnost zaključijo, 

mi mora vsaka skupina predstaviti, kako so si delo 

razdelili. Če ugotovim, da ima kateri izmed učencev 

preveč ali premalo dela oz. je delo neenakomerno 

porazdeljeno, sama prerazporedim teme. 
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Učenci dobijo navodilo, da mora vsak v skupini 

predstaviti še vsaj eno dejstvo oz. informacijo, ki ni 

zapisana v učbeniku. Povedati mora tudi, kje je to 

informacijo poiskal (lahko s pomočjo tablice ali druge 

literature). 

Vsaka skupina je imela na voljo dve tablici, ki so si jih 

izmenjevali. Izmenjava je potekala v njihovem dogovoru, 

skupaj z odhodi v knjižnico in brskanjem po književni 

literaturi. Presenečena sem bila, saj so učenci resnično 

zagrabili za delo in s pomočjo Wikipedije in ostalih 

spletnih učbenikov (iučbeniki, interaktivne vaje), ki so na 

voljo na internetu, našli ogromno uporabnih informacij. 

Prekrškov praktično ni bilo, hkrati pa niso želeli prebiti 

preveč časa s tablico, da jim ga ne bi na koncu 

zmanjkalo. Tablice so večkrat tudi samevale, saj so imeli 

učenci vse potrebne informacije pri sebi in so nadaljevali  

delo. Poudarek je bil seveda na predstavitvi raziskovanja 

in govornemu nastopu.  

Podala sem tudi jasna navodila glede govornega nastopa, 

ki so jih učenci morali upoštevati. 

 Glasen, tekoč, razločen in razgiban govor. 

 Bogat besedni zaklad. 

 Uporaba knjižnega govora. 

 Razumevanje predstavljene teme. 

 Sodelovanje s poslušalci. 

 Samozavesten nastop. 

Časovne omejitve jim tokrat nisem dala, saj je zame 

pomembno, da učenci predstavijo čim več znanja, ki so 

ga tekom projekta pridobili.  

Po vsaki predstavitvi smo delo učencev tudi ovrednotili. 

Lotili smo se vseh vprašanj, ki so bila povezana z 

njihovim delom.  

Kako uspešno smo predstavili temo kot skupina? 

 Pri čem smo imeli največ težav? 

Kako uspešen sem bil sam? 

Kako sem iskal informacije? 

Kaj oz. kdo mi je pri tem pomagal? 

Kaj sem se novega naučil? 

Na kaj sem še posebej ponosen? 

Kaj lahko naslednjič naredim boljše? 

Odgovarjati so morali iskreno. Da so bili zares iskreni, 

včasih še preveč samokritični, sem poskrbela tako, da so 

imeli vedno možnost izboljšave. Če bi prirejali resnico, 

bi bil njihov napredek slabši oz. nezadovoljiv. Ob koncu 

celotnega projekta, torej ko smo zaključili  zadnjo temo 

(obravnavamo 5 pokrajin), so dobili oceno za delo in za 

napredek. Ocenjen je bil vsak posamezen učenec. Na ta 

način sem se izognila skupinski oceni, ki mnogokrat ne 

prinese realnega rezultata (slabši učenci se lažje skrijejo 

za uspešnejšimi, uspešni pa lahko dobijo slabšo oceno 

zaradi učenca, ki namenoma dela slabše). 

5. ZAKLJUČEK 
Tablični računalniki zame nikakor ne pomenijo 

zamenjave za knjižno gradivo, ki ga primeš v roko in 

prelistaš. Vsekakor pa k pouku prinesejo dodatno svežino 

in povečajo motivacijo učencev. Otroci po naravi radi 

raziskujejo in menim, da jim je treba  to  omogočiti tudi 

pri pouku.  

Po zaključku vseh predstavitev sem videla same 

pozitivne in zadovoljne obraze. Učenci so bili videno 

samozavestnejši in iskreno ponosni na svoje uspehe. 

Napredovali so popolnoma vsi. Z velikom ponosom 

lahko povem, da tudi deklica, ki ob začetku šolskega leta 

ni bila sposobna sestaviti ene povedi brez joka, saj se je 

bala, kaj bodo rekli ostali. Bila je učno zelo šibka in tudi 

socialno izključena. Med delom je našla povezavo s 

sošolci iz svoje skupine, ki so jo spodbujali, saj so vedeli, 

da bo tudi njen dober nastop pripomogel k izgledu 

celotne skupine. Vedela je, da bo dobila boljšo oceno, če 

bo  svoje delo nadgrajevala in za vse to je imela  na voljo 

veliko časa. Skupina je delovala kot celota in pri njenem 

zadnjem govornem nastopu bi težko opazili, da je to 

učenka z ogromnimi težavami. Poiskala je celo 

informacijo, ki je ni v učbeniku in jo delila z ostalimi. 

Zaradi vsega tega je imela možnost pokazati, česa je 

sposobna. Nanjo sem bila še posebej ponosna. Prav tako 

pa sem izrazila svoje zadovoljstvo tudi vsem ostalim 

učencem in pri tem pazila, da ne izpustim nikogar. 

Pohvaljeni so morali biti tudi vsi, ki so pravzaprav 

šibkejšim omogočili napredek in jim pomagali. Pohvala 

je bila namenjena vsakemu učencu poimensko tako, da so 

jo slišali vsi. 

Zaključila bom z mislijo, da lahko tablični računalniki 

obogatijo delo v šolah, nikakor pa ne morejo nadomestiti 

učitelja in njegovega dobro premišljenega in zasnovanega 

dela.  
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POVZETEK  

Šolska knjižnica na Osnovni šoli Orehek Kranj je tesno vpeta v vzgojno-izobraževalno delo šole. Učenci radi prihajajo vanjo, 

saj se v njej vedno kaj zanimivega dogaja. Poleg številnih ur medpredmetnih povezovanj skozi celo vertikalo, bralne značke, 

bralne mape, krožkov in različnih projektov postane knjižnica posebno zanimiva konec šolskega leta, ko se v njej odvija noč 

v knjižnici. To je dvodnevni dogodek, katerega namen je nagraditi prizadevne učence, ki pomagajo ustvarjati pozitivno klimo 

na šoli. V prispevku bom opisala, kako se na ta dogodek pripravljamo, kako poteka in zakaj je tako poseben. Na šoli je postal 

stalnica, saj je bil v šolskem letu 2018–2019 organiziran že petič. Vsako leto prinaša drugačen nabor delavnic, ki učence 

močno medgeneracijsko povežejo. Ker je noč v knjižnici nagrada in se je brez povabila mentorjev učenci ne morejo udeležiti, 

je še toliko bolj mikavna. 

Ključne besede  

šolska knjižnica, nagrada, noč v knjižnici, branje, dejavnosti 

ABSTRACT  

The school library at Orehek Kranj Primary School is fully integrated into the school educational work. Pupils enjoy visiting 

the library as interesting events are always unfolding there. In addition to numerous cross curricular lessons ranging from 

Grades 1 to 9, reading badge, reading folder, clubs and various projects, the library becomes an even more attractive point at 

the end of the school year, when the Night at the Library takes place. This is a two-day event whose aim is to reward the 

hard-working students who are helping to create a positive environment at school. The following article describes the 

preparations to this event, how it is carried out and why is it so special. The Night at the Library is a regular annual event that 

has been carried out for the fifth time in the 2018-2019 school year. Each year, the event features different workshops that 

connect the students across the generations. The Night at the Library is a reward and pupils cannot attend without being 

previously invited by their mentors, which makes this event even more magical and tempting.  

Keywords  

School library, reward, Night at the Library, reading, activities 

1. UVOD 
Naloga vsake šolske knjižnice je, da podpira vzgojno-

izobraževalni proces in motivira svoje uporabnike za 

uporabo njenih storitev. Po mnenju Podgorškove [1] 

knjižnica z dobrim programom dela, ki temelji na 

spremljanju potreb vzgojno-izobraževalnega procesa, 

uspešno uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja. Z 

izvajanjem svojih storitev in motiviranjem mora 

zadovoljevati vzgojne in izobraževalne potrebe vseh 

svojih uporabnikov. Z motivacijskimi oblikami dela 

šolska knjižnica vpliva tudi na motivacijo učencev za 

učenje, kar je ključnega pomena pri pridobivanju novega 

znanja, razvijanju spretnosti, sposobnosti in navad v 

procesu izobraževanja. Da bi knjižničarji uspešno 

motivirali učence za uporabo knjižničnih storitev, 

potrebujejo pomoč in sodelovanju učiteljev. To 

sodelovanje se vzpostavlja v procesu skupnega 

načrtovanja in uresničevanja zastavljenih ciljev 

pedagoškega procesa.  

Na osnovni šoli Orehek Kranj smo v lanskem šolskem 

letu že petič zelo uspešno izpeljali Noč v knjižnici, ki je 

rezultat plodnega sodelovanja med šolsko knjižničarko in 

nekaterimi učitelji. Dogodek je za učence nagrada in se 

ga brez povabila mentorjev ne morejo udeležiti. 

Povpraševanje po dogodku vsako leto presega našo 

“ponudbo”, saj so kriteriji, na podlagi katerih so učenci 

izbrani, vnaprej določeni. Namen dogodka je nagraditi 

prizadevne učence, ki se skozi celotno šolsko leto trudijo 

ustvarjati pozitivno klimo na šoli, vendar za svoje delo ne 

dobijo ustrezne zahvale. Med te učence štejemo 

predstavnike šolskega in otroškega parlamenta, 

prostovoljce, bralne prijatelje (prostovoljce, ki pomagajo 

mlajšim brati knjige za bralno značko) in naj bralce 

razredov. 

2. PRIPRAVE NA DOGODEK 
Priprave na Noč v knjižnici se začnejo kmalu po novem 

letu, saj je organizacija le-tega velik zalogaj za šolsko 

knjižničarko. Vsako leto se knjižničarka poveže z 

mentorjem šolskega parlamenta, s katerim določita 

okvirno temo dogodka in pregledata različne sezname 

“kandidatov za nagrado”. Noč v knjižnici je na šoli 

izredno zanimiva, zato bi se je želelo udeležiti veliko 

učencev. Izkušnje skozi leta so pokazale, da je najbolje, 

če se dogodka udeleži okrog šestdeset učencev. Eno leto 

je bilo na dogodku okrog sto učencev, kar je bilo bistveno 

preveč, zato sedaj vedno naredimo zelo temeljit izbor. 

Učenci prejmejo vabilo s soglasjem, ki ga morajo starši 

prebrati in s podpisom potrditi, da dovoljujejo otroku 

udeležbo. Dogodek je vsako leto organiziran konec 

meseca maja in ker se takrat končujejo številne interesne 

dejavnosti oziroma krožki, je pri udeležbi vedno manjši 

osip. Glede na končno število udeležencev potem 
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določimo še učitelje spremljevalce, ki so hkrati tudi vodje 

delavnic. Tudi učitelji zelo radi sodelujejo na dogodku in 

se sami javijo za spremljevalce. 

Pred izpeljavo dogodka se vsako leto dobimo na kratkem 

sestanku, da si razdelimo delo. Ekipa je že utečena, zato 

tudi na nepredvidene situacije hitro odreagiramo in jih 

rešimo. 

Pred dogodkom pripravimo tudi vse napise, da je 

orientacija za učence lažja. V avli so na panojih zapisana 

imena delavnic in seznami učencev ter mesta, kjer bodo 

delavnice potekale. 

 

Slika 1: Seznami delavnic 

3. IZPELJAVA DOGODKA 
Noč v knjižnici je dvodnevni dogodek, ko učenci in 

učitelji prespijo v šoli, zato vedno poteka v petek in 

soboto. 

Koncept dogodka ostaja od začetka enak: najprej se vsi 

učenci in učitelji v petek popoldan zberejo v avli šole, 

kjer dobijo okvirna navodila. Vsi s seboj prinesejo spalne 

vreče in podloge, zato najprej uredijo svoj prostor, kjer 

bodo spali (knjižnica, mala telovadnica, razred ali 

hodnik). Sledijo različne delavnice, kjer delo poteka v 

manjših skupinah. Po delavnicah je večerja, po njej pa se 

za učence višjih razredov prične filmski maraton, za 

učence nižjih razredov pa ogled risanega filma. Noč je 

večinoma prekratka, v soboto pa je samo še čas za zajtrk, 

pospravljanje in odhod domov. 

3.1  Delavnice 
“V učnih okoljih za 21. stoletje se morajo učenci aktivno 

ukvarjati z didaktičnimi nalogami, pa tudi drug z drugim. 

Učitelji danes tekmujejo s televizijo, računalniškimi 

igrami in različnimi vrstami privlačne tehnologije, zaradi 

česar je vedno bolj nerealno pričakovati, da se bodo 

otroci učili pasivno. Dokazano je, da sodelovalno učenje 

ponuja praktične možnosti za oblikovanje zanimivega 

socialnega in sodelovalnega učnega okolja, ki učencem 

pomaga pri obvladovanju tradicionalnih veščin in znanja, 

pa tudi pri razvoju ustvarjalnih in interaktivnih veščin, ki 

so potrebne v današnji družbi in gospodarstvu.”[2] 

Čeprav se teme in oblike delavnic vsako leto spreminjajo, 

poskrbimo, da se vedno začnejo z branjem tematsko 

ustrezne zgodbe / slikanice.  

Branje poteka po posameznih delavnicah in večinoma se 

zgodbe med seboj razlikujejo. Velikokrat delavnice celo 

dobijo ime po naslovu knjige – npr. kuharska delavnica 

nosi ime “Lonček, kuhaj!”, gusarska delavnica “Heja 

bumbarasa” ipd. 

 

Slika 2: Poslušanje zgodbice pod šolsko lipo 

Vsako leto zamenjamo osrednjo temo, ki povezuje vse 

delavnice. Izjema je bilo prvo leto, ko smo koncept 

dogodka še razvijali, zato so bile delavnice precej mešane 

(peka mafinov, izdelovanje magnetnih kazalk, lov za 

zakladom, socialne in športne igre). Do lanskega leta smo 

obdelali področje knjig, športa, naravoslovja in 

umetnosti. Učenci delavnice izberejo vnaprej, včasih dve, 

včasih tri – odvisno od oblike delavnic in trajanja le-teh.  

Ko smo pripravljali delavnice, ki so bile vezane na 

knjige, smo izpeljali tudi medgeneracijsko sodelovanje, 

ko so učenci višjih razredov postali izvajalci delavnic.  

 

Slika 3: Medgeneracijsko povezovanje s pravljico 

Sami so predlagali, kaj bi v posamezni delavnici izvedli, 

tako so v gusarski delavnici spoznali slikanico “Heja 

bumbarasa” in se potem lotili poslikave obraza in 

izdelave gusarske preveze. V čarovniški delavnici so 

poslušali slikanico “Minicopre”, se čudili spretnim 

čarovniškim trikom dveh starejših učencev, izdelali 

čarovniški klobuk in čarobni napitek. V princeskini 

delavnici so spoznali “Princeso v papirnati vrečki”, 

potem pa se ličili in urejali pričeske.  
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Slika 4: Medgeneracijsko povezovanje v princeskini 

delavnici 

V kuharski delavnici “Lonček, kuhaj! ” so poskrbeli, da 

želodčki zvečer niso bili lačni. 

 

Slika 5: Priprava večerje 

Pred večerjo so učenci predstavili svoje delo v delavnicah 

in vsi so bili navdušeni nad rezultati dela.  

 

Slika 6: Delavnice se predstavijo 

Po delavnicah so učenci spoznali dva ustvarjalca, 

profesionalca na svojem področju. Ilustrator Gorazd 

Vahen jih je navdušil s svojimi spretnimi rokami. 

Ilustracije, ki jih je ustvaril na dogodku, danes krasijo 

šolsko knjižnico. Mina Kunstelj pa jih je popeljala v zvok 

tišine – delavnico sproščanja z meditacijo. 

 

Slika 7: Srečanje z Gorazdom Vahnom 

Naslednje leto so bile organizirane delavnice iz področja 

naravoslovja. Učence je obiskal maček Muri, spoznali so 

nekaj živih eksotičnih živali, z lovcema pa širili znanje o 

divjih živalih.  

 

Slika 8: Obisk mačka Murija 

 

Slika 9: Lovca predstavljata divje živali in njihovo 

življenje 

Četrto leto smo se lotili športa in s pomočjo nekaterih 

zunanjih sodelavcev izpeljali delavnice karateja, pilatesa, 

floorballa, zumbe, hip hopa in t-balla. 
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Slika 10: Športna delavnica karateja 

Zadnji dogodek smo povezali z umetnostjo. Učenci so se 

preizkusili v kaligrafiji, slikali so z usti ali nogami ter 

premetavali črke in besede v delavnici besedne igrarije 

oziroma črkatlon. 

 

Slika 11: Slikanje z usti 

Vsakoletni nabor delavnic je pester, vsebinsko zelo 

različen, zato delo po skupinah mine prehitro in že je na 

vrsti težko pričakovana večerja.  

3.2 Filmski maraton in risani film  
Po večerji sledi umivanje in priprava na ogled filmov 

oziroma risanke. Filmski maraton pripravijo učenci višjih 

razredov sami, vnaprej le pokažejo seznam filmov, ki si 

jih bodo čez noč ogledali. Zaradi potrebne tehnične 

podpore se filmski maraton vsako leto odvija v šolski 

knjižnici. Nekateri učenci v njej kasneje prespijo, ker pa 

je prostor omejen, ostali prespijo v sosednji učilnici ali na 

hodniku. Kdor ne želi gledati filmov, se iz knjižnice 

lahko umakne v mirne kotičke na hodnik, kjer zaživijo 

»debatne skupinice«. Učenci imajo bolj ali manj redke 

priložnosti za pogovore, tako da ta čas koristno izrabijo 

za poglabljanje medsebojnih vezi. Prav zato mobilni 

telefoni niso dovoljeni. 

Učenci do četrtega razreda pa si spalni kotiček pripravijo 

v mali telovadnici, kjer si pred spanjem ogledajo 

sinhronizirani risani film, ki ga izbere knjižničarka. 

Nekateri učenci zaspijo že med risanko, nekaj pa jih 

vztraja do konca. Risanka se vedno predvaja pozno v noč 

in ker so učenci od vsega dogajanja že zelo utrujeni, s 

spanjem nikoli ni težav. 

3.3 Evalvacija dogodka in odhod domov 
Noč hitro mine in nekateri mlajši učenci so zelo zgodaj 

budni, zato jim do zajtrka dovolimo ogled risank ali 

igranje družabnih iger. Ko se zberemo za zajtrk, najprej v 

jedilnici pozajtrkujemo, potem sledi evalvacija dogodka, 

saj želimo s povratnimi informacijami od učencev 

izvedeti, kaj je bilo dobro in kaj bi spremenili. Večina 

učencev je zelo zadovoljna in ne bi spreminjala ničesar, 

včasih pa se porodi še kakšna dobra ideja za nadaljnje 

delavnice. Evalvacije zapišemo, saj nam pomagajo 

naslednje leto pri načrtovanju.  

Učenci odidejo domov sami ali pa jih pridejo iskat starši. 

Nasmehi brez besed povedo, da so v šoli preživeli lepe 

trenutke. 

 

Slika 12: Razstava del 

4. ZAKLJUČEK 
Noč v knjižnici se je na Osnovni šoli Orehek Kranj že s 

prvo izvedbo zelo uspešno usidrala med vsakoletne 

dogodke. Dogodek je zaželen tako med učenci kot 

učitelji, kljub temu da predstavlja konkreten 

organizacijski zalogaj. Knjižničarka in ostali učitelji se 

zavedamo, da lahko skozi take dogodke posredno in 

neposredno vplivamo na dobro podobo šolske knjižnice 

in hkrati na vse dejavnosti, povezane z njo. Čeprav je 

Noč v knjižnici le ena od številnih aktivnosti, ki se 

dogajajo z namenom spodbujanja branja in širjenja 

obzorja, pa je vsekakor eden od najbolj zaželenih 

dogodkov v šolskem letu. 

Dejstva, da so učna okolja bolj učinkovita, kadar so 

občutljiva za individualne razlike, izhaja tudi iz 

ugotovitev, da se mora vsak soočiti z izzivom v taki meri, 

da malo preseže svojo obstoječo raven in sposobnosti. Iz 

tega lahko sklenemo, da ne bi smeli nikomur dovoliti 

zapravljati časa za delo, s katerim ne razširja svojih meja. 

Taka povezanost – sposobnost, ki omogoča razvijanje 

širših okvirov ter transfer in uporabo znanja v različnih 

kontekstih, vključno s soočanjem z neznanimi problemi, 

predstavlja eno od ključnih značilnosti kompetenc 21. 

stoletja, ki vzbujajo veliko zanimanja v sodobnem 

izobraževalnem diskurzu. Vendar pa dokazi pričajo o 

tem, da učenci pogosto niso sposobni prenesti 

razumevanja iste ideje ali odnosa z enega področja na 

drugega. Glavna naloga poučevanja je torej pomagati 

učencem, da postopoma postanejo bolj usposobljeni za 

logično povezovanje vse več koščkov znanja. [3] 
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Trudili se bomo, da dogodek ohrani svojo razpoznavnost, 

pestrost in vabljivost, ker lahko na tak način privabimo k 

delu tudi učence, ki bi sicer ostali nemotivirani za 

kakršnokoli delo.  
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POVZETEK 

Zadnja leta se v slovenski šolski sistem vključuje vedno večje število učencev tujcev.  Ob tem se na šolah srečujemo s 

številnimi izzivi, ki spremljajo vključevanje tujcev v naš vzgojno–izobraževalni sistem. Prispevek bo uvodoma preletel 

zakonodajni vidik vključevanja učencev tujcev v osnovno šolo ter smernice, ki jih šole upoštevajo v procesu vključevanja. V 

nadaljevanju bomo predstavili model vključevanja učencev s statusom tujca na naši šoli, s katerimi ovirami se srečujejo in 

katere oblike pomoči so deležni. Zavedamo se, da se soočajo s številnimi ovirami, nepoznavanjem jezika, šolskega sistema, 

kulturnih razlik, zaradi česar delo z njimi predstavlja vsakodnevni izziv. Zato je ključna naša empatija, sprejemanje njihove 

kulture in redno sodelovanje z njihovimi starši. Le tako bomo vzpostavili medsebojno spoštovanje in zaupanje, kar je pogoj 

za uspešno delo vseh udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja. 

Ključne besede 

sistem vzgoje in izobraževanja, status tujca, integracija, sprejemanje, model. 

ABSTRACT 

In recent years, an increasing number of foreign students are included into Slovenian school system. That makes schools 

facing numerous challenges, which accompany the integration of foreigners into our educational system. The contribution 

will initially go over the legislative aspect of involving foreign students into elementary school, as well as guidelines that 

schools abide by in the integration process. In the following will present our school’s integration model for foreign students, 

obstacles they encounter with and forms of assistance they receive. We are well aware that they face numerous obstacles, not 

knowing the language, school system and cultural differences, which makes working with them a daily challenge. That is 

why our empathy, acceptance of their culture and regular cooperation with their parents are crucial. Only this way will we 

establish a mutual respect and trust, which is a prerequisite for successful work of all the participants in the educational 

process. 

Keywords 

Educational system, status of a foreigner, integration, acceptance, model 

1. UVOD 
Preseljevanje ljudi je staro toliko kot človeštvo in je 

hkrati stalnica sodobnega življenja. Naša država pri tem 

ni nobena izjema, saj se v Slovenijo priseljujejo ljudje iz 

različnih držav in zaradi različnih razlogov.  

V slovenski vzgojno–izobraževalni sistem se vsako leto 

vključujejo otroci priseljencev. Ob tem se soočajo z 

različnimi težavami, ki so posledica nepoznavanja jezika, 

drugačne kulture, veroizpovedi, vzgojno–izobraževalnega 

sistema ipd. Tudi zavodi, v katere se učenci tujci 

vključujejo, se srečajo z marsikatero preglavico. Le-teh je 

čedalje manj, saj je na področju vključevanja učencev 

tujcev v izobraževalni sistem na ravni države opaziti 

precejšen napredek. Vse več je dostopnega gradiva za 

učitelje, konkretnih smernic in rešitev, ki so v pomoč pri 

vsakdanjem soočanju z dilemami. 

To ni naključje, saj imata izobraževanje in šola ključno 

vlogo pri vključevanju priseljencev v novo okolje. S tem 

se strinjata Bešter in Medvešek  [1]: “vzgojno-

izobraževalni sistem igra eno ključnih vlog v procesu 

integracije migrantskih otrok v državi sprejema, saj je 

šola prostor, kjer se poleg posredovanja znanja odvija 

tudi proces socializacije. Država lahko z ustreznimi 

politikami in ukrepi na področju izobraževanja bistveno 

pripomore k uspešnejšemu vključevanju migrantskih 

otrok v šolski sistem in njihovi hitrejši vsestranski 

integraciji v novo okolje.”  

2. MODEL VKLJUČEVANJA 

UČENCEV TUJCEV  

2.1 Opredelitev učencev tujcev 
Pri poimenovanju učencev, ki prihajajo iz drugih držav in 

se vključujejo v slovenske šole, se uporablja različna 

terminologija: otroci tujci, otroci priseljenci, otroci 

migranti. 

V slovenskih zakonih in nekaterih šolskih dokumentih se 

uporablja izraz tujec. Zakon o tujcih (2011) navaja, da je 

tujec vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije. 

Zakon o osnovni šoli (2011) v 10. členu navaja, da je tuji 
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državljan oseba, ki prebiva v Republiki Sloveniji in nima 

državljanstva.  

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji, v nadaljevanju Strategija, uporablja izraz 

migranti. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji  uporablja izraz otroci priseljenci. V 

prispevku bomo uporabljali izraz učenci tujci. 

Strategija [2] migrante deli v več skupin: 

1) V prvi so nekdanji priseljenci s slovenskim 

državljanstvom in rojeni v Sloveniji (druga in tretja 

generacija priseljencev) oziroma osebe s slovenskim 

državljanstvom ,ki niso rojene v Sloveniji. 

2) V drugi skupini so osebe, ki nimajo slovenskega 

državljanstva oziroma t.i. “tipični” migranti. 

3) Tretjo skupino predstavljajo prisilni migranti, osebe 

z začasno zaščito, prosilci za azil in begunci.  

4) V četrti skupini najdemo državljane držav članic 

Evropske unije. 

5) Del otrok migrantov predstavljajo tudi otroci 

slovenskih izseljencev in zdomcev, ki so se vrnili v 

domovino. 

Ne glede na to, kateri skupini učenci tujci pripadajo, 

ostaja dejstvo, da so migrantski otroci heterogena 

skupina, saj pripadajo različnim etničnim skupinam in 

imajo različna jezikovna znanja [1]. 

2.2 Temeljne in zakonske podlage 
Temeljne podlage vključevanja učencev tujcev v šolski 

sistem so predvsem prej omenjena Strategija (2007), 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in 

šole (2012) in Vključevanje otrok priseljencev v slovenski 

vzgojno-izobraževalni sistem (2017). Omenjene podlage 

so okvirni dokumenti, ki delujejo kot pomoč in niso 

zakonsko podkrepljeni. 

Pravico do vključevanja otrok tujcev v slovenski 

osnovnošolski sistem obravnavajo predvsem Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 

šoli. 

Zakon o osnovni šoli [3]  v 69. členu dopušča učencem 

tujcem pravico, da so lahko ob koncu pouka v šolskem 

letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v 

Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov 

in napredujejo v naslednji razred. Odločitev o 

napredovanju sprejme učiteljski zbor na predlog 

razrednika. 64. člen se nanaša na opravljanje 

nacionalnega preverjanja znanja, ki je za učence tujce, ki 

se šolajo prvo leto, prostovoljno tako v 6. kot v 9. 

razredu. 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli [4] v 15. členu 

omogoča učencem tujcem prvi dve šolski leti pravico do 

prilagoditev načinov in rokov ocenjevanja znanja, števila 

ocen. Hkrati poudarja, da se znanje tujca ocenjuje glede 

na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma 

standardov znanja, ki so opredeljeni v učnem načrtu. 

Učiteljski zbor je tisti, ki odloči o prilagoditvah, ki se 

upoštevajo največ dve šolski leti.  

Smernic o oblikah dela z otroki tujci je na zakonodajni 

ravni malo, kar se odraža tako pri poučevanju slovenščine 

kot drugega jezika kot pri poučevanju njihovega 

maternega jezika in kulture. 

Oblike dela, ki bodo vključene v delo z otroki tujci v 

določeni šoli, so tako pogosto odvisne od razumevanja 

vodstvenega kadra posamezne šole, svetovalne službe in 

osebne angažiranosti strokovnih delavcev. 

2.3 Koncept vključevanja učencev 

tujcev na naši šoli 
V Osnovno šolo Litija se vsako leto vključi precejšnje 

število učencev tujcev. Lahko rečemo, da se je zadnja tri 

leta število učencev tujcev podvojilo. 

Pri vključevanju otrok tujcev upoštevamo prej omenjena 

zakonska določila ter načela, zapisana v Smernicah [5]: 

- največje koristi otroka,  

- nediskriminatornosti,  

- pravice do sodelovanja, 

- spoznavanja različnih kulturnih vzorcev in identite, 

- informiranosti učenca tujca in njegovih staršev, 

- usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev 

na šoli, 

- enakih možnosti ter obenem različnosti med otroki, 

- multikulturalizma in medkulturnosti, 

- zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in 

standardov znanja, 

- aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

komunikacije in drugih načinov izražanja (šole 

spodbujajo učenje jezika okolja – slovenščine in 

maternega jezika otroka tujca), 

- sodelovanja s starši. 

2.3.1 Osnovni podatki 
Glede na državo, iz katere prihajajo, prednjačijo države 

nekdanje Jugoslavije: Bosna in Hercegovina, Kosovo in 

Makedonija ter Srbija. Zadnja leta je opazen porast 

učencev tujcev iz držav nekdanje Sovjetske Zveze: Ruske 

Federacije, Ukrajine in Kazahstana, šolo pa obiskujejo 

tudi učenci iz Dominikanske Republike in Združenega 

Kraljestva.  

Večina učencev tujcev sodi v prvo skupino migrantov 

(druga in tretja generacija priseljencev), manjši delež v 

drugo skupino “tipičnih” migrantov in delček v četrto in 

peto skupino. Učencev iz tretje skupine na šoli zaenkrat 

nimamo. 

Glede na znanje jezika lahko rečemo, da je skupina 

učencev tujcev zelo heterogena. Predvidevamo lahko, da 

otroci v prvi skupini vsaj delno obvladajo slovenščino (še 

posebej, če so bili pred vstopom v šolo vključeni v vrtec). 

Otroci druge, tretje in četrte skupine slovenskega jezika 

večinoma ne obvladajo, saj se z njim prvič srečajo šele ob 

vstopu v vzgojno-izobraževalni zavod. Pri peti skupini je 

slovenščina lahko otrokov prvi jezik, ni pa to vedno tako 

[2]. Dejstvo pa je, da šola precej lažje komunicira z 

učenci nekdanje Jugoslavije in njihovimi starši (izjema 

sta Kosovo in Makedonija), saj večina strokovnih 

delavcev razume njihov jezik.  

2.3.2 Vpis 
Prvi stik z učencem tujcem in njegovo družino se 

ponavadi v postavi ob vpisu. 
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Svetovalna delavka pridobi učenčeve osebne podatke in 

spričevalo o končanem razredu v tujini. Starši 

posredujejo dodatne informacije o otroku, ki so v pomoč 

pri nadaljnjem delu z otrokom (interesi, močna in šibka 

področja,...).  

Na podlagi učenčeve starosti in dokazila o končanem 

razredu v tujini svetovalna, delavka ugotovi primerljivo 

doseženo izobrazbo ter učenca uvrsti v ustrezen razred, 

tako, da mu zagotovi kar najhitrejšo integracijo. Tukaj 

lahko nastane dilema, zlasti pri otrocih, ki prihajajo iz 

šolskih sistemov, kjer imajo osemletko. Le redki so starši, 

ki želijo otroka vpisati v razred nižje z namenom, da bi v 

šolskem letu pridobil le na učenju slovenščine in 

prilagajanju šolskemu okolju in sistemu ter socialnemu 

vključevanju. Pri vključitvi v razred je svetovalna 

delavka pozorna tudi na to, ali je v razredu kdo, ki zna 

učenčev materni jezik. Hkrati je pomembno, da se učence 

tujce razprši po različnih oddelkih, saj je vključevanje teh 

učencev uspešnejše, če se le-ti ne povezujejo v zaprte 

skupine, obenem pa jim omogočimo čim več druženja z 

ostalimi učenci. 

Učencu in njegovi družini se izroči potrebne formularje 

(prijava na prehrano, podaljšano bivanje, izbirne 

predmete, urnik), nato se jim predstavi šolski red s 

poudarkom na ocenjevanju znanja in načinu sodelovanja 

družine s šolo. Po potrebi se družino usmeri na pristojni 

center za socialno delo, kjer oddajo vlogo za otroški 

dodatek, na podlagi katere so lahko upravičeni do 

regresirane šolske prehrane. 

Z učencem in družino se nato sprehodimo po šoli, kjer si 

ogledamo njegovo bodočo učilnico, šolsko knjižnico, 

jedilnico in garderobno omarico, kjer bo imel svoje 

osebne stvari. Seznani se ga z bodočim razrednikom in 

ravnateljem. 

Če gre za vpis pred pričetkom novega šolskega leta, se 

učenca povabi na enotedenski intenzivni tečaj 

slovenskega jezika, ki je namenjen vsem učencem 

tujcem, ki so prvo leto na šoli. Slovenščino poučujejo 

učiteljice, ki so usposobljene za poučevanje slovenščine 

kot drugega jezika. 

2.3.3 Priprava okolja na učenca tujca 
Šola mora zagotoviti prijetno okolje sprejema, v kateri se 

bo učenec tujec počutil varnega in sprejetega. 

Na šoli imamo pred pričetkom novega šolskega leta 

navado, da skličemo sestanke razrednih učiteljskih 

zborov z namenom predaje informacij bivših bodočim 

razrednikom. To je tudi priložnost, da zaposlene 

informiramo o prihodu novih učencev tujcev in o 

njihovih morebitnih posebnostih. 

Svetovalna delavka razrednika še posebej seznani s 

posebnostmi učenca tujca. Razrednik mora nato pripraviti 

svoj razred na prihod učenca tujca (npr. učence seznani z 

značilnostmi države, iz katere otrok prihaja, z učenci se 

pogovori o sprejemanju in o tem, kako se počutimo, ko 

pridemo v novo okolje,...). Izmed učencev razrednik 

izbere učenca, ki bo učencu tujcu pomagal v času, ko je v 

šoli. Če je le mogoče, je to učenec, ki zna njegov materni 

jezik.   

2.3.4 Vzpostavitev podporne mreže 
Starše se že ob vpisu opozori na pomoč v okviru šole, ki 

je na voljo učencu: 

- v okviru pouka (učitelj prilagaja pouk potrebam in 

jezikovnim zmožnostim učenca tujca z izbiro 

ustreznih vsebin, metod in oblik dela); 

- tutorstva (izmed učencev tutorjev mentorica 

tutorstva izbere učenca, ki bo učencu tujcu pomagal 

pri osvajanju jezika, pravil in znanj, zaželjeno je, da 

je to sošolec, lahko pa je tudi starejši otrok, ki govori 

učenčev materni jezik); 

- vključitve v podaljšano bivanje z namenom 

vzpostavljanja socialnih stikov z vrstniki (če gre za 

učenca od 1. do 5. razreda); 

- usmeritve v učilnico za opravljanje domačih nalog, 

kjer je vedno prisoten učitelj, ki učencu po potrebi 

priskoči na pomoč (na voljo učencem od 6. do 9. 

razreda); 

- dopolnilnega pouka; 

- svetovalne delavke, ki je poleg razrednika učenčeva 

“zaupna oseba”, na katero se lahko kadarkoli obrne 

po pomoč; 

- individualne in skupinske oblike pomoči in možnosti 

pridobitve dodatne strokovne pomoči (če je pri 

učencu tujcu zaznati učne ali kakšne druge težave). 

V začetku septembra svetovalna delavka povabi 

razrednika, učenca tujca in njegove starše na timski 

sestanek, na katerem se prisotne seznani z načinom dela v 

šolskem letu. Staršem se priporoča, naj redno sodelujejo s 

šolo, predvsem z razrednikom in po potrebi tudi z 

drugimi učitelji. 

V prvi polovici meseca septembra šola na Ministrstvo za 

šolstvo in šport pošlje seznam učencev tujcev, ki 

obiskujejo slovensko šolo prvo in drugo šolsko leto. Šola 

od Ministrstva prejme število odobrenih ur dodatne 

strokovne pomoči za tujce šele v začetku meseca 

novembra, vendar vseeno že v septembru prične z 

izvajanjem ur za učence s statusom tujca prvo šolsko leto. 

Ko Ministrstvo odobri ure, se prične izvajati dodatna 

strokovna pomoč še za učence s statusom tujca drugo 

leto.  Ure učenja slovenščine načeloma potekajo dve uri 

tedensko, ena za učence tujce, ki se v Republiki Sloveniji 

šolajo prvo leto, ena ura tedensko pa za učence tujce, ki 

so v slovenski šolski sistem vključeni drugo leto. 

Učenje slovenščine poteka v skupinicah. Le-te so lahko 

sestavljene glede na starost otrok (v eni so učenci od 1. 

do 5. razreda, v drugi pa od 6. razreda dalje) ali pa glede 

na njihov materni jezik.  

2.3.5 Preverjanje in ocenjevanje znanja 
Na šoli velja dogovor, da za učence tujce, ki se pri nas 

šolajo prvo leto, v prvem ocenjevalnem obdobju ni 

ocenjevanja znanja. Razlog je v tem, da želimo, da se 

učenec v tem obdobju “osredotoči” na vrstnike, jezik in 

okolje ter nova pravila, skratka, da šola postane najprej 

varno okolje za učenca tujca in se šele nato osredotoči na 

pridobivanje zmožnosti in znanj. Učenci tujci se sicer 

udeležijo ocenjevanj znanja (zlasti pisnih), vendar se teh 

ocen ne vpiše v redovalnico, razen če je to učenčeva 

želja. Teste učenci pišejo izven razreda pri učiteljih 

dodatne strokovne pomoči ali pri svetovalni delavki, z 

možnostjo podaljšanja časa in z uporabo slovarja ali 

prevajalnika. Predhodno se na aktivu učiteljev dodatne 

strokovne pomoči dogovorimo, pri katerih učiteljih bodo 
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učenci iz posameznih razredov pisali test. Naloga 

učiteljev, ki učenca tujca poučujejo,  je, da predhodno 

pripravijo minimalna znanja ter temeljna znanja za 

posamezno ocenjevalno obdobje za svoj predmet. 

Predlog je tudi, da pripravijo vprašanja in odgovore za 

posamezne sklope snovi. 

V mesecu januarju vsak posamezni učitelj na podlagi 

opažanj dela in znanja učenca tujca v prvem 

ocenjevalnem obdobju izdela kratek individualiziran 

program za svoj predmet, v katerega zapiše učenčeva 

močna in šibka področja, načine ocenjevanja do konca 

šolskega leta ter število ocen, ki naj bi jih učenec pridobil 

do meseca junija. Konec meseca januarja – pred prvo 

ocenjevalno konferenco – razrednik skliče razredni 

učiteljski zbor, na katerem se izdela individualiziran 

program. Vsak učitelj predloži kratek IP za njegov 

predmet na podlagi katerega je razvidno, ali bo učenec 

tujec potreboval minimalna ali temeljna znanja za 

posamezen predmet, pri čemer izhajajo iz njegovega 

znanja slovenskega jezika, učenčevih ocen šolanja na 

bivši šoli ter iz dosedanjega dela v prvem ocenjevalnem 

obdobju. Na sestanku se dogovorijo tudi o prilagoditvah, 

ki bi jih učenec potreboval (podaljšan čas pisanja, 

možnost uporabe prevajalnika ali slovarja pri pouku in 

ocenjevanju znanja, način ocenjevanja znanja – pisno 

in/ali ustno -  in število potrebnih ocen (ocenjevanje po 

posameznih delih učne snovi, ustno se lahko preveri 

znanje kot dopolnilo pisnemu, alternativno ocenjevanje – 

plakat, napovedano spraševanje…). Učenec s pomočjo 

prilagoditev pridobi minimalno število ocen pri 

posameznem predmetu. Pisno ocenjevanje znanja poteka 

zunaj oddelka pri učiteljici dodatne strokovne pomoči ali 

svetovalni delavki, kjer ima možnost podaljšanega časa in 

uporabo slovarja oz.  prevajalnika. Dogovor imamo, da 

načeloma negativnih ocen ne zapisujemo v redovalnico 

vse do konca prvega leta šolanja v naši državi. 

Ne glede na to, da ima učenec tujec prvo leto šolanja 

možnost napredovanja tudi če je neocenjen, razrednik 

učenca tujca  v mesecu maju skliče razredni učiteljski 

zbor, na katerem se učitelji dogovorijo o tem, ali bi bilo 

učencu tujcu in njegovim staršem smiselno predlagati naj 

ponavlja razred ali naj bo neocenjen. Ob tem se upošteva 

otrokov napredek pri znanju slovenščine in pri doseganju 

ciljev zlasti pri predmetih matematika in angleščina.  

Tudi v drugem letu šolanja učenca tujca ima učenec 

status tujca, kar mu omogoča pisno ocenjevanje znanja 

zunaj oddelka pri učitelju dodatne strokovne pomoči ali 

svetovalni delavki, kjer ima možnost podaljšanega časa in 

uporabo slovarja oz.  prevajalnika, napovedano 

spraševanje ter prilagoditve načinov in rokov za 

ocenjevanje znanja in števila ocen. Pred ocenjevanjem 

znanja vsak učitelj, ki predmet poučuje, pripravi učencu 

tujcu prilagoditve. Predlog je, da učitelj izroči učencu 

tujcu nabor vprašanj (minimalna oz. temeljna znanja, ki 

so pogojena z učenčevim predznanjem) ter mu omogoči 

nekaj časa (teden dni), da učenec odgovori nanje. Ko 

učenec tujec vrne odgovore, učitelj odgovore pregleda in 

po potrebi dopolni oziroma popravi, nato pa z učencem 

določi datum ocenjevanja znanja – napovedano ustno 

ocenjevanje ocenjevanje. Pravico ima tudi do 

prilagoditev načinov in rokov za ocenjevanje znanja ter 

števila ocen. 

V primeru, da se vse prilagoditve izvedejo in učenec tujec 

vseeno ne doseže minimalnih ciljev, mu lahko učitelj 

zapiše negativno oceno v redovalnico. 

2.3.6 Naše izkušnje in predlogi 
Učencem tujcem pri vključevanju v učni proces jezik 

predstavlja veliko oviro, otežena je tudi komunikacija 

med starši in šolo. Pri slednjem opažamo velike razlike v 

komunikaciji z družino glede na to, iz katere države 

prihajajo. Praktično nobenih težav ni v komunikaciji z 

družinami iz Bosne in Hercegovine, Srbije ali Hrvaške, 

ne moremo pa si zamisliti komunikacije s starši 

albanskih, makedonskih ali ruskih otrok brez pomoči 

tolmača. Zanimivo je, da starši slednjih na vpis vedno 

pridejo s prijatelji, ki razumejo slovensko. Pogosto je 

tudi, da s šolo praviloma komunicirajo očetje učencev, ki 

prihajajo iz slednjih držav, kar še otežkoča sodelovanje z 

njimi, saj večinoma delajo cele dneve. 

Učencem tujcem omogočamo izražanje in izkazovanje 

znanja v svojem maternem jeziku, hkrati pa se zavedamo, 

da jih moramo obravnavati enakopravno le do določene 

mere, saj se otrok izobražuje za življenje v slovenski 

družbi.  

Dejstvo je, da so prilagoditve za učence tujce v obsegu 

dveh let premalo, saj so se le redki sposobni naučiti 

jezika v dveh letih, predvsem tisti, ki ne izhajajo iz 

slovanskih držav. Ravno zaradi tega smo na šoli mnenja, 

da učenci tujci potrebujejo prilagoditve tekom celotnega 

šolanja, zlasti v smislu podaljšanega časa in uporabe 

slovarja, kljub temu, da Zakon tega ne predvideva več kot 

dve leti po vključitvi. 

Večinoma, ko govorimo o učencih tujcih, mislimo na 

tiste, ki so rojeni v tujini in so se pred kratkim preselili v 

našo državo ter ne znajo slovenščine. Naše mnenje je, da 

pogosto pozabljamo na učence, sicer rojene v Sloveniji, a 

doma ne govorijo slovensko, saj so njihovi starši ali stari 

starši priseljenci. Tudi ti učenci potrebujejo našo pomoč. 

Kljub, po našem mnenju, precej dobro zastavljenem 

modelu vključevanja učencev tujcev na šolo, se v praksi 

še vedno srečujemo z mnogimi dilemami. Nekateri 

učitelji in tudi starši se bojijo, da se otrok tujec ne bo 

trudil z usvajanjem jezika in znanja, če ni pod pritiskom 

pridobitve ocen (zlasti v prvem ocenjevalnem obdobju 

prvega leta šolanja). Dejstvo je, da so učenci tujci zelo 

heterogena skupina, ne le glede znanja jezika, temveč 

tudi osebnostno. Nekateri so zelo motivirani, drugi se 

izmikajo delu, mnogi nimajo osvojenih delovnih navad. 

Vedno se najde kak učenec, ki bo delal po liniji 

najmanjšega odpora. Vendar so to le izjeme, ki potrjujejo 

pravilo. Naš trud mora prvenstveno iti v smeri 

omogočanja učencem tujcem, da se počutijo sprejete in 

varne.  

Veliko dela nas še čaka na področju dela z učitelji. Tudi 

učitelji so zelo heterogena skupina, od tistih najbolj 

empatičnih, sprejemajočih in vedno pripravljenih stopiti 

še korak dalje, do tistih, ki bi delali le znotraj okvirjev in 

ki od otrok tujcev pričakujejo enako kot od vseh ostalih 

učencev. Nekateri učitelji (pre)veliko vlogo pripisujejo 

staršem učenca tujca in učencu samemu. Od njih 

pričakujejo, da se bodo hitro naučili slovenščine in 

prilagodili. Pogosto učitelji izpostavljajo učenčeve 

osebnostne lastnosti in njegov odnos do dela, od staršev 

pa pričakujejo, da se bodo aktivno vključevali v šolo in 



 

537 

 

 

otroka podpirali. Zanemariti ni niti učiteljevih stališč, 

mogoče celo pomislekov in predsodkov, ki jih vnašajo v 

odnos z učencem in starši. Ključnega pomena ostaja tako 

izobraževanje učiteljev, saj je znanje najmočnejše orožje 

proti stereotipom. 

Dokument Vključevanje [6] predlaga naslednje rešitve: 

- Spodbujanje multikulturnosti v šolah in v 

izobraževanju ter usposabljanju bodočih učiteljev, ki 

spodbuja kritično mišljenje in antiteze predsodkom. 

- Poseben pomen dati izobraževanju učiteljev, saj 

običajno učitelji v šolah niso dovolj usposobljeni za 

poučevanje slovenščine kot drugega jezika. Tudi 

zato je oteženo učenje slovenščine za učence tujce. 

- Učitelje intenzivneje praktično usposabljati za 

poučevalne strategije, ki bodo ustrezale različnim 

učencem. 

3. ZAKLJUČEK 
V zadnjem času se šole srečujemo s povečanim vpisom 

učencev tujcev. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, 

da se počutijo varne in sprejete. Zato je pomembno, da 

ustrezno pripravimo okolje na sprejem otroka. Naloga 

vseh v procesu vzgoje in izobraževanja (strokovnih 

delavcev in vrstnikov)  je, da smo empatični in odprti do 

kulturne in jezikovne drugačnosti.  

Namesto da izpostavljamo dileme in težave pri 

spoprijemanju z raznolikostjo, se osredotočimo na izzive 

in priložnosti  vključevanja in spoznavanja različnosti kot 

edega najbolj učinkovitih mehanizmov za odpravo 

različnih predsodkov. 

»Ko sprejmemo različnost, ne izgubimo sebe, temveč 

dobimo drugega v dar.« (Neznani avtor) 
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POVZETEK  

Neobvezni izbirni predmeti na naši šoli potekajo že četrto leto. Učenci lahko izberejo med različnimi področji in svoje 

spretnosti in znanja nadgradijo na področju jezika, športa, tehnike ter umetnosti. Pri neobveznem predmetu umetnost lahko 

združimo gledališko, glasbeno, likovno ter literarno ustvarjalnost. Pomembni cilji predmeta so vzbujanje radovednosti, 

sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do umetnosti. Ker je predmet namenjen učencem četrtega, 

petega in šestega razreda, je pomembno, da učitelj uresničuje cilje selektivno glede na motivacijo, predznanje in sposobnosti 

učencev. Vse to smo dosegli s pomočjo najpreprostejše senčne lutke, ki lahko naredi vse in izpolni marsikatero željo, ki je v 

realnem svetu neuresničljiva. V otrocih je prebudila željo po ustvarjanju in igranju. Hkrati pa se je izkazala tudi kot 

terapevtsko sredstvo, preko katerega so učenci sproščali različna občutenja in strahove. Med samo igro so učenci razvili in 

usvojili osnovna igralska izrazna sredstva, spoznali osnovno strukturo gledališča ter sami izdelali sceno. Vseskozi smo se tudi 

medpredmetno povezovali, in sicer pri predmetih likovna umetnost in obdelava gradiv ‒ les. Ker pa delo ni potekalo na 

klasičen način, so učenci obogatili tudi sposobnosti na področju improvizacije ter individualnega in skupinskega dela, kar je 

na sproščen in igriv način potekalo skozi celo šolsko leto. Predstavo Najmočnejši fantek na svetu bomo zaigrali učencem 

jutranjega varstva na naši šoli in na ta način sklenili igro, pri kateri smo se marsikaj naučili na drugačen način. 

Ključne besede 

Neobvezni izbirni predmet umetnost, improvizacija, igra, sproščenost. 

ABSTRACT  

Non-compulsory elective courses are being held for the fourth year in our school. Students can choose between different 

fields and upgrade their skills in languages, sports, technology and art. Non-compulsory art course combines theatrical, 

musical art and literary creativity. The main objectives of the course are to induce curiosity, relaxation through art, and 

development of interest and an active attitude towards art. Since the subject is intended for students of the fourth, fifth and 

sixth grade, it is important that the teacher pursues the goals selectively based on the motivation, knowledge and abilities of 

the pupils. We achieved all of this with the help of a simple shadow doll, which can with a bit of imagination do everything 

and fulfill many of the desires that are unrealistic in the real world. In children, it awakens the desire to create and play. At 

the same time it can also be used as a therapeutic means through which the students express various feelings and fears. 

During the play pupils developed and adopted basic acting means of expression, learned the basic structure of the theater and 

produced the scene themselves. Course was conducted in an interdisciplinary manner, covering both the field of fine arts and 

the craft of processing the materials - wood. Since the work was not carried out in a conventional way the pupils also 

enriched their abilities in the field of improvisation, individual and group work, which were carried out in a relaxed and 

playful way throughout the entire school year. The play The most powerful boy in the world will be performed to pupils of 

morning care at our school, this way concluding our playing where we learned a lot in a different way. 

Keywords 

Non-compulsory course of art, improvisation, play, relaxation.

1. UVOD  
Neobvezni izbirni predmet umetnost je na naši šoli 

potekal drugo šolsko leto. Učitelj ima za dosego cilja na 

voljo različne didaktične pristope, vsebine in materiale. 

Področje likovne umetnosti je zelo široko. Različna 

likovna področja, kot so na primer risanje, slikanje, 

kiparstvo in arhitektura, se med seboj prepletajo. Pri 

predmetu neobvezni predmet umetnost lahko združimo 

tako likovno umetnost kot tudi gledališko dejavnost. 

Namen predmeta ni reproducirati profesionalno 

gledališko predstavo, temveč preko igre vzpostaviti 

sproščen in ustvarjalen način dela, ki poteka preko celega 

šolskega leta. Pri samem delu smo povezali različne 

dejavnosti, in sicer jezikovno dejavnost, gibalno 

dejavnost, družabno področje, naravo, glasbeno področje, 

likovno področje in s tem posledično tudi urili ročne in 

motorične spretnosti učencev. Glede na to, da je predmet 

namenjen učencem 4., 5. in 6. razreda, je primeren za 

različne starosti. Učitelji smo dolžni svoja znanja in 

veščine z aktivnimi učnimi metodami ter ustreznimi 

metodičnimi pristopi prenesti na učence. Načrtovanje 

takega pouka je sicer bolj zahtevno in je odvisno od 

zainteresiranosti posameznega učitelja. Trud je poplačan 

z znanjem, ki je uporabno in vseživljenjsko. Odnos med 

učiteljem in učencem ne bazira na klasičnem načinu 

poučevanja oziroma učenja, ampak se vloge ves čas 

prepletajo.  Z ustvarjalno uporabo likovnih prvin učenci 

oblikujejo novo skladno estetsko celoto in spoznajo 

osnovne strukture gledališča. Na žalost je čas, ki ga 

imamo, skopo odmerjen. Zato so preproste stvari v takem 

primeru ključ do rešitve. Odločila sem se, da se v tem 

šolskem letu posvetimo senčnim lutkam. Glede na to, da 

sem enkrat na teden poučevala tudi v oddelku 
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podaljšanega bivanja, smo se skupaj z učenci odločili, da 

naše delo zaključimo in predstavimo v oddelku jutranjega 

varstva . 

2. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

UMETNOST 
Kot sem že omenila, je neobvezni izbirni predmet 

umetnost na naši šoli potekal že drugo šolsko leto. 

Predmet združuje dve dejavnosti. Na področju umetnosti 

smo: 

- se ustvarjalno izražali z likovnimi materiali in 

orodji; 

- z likovnimi znaki zavestno in svobodno interpretirali 

likovno nalogo; 

- povezali lastno delo v sistem likovnih povezav 

predmeta likovna umetnost. 

Pri gledališki dejavnosti so učenci:  

- usvajali osnovna igralska sredstva; 

- razvijali občutek za prostor, govorno, telesno 

interpretacijo in animacijo lutke; 

- oblikovali zamisli za izdelavo, po kateri so lutko 

oziroma predmete izdelali; 

- razvijali sposobnosti za individualno in  skupinsko 

delo ter interakcijo s soigralci in prostorom, 

likovnimi in drugimi prvinami predstave; 

- krepili zaupanje in samozavest. 

Skozi šolsko leto smo delo razdelili na naslednje sklope: 

- ogledali smo si različne lutkovne predstave;  

- izbrali smo tekst, vsebino lutkovne predstave; 

- pogovorili smo se o sporočilnosti predloge in 

vsebini lutkovne predstave;  

- spoznali smo pomen karakterizacije in identifikacije 

likov; 

- spremenili smo opisni tekst v dramski govor 

oziroma dramatizacijo; 

- zgodbico smo najprej ilustrirali; 

- izdelali smo različne vrste lutk in predmetov za našo 

predstavo; 

- pogovorili smo se o sceni in določili število prizorov 

na podlagi predhodnih ilustracij. 

2.1 Lutka 
Včasih je bilo o lutki malo napisanega. Prav tako se mi 

zdi, da jo nekateri še vedno podcenjujejo oziroma jo 

dojemajo kot nekaj, kar je namenjeno samo otrokom. 

Zato se po svojih najboljših močeh prizadevam, da 

lutkarstvo prikažem kot dejavnost, ki ima svoje mesto v 

svetu umetnosti. V slovarju simbolov najdemo naslednjo 

definicijo lutke. Lutke so majhne človeške figure iz 

barvnega lesa, slonove kosti, tkanine, ki jih nevidni 

umetnik premika na nitki ali prstih [3]. So simbol bitja 

brez lastnega značaja, ki podlega vsem zunanjim 

vplivom: lahke, prazne osebe brez karakterja in načel. 

Toda njihova simbolika je globja. Lutka zna izraziti tisto, 

česar si nihče ne bi drznil izreči: je junakinja tajnih želja 

in skritih misli, je diskretno priznanje samega sebe 

drugim in sebi samemu. Lutka je idealno didaktično 

sredstvo za vzpodbujanje govora, bogatenje besednega 

zaklada in razvijanje motoričnih sposobnosti. Z lutko 

otroci izgubijo strah pred nastopanjem, pri izdelavi pa 

razvijejo svoje kreativne sposobnosti. Lutkovna predstava 

je najtoplejša in najbolj pretanjena od vseh gledaliških 

dogodkov. Režija in igralčeva animacija vzpostavljata v 

lutkovnem gledališču odnos preko posrednika oziroma 

lutke. Lutka je fokus, v katerem se srečujeta režiserjeva 

zamisel in igralčeva fantazija [9]. 

2.2 Senčna lutka 
Senčne lutke so nekaj posebnega. Sence so bile za 

človeka skrivnostne že od pradavnine naprej, ko jih je 

plamen risal na stene jam. Imajo nešteto različnih 

izrazov, ki zaživijo v odnosu med svetlobnim virom in 

platnom oziroma objektom, na katerega se ujamejo. 

Včasih so velike, drugič spet majhne, enkrat z ostrim 

obrisom, drugič z zabrisanimi robovi, lahko se prelivajo 

ali pa so razpotegnjene. Svetloba omogoča ogromno 

čudovitih stvari in ena sama ploskev v odnosu s svetlobo 

lahko izjemno čarobno zaživi in ima ogromne fantazijske 

razsežnosti. Vsakega od nas spremlja senca − otroka 

otroška, odraslega odrasla. Če smo pripravljeni na igro, ki 

ne teče po ustaljenih tirnicah, lahko stvar postane izredno 

zanimiva in zabavna. Še posebno to velja za otroka, ki v 

sebi premore veliko več radovednosti in domišljije, kot jo 

premore odrasel človek. Zato je senčna lutka odlično 

orodje, s katerim še dodatno vzpodbudimo otrokovo 

radovednost, igrivost ter domišljijo. Poleg tega za senco 

ne potrebujemo veliko. Zadostujejo vir svetlobe, platno 

ter improvizacija. 

3. POTEK DELA  

3.1 Vsebina lutkovne predstave 
Petletni Jani je bil najmočnejši fantek na svetu. Nihče ga 

ni mogel premagati in vsi so se ga bali. Nekoč je hotel 

celemu svetu pokazati svojo moč, ker je bil tako močan, 

da ga ni mogel premagati nihče. Postavil se je na sredo 

ceste in nikogar ni spustil naprej. Pred njim se je kopičila 

vedno večja gneča avtobusov, konj in ljudi. Če se mu je 

kakšen avtobus hotel približati, ga je Jani le s prstom 

porinil nazaj, da je ta pristal šele daleč zunaj mesta. Vsi 

so ga prosili naj se umakne, a nobena prošnja ni zalegla. 

Prišli so policisti, da bi ga odgnali, Jani pa je vse po vrsti 

vrgel na žico električnega droga. Nato so poslali še 

vojake, toda tudi oni niso mogli premagati petletnika. 

Vsem vojakom je iztrgal puške iz rok in iz njih naredil 

hrib samih pušk ter splezal nanj. Tedaj so priletela tudi 

letala, da bi ga snela s hriba, saj se mu nihče drug ni upal 

približati. Toda Jani je prijel letala za krila in jih zalučal s 

tako močjo proti hribom, da so odfrčala kakor papirčki v 

vetru. Ljudem je tako zmanjkalo idej, kako bi Janija 

premagali in ga spravili s ceste. Takrat pa je nekdo 

pomislil na njegovega očeta in šli so ga iskat. Razložili so 

mu, da njegov sin straši ljudi, zadržuje promet in da ga 

nihče ne more premagati. Oče se je ustavil še v trgovini, 

nato pa so odšli k Janiju. Ko so prišli do kupa pušk, mu je 

ukazal, naj pride dol. On pa mu je odločno odgovoril, da 

ne gre, saj je najmočnejši fantek in ga nihče ne more 

premagati. Takrat pa je očka iz žepa potegnil vrečko 

bonbonov. Ko jih je Jani zagledal, so se mu zaiskrile oči 

in v hipu je bil na tleh. Medtem ko se je petletnik basal z 

bonboni, so se vsi pobrali in vsi so šli spet lepo dalje po 
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široki cesti kakor vedno. Tako so najmočnejšega fantka 

na svetu premagali mali rdeči bonboni. 

 

Slika 1: Risbica najmočnejšega fantka na svetu 

3.2 Sporočilnost predloge 
Zgodbico smo nekajkrat prebrali in skupaj ugotovili kaj 

nam zgodbica sporoča. Pri tem smo prišli do naslednjih 

ugotovitev: 

- Jani ima kljub svojim letom nadnaravno lastnost.  

- Je najmočnejši fantek na svetu. Te svoje moči se 

zelo dobro zaveda, saj večkrat ponovi, da je on 

najmočnejši fantek na svetu in da ga nihče ne more 

premagati. 

- Je zelo vztrajen in trmast, saj ga nihče ne more 

premakniti.  

- Jani očeta le na besedo ne uboga, saj noče priti dol, 

ko mu oče to ukaže. Ponosno odgovori, da je 

najmočnejši fantek na svetu in da ga nihče ne more 

premagati.  

- Najmočnejši fantek na svetu ni nepremagljiv. Z 

lahkoto ga premagajo bonboni in nihče drug - le 

rdeči bonboni. 

 

3.3 Spreminjanje opisnega teksta v 

dramsko besedilo 
Ko smo prebrali zgodbico, so se občutja glavnih junakov 

in predmetov kar sami risali pred našimi očmi. Zaradi 

enostavne in kratke zgodbice s spreminjanjem opisnega 

teksta v dramski govor nismo imeli veliko težav. Prav 

tako ni bilo nikakršnih težav pri razdeljevanju vlog. Ker 

so otroci različni in niso imeli vsi želje po nastopanju, 

sem te njihove želje tudi upoštevala. Kljub začetni tremi 

in negotovosti lahko rečem, da se je le-to spremenilo 

skozi igro in na koncu so prav vsi hoteli sodelovati v 

igrici. Nekateri otroci so neobvezni predmet umetnost 

obiskovali že lansko leto, zato so bili zgled tistim, ki so ta 

predmet obiskovali prvič. Prišli smo tudi do zaključka, da 

oseb, kot so na primer najmočnejši fantek na svetu, oče, 

policaji in vojaki, ne bomo izdelali, ampak jih bodo 

uprizorili učenci sami. Pri tem so se učenci najbolj vživeli 

v vlogo policaja in vojakov. 

3.4 Igra  
Glede na to, da poučujem likovno umetnost, sem mnenja, 

»da imajo vsake oči svojega malarja«. Zato se držim 

pravila, da si moramo na začetku vsake likovne naloge 

zadati določen cilj. Ciljev ni deset, zadostujejo trije, ki si 

jih jasno začrtamo. V dvajsetih letih poučevanja sem se 

naučila, da je poti, ki vodijo do cilja, veliko. Otroci me 

pri tem vsakič sproti presenetijo. Če jim dopustiš 

svobodo in jim to dopustiš na igriv način, je uspeh 

zagotovljen. Najpomembnejša dejavnost otrokovega 

razvoja med odraščanjem je igra, ki spodbuja otrokov 

razvoj. Nesmiselno se mi zdi, da jo ne dopustimo tudi 

starejšim. Je otrokova želja in potreba. Odraslim se zdi 

preprosta in razumljiva, a vendar je v času otrokovega 

odraščanja zapletena in čudovita. [7]. V igri se prepletajo 

otroško veselje, otrokova radovednost in otrokova 

ustvarjalnost, ki so seveda eni izmed najpomembnejših 

elementov odraščanja. Otrok lahko skozi igro dojema 

veliko bolj zapletene stvari, dojema svetovne probleme, 

vsakdanje tegobe vrstnikov in odraslih, dojema živali in 

ljudi, dojema tisto, kar ga obdaja, se pogovarja, lutki 

vliva svoje zamisli, svojo otroškost in navsezadnje svojo 

domišljijo. Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo 

zasledimo v različnih obdobjih človekovega življenja in 

ne le v otroštvu  [4]. Rubin, Fein in Vanderberg so 

postavili nekaj ključnih opisnih kriterijev za 

prepoznavanje igre: 

- prostovoljnost, notranja motivacija in pozitivni 

občutki; 

- usmerjenost pozornosti na igralne dejavnosti, 

- proučevanje igralnega materiala; 

- neresnično, nestvarno vedenje. V igri otrok je 

namreč veliko pretvarjanja, dejavnosti »če bi«, »kot 

da bi«, s katerim otroci prikazujejo druge ljudi, 

njihove dejavnosti ali predmete; 

- fleksibilnost − igra poteka po pravilih, ki jih 

postavljajo udeleženci igre sami in jih, če je 

potrebno, med igro tudi spreminjajo; 

- aktivna udeležba – otroci v igri sodelujejo drug z 

drugim in so dejavni z različnimi predmeti. 

3.5 Igra senc 
Odločili smo se, da poleg izdelanih predmetov 

uprizorimo osebe, policaje, Janija, vojake ter očeta kar 

sami. Zato smo se senci približali na različne načine in 

postopoma: 

- opazovali senco telesa v sončnem dnevu na tleh ali 

pa v jutranjih urah, ko sonce še ni posijalo v likovno 

učilnico; 

- opazovali senco na steni s pomočjo projektorja, ki je 

bil pritrjen na strop učilnice. 

Pri gibanju lutke se giba celotno telo lutkarja. Lutke 

oziroma predmete lahko animiramo na različne načine; 

lahko jih animiramo kot marionete, lahko jih preprosto 

nataknemo na palico, lahko jih animiramo kot senčne 

lutke. [8]. Pri tem se je potrebno zavedati, da je lutka 

oživljeni predmet in ne pomanjšana žival ali človek. Pri 

igri senc se lahko poigramo s senco našega celega telesa; 

senca prstov lahko izgleda kot žival, ki zeha ali leti. 

Skratka način gibanja vpliva na način gibanja otrok 

oziroma tistega, ki lutko animira.Za naše igranje smo 

uporabili najprej samo dlani in prste. Učenci so se pri tem 

različno odzvali. Nekateri so bili v tem že pravi mojstri, 

kajti pri tem so uporabili tudi zvočne efekte. Kasneje smo 

uporabili tudi belo rjuho, ki smo jo razgrnili pred tablo in 

jo osvetlili z reflektorjem. Reflektor in rjuha sta bila 

dovolj, da je za rjuho nastal pravi direndaj. Učenci so 
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začeli za rjuho poskakovati, se loviti in poskušali na 

različne načine ustvariti zanimivo senco. Skozi igro so 

raziskovali prednosti senčnega gledališča, sence so z 

oddaljenostjo postajale večje, manjše, nekateri obrisi 

predmetov so bili ostri, nekateri ne … Rjuha, za katero so 

se učenci skrili, in spontana igra sta bili uvod za začetek 

naše igrice. 

3.6 Kamišibaj  
Kot uvodno motivacijo v svet gledališča sem uporabila 

kamišibaj, katerega smo uporabljali lansko šolsko leto. 

Izkazal se je kot odličen pripomoček pri premagovanju 

strahu pred nastopanjem [5]. Poj japonsko “kami” 

pomeni papir, šibaj pa gledališče, drama. Kamišibaj je 

gledališko pripovedovanje besedila ob lesenem odru. Pri 

vsem skupaj gre za bolj ali manj domiselni prikaz 

besedila v 12–16 slikah. Oder lahko kamišibajkar postavi 

na mizo ter ob njem sedi ali stoji. Prednost kamišibaja je 

tudi, da ima lahko tekst napisan na hrbtni strani sličic in 

je primeren za malo množico gledalcev. 

 

 

Slika 2: Kamišibaj, ki smo ga naredili v preteklem 

šolskem letu 

Glede na namen lahko uporabljamo umetnostni in 

didaktični kamišibaj. Pri umetnostnem kamišibaju 

izvajalec poskrbi za estetski izgled in vzbujanje čustev, 

medtem ko je pri didaktičnem kamišibaju v ospredju 

predvsem praktični namen. Seveda pa ne smemo 

pozabiti, da je v obeh primerih potrebno pristopiti 

ustvarjalno. V gledališču se predstava začne, ko se 

dvignejo zavese. V našem primeru se odprejo lesena 

vratca. S pomočjo prve sličice nas nastopajoči povabi v 

svojo pripoved. Pripovedovalec s pomočjo očesnega stika 

ter s čim bolj doživetim govorom ves čas skuša ohranjati 

zainteresiranost publike. Eden od bistvenih namenov 

butaja je tudi, da služi kot medij, preko katerega učenec 

premaguje tremo pred nastopom, kajti pri nastopanju ga 

butaj delno zakriva, roke pa zaposli z vlečenjem slik. Ko 

učenec izvleče zadnjo sličico in se vratca butaja zaprejo, 

je predstave konec. Zgodba pa se ne konča vsakič na 

enak način, ampak jo skušamo naslednjič interpretirati 

drugače. Učenci so na risalni list s pomočjo različnih 

risarskih orodij narisali dvanajst risbic. Zgodbico, ki smo 

jo razdelili na dvanajst delov, smo prenesli v okvirčke. 

Vsako risbico smo komentirali oziroma so jo učenci 

opisali. Na ta način so jo tudi določili. 

4. IZDELAVA SCENE 
Pri svojem delu se trudim, da učenci niso samo 

ustvarjalni, ampak so tudi inovativni in da jih njihova 

radovednost pripelje do rešitev, ki so plod njihove 

domišljije in ne moje. Ker je likovna umetnost 

sestavljena iz različnih področjih (kiparstva, arhitekture, 

slikarstva, grafike), ki se med seboj prepletajo, ni težko 

najti rešitve za izdelavo scene in drugih predmetov, ki 

sodijo zraven [1]. Pri tem so dobrodošle tako tehnično kot 

tudi estetsko zanimive rešitve [2]. Pri samem delu smo 

uporabili različne materiale in orodja, s katerim smo na 

izviren način s pomočjo sence izvedli lutkovno predstavo 

Najmočnejši fantek na svetu. Sledila je izdelava ploske 

lutke oziroma predmetov, ki smo jih potrebovali za 

izvedbo naše igrice. Ploska lutka je dvodimenzionalna 

(višina in širina), nima stranske mase ali debeline, je kot 

risba, ki jo prevedemo v gibanje [6]. Animacija take lutke 

ni enostavna. Neprestano moramo paziti, da je ne 

zasukamo preveč. Lahko je izdelana iz enega kosa ali pa 

ima gibljive posamezne dele telesa. Vsak del je povezan z 

vodilom (vrvica, žica, palica), katerega upravlja animator. 

Za izdelavo takšnih lutk lahko uporabimo različne 

materiale, kot je vezana plošča, trši papir, stiropor ali 

drugo. V našem primeru smo izdelali predmete iz enega 

kosa, za material pa uporabili trši karton. Po odru se 

giblje premo – v ravni črti kot rakovica. Za avtobus, ki se 

je vozil sem ter tja, smo na primer uporabili rolko. 

Avtobus, narejen iz tršega kartona, smo pritrdili na rolko 

in na ta način dosegli premo gibanje. Avtobus z napisom 

Arriva je za rjuho spretno prevažal potnike. 

 

Slika 3: Avtobus, ki smo ga naredili iz debelejšega 

kartona (kot scenski element) 

Ker je bilo časa premalo, smo določene stvari izdelali 

tudi pri urah likovne umetnosti, kjer so učenci z veseljem 

priskočili na pomoč tako pri izdelovanju kulise, 

predmetov in predlagali zanimivo tehnično rešitev. Na ta 

način so nastale čisto prave uteži. Izdelali so jih fantje 

osmega razreda. Ker je to izključno moška zadeva, so 

sami prišli do tehnične rešitve in na podlagi načrta 

izdelali utež s pomočjo držala za metlo. Pri izdelovanju 

uteži so se neizmerno zabavali. Zabavali se niso samo 

učenci, ampak tudi učitelji.  
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Slika 4: Uteži 

Ploske lutke lahko izdelamo iz enega kosa ali pa imajo 

gibljive posamezne dele telesa. Vsak del je povezan z 

vodilom (vrvica, žica, palica), katerega upravlja animator. 

Za izdelavo takšnih lutk lahko uporabimo različne 

materiale, kot je vezana plošča, trši papir, stiropor ali 

drugo. V našem primeru smo izbrali enostavnejšo 

varianto ploske lutke. Predmeti so bili izdelani iz enega 

kosa, za material pa smo uporabili trši karton. Na isti 

način smo izdelali tudi kup pušk ter avtobusov. 

 

Slika 5: Avtobusi, ki jih je Jana zmetala na kup 

Po dolgem času sem morala spet obnoviti znanje o 

aviaciji. Učenci so me urno poučili o vrsti avionov in na 

kakšen način izdelamo avion iz papirja in kateri premore 

odlične letalske sposobnosti.  

5. ZAKLJUČEK 
Kratko lutkovno predstavo s pomočjo senčnih lutk in s 

prvotnim naslovom Najmočnejši fantek na svetu smo 

predstavili učencem jutranjega varstva. Prvotni naslov 

smo spremenili v Najmočnejša deklica na svetu. 

Ugotovili smo namreč, da bo glavni igralec v času naše 

premiere odsoten oziroma bo šel dopust. Tako smo 

najmočnejšega fantka Janija spremenili v najmočnejšo 

deklico na svetu, in sicer Jano. Na ta način smo dokazali, 

da so poti do cilja različne in da smo kos nepredvidljivim 

situacijam, katere so zveste spremljevalke v našem 

življenju. Kamišibaj se je izkazal kot odlična uvodna 

motivacija. Z njegovo pomočjo je bilo spreminjanje 

opisnega teksta v dramsko besedilo veliko bolj enostavno 

in tudi zabavno. Med samim delom sem bila predvsem 

mentor in usmerjevalec, ki posreduje možno pot. Kljub 

temu da je bil cilj jasno zastavljen, se je pot ves čas 

spreminjala. Tako učitelj kot učenci smo se ves čas učili 

eden od drugega, raziskovali in izmenjavali izkušnje. 

Učenci so bili ves čas aktivni. Na naši šoli smo vajeni, da 

starejši učenci svoja znanja in izkušnje predstavijo 

mlajšim učencem. Zato ta način dela ne nudi samo 

povezovanje različnih vsebin, ampak gre pri vsem skupaj 

tudi za vertikalno in medgeneracijsko povezovanje. 

Ugotovila sem, da je Kamišibaj postal velik zaveznik v 

mojem učnem procesu. Vsaka risba je lahko motiv za 

novo zgodbo ter vsaka zgodba motiv za nov likovni 

izdelek. Otroci so različni in različne so tudi njihove 

zgodbe. Če smo kot učitelji pripravljeni prisluhniti in 

raziskovati te zgodbe, se tak način dela, kjer se znanje ne 

konča, ampak se prepleta, nadgrajuje in je vseživljenjsko. 

Poleg tega je pouk igra, kjer se igra tako učitelj kot tudi 

učenec. 

 

Slika 6: Učiteljica za matematiko, ki je uspešno poskusila 

dvigniti uteži 
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POVZETEK 

Dijaki so dnevno izpostavljeni različnim obremenitvam in stresnim situacijam. Opažamo, da se dijaki ob vseh obšolskih 

aktivnostih, hitremu tempu in zahtevah v šoli in domačem okolju ne znajo spopadati s stresnimi situacijami na pravilne 

načine. Mnogi zapadejo v paniko, nervozo, kar lahko vodi tudi do resnih depresivnih stanj in anksioznosti. V šolski 

svetovalni službi se pogosto srečujem z dijaki, ki se želijo naučiti tehnik sproščanja, da bi se lahko pomirili in dobro opravili 

obveznosti. Hkrati bi s sprostitvijo pridobili tudi boljšo samopodobo in zaupanje vase. V prispevku bom podrobneje 

predstavila tehniko vodene vizualizacije, ki jo uporabljam pri delu z dijaki v šolski svetovalni službi. Dijaki menijo, da jim je 

uporaba te tehnike pomagala do boljše sproščenosti, boljšega samovrednotenja in občutka, da so kos obveznostim ter da 

zmorejo doseči zastavljene cilje. 

Ključne besede  

Stres, sproščanje, pomiritev, vodena vizualizacija, šolska svetovalna služba. 

ABSTRACT  

On a daily basis, students are exposed to various stressful situations. In the face of numerous extracurricular activities, a fast 

pace of life, demanding academics and the domestic environment, we have been noticing that students are not capable of 

coping with such situations appropriately. Many students suffer from panic attacks and/or nervousness, which may also lead 

to serious states of depression and anxiety. As a school counselor, I regularly meet students who would like to learn 

relaxation techniques that would help them calm down and meet their obligations more efficiently. These techniques help 

students relax, gain greater self-confidence and improve their self image. Therefore, this article explores in detail the 

technique of guided visualization that I use with students. Students believe that this technique has helped them to feel better 

about themselves, to have a better sense of self-worth and to be able to achieve the goals they have set for themselves.   

Keywords 

Stress, relaxation, calming down, guided visualization, school counselor 

1. UVOD 
Človek se v vsakodnevnem življenju nenehno spopada s 

stresom. Hiter tempo življenja, različne obveznosti, 

izzivi, odnosi med ljudmi – vse to so razlogi za nihanje 

ravnovesja v našem telesu. Ljudje določeno mero stresa 

potrebujemo, da se učinkovito spoprijemamo s težavami, 

vendar pa prevelika mera stresa v življenju posameznika 

lahko onemogoča njegovo normalno delovanje in ga 

ovira pri uspehu oz. funkcioniranju. S stresnimi 

situacijami se ne soočajo samo odrasli, ampak skoraj v 

enaki meri tudi otroci in mladostniki. Pri mladostnikih so 

vzroki stresa pogosto povezani s šolo (strah pred 

ocenjevanjem, strah pred učitelji, odnosi s sošolci). Vse 

te stresne situacije lahko na mladostnika delujejo 

negativno, simptomi pa se lahko kažejo na čustvenem, 

vedenjskem in telesnem nivoju; v težjih oblikah lahko 

vodijo v anksioznost in depresivna stanja. Z uporabo 

tehnik sproščanja se lahko naučimo spoprijemanja s 

stresom in pravilnih načinov reševanja situacij, ki nas 

»zamajejo«.  

 

2. STRES  
Stres je čustveni, duševni, telesni in vedenjski odgovor 

posameznika na morebitno škodljiv stresni dejavnik 

(stresor). Stresor pa je vse, kar lahko sproži stresni odziv 

(dogodek, določena zahteva, duševna obremenitev, 

časovna stiska, spor na delovnem mestu, poškodba telesa, 

neprijetna novica, oseba,…) in začasno zamaje človekovo 

notranje ravnovesje in obremenjuje našo osebnost 

(Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006, str. 8).  

Ščuka (2007) podobno opisuje stres kot nagonski, zunaj 

zavestni odziv telesa, ki ga povzročijo življenjsko 

nevarna in čustveno vzburljiva dogajanja oz. neskladnost 

med zahtevami okolja in sposobnostjo organizma za 

njihovo zadovoljitev. 

Ljudje ob besedi stres pogosto pomislijo na njegove slabe 

strani. Opisujejo ga kot neprijetno psihično stanje, 

povezano s situacijami, v katerih čutijo, da nimajo 

nikakršnega nadzora nad izidom, spremlja ga negativno 
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vrednotenje samega sebe, ker okoliščinam niso kos. 

Negativne vidike stresa spremlja občutje ogroženosti. Po 

drugi strani pa ljudje doživljajo nekatere vrste stresa kot 

prijetne, vznemirljive in ga aktivno iščejo. Razlika med 

negativnim in pozitivnim stresom ni toliko v situaciji 

sami, kot v tem, kako situacijo ocenimo, vrednotimo. Če 

se počutimo sposobni, da se z njo spoprimemo in pri tem 

upamo na uspeh, je ne bomo doživeli kot grožnjo, temveč 

kot izziv, stimulacijo, ki izboljšuje našo učinkovitost in 

ustvarjalnost. 

Na ocenjevanje situacij kot stresnih vplivajo številni 

dejavniki. Lamovec (1998) v Kovačič (2017, str. 9) 

navaja spretnosti in sposobnosti za izvedbo naloge, čas, 

ki ga imamo na voljo, ustreznost informacij, dostopnost 

socialne opore, samopodoba, trenutno psihofizično stanje, 

prejšnje izkušnje, prepričanja, stališča, pričakovanja, 

potrebe itd. Če želimo predvideti, kako se bo kakšen 

človek odzval na situacijo, je najpomembneje, da 

poznamo, kako to situacijo ocenjuje. S poznavanjem 

ocene lahko onemogočimo marsikatere škodljive učinke 

stresa. 

2.1 Simptomi stresa  
Simptomi stresa so pogosto prepleteni. Pomembno je, da 

jih poiščemo na vseh ravneh, se jih zavedamo in jih z 

ustreznimi načini spoprijemanja zmanjšamo. Slika 1 

prikazuje sklope simptomov stresa in njihovo prepletanje. 

Vidimo naslednje sklope: simptomi stresa v mislih in 

čustvih, telesni simptomi stresa in simptomi stresa, ki se 

kažejo s spremenjenim vedenjem. Na sliki so sklopi 

prikazani kot trije krogi, ki se medsebojno prepletajo in 

vplivajo drug na drugega. Oseba je ujeta v krog 

simptomov. 

 

 
Slika 1: Simptomi stresa (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 

2006, str. 10) 

Simptomi reakcije na stres se razvijejo v nekaj minutah 

po stresnem dogodku in trajajo od nekaj ur do nekaj dni. 

Opazimo začetno stanje osuplosti oziroma zbeganosti. 

Pozornost je zmanjšana, posameznik je lahko nekoliko 

zmeden, ima občutek, kot da ne bi bil povsem pri zavesti 

in kot da ne more povsem dojemati, kaj se dogaja okoli 

njega. Gre za splošno vzdraženost živčnega sistema, ki 

pripravlja telo na »boj ali beg«. Sledi umikanje iz stresnih 

okoliščin ali huda vznemirjenost – ta lahko posameznika 

za krajši čas ohromi (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 

2006, str. 9). 

2.2 Mladostniki in stres 
Mladostništvo ni le čas intenzivnega telesnega razvoja, 

usklajevanja mnogih telesnih funkcij in oblikovanja 

otroškega telesa v odraslo telo, temveč se v adolescenci 

oblikujejo pomembne razsežnosti človekove osebnosti. 

Ta dinamični proces je povezan z različnimi stresi in s 

preizkušnjami, z veliko potrebo po sprostitvi, 

vznemirljivem razvijanju odnosa do sebe, sveta in drugih, 

s šolanjem, ki zahteva dejavna intelektualna prizadevanja, 

pomenom svoje zunanje podobe in z izzivi, ki jih prinaša 

druženje z vrstniki. 

Otroci in mladostniki se na stres odzivajo drugače kot 

odrasli. Otroci so sposobni manj kot odrasli oceniti, kateri 

dogodki jih ogrožajo in kateri ne, in zaradi tega nekaterih 

dogodkov, ki so objektivno ogrožajoči, ne zaznavajo kot 

stresne. In obratno: nekatere dogodke doživljajo kot 

izrazito stresne, čeprav objektivno niso, če jih gledamo 

skozi oči odraslega (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006, 

str. 15). 

Za otroke in mladostnike so najpogostejši stresorji (viri 

stresa): šolske zahteve in obremenitve, negativne misli in 

občutki o sebi, telesne spremembe med odraščanjem, 

težave s prijatelji ali vrstniki v šoli, nezdravo življenjsko 

okolje ali nevarna soseska, ločitev staršev, kronične 

bolezni ali resne težave v družini, smrt bližnjega, selitev 

ali menjava šole, sodelovanje pri številnih dejavnostih in 

previsoka pričakovanja, finančne težave v družini, 

nesprejemanje vrstnikov, prva zaljubljenost in nesoglasja 

z učitelji (Prav tam, str. 14). 

2.2.1 Stres, povezan s šolo 
Šola je v obdobju odraščanja ena izmed ključnih področij 

mladostnikovega življenja, ki pomembneje vpliva na 

njegovo počutje, zato je zelo pomembno, kako jo doživlja 

– kot vir nelagodja, strahov in obremenitev ali kot 

možnost za razvijanje različnih spretnosti, potrjevanje, 

dokazovanje, občutke podpore, kolegialnosti … (Jeriček, 

2007, str. 14). Šolske zahteve in obremenitve so poleg 

telesnih sprememb med odraščanjem za mladostnike 

najpogostejši stresorji.  

Ščuka (2007) trdi, da je odziv šolarja na stres odvisen od 

njegovih osebnostnih značilnosti, privzetih socialnih 

vzorcev, nazorov, dosedanjih izkušenj, odnosa do šole in 

ljudi v okolju, od njegovih pričakovanj, potreb, 

zdravstvenega stanja itd. Kadar je šolar prepričan, da bo 

uspel in da obvladuje položaj, računa na boj, ki ga 

spodbode z noradrenalinom. Ko se boji, da ne bo zmogel, 

ker je težko, računa na beg, ki ga podkrepi z adrenalinom. 

Kadar pa šolar nečesa ne mara in mu je zoprno, izraža 

odpor in prilagoditev hkrati, saj se vda in sprijazni z 

dogajanjem. V tem primeru vstopi kortizol iz nadledvične 

žleze, ki ima daljše delovanje in omogoča dolgotrajno 

stanje pripravljenosti, tudi nekaj mesecev ali nekaj let, 

kar telesu povzroči več škode kot koristi. 

Neuspehi v šoli in nesoglasja z učitelji, prezahtevne in 

prenatrpane učne vsebine, prehod iz osnovnošolskega 

okolja v srednješolsko, zaključevanje srednješolskega 

izobraževanja, predvsem obdobje mature in zaključnih 

izpitov so najpogostejši stresorji, vezani na šolo. 
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Mladostnike je strah prihodnosti glede zaposlitve in/ali 

študija: ali bodo dobili zaposlitev in/ali so izbrali pravi 

študij, ali bodo sprejeti na želeni študij, uspešno 

doštudirali, ali bodo dobili zaposlitev, zato je veliko 

mladostnikov v stalnem stresu in s tem v stalni stresni 

reakciji. Takšen negativni stres (distres) zmanjšuje 

učinkovitost in motivacijo, mladostniki ga doživljajo kot 

napetost in stisko ter nezmožnost reševanja problemov. 

Vodi lahko v različne bolezni in duševne motnje, kot so 

anksioznost (tesnobnost) ali depresija (Jeriček, 2007, str. 

27). Za mladostnike velja, da so najpogostejši simptomi 

distresa slabša pozornost, pomanjkanje motivacije in 

energije, slabši učni uspeh, nihanje razpoloženja, 

razdražljivost, ugovarjanje, izogibanje obveznostim, 

nekomunikativnost, odmaknjenost, sprememba zunanjega 

videza, beg pred ovirami, kršenje pravil, pojavlja se tudi 

zloraba alkohola in drog, kajenje, prenajedanje in ostale 

motnje hranjenja (bulimija, anoreksija, ortoreksija), 

agresivnost, samopoškodovanje …  

2.2.2 Strategije spoprijemanja s stresom 
Na prehodu v adolescenco se zaradi sprememb v odnosu 

do odraslih avtoritet, od katerih mladostnik postaja vse 

bolj neodvisen, poveča tudi število dogodkov, ki od 

mladostnika zahtevajo spoprijemanje. Pri izbiri strategij 

moramo biti pozorni na to, da so primerne otrokovi 

starosti (npr. strategije na telesni ravni so primerne za 

mlajše, medtem ko so strategije, ki zahtevajo razmišljanje 

in spreminjanje lastnih neustreznih misli in prepričanj 

primernejše za mladostnike) (Dernovšek, Gorenc in 

Jeriček, 2006, str. 18). Obenem v tem obdobju narašča 

tudi uporaba manj prilagojenih strategij spoprijemanja s 

stresom, kot so zloraba drog (kajenje, pitje alkohola), 

prekomerno prehranjevanje ali hujšanje itd. (Prav tam, 

str. 15). 

Med učinkovite tehnike spoprijemanja s stresnimi 

situacijami spadajo tudi tehnike sproščanja oz. tehnike za 

pomiritev. Med te tehnike uvrščamo dihalne tehnike, 

jogo, meditacijo, vizualizacijo, progresivno mišično 

sproščanje, avtogeni trening, čuječnost in druge. Sama 

sem pri delu z dijaki večkrat uporabila tehniko vodene 

vizualizacije, ki jo bom predstavila v nadaljevanju.  
 

3. VODENA VIZUALIZACIJA  
Vizualizacija je sprostitvena tehnika, ki sprosti telo, umiri 

misli in zmanjša napetosti v telesu. Pri izvajanju 

vizualizacije so vsi naši čuti pozorno usmerjeni na jasno 

predstavljanje, vključujemo pa tudi našo domišljijo.  Ta 

tehnika nam pomaga, da povežemo zavedni in nezavedni 

um ter omogoči mislim, da usmerijo telo proti pozitivnim 

odzivom (5 najboljših tehnik sproščanja, b.d.). 

S tehniko vizualizacije želimo s pomočjo ustvarjanja 

pomirjujočih miselnih podob doseči miselno sproščenost, 

posledično pa tudi sproščenost na telesni in drugih 

ravneh. Sama tehnika za učenje in izvajanje ni zahtevna, 

vendar pa je za njeno usvojitev in ustrezne učinke 

potrebna redna vadba – na začetku (prvi teden ali dva) je 

priporočljivo izvajanje dvakrat ali trikrat na dan. Časovno 

nam izvajanje vzame približno 5–10 minut. Najboljši čas 

je takoj zjutraj, ko se zbudimo, saj smo najbolj umirjeni. 

Za podlago/ozadje ob vaji se lahko vrti nežno glasbo ali 

ustrezne zvoke iz narave. Pri ustvarjanju miselnih podob 

je priporočljivo vključiti vse čute: vid, sluh, voh, tip, 

okus, zaznavanje temperature in zaznavanje gibanja v 

prostoru (Tančič Grum, A. in Zupančič-Tisovec, B., 

2017, str. 41). 

Obstaja več načinov izvajanja vizualizacije. Lahko se 

izvaja samostojno ali s pomočjo vodenja druge osebe (v 

živo ali ob posnetku). Posameznik si npr. v mislih ustvari 

podobo pomirjujočega dogodka oz. kraja, na katerem se 

nahaja. To je lahko kraj, ki ga posameznik pozna in na 

katerem je že bil, lahko ga pozna s fotografij ali ga 

ustvari na novo. Primeri takih krajev: obala morja ali 

jezera, travnik, gozd, vrt. Pomembno je, da je pri 

ustvarjanju/zamišljanju podobe čim bolj natančen, da 

vključi čim več zaznav iz različnih čutov – vidne podobe 

(barve, oblike, podrobnosti …), zvoke (različne zvoke, 

glasove ali tišino), vonje, okuse, kožne zaznave (zunanja 

temperatura, dotikanje stvari, podlaga pod nogami …), 

zaznavanje gibanja svojega telesa v prostoru. Posameznik 

se popolnoma osredotoči na te zaznave in nekaj časa 

raziskuje dogodek oz. kraj, ki ga je ustvaril po svojem 

okusu. To osredotočanje na pomirjujoče podobe običajno 

vodi v občutke miru in sproščenosti. Vizualizacija se 

konča s počasnim prehodom iz domišljijskega sveta – z 

osredotočanjem na dihanje in zavedanjem zunanjega 

okolja, v katerem se posameznik nahaja (Prav tam, str. 

42).  

Medtem ko vizualiziramo, si moramo čim bolj 

predstavljati vse predmete, dejanja in si tako ustvariti 

svoj notranji film. Po mnenju psihologov naša podzavest 

ne razlikuje med realno videno sliko in med tisto, 

ustvarjeno v možganih (Srebot in Menih, 1994, str. 75). 

Pomembno je, da vizualiziramo dovolj podrobno, da nam 

misli ne uhajajo, ampak dovolj pritegnejo pozornost 

(Npr. smučarji si jasno vizualizirajo progo, vsak nagib, 

ovinek,  preden se spustijo po strmini).  

Pri vizualizaciji je najpomembnejše pozitivno 

razmišljanje, ki ima velik vpliv na psihološko stanje 

osebe in spodbuja ustvarjanje konstruktivnega in 

optimističnega stališča, povečuje zadovoljstvo in 

kakovost življenja. Težko se je prisiliti v sproščeno 

stanje, lahko pa si predstavljamo, kako se sproščenost 

razširja skozi telo in lahko vizualiziramo sebe v varnem 

in lepem okolju. Coue je trdil, da naše misli postanejo 

realnost – mi smo tisto, kar mislimo, da smo. Na primer, 

če razmišljamo o žalostnih mislih, smo nesrečni; če 

razmišljamo o tesnobnih mislih, postanemo napeti. Da bi 

presegli občutek nesrečnosti, nezadovoljstva in napetosti, 

lahko spreobrnemo naše misli v pozitivne, zdravilne slike 

(Kovačič, 2017, str. 39).  

3.1 Kako vizualizirati z otroki in 

mladostniki? 
Fizično zdravi ljudje imamo pet čutov za zaznavanje 

sveta: vid, zvok, vonj, okus in dotik, vendar se za 

doživljanje stvari zanašamo na samo enega ali dva od teh 

čutov, predvsem sluh, vid ali dotik. Večino ljudi 

razvrščamo kot pretežno slušni, vidni ali čutni tip. 

Če se vodja vizualizacije nauči otrokovo primarno 

orientacijo na senzorični vhod, lahko izbere besede 

učinkoviteje, kar pomaga otroku doživeti slikovno 

vodenje, npr. če otrok kaže, da se odzove najbolj na 

zvoke, lahko slušne receptorje poudarimo tako, da 

rečemo »Poslušajte glasbo« ali »Slišite zvok valov«. Če 

se otrok odziva na dotik, lahko vodja spodbudi občutke z 

besedami »Potipaj, kako topla je voda« ali »Potipaj krzno 
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te živali in občuti, kako mehko je«. Če se otrok odziva 

predvsem na vidne dražljaje, lahko uporabljamo besedne 

zveze, ki pričarajo vizualne podobe, npr. »Predstavljaj si 

sebe med vožnjo« ali »Glej, kako globoke so barve«.  

Če vodja pozna občutek, ki ga otrok najbolj zaznava, 

lahko okrepi otrokovo izkušnjo vizualizacije in dlje lahko 

ohranja njihovo pozornost. Čeprav je dobro, da se otrok 

upira na prevladujoči čut, je koristno vključiti tudi slike, 

ki se sklicujejo na druge čute. Če so otroci spodbujeni, da 

uporabljajo vse svoje čute in učne sposobnosti, lahko 

doživijo svet na načine, ki jih še nikoli prej niso izkusili 

(Brown, 2010 v Kovačič, 2017, str. 42–43). 

Eden od načinov za pripravo otrok je tudi ta, da jim 

pomagamo, da se spomnijo svojih preteklih prizorov in 

situacij iz lastnega življenja, ki jih lahko povežejo z 

besedami, kot so »užitek«, »mir«, »sreča« ali »veselje«. 

Če imajo dostop do teh spominov, si lahko prikličejo 

izkušnjo, ki se je spomnijo v povezavi s tem (npr. ko jim 

med vodeno vizualizacijo rečemo »Predstavljajte si 

olajšanje«). Otrokov spomin srečnih izkušenj se 

uporablja za pomoč pri izgradnji drugih asociacij, ki so 

izjemnega pomena: za sposobnost pozitivnega odzivanja. 

Ko imajo enkrat izbrano sliko, ki v njih spodbudi 

pozitivna in prijetna čustva, jim lahko vizualizacija 

predstavlja pospešen proces sprostitve. Poleg tega se 

otrok nauči, da jo lahko kadarkoli prikliče, ko potrebujejo 

pomiritev. Takšno slika lahko tvori otrokovo namišljeno 

»varno zatočišče«, ki služi kot vir moči v času stiske, 

tesnobe in panike (Kovačič, 2017, str. 52). 

Za vse začetnike in tiste, ki imajo težave s 

predstavljivostjo, je dobro, da si za začetek izberejo nekaj 

čisto preprostega. Pri tem ne smemo pozabiti na vse 

drobne podrobnosti najprej samo enega predmeta. 

Kasneje naj se predmetu pridruži še drugi – tako počasi 

pridemo do kakšnega dogodka, npr. kako se sprehajamo 

po travi, vohamo in prijemamo cvetlice, poslušamo 

šumenje potoka, letenje čebel, pihanje vetra. Čutiti 

moramo svoja stopala, vonj in vse dotike (Srebot in 

Menih, 1994). 

V razredu lahko vodena vizualizacija poteka tudi tako, da 

se dijaki namestijo na stol z nekoliko razprtimi nogami in 

rokami na kolenih, s celotnim stopalom pa se dotikajo tal. 

Nato zaprejo oči in se osredotočijo na dihanje. Nekateri 

dijaki bodo z veseljem zaprli oči. Drugi bodo raje 

obdržali oči odprte. Eden od ciljev vizualizacije je 

spodbuditi pozitivna čustva. Vodja vizualizacije dijake 

usmerja k zamišljanju npr. udobnega kraja. Usmerjevalna 

vprašanja, ki jih vodja postavlja, so lahko: Zakaj je to tvoj 

udobni kraj? Zaradi česa je poseben? Kaj vidiš okoli 

sebe? Kako je videti? Katere zvoke slišiš? Katere barve 

vidiš? Ali kaj vohaš? Na kaj te to spomni? Kdo je še na 

tem posebnem kraju? Kaj počneš? (Bunčić et al., 2007 v 

Paliska Šaina, 2008, str. 23).  

Mladostniki se pogosto brez težav identificirajo z videi 

TV-kanala MTV ali družbenega omrežja Youtube, 

romantiko, akcijo ali pustolovskimi filmskimi prizori in 

liki ter s pomirjajočimi pokrajinami ter plažami. 

Starejši otroci in mladostniki se lahko odzovejo tudi na 

specifična vprašanja, ki jim pomagajo priti do najljubše 

slike, kot so:  

 Izberite svoje najljubše mesto – kje bi to bilo? 

 Spoznaj nekoga slavnega iz televizije, risank ali 

filmov – kdo bi to bil? 

 Spoznajte svojega najljubšega športnika – kdo bi to 

bil? 

 Izberite katerokoli barvo ali obliko – kakšna bi to 

bila? (Kovačič, 2017, str. 53). 

3.2 Pozitivni učinki vizualizacije 
Po mnenju raziskovalcev opazimo pozitivne učinke 

vizualizacije, kot so večja sproščenost, manjši občutek 

tesnobe, nelagodja, vznemirjenosti, panike, živčnosti in 

zaskrbljenosti, tudi občutek slabosti v želodcu je manjši, 

učenci pa so zaradi manjšega stresa tudi manj pozabljali 

naučeno učno snov.  

Tako tudi raziskava Biegla idr. (2009 v Kovačič, 2017, 

str. 45) poleg zmanjšanja simptomov anksioznosti govori 

o zmanjšanju depresije, stiske in izboljšanju samopodobe 

in kakovosti spanja pri 74 najstnikih, starih 14–18 let, v 

petih tednih. Raziskava Beauchemina, Hutchinsove in 

Pattersonove (2008 v Kovačič, 2017, str. 45), v katero je 

bilo vključenih 34 učencev z učnimi težavami, starih 13–

18 let, pa poleg zmanjšanja anksioznosti in boljših učnih 

dosežkom kaže tudi izboljšanje socialnih sposobnosti.  

4. UPORABA TEHNIKE VODENE 

VIZUALIZACIJE V PRAKSI 
V šolskem letu 2018/19 sem imela v individualni 

obravnavi kar nekaj dijakov, ki so imeli težave z 

umiritvijo pred testi, spominskimi blokadami med testi, 

nervozo in stresom, povezanim z ocenjevanjem. Vsem je 

bilo skupno to, da so bili notranje nemirni in da so si 

želeli pomoč v obliki tehnik sproščanja. S tremi 

dijakinjami sem se dogovorila, da bodo začele z uporabo 

tehnike vodene vizualizacije. Tehniko smo izvajale 

redno, 2-krat tedensko, 2–3 mesece. Vsaka dijakinja je 

prihajala k meni individualno. Za ta pristop sem se 

odločila zato, ker si je vsaka dijakinja sama glede na 

interes in počutje izbrala podobe, kraje, dogodke za 

vizualizacijo. Dijakinji Maruši so npr. bolj blizu živali, 

dijakinji Ani vse, kar je povezano z glasbo, dijakinja Iva 

pa ima rada morje in poletje. Na začetku srečanj sem 

dijakinje najprej naučila tehniko pravilnega, mirnega in 

globokega dihanja. Pravilno dihanje je zelo pomembno, 

saj z vsakim vdihom napolnimo celice z novo energijo, ki 

jo telo potrebuje, da lahko funkcioniramo, in z vsakim 

izdihom grejo iz nas vse nepotrebne snovi. Z določenimi 

vajami so se naučile dihati s prepono. Med pogovorom in 

glede na vprašalnik sem nato ugotovila, kakšen tip glede 

na stile učenja je pri dijakinji v ospredju (vizualni, slušni 

ali kinestetični). Ob pričetku »učenja« izvajanja 

vizualizacije si je vsaka dijakinja izbrala en predmet, ki 

ga je poskusila čim bolj natančno podoživeti. Nadaljevale 

smo z več predmeti, pozornost smo posvetile krajem, 

osebam in dogodkom, ob katerih so se počutile 

sproščene. Ob vsakem srečanju je posamezna dijakinja na 

list zapisala dogodek, ki jo je v tistem tednu razveselil, in 

dogodek, ki je v njej zbudil občutke nemira, panike. Na ta 

način sem dijakinjo tudi boljše spoznala, zato da sem 

lahko usmerjala vizualizacije v pravo smer. Po dveh 

mesecih sem vsaki izmed dijakinj dala tudi nalogo, da 

doma zapiše primer »zgodbe« za vizualizacijo. Zadnji 

mesec smo nato enkrat tedensko vizualizirale zgodbo, ki 

ji bila plod dijakinjine domišljije in ustvarjalnosti.  
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Po treh mesecih vaje se je pri vseh dijakinjah izboljšala 

koncentracija, saj so po vizualizaciji bile bolj sproščene. 

Pri eni izmed dijakinj je bil opazen boljši rezultat tudi pri 

ocenah. Dijakinja Ana je dejala, da je hitreje znala 

negativne misli preusmeriti v pozitivne, zmanjšala se je 

tudi nervoza pred testi. Dijakinje so poskušale 

vizualizirati tudi same doma, a so vse tri rekle, da so 

imele občutek, da vizualizacija ni bila tako uspešna kot 

takrat, ko jo vodim jaz. Občasno smo postavljale tudi 

krajše cilje, ki so jih dijakinje želele doseči. Pri eni 

dijakinji je trajalo malo več časa, da je osvojila tehniko, 

zato cilji na začetku niso bili doseženi. Dijakinja Maruša 

je nekje na polovici srečanj izrazila željo, da bi 

vizualizirala s pomočjo relaksacijske glasbene podlage. 

Enkrat tedensko sva tako izvedli takšno vizualizacijo, ki 

ji je bila zelo všeč. Sama sem opazila tudi, da so dijakinje 

proti koncu srečanj bile bolje razpoložene, vesele, in kot 

je dejala ena izmed dijakinj: »Zdi se, da imam boljšo 

kontrolo nad obveznostmi in sem bolj samozavestna.« 

Vse tri dijakinje so menile, da je tehnika učinkovita in 

bodo s tehniko pomiritve nadaljevale tudi same doma.  
 

5. ZAKLJUČEK 
Tako kot odrasli so tudi mladostniki dnevno podvrženi 

stresnim dejavnikom. Če je stresa preveč, se lahko zgodi, 

da se posameznik ne počuti dobro, je napet, ima težave s 

spanjem, koncentracijo, ima vedno več strahov … Menih 

in Srebot (1996) pravita, da vsi nujno potrebujemo 

sprostitev. Če smo sproščeni, smo polni energije, če smo 

napeti, nam napetost jemlje to energijo.  

Mladi največ časa preživijo v šoli, zato je največ 

stresorjev povezanih s šolskimi obremenitvami in 

zahtevami. Učitelj lahko prepreči tipične stresne situacije 

v šoli z ustvarjanjem sproščenega ozračja v razredu, s 

pohvalami dela, pri katerem je učenec uspešen, z 

motivacijo učenca, da mu pomaga uvideti smiselnost in 

koristnost učenja, in nenazadnje s krepitvijo njegove 

pozitivne samopodobe. Učence moramo tudi naučiti 

tehnike sproščanja, ki so učinkovite pri spoprijemanju s 

stresnimi situacijami.  

Vizualizacija, meditacija, avtogeni trening so le nekatere 

izmed teh tehnik, ki zraven sprostitve učenca naučijo tudi 

stvari, ki lahko predstavljajo morda najboljša orodja v 

vsakodnevnem življenju, kot so fokus, koncentracija, 

samokontrola, samozavest, samozavedanje, vztrajnost, 

potrpežljivost.  

Tudi pri lastnem izvajanju vizualizacije s tremi 

dijakinjami so se pokazali pozitivni učinki sproščanja. 

Dekleta so bila pozitivnejša, lahko so ohranjala 

koncentracijo, zmanjšala se je anksioznost, povezana s 

šolo oz. ocenjevalnimi (testnimi) situacijami. Tudi učitelji 

bi lahko večkrat v razredih izvedli kakšno obliko 

sproščanja oz. pomiritve.  
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POVZETEK  

Kadar razmišljam o svojem poklicnem delu, se pogosto vprašam, ali kot učiteljica slovenščine učence naučim kaj takega, kar 

jim bo koristilo v življenju. Zato že drugo leto v 8. razredu pripravim kulturni dan na temo življenje. To povežem tudi 

z učnim sklopom pri književnosti, ki se nanaša na to temo. Učenci že nekaj dni prej anketirajo različno stare osebe, potem pa 

izdelujejo plakate in jih predstavijo sošolcem. Naslednjo uro prebiramo Pavčkove in Grafenauerjeve pesmi in se o njih 

pogovarjamo. Nato si ogledamo še film Oktobrski otrok, ki je navdihnjen po resnični zgodbi. Pripoveduje o najstnici, ki 

ugotovi, da je posvojena in da je prišla na svet zaradi spodletelega splava. Sporočilo filma je, da so upanje, ljubezen in 

odpuščanje tiste stvari, ki ti pomagajo živeti in preživeti. Pogovoru o filmu namenimo še kakšno uro pri pouku, na temo 

kulturnega dneva pa učenci pišejo tudi šolski spis. 

Ključne besede 

kulturni dan, književnost, življenje, film Oktobrski otrok 

ABSTRACT 

Whenever I think about my career, I often ask myself, if as a teacher of Slovene, I teach students anything that they could use 

later in life. This year is a second time that I have prepared a culture day for the 8th grade students with 'life' as the main topic. 

I have also connected it with literature that represents the topic of the culture day. First, students interview people of different 

ages, then they make posters and have a presentation for their classmates. In the next lesson, we read and discuss poems by 

Pavček and Grafenauer. We also watch a film October Baby which was inspired by true events. It is a story about a young 

woman who learns that she survived a failed abortion attempt and was adopted. The message of the film is that hope, love 

and forgiveness help you live and survive. We talk about the movie for another lesson, students also write an essay about the 

culture day. 

Keywords 

culture day, literature, life, film October baby 

1. POMEN ZNANJA ZA ŽIVLJENJE 
Zelo pogosto učitelji slišimo vprašanje učencev, le kaj mi 

bo to koristilo v življenju, kje bom to potreboval. Ko 

odgovarjamo, se pogosto sklicujemo na učni načrt, 

pomembnost poznavanja predpisanih klasičnih del 

slovenske književnosti in pomen splošnega znanja 

v življenju. Prav pa je, da učitelji (kljub predpisanemu 

učnemu načrtu) znamo poiskati vsebine, ki so učencem 

zanimive, učne metode, ki jih pritegnejo, predvsem pa 

učencev ne smemo podcenjevati, saj nas pogosto 

presenetijo s svojim zrelim razmišljanjem in nenavadnimi 

ugotovitvami. 

V današnji družbi je pomembno, da vsak učenec pridobi 

kakovostno znanje in kakovostno splošno izobrazbo. 

Osnovne šole kot vzgojno-izobraževalne ustanove ne 

stremijo le k temu, da podajajo nova znanja, temveč tudi 

k temu, da oblikujejo osebnost učencev, razvijajo njihove 

učne navade in njihove identitete [1]. Sodoben pouk naj 

bi čim bolj spodbujal in omogočal samostojnost, 

soodločanje, sodelovanje in ustvarjanje učencev 

pri učenju. Poleg gibalne in umske učne aktivnosti je 

pomembna tudi čustvenodoživljajska aktivnost. Torej 

moramo biti pri pouku pozorni na čustva učencev, saj ta 

vplivajo na njihovo vedenje, zaznavanje, odzivanje … 

Vse, kar naj bi učenci spoznali in se naučili, bi moralo 

biti podloženo s čustveno aktivnostjo, saj je otrokova 

duševnost najsprejemljivejša za čustveno obarvane učne 

vtise in dejavnosti [1]. K temu veliko pripomorejo 

življenjske učne vsebine, privlačnost učnih oblik in 

metod, prijetno okolje in uspešnost učenca, pomembne pa 

so tudi dotedanje izkušnje z določenim šolskim 

predmetom in učiteljem. Pri zagotavljanju dobrih pogojev 

ima pomembno vlogo učitelj z empatičnim odnosom 

do učencev, z zavzetostjo za svoj učni predmet in 

z demokratičnim učnim režimom. Učenci hitro začutijo, 

če imaš rad predmet, ki ga poučuješ, če učiš s srcem in 

dobro voljo. Včasih potrebujejo kakšno presenečenje, 

najbolj pa prisluhnejo takrat, kadar snov povežem 

s svojimi lastnimi izkušnjami. 

1.1 Povezovanje pouka književnosti 

s filmsko vzgojo 
Pri književnem pouku se učenci in učenke srečujejo 

z umetnostnimi oz. književnimi besedili ter ob njih poleg 

sporazumevalne zmožnosti razvijajo tudi doživljajsko, 

domišljijsko, ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno 

zmožnost [2]. 
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Poučevanje književnosti v 8. razredu mi je še posebej 

blizu, saj učni načrt ponuja književna dela, ki se jih da 

povezati z izkušnjami učencev, njihovimi sovrstniki, 

starši in starejšimi. Film pa je lahko zanimiv zaradi 

uporabe podob, zvokov, kretenj, govora in spektakla. 

Ob aktivnem gledanju, razmišljanju in razpravljanju 

o filmih pa naj bi mladi poglabljali razumevanje sebe in 

drugih ter razvijali družbeno kritičnost in si ustvarili svoj 

pogled na svet [3]. Film Oktobrski otrok smo si najprej 

pogledali skupaj z devetošolci. Videla sem, da se jih je 

film dotaknil in da je bil zanimiv tako fantom kot 

dekletom. Zato sem se odločila, da ga bom uporabila 

pri kulturnem dnevu, ki smo ga organizirali v šoli bolj 

pri koncu šolskega leta, ko učenci 8. razreda postanejo 

zrelejši za dojemanje določenih tem in so sposobni 

refleksije o svojem lastnem življenju. 

2. POTEK KULTURNEGA DNEVA 
Katera bo tema kulturnega dneva in kako bo potekal dan, 

so učenci izvedeli 14 dni prej. Vsako uro, ko smo se 

srečali, so me spraševali, kateri film bomo gledali, vendar 

je to ostala skrivnost. 

2.1 Dejavnosti pred izvedbo 
En teden pred napovedanim kulturnim dnevom sem  dve 

uri slovenščine namenila pripravi na ta dan. S pomočjo 

viharjenja možganov so učenci  pripovedovali asociacije 

na besedo življenje. Potem smo v berilu prebrali uvodne 

misli Toneta Pavčka, kjer učence nagovarja z besedo 

prijatelji in med drugim pravi: »Ne bojte se življenja! Naj 

pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali 

zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, 

da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!« Prebrali smo 

tudi njegovi pesmi Dober dan, življenje in Nova faca ter 

Grafenauerjevo pesem Življenje. V nadaljevanju  smo se 

pogovarjali o lepih in manj lepih trenutkih, ki nas lahko 

doletijo v življenju, in učenci so pripovedovali o svojih 

izkušnjah. Ker so v tem razredu skoraj vsi zelo 

komunikativni in radi govorijo o svojih doživetjih, pa 

tudi na dogodke bližnjih ljudi niso pozabili, sem jih 

morala prekiniti in jim dodeliti naloge. Vsak je dobil 

razpredelnico z različnimi vprašanji: 

‒ Kdo je za vas najpomembnejši v življenju? 

‒ Kaj je za vas najpomembnejše v življenju? 

‒ Kateri so bili lepi trenutki? 

‒ Kateri so bili manj lepi trenutki? 

‒ S katero (znano) osebo (živo ali mrtvo) bi se želeli 

srečati? 

Ta vprašanja so doma zastavili različno starim ljudem 

(mladostnikom ali odraslim ali starejšim, kakor sem jim 

določila). 

2.2 Izvedba kulturnega dneva 
Kulturni dan je potekal pet šolskih ur. 

2.2.1 Izdelovanje plakatov in poročanje 
Prvo uro so se učenci razdelili v skupine (tisti, ki so 

spraševali mladostnike, v eno, tisti, ki so spraševali 

odrasle, v drugo, in tisti, ki so spraševali starejše, 

v tretjo). Tako so izdelali tri različne plakate in nanje 

napisali odgovore. Na koncu ure je vsaka skupina 

poročala. Učenci so ugotovili, da so tako mladostnikom 

kot odraslim in starejšim najpomembnejši družina in 

prijatelji. Vse tri skupine so kot lepe trenutke omenjale 

rojstva (otrok, vnukov, sorojencev). Kot manj lepe pa 

smrt družinskih članov. Mladi bi se radi srečali z znanimi 

glasbeniki, odrasli delno tudi, starejši pa največkrat 

s sorodniki, ki so mladi umrli. 

2.2.2 Ogled filma 
Naslednjih 115 minut smo namenili ogledu filma 

Oktobrski otrok, ki ga noben učenec do takrat še ni videl. 

Pred predvajanjem jim vsebine nisem posredovala. Film 

je sicer navdihnjen po resnični zgodbi. Pripoveduje 

o 19-letni Hani, ki se je kljub dinamični osebnosti vedno 

počutila izobčeno, vedno ji je nekaj manjkalo. Globoko 

v njej je bil zakoreninjen občutek, da nima pravice 

do obstoja. Najprej je doživela šok ob odkritju, da je 

posvojena, še bolj pa jo je pretreslo, ko je izvedela, da ji 

tega niso povedali zato, ker je preživela neuspešen 

poskus splava. Željna odgovorov se je z nekaterimi 

prijatelji odpravila na pot, da bi našla svojo biološko 

mamo. V iskanju odgovorov pa je nepričakovano odkrila 

upanje, ljubezen in odpuščanje. 

Učenci so si film ogledali skoraj v tišini, zelo redko se je 

slišal kakšen komentar, mogoče ob kakšnem smešnem 

dogodku. Na koncu je kar nekaj deklet jokalo. 

2.2.3 Dejavnosti po ogledu 
Nekaj minut po ogledu sem učence pustila v tišini, malo 

so se obračali naokoli, dekleta so si brisala solze. Potem 

sem jih prosila, naj na list zapišejo svoje vtise o filmu. 

Sledila sta poročanje in pogovor o filmu.  

2.2.3.1 Pogovor o filmu 
Učencev sta se najbolj dotaknila Hana in njeno iskanje 

biološke matere. Niso mogli razumeti, da je mama ni 

sprejela. Hana je na koncu materi odpustila tudi 

po nasvetu duhovnika, ki ji je povedal, da je sovraštvo 

breme in naj ga spusti, ker jo bo to osvobodilo. Učenci, 

posebej fantje, se na začetku niso strinjali s to mislijo, 

na koncu pa so vseeno dojeli, da vsi neprijetni občutki, ki 

jih v sebi nosiš dalj časa, lahko povzročijo tudi bolezen. 

Učenci so izpostavili tudi odnos med Hano in očetom, ki 

je bil do nje pretirano zaščitniški. Razumeli so, da je to 

počel zaradi strahu, da jo bo izgubil. V filmu smo 

izvedeli, da je imela že kot dojenček veliko zdravstvenih 

težav. Imela pa je tudi brata dvojčka, ki je kmalu 

po rojstvu umrl zaradi prehudih poškodb, ki mu jih je 

povzročil splav. 

Dekleta so bila najbolj navdušena nad Jasonom, Haninim 

prijateljem, s katerim sta se poznala že iz otroštva. Vedno  

ji je stal ob strani, jo varoval in ji pomagal. Na koncu sta 

postala tudi par in odšla skupaj študirat. 

2.2.3.2 Vživljanje v vloge glavnih igralcev 

(delo po skupinah) 
V nadaljevanju so se učenci razdelili v štiri skupine. Prvi 

dve sta izdelali plakat kot prvo uro, le da so se učenci 

postavili v vlogo Hane in razmišljali, kdo ali kaj je za njo 

najpomembnejše v življenju, kateri so lepi in manj lepi 

trenutki in s katero osebo bi se želela srečati. Drugi dve 

skupini sta se postavili v vlogo Haninih staršev. Sledila 

sta poročanje in dopolnjevanje odgovorov. 
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2.2.4 Dodatne dejavnosti 
Za domačo nalogo so morali učenci napisati krajše 

razmišljanje z naslovom »Sovraži napako, ne človeka, ki 

jo je storil«. To poved je v filmu izrekel policist, ki si je 

vzel čas za Hano in jo poslušal, preden jo je spustil 

iz pripora. Domača naloga je bila hkrati tudi vaja 

za šolski spis, ki so ga pisali čez nekaj šolskih ur. Naslov 

»Življenje je smeh in žalost« sem povezala 

z obravnavanimi pesmimi,  filmom in njihovimi 

izkušnjami. 

3. EVALVACIJA KULTURNEGA 

DNEVA 
Kulturni dan je bil uspešno izveden. Najprej so se učenci 

soočili s književnimi besedili, ki so obvezna oziroma 

priporočena v 8. razredu, in tako spoznali temo. 

Spraševanje vrstnikov, odraslih in starih staršev se jim je 

zdelo zanimivo. Povedali so mi, da so se predvsem 

starejši zelo razgovorili in radi podelili svoje življenjske 

izkušnje. Tu se mi zdi pomembno tudi medgeneracijsko 

sodelovanje. 

Učence je najbolj zanimalo, kateri film bodo gledali. 

Moram priznati, da je težko najti film za mladostnike, ki 

ne vsebuje neprimernih odlomkov. Na začetku se je še 

čutil nek nemir v razredu, kmalu pa jih je film tako 

pritegnil, da so si ga v tišini  ogledali do konca. 

Spoznavali so družinske odnose, zaščitniške starše, 

odkrivanje skrivnosti, pravo prijateljstvo, ljubezen in 

odpuščanje. 

Svoje vtise so učenci po ogledu filma podelili z drugimi. 

Tu se mi zdi pomembna vloga učitelja, da ustvari tako 

vzdušje (npr. da umiri glasne učence, ki vseskozi silijo 

v ospredje, da vzpodbuja argumentiranje navedenih 

dejstev, da se ne zateka k podučevanju …), da so učenci 

pripravljeni podeliti svoje mnenje, morda tudi svoje 

izkušnje. Samega splava biološke matere ne postavljam 

v ospredje, če pa se učenci želijo pogovarjati tudi o tem, 

potem  zavzamem svoje stališče, vendar nikakor ne 

moraliziram. 

Ko so se morali na koncu ure učenci postaviti še v vlogo 

Hane in njenih staršev, so ugotovili, da imamo ljudje 

podobne želje v življenju, čeprav živimo na različnih 

celinah. 

Zaključek vsega pa je bil še šolski spis, kjer so učenci 

povezali vsebino obravnavanih pesmi in filma 

z razmišljanjem o lastnem življenju. Na vprašanje, kaj 

od obravnavane snovi in filma si bodo najbolj zapomnili 

in jim bo prav prišlo tudi v nadaljnjem življenju, so 

največkrat odgovorili, da se vsak človek sreča z lepimi in 

manj lepimi trenutki, da je pomembno, da se poberemo, 

če pademo, in da je še pomembnejše, da imamo ob sebi 

ljudi, ki nas razumejo in podpirajo, ter da je treba 

odpuščati ljudem, ker sovraštvo v nas povzroča 

zagrenjenost. 

4. ZAKLJUČEK 
Čeprav učni načrt ne podpira povezovanja umetnostnih 

besedil z realnim življenjem, pa se meni zdi to bistveno. 

Učenci tako, prek stvarnega dojemanja sveta, pridejo 

do spoznanj in zaključkov, ki jih lahko umestijo tudi 

v svoje življenje 

Najbolj sem bila vesela odziva učencev. Ne samo da jih 

je film pritegnil in so ga gledali v tišini, tudi ganil jih je in 

kar nekaj deklet je jokalo. Nekateri njihovi vtisi in 

mnenja po ogledu so bili zelo zreli. Presenečena sem bila 

tudi nad spisi, saj so se posamezniki zelo poglobili in 

zapisali tudi osebne stvari. 

Ugotovila sem, da se sicer da povezati učno snov 

z dobrim filmom, a je treba ogled filma nujno pospremiti 

z razpravo in refleksijo videnega. Večina mladostnikov 

na koncu 8. razreda je sposobna takšne refleksije 

o svojem življenju. Je pa res, da so nekatere generacije 

učencev dovzetnejše za tak način dela in jih lažje 

motivirati in navdušiti za kaj novega kot druge. 
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POVZETEK  

Na Soboški kamenšnici smo opazovali vodne ptice in želeli ugotoviti število vrst ptic in število primerkov posamezne vrste v 

določenem mesecu. Na osnovi opazovanj smo skušali ugotoviti, katere vrste vodnih ptic se izven gnezditvenega obdobja 

pojavljajo na omenjeni lokaciji. Opazovanja smo izvajali od oktobra 2014 do konca februarja 2015. Ugotovili smo, da se 

večje število primerkov pojavi takrat, ko je temperatura nižja. Spoznali smo, da nekatere ptice prezimujejo na Soboški 

kamenšnici, medtem ko se nekatere ustavijo na selitveni poti. 

Ključne besede  

Soboška kamenšnica, vrste vodnih ptic, selitve ptic 

ABSTRACT  

We have done birdwatching of waterbirds by the Sobota Lake and its surroundings to determine the number of bird species 

and the number of specimens of each species in a given month. On the basis of observations, we tried to determine which 

species of waterbirds appear outside the breeding season at the site. Observations were carried out from October 2014 until 

the end of February 2015. We found that a large number of specimens appear when the temperature is lower. We learned that 

some birds hibernate at the Sobota Lake, while some stop at the migration route. 

Keywords 

Sobota Lake, water bird species, bird migrations

1. UVOD  
Osredotočili smo se na selitve ptic, ki so se pojavljale na 

Soboški kamenšnici v obdobju od meseca oktobra 2014 

do konca februarja 2015. Zanimalo nas je predvsem, 

katere vrste vodnih ptic na tem območju prezimujejo in 

katere se ustavijo na njihovi selitveni poti. Soboška 

kamenšnica v zimskem času običajno ne zamrzne, kot 

bližnje Ledavsko in Gajševsko jezero [2], zato nam je 

predstavljala najprimernejši teren za opazovanje vodnih 

ptic. V zimskem času lahko na kamenšnici opazujemo 

10-17 različnih vrst vodnih ptic, kot so mlakarice, sivke, 

liske, čopaste črnice, mali ponirki, čopasti ponirki, velike 

bele čaplje, sive čaplje, kormorani, vodomci in 

zelenonoge tukalice [1], [4]. Namen našega opazovanja je 

bil ugotoviti, katere vrste vodnih ptic lahko opazujemo na 

Soboški kamenšnici v jesenskem in zimskem času, ko si 

prezimovališča iščejo vodne vrste iz severne in vzhodne 

Evrope, določiti število primerkov posamezne vrste ter 

potegniti vzporednice med številom opazovanih vrst na 

Soboški kamenšnici z vremenskimi pogoji v času 

opazovanja. 

2. NAMEN DELA IN HIPOTEZE 
Namen naše raziskave je na osnovi opazovanj ugotoviti, 

katere vrste vodnih ptic se izven gnezditvenega obdobja 

pojavljajo na Soboški kamenšnici. Opazovanja smo  

 

izvajali od meseca oktobra 2014 do konca februarja 2015. 

V vsakem mesecu smo izvedli dve opazovanji. 

Predpostavljali smo, da lahko na osnovi opazovanj 

ugotovimo, katere vrste vodnih ptic so najpogostejše in 

kako se število vrst ter primerkov posamezne vrste 

spreminja glede na mesec, v katerem je bilo opazovanje 

izvedeno. Postavili smo 3 hipoteze, katere smo skušali 

potrditi: H1) Skupno število primerkov vseh vrst vodnih 

ptic se poveča v zimskem času, H2) Pestrost posameznih 

vodnih vrst ptic je večja v zimskem času, H3) Število 

vodnih vrst in primerkov posamezne vrste je večje v 

obdobju nižjih temperatur v Pomurju. Predpostavljali 

smo, da se število primerkov posamezne vrste poveča 

predvsem v mesecu decembru in januarju, da se nekatere 

vodne vrste ptic na Soboški kamenšnici pojavljajo celo 

leto, medtem ko nekatere vrste tu prezimujejo oziroma se 

ustavijo na selitveni poti. Ena izmed predpostavk je bila 

tudi, da se v zimskih mesecih poveča število mlakaric in 

kormoranov. 

3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opis terena 
Soboška kemenšnica  se nahaja v bližini Murske Sobote, 

na njeni južni strani. Jezero je v najširšem delu široko 

550 m in dolgo 700 m, globina jezera je največ do 14 m. 

Nahaja se na nadmorski višini 190 m in obsega 32 ha 
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površine. Nastala je z izkopom gramoza v 70-ih letih 

prejšnjega stoletja in je sčasoma postala zanimiva za 

izvajanje raznih športnih dejavnosti, kot so ribolov, 

kajtanje, vožnja s kajaki in jadranje. Je zelo pomembno 

življenjsko okolje za številne vodne ptice. Zaradi globine 

voda v kamenšnici dolgo ne zamrzne, zato v 

severovzhodni Sloveniji predstavlja zelo pomembno 

mesto za prezimovanje ali postajališče za številne vodne 

ptice na njihovi selitveni poti na jug oziroma zahod [2]. 

 

Slika 1: Soboška kamenšnica, območje raziskovanja 

3.2 Pripomočki 
Pri opazovanju in določanju vrst ptic smo uporabljali 

spektiv (povečava do 60x), daljnogled (povečava 10x32) 

ter določevalni ključ za ptice [4]. 

3.3 Metode dela 
Pri raziskovanju smo uporabili številne metode dela. 

Opazovanje, določevanje, štetje in fotografiranje ptic ter 

določanje okoljskih dejavnikov (temperatura zraka, 

vidljivost, veter). Terensko delo smo izvedli 10x v 

obdobju od oktobra 2014 do februarja 2015. Pred 

opazovanji nas je zanimalo, katere vrste vodnih ptic 

bomo opazili, kakšno bo število primerkov posamezne 

vrste in ali bomo zasledili še kakšno do takrat neopaženo 

vrsto. 

3.4 Rezultati opazovanj 
 

Preglednica 4: Skupno število ptic in število vodnih vrst 

ter povprečna temperatura v posameznem mesecu 

 

3.4.1 Rezultati opazovanju v mesecu oktobru 
V mesecu oktobru so po številu prevladovale liske, 

kormorani in čopasti ponirki. Pri prvem opazovanju 

nismo opazili nobene race mlakarice, pri drugem 

opazovanju pa smo videli dva primerka. Število lisk se je 

pri drugem opazovanju zelo povečalo. Število 

kormoranov in sivih čapelj se je pri drugem opazovanju 

povečalo, medtem ko se je število čopastih ponirkov 

zmanjšalo. Pri obeh opazovanjih je bilo enako kostanjevk 

in zelenonogih tukalic. Velika bela čaplja, ribji orel in 

belorepec so se pojavili le pri prvem opazovanju. Malega 

ponirka smo popisali le pri drugem opazovanju. Število 

vodomcev se je pri drugem opazovanju zmanjšalo [4]. 

 

Graf 6: Vrste in število primerkov posamezne vrste v 

mesecu oktobru 

3.4.2 Rezultati opazovanj v mesecu novembru 
V novembru so po številu prevladovale race mlakarice, 

liske in kormorani. Število teh vrst se je pri drugem 

opazovanju povečalo. Veliko belo čapljo, rečnega galeba, 

čopasto črnico, polarnega slapnika in rumenonogega 

galeba smo videli samo pri drugem opazovanju. Pri 

prvem opazovanju nismo videli nobenega rečnega galeba, 

pri drugem pa se je njihovo število povečalo. Število 

sivih čapelj, zelenonogih tukalic in malih ponirkov se je 

pri drugem opazovanju zmanjšalo, število čopastih 

ponirkov pa se je povečalo. Vodomca in sivko smo videli 

samo pri prvem opazovanju. Število kostanjevk je bilo pri 

obeh opazovanjih enako [4]. 

 

Graf 7: Vrste in število primerkov posamezne vrste v 

mesecu novembru 

3.4.3 Rezultati opazovanj v mesecu decembru 
V mesecu decembru so po številu prevladovale 

mlakarice, liske in kormorani, največ je bilo rac mlakaric. 

Število teh treh vrst se je pri drugem opazovanju 

povečalo. Število polarnih slapnikov, kostanjevk in sivk 

je bilo pri obeh opazovanjih enako. Pri drugem 

opazovanju je bilo manj čopastih in malih ponirkov kot 

pri prvem opazovanju, pri drugem opazovanju je bilo več 

sivih čapelj, velikih beli čapelj, zelenonogih tukalic in 

čopastih črnic. Vodomca in trstnega strnada smo videli 
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samo pri drugem opazovanju, rečni galeb, žvižgavka in 

labod grbec so se pojavili le pri prvem opazovanju [4]. 

    

Graf 8: Vrste in število primerkov posamezne vrste v 

mesecu decembru 

3.4.4 Rezultati opazovanj v mesecu januarju 
V januarju je bilo največ rac mlakaric, lisk in 

kormoranov. Število lisk se je pri drugem opazovanju 

povečalo, število rac mlakaric pa se je zmanjšalo. Pri 

prvem opazovanju je bilo kormoranov veliko, pri drugem 

opazovanju pa se je njihovo število precej zmanjšalo, ker 

smo opazovali ptice v popoldanskem času, ko kormorani 

odletijo nazaj na Muro prenočevat. Čopasti ponirek in 

zvonec sta se pojavila samo pri drugem opazovanju, 

medtem ko smo zelenonogo tukalico, vodomca, rečnega 

galeba in kreheljca videli samo pri prvem opazovanju. Pri 

drugem opazovanju se je število sivk, velikih belih čapelj 

in sivih čapelj zmanjšalo, število čopastih črnic pa 

povečalo. Število kostanjevk in malih ponirkov je ostalo 

enako tudi pri drugem opazovanju [4]. 

 

Graf 9: Vrste in število primerkov posamezne vrste v 

mesecu januarju 

3.4.5 Rezultati opazovanj v mesecu februarju 
Pri prvem opazovanju v mesecu februarju je bilo največ 

lisk, pogosta pa sta bila tudi raca mlakarica in kormoran. 

Opazili smo tudi nekaj čopastih ponirkov, čopastih črnic, 

sivih čapelj, zelenonogih tukalic, sivk, rečnih galebov in 

malih ponirkov. Pri drugem opazovanju je bilo opaženih 

precej manj lisk, mlakaric in kormoranov kot na začetku 

meseca. Domnevamo, da so nekatere ptice selivke že 

odletele nazaj na območja, kjer gnezdijo. Prvič pa smo 

opazili rjavko [4]. 

 

 

 

Graf 10: Vrste in število primerkov posamezne vrste v 

mesecu februarju 

4. SELITVE PTIC 
V ekološkem pomenu so selitve množični, usmerjeni ter 

usklajeni premiki organizmov. Množičnost pomeni, da se 

mora na pot odpraviti cela ali velik del populacije. 

Usklajenost pomeni, da morajo osebki iti na pot ob istem 

času, usmerjenost pa pomeni, da vsi potujejo v isto smer. 

Zaradi usmerjenosti se nekatera mesta na Zemlji praznijo, 

druga pa polnijo z vrstami, zato mora imeti vsaka selitev 

tudi program vrnitve. Vrste, ki se selijo, se prej ali slej 

vrnejo na izhodiščno točko. Zaradi velikih razdalj, ki jih 

preletijo, so selivke velik del ekološkega mosta. Od 

skoraj 10 000 vrst ptic na Zemlji jih je približno polovica 

selivk. Selitvene razdalje segajo od 100 metrov do 25 000 

kilometrov. Ptice se selijo v toplejše kraje predvsem 

zaradi hrane in ugodnejšega podnebja ter vremena. Več 

kakor 90 % evropskih selivk prezimuje v Afriki. V 

Sloveniji je približno 79 % selivk. Med pticami, 

registriranih v Sloveniji, je 40 % selivk na kratke in 39 % 

selivk na dolge razdalje. Selivke iz Slovenije prezimujejo 

na območju Sredozemlja, torej južne Evrope od 

Portugalske do Turčije, na Bližnjem Vzhodu in v severni 

Afriki [5]. 

5. ZAKLJUČEK 
V raziskavi nas je zanimalo število vrst vodnih ptic, ki se 

pojavljajo na območju Soboške kamenšnice izven 

gnezditvenega obdobja. Zanimalo nas je tudi od katerih 

dejavnikov (vreme, vidljivost, veter in temperature) je 

odvisno pojavljanje posamezne vrste. Na terenu smo 

opazili veliko vrst vodnih ptic. Liske, mlakarice in 

kormorani so bile pri opazovanjih najbolj zastopane vrste. 

Pri vseh opazovanjih smo vedno videli liske, kormorane, 

sive čaplje in kostanjevko. Največ ptic smo opazili v 

januarju (29). Na podlagi tega smo sklepali, da se večje 

število primerkov pojavi takrat, ko je temperatura nižja. 

Oktobra, ko je bila temperature najvišja med vsemi 

meritvami, je bilo število primerkov posamezne vrste 

manjše. Spoznali smo tudi, da nekatere ptice prezimujejo 

na Soboški kamenšnici (čopasta črnica, sivka, vodomec, 

velika bela čaplja, kormoran), medtem ko se nekatere 

ustavijo na selitveni poti (polarni slapnik). Prvo hipotezo, 

ki pravi, da se število primerkov posamezne vrste poveča 

v zimskem času smo potrdili, saj je bilo v decembru 

(236), v januarju (526) ter v februarju (330) opaženih več 

ptic kot v oktobru (29) in v novembru (176). Drugo 

hipotezo (H2), smo prav tako potrdili, saj smo na podlagi 

opazovanj ugotovili, da je pestrost posameznih vodnih 

vrst ptic večja v zimskem času. Največ vodnih vrst ptic 
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smo opazili v mesecu decembru (17), ko ptice iz severa 

Evrope že priletijo prezimovat ali se samo ustavijo na 

njihovi selitveni poti. Potrdili smo tudi tretjo hipotezo 

(H3). Število primerkov posamezne vrste je res bilo večje 

ob nižjih temperaturah v Pomurju. 
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FILM IN OMIKA 

FILM AND MANNERS 

Mateja Voh 
OŠ Šmarje pri Jelšah 

Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah 

mateja.voh@os-smarje.si 

POVZETEK 

»Filmska vzgoja je stvar omike,« je misel pionirke filmske vzgoje Mirjane Borčić. Omika ima po SSKJ naslednje pomene: 

kulturo ali vzgojo oz. izobrazbo – tri temeljne besede pri vzgoji mladih oz. človeštva nasploh. Omika je vzgoja značaja in 

nravnosti. Se zavedamo, kakšno moč imamo na voljo skozi naravno pot do zavedanja vrednot – skozi umetnost, v mojem 

primeru skozi film? Umetnosti ne moremo poučevati, temveč se moramo z njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne 

načine. Na OŠ Šmarje pri Jelšah že nekaj let verjamemo v to, zato smo se resno pričeli ukvarjati z dejavnostmi filmske 

vzgoje, ki nam je v izziv in jo nameravamo v prihodnje udejanjiti v obliki izbirnega predmeta filmska vzgoja. Primer dobre 

prakse bom predstavila preko konkretne dejavnosti – ogleda filma z devetošolci v obliki kulturnega dne ter na dejavnosti pred 

in po ogledu filma. Izkušnjo s konkretnim filmom, Ritem norosti, bom približala v vseh treh korakih od priprave na film, 

aktivnega gledanja, do aktivnosti po gledanju in ugotovitev. Aktivnosti sem izvajala po fenomenološki strukturi filmsko-

vzgojne izkušnje, povzete po dr. Robiju Krofliču. 

Ključne besede 

film, filmska vzgoja, omika, vrednote, aktiven ogled filma 

ABSTRACT 

"Film education is a matter of manners," says Mirjana Borčić, a pioneer of film education. Manners mean - according to 

SSKJ: culture or upbringing and education - three basic words in the education of young people humanity in general. 

Manners is the upbringing of character and morals. Are we aware of the power we have through the natural path to the 

awareness of values - through art, in my case through the film? Art cannot be taught; we must encounter, experience it and 

approach it in different ways. In the elementary school Šmarje pri Jelšah we believe in this, so we seriously started to deal 

with the activities of film education – a challenge, which we intend to pursue in the future in the form of optional subjects of 

film education. I will present an example of good practice through a concrete activity - a review of the film with ninths as a 

cultural day and the activities before and after watching the movie. I will approach the experience with a specific film, the 

Whiplash, in all three steps from preparing for a movie, active viewing, to activity after watching and findings. I followed the 

phenomenological structure of the film-educational experience summarized by dr. Robbie Kroflic. 

Keywords 

film, film education, manners, values, active movie watching 

1. UVOD  
»Filmska vzgoja je stvar omike,« [1] je misel pionirke 

filmske vzgoje Mirjane Borčić. Ogled dokumentarnega 

filma Odstiranje pogleda me je prevzel in od takrat dalje 

razmišljam tudi o omiki, ki po SSKJ pomeni: »kulturo ali 

vzgojo oz. izobrazbo.« [5] Tri temeljne besede pri vzgoji 

mladih oz. človeštva nasploh. Mirjana Borčić pa to 

razloži še naprej, zanjo je omika vzgoja značaja in 

nravnosti. Se zavedamo, kakšno moč imamo na voljo 

skozi naravno pot do zavedanja vrednot – skozi umetnost, 

v mojem primeru skozi film? 

2. OSREDNJI DEL PRISPEVKA 

2.1 Dejavnosti, povezane s filmom na OŠ 

Šmarje pri Jelšah 

Umetnosti ne moremo poučevati, temveč se moramo z 

njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne načine. 

Na OŠ Šmarje pri Jelšah že nekaj let verjamemo v to, 

zato smo se resno pričeli ukvarjati z dejavnostmi filmske 

vzgoje, ki jo trenutno širimo s pomočjo projekta FOŠ 

(Filmska osnovna šola), v prihodnje pa jo nameravamo 

udejanjiti tudi v obliki izbirnega predmeta filmska 

vzgoja.  

Primer dobre prakse bom predstavila preko konkretne 

dejavnosti – ogleda filma z devetošolci v obliki 

kulturnega dne ter dejavnosti pred in po ogledu filma.  

Mirjana Borčić pravi »Moje stališče filmske vzgoje je, da 

gledalec naredi film. Ne režiser. Režiser da samo osnovo, 

gradivo. Gledalec pa naredi film.« [1] Film je torej vir 

dobrih iztočnic za pogovor o najrazličnejših temah, tudi 

takšnih, o katerih se sicer težko pogovarjamo. V 

letošnjem šolskem letu smo v okviru projekta FOŠ za 

različne generacije izbirali filme s tematiko, ki je 

ponujala dobra izhodišča za pogovore. Ob filmu  Gajin 

svet smo lahko izpostavili temo ločitve v družini; ob 

filmu Še žal ti bo se odpira zahtevna tema samomora; s 

filmom Ritem norosti pa smo razmišljali o tem, kolikšna 

je lahko cena za genialnost. Iz pogovora po ogledu filma 

marsikaj izvemo o otrokovem, mladostnikovem 

doživljanju sveta. »Ko se pripravljamo na filmski ogled 

in pogovor z otroki in mladimi, se moramo zavedati, da je 

delo zelo različno glede na ciljno publiko, ki ji je 

namenjeno.« [2] Za vsa starostna obdobja velja, da so 
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med posamezniki velike razlike v splošnem psihološkem 

razvoju, zato se moramo na aktivno gledanje filma 

pripraviti premišljeno in pazljivo. Šele s tem pripravimo 

prostor za pogovor, izmenjavo mnenj, občutkov, 

izkušenj. 

2.2 Dejavnosti pred, med in po ogledu 

filma 

Pred ogledom filma poudarimo vsebino samo, teme, 

motive filma, filmske zvrsti, žanre. Zapišemo krajše 

razmišljanje na temo, ki je kasneje v filmu najbolj 

izpostavljena. Pazljivi moramo biti, da filma ne 

razlagamo vnaprej, da to ni predavanje o temi, ki jo film 

odpira ipd. Zgodbo postavimo v vsebinski in estetski 

kontekst. Učence seznanimo s tem, da bo ta ogled 

drugačen kot sicer, saj gre za aktivno gledanje. Učenci  

morajo biti med gledanjem pozorni na dogovorjene stvari 

in po ogledu imajo možnost izraziti svoje mnenje. 

Seznanimo jih tudi s pravili pogovora po ogledu, in sicer 

da so vsi odgovori pravilni oz. da napačnih odgovorov ni; 

da smo strpni poslušalci in spoštujemo ter sprejemamo 

različna mnenja oz. mnenja, ki so drugačna od naših.   

Po ogledu filma kot skupina ostanemo v kinodvorani. Po 

krajšem premoru zberemo misli in pričnemo z vprašanji 

spodbujati lastno refleksijo. Med pogovorom je 

pomembno, da se držimo temeljnih načel vodenja 

pogovora, ki sta jih oblikovala dr. Robi Kroflič in mag. 

Barbara Kelbl. Avtorja poudarjata, da imajo vživetje v 

zgodbo in like, opazovanje njihovih karakternih 

značilnosti, opisovanje psiholoških stanj, poslušanje 

različnih razlag zgodbe in izražanje lastnih doživetij, 

večjo vzgojno vrednost kot eksplicitno moralno 

sporočilo. [3] 

2.3 Fenomenološka struktura filmsko-

vzgojne izkušnje z Ritmom norosti 

Izkušnja s konkretnim filmom, Ritem norosti, je potekala 

v treh korakih: od priprave na film, aktivnega gledanja, 

do aktivnosti po gledanju. Celotna filmsko-vzgojna 

izkušnja nam je omogočila »fenomenološko strukturo 

filmsko-vzgojne izkušnje. Na prvem mestu je to doživetje 

večplastne upodobitve zgodbe, nato gre za vstopanje v 

imaginarni svet filma, sedimentacijo in inovacijo.« [4]  

Doživetje večplastne upodobitve zgodbe pomeni, da le 

dobra filmska zgodba z možnostjo različnih interpretacij 

ponuja dialoško izkušnjo. Dr. Kroflič poudarja, da 

vstopanje v imaginarni svet filma poteka preko zaznave 

in doživetja drugega v zgodbi, ki sega onstran utečene 

percepcije najbolj izpostavljenih gest, dejanj in 

vnaprejšnjih interpretacijskih shem, kar pomeni, da filma 

ne razlagamo vnaprej oz. ga ne postavljamo v kontekst 

vnaprej postavljenega estetskega ali lingvističnega 

režima. Sedimentacija sporočilnosti same zgodbe 

pomeni, da skupaj z učenci sestavimo zgodbo, jo 

obnovimo. Potopitev v zgodbo nas sooči z drugostjo 

filmske izkušnje. Ne iščemo, kar je želel režiser povedati, 

ampak ključne elemente, ki so jih zaznali učenci. Po 

izkušnjah sodeč je pogovor takoj po ogledu filma, v 

atmosferi samega kina, najboljše možno izhodišče za 

sedimentacijo. Pričnem z uvodnimi vprašanji npr.: 

»Kakšen se vam je zdel film? Kdo je glavni lik/ 

junak/protagonist zgodbe? Kdo pa je antagonist? Bi ju 

tudi vi ločili tako – na pozitivca in negativca? Katere 

teme obravnava film? Izberite tri – vam najpomembnejše. 

Kateri je najšokantnejši prizor po vašem mnenju? 

Dodajmo specifične prizore, ki so vam ostali v spominu.« 

Vprašanja, ki vodijo skozi celoten film, so nanizana v 

učni pripravi tega kulturnega dne. Pomembno je, da 

učencem ne razlagamo zgodbe ali sugeriramo njenega 

sporočila. S podvprašanji učence le spodbujamo k 

natančnemu opazovanju in utemeljevanju trditev. 

Spodbujamo k strpnemu poslušanju drug drugega in 

upoštevanju možnih različnih pogledov in razlag. 

Morebitna skupna stališča naj oblikujejo učenci sami. 

Ključno je učenčevo doživljanje, vživetje v like in 

zgodbo ter spodbuda, da ta doživetja izrazijo na različne 

načine: s pripovedovanjem, z risbo … ali pa o tem kdo ne 

želi govoriti. Naša naloga oz. dolžnost je, da učencev ne 

silimo v besedni odgovor. 

Inovacija poteka kot ustvarjanje pomena preko 

identifikacije sebe z vlogo drugega (Se ti je kaj 

podobnega kot junaku zgodbe že zgodilo?), kot projekcija 

sebe v zgodbo (Kako bi se sam počutil v zgodbi junaka?) 

ter kot intersubjektivno preverjanja doživetega v 

pogovoru s sogledalci (ogled v skupini), kar pomeni 

obogatitev svojega doživetja z zaznavami in 

interpretacijami sogledalcev. Naša šola je z lokalnim 

kinom odlično povezana. Kino Šmarje pri Jelšah je v Art 

kino mreži Slovenije, kar pomeni, da so mu na voljo 

najkvalitetnejši filmi, ki jih izberemo skupaj in ponudimo 

učencem naše šole. Film si ogledamo po generacijah. 

Generacija devetošolcev je letos štela 100 učencev. In 

tako nam je  omogočeno, da si film ogledamo vsi skupaj, 

kar nam omogoči doživetje intersubjektivnosti v celoti.  

Inovacijo lahko spodbudimo z različnimi dejavnostmi. 

Naš kulturni dan je bil zastavljen tako, da smo po 

pogovoru o filmu odšli nazaj v šolo in tam nadaljevali z 

inovacijo. Učenci so strnili misli o odnosu med 

profesorjem in študentom  in v krajšem zapisu opredelili 

svoje razmišljanje ob citatu iz filma: »There are no two 

words more harmful in English language than »good 

job!« »Ni škodljivejših besed, kot dobro opravljeno!« 

Primer refleksije devetošolke: »Odnos med profesorjem 

in Andrewom je bil zelo napet. Čeprav je profesor želel s 

svojim priganjanjem le dobro in to je, da postane Andrew 

genialen bobnar, je prestopil mejo, ki za profesorja sploh  

ni obstajala. Mejo je prestopil ne le s fizičnim nasiljem, 

temveč tudi z žaljivkami oz. osebnimi podatki, ki jih je 

obrnil proti svojemu študentu. Kljub temu da je profesor 

želel le najboljše za svoje študente, je povzročil veliko 

tesnobe in pognal svoje učence do menjave šol ter 

poklica ali celo samomora. Konec je presenetljiv. 

Profesor dokaže, da so njegove metode uspešne.«  

3. ZAKLJUČEK 
S projektom FOŠ (Filmska osnovna šola) je na šoli zavel 

svež veter. S pozitivnimi odzivi učencev na filmsko 

obarvane kulturne dneve smo dobili potrditev o 

uspešnosti projekta. Zavedamo se, kako pomembno je, da 

imajo učenci možnost neposredne izkušnje filmskega 

področja umetnosti. Izkustveno učenje skozi oglede 

filmov ter dejavnosti pred in po, ima dolgoročne učinke, 

učenci razvijajo spretnosti komunikacije, analitičnega in 

kritičnega mišljenja, timskega dela ter nenazadnje 

razvijanja svoje ustvarjalnosti in inovativnosti. Zame 

pomembna izkušnja je tudi, da so ob spremljajočih 

dejavnostih, sploh pri pogovoru po ogledu, do besede in 
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presenetljivih ter izvirnih pogledov na dogodke, odnose 

prišli ravno učenci, ki v šoli sicer ne izstopajo kot zelo 

uspešni učenci. Najbolj so me presenetili učenci, ki imajo 

tudi sicer vedenjske težave, a so izražali suvereno mnenje 

o zapletenejših življenjskih položajih. »Vodeni pogovori 

so tako najdragocenejša dodana vrednost filmske izkušnje 

[…] učenci imajo možnost, da o filmih razmislijo in jih 

postavijo na svoje mesto v svojem svetu. Nekateri filmi 

bodo hitro odšli v pozabo, drugih se bodo spominjali še 

dolgo, morda celo vedno.« [2] In tako smo na šoli našli 

način, kako vzgajati tudi značaj in nravnost mladih, kar 

pa nas pripelje do omike.  
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POVZETEK 

Sodobna popularna glasba je v našem življenju (ne)hote prisotna zelo pogosto, zato je pomembno, da učence ozaveščamo o 

pomenu kvalitetne glasbe, ker večinoma poslušajo glasbo s plehko vsebino. Pri angleščini lahko s pesmimi krepimo slušne 

spretnosti, spoznavamo novo besedišče in utrjujemo slovnico; uporabne so tudi za spoznavanje pomembnih tem in 

popestritev učnih ur. Bistvo prispevka je predstaviti, na kaj moramo biti pozorni pri uporabi pesmi pri pouku. Želel sem 

predstaviti njihovo koristnost in uporabnost, raziskal sem, katere vrste nalog imajo učenci najraje, ko jih pri pouku 

uporabljamo. Domneval sem, da so jim najlažje naloge tiste, kjer morajo vstavljati dane besede, najtežje pa tiste, kjer morajo 

vstavljati neznane besede. Ugotovil sem, da so vaje s pesmimi pri učencih zelo priljubljene, hkrati pa jih veliko doma 

ponovno posluša izbrane pesmi, nekateri celo poiščejo in poslušajo še druge pesmi izbranih avtorjev.  

Ključne besede 
pesmi, poslušanje, angleščina, besedišče, slovnica, jezik 

ABSTRACT  

Modern popular music is very often (un)willingly present in our life, so it is important that students are aware of the 

importance of quality music, because they mostly listen to music with shallow contents. In English lessons songs can 

strengthen students’ listening skills, and help them learn new vocabulary and consolidate grammar. They are also useful for 

getting to know important topics and enriching the lessons. The purpose of the article is to present what we need to be careful 

about when using songs in the classroom. I wanted to present their usefulness, I studied what types of tasks pupils prefer 

when using them in class. I assumed that the easiest tasks for them are where they have to insert the words given, and the 

hardest ones are where they need to insert unknown words. I found that exercises with songs are very popular with students, 

many listen to the selected songs at home, some even find and listen to other songs by selected authors.  

Keywords 

Songs, listening, English, vocabulary, grammar, language

1. UVOD  
Za učinkovito učenje jezika je nujno, da spravimo k 

delovanju obe možganski polovici. Ni dovolj, da je 

dejavno le področje leve polovice, kjer sta pomembni 

jezikovni središči (Brocovo in Wernickovo območje), pač 

pa morajo biti dejavna tudi območja v desni polovici, ki 

nadzorujejo domišljijo, čustva in glasbo. Prav zaradi 

nedejavnosti obeh polovic hkrati, učenje tujega jezika 

pogosto ni tako uspešno, kot bi lahko bilo (Ma, 2009). 

Glasba poveča nevronsko dejavnost v desni polovici, kar 

povzroči stanje sproščene budnosti, t. i. alfa stanje, v 

katerem so možgani hitreje in bolj pripravljeni vsrkati in 

sprejemati informacije ter je sposobnost pomnjenja večja 

kot v normalnem beta stanju. Več aktiviranih nevronov 

pomeni vzpostavitev večjega števila nevronskih povezav, 

kar poveča učno zmogljivost (Adkins, 1997). Glasba ima 

edinstveno sposobnost, da integrira čustvene, 

psihomotorične in kognitivne elemente, ki skupaj 

aktivirajo in sinhronizirajo možgansko dejavnost. 

Nevronske dejavnosti, ki so povezane s poslušanjem 

glasbe, namreč delujejo globlje v slušnem korteksu in 

vplivajo na čelni, senčni, parietalni in subkortikalni del 

možganov, ki so povezani s pozornostjo, semantičnim in 

sintaktičnim procesiranjem, spominom in gibalnimi 

funkcijami. Delujejo tudi na limbični in paralimbični 

sistem, ki sta povezana s procesiranjem čustev (Fonseca-

Mora, Toscano-Fuentes in Wermke, 2011). Uwe Kind 

(1980) je vpeljal Slušno-pojočo metodo poučevanja, ki je 

vključevala znane pesmi v proces poučevanja tujega 

jezika angleščine. Uporaba znanih učnih snovi (znanih 

pesmi) pripelje do bolj sproščenega učenca, saj se znebi 

strahov pred neznanim. Tuji jeziki so usvojeni hitreje in z 

boljšim priklicom preko uporabe glasbe in pesmi, kot ob 

uporabi mehanskega ponavljanja fraz in besed (prav tam). 
Na drugi strani je Hancock (1998) uporabljal manj znane 

pesmi kot izhodišče novo vpeljane teme za učenje 

angleščine. Po njegovi metodi “Singing Grammar” 

(“Petje slovnice”) se učence vodi tako, da so osredotočeni 

na slovnico, izgovorjavo in uporabo besedišča. Pristop je 

razdeljen na tri korake: učenje besedišča pesmi s 

prevajanjem, petje pesmi in pisne naloge povezane s 

pesmijo (prav tam). Ker pri pouku angleščine uporabljam 

veliko angleških pesmi, me je zanimalo, ali učenci raje 

poslušajo znane pesmi, neznane pesmi ali pa jim je 

vseeno. Želel sem tudi ugotoviti, koliko pesmi so si 

učenci na koncu leta zapomnili in katere so jim bile 

najbolj všeč. Domneval sem, da so večini učencev všeč 

dejavnosti, kjer poslušamo pesmi. Pričakoval sem, da jim 

bodo najlažje naloge tiste, kjer morajo vstavljati dane 

besede, najtežje pa tiste, kjer morajo vstavljati neznane 

besede. V svojem članku bom predstavil svoje ugotovitve 
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in podal nekaj praktičnih nasvetov, kako take ure izvesti, 

da bodo čim učinkovitejše.   

2. UPORABA SODOBNIH PESMI PRI 

POUKU ANGLEŠČINE 

2.1 Kako in zakaj uporabiti pesmi? 
Pesmi lahko pri pouku angleščine uporabimo na več 

načinov: najpogosteje jih uporabljamo za vaje, kjer z 

učenci utrjujemo slušno razumevanje (vstavljanje 

neznanih besed), slovnico (vstavljanje glagolov v ustrezni 

čas, vstavljanje ustreznih predlogov/pridevnikov, 

tvorjenje pogojnikov) ali bralno razumevanje 

(poznavanje besedišča – vstavljanje danih besed, 

povezovanje delov povedi, postavljanje kitic v pravilen 

vrstni red, odgovarjanje na vprašanja, iskanje sinonimov, 

interpretiranje vsebine). 

Pomembno je, da je vsebina pesmi prilagojena stopnji 

znanja učencev. Besedišče in slovnica jim ne smeta biti 

prezahtevna, tudi tematika mora biti primerna njihovi 

starosti. Pozorni moramo biti na glasnost posnetka – če je 

predvajanje preglasno, bo zvok popačen in bo učence 

motilo, če bo pretiho, ne bodo dobro slišali besedila. 

Izbrati moramo ustrezno verzijo pesmi, saj najdemo na 

YouTubu ogromno verzij znanih pesmi, ki niso vse 

najboljše. Za primerjavo lahko učencem po originalni 

verziji predvajamo še kakšno znano priredbo oz. po znani 

priredbi še originalno verzijo. Lahko jim pokažemo tudi, 

kako pesem zveni v živo na koncertu in kakšno je takrat 

vzdušje med publiko. 

Med predvajanjem ne smemo govoriti, hoditi po razredu 

ali kakorkoli motiti učence ob poslušanju. Zaželeno je, da 

pesem poslušamo v celoti. Besedilo moramo pred učno 

uro obvezno preveriti, ali se ujema s samo pesmijo, saj je 

v njem lahko veliko napak, če smo ga našli na spletu. 

Dodamo lahko še letnico izdaje pesmi. Pred poslušanjem 

naj učenci dobijo jasna navodila. Pokažemo jim lahko 

fotografijo izvajalca pesmi, oni pa nato tvorijo vsa 

mogoča vprašanja, ki jih zanimajo o pesmi in izvajalcu 

oz. jim jih zastavlja učitelj, oni pa ugibajo na podlagi 

fotografije npr. če gre za pevca: Koliko je star? Ali je še 

živ? Kakšen žanr igra? Ali je zelo znan/uspešen? Od kod 

prihaja? Ali igra tudi kakšen inštrument? 

Ker v Učnem načrtu za glasbeno umetnost ali angleščino 

niso specifično omenjeni pomembni glasbeni pop in rock 

izvajalci, je naloga učiteljev, da jim jih ustrezno 

predstavijo. Učenci odraščajo v digitalni dobi, kjer jim 

splet večkrat samodejno ponuja najnovejše hite, ki so 

pogosto nekvalitetni, brez vsebine, jih poneumljajo, 

namesto da bi jim širili obzorja. Nekateri učenci trdijo, da 

ne vedo, kdo so bili Elvis Presley, The Beatles, Queen, 

Bob Dylan, Eric Clapton, Bruce Springsteen in podobni, 

ker so bili popularni, preden so se oni rodili. Ker je na 

spletu dostopne preveč glasbe, večina staršev pa jim ne 

predstavi legendarnih ustvarjalcev, je to naloga učiteljev, 

sploh angleških, kjer je veliko priložnosti za 

argumentirano in kvalitetno uporabo.  

2.2  Primeri uporabe 
2.2.1  Slušno razumevanje 
Slabe slušne spretnosti lahko pripeljejo do napačne 

izgovorjave. Tujega jezika se je skoraj nemogoče uspešno 

naučiti, če učenci niso sposobni razlikovati med fonemi 

in razumeti intonacije, ki se lahko močno razlikuje med 

maternim in tujim jezikom (Fonseca-Mora idr., 2011). 

Težave lahko za učence predstavljata predvsem 

poslušanje in razumevanje povezanega govora. To je 

naraven način govora, v katerem posamezne besede ne 

izgovarjamo ločeno oz. izolirano od celote, temveč jih 

povezujemo med seboj in določene poudarjamo. Učenci v 

razredu pogosto poslušajo zelo natančno in počasno 

izgovorjavo posameznih besed, ne pa tudi povezanega 

govora, ki ga uporabljajo domači govorci v vsakdanjem 

sporazumevanju, saj ti besede in glasove običajno 

povezujejo med seboj, določene poudarjajo, izpuščajo 

itd., in zato lahko zvenijo drugače, kot kadar jih 

izgovarjajo ločeno od celote. Pesmi so v tem pogledu 

dobro sredstvo, ki učencem omogoči vajo v poslušanju in 

razumevanju povezanega govora, saj predstavljajo 

resničen primer izgovorjave celih fraz (Tayari Ashtiani in 

Mahdavi Zafarghandi, 2015). 

Pri vajah, kjer utrjujemo slušno razumevanje, je 

pomembno, da so učenci zelo osredotočeni na pesem, 

zato takrat ob pesmi ne predvajamo hkrati morebitnega 

videa, saj jih ta lahko dodatno zmede. Takrat učenci po 

navadi vstavljajo neznane besede. Razložimo jim, naj ne 

vržejo puške v koruzo, če jim ne uspe vstaviti prve 

besede, saj se večkrat najde nekdo, ki ob prvem 

neuspešnem primeru več ne poskuša vstavljati naslednjih 

besed. Če je pesem zahtevna, jo lahko poslušamo še 

enkrat. Ker so učenci večinoma pod vplivom pesmi v 

ameriškem naglasu, je dobro, da z njimi obravnavamo 

tudi pesmi v drugih dialektih (škotski, avstralski, 

jamajški, britanska angleščina …), takrat jih opomnimo, 

naj bodo pozorni na besede, ki so drugače izgovorjene ali 

pa tiste, ki imajo v drugem dialektu drug izraz 

(sopomenko). 

2.2.2  Vaje za utrjevanje slovnice 
V možganih obstajata dve jezikovni območji, ki ju 

najdemo v levi polovici. Prvo je t. i. Brocovo območje, ki 

ga običajno povezujemo s procesiranjem jezikovne 

slovnice, drugo pa Wernickovo območje, ki ga 

povezujemo s procesiranjem besedišča. Ti dve območji 

sta po ugotovitvah novejših raziskav dejavni tudi med 

procesiranjem glasbe ali glasbenim izvajanjem. 

Raziskovalci so dodatno ugotovili, da je ob procesiranju 

melodije, ritma ali igranja na inštrument močno dejavno 

Brocovo območje, ki ga povezujemo s procesiranjem 

slovnice (Trollinger, 2010).  

V pesmih je poleg besedišča možno najti praktično vse 

vidike slovnice. Melodije, ritmi, trajanje in dolžina 

povedi v pesmih so elementi, ki pomagajo učencem pri 

pomnjenju besedišča in slovničnih struktur, saj te v 

pesmih ne delujejo izolirano in izven konteksta, kot se to 

običajno zgodi pri golem ponavljanju in utrjevanju 

(Fonseca-Mora idr., 2011). Kadar s pesmimi utrjujemo 

slovnico, gre najpogosteje za angleške čase, ki jih učenci 

že poznajo. Pomembno je, da poiščemo take pesmi, kjer 

lahko učenci rešijo primere že pred poslušanjem, nato pa 

med poslušanjem preverjajo rešitve. Učenci si lahko 

pomagajo s časovnimi izrazi, ki so tipični za določen 

slovnični čas, zato lahko včasih tudi vstavljajo več kot 

enega, če primeri v besedilu to dopuščajo. Včasih bo v 

pesmi kakšna slovnična napaka oz. raba slenga, zato 

takrat učence opozorimo na te podrobnosti, npr. uporaba 

»gonna« namesto »going to«. Nekatere pesmi so tudi 

odlične za utrjevanja preteklika, saj gre za 

»pripovedovanje pretekle zgodbe«. V nekaterih je 
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pogosto uporabljen pogojnik (največkrat prvi ali drugi), 

takrat je pomembno, da učence opomnimo, da si lahko s 

pomočjo besedila zapomnijo pravilno strukturo 

določenega pogojnika. 

2.2.3  Bralno razumevanje 
Glasba pozitivno vpliva na bralno razumevanje, saj je 

besedilo zato bolj ritmično, omogoča lažjo identifikacijo 

čustev, ki jih sproža besedilo, in olajša prepoznavanje 

makrostrukture besedila, saj glasba izboljša sposobnost 

prepoznavanja različnih delov znotraj besedila (Fonseca-

Mora idr., 2011). Paquette in Rig (2008) menita, da je 

uporabljanje besedil znanih pesmi kot literaturo za branje 

bolj motivacijsko in dejavno angažira učence v procesu 

branja. Ker pesmi motivirajo učence, so ti posledično tudi 

bolj pozorni in skoncentrirani. Z ustrezno uporabo pesmi 

razvijamo in izboljšamo tekočnost branja (Paquette in 

Rig, 2008). Griffe (1992) trdi, da lahko besedila pesmi 

uporabimo na enak način, kot uporabljamo besedila 

zgodb, romanov ipd. pri pouku tujega jezika. Ludke 

(2009) meni, da so za razvijanje branja najboljše tiste 

pesmi, ki prej niso bile prevedene iz nekega drugega 

jezika in niso bile poenostavljene za pedagoško rabo, saj 

pogosto vsebujejo precej zapleteno besedišče in strukture 

v primerjavi z besedili pesmi, ki jih pogosto najdemo v 

učbenikih. Uporaba takšnih pesmi zato predstavlja dobro 

priložnost za učence, da začnejo uporabljati strategije za 

branje avtentičnih tujejezičnih materialov. Za razvijanje 

pisnih spretnosti in zmožnosti učencev pa avtorica 

priporoča uporabo pesmi, ki ne vsebujejo veliko novega 

besedišča in struktur. 

Z glasbenimi besedili lahko pri angleščini utrjujemo 

ogromno vrst besedišča (živali, dele telesa, barve, hrano 

in pijačo, pridevnike, frazeme …) in bralno razumevanje. 

Za slednje obstaja več vaj: kadar gre v besedilu za 

zgodbo, lahko postavljajo kitice/vrstice v pravilen vrstni 

red; lahko imajo dane besede in morajo v besedilu piskati 

njihove sopomenke; lahko vstavljajo protipomenke danih 

besed; lahko dogovarjajo na vprašanja, povezana z 

vsebino besedila; lahko interpretirajo besedilo in povedo, 

kaj je njegov smisel in kaj je avtor želel povedati v 

prenesenem pomeni; lahko pesem prevedejo in jo skušajo 

napisati v rimah; lahko napišejo dodatno kitico; lahko 

domnevajo, kako se bo zgodba besedila nadaljevala in 

zgodbo zaključijo; lahko poiščejo pesmi s podobno 

tematiko; lahko primerjajo ameriške in britanske izraze 

itd. 

S spoznavanjem tujih pesmi lahko učenci spoznavajo tudi 

druge kulture, kraje, pomembne dogodke v zgodovini, 

znane osebe in njihove dosežke, pereče težave, ki se 

pojavljajo dandanes po svetu (npr. revščina, 

diskriminacija, naravne katastrofe, droge, terorizem, 

vojne …) itd. S pravimi pesmimi lahko učencem 

spremenimo njihov pogled na svet in posledično njihovo 

življenje – tudi če samo enemu v razredu ali v generaciji, 

je vredno poskusiti.  

2.3  Analiza dela pri pouku  
Ker smo največ pesmi poslušali v 7. razredu, sem z 29 

sedmošolci s pomočjo ankete naredil analizo uporabe 

angleških pesmi pri pouku. Poslušali in analizirali smo 

več kot 20 pesmi, zastavil sem jim naslednja vprašanja: 

– Koliko pesmi si si zapomnil/a in katera ti je bila 

najbolj všeč? 

– Katere naloge ob poslušanju so se ti zdele najlažje 

oz. najtežje?  

– Ali si pesem pred poslušanjem že poznal/a in ali te 

je motilo, če je nisi? 

–  Kakšne pesmi bi v prihodnje najraje poslušal/a?  

– Ali se ti poslušanje angleških pesmi pri pouku zdi 

koristno? 

– Ali si doma ponovno poslušal/a katero od pesmi, ki 

smo jih poslušali pri pouku? 

Učenci so si skupaj zapomnili 14 pesmi sledečih 

izvajalcev: Summer of '69 (Bryan Adams, 1984), One 

Way or Anoter (Blondie, 1978), Always (Bon Jovi, 

1994), I Hung My Head (Johnny Cash, 2002), Que Sera, 

Sera (Whatever Will Be, Will Be) (Doris Day, 1956), 

Blowin' in the Wind (Bob Dylan, 1963), Don't Cry (Guns 

N' Roses, 1991), Knockin' on Heaven's Door (Guns N' 

Roses, 1992), Patience (Gins N' Roses, 1988), Sweet 

Child o'Mine (Guns N' Roses, 1987), I'm Gonna Be (500 

Miles) (The Proclaimers), 1988), Theme from New York, 

New York (Frank Sinatra, 1980), Who's Gonna Ride Your 

Wild Horses (U2, 1991) in Angels (Robbie Williams, 

1997). 

Na prvo mesto priljubljenosti so skupaj dali kar sedem 

pesmi, kar pomeni, da so jim všeč različne zvrsti. Najbolj 

jim je bila všeč pesem I'm Gonna Be (500 Miles) škotske 

skupine The Proclaimers, druga najpopoularnejša je bila 

Sweet Child o'Mine. 

 

Graf 1: Najbolj priljubljene pesmi med učenci 

Učencem so se najlažje naloge zdele tiste, kjer so morali 

vstavljati neznane besede (69 %), medtem ko se 

nobenemu ta naloga ni zdela najtežja. 24 % jih je menilo, 

da so najlažje naloge tiste, kjer morajo vstavljati 

manjkajoče besede, po drugi strani pa jih je 28 % menilo, 

da so te naloge najtežje. Le 7 % jih je trdilo, da so 

Katera pesem ti je bila 
najbolj všeč?

I'm Gonna Be (500 Miles)

Sweet Child o'Mine

One Way or Another

Que Serra, Serra (Whatever Will Be, Will Be)

Don't Cry

Summer of '69

Who's Gonna Ride Your Wild Horses
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najlažje naloge tiste, kjer morajo vstavljati glagole v 

določen čas, kar 72 % pa jih je trdilo, da so te naloge 

najlažje. 

 

Graf 2: Najlažje in najtežje naloge med učenci 

Iz grafa 2 je razvidno, da so učencem najlažje naloge, 

kjer morajo vstavljati dane besede, najtežje pa tiste, kjer 

morajo vstavljati glagole v ustrezen čas. 

38 % jih je poznalo skoraj vse pesmi pred poslušanjem, 

41 % jih je poznalo nekaj pesmi, 17 % ni poznalo skoraj 

nobene pesmi. Nobenega učenca ni motilo, če kakšne 

pesmi pred poslušanjem niso poznali, saj so vsi označili, 

da jim to ni predstavljalo težav. 

62 % jih med poukom najraje posluša tiste pesmi, ki jih 

že pozna, 28 % je vseeno, kakšna je pesem, samo da jim 

ura čim prej mine, 10 % pa najraje posluša hitre pesmi.   

Ali so obravnavane pesmi pustile vpliv na učence, se vidi 

v tem, če so nato doma ponovno poslušali pesem. Veliki 

večini so pesmi bile všeč, kar je razvidno iz spodnjega 

grafa. 

 

Graf 3: Delež učencev, ki so doma ponovno poslušali 

obravnavane pesmi 

Kar 83 % učencev je doma pesem ponovno poslušalo, kar 

pomeni, da jim je bila všeč. S tem so širili svoj besedni 

zaklad in utrjevali slovnico. 62 % jih je doma poiskalo in 

poslušalo še druge pesmi od izbranih izvajalcev. 

Na koncu so učenci morali pojasniti, ali jim je všeč oz. se 

jim zdi koristno, da pri pouku poslušamo angleške pesmi. 

Čisto vsi so odgovorili pritrdilno. Njihovi odgovori so 

bili:   

– učim se angleško (16 odgovorov); 

– ura je zanimiva (štirje odgovori); 

– spoznam različne pesmi (trije odgovori); 

– lažje si zapomniš, kaj delaš (tri odgovori);  

– ura prej mine (dva odgovora); 

– ne uporabljamo delovnega zvezka (dva odgovora); 

– uživam; 

– slišim več narečij; 

– vadimo na drug način; 

– poslušaš angleščino; 

– je koristno ; 

– naučimo se izgovorjavo; 

– ni ti treba delati. 

Glede na njihove odgovore lahko sklepamo, da imajo 

poslušanje pesmi pri pouku zelo radi, saj se jim 

dejavnosti zdijo zanimive, poučne in koristne. 

3. SKLEP 
Učenci pri pouku zelo radi poslušajo angleške pesmi, saj 

vsi menijo, da je njihova uporaba med urami koristna. 

Več kot polovica jih meni, da se z njimi uspešno učijo 

angleščino. Na koncu leta so si zapomnili večino pesmi, 

ki smo jih poslušali, doma so jih tudi ponovno poslušali 

in poiskali druge pesmi obravnavanih izvajalcev, s čimer 

so spoznavali nove pesmi in si širili obzorja. 

Po pričakovanjih so jim bile najlažje naloge tiste, kjer so 

morali vstavljati danes besede. Pri tem tipu nalog gre za 

poznavanje besedišče in lahko učenci sklepajo, kateri bo 

pravilen odgovor, če razumejo besedišče. Domneval sem, 

da bodo učencem najtežje tiste naloge, kjer morajo 

vstavljati neznane besede (vaje slušnega razumevanja), a 

se slabi četrtini učencev te naloge zdijo najlažje, po drugi 

strani pa se dobri četrtini učencev zdijo te naloge najtežje. 

Izkazalo se je, da so učencem najtežje naloge tiste, kjer so 

morali vstavljati glagole v ustrezen čas (utrjevanje 

slovnice), kar pomeni, da učencem slovnica predstavlja 

največje težave. Ker imajo učenci radi dejavnosti s 

pesmimi, lahko z njimi uspešno utrjujemo angleško 

slovnico. 

Ker nobenega učenca ni motilo, če kakšne obravnavane 

pesmi pred poslušanjem niso poznali, ni nujno, da med 

poukom uporabimo njim znane pesmi. Po drugi strani jih 

je skoraj dve tretjini odgovorilo, da med poukom najraje 

poslušajo pesmi, ki jih že poznajo, tako da je vseeno 

priporočljivo, da učitelj poišče tudi take pesmi, ki so 

učencem blizu (ki se nahajajo na trenutnih glasbenih 

lestvicah).       
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POVZETEK 

Ker nas je zanimala onesnaženost stoječih voda, smo se odločili, da jih bomo analizirali. Zbrali smo literaturo in se 

pozanimali o standardih. Zanimala nas je prisotnost naslednjih snovi: nitrati, nitriti, fosfati, železo, amonijak, kisik in pH 

vrednost. Trikrat smo se odpravili na teren, kjer smo vzeli vzorce voda in opravili analizo kisika. Nato smo v šoli opravili 

tudi ostale analize. Ugotovili smo, da se prisotnost snovi ujema s standardi. Analize smo opravili s pomočjo reagentov za 

analizo posameznih snovi. 

Ključne besede 

onesnaženost vode, analiza vode, umetno jezero, reagent  

ABSTRACT 

Because we were interested in the pollution of non-flowing body of water, we decided to analyze them. We collected 

literature and inquired about the standards. We were interested in the presence of the following substances: nitrates, nitrites, 

phosphates, iron, ammonia, oxygen and pH value. We did field research three times and took samples of water and performed 

an oxygen analysis. After that we did other analyses at school. We found that the presence of the substances matches the 

standards. The analyses were carried out using reagents for the analysis of individual substances. 

Keywords 

water pollution, water analysis, artificial lake, reagent

1. UVOD 

Za to temo smo se odločili, ker nas je zanimala prisotnost 

različnih snovi v vodi. V raziskovalni nalogi bomo 

analizirali vodo iz umetnih jezer v okolici Murske 

Sobote. Na teren se bomo odpravili trikrat. Vsakič bomo 

na terenu izmerili temperaturo zraka in vode ter količino 

kisika v njej. Ostale analize bomo opravili v šoli z 

uporabo reagentov. Naše rezultate bomo predstavili na 

podlagi grafov. S tabelami pa bomo predstavili standarde 

podtalnih voda. Na kratko bomo opisali tudi jezera. Prav 

tako bomo opisali snovi, ki jih v jezerih iščemo (nitriti, 

nitrati, fosfor, železo, amoniak, pH). 

1.1 Hipoteze 

̶ Količina kisika se povečuje z nižanjem temperatur. 

̶ Okolje vpliva na prisotnost snovi, ki jih bomo 

analizirali. 

̶ Količina železa se ne bo spreminjala. 

2. TERENSKO DELO 

Terensko delo smo izvajali v Krogu, Murski Soboti in 

Ivancih. Za te kraje smo se odločili, ker se tukaj nahajajo 

največja jezera v naši okolici. Zanimala nas je prisotnost 

različnih snovi, kot na primer nitriti,nitrati in druge. 

Zanimala nas je tudi količina kisika. V vsakem jezeru 

smo vzeli vzorce, opravili analizo kisika, prisotnost 

ostalih snovi smo ugotavljali v laboratoriju. Prisotnost 

kisika smo ugotovili s tremi reagenti in brizgalko. 

To smo naredili na sledeči način: 

V brizgalko smo nalili vzorec do oznake 0. Potisnili smo 

jo do oznake 1 in napolnili do vrha z reagentom 1.  

Brizgalko smo potisnili do oznake 2 in napolnili z 

reagentom 2, tresli smo jo 30 sekund. Potisnili smo jo do 

oznake 3 in napolnili do vrha z reagentom 3. Zaprli smo 

jo in stresli 10-krat. Z brizgalke smo vzorec prelili v 

posodico in primerjali barvo. [1] 

 

3. LABORATORIJSKO DELO 

Po tem ko smo zbrali vzorce vode, smo se odpravili v 

šolo, kjer smo opravili analize. Opravili smo jih s 

pomočjo analiznega kovčka z reagenti.  
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Slika 1: Kovček za analizo vode (Vir: 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/3756

6?lang=en&region=SI) 

 

3.1 Nitrati 

Posodico za testiranje smo napolnili do oznake. Dodali 

smo 2 žlički reagenta 1 in stresli. Nato smo dodali 1 

žličko reagenta 2 in tresli 1 minuto ter primerjali čez 10 

minut. [1] 

3.2 Amonij 

Posodico za testiranje smo napolnili do oznake. Dodali 

smo 10 kapljic reagenta 1 in mešali. Dodali smo 1 žličko 

reagenta 2, mešali in pustili 5 min. Na koncu smo dodali 

15 kapljic reagenta 3 in zmešali. Barvo smo primerjali 

čez 10 minut. [1] 

3.3 Nitriti 

Posodico za testiranje smo napolnili do oznake. Dodali 

smo 2 žlički reagenta in stresli. Barvo smo primerjali čez 

3 minute. [1] 

3.4 Fosfati 

Posodico za testiranje smo napolnili do oznake. Dodali 

smo 10 kapljic reagenta 1 in mešali. Nato smo dodali 1 

kapljico reagenta 2 in zmešali. Barvo smo primerjali čez 

5 minut. [1] 

3.5 Železo 

Posodico za testiranje smo napolnili do oznake. Dodali 

smo 10 kapljic reagenta in zmešali. Barvo smo primerjali 

čez 5 minut. [1] 

4. JEZERA 

4.1 Ivanjsko jezero 

Podatki: 

̶ Osrednja nadmorska višina: 180 m 

̶ Površina: 20 ha 

̶ Globina: 5 - 22 m 

 

 

Slika 2: Ivanjsko jezero (Foto: Aleš Benko) 

Nahaja se ob naselju Ivanci, na prehodu Dolinskega v 

Ravensko. Nastalo je v eni od mnogih opuščenih 

gramoznih jam na Murski ravani, v katerih izkopavajo 

gramoz že od leta 1969. Do leta 1980 so bili štirje ribniki; 

večja sta bila dolga 300 m in 190 m široka, manjša sta 

bila dolga 80 m in široka 50 m. Postopa so se zlili v eno 

samo, veliko jezero. Bogato je z ribami (klen, podust, 

ploščič, mrena in smuč), ribolovno pa sta najzanimivejša 

krap in ščuka. Med potokom Lipnica in reko Ledavo se 

odpira v odprto ravnino velik mešan gozd Hraščica, ki se 

širi jugovzhodno in sega do potoka Lipnica oziroma čez 

reko Ledavo. [2] 

 

Graf 1: Ivanjsko jezero 

4.2 Kroško jezero 

Podatki: 

̶ Srednje nadmorska višina: 195 m 

̶ Površina: 5 ha 

̶ Globina: 6 m 

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/37566?lang=en&region=SI
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/37566?lang=en&region=SI
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Slika 3: Kroško jezero (Foto: Aleš Benko) 

Leži južno od gručastega naselja Krog blizu Murske 

Sobote. Nastalo je v gramozni jami. Jezero je ovalne 

oblike široko 200 m in dolgo 300 m. Jezeru se z 

severozahodne strani bliža gozd robinije in sega vse do 

jezera. Ostale brežine so tu in tam travnate in gole. V 

jezeru so predvsem krapi, ščuka, mrena, klen in linj. V 

njega se v zahodnem delu vleče manjši polotok poraščen 

z grmovjem, kjer gnezdijo divje race. Ob jezeru je tudi 

brunarica z manjšim ribnikom. [2] 

 

 

Graf 2: Kroško jezero 

 

4.3 Soboško jezero 

Podatki: 

̶ Osrednja nadmorska višina: 190 m  

̶ Površina: 32 ha 

̶ Globina: 13 m 

 

Slika 4: Soboško jezero (Foto: Aleš Benko) 

Leži južno od največjega pomurskega mestnega naselja 

Murska Sobota na Ravenskem. Dolgo je 700 m in v 

najširšem delu široko 550 m. Gladina jezera niha tudi do 

2 m. Je največja tovrstna vodna površina v Sloveniji, ki je 

nastala v gramozni jami. Zaradi velikosti je zelo primerno 

za vodne športe, posebno za jadranje. Je bogato z ribami, 

kot so klen, podust, ploščič in ostale. V jesenskih mesecih 

v jezero vlagajo šarenko, ki tako omogoča še komercialni 

zimski ribolov. Okrog njega so travniki, ki prehajajo v 

prostrano obdelovalno ravnino z njivami. Zahodno od 

njega se vije kanal Ledava - Mura dolg 7,6 km. Južno od 

jezera pa se nahaja Rakičansko športno letališče. Murska 

ravan je tod naokoli na gosto posuta z gramoznimi 

ribniki, ki so ribolovni. Med njimi so posebej znani 

Satahovski ribniki, Kroški ribnik in Petrovski ribnik. [2] 

 

 

Graf 3: Soboško jezero 

 

4.4 Gramoznica v Krogu 

O tej gramoznici nismo našli podatkov, vemo le, da iz nje 

več ne izkopavajo gramoza. 
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Slika 5: Gramoznica v Krogu 

 

Graf 4: Gramoznica v Krogu 

5.  UGOTOVITVE 

Ugotovili smo, da je količina kisika zelo velika, saj se v 

hladni vodi bakterije ne razmnožujejo tako kot v toplejši 

in zato porabijo veliko manj kisika. Prisotnost železa se 

po treh opazovanjih ni spremenila, saj je železo v vodi 

večinoma naravnega izvora, zato so nihanja zelo majhna. 

Vrednost pH se spreminja zaradi več faktorjev. Dva 

najpomembnejša sta koncentracija raztopljenih snovi in 

temperatura vode. Pri isti koncentraciji spreminjanje 

temperature vpliva na spreminjanje vrednosti disociacije 

raztopljenih snovi. Vsebnost nitratov je skoraj v celoti 

posledica človekove dejavnosti v kmetijstvu. Ta 

dejavnost se odraža predvsem v obliki gnojenja, tako z 

umetnimi gnojili kot gnojnico. Ker so bile meritve 

opravljene v vegetativno mirujočem obdobju (december, 

januar, februar), so te vrednosti zelo majhne oziroma z 

našimi metodami dela neizmerljive. Prisotnost nitritov je 

prav tako v večini posledica človekove dejavnosti. Velik 

del nitritov nitrogene bakterije oksidirajo naprej v nitrate. 

Ker pa so bile meritve opravljene v hladni vodi, v kateri 

bakterijska dejavnost ni dovolj močno izražena, so 

vrednosti nitritov večje od vrednosti nitratov. Prisotnost 

amonijevega iona v vodi je posledica  naravnih in 

človeških dejavnikov. Od naravnih je najpomembnejši 

razpad beljakovin, od človeških pa gnojila in gnojnica. Za 

fosfate v osnovi velja enako kot za amonij, s tem da so 

izvor v mnogih primerih z detergenti onesnažene vode. 

6. ZAKLJUČEK 

Prišli smo do nekaj zelo zanimivih ugotovitev. Med 

drugim smo ugotovili, da je pozimi količina kisika večja. 

To se zgodi zato, ker se ga zaradi nizkih temperatur 

(slabše razmnoževanje) porabi manj. Hipoteze, ki smo si 

jih zadali na začetku, smo potrdili, saj se količina kisika z 

nižanjem temperatur viša. Dokazali smo tudi, da okolje 

vpliva na prisotnost snovi, saj je zaradi vegetativno 

mirujočega časa prisotnost le-teh zelo majhna. Potrdili 

smo tudi, da je količina železa stalna, ker se v vodi nahaja 

v naravnem stanju, zato so nihanja zelo majhna. Naš 

problem pa je bila onesnaženost, zato nas je presenetilo, 

da so se količine snovi ujemale s standardi. Iz 

raziskovalne naloge se lahko zelo veliko naučimo o tem, 

kaj vse najdemo v umetnih jezerih. 
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PRILAGODITVE ZA SLABOVIDNE UČENCE 

ADAPTATIONS FOR VISUALLY IMPAIRED PUPILS  
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OŠ Preserje 
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POVZETEK  

V šolah se učitelji srečujemo z učenci, ki imajo različne posebne potrebe. Inkluzija poudarja, da je potrebno otrokom s 

posebnimi potrebami prilagoditi okolje tako, da njihov razvoj poteka čim bolj optimalno, v skladu z njihovimi zmožnostmi. 

Dejavnosti so zato za njih prilagojene. Biti morajo takšne, da jih otroci zmorejo narediti in da spodbujajo njihovo 

samostojnost, večajo občutek varnosti in uspeha ter omogočajo sprejetje v skupino. Mednje spadajo tudi slepi in slabovidni 

učenci. To so otroci, ki imajo zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro vidne funkcije. Kot učiteljica slabovidne 

deklice sem v okviru pouka prilagodila dejavnosti tako, da je njeno izobraževanje potekalo optimalno. Predstavila bom nekaj 

praktičnih prilagoditev, ki so se izkazale za učinkovite npr. orientacija v šoli, v okolici in gozdu, prilagoditve elementarnih 

iger, prilagoditve učnih gradiv ipd. 

Ključne besede  

slabovidni, pouk, prilagoditve 

ABSTRACT  

Teachers in schools work with children who have different types of special needs. For the inclusion of those children it is 

essential to adapt the environment so that their developemnet runs as optimally as possible in accordance with their abilities.  

Activities are therefore adapted to them in such way that children can do them on their own. They encourage their autonomy, 

increase the sense of safety and success and allow those children to be accepted into the group. These include blind and 

partially sighted pupils, the ones who have reduced visual acuity, narrow vision, or visual impairment. As a teacher of the 

visually impaired girl, I adjusted the activities in the classroom so that her education was optimal. I will present some 

practical adjustments that have proved to be effective, for example, orientation in school, in the surroundings and in the 

forest, adaptation of elementary games, adaptation of teaching materials, etc. 

Keywords  

visually impaired, teaching, adjustments

1. UVOD 
V času globalizacije je naša družba postavljena pred 

veliko izzivov. Eden izmed teh je tudi soočanje in delo z 

ljudmi, ki izhajajo iz različnih kultur in imajo različne 

potrebe. Zaradi povečanega pretoka ljudi smo se dolžni 

soočiti s temi razlikami, jih sprejeti in živeti z njimi v 

sožitju. V šoli se soočamo z učenci, ki prihajajo iz 

različnih okolij in imajo različne posebne potrebe. Tudi 

njih moramo sprejeti in jim omogočiti čim bolj optimalen 

razvoj glede na njihove sposobnosti in potrebe. V 

zadnjem času se v redne osnovne šole vključuje vedno 

več otrok, ki slabše vidijo ali pa so slepi. Naloga šole je, 

da s pomočjo učiteljev, sošolcev in staršev ustvari takšne 

pogoje, da bodo lahko ti učenci napredovali, uresničili 

svoje potenciale in postali enakovredni člani naše družbe. 

Kot učiteljica slabovidne učenke sem se tudi sama znašla 

pred velikim izzivom. V nadaljevanju bom predstavila 

nekaj primerov prilagoditve v šoli, ki so omogočali 

učenki, da je cilje lažje dosegla in da je bila pri delu v šoli 

uspešna in čim bolj samostojna. 

2. SLEPI IN SLABOVIDNI 
Slepi in slabovidni otroci so opredeljeni kot otroci s 

posebnimi potrebami. To so otroci, ki imajo zmanjšano 

ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro vidne 

funkcije. Slabovidni otroci imajo ostrino vida od 5 do 30  

odstotkov ali zoženo vidno polje v vseh meridianih nad 

10 do vključno 20 stopinj okoli fiksacijske točke ne glede 

na ostrino vida. Pri slepih otrocih je ostrina vida manjša 

kot 5 odstotkov, vidno polje je zoženo na 10 stopinj ali 

manj okoli fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. 

Okvare vidne funkcije so posledice obolenj in/ali 

delovanja osrednjega živčevja. Lahko so eno- ali 

obojestranske, ostrina vida je lahko delno ali v celoti 

ohranjena, tudi vidno polje je lahko ohranjeno v celoti ali 

delno, eno- ali obojestransko.[1] 

3. INKLUZIJA 
Z vidika izobraževanja bi se lahko inkluzija opredelila 

kot proces, pri katerem lahko vsak, ne glede na izkušnje 

in življenjske okoliščine, uresničuje svoje potenciale. 

Inkluzija omogoča posameznikom, ki so bili do sedaj 

izključeni ali potisnjeni na rob, večjo možnost 

sodelovanja in participacije. Prav zato nekateri inkluzijo 

poimenujejo tudi socialna vključenost. [2] 

4. IZOBRAŽEVANJE SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH 
Slovenija spada med države, kjer je mogoče 

izobraževanje slepih in slabovidnih tako v specialnih 

šolah kot tudi v večinskih šolah. Kje se bo otrok šolal je 

odvisno od odločbe o usmeritvi, ki jo pripravijo 
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strokovnjaki na podlagi strokovnih mnenj. Dodatna 

strokovna pomoč (DSP) vključuje dejavnosti za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in učno 

pomoč.  Pouk specialnih znanj za slepe in slabovidne, ki 

je namenjen premagovanju primanjkljajev in ovir, je 

nujen za celosten razvoj otroka in njegovo vključitev v 

inkluzivno izobraževanje. Specialna znanja, ki jih pridobi 

otrok, so odvisna od individualnih potreb posameznika. 

Ob vključitvi slepega ali slabovidnega otroka v redno 

šolo je za uspešno inkluzijo potrebno: dodatno 

izobraževanje učiteljev, pomoč specialnega pedagoga 

in/ali tiflopedagoga, ustvarjanje pozitivne klime v 

razredu, ki bo omogočila slepemu ali slabovidnemu 

učencu lažjo vključitev v razred in zagotavljanje 

materialnih in organizacijskih pogojev. Za inkluzivno 

izobraževanje otrok s slepoto in slabovidnostjo morajo 

učitelji imeti tako ustrezno izobrazbo kakor tudi podporo 

strokovnjakov – tiflopedagogov in drugih – ter 

zagotovljene materialne pogoje. [2] 

5. PRIMERI PRILAGODITEV 
Kot učiteljica sem dobila veliko znanja in podpore v 

šolski svetovalni službi, pri tiflopedagoginji, ki je delala z 

učenko in pri mami slabovidne deklice. Dodatno znanje 

sem dobila tudi na centru IRIS, Pedagoški fakulteti in pri 

prebiranju različne literature. Predstavljeni primeri so 

povzetki znanj, ki sem jih uporabila ob delu s slabovidno 

učenko. 

5.1 Delovni prostor 
Učenka je imela v razredu stalno mesto, ki je imelo 

dovolj svetlobe in je bilo blizu učiteljice in table. Po 

potrebi se je približala tabli, projektorju ali ekranu, da je 

sliko ali besedo lažje videla. Pri iskanju šolskih 

potrebščin je občasno potrebovala pomoč (npr. če ji je siv 

svinčnik padel na tla, ki so tudi sive barve, iskanje 

njenega lepila v škatli z ostalimi lepili).  

5.2 Orientacija  
V razredu smo bili pozorni na to, da so bile torbe ob 

klopeh, učenci so se igrali ob robu in ne na prehodih. 

Med odmorom okenska krila niso bila odprta. Predmetov 

v učilnici nismo veliko premikali – imeli so večinoma 

stalno mesto. V vseh prostorih se je učenka naučila, kje 

najde stikala za luč v primeru, da je bolj temno in da ne 

vidi. V pomoč smo ji na stikala pritrdili zvezdice, ki se 

svetijo v temi in ki jih lahko prepozna tudi s tipom. V šoli 

in njeni okolici smo jo opozorili na nevarnosti (stopnice, 

robnik). Vrata s stekli so imela na sredini kakšno 

nalepko, napis ali plakat. Opozarjali smo jo tudi na 

barvne oznake na nekaterih mestih (npr. stopnice v 

avtobusu), ki ji lahko pomagajo pri varnem premikanju 

po prostoru. Na sprehodih smo učenko najprej držali za 

roko in ji opisovali ovire in nevarnosti. Kasneje, po 

veliko ponovitvah, je bila sposobna sama hoditi po gozdu 

in se izogibati znanim oviram. Občasno je še potrebovala 

ustno pomoč oz. razlago učitelja. Pri prečkanju ceste smo 

dali zelo velik poudarek na poslušanju avtomobilov in 

prečkanju ceste pri prehodu za pešce. 

5.3 Metodično-didaktične prilagoditve  
Učenka je uporabljala prilagojen zvezek, ki ga je dobila v 

centru IRIS in prilagojeno pisalo namesto svinčnika. To 

je bil kemični svinčnik, ki je imel na koncu radirko, da se 

je lahko sled, ki je bila bolj vidna od svinčnika, pobrisala. 

Po potrebi smo učenki določene stvari (like, rob zvezka, 

črte v zvezku, ilustracija) odebelili s flomastrom, da se je 

lažje orientirala in uspešno dokončala nalogo. Zelo 

koristen se je izkazal fotoaparat (na telefonu, tablici). Če 

kakšne svari ni jasno videla (npr. slike v galeriji, hriba v 

daljavi), smo ji najprej naredili fotografijo in jo nato 

povečali, da je videla podrobnosti o katerih smo se 

pogovarjali. Tudi ostalo gradivo smo ji povečali glede na 

njene potrebe (učni listi, mreže likov). Pri pouku smo se 

trudili, da je učenka spoznavala predmete tudi s tipom ter 

da se je opazovanemu predmetu približala na primerno 

razdaljo (slike v galeriji, rože, ki so za ograjo v 

arboretumu). Zaradi spodbujanja samostojnosti, smo ji po 

potrebi prilagodili obseg snovi. To je bilo seveda 

mogoče, ko smo predhodno preverili njeno razumevanje 

snovi in ji po potrebi nudili dodatno razlago. Pri pisnih 

nalogah je imela omogočeno podaljšano pisanje. Vsi testi 

so bili natisnjeni z večjimi črkami. Pri pripravi učnih 

listov smo bili pozorni na to, da smo uporabljali 

kontrastne barve, preproste slike ter da ni bilo na listu oz. 

sliki preveč podrobnosti. Deklica bo začela pri branju 

uporabljati tudi lupo. 

5.4 Šport  
Pri športu smo zaradi slabovidne učenke prilagodili 

nekatera pravila moštvenih in elementarnih iger. S 

pomočjo teh prilagoditev se je učenka lažje vključila v 

igro, hkrati pa ostali učenci niso imeli občutka, da so za 

kaj prikrajšani. Učenka je uporabljala rekvizite svetlih oz. 

fluorescentnih barv. V primeru, da je bil rekvizit druge 

barve, smo ga prelepili s svetlim trakom (npr. rjav obroč 

smo oblepili z rdeči trakom). Robove klopi smo pravtako 

označili s trakom živih barv. Žoge, ki jih je uporabljala za 

vodenje so bile večje, za vodenje je uporabljala obe roki. 

Pri metu je uporabljala mehko žogo rdeče barve. Pri vsaki 

novi igri smo preverili razumevanje. Pravtako smo jo pri 

novi igri oz. novem prostoru dodatno vse razložili in se z 

njo sprehodili po ključnih točkah. V prihodnosti 

načrtujemo nabavo zvenečih žog. 

5.5 Samostojnost 
V bistvu so skoraj vse prilagoditve namenjene temu, da 

so lahko slepi in slabovidni samostojni in da za 

opravljanje vsakodnevnih in šolskih stvari ne potrebujejo 

veliko pomoči. Tudi mi smo učenko zelo spodbujali, da 

stvari opravi sama, pa čeprav je to pomenilo, da bo trajalo 

dolgo (npr. oblačenje in obuvanje). Čakanju smo se ognili 

tako, da smo poslali učenko v garderobo pred drugimi, da 

se je v miru uredila in da ni bila vedno zadnja. Nekaj 

pomoči je potrebovala pri rezanju in lepljenju. Pri teh 

dejavnostih potrebuje več pomoči in časa zaradi težav z 

grafomotoriko.  

6. ZAKLJUČEK 
Poučevanje otrok s posebnimi potrebami je polno 

izzivov. Ampak učitelji s temi izzivi rastemo in 

postajamo bogatejši, ne le za znanje, ki smo ga dobili 

ampak tudi za zadovoljstvo, ker smo lahko pomagali 

otrokom pri njihovem uspešnem razvoju. 
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POVZETEK 

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami imajo pogosto več težav kot njihovi sovrstniki s prepoznavanje svojega 

notranjega doživljanja in z izražanjem le-tega. Posledično tudi pri drugih ne prepoznajo njihove nebesedne komunikacije, se 

težje vživljajo v njih, se neprimerno nanje odzivajo in imajo več konfliktov. Gledališče zatiranih, katerega začetnik je August 

Boal, je metoda, ki se uporablja v gledališko-aktivistične, pedagoške in izobraževalne namene, kot orodje za doseganje 

socialne pravičnosti in ima tudi terapevtske učinke. Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana smo to metodo prepoznali kot 

sodoben pristop v šoli. Metodo uporabljamo za učenje socialno komunikacijskih veščin v času razrednih ur ter v skupini za 

samopomoč, kjer skušamo opolnomočiti mladostnice z vedenji, ki zmanjšujejo medvrstniške konflikte in krepijo njihovo 

samopodobo. Mladi z različnimi tehnikami gledališča zatiranih (pantomima, igranje prizorov zatiranja, improvizacija …) 

eksperimentirajo s telesom, gibi, glasom in besedami, spoznavajo sebe, hkrati prepoznavajo izražanja drugih in se učijo 

konstruktivnih odzivov.  

Ključne besede 

gledališče zatiranih, učenje socialno komunikacijskih veščin, nebesedna komunikacija, medvrstniški konflikti 

ABSTRACT 

Children with special needs experience more difficulty in recognizing and expressing their inner emotional states than their 

non-disabled peers. Consequently, they are also unable to recognize non-verbal communication cues in others and they 

experience more difficulty relating to them, so they employ inappropriate response strategies and they are more frequently 

involved in conflicts. Our School has recognized theatre of the oppressed as a contemporary teaching approach within the 

classroom environment where it effectively develops the students ‘social communication skills during the class lessons as 

well as within our female adolescent support group where it empowers the behaviours, which reduce the incidence of peer 

conflict and improve the self-esteem of the participants. By employing a variety of theatre of the oppressed techniques our 

adolescents experiment with their body, movements, voice and words, develop a deeper understanding of their own identity 

and recognize the emotional expressions of others, as well as adopt constructive response strategies. 

Keywords 

theatre of the oppressed, social communication skills development, non-verbal communication, peer conflict 

1. UVOD 
Vsako leto šolski svetovalni delavci pa tudi drugi 

strokovni delavci na osnovni in v srednji šoli Zavoda za 

gluhe in naglušne Ljubljana izvedemo veliko število 

različnih delavnic na temo socialno komunikacijskih 

veščin, uravnavanja vedenja in  čustvenega 

opismenjevanja. Delavnice, katerih glavni namen je 

celostna osebnostna rast otrok in mladostnikov, ki imajo 

težave v psihosocialnem prilagajanju tudi zaradi svojih 

posebnih potreb (gluhota, naglušnost, govorno-jezikovne 

motnje, avtizem), izvajamo v okviru razrednih ur, 

projektnih dni, ur odprtega kurikula, v času OPB, 

popoldan v domu Frana Grma, na taborih ali po pouku. 

Zaznavamo namreč veliko potrebo, da učencem in 

dijakom nudimo možnost učenja novih veščin 

spoprijemanja s težavami in varen prostor za zaupanje 

njihovih težav in problemov. Zaradi potrebe strokovnih 

delavcev po znanju raznolikih načinov oblikovanja in 

izvajanja delavnic smo spoznali metodo gledališča 

zatiranih.   

2. GLEDALIŠČE KOT 

PRILOŽNOST UČENJA  
Lampič (2014) pravi, da vsak človek že od malega nosi v 

sebi sposobnost igranja. Naučimo se igrati vsakodnevne 

vloge in se vedemo v skladu z določenimi družbenimi 

pravili. Ferlin (2009) opiše vsakodnevno gledališče kot 

tisto umetnost, ki jo obvlada vsak med nami. Pravi, da je 

človek sposoben vsako situacijo videti na dva načina: od 

znotraj kot udeleženec oziroma igralec in od zunaj kot 

opazovalec. Zato je gledališče tisto področje človekovega 

ustvarjanja, ki z govorom, gibom, plesom, petjem, igro 

vlog … lahko postane prostor učenja in spreminjanja 

naučenih vedenj ali stališč. Že Aristotel pa je prvi 

opozoril tudi na terapevtske učinke dramske igre.  
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3. GLEDALIŠČE ZATIRANIH 
Začetki gledališča zatiranih segajo v šestdeseta leta 20. 

stoletja v Brazilijo, kjer je Augusto Boal želel aktivirati 

ljudi, da povedo svoje mnenje ali nestrinjanje s trenutno 

družbeno situacijo. Danes se metode uporablja v 

gledališko-aktivistične, pa tudi pedagoške in 

izobraževalne namene, za doseganje socialne pravičnosti 

ali tudi v terapevtske namene. V tem gledališču ni 

pomemben estetski doživljaj, pač pa je gledališče 

predvsem orodje skupinam, da izrazijo kritiko družbe, 

sistema moči, da spregovorijo o različnih problemih, 

posameznik pa s sodelovanjem ozavesti svoje telo, 

izbistri svoja stališča, se sooči s čustvi in se pripravi na 

situacije v realnem življenju. To Boal stori tako (Jurgele, 

2016), da lahko posameznik sodeluje tako na odru in tudi 

kot del občinstva – ima možnost interveniranja in 

soustvarjanja gledaliških prizorov. Kar pomeni, da 

gledalec postane hkrati tudi igralec. Gledališče zatiranih 

preko ogrevalnih in spoznavnih vaj vodi do vse bolj 

kompleksih dramskih situacij za aktivacijo preko telesa in 

popolno vključitev gledalca v dramsko dogajanje.  

3.1 Vaje poznavanja telesa 
Tako na začetku udeleženci z različnimi vodenimi vajami 

spoznavajo svojo držo telesa, gibe, ki jih pogosto 

zavzemajo in ponavljajo, svoje telesne omejitve in 

zmožnosti.  

3.2 Vaje za večanje izraznosti telesa 
V drugem sklopu vaj udeleženci ozaveščajo sporočanje 

preko telesa na negiben način ali z gibi, saj večji del 

medosebne komunikacije poteka nebesedno. Čeravno se 

tega mi ne zavedamo in se osredotočamo bolj na besedno 

sporazumevanje.  

3.3 Gledališče kot jezik  
Sledi postopno vključevanje udeleženca v igro. Lahko se 

vključi v predstavo, ne da bi se fizično pojavil na odru. 

Nekdo predlaga kratek prizor, ki ga igralci z 

improvizacijo odigrajo, a na neki kritični točki situacije 

prenehajo z igranjem in ponudijo gledalcem možnost za 

predloge, kako bi oni rešili dano situacijo. Temu sledi 

improviziranje predlaganih rešitev. Na ta način imajo 

gledalci moč, da nekaj spremenijo na bolje in postanejo 

aktivni udeleženci v gledališču.  

3.3.1 Slikovno gledališče 
Naslednji način, kjer je gledalec že bolj neposredno 

vključen v dogajanje, je slikovno gledališče. Tukaj 

udeleženec svoje mnenje predstavi brez govorjenja, s 

pomočjo telesa, ki ga sam ali nekdo drug oblikuje v nek 

položaj, kip, »zamrznjeno sliko«. Temu se lahko doda še 

posamezen gib, gesta ali besedna fraza, ki še podkrepi 

pomen sporočila. Udeleženec torej oblikuje sebe v »kip«, 

v »zamrznjeno sliko« ali kot kipar oblikuje telesa drugih, 

da s tem izrazi mnenje, željo, predstavo ali pa druge 

situacije. 

3.3.2 Forumsko gledališče 
V forumskem gledališču se gledalce najbolj aktivno 

vključuje v dramsko akcijo, saj jo tudi spreminjajo. 

Udeleženci predlagajo temo igre, ki jo nekaj 

prostovoljcev improvizira. Po odigranem prizoru so na 

vrsti gledalci, ki komentirajo razplet. Nato se prizor 

ponovi, vendar tokrat gledalci na poljubni točki ustavijo 

igro, se vključijo v igro tako, da zamenjajo posameznega 

igralca in spremenijo potek situacije po svoje. Pri 

forumskem gledališču se udeleženci opogumijo za akcijo 

in se učijo novih možnih načinih ravnanja in rešitev 

konfliktih situacij na bolj konstruktiven način.  

3.3.3 Časopisno gledališče 
Ta tehnika sestavlja več pristopov, kjer iz dnevnih 

časopisov, člankov, naslovov in drugega materiala 

ozavestimo moč medijev pri oblikovanju družbenih 

vrednot in stila življenja. 

4. UPORABA TEHNIK 

GLEDALIŠČA ZATIRANIH V ZGNL 
Dve šolski svetovalni delavki Zavoda za gluhe in 

naglušne Ljubljana sva se v okviru 90-ih ur v juniju 2018 

usposabljali v tehnikah in metodah gledališča zatiranih. 

Izobraževanje je izvajalo Kulturno umetniško društvo 

Transformator (TAGZ).  

4.1 Delavnice med devetošolci  
Kot svojo zaključno nalogo sva na osnovni šoli ZGNL v 

devetem razredu izvedli tri delavnice in tako preizkusili 

uporabnost naučenih tehnik in metod pri delu z 

mladostniki. Na prvem srečanju sva najprej predstavili  

pravila v skupini: zaupnost, spoštovanje drugega, ko eden 

govori, drugi poslušamo, vsak pove zase in izrazi svoje 

mnenje. Izvedli sva tudi uvodne aktivnosti za sprostitev 

in vzpostavitev zaupanja med člani skupine z igrama 

»lovljenje rok« in »kolumbijsko hipnozo«. Nato sva 

pripravili aktivnosti, vse bolj vezane na zastavljeno 

tematiko, ki je bila aktualna v razredu in sva jo naslovile 

»Moderni načini osvajanja med mladimi«. Z devetošolci 

sva želeli preko delavnic ozavestiti, kako se mladi 

osvajajo, kakšni so sodobni zmenki, kaj jim je pri tem 

všeč in kaj ne, česa jih je strah, se bojijo, kako bi reagirali 

v neprijetnih situacijah, ob (spolnem) nadlegovanju, kaj 

bi svetoval prijatelju, ki se mu je to zgodilo. Prva takšna 

vsebinska aktivnost so bila »zrcala«. Udeleženci so se 

postavili v dve vrsti, tako da je vsak gledal svojega 

partnerja v igri. Ena vrsta (en partner v paru) je začela s 

počasnimi gibi glave in nato počasi nadaljevala z 

gibanjem celega telesa. Druga vrsta (drug partner v paru) 

je morala te gibe zrcaliti. Nato so obrnili vloge. Po tem 

uvodu je ena vrsta dobila listke z napisanim stavkom: 

»Na šolskem hodniku me nekdo prime za 

zadnjico/mednožje/prsi.« Učenci, ki so prejeli ta listek, so 

se morali postaviti v položaj, kako se počuti in stoji 

oseba, ki se ji je to zgodilo. Druga vrsta (partner v paru) 

je imela med tem zaprte oči. Nato so oči odprli in si 

ogledali kipe, jih poskušali posnemati in ugibati, kaj so 

njihovi partnerji predstavljali. Nato so se vloge obrnile, le 

da je druga skupina dobila listek, kjer je bilo napisano: 

»Na šolskem hodniku mi nekdo reče kurba/peder.« Ob 

koncu aktivnosti so vsi povedali, kaj je na listkih pisalo in 

v koga so se morali vživeti. Ob koncu srečanja sva 

povabili vse člane v krog, kjer je vsak odgovoril na tri 

vprašanja: Kaj mi je bilo na delavnicah všeč? Kaj mi ni 

bilo všeč? O čem mislim, da bom še razmišljal po 

današnjem srečanju? Na podoben način sva izvedli še dve 

delavnici: obnovitev pravil, prostor za odmev preteklega 

srečanja, uvodna telesno – sprostitvena vaja, nato 

osrednja vaja vezana na temo ter refleksija srečanja. Na 

drugem srečanju sva kot osrednjo aktivnost izbrali 

tehniko časopisno gledališče. Učence sva pozvali, da iz 

različnih revij (PiL, Lisa, Cosmopolitan, Suzi, Bodi Eko, 
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ipd.) izrežejo vse naslove, besedne zveze, slike, ki se 

nanašajo na temo osvajanja, zmenkov, spolnosti, 

nadlegovanja, ljubezni… Nato smo v krogu izmenično 

brali svoje izrezke. Na tretjem srečanju smo nadaljevali s 

časopisno tehniko. Na sredino prostora sva položili vse 

izrezke s prejšnjega srečanja in učence povabili, da jih po 

svoji presoji razporedijo v dve skupini. Pri dejavnosti sva 

sodelovali tudi medve. Ko so končali z razporejanjem, 

sva jih pozvali, da pregledajo in preverijo, ali bi še kaj 

spremenili. Nato smo v dveh skupinah izmenično prebrali 

izrezke na kupu. Učence sva vprašali, kaj predstavlja 

vsak kupček izrezkov. Ugotovili so, da gre za delitev na 

pozitiven in negativen vidik osvajanja, ljubezni, 

spolnosti. Učence sva potem povabili v skupen krog, kjer 

smo se pogovarjali o vprašanjih: Kako se mladi danes 

osvajate? Kaj vam pri tem ni všeč? Česa vas je strah? 

Česa si ne želite? Kaj bi naredili, če bi bili priča 

neprimernemu osvajanju? Kaj bi svetovali nekomu, ki se 

mu je to zgodilo? 

4.1.1 Zaključki ob izvedenih delavnicah 
Ob izvajanju dejavnosti se je izkazalo naslednje: da  

učenci težko delajo v tišini, pogosto je bilo prisotno 

klepetanje, komentiranje, hihitanje, namigovanje. Pri 

dekletih in nekaterih fantih se je izkazalo, da so 

sramežljivi in se ne želijo izpostavljati. Zelo težko so se 

vživeli v uvodne igre, kjer so morali uporabljati svoje telo 

in eksperimentirati z glasom. V prvem dnevu so pohvalili 

aktivnosti in povedali, da so jim bile všeč, še posebej so 

izpostavili kolumbijsko hipnozo, pogosto se je pojavila 

tudi nezainteresiranost in ravnodušnost (vse jim je bilo 

odveč). Izvajalki sva ugotovili, da sva za eno srečanje 

pripravili preveč dejavnosti oziroma smo zanje porabili 

več časa, kot sva načrtovali, zato smo pri refleksiji 

pogosto hiteli. Na zadnjem srečanju so se nekateri fantje 

in dekleta lepo razgovorili, izpostavili svoje izkušnje in 

mnenja. Tema srečanj je bila aktualna za člane skupine. 

4.2 Skupina za samopomoč v ZGNL 
Po prvem izvajanju delavnic med devetošolci sva s 

kolegico zaradi novo nastale potrebe oblikovali novo 

skupino in vanjo povabili dekleta iz osnovne in srednje 

šole ZGNL, ki so bile žrtev spolnega nadlegovanja 

oziroma za katere sva presodili, da bi jim nova znanja 

prišla prav. Namen skupine za samopomoč deklet je 

opolnomočiti mladostnice z vedenji, ki zmanjšujejo 

medvrstniške konflikte in krepijo njihovo samopodobo. 

Naša srečanja sva oblikovali s podobno strukturo: pravila, 

uvodna igra za stik s telesom, sproščanje in povezovanje 

z drugimi dekleti, osrednja aktivnost ter refleksija. Ker so 

bila dekleta zadržana, sva voditeljici počasi pripravljali 

dekleta, da so se odprla in spregovorila o svoji izkušnji s 

fantom, ki jih je spolno nadlegoval. Sprva smo 

uporabljali zgodbe drugih deklet, ki jih je fant spolno 

nadlegoval in s teh primerov prišle na lastno izkušnjo. 

Iskale smo načine vedenje deklet v podobnih situacijah, 

igrale dogodke in se preko improvizacije in drugih tehnik 

gledališča zatiranih učile novih boljših načinov reagiranja 

in zaščite sebe. Dekleta so v večini rada prihajala na 

srečanja, sčasoma so se odprla, postala bolj zaupljiva. Po 

parih srečanjih ne moremo govoriti o spremembi 

samopodobe, a delavnice so uvod in dober začetek tudi v 

to.   

5. ZAKLJUČEK 
Ob izvajanju tehnik in metod gledališča zatiranih v 

delavnicah za devetošolce in za mladostnice ugotavljamo, 

kako si mladi niso domači s svojim telesom, kako težko 

izražajo svoje notranje doživljanje in vstopajo v situacije 

drugih. Ob danih aktivnostih so mladi ozaveščali svoje 

notranje svetove in se izkustveno učili drug od drugega. 

Učili so se komunikacije, prepoznavanja in izražanja 

čustev, razumevanja socialnih situacij in prepoznavanja 

in razumevanja stališč drugih. Razvijali so empatijo in 

sproščenost ter krepili zaupanje in sodelovanje med 

sovrstniki. Učili so se primernega socialnega 

sporazumevanja ob hkratnem upoštevanju lastnih in 

sogovornikovih potreb, čustev in spoštovanje različnega. 

Zato je metoda gledališča zatiranih uporabna za 

strokovno delo z učenci in dijaki, ker nudi možnost za 

osebni razvoj in je zato eden izmed sodobnih pristopov v 

šoli.  
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POVZETEK  

Kdo je učitelj? Kakšno je njegovo poslanstvo? Letos bo minilo deset let, odkar se tudi jaz vsakodnevno spoprijemam s 

takšnimi in podobnimi vprašanji. Ugotavljam, da so se cilji, pričakovanja, miselnost, pedagoški pristopi in še marsikaj od 

začetka moje kariere pa vse do danes postopoma spreminjali. Svoj prvi korak v učiteljevanje sem naredila zelo pogumno in 

suvereno, hkrati pa z nekaj previdnosti, saj sem vedela, da sem začetnica in imam pred seboj še veliko izzivov. Pot do danes 

je bila “vijugasta”, polna lepih, navdihujočih spominov, včasih težka in posuta z mnogimi vprašanji, vsekakor pa prežeta z 

neštetimi izkustvenimi trenutki, ki so zgradili mojo kariero – vse od prvih negotovih začetkov do danes. In kdo sem danes? 

Učiteljica, ki bi vam rada predstavila svojo 10-letno izkušnjo sobivanja v tem raznolikem pedagoškem svetu. 

Ključne besede  

Učitelj začetnik, pedagoški pristopi, komunikacija v šoli, strokovna rast 

ABSTRACT  

Who are teachers? What is their mission? This year marks my 10th year as a teacher, when I have been facing various 

obstacles on an everyday basis. I have observed the goals, expectations, mentality, pedagogical approaches etc. change 

gradually through the course of my career. I have made my first step into teaching very confidently, yet still with some 

reserve, as I was aware that,as a beginner teacher, I would face many challenges. My whole teaching career has been a 

winding road, full of beautiful inspiring memories, sometimes demanding and full of uncertainties, but most of all bursting 

with experiential knowledge. Who am I today? A teacher prepared to share the knowledge gained in this diverse pedagogical 

world.  

Keywords 

Beginner teacher, pedagogical approaches, communication in school, professional growth 

1. UVOD 

Na samem začetku svojega pisanja naj omenim, da so vse 

naslednje vrstice nastale kot posledica mojega 

razmišljanja, prežetega s samoevalvacijo preteklih desetih 

let kariere v vzgoji in izobraževanju. Še enkrat naj 

poudarim, da gre za mojo zgodbo in mišljenje, ki ga ne 

želim nikomur vsiljevati, pač pa bodo to le trditve, s 

katerimi se boste morda strinjali, morda pa, povsem 

neobremenjeno, tudi ne. In prav je tako. 

Biti učitelj ni le vsakodnevna dejavnost, s katero se 

srečujem zato, ker je to moj poklic. To je način življenja, 

v katerem se počasi naučiš v ospredje postavljati tiste 

prioritete, ki ti omogočajo učinkovito sodelovanje z 

otrokom oz. skupino otrok. Tako sta vzgoja in 

izobraževanje trdno povezana in združena v celoto, ki 

zaokroža delo slehernega  učitelja. 

Pri svojem pedagoškem delu sem se v preteklih desetih 

letih srečala z mnogimi situacijami, s katerimi sem se kot 

učiteljica začetnica spopadala precej drugače kot se sedaj. 

Različni izzivi in preizkušnje so počasi gradili mojo 

kariero in s tem način dela, ki je precej variabilen še 

danes. 

2. PRVE MLADOSTNIŠKE 

PREIZKUŠNJE 

Začetek te moje zgodbe seže že v mojo davno preteklost,  

v moja osnovnošolska leta. Takrat sem bila precej pridna 

učenka z večinoma odličnimi ocenami. Malo, vendar ne 

preveč, me je že takrat, v osmem razredu, obremenjevalo, 

da ne vem, kaj želim v svojem življenju početi. Težko 

sem si pri svojih rosnih štirinajstih letih predstavljala, da 

bom morala neko poklicno vlogo igrati tako velik del 

svojega življenja. Še posebej pa se mi je bilo težko 

vživeti v dejstvo, da bo ta poklic posledica moje 

odločitve zdaj, ob koncu osemletke. Zato sem izbrala 

izhod v sili in se odločila za gimnazijo. Takrat sem bila, 

ob dejstvu, da sem sprejeta, vesela in potolažena hkrati, 

saj sem vedela, da imam za tako odgovorno odločitev, 

kot je izbira poklica, časa še štiri leta. Kljub temu da me 

izbrana šola, predvsem zaradi učnih težav pri jezikovnih 

predmetih, ni pretirano navduševala, so leta minila, kot bi 

mignil. Spet sem se znašla pred podobnimi dvomi in 

vprašanji kot ob koncu osnovne šole. Kam naprej? Malo 

se mi je že dozdevalo, kaj me veseli in kje se vidim v 

prihodnosti, vendar ker mi je pri splošni maturi malo 

(nepričakovano) spodletelo, So moji načrti splavali po 

vodi. Moja želja delati in biti del  zdravstvenega sektorja 

je bila vedno močnejša, možnosti za izpolnitev mojih 

želja pa so bile vse bolj meglene. Dejstvo, da mi ne bo 

uspelo, me je precej razžiralo, vendar treba se je bilo 

postaviti na noge, zbistriti misli in temeljito premisliti, 

katere možnosti so še na voljo. Še danes se natančno 

spomnim trenutka, ko sem v katalogu univerzitetnih šol s 

še prostimi vpisnimi mesti zagledala možnost, da se 

vpišem na Pedagoško fakulteto, in sicer na smer 

biologija-gospodinjsvo. Biologija je bila v tistem trenutku 

ključna, da sem spet dobila upanje v to, da grem študirati 
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nekaj, kar je blizu medicini oz. zdravstvu. Takrat se je 

izteklo po načrtih. Vpisala sem se na Pedagoško 

fakulteto, na že prej omenjeno študisko smer. Študijska 

leta so bila zame najlepša leta šolanja, ki jih imam za 

seboj. Rada sem obiskovala predavanja, vaje, se učila za 

izpite in kolokvije in, konec koncev, z največjim 

ponosom opravljala obvezno prakso prav na šoli, na 

kateri nič manj ponosno poučujem še danes. Študij sem 

opravila v vseh rednih rokih in ga zelo zadovoljna tudi 

zaključila, saj je bila povprečna ocena vseh opravljenih 

izpitov precej visoka. Ko pa je bilo treba izbrati temo za 

pisanje diplomske naloge, je v meni zopet zavrela želja, 

da se povežem z nekom, ki je predan delu v medicini. In 

to mi je tudi uspelo. Tako je v precej kratkem času v 

sodelovanju s strokovnjakinjo s Pediatrične klinike 

nastala moja diplomska naloga z naslovom Prehrana pri 

fenilketonuriji. Teden dni pred zagovorom diplomske 

naloge pa sem dobila klic, ki je zaznamoval mojo 

poklicno pot. To sem trdno prepričana še danes.  

3. NEGOTOVI ZAČETKI IN PRVA 

SPOZNANJA 

Na šoli, kjer sem opravljala vso obvezno prakso, so 

potrebovali učitelja gospodinjstva v kombinaciji s 

podaljšanim bivanjem (OPB). V dneh od tega klica pa 

vse preko razgovora za službo in do mojega prvega 

delovnega dne  je v moji glavi bruhal vulkan vprašanj. 

Nepopisno veselje ob dejstvu, da sem s fakultete kar 

“skočila” v dejanjsko vlogo učiteljice so na trenutke 

prekinjali prebliski ali bom sploh zmogla. Takrat sem se 

začela spopadati sama s seboj, s svojim pridobljenim 

strokovnim znanjem, svojimi sposobnostmi in prepričanji 

ter tudi nekaterimi fiksnimi idejami o tem, kako odigrati 

vlogo učiteljice. Počasi, korak za korakom, sem 

spoznavala, s katerimi in kakšnimi nalogami se spopada 

učitelj začetnik. Moje začetne ideje so se počasi razblinile 

v dejstvo, da je stati na drugi strani katedra bistveno 

drugače, kot sem si to predstavljala skozi oči učenke. 

Začela sem dojemati, da ne morem biti le nekdo, ki bi v 

petinštiridesetih minutah rad natančno in brezpogojno 

izpeljal tisto, kar si je zamislil v svoji učni pripravi, za 

katero si je, mimogrede, moral vzeti res veliko časa in v 

katero je vložil ves svoj trud in znanje. Vse večkrat so mi 

otroci, moji učenci, med katerimi sem se včasih počutila 

kot njihova sovrstnica, dali vedeti, da bomo danes to 

učno uro izpeljali drugače, kot sem si zamislila sama. 

Nekajkrat sem hotela z glavo skozi zid, pa se nikoli ni 

dobro končalo. Na koncu take šolske ure sem bila 

popolnoma izčrpana, hkrati pa tudi zmedena, zakaj se ni 

izšlo po mojih načrtih. Trudila sem se za nekaj, kar na 

koncu ni uspelo tako, kot sem želela. Mislila sem, da je 

moja zasnova učne ure res takšna, od katere bodo učenci 

“odnesli” veliko in v kateri bodo z veseljem sodelovali. 

Pa ni bilo vedno tako. In prav takšne spodrsljaje danes 

vidim kot priložnost za nove izzive in kot odskočno 

desko, da postanem bolj učinkovita pri svojem delu. 

Druga “začetniška skrajnost” so bila t.i. nadomeščanja 

učiteljev drugih šolskih predmetov. Vedno sem tudi to 

delo želela opraviti dobro, ampak se tudi tam iz različnih 

razlogov ni vedno izšlo po pričakovanjih. Že dejstvo, da 

otrok ne poznam po imenih, kaj šele karakterno, mi ni 

dajalo občutka avtoritete. Preteklo je kar nekaj časa, da 

sem pred katero koli skupino otrok lahko stopila bolj 

suvereno in z manj pomislekov o tem, ali jim bom lahko 

kos. Tu pa se pri t.i. “skrajnostih” ni zaključilo. Tukaj je 

še OPB, kjer so metode in oblike dela z učenci precej 

drugačne kot pri rednem pouku. Sama sem včasih veliko 

planirala: pripravila sem ustvarjalne delavnice, načrtovala 

bralne in plesno-gibalne minute, na različne načine sem 

skušala umiriti učence in jih pripraviti na delo … Poleg 

vsega naštetega pa sem si, kot vsak drug učitelj, želela 

pridnih in ubogljivih učencev. Seveda sem se pogosto 

znašla pred dejstvom, ki mi je porušilo moj prvoten plan 

dela. Bila sem zmedena ter včasih tudi brez prave ideje, 

ki bi mi kot izhod v sili ponudila drugačno rešitev dane 

nepredvidljive situacije. In še danes je včasih tako. 

Ampak danes v enakih situacijah, zahvaljujoč preteklim 

izkušnjam, večinoma že znam poiskati rešitve, ki mi 

pomagajo rešiti nastale “kritične” situacije, predvsem pa 

se ne pustim tako hitro zmesti. Mislim tudi, da že delujem 

bolj suvereno in prepričljivo, kar mi pomaga pri 

uresničevanju svojih začrtanih ciljev.  

Učitelj začetnik pa se mora spoprijeti še z mnogimi 

drugimi izzivi, na katere ga na fakulteti niso mogli 

pripraviti. Sama sem se precej obremenjevala z 

naslednjimi vprašanji: 

 Kakšna je moja vloga pri spremstvu učencev na 

različne dogodke? Samo spremstvo?  

 Kako se učinkovito znajti v razredu, ki ima v svoji 

skupini npr. učenca z Aspergerjevim sindromom, če 

pa o tej motnji ne vem praktično nič?  

 Ali učenci z različnimi odločbami (DSP) razumejo, 

kaj je bil cilj današnje učne ure? Kako naj se v tako 

kratkem času posvetim tistim, ki me niso razumeli?  

 Kako vsrkati vse pomembne informacije 

posameznega strokovnega izobraževanja ali 

pedagoške konference?  

Vsa ta in še mnoga druga vprašanja in dileme so bila 

velik kamen spotike na poti proti spoznanju kdo sem, 

kakšna je moja vloga tukaj, kaj se od mene pričakuje in 

kaj dejansko lahko dam. Počasi, a vztrajno so posamezne 

situacije in njihove posledice gradile mojo osebnost 

učiteljice. In ta proces še vedno traja. Šele leta so prinesla 

zavedanje, da smo učitelji osebe z velikansko 

odgovornostjo, saj za svojim nazivom po malem nosimo 

še veliko drugih. Po zaslugi različnih situacij in 

dogodkov smo včasih tudi mediatorji, psihologi, 

zdravniki, varnostniki in nenazadnje včasih tudi 

cirkusanti. Nismo se izobraževali za vse od naštetega, 

vendar smo vse te odgovornosti le podedovali skupaj z 

vlogo učitelja. Kot sem že omenila, se vsega tega v času 

študija seveda ne zavedaš, saj vsa ta spoznanja pridejo 

šele skozi čas. Sama pogosto vsak nov dan dojemam kot 

velik karierni izziv, saj niti eden ni enak nobenemu iz 

preteklosti.  

Na fakulteti nam tudi nihče nikoli ni povedal, s katerimi 

dokumenti vse, poleg redovalnice in dnevnika, se bomo 

morali kot učitelji spoprijemati, jih razumeti in jih, 

seveda, v celoti tudi upoštevati. In poleg tega sedaj, po 

desetih letih svojega pedagoškega poslanstva lahko 

rečem, da navkljub vsem letnim delovnim načrtom, 

hišnemu redu, šolskim pravilom, vzgojnemu načrtu  itd. 

veliko šteje tudi intuicija. Ko je ta dobro razvita, se 

pogosto cela zgodba kot sestavljanka sestavi tudi s 

potrebnim šolskim dokumentom. Je pa res, da je tudi za 
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njen razvoj potrebno, da preteče nekaj časa in s tem 

izkušenj, ki gradijo znanje in veščine posameznika. Že 

večkrat sem si za pogum in oporo v roke vzela knjigo 

Spodbujanje odličnosti, o kateri avtorica sama pravi: 

“Knjiga hkrati obuja tudi sanje učiteljev, ki so pod težo 

učnih programov pozabili, da so si ta poklic izbrali zato, 

ker želijo otrokom dati najboljši del sebe: odprtost, 

poštenost, zaupanje in podporo; in da so odlični učitelji 

takrat, kadar ne poučujejo snovi, ampak ljudi.” [1] 

4. MOJ POKLIC JE MOJE 

ŽIVLJENJE 

Danes lahko rečem, da sem se v preteklih desetih letih 

naučila res veliko. K temu so pripomogla tako različna 

izobraževanja in predavanja strokovnjakov kot tudi 

samoizobraževanje ter pogovori  in diskusije s kolegi 

učitelji. Prav zagotovo pa so na vrhu te lestvice lastne 

izkušnje. Do danes se jih je nabralo že kar nekaj, tako 

dobrih in lepih, kot tudi tistih, na ketere bi najraje 

pozabila. Ampak nisem in ne bom. Prav  slednje 

predstavljajo tiste vrste kosti, ki jih najbolj zavzeto 

glodam in iz katerih želim povleči smisel za nadaljnje 

pedagoško delo.  

V času svoje kariere pa sem trikrat postal tudi mama. 

Danes lahko rečem, da te čarobne vloge ne bi zamenjala 

za nič na svetu, pa čeprav je na trenutke izjemno težka, 

naporna in prežeta z neštetimi vprašanji in dilemami. 

Zlahka jo primerjam prav z vlogo učitelja. Tudi vsak 

učitelj je lahko ponosen, da opravlja tako lep in čaroben 

poklic, čeprav ta od njega samega zahteva vso predanost, 

izjemno disciplino ter še mnogo drugih pozitivnih 

človeških lastnosti, ki jih je potrebno vsakodnevno 

razdajati. In v čem jaz zaznavam vso čarobnost obeh 

omenjenih vlog, mame in učitelja? Oba sta na nek način 

velik zgled ali celo idol otroku. S svojimi dejanji lahko na 

različne načine vplivata nanj in mu pomagata odraščati 

ter odrasti v zrelo, odgovorno osebnost. Kot rečeno je 

delo oziroma naloga obeh zelo težka in odgovorna, če pa 

k temu prištejemo še vpliv družbe oz. okolice, pa je ta 

oreh starševstva in učiteljevanja še trši. In če se zopet 

osredotočim le na vlogo učitelja. Zakaj se potem sploh 

odločiti in vztrajati v tem poklicu, če je res tako težko, 

naporno in če ves čas zahteva zase celega človeka? 

Odgovor je, kar se mene tiče, precej preprost. Zato, ker je 

to poklic, s katerim živim. Tudi takrat, ko nisem v službi 

in tudi takrat, ko mislim, da sem se za kratek čas 

popolnoma odklopila. To je del mene, del mojega načina 

življenja in enostavno lepo mi je, ko pomislim, da imam 

možnost delati z otroki. Otroku lahko dam novo znanje, 

novo prijateljstvo, nov občutek varnosti in, konec koncev, 

novo popotnico za življenje, ki je pred njim. Čeprav 

nekje globoko v sebi še vedno čutim, da bi se dobro 

znašla tudi v zdravstvu, če bi se po spletu drugačnih 

preteklih naključij znašla tam, sem ponosna, da 

opravljam tako plemenit poklic in da sem tu, kjer sem 

sem. 

Kadar mi kaj spodleti in mi je težko, včasih pomislim, ali 

res sodim sem, na mesto učiteljice. Spopadam se z 

mnogimi vprašanji:  kaj in zakaj je šlo nekaj narobe, 

zakaj mi ne gre po načrtih in ali bom zmogla suvereno 

delati naprej. V takšnih situacijah najprej iščem pomoč 

pri sodelavcih in zelo pogosto tudi pri starših mojih 

učencev. Vedno znova jim želim dopovedati, da mi 

pogovor z njimi veliko pomeni in da bomo skupaj, kot 

celoviti t.i. pedagoški trikotnik, dosegli največ za 

njihovega otroka, našega učenca. Komunikacija je po 

mojem mnenju ena ključnih strategij za doseganje 

napredka, tako pri nas samih kot tudi pri učencih in 

njihovih starših. Vzpostaviti dobro in učinkovito 

komunikacijo ni vedno lahko, vsekakor pa se izplača na 

tem področju graditi in se izpopolnjevati. Sama se veliko 

pogovarjam tudi z učenci. Ne samo o šolskih obveznostih 

in težavah, pač pa tudi o marsičem drugem. Skušam jih 

poslušati na nek “širši” način, saj se je že pogosto 

izkazalo, da so mi slišane informacije v drugi situaciji 

prišle prav. Včasih je le-te samo treba znati obrniti v 

pravo smer in na koncu dobim celovit odgovor na 

določeno vprašanje. V primeru, da s temi istimi otroki 

dela in sodeluje več učiteljev ali drugih strokovnih 

delavcev, pa se mi zdi koristno in pomembno sprotno 

sodelovanje in izmenjava informacij. Ne samo pogovori o 

učencih z dodatno strokovno pomočjo, o nadarjenih ali 

tistih, ki “štrlijo” iz povprečja, pač pa tudi o ostalih. Je pa 

res, da kljub vsemu največ časa in besed preteče prav za 

tiste, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov  potrebujejo 

več naše pozornosti.  

Kolektiv, v katerem delam, bi na kratko lahko opisala z 

naslednjimi izrazi: strokoven, zanesljiv, delaven, 

odgovoren, prilagodljiv in prijateljski. Vsi nekako 

dihamo drug z drugim in vsi se na nek način trudimo 

pluti s tokom. Je že res, da so načini poučevanja in 

pristopi posameznega učitelja do učencev različni, ampak 

vsi imamo nek skupen cilj, ki nas žene, da dosežemo vse 

napisane in tudi druge, včasih le dogovorjene, cilje. 

Zavedamo se, da sodobni trendi poučevanja, kot je 

formativno spremljanje pouka, prinašajo za nas nove 

obveznosti in bremena, vendar hkrati vsi skupaj 

ugotavljamo, da se trud izplača. To nam s konkretnimi 

dejstvi potrjujejo kolegi, ki so se opogumili in ga 

prakticirajo že dlje časa. Zavedamo se tudi, da moramo 

pri zasnovi vsake učne ure upoštevati taksonomske 

stopnje po Bloomu, saj bomo le tako zadostili učnim 

potrebam in nivoju znanja vsakega posameznega učenca. 

Prav tako pa nam je vsem kristalno jasno, v katero vrsto 

zavodov sodi šola. To je poleg izobraževalnega tudi 

vzgojni zavod. Prav vzgoji sama posvečam veliko 

pozornosti in se resnično trudim, da bi učenci že kot 

otroci ponotranjili dejstvo, da je za življenje pomembno 

in lepo graditi na dobrih človeških lastnostih, iz katerih 

izhajajo lepi medosebni odnosi. Prosim, hvala, dober 

dan, nasvidenje, oprosti in želim je le nekaj čisto 

osnovnih t.i. čudežnih besed, na katere jih vsakodnevno 

spominjam. Večkrat jih opominjam tudi na meje, ki 

veljajo na naši šoli ali zgolj znotraj naše razredne 

skupnosti. Takrat se pogosto spomnim na Marka Juhanta, 

ki pravi: “Zakaj postavljamo meje? Zato, da otroci in 

mladostniki vedo, katere izbire imajo na razpolago. Nič 

manj, nič več.” [2] Pozorna sem tudi na na njihove 

reakcije v različnih momentih kot so nesreče v jedilnici 

ali na igrišču, besedni dvoboji, seganje v besedo, gneča 

pri vhodu v prostor … Pogosto namenim nekaj minut 

časa pogovoru o bontonu in razreševanju sprotnih dilem, 

ki nastanejo znotraj posamezne skupine učencev. Res pa 

je tudi, da me včasih z bontonom, ki ga ne razumem 

najbolje, odprtih ust pustijo prav starši otrok, ki jih 

vzgajam, ampak to je tema za novo poglavje takšne 

diskusije. Po dosedanjih izkušnjah, ki izhajajo iz mojega, 

tako poklicnega kot tudi privatnega življenja, lahko 

rečem, da si resnično želim predvsem to, da bi otroci prej 
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kot katero koli drugo znanje ali veščine usvojili pomen 

samospoštovanja in spoštovanja do sočloveka. In če bi 

vsakomur za popotnico lahko dodali še “košček” 

empatije, bi bil svet lepši. 

5. ZAKLJUČEK 

Mislim, da sem skozi to svoje razmišljanje navrgla kar 

nekaj izzivov, s katerimi se srečujemo pedagoški delavci. 

Z večino od teh smo se prvič srečali šele tekom svoje 

kariere in ne na obvezni praksi ali za vrati predavalnice 

na fakulteti. Poklic učitelja je, tako kot vsak drug 

poklic,vreden spoštovanja in je prežet z mnogimi lepimi, 

za življenje vrednimi trenutki. Meni osebno pomeni 

veliko, da sem lahko stopila na drugo stran katedra in da 

imam možnost deliti znanje tistim, na katerih stoji svet – 

otrokom. Skozi vseh deset let spoznavanja svojega 

poklica sem ugotovila, da sem prišla že do marsikaterega 

spoznanja, zavedam pa se tudi, da me veliko teh na moji 

karierni poti še čaka. Želim si, da bi me vsa ta spoznanja 

še okrepila in mi dala moč, da z njimi opolnomočim sebe 

in posledično tudi vse tiste, ki mi bodo v razredu sedeli 

ali stali nasproti. 
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POVZETEK  

Šolanje je v času 21. stoletja podprto z veliko IKT tehnologije okoli nas. Prav je, da jo na primeren način približamo tudi 

najmlajšim učencem in jim pokažemo možnost učenja skozi igro. Učenci pri uvodnem, zaključnem delu pouka, dopolnilnem 

ali dodatnem pouku večkrat rešujejo naloge iz Dežele Lilibi, Moja matematika in druge. Utrjevanje in ponavljanje snovi 

lahko poteka preko različnih računalniških učnih okolij. Eno izmed njih se imenuje Kahoot! in je primerno za vse tablične 

računalnike, pametne telefone, računalnike. Je brezplačno in enostavno za uporabo. Učitelj sam ustvari zabavno in poučno 

igro. Določi število nalog in obliko vprašanj. Izbrala sem si temo pri slovenščini in matematiki in pripravila 10 nalog, ki so 

obravnavale začetni in končni glas v besedi ter računanje v obsegu do 10. Učenci so ob vprašanju, ki je bilo enako za vse, v 

30 sekundah morali izbrati pravilni odgovor. Prednosti aplikacije vidim v tem, da daje učencem sprotno povratno informacijo 

o rešenih nalogah in s tem možnost učenčeve samoevalvacije. Aplikacija nudi možnost statističnih podatkov reševanja nalog, 

kar nam lahko služi tudi kot opora formativnemu spremljanju pouka. Ob takšnem reševanju nalog so učenci izredno 

motivirani za učenje, učitelj pa dobi hitro povratno informacijo o učenčevem znanju. Kahoot! je lahko uporaben pri vseh 

predmetih in v vseh razredih. Po končani igri so bili odzivi učencev zelo pozitivni, prav tako ob sami igri. Izkušnja je bila 

odlična, zato si v nadaljevanju želim v pouk vnesti več različnih interaktivnih načinov učenja in preverjanja znanja. 

Ključne besede  

IKT, Kahoot, zabavno učenje, igra 

ABSTRACT  

Education in the 21th Century has met many differences especially in the didactic and methodical area, such as bringing 

digital technology in the classrooms and using it for different stages of learning. Students usually use course books and 

workbooks during the lessons in order to revise subject matter. However, there are many ways how we can use computers 

and other digital technology to revise subject matter. There is one application named Kahoot! which is suitable for different 

computers, mobile phones and tablets. It is free of charge and easy to use. A teacher creates funny and educational game by 

himself. He defines the number of tasks and the type of questions. I chose to revise maths and Slovene knowledge. Therefore 

I created ten tasks for Slovene and ten tasks for maths. We revised addition and subtraction to 10 and syllables and first and 

last voices in different words. There is limited time in this application so student had to complete each answer in 30 seconds. 

The advantage of this application is that children can see if their result was correct or false and it can cause inner self-

reflection of their own knowledge. Application is also good, because we get statistical information regarding the tasks the 

students were solving. Students get highly motivated when solving those kind of tasks and at the same time a teacher gets a 

quick feedback about student’s knowledge. This application can be used in several subjects and in any class. When we 

finished the activity students were satisfied and eager to get a new chance in playing this or similar activity. It was an 

excellent experience, therefore I want to bring this kind of activities on a daily basis in my future upcoming classes. 

Keywords 

IKT, Kahoot, interactive learning, didactive game

1. UVOD  
Digitalna kompetenca je pomembno učiteljevo orodje za 

izobraževanje in delo v šoli. Učitelj se mora odločiti, ali 

bo pri poučevanju sledil tradicionalnemu, frontalnemu 

načinu, ki od učencev zahteva zgolj faktografsko znanje, 

ali pa bo sledil novim pogledom in se odločil za uporabo 

novih učnih metod, ki učencem omogočajo prevzemanje 

aktivne vloge v razredu. [1] Razvijanje digitalne 

kompetence pa se pri otrocih začne že v zgodnjem 

otroštvu, saj so vedno bolj izpostavljeni računalniškim 

vplivom. Ker je računalnik že sam po sebi dober 

motivator, je uporaba IKT pri pouku lahko ena izmed 

učinkovitih načinov poučevanja. Z uporabo računalnika 

kot pripomočka za učenje pripomoremo k večji aktivnosti 

učenca, zanimivejšemu pouku ter enostavnejšemu učenju. 

Uporaba IKT v šoli učencem nudi pridobivanje spretnosti 

in znanj IKT, ki so jim odlična popotnica za njihovo 

nadaljne šolanje.  

Sama pri pouku uporabljam e-učbenike in delovne 

zvezke, prav tako tudi druge interaktivne vsebine 

primerne za prvi razred. Interaktivnost vsebin pri 

različnih predmetih in temah mi omogoča podajanje 

informacij po več kanalih – slušno, vizualno in 

kinestetično.  

2.  RAČUNALNIŠKO OKOLJE 

KAHOOT! 
Različna računalniška učna okolja nam ponujajo 

možnosti ustvarjanja in priprave zabavnih in poučnih 

iger. Kahoot! je eno izmed takšnih zabavnih, poučnih 

računalniških okolij. Učitelj sam pripravi naloge za 
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učence, lahko jih stopnjuje po težavnosti, izbere več 

različnih nalog ali pa si izbere le eno področje. Program 

ponuja več možnosti igre, samostojno ali v skupini. 

Učitelj določi časovni potek nalog. Prednosti aplikacije 

so tako v sprotni povratni informaciji učencu o znanju, ki 

ga je izkazal, kot tudi statistiki, ki jo vodi in povzame ob 

zaključku igre. Gre za sprostitev, ki prinese tudi določeno 

utrjevanje/preverjanje znanja. Učenci so pri takšnih učnih 

urah izredno motivirani za delo. 

3. PRVOŠOLCI IN KAHOOT! 
Učno okolje Kahoot! sem uporabila kot zabavno 

utrjevanje znanja, v 1. razredu, pri dveh predmetih. 

Izbrala sem slovenščino in matematiko. Pri slovenščini 

sem se odločila za utrjevanje začetnega in končnega glasu 

v besedi s predhodnim poimenovanjem sličice, pri 

matematiki pa za utrjevanje računanja do 10. Kahoot! 

aplikacijo je mogoče uporabiti kot samostojno igro ali pa 

tudi kot obliko domače naloge. 

V učilnici sem uporabila računalnik s spletno povezavo, 

projekcijsko platno in računalniške tablice.  

Tablični računalnik je na dotik občutljiv prenosni 

računalnik, katerega glavno vhodno napravo predstavlja 

zaslon. Od običajnih računalnikov jih ločimo po tem, da 

za delovanje ne zahtevajo tipkovnice ali miške. [2] 

Tablica je priročen tehnološki pripomoček, ki ga lahko 

uporabljamo kjerkoli in nam omogoča stalno povezanost 

s spletom. Tablice omogočajo delo z interaktivnim 

gradivom, spletnimi učbeniki in različnimi aplikacijami. 

Z uporabo tablic pri pouku učencem omogočimo, da sami 

z različnimi aplikacijami in pripomočki, ki jim jih ponuja 

tablica, odkrivajo in raziskujejo poti do znanja, ne da bi 

zapustili prostor matične učilnice. [3]   

Vsak učenec je naloge reševal na svoji tablici. Učenci so 

ob začetku na zaslonu vpisali številko, ki jih je povezala 

v skupinsko igro. Ko so vpisali številko in svoje ime, so 

ga videli tudi na projekcijskem platnu. Sodelovalo je 18 

učencev 1. razreda. Aplikacijo  Kahoot! smo uporabili v 

drugi polovici šolskega leta.  

Slika 1: Vpis v aplikacijo Kahoot! 

 

Slika 2: Priprava igre 

 

Slika 3: Učilnica s pripravljenimi tablicami 

 

Začeli smo z reševanjem nalog iz slovenščine. Učenci so 

morali rešiti 10 nalog. V prvih petih nalogah so ob 

poimenovanju sličice pravilno izbrali prvi glas v besedi, v  

drugi polovici nalog pa zadnji glas. Na voljo so imeli štiri 

možne odgovore, ki so bili označeni z geometrijskimi 

liki, na različnih barvnih podlagah. Aplikacija beleži 

najhitrejši pravilni odgovor in po izteku časa za reševanje 

prikaže število pravilnih rešitev nalog. Najhitrejši  učenec 

dobi  določeno število točk. Za izbiro pravilnega 

odgovora so imeli na voljo 30 sekund. Ob koncu 

reševanja dobijo najhitrejši trije učenci virtualno medaljo 

za uspešno reševanje.  

Slika 4: Prikaz pravilno rešenih nalog 

Učenci so ob pravilnosti rešene naloge glasno izražali 

svoje navdušenje. Na svoji tablici pa so takoj po izteku 

časa za reševanje naloge dobili povratno informacijo. 

Slika 5: Povratna informacija o rešeni nalogi 

Iz naloge v nalogo se je stopnjevalo pozitivno vzdušje in 

tekmovalna klima. Statistični podatki ob koncu reševanja 

nalog, ki jih aplikacija pripravi, so zelo uporabni za 

učitelja. Sama sem ugotovila, da so glasovi glede na 

število pravilnosti rešenih nalog dobro utrjeni in da velika 

večina otrok prepozna prvi in zadnji glas v besedi. 
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Slika 6: Primer naloge pri slovenščini 

 (naloga se prikaže na projekcijskem platnu) 

 

Pri matematiki smo utrjevali računanje do 10. V večini 

primerov ni bilo potrebnih vseh 30 sekund za izbiro 

pravilne rešitve. Tudi pri matematiki se je pokazalo, da 

večina otrok, glede na veliko število pravilno rešenih 

nalog, dobro računa do 10. 

Slika 7: Izbira odgovora na tablici 

 

4. ZAKLJUČEK 
Uporaba različnih računalniških okolij pri pouku, v pravi 

meri ob pravem času, se je izkazala kot uspešna, 

motivacijska spodbuda. Učenci se s pomočjo računalnika 

raje učijo. Zato je takšno motivacijo dobro izkoristiti kot 

sredstvo za učenje. Vsekakor se bom tudi v prihodnosti 

lotila priprave podobnih nalog za učenje, ponavljanje ali 

pa utrjevanje znanja pri različnih predmetih. Vpeljevanje 

novih metod in pripomočkov za popestritev pouka se mi 

zdi smiselna in pomembna, sploh, ker so IKT orodja 

današnjim učencem zelo blizu in jim predstavljajo v 

kombinaciji z drugimi pristopi v pedagoškem procesu, 

veliko motiviranost za delo in učenje. 
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SO DANAŠNJI OTROCI LAHKO DOBRODELNI? 

CAN THE CHILDREN OF TODAY BE CHARITABLE? 
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POVZETEK  

Avtorica prispevka več kot 15 let organizira dobrodelne akcije za učence in dijake, ki jih poučuje. V članku predstavi svoje 

delo in izkušnje na tem področju. V uvodu izpostavi potrebe današnjih učencev in dijakov ter njihovih družin. Predstavi 

načine, kako priti do resničnih podatkov o potrebah in stiskah posameznikov. Poseben poudarek nameni vplivu dobrodelnosti 

na šolsko klimo, počutje in sprejetost socialno ogroženih, oddelčno skupnost ter nenazadnje podobo šole v lokalni skupnosti. 

Konkretno predstavi več dobrodelnih akcij, ki jih lahko samostojno organizirajo in izpeljejo otroci. Poudari vlogo otroka in 

mladostnika pri organizaciji dobrodelnih akcij. Navede nekaj težav in ovir, ki se lahko pojavijo ter pokaže, kako jih 

premagati in se spotoma učiti. Osmisli anonimost prejemnikov donacij ter spregovori o anonimosti darovalcev. Avtorica kot 

razredničarka že nekaj let spremlja vpliv dobrodelnosti na odnose v oddelčni skupnosti ter spremembe v dojemanju sveta, 

čuječnosti in socialni zrelosti otrok. Predstavi rezultate dosedanjih dobrodelnih akcij. Opiše vpliv dobrodelnosti na razvoj 

osebnosti posameznika in skupnosti. V sklepu predstavi možnosti delovanja v prihodnosti ter povezovanja šole ter lokalne 

skupnosti. 

Ključne besede 

šola, razrednik, dobrodelnost, sodelovanje, osebnostna rast, čuječnost 

ABSTRACT  

The author has been doing charity work with her students for over fifteen years. The article presents her work and experience 

in charity work. She introduces the contemporary needs of students and their families. She shows various ways to gain 

sensitive and accurate information about the needs and social distress of individuals. She stresses the impact of charity work 

on classmates, school relations, inclusion and acceptance of students at social risk and last but not least the image of school in 

the local community. She introduces various charity activities that can be organized and carried out by students. She 

underlines the role of a child and youngster as the organizer of charity work. Some possible problems and obstacles are 

named along with the solutions how to overcome them and learn along the way. She gives meaning to anonymity of the 

recipients as well as the givers. The author is a class teacher and has been following the influence of doing charity work on 

relations within the class and the changes in awareness, mindfulness and social maturity of children involved. She presents 

the results of some charity work she has organized. She describes the impact of charity on personal development of 

individuals as well as community. In conclusion, the author presents the possibilities of future charity work and cooperation 

of school and the local community.  

Keywords 

school, class teacher, charity work, cooperation, personal development, mindfulness 

1. UVOD 
S konkretno stisko posameznikov sem se prvič srečala 

kot razredničarka v srednji šoli in organizatorka 

maturantskega plesa. Ena od dijakinj se ni želela udeležiti 

šolskega tabora. Ker sem kot mlada učiteljica sprva 

mislila, da gre za osebno kaprico, sem se skušala z njo 

večkrat pogovoriti. V zadregi mi je končno priznala, da si 

doma plačila tabora ne morejo privoščiti. Ko sem težavo 

omenila nekaj srčnim sodelavcem, smo bili hitro 

dogovorjeni: vsak od nas je prispeval delež in dijakinji 

smo krili celotne stroške za tridnevni tabor. Odziv 

sodelavcev me je navdušil. Kljub strahovom, da bo 

pomoč odklonila, se je tudi dijakinja tabora udeležila z 

velikim veseljem in hvaležnostjo. Tabor je bil tudi zame 

kot spremljevalko moj prvi in opazila sem, da je odsotnih 

večje število dijakov. Ko sem pri razrednikih previdno 

potipala po razlogih se je izkazalo, da je šlo v vseh 

primerih za socialno stisko.  

Nekaj mesecev zatem sem prevzela organizacijo 

maturantskega plesa. Hitro sem spoznala, da bo njegov 

strošek za marsikoga prevelik zalogaj. Začela sem 

razmišljati, kako bi omogočila udeležbo na plesu 

vsakemu posamezniku. Tako se je začelo. 

2. RESNIČNOST POTREB 
V študentskih letih mi je priraslo k srcu prostovoljstvo. 

Zdelo se mi je, da je odličen način za poceni potovanje po 

svetu, spoznavanje kultur in druženje z ljudmi. 

Najpomembnejše je bilo to, da časa nisem porabila le 

zase, temveč sem ga darovala za druge, in to me je vsakič 

znova obogatilo. Žal sem videla, da je pomoč lahko tudi 

zlorabljena in da ni vedno v korist prejemnika.  

Ko sem se lotevala dobrodelnih aktivnosti v šoli, me je 

vedno žulila skrb, ali bomo prišli do pravih informacij in 

resničnih potreb. Sčasoma smo oblikovali več načinov, 

kako priti do verodostojnih podatkov. 
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2.1 Razpis 
V nekaterih primerih je zadoščalo, da smo učencem in 

staršem preprosto povedali, da organiziramo akcijo za 

kritje določenih stroškov (tabor, ples, šola v naravo, 

učbeniki ipd.). Kdor je želel pomoč, se je lahko oglasil 

pri koordinatorju. Takih je bilo malo, saj se ljudje v stiski 

težko in neradi izpostavijo. Prav zato je zelo pomembno, 

da je koordinator zaupanja vredna oseba, ki bo skrbno 

zaščitila občutljive podatke pred javnostjo. 

2.2 Razredniki 
Dober razrednik ima odličen vpogled v stanje v oddelku. 

Če mu učenci ali dijaki zaupajo, bo vedel, kdo potrebuje 

pomoč in kako pristopiti do družine, da jo bo sprejela. Pri 

tem ne bo izpostavljal posameznikov in bo pri 

pridobivanju podatkov takten in spoštljiv. 

2.3 Šolska svetovalna služba 
Šolska svetovalna služba dobro pozna družinska socialna 

stanja, vendar mora paziti na varovanje osebnih 

podatkov. Z njo lahko sodelujemo tako, da svetovalna 

služba koordinatorja seznani z določeno potrebo po 

pomoči in na koncu poskrbi, da sredstva prejme prava 

oseba. Pri tej vrsti sodelovanja je zaupanje med šolskim 

svetovalnim delavcem ter koordinatorjem dobrodelne 

pomoči na prvem mestu. 

2.4 Lokalne dobrodelne ustanove 
Naša šola tesno sodeluje z lokalnimi dobrodelnimi 

ustanovami (Rdeči križ, Karitas, UPPG, Medgeneracijski 

center), ki delujejo v tesnem stiku z osebami v stiski. 

Način sodelovanja je podoben kot pri šolski svetovalni 

službi, pri čemer igra zaupanje zelo pomembno vlogo. 

Sčasoma se lahko vzpostavi redno sodelovanje (npr. v 

predbožičnem ali poletnem času). V letošnjem letu se je 

tako en oddelek zavezal, da bo v poletnem času vsak 

teden poskrbel za redno dobavo svežega sadja, ki je bilo 

nato razdeljeno med ljudi v socialni stiski.  

Prostovoljci v lokalnih dobrodelnih organizaciji so ves 

čas na terenu in najbolje vedo, katere vrste pomoči so v 

nekem trenutku potrebne in dobrodošle. 

2.5 Lokalna skupnost 
Dobre izkušnje imamo s t.i. ustnim izročilom, čeprav 

zahteva več previdnosti in pozornosti pri varovanju 

podatkov. Večkrat se zgodi, da nas na stisko nekoga 

opozorijo posamezniki, ki poznajo dobrodelno dejavnost 

naše šole. Včasih je to starš, župnik ali sosed. Najbolj 

veseli smo, kadar opazijo stisko učenci. To pomeni, da 

nam uspeva vzgoja za čuječnost in odprtost za druge. 

2.6 Center za socialno delo 
Center za socialno delo je zavezan k varovanju osebnih 

podatkov, lahko pa kljub temu svetuje in opozori na 

določene potrebe, na katere sami ne bi pomislili (npr. 

željo po družabništvu v domu starostnikov). 

2.7 Spremljanje aktualnega dogajanja 
Učence, ki sodelujejo pri dobrodelnih dejavnostih šole, 

spodbujamo k spremljanju dogajanja v lokalni skupnosti, 

domovini in svetu. Kadar pride do nepredvidenih 

dogodkov, naravnih nesreč ali smrti v družini je 

pomembno, da se odzovemo čim hitreje. Dobro je, da 

učenci sami začutijo željo po okrepanju in nudenju 

pomoči, ne da jih k temu spodbudimo mentorji. 

3. VPLIV DOBRODELNOSTI 
Nekaterim se zdi, da dobrodelnost ne spada v šolski 

prostor. Pa vendar ima velik vpliv na oddelčno skupnost, 

šolsko klimo, počutje in sprejetost socialno ogroženih, ter 

nenazadnje podobo šole v lokalni skupnosti.  

3.1 Vpliv na šolsko klimo 
Med pripravami na dobrodelni srečelov na 

srednješolskem maturantskem plesu se je včasih zdelo, da 

se vse vrti le okrog njega. Dijaki se niso pogovarjali o 

oblekah in čevljih, temveč o vrednosti dobitkov, ki jim 

jih je uspelo pridobiti za srečelov. Vsako leto je nekomu 

uspelo izprositi vsaj eno nagrado visoke vrednosti (npr. 

akustično kitaro ali potovanje), kar je včasih povzročilo 

pravo evforijo. Zaradi pozitivnega okolja nikoli nisem 

imela težav s prostovoljci za prodajo srečk ali 

razdeljevanje dobitkov, niti s prevozom in organizacijo 

dobrodelnega dogodka. 

Posebno vzdušje na osnovni šoli, kjer poučujem sedaj, 

nastane v adventnem času. Že nekaj let kot razredničarka 

organiziram peko božičnih piškotov. Učenci po razredih 

razdelijo obvestila ter stene okrasijo s plakati, ki 

opozarjajo na bližajoči se dogodek. Ne glede na to, 

koliko škatel spečejo (naj jih bo 100 ali 250), vedno 

poidejo v nekaj minutah. Naučili smo se, da moramo 

določeno število škatel pravočasno odnesti v šolsko 

zbornico, saj so najradodarnejši kupci učitelji. Dan pred 

akcijo prihaja do ‘rezervacij’, med samo prodajo pa do 

poskusova nakupa ‘na kredo’ s strani tistih, ki so denar 

pozabili doma. Učenci celo prosijo učitelje, naj jih 

spustijo iz učilnice nekaj minut prej, da bi zagotovo prišli 

do piškotov. Zdi se, da se življenje tistega dne vrti le 

okrog piškotov. 

3.2 Vpliv na počutje in sprejetost 

socialno ogroženih 
Podatkov o prejemnikih pomoči ne smemo nikoli razkriti. 

Le na ta način otroke zaščitimo pred morebitnim 

zbadanjem sovrstnikov in se počutijo varne. Enako velja 

za njihove starše. Pogosto se zgodi, da se otroci iz 

socialno ogroženih družin ne udeležijo šolskih taborov in 

šol v naravi. Ti niso obvezni, a ker so odnosi med učitelji 

in učenci na njih manj formalni, se ob takih priložnostih 

oblikujejo drugačni odnosi in spletajo nove vezi. Zdi se 

mi pomembno, da to priložnosti izkoristijo vsi učenci. 

Žalostno je opazovati, kako postane učenec, ki se ni 

udeležil določenega tabora, po vrnitvi sošolcev še bolj 

odrinjen iz pogovorov in dogajanja. 

Tudi v primerih, ko družini pomagamo na druge načine, 

se na njihovih otrocih pozna, da so v šoli bolj sproščeni. 

Ko vidijo, da je šola pomagala pri reševanju njihove 

družinske situacije, jo dojemajo kot bolj prijazno, pa tudi 

starši so ji naklonjeni in spodbujajo pozitiven odnos do 

delavcev šole.  

3.3 Vpliv na oddelčno skupnost 
Priložnost, da se oddelčna skupnost poveže v dobrodelni 

akciji, je neprecenljiva. Solidarnost med današnjimi 

otroci izginja in zgodi se, da je težko najti otroka, ki bo 

odsotnemu sošolcu nesel domov šolsko snov ter ga 

obvestil o domačih nalogah. Sodobna tehnologija zapira 

mladostnike vase, naša družba pa potrebuje ljudi, ki bodo 

odprti za druge. Zato se mi kot razredničarki nikoli ne zdi 

potrata časa vlagati energijo v vzgojo za vrednote. Otroci 
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so si med seboj različni in včasih se zgodi, da imamo v 

enem oddelku tako različne posameznike, da se nam zdi 

nemogoče, da bi jim dali občutek skupnosti. Kljub temu 

sem bila večkrat priča, kako enoten in povezan je v 

obdobju štirih let postal ne le razred, temveč tudi njihovi 

starši. Kljub odraščanju, težavam in velikim razlikam 

med njimi so iz nepovezane skupine šestošolcev dozoreli 

v skupnost ljudi s čutom za sočloveka, ki je ponosna na 

svoja dejanja. S tem, ko pozornost in aktivnost otrok 

usmerimo navzven (k osebam, ki potrebujejo pomoč), 

pozabijo nase in na razlike med njimi. Pri tem je 

pomembno, da k sodelovanju ne silimo, temveč le 

povabimo. 

3.4 Vpliv na podobo šole v lokalni 

skupnosti 
Kakor hitro v šoli začnemo z neko aktivnostjo, so z njo 

seznanjeni tudi starši. Če je dejavnost dobra in vredna 

pohvale, se glas o njej razširi. Nekatere naše dobrodelne 

akcije so postale že tradicionalne in zato uživajo veliko 

podporo lokalne skupnosti.  

3.5 Vpliv na posameznika 
Ne vem, koliko staršev danes še vzgaja otroke za 

nesebičnost, napor, odpoved in sočutje. A četudi učenci 

te besede prvič spoznajo v šoli, ni prepozno. Kot 

razredničarka sem se odločila, da bom skušala učencem 

predstaviti vrednote, ki morda niso vrednote njih samih, 

niti njihovih staršev – zelo verjetno pa so jih kot zelo 

pomembne doživljali njihovi stari starši. Želela sem, da 

jih ne le spoznajo, temveč tudi preizkusijo in odkrijejo 

njihov smisel v današnjem svetu. Prepričana sem, da s 

tem ko omogočimo otroku, da naredi nekaj nesebičnega, 

v njem prebudimo občutek sreče in zadovoljstva s samim 

seboj. S tem zraste tudi otrokova samopodoba. [1] 

4. DOBRODELNE AKCIJE 
V več kot petnajst letih mojega poučevanja sem izpeljala 

lepo število dobrodelnih akcij. Sčasoma sem spoznala, da 

je pomembno, da akcije samostojno organizirajo in 

izpeljejo otroci. V nadaljevanju je nekaj primerov 

preizkušenih in uspešnih dobrodelnih aktivnosti. 

4.1 Srečelov 
Ko sem še poučevala na srednji šoli, smo imeli na 

maturantskih plesih dobrodelni srečelov. Celoten 

izkupiček je šel v dobrodelni sklad, s katerim smo krili 

stroške za maturantski ples dijakov. Posebnost srečelova 

je bila, da je bil namenjen dijakom naslednjega letnika, 

torej je vsaka generacija delala za mlajšo. To pomeni, da 

se je prva generacija dijakov, s katero smo organizirali 

prvi srečelov, v celoti odpovedala izkupičku in ga 

namenila generaciji za njimi. To je dalo celotni akciji 

posebno vrednost in med dijaki zbujalo spoštovanje. 

4.2 Sejem 
4.2.1 Knjižni sejem 
Dve leti zapored smo z učenci po hišah zbirali rabljene 

kuharske knjige in jih nato ponudili na božičnem bazarju. 

Kar je ostalo, smo podarili občinski knjižnici. V 

prihodnosti razmišljamo o pravljicah. 

4.2.2 Sejem rabljenih oblačil 
Ideja o sejmu rabljenih oblačil ni moja, temveč sem se z 

njo srečala v bližnjem vrtcu. Povabili so starše, naj 

prinesejo lepo ohranjena oblačila, ki so jih njihovi otroci 

prerasli. Na sejmu so lahko izbrali nova oblačila, ki so 

jim bila prav. Marsikateri starš je priložnost z veseljem 

izkoristil. Žal je idejo nemogoče izpeljati v osnovni ali 

srednji šoli, ne da bi pri tem izpostavil posameznika. 

4.3 Peka piškotov 
Peka piškotov je aktivnost, ki združuje najbolj od vseh. 

Izpeljali smo jo že v več različicah: učenci so pekli v 

parih in po skupinah, doma in v šoli, z očeti in mamami, 

z babicami ali učiteljicami. Prodaja med glavnim 

odmorom je dogodek dneva, še posebno za mlajše 

učence. Akcija zahteva nekaj več organizacije, saj učenci 

prinesejo sveže pečene piškote na točno določen datum. 

Pazljivo jih zložimo v lične škatlice, pri čemer 

organiziramo delo kot po tekočem traku. Ker sodeluje ves 

razred, pecivo zapakiramo v eni ali dveh urah. V tednu ali 

dveh pred akcijo učenci poskrbijo za reklamo. Že šest let 

se nam vsako leto zgodi, da akcijo razširimo in 

podaljšamo, saj piškoti poidejo v nekaj minutah. Ceno 

postavimo nizko, da so škatlice cenovno dostopne vsem, 

zlasti otrokom iz socialno šibkejših družin. Pred 

začetkom akcije sporočimo, komu je namenjen izkupiček 

in povabimo, da kdor želi, daruje več od priporočene 

cene. Prejemnika seveda ne izdamo tako, da bi ga bilo 

mogoče prepoznati (družina v stiski / mama samohranilka 

s šoloobveznimi otroki), saj gre običajno za družino iz 

lokalne skupnosti. 

4.4 Zbiranje finančnih sredstev 
Zaradi govoric in ugibanj, ki se hitro razširijo, nisem 

zagovornica zbiranja finančnih sredstev. Zato običajno 

povabimo k prostovoljnim prispevkom, kadar zbiramo ali 

prodajamo druge izdelke (piškote ali voščilnice). Pri tem 

smo zelo pazljivi in vpišemo vse darove, denar pa 

hranimo v ognjevarnem sefu. 

4.5 Zbiranje prehrambenih artiklov 
V letošnjem letu smo prvič zbirali prehrambene artikle 

(olje, riž in sladkor). Na njihovo pomanjkanje nas je 

opozorila lokalna prostovoljka. Akcija je bila izjemno 

odmevna, saj smo hrano zbirali za starostnike in družine 

v stiski iz lokalne skupnosti. 

 

Slika 1: Zbiranje živil 

4.6 Botrstvo 
Botrstvo je lepa oblika pomoči, ki traja najmanj eno 

šolsko leto. Pri otrocih je priljubljena, ker ima pridih 

eksotičnosti. Naš oddelek je v lanskem šolskem letu na 

daljavo posvojil dva sovrstnika iz Kambodže. Zelo 

pozitivno pri tem je, da imamo z obema stik, saj nam 

pišeta tako onadva kot sestre, pri katerih živita. 
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Ob tem ne smemo pozabiti, da smo lahko botri tudi 

slovenskim otrokom (kar je še lepše), npr. gojencem 

Mladinskega doma Malči Beličeve [2]. Sodelujemo lahko 

tudi pri akciji Trije zimski botri, kjer izpolnjujemo 

resnične želje konkretnih otrok. [3] 

4.7 Izdelava voščilnic 
Če hočemo biti uspešni, ta aktivnost zahteva nekoliko več 

časa in prostovoljcev. Z izdelovanjem moramo začeti 

pravočasno, saj lepi izdelki terjajo več časa. Na naši šoli 

začnemo (z božičnimi voščilnicami) že septembra in vse 

izdelamo v šoli. Preden se lotimo takšne aktivnosti 

moramo preveriti, ali bo ob priložnosti ponujal voščilnice 

še kdo drug (npr. na šolskem sejmu ali božičnem 

bazarju), kar bi bilo lahko neprijetno za oba ponudnika. 

Voščilnice lahko ponudimo tudi učiteljem ali staršem; 

dobro se obnesejo prednaročila. Lepo izkušnjo imamo 

tudi s ponudbo velikonočnih ter gregorjevih voščilnic. 

4.8 Prostovoljstvo 
Nekateri učenci se po končanih dobrodelnih akcijah 

oglasijo z željo, da bi sodelovali pogosteje. Tem smo 

namenili krožek, kjer lahko najdejo obliko dobrodelnosti, 

ki jim najbolj ustreza. 

4.8.1 Pomoč sošolcem 
Čeprav je v osnovni šoli vedno več plačanih inštrukcij, 

sama podpiram medvrstniško pomoč. Sošolec, ki posluša 

isto razlago in je izpolnjeval enake učne liste, bo nekomu 

s težavami pomagal veliko lažje kot nekdo od zunaj. 

4.8.2 Pomoč starejšim osebam na domu 
V oddelčni skupnosti, ki je štela veliko fantov z 

neomejeno količino energije, smo lokalni skupnosti 

ponudili pomoč na domu. Odzvalo se je nekaj 

starostnikov, ki so želeli, da gredo učenci zanje po 

nakupih ali očistijo sneg pred hišo. Iz projekta bi se lahko 

razvilo tudi družabništvo, a so fantje tisto leto zaključili 

šolanje, mlajši pa niso pokazali zanimanja. 

4.8.3 Pomoč osebam s posebnimi potrebami 
V prihodnjem šolskem letu načrtujemo sodelovanje s 

skupnostjo, ki spremlja osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. V načrtu imamo družabništvo in skupne 

delavnice. Pri tem se sicer srečujemo s strahom in 

predsodki staršev, medtem ko s strani otrok in 

varovancev veje navdušenje. 

4.8.4 Družabništvo 
V novem šolskem letu načrtujemo tudi sodelovanje z 

lokalnim medgeneracijskim društvom. Ponudili jim bomo 

pomoč prostovoljcev in družabništvo na domu ter v 

prostorih društva. Zavedamo se, da začetki ne bodo lahki, 

a projekt obeta dolgoročno sodelovanje, od katerega 

bosta imeli veliko obe strani. 

5. VLOGA OTROKA IN 

MLADOSTNIKA  
Odrasli, zlasti v vlogi starša in učitelja, radi prevzamemo 

vodilno vlogo in organiziramo, vodimo in nadzorujemo. 

Pri tem otroke prikrajšamo za izkušnjo, iz katere bi se 

lahko učili za življenje. Vse zgoraj opisane dobrodelne 

akcije so sposobno načrtovati in izpeljati učenci ali dijaki 

ob podpori mentorja. Ob tem se res ne bodo mogli 

izogniti napakam, konfliktom in oviram, a se bodo ob 

tem učili in zoreli. Ko jim prepustimo vodilno vlogo, 

vplivamo tudi na njihovo samopodobo in dvignemo čut 

za odgovornost. Akcija verjetno ne bo izpeljana na (po 

našem mnenju) najboljši način, imela pa bo dodano 

vrednost in postala del učnega procesa. 

6. MOŽNE OVIRE  
Pri organizaciji dobrodelnih aktivnosti in prireditev se 

pogosto srečamo s težavami in ovirami, ki pa jih je 

mogoče premagati in se spotoma učiti pomembnih 

življenjskih lekcij. 

6.1 Čas 
Zavedati se moramo, da je otroke in mladostnike lahko 

navdušiti, vendar moramo upoštevati, da imajo poleg šole 

še druge obveznosti. Naši projekti ne smejo prekomerno 

vplivati na njihov prosti čas in ostale aktivnosti. Idealno 

je, če se izvedejo v okviru interesne dejavnosti, da ne 

obremenijo preveč otrok, učitelja in staršev. 

6.2 Pretok informacij 
V šoli se občasno zgodi, da informacija o dobrodelni 

akciji ni dosegla staršev. Plakate na šolskih stenah vidijo 

le učenci in učitelji. Pisna obvestila staršem ne pridejo do 

vseh oz. so učinkovita le v prvi in delno v drugi triadi, 

kasneje ne več. V tem primeru se je dobro dogovoriti z 

vodstvom šole, ali je smiselno obvestiti starše po 

elektronski pošti. Pred tem moramo preveriti, ali se starši 

s takim načinom obveščanja strinjajo. 

6.3 Pomanjkanje informacij 
Ko sem začela z dobrodelnimi akcijami, smo imeli največ 

težav s pridobivanjem informacij o potrebah po pomoči. 

V drugem poglavju tega članka sem naštela, kako lahko 

pridemo do verodostojnih podatkov. 

6.4 Nesodelovanje  
6.4.1 Nesodelovanje staršev 
Sodelovanje staršev je nujno za uspeh vsake dobrodelne 

aktivnosti v organizaciji šole. Potruditi se moramo, da si 

pridobimo zaupanje v naš dober namen in osebno 

integriteto. Starši, ki podpirajo šolo, bodo spodbudili k 

sodelovanju tudi učence, katerih nam v šoli ne uspe 

prepričati. 

6.4.2 Nesodelovanje učencev 
Preden se lotimo organizacije dobrodelnega projekta, 

moramo imeti zagotovljeno vsaj minimalno število 

prostovoljcev. Ti morajo biti motivirani in čutiti našo 

podporo. Njihovo navdušenje se bo kasneje razširilo še 

na druge. 

6.4.3 Nesodelovanje skupnosti 
Lahko se zgodi, da skupnost ne bo podprla akcije, ker je 

nismo prepričali. Zato je toliko bolj pomembno, da 

zbiramo sredstva za smiseln namen (npr. pomoč ob 

naravni nesreči). Oktobra ne bomo zbrali sredstev za 

nove šolske torbe. Ne smemo pozabiti, da je smisel 

dobrodelnih akcij v pomoči nekomu, ki to potrebuje – ne 

v akciji sami. Če bi naša oddelčna skupnost piškote 

prodajala kar tako, ker so dobri, ne bi zbrala pol toliko 

denarja. Ker pa ima naša aktivnost namen in smisel, je 

podprta z vseh strani. 

6.4.4 Nesodelovanje sodelavcev 
Vedno in povsod bomo srečali ljudi, ki jim bomo šli s 

svojimi akcijami v nos. Spotikali se bodo ob naše delo, 
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dvomili v naše namene; motili jih bodo naši plakati, 

obvestila staršem in stojnice. Ko bomo ob koncu leta 

zaključevali ocene, nam bodo metali pred nos našo 

dobrodelnost. 

Mislim, da mora vsak razčistiti sam s seboj. Ali 

organizira dobrodelne akcije, da bi izpadel dober in lep? 

Želi, da o njem piše v časopisu? Hoče biti priljubljen med 

učenci in dijaki? Hoče narediti vtis na ravnatelja? 

Ali pa predvsem želi pomagati v stiski, naučiti učence 

imeti odprte oči in srce za druge? Če je tako, se ni vredno 

ozirati na 'zborniška polena'. 

6.5 Bolezen učitelja 
V življenju pride do nepredvidljivih dogodkov. Takrat 

ugotovimo, da smo povsem nadomestljivi (razen v svoji 

družini). Dober organizator bo imel učenca – 

koordinatorja, ki bo seznanjen z vsem dogajanjem in bo v 

primeru odsotnosti mentorja znal pojasniti učitelju, ki ga 

nadomešča, kako poteka akcija in kaj je potrebno za 

njeno nadaljevanje. Odlično se obnese tudi ekipa učencev 

ali dijakov, kjer so odgovornosti jasno razdeljene. 

Kadar nosi vse znanje o projektu en sam učitelj, bo 

aktivnost v njegovi odsotnosti zamrla. 

6.6 Malomarnost pri delu 
Lepo je, kadar dejavnost pritegne veliko navdušencev, a 

včasih moramo kljub vsemu število udeležencev omejiti 

ali vsaj premišljeno razdeliti delo. To še posebej velja pri 

izdelovanju voščilnic. Dobro je, da pritegnemo učence, ki 

imajo smisel za ustvarjanje in bodo pri delu natančni, 

sicer izdelkov ne bomo mogli uspešno prodati. Kar 

nekajkrat sem že imela v rokah krivo razrezan karton ali 

malomarno nalepljene okraske, ki so bili le še za v smeti. 

S tem so bili prizadeti učenci – izdelovalci, zavrgli pa 

smo tudi nekaj dragocenega materiala. Zato je pametno 

biti vnaprej poučeni o sposobnostih in talentih učencev, 

da vsak dobro opravi svoj delež dela. 

6.7 Nezaupanje darovalcev 
Očutljive osebne podatke prejemnikov naše pomoči 

moramo zaščititi. Kljub tej skrbi je potrebno poskrbeti za 

transparentnost pretoka sredstev. Sama delim podatek o 

prejemniku z ravnateljico šole ter dvema staršema 

(običajno s predstavnikoma staršev v oddelčni skupnosti). 

Shraniti je potrebno vse račune, hraniti finančna sredstva 

na varnem mestu (npr. v ognjevarni omari v tajništvu šole 

ali na za to namenjenem (ne osebnem!) bančnem računu). 

Učitelj oz. koordinator naj sredstev ne izroča sam, temveč 

vedno v prisotnosti prič. S tem poskrbi za zaupanje in se 

izogne govoricam. 

Z nezaupanjem se lahko srečajo tudi učenci, ki zbirajo 

sredstva za akcijo. To je lahko zelo neprijetna izkušnja, 

na katero jih je dobro vnaprej pripraviti. Na naši šoli 

opremimo učence s potrdili šole o verodostojnosti 

dobrodelne akcije. 

6.8 Želja po izpostavljanju akcije, 

darovalcev 
Občasno se pojavijo starši, ki so pretirano ponosni na 

svoje otroke in želijo dobrodelno akcijo izpostaviti 

javnosti. Odločitev o tem mora vnaprej sprejeti učitelj 

koordinator in jo uskladiti z mnenjem vodstva šole ter 

mnenjem ostalih staršev. Sama zagovarjam anonimnost, 

kar je utemeljeno v sedmem poglavju. 

6.9 Nezaupanje prejemnikov in 

odklanjanje pomoči 
Pri ponujanju družabništva (zlasti starejšim osebam) smo 

se večkrat srečali z nezaupanjem. V tem primeru nima 

smisla siliti z glavo skozi zid. Lep odnos se vzpostavi le 

tam, kjer je sodelovanje z obeh strani prostovoljno. 

Zgodilo se je tudi, da je kdo odklonil ponujeno finančno 

pomoč ali bil celo užaljen. Čeprav nam je bilo takrat to 

težko razumeti in sprejeti, ima posameznik vso pravico, 

da zavrne pomoč. Da bi to preprečili, od takrat vnaprej 

obvestimo potencialnega prejemnika o možnostih pomoči 

in preverimo, če jo je pripravljen sprejeti. Tako se 

izognemo slabi volji ter razočaranjem na obeh straneh. 

O teh temah se je dobro večkrat pogovarjati z učenci ali 

dijaki, saj s tem odpiramo pot razumevanju, sprejemanju 

in sočutju. 

6.10 Pomanjkanje sredstev 
Učitelji smo posebna vrsta. Nekdo mi je rekel, da je 

učitelj edini človek, ki jemlje doma, da bi prinesel v 

službo, in ne obratno. Lahko opazimo, da akcija ni tako 

uspešna, kot bi želeli; ali pa nam primanjkuje sredstev za 

surovine, iz katerih bi naredili izdelke. Učitelj bo pogosto 

v skušnjavi, da bi prispeval iz lastnih sredstev. Kljub 

pohvalni nesebičnosti je treba tu potegniti mejo. Nič 

slabega ni, če otroci izkusijo manj uspešno akcijo – to jim 

da misliti, kako bi jo naslednjič izpeljali bolje. Poleg tega 

je veliko drugih možnosti, kako priti do začetnih sredstev 

– poiščemo lahko sponzorje, prosimo za pomoč šolo (pri 

nas že nekaj let krije nakup škatel za piškote, ki sem jih 

prej kupovala na lastne stroške). Učitelj ali koordinator 

lahko prispeva svoj delež k akciji, vendar naj sodeluje le 

kot običajni soudeleženec, ne kot rešitelj iz zagate. S tem 

bo učencem omogočil pristno izkušnjo in jih naučil, kako 

se spopasti z ovirami na poti. 

7. ANONIMNOST  

7.1 Anonimnost prejemnikov donacij 
Anonimnost prejemnikov donacij in pomoči je izjemnega 

pomena, saj s tem zaščitimo njihovo osebno integriteto 

ter status v družbi. To mora biti jasno vsem udeležencem 

dobrodelne akcije, pa tudi njihovim staršem. Čeprav je 

zaradi transparentnosti nujno, da je ime prejemnika znano 

več kot eni osebi, moramo biti izjemno previdni in 

rahločutni pri delitvi te informacije z drugimi. 

Zapravljeno zaupanje je težko pridobiti nazaj, zbadanje 

ljudi (zlasti sovrstnikov) pa lahko pusti resne posledice, 

če je prejemnik pomoči eden od učencev šole oz. njegova 

družina. 

7.2 Anonimnost darovalcev 
Od vsega začetka zagovarjam anonimnost darovalcev. 

Čeprav je to nekaterim težko razumeti in sprejeti, trdno 

verjamem, da prinaša izjemne rezultate. Anonimnost 

darovalcev pomeni, da prejemnik sicer ve, da je prejel 

pomoč s strani šolske akcije, vendar ni seznanjen z 

imenom učitelja koordinatorja, niti posameznih učencev. 

Če se želi zahvaliti, pošlje zahvalo na šolo in tako najde 

pot do nas. 
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Kljub temu, da učenci vedo, da za dobrodelno akcijo ne 

bodo prejeli osebne zahvale niti tega ne objavljamo v 

javnosti, je zadovoljstvo otrok vsakič popolno. Zavedajo 

se, da so naredili nekaj dobrega za druge, da so nekomu 

spremenili življenje ali prinesli upanje. To zavedanje jim 

zadošča, naj se sliši še tako neverjetno. Res pa je, da jih na 

to pripravljam celo leto (npr. s pisanjem skrivnih prijaznih 

sporočil, igro skriti prijatelj ipd.). Pri tem si pomagam s  

knjigami, kot so Razmišljaj s svojo glavo [4], Ena vrlina 

za vsak teden [5], Iskalci biserov [6], Mala knjiga vrednot 

[7] in Vrednote v šoli in v izobraževanju učiteljev [8]. 

Učenci sčasoma spoznajo, da je osebno, notranje 

zadovoljstvo vredno več kot zunanja slava ali ploha 

pohval. 

8. REZULTATI 

8.1 Merljivi rezultati 
Izkupički posameznih dobrodelnih akcij se razlikujejo, 

saj se med seboj razlikujejo tudi projekti. Na naših 

akcijah smo zbrali od 50€ do 1000€ denarja. Največkrat 

zbrano presega naša pričakovanja, a seveda ne vedno. 

8.2 Nemerljivi rezultati 
Učenci in dijaki preko dobrodelnosti razvijajo svojo 

osebnost. Ponotranjijo vrednote, ki so jim bile morda 

neznane: nesebičnost, čuječnost, dobrota, odpoved, žrtev, 

dobrodelnost. Ob akcijah zorijo. Starejši prenašajo svoje 

znanje in izkušnje na mlajše. Ob težavah se učijo 

prepoznavati napake in iskati rešitve. Na svoje delo so 

ponosni, a ne potrebujejo hvale: zadošča jim notranji 

občutek sreče in zadovoljstva. Večina prostovoljcev 

sčasoma postane notranje motivirana za dobrodelnost, 

čeprav to delo zahteva nemalo časa in truda. 

9. SKLEP 
Zaradi vpliva na posameznike, pa tudi skupnost bomo z 

dobrodelnimi akcijami na naši šoli nadaljevali. V načrtu 

imamo širjenje prostovoljstva v lokalni skupnosti in 

medgeneracijsko povezovanje. Velik pomen dajemo 

sodelovanju z lokalnimi dobrodelnimi organizacijami, saj 

upamo, da se bodo naši učenci nekega dne aktivno 

vključevali v njihove aktivnosti. Prepričana sem, da 

prostovoljcev in dobrodelnosti v današnjem času ni nikoli 

preveč in da bi morali vse generacije vzgajati za 

vrednote, ki v materialmen svetu niso več cenjene. Tako 

bomo vsi skupaj prispevali za boljši svet. 
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POVZETEK 

Vloga mentorjev pri natečajih je pomembna. Različni natečaji spodbujajo ustvarjanje novih in zanimivih idej, divergentno 

mišljenje, vključujejo problemske situacije, med- in večkulturno vzgojo … Cilji so širjenje znanja in sposobnosti, iskanje 

talentov, ustvarjalnosti in večanje motivacije, dviganje učenčeve samopodobe. Učenci tako razvijajo pozitivno mnenje o sebi, 

spoznavajo svoje talente in jih razvijajo, učijo se dela v skupini in samostojnega dela ob vodstvu učitelja-mentorja. V okviru 

razpisanih natečajev dobijo učenci priložnost vstopiti v neposredno izkušnjo z določeno učno vsebino, saj ob njej na 

ustvarjalen način razmišljajo in se v snov poglobijo. Vse to jim omogoča razvijanje višjih miselnih procesov (analiza, sinteza, 

vrednotenje) in zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb. Pri svojem delu razvijajo tudi raziskovalne veščine, iščejo 

podatke iz več virov, širijo besedni zaklad, bolj opazujejo naravo in okolje, predvsem pa sebe in odnose, prek katerih 

vstopajo v življenje. K sodelovanju mentorji spodbujamo nadarjene, priseljence, učence z nizko samopodobo in vse, ki bi se 

radi preizkusili v pisanju, risanju, fotografiranju ali izdelovanju video posnetkov. Vsako leto se na OŠ Rodica na različne 

natečaje prijavi nad 150 učencev predmetne stopnje. Nekateri so tudi nagrajeni. 

Ključne besede 

natečaji, nadarjeni, priseljenci, samopodoba, potrebe 

ABSTRACT 

The role of mentors in competitions is important. Various competitions encourage new and interesting ideas, divergent 

thinking, and they include problematic situations, intercultural and multicultural education. Objectives of these competitions 

are spreading the knowledge and skills, looking for talents, being creative, encouraging motivation, raising self-esteem. 

Students develop positive opinions about themselves, they discover and develop their talents; additionally, they learn about 

teamwork and autonomous work which is led by a teacher-mentor. Based on competitions students get a chance to deal with 

a specific topic, as they have to think creatively and in-depth. The latter enables them to develop higher thinking processes 

(e.g. analysis, synthesis, evaluation) and to satisfy basic human needs. During their work, they also develop researching 

skills, look for specific information, spread vocabulary knowledge and they observe nature and the environment more 

thoroughly, but most importantly, they observe their own behaviour and relations with other people. Mentors encourage all 

students: talented students, immigrant students, students with low self-esteem, and all who would like to try to write, draw, 

take photos or make short videos. Every year, over 150 students from primary school Rodica take part in competitions and 

many of them win awards. 

Keywords 

competitions, talented students, immigrant students, self-esteem, needs  

1. UVOD  
Natečaji so ena od dodatnih oblik dela z učenci, ki 

spodbujajo medpredmetno sodelovanje in učencem 

omogočajo vstopiti v neposredno izkušnjo z učno 

vsebino. Omogočajo poglobljeno delo z že prepoznanimi 

nadarjenimi učenci, hkrati pa spodbujajo prepoznavanje 

in odkrivanje različnih talentov pri vseh učencih. Posebno 

vlogo imajo tudi za učence priseljence. Z natečaji se 

učimo med- in večkulturnosti. Učenci lahko z njimi 

spoznavajo sebe in druge, iščejo svoje meje, talente, 

misli ... Omogočajo jim biti izvirni in samosvoji. Cilji 

natečajev so širjenje znanja in sposobnosti, iskanje 

talentov v sebi, ustvarjalnost in večanje motivacije, 

dviganje samopodobe in poglabljanje različnih 

sposobnosti. Pri vsem tem pa imajo veliko vlogo učitelji-

mentorji. Vprašali se bomo, kakšna je njihova vloga in 

kako natečaji vplivajo na učenčevo samopodobo, kaj 

samopodoba je in kako lahko natečaji spodbujajo 

nadarjene pri razvijanju talentov in priseljence pri 

vključevanju v novo okolje. Kakšna je torej vloga 

učitelja-mentorja pri različnih učencih, da bi ti zadovoljili 

svoje potrebe in si zgradili zdravo samopodobo? 

2. NATEČAJI IN SAMOPODOBA 
Na OŠ Rodica učitelji-mentorji vsako leto učencem 

ponudimo možnost sodelovanja na različnih natečajih. 

Sodelovali smo na literarnih, likovnih, foto in video 

natečajih. 

Šolsko leto Število natečajev, na katerih 

smo sodelovali 

2016/2017 37 

2017/2018 41 

2018/2019 36 

 

V šolskem letu 2018/2019 je šolo obiskovalo približno 

700 učencev. 10 učiteljev je prevzelo vlogo mentorja za 

nekaj čez 560 učencev/izdelkov (nekateri so sodelovali 
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na več natečajih, lahko tudi pri različnih mentorjih). 

Pretežno so sodelovali učenci nižje stopnje, vseeno pa je 

približno 150 učencev (dobra četrtina vseh) sodelovalo 

pod mentorstvom treh mentorjev tudi na predmetni 

stopnji.  

V okviru natečajev se morajo učenci opremiti tudi z 

znanjem. Predvsem na predmetni stopnji se učenci učijo 

biti kritični, učijo se spremljati družbenopolitično 

dogajanje doma in v svetu ter se nanj odzivati. Tako 

postajajo aktivni in kritični državljani ne le Slovenije in 

EU, ampak sveta. Osnovne vrednote večkulturne vzgoje 

po Cristine I. Bennet (2011, v Vižintin, 2017) so 

sprejemanje in razumevanje kulturne raznolikosti, 

spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih 

pravic, odgovornost do svetovne skupnosti in spoštovanje 

Zemlje. Večkulturna vzgoja sprejema in potrjuje etični, 

rasni, verski, ekonomski itd. pluralizem. Tako se učenci 

seznanjajo s človekovimi pravicami, trajnostnim 

razvojem, večkulturnostjo ... Teme natečajev so zelo 

različne in vključujejo veliko različnih vidikov 

večkulturne in medkulturne vzgoje, hkrati pa v učencih 

spodbujajo ustvarjalnost, izvirnost. 

Učitelj-mentor motivira, spodbuja učence in jim daje 

povratno informacijo o delu. Nagrada, ki je pravzaprav 

sodelovanje na natečaju, temelji na uspešnosti. Kvalitetne 

izdelke ob upoštevanju sposobnosti učenca učitelj-mentor 

pošlje na natečaj. Mnogi učenci so bili za svoje izdelke 

tudi nagrajeni. Nagrade in priznanja na učence vplivajo 

zelo spodbudno. Ko ugotovijo, da zmorejo, se jim lastna 

samopodoba viša, kar pomembno vpliva na njihovo 

samozavest. »Samospoštovanje govori o vrednosti, ki jo 

nekdo pripisuje svoji samopodobi.« (Ferbežer, Težak, 

Korez, 2008a, str. 98). Cenijo svoje delo in sebe, upajo se 

izpostaviti in sprejeti nove izzive. »Ker čuti, da je 

sposoben, se je pripravljen vključevati, želi si sam 

postavljati in dosegati cilje.« (Youngs, 2000, str. 18). In 

ko si učenec enkrat začne postavljati izzive, se bližajo 

tudi uspehi. Če pozna cilj, bo našel pot za dosego tega 

cilja. Samopodoba je mnenje o samemu sebi oziroma je 

odnos do sebe (kako se vidim sam). Ne smemo pozabiti, 

da na učenčevo samopodobo zelo vplivajo mnenja in 

zaznave drugih. »Otrokovo zaznavanje sebe je stranski 

produkt mnenja in zaznav drugih.« (Youngs, 2000, str. 

77). Opažamo, da se učenci, ki so dobili pozitivno 

povratno informacijo, ko so dobili pohvalo učitelja-

mentorja, priznanje ali nagrado na natečaju, tudi kasneje 

še odločijo za sodelovanje. Pozitivna sporočila iz okolice 

učencu dokazujejo, da je vreden in cenjen (Youngs, 

2000). Vsak učenec potrebuje priznanje, ki je močna 

zunanja spodbuda (Ferbežer idr., 2008b). Namen 

natečajev je, da učenec pridobi zdravo samopodobo in 

tako razvija občutek lastne vrednosti, ki mu daje notranjo 

moč za delo v šoli in izven nje. Motiviran učenec si želi 

biti uspešen, zato si postavlja visoke cilje, saj si želi 

razvijati svoje talente. Ve, da ni nujno, da bo vse cilje 

dosegel, a se hkrati zaveda, da se tudi iz poskusov učimo.  

2.1 Samopodoba je lahko pozitivna ali 

negativna 
Identiteta je eden od elementov samopodobe (Youngs, 

2000). Učenci se iščejo, včasih jim moramo pomagati, da 

ugotovijo, kdo pravzaprav so in katere so njihove 

kvalitete. Pesem Leeja Ezella lepo opisuje stiske iščočega 

učenca. 

ČOPIČ (Lee Ezel) 

Svoj čopič nosim vedno s seboj vsak dan in kamor koli 

grem, 

da z njim lahko zakrijem, kdo sem in kakšen sem. 

Rad bi se pokazal, vprašal, kakšen se ti zdim, 

a kaj, če me ne boš sprejel; 

lahko te še izgubim! 

Saj bi vse barve, masko spral, pokazal pravi jaz, 

a le, če mi obljubiš, 

da boš vzljubil moj obraz. 

Zato potrpi, prosim, za hip zapri oči, 

da snamem barve, masko, 

ki me tako teži. 

No, pa poglej, pred tabo zdaj stojim ves bos in nag. 

Kaj sem ti res še vedno všeč, 

sem ti še vedno drag? 

Presrečen sem, kljub temu pa bo čopič še z menoj, 

če se bom moral skriti  

pred drugimi ljudmi. 

Zato te prosim, ščiti me, imej me rad, kot jaz te imam. 

In prosim, pomagaj mi, 

da se bom imel še sam. 

Vedenje učenca je odvisno od tega, kako se on vidi. Če je 

slika zdrava, če sebe vidi pozitivno, govorimo o zdravi in 

pozitivni samopodobi, ki dobro vpliva tudi na učni 

potencial. Tak učenec je samozavesten, ustvarjalen, 

zaupa vase, je aktiven, odgovoren. Zna sprejemati 

konstruktivno kritiko in se na napakah učiti. Rad sodeluje 

in je radoveden. Zdrava samopodoba se kaže v motivaciji 

in v tem, da ne dovoli, da ga drugi razvrednoti (Youngs, 

2000). Taki učenci izkoristijo svoje sposobnosti in ne 

čutijo potrebe, da bi se primerjali z drugimi. Imajo jasno 

vizijo za življenje. Učenci z zdravo samopodobo so 

empatični in ne žalijo drugih, cenijo sebe in so s seboj 

zadovoljni. Zavedajo se, da imajo pravico biti videni in 

slišani, da lahko mislijo, kar mislijo in da lahko občutijo 

svoja čustva (Suhadolnik, 2008).  

Ločiti pa moramo med zdravo samopodobo in 

samoljubjem (Youngs 2000). Učenci s pozitivno 

samopodobo niso nečimrni in domišljavi, niso bahavi in 

vzvišeni. Na podlagi raziskave Yong (1994, v Ferbežer 

idr., 2008a) ugotavlja, da je predvsem pri nadarjenih 

učencih treba biti pozoren na pretkanost, prevaro, 

izkoriščevalnost, nemoralnost, brezosebnost. Zato mora 

učitelj »nadarjene učence spodbujati k ocenjevanju 

moralno etičnih vidikov različnih protislovnih problemov 

in razvijati razumevanje koncepta globalne soodvisne 

družbe ter medsebojne povezanosti ljudi.« (Yong 1994, v 

Ferbežer idr., 2008a, str. 105). 

Negativna samopodoba pomeni, da učenec v sebi nosi 

napačno sliko o sebi. Učenci z nizko samopodobo niso 

pripravljeni tvegati, pogosto se niso pripravljeni niti 

potruditi za uspeh, čeprav si ga želijo. Krivdo za neuspeh 

valijo na druge. Njihovi obrambni mehanizmi so lahko 

laž, maščevanje, ustrahovanje, zavračanje pomoči ... 

Takšni učenci razmišljajo negativno in se ne cenijo 

(Youngs, 2000; Suhadolnik, 2008). Takšno sliko sebe 

pogosto vidijo učno neuspešni nadarjeni učenci. Vidijo se 

kot neprivlačne, neljubljene in neinteligentne. Slabe 

ocene še znižajo njihova pričakovanja do sebe. 

Motivacija zamre in talent se ne razvija (Ferbežer idr., 

2008b). Učencem z nizko samopodobo lahko učitelj-

mentor pomaga tako, da jim da občutek varnosti, 
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spoštovanja, jih spodbuja, postavljati jim mora jasna 

pravila in meje, dajati konstruktivne povratne informacije 

(Coopersmith, 1967, v Ferbežer idr., 2008a). Če dobijo 

dovolj spodbud, če sprejmejo pomoč, jim bo njihova 

lastna vrednost postopoma rasla.  

Samopodoba je sestavljena je iz različnih prvin, področij, 

ki jih nek način lahko povežemo z osnovnimi 

človekovimi potrebami: fizična varnost, čustvena varnost, 

identiteta, pripadnost, kompetentnost in poslanstvo 

(Youngs, 2000). Pomembno je, da učence naučimo 

zaznavati njihove potrebe, jih učiti in jim omogočati, da 

bodo vse te potrebe na pravi način zadovoljevali. 

3. POTREBE 
Potreba je tista motivacijska sila, ki je bistvenega pomena 

za življenje in je spodbuda za naše delovanje (Zager 

Kocjan, 2016). Če vem, kaj želim, lahko nekaj naredim, 

da to dobim. Če vem, kaj je moj cilj, bom poiskal pot. In 

če je pot uspešna, bom potrebe zadovoljil. Ob uspehu se 

bom počutil dobro (potreba po samoaktualizaciji) in za 

dobro delo bom pohvaljen (potreba po ugledu, 

spoštovanju). To pa pomeni, da bom bolj motiviran za 

nadaljnje delo.  

Obstaja več različnih razvrstitev temeljnih potreb. Teorija 

samodoločenosti izpostavlja tri ključne potrebe, ki so 

vezane na psihične potrebe (Deci in Ryan, 1985, 2000, 

2008, v Bezić, 2019; Zager Kocjan, 2016): 

kompetentnost, avtonomijo in povezanost. Občutek 

kompetentnosti pomeni, da učenec zmore in bo zmogel, 

ker zna. Včasih tudi tvega, predvsem pa se ne boji ovir. 

Ima občutek, da je učinkovit v svojem delovanju in da 

ima vpliv na okolje. Občutek avtonomnosti pomeni, da 

lahko sam izbira in se sam odloča. Gre za željo po znanju 

in pridobivanju izkušenj ob upoštevanju lastnih interesov. 

Povezanost pa pomeni, da je v odnosu s pomembnimi 

drugimi, ki ga sprejemajo. Ima občutek pripadnosti, čuti, 

da ga okolica spoštuje in ceni. Zaveda se svoje 

samostojnosti, hkrati pa tudi medsebojne odvisnosti. Te 

tri potrebe morajo biti zadovoljene, da bo proces 

motivacije uspešno napredoval. S sodelovanjem na 

natečajih učenci lahko zadovoljujejo te potrebe. V tej 

teoriji je motivacija proces, ki teče od nemotivacije prek 

zunanje do notranje motivacije. Aktivnost ni več sredstvo 

za dosego nekega cilja (npr. pridobiti oceno), ampak 

postane užitek, ki prinaša zadovoljstvo. Notranje 

motiviran učenec želi nekaj doseči in poskusiti kaj 

novega. Delo mu je v veselje (Bezić, 2019; Zager Kocjan, 

2016). Talentirani učenci, ki so motivirani, imajo potrebo 

po kreativnem samoizražanju, zato jim je treba dati 

dovolj svobode, sicer so lahko prizadeti ali jih 

izpostavimo stresu. Kljub notranji motivaciji učenci 

občutek lastne vrednosti povezujejo z dosežki in uspehi, 

zato z vidika čustvenih potreb potrebujejo visoko 

spoštovanje in veliko potrjevanja osebnosti (Ferbežer idr., 

2008b). To se nanaša predvsem na nadarjene učence, 

čeprav bi lahko posplošili na večino učencev, ki imajo 

razvito zdravo samopodobo. Vsak je rad pohvaljen, 

razlika je le v tem, a se je učenec pripravljen potruditi in 

ali zmore pohvalo tudi sprejeti. 

4. NADARJENI IN PRISELJENCI 
Učenci, ki so lahko prepoznani kot nadarjeni, ali pa 

učenci, ki so se v Slovenijo priselili, imajo individualne 

in specifične potrebe. Zato je pri obojih potreben 

individualen pristop. Oboji potrebujejo nasvet in 

povratno informacijo. Oboji potrebujejo občutek varnosti 

in sprejetosti. Oboji imajo posebne potrebe na čustvenem 

in socialnem področju. Težak (Ferbežer idr., 2008a) 

navaja, da je treba upoštevati tezo, da imajo nadarjeni 

otroci pogosto posebne potrebe na čustvenem in 

socialnem področju, kar je pri delu z njimi treba 

upoštevati. Podobno ugotavljamo, da so priseljenci ob 

prihodu v Slovenijo dodatno čustveno in socialno 

obremenjeni (Mikuš Kos, Zlatar, Uzelac in Jamšek, 

2017). Učitelji se moramo zavedati, da na »sposobnosti, 

zmogljivosti pomnjenja in učenja nasploh vpliva tudi 

čustvena prizadetost.« (Mikuš Kos idr., 2017, str. 61). 

Prišli so v novo okolje, okoli njih so novi ljudje, obdaja 

jih nova kultura ... Obremenjeni so z občutkom 

osamljenosti, nepripadnosti, izključenosti, mnogokrat 

tudi občutkom, da v šoli ni človeka, ki bi jim pomagal. 

Dobro je, da jim ponudimo možnost, da izrazijo svojo 

stisko, se individualno z njimi pogovarjamo (Mikuš Kos 

idr., 2017). Tako nadarjeni kot priseljenci imajo na nek 

način veliko skupnega – čustvene in socialne potrebe. 

Ker se mnogi nadarjeni niti priseljenci ne želijo 

izpostavljati, je treba biti previden in diskreten. Bojijo se, 

da jih ostali ne bi sprejeli v drugačnosti ali da bi se iz njih 

celo norčevali. Zato potrebujejo spodbude in 

konstruktivno povratno informacijo ob upoštevanju 

njihovih potreb. Obojim je treba dajati njim primerne 

naloge, ki niso prelahke, a tudi ne pretežke. »Poskusimo 

odkriti njihove interese, jih aktivirati, jim dati priložnost 

za njihovo udejanjanje in razvijati nove interese.« (Mikuš 

Kos, 2017, str. 43). Zahteve morajo biti prilagojene 

učencu, da bo ta zmogel doseči zastavljen cilj in se ob 

tem nekaj novega naučil (Brečko in Painkret, 2018). 

4.1 Nadarjeni 
»Biti nadarjen pomeni biti drugačen od drugih z ozirom 

na kvaliteten razvoj določenega področja talenta.« 

(Ferbežer idr., 2008b, str. 26). Nadarjeni imajo dokaj 

jasno izražene notranje potrebe in osebne želje, ki jih 

skušajo zadovoljiti, a pri tem potrebujejo pomoč. Po 

drugi strani pa so ravno zaradi svoje nadarjenosti pogosto 

izpostavljeni dodatnim zahtevam in odgovorom okolja, v 

katerem živijo, saj so zahteve šole ali staršev lahko 

previsoke. Včasih jih to zelo obremenjuje, zato je 

pomembno, da med tema dvema vrstama pritiska najdejo 

ravnotežje. Nadarjeni si želijo učitelja, ki jih bo oskrbel z 

novimi znanji, novimi spretnostmi in zahtevnejšim 

učenjem. Korez (Ferbežer idr., 2008b) pravi, da naj bi 

učitelj bil sposoben njihove interese, sposobnosti, želje in 

cilje prepoznati. Želijo si mentorja, ki jih sicer usmerja, a 

jim daje prosto pot. »Percepcija samega sebe 

(samozaznava) in motivacija se razvijata, kadar nadarjen 

otrok opravlja naloge, ki imajo osebni pomen, smisel in 

so osebna izbira v učnem okolju, ki je usmerjeno k višjim 

miselnim procesom, k reševanju problemov in 

samostojnemu odločanju.« (Ferbežer idr., 2008a, str. 50). 

Opažamo pa, da se nekateri nadarjeni učenci ne 

vključujejo v aktivnosti, ker se čutijo krive za to, da so 

talentirani in svoje talente zato skrivajo. Strah jih je, da se 

bodo vrstniki iz njih norčevali in jih ne bodo sprejeli. 

Nase so sicer ponosni, a ponos skrivajo. Nočejo se 

izpostavljati in se skrivajo v množici, zato v natečajih ne 

želijo sodelovati. Po navajanju Težak (Ferbežer idr., 

2008b) je pomembno, da učitelj to opazi in take učence 

kljub vsemu spodbuja k sodelovanju in razvijanju talenta. 

Ravno motivacija je tista, ki je pomemben dejavnik pri 
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tem, ali se bodo potenciali nadarjenosti in ustvarjalnosti 

sploh uveljavili. »Za razvoj otrokove storilnosti je 

pomembno istočasno srečanje vseh treh področij: 

nadarjenosti, ustvarjalnosti ter motivacije in okolja.« 

(Težak v Ferbežer idr. 2008b, str.17). Natečaji 

pravzaprav vse to omogočajo, če je učenec le pripravljen 

sodelovati. Učenci lahko delajo bolj iz ozadja, če se ne 

želijo izpostavljati, njihovi uspehi niso »obešeni ne veliki 

zvon«, če tega ne želijo. Učitelj-mentor se prilagaja 

učencem in upošteva njihove posebne potrebe. Res pa je, 

da se redko zgodi, da ne želijo npr. javne pohvale pred 

oddelkom. 

4.2 Priseljenci  
Migracije so zaradi različnih razlogov postale realnost 

sodobnega časa. Na eni strani imamo ekonomske 

migrante, ki so prišli v Slovenijo v želji izboljšati si 

materialne in socialne razmere, pod drugi strani pa 

poznamo tudi prisilne migrante oz. begunce, ki so 

poiskali v Sloveniji zatočišče zaradi vojn, kršenja 

človekovih pravic, naravnih nesreč ... (Mikuš Kos idr., 

2017). Ljudje pa se izseljujejo tudi zaradi osebnih in 

družinskih vzrokov (izobraževanje, poroka) (Vižintin, 

2017). Na naši šoli smo imeli v šolskem letu 2018/2019 

osem učencev priseljencev. »Kot tujci so v Sloveniji 

najpogosteje prepoznani priseljenci iz nekdanjih 

jugoslovanskih republik.« (Vižintin, 2017, str. 59), največ 

iz Bosne in Hercegovine, čeprav prihajajo tudi iz Kosova, 

Albanije, Ukrajine, Makedonije ... (Mikuš Kos idr., 

2017).  

Z vključenostjo v izobraževalni sistem otroci priseljenci 

obdržijo svojo socialno vlogo. Zagotovljeno imajo 

strukturo dneva, hkrati pa jim delovne obveznosti in 

vključenost v družbo omogočata rast samopodobe in 

samozavesti (Mikuš Kos idr., 2017). »V razred vstopajo s 

strahom, tesnobo, enako kot slovenski otrok, ko vstopi v 

nov razred, le da je ta strah mnogo večji.« (Mikuš Kos, 

2017, str. 61). Podporo najdejo tako pri vrstnikih kot 

učiteljih. »Za otrokov občutek varnosti, sprejetosti, 

vključenosti, pripadnosti so največjega pomena odnosi s 

sošolci.« (Mikuš Kos, 2017, str. 66). Po besedah učenk iz 

Bosne, ki sta lani vstopili v deveti razred in zaključili OŠ, 

je bil največji strah ravno strah pred tem, da jih sošolci ne 

bi sprejeli. To je bil po njunem doživljanju večji problem 

kot usvajanje novega jezika. Na nek način je to normalno, 

saj je potreba po pripadnosti ena od temeljnih človekovih 

potreb. 

»Kakovost in uspešnost vključevanja otrok priseljencev se 

odločilno izraža v tem, ali pedagoški delavke, delavci, 

prepoznavajo različnost med otroki.« (Vižintin, 2017, str. 

165). Tudi med njimi so namreč razlike. Nekateri so 

nadarjeni, drugi imajo specifične težave, spet drugim 

manjka samozavesti ali pa so zaprti vase. »Zahteve in 

pričakovanja učiteljev naj spodbujajo njegovo 

zmogljivost prilagajanja in učenja.« (Vižintin, 2018, str. 

66). »Nizka pričakovanja učiteljev do otrok priseljencev 

imajo negativen vpliv na njihove dosežke. /.../ Mentorstvo 

v različnih oblikah in z različnimi udeleženci lahko zelo 

izboljša šolske dosežke.« (Vižintin, 2017, str. 90). 

Priseljence naj se vključuje v različne dejavnosti: 

razvedrilo, učna pomoč, natečaji, prostovoljstvo, a je 

treba paziti, da jih ne preobremenimo. Pomemben 

varovalni dejavnik je tudi vključenost v dejavnosti, kjer 

jezik ni ovira (npr. likovno izražanje) ali pa kjer lahko 

uporablja materni jezik (Mikuš Kos, 2017). Izkazalo se 

je, da so natečaji lahko en od načinov, kako izpovejo 

svojo življenjsko zgodbo, izpostavijo stiske, ki so jih 

doživeli ali jih doživljajo. Pomembno je tudi vedeti, da 

nekateri natečaji omogočajo izražanje v njihovem 

maternem jeziku, kar bi bilo za učence priseljence lahko 

sproščujoče in navdihujoče. Mednarodni natečaj Dječje 

carstvo, ki traja že 14 let, je namenjen osnovnošolcem iz 

Bosne in Hercegovine (Republike Srbske in Federacije 

BiH), Srbije, Črne Gore, Hrvaške, Slovenije in 

Makedonije. Pišejo pesmi na poljubno temo. »Pomembno 

je, da imajo priseljenci občutek, da so sprejeti skupaj z 

njihovim jezikom, saj to pri njih ustvarja občutek 

varnosti, krepi njihovo samopodobo in željo po 

integraciji.« (Knaflič 2016, v Vižintin 2017, str. 272). 

Kar nekaj natečajev se vsako leto dotika ljubezni do 

domovine in razmišljanja o njej (natečaj Dom, Moja 

rodna domovina, A se štekaš?, natečaji v okviru Društva 

Naša zemlja). Ob spodbudi k sodelovanju damo 

priseljencem vedeti, da je njihov materni jezik dragocen, 

kar je dobro za rast zdrave samopodobe in oblikovanje 

identitete v novem okolju. Spoznajo, da sprejemamo 

njihovo domovino in tako začnejo lažje sprejemati 

Slovenijo. »Pomembno je ponovno vzpostaviti notranje 

ravnovesje in ravnovesje z okoljem, zgraditi novo 

identiteto in novo videnje prihodnosti.« (Mikuš Kos, 

2017, str. 45). Z natečaji lahko priseljenci ob pomoči 

mentorja usvajajo slovenski jezik, se naučijo ubesediti 

čustva, se samopotrjujejo, iščejo svoje talente, so deležni 

pohvale in pozornosti mentorja ... Pomembno pa je, da se 

jih k aktivnosti ne sili in da se jim pomaga, če so v stiski 

(Mikuš Kos, 2017).  

5. VLOGA UČITELJA-MENTORJA 
Beseda mentor izvira iz grške mitologije. Odisej je pred 

odhodom v Trojansko vojno svojega sina in družino 

predal v varstvo svojemu prijatelju Mentorju. Beseda je 

tako povezana z izkušenjskim učenjem, saj je Mentor 

podpiral in vodil Odisejevega sina Telemaha ter mu 

postavljal različne izzive. Pomembno je ustvarjati 

priložnosti, da učenec lahko raste in razvija svoje talente, 

potenciale. Mentor naj bo potrpežljiv, toleranten in dober 

poslušalec (Zalar Premrl in Novak, 2018). Prepoznava 

naj individualne potrebe in stališča, pri delu pa upošteva 

različne zmožnosti učencev. Mentorjeva naloga je 

opogumljati in vzgajati k sodelovanju, solidarnosti. Biti 

mora odprt za predloge, spoštovati učenčeve ideje. 

Njegova naloga je usmerjati, spodbujati spremljati in 

voditi učenca po njegovi poti učenja in raziskovanja. 

Dober mentor nudi podporo in postavlja visoke standarde 

(Brečko in Painkret, 2018). Prepričani smo, da učenci 

lahko dosežejo tisto, kar od njih pričakujemo. 

Pričakovanje učitelja na učenca deluje kot 

samouresničujoča se prerokba. To pomeni, da učenec 

verjame, da zmore, če v to verjame učitelj (Gomboc, 

2011; Ferbežer 2002, v Ferbežer 2008a). S tem jim na 

nek način izkazujemo zaupanje v naprej. In mnogi to 

izkoristijo, ker želijo upravičiti to zaupanje. Naklonjenost 

in spodbude opogumljajo učence, da si postavljajo nove 

cilje. Pohvala je pri tem nepogrešljiva. Ta mora biti 

osebna, takojšnja, zaslužena, dosledna in konkretna 

(Youngs, 2000). Učenec ceni svoj dosežek, če ga ta 

čustveno obogati. »Če naloga ni zahtevna, mu ne 

predstavlja izziva in mu ne prinese nobenega 

zadovoljstva.« (Ferbežer idr. 2008b, str. 58). Prelahke 

naloge ne dvigujejo samospoštovanja. Dobro je, da je 

izziv koristen in da mora učenec vanj vložiti nek trud, 
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napor (Youngs, 2000). Mentor s primernimi nalogami 

pomaga učencu začutiti, da je vreden, pomemben in da 

zmore, zato mora ta spoznati otrokova čustva, interese, 

potrebe in izkazovati zanimanje za to, kar ima povedati. 

Učitelj, ki je mentor pri natečajih (Ferbežer idr., 2008b): 

 ima možnost za odkrivanje novih talentov; 

 vpliva na razvoj talentov; 

 spodbuja k vztrajnosti, samostojnosti in 

radovednosti; 

 daje učencem prosto pot; 

 priskrbi dodatno gradivo; 

 spodbuja k vrstniškemu sodelovanju; 

 se uči skupaj z učenci in odkriva nove stvari; 

 omogoča različne domišljijske dejavnosti (likovna, 

besedna umetnost); 

 se pogovarja, posluša, sprašuje. 

Pri svojem delu mentor upošteva glavne paradigme 

mentoriranja (Brečko in Painkret, 2018), ki so: 

 učenje, 

 razvoj, 

 recipročnost in 

 stalna komunikacija. 

Mentor sprejema drugačnost in s svojim zgledom 

dokazuje, da je pomembno sprejemati druge in njihov 

način razmišljanja. Pet otrokovih vrst svobode po Virginii 

Satir (v Ferbežer idr., 2008a, str. 39): 

1. Svoboda videti in slišati, kar je tukaj in sedaj, 

namesto kar bi moralo biti, kar je in kar bo. 

2. Svoboda besede, izraziti, kar nekdo čuti in misli, 

namesto kar bi moral čutiti in misliti. 

3. Svoboda čustvovati, kar nekdo pristno čuti, namesto 

kar bi moral čutiti. 

4. Svoboda vprašati, kar si želi, namesto vedno čakati 

na dovoljenje. 

5. Svoboda tvegati v svojem lastnem prepričanju, 

namesto izbire izključno varnega in »nemajavega 

čolna«. 

Učitelj lahko med poukom ali prek natečajev pri učencih 

in z njimi razbija predsodke, katerim so izpostavljeni 

nadarjeni (posmehovanje, žaljenje s »piflarji« ...) in 

priseljenci (izločanje iz igre, zbadanje zaradi napačnega 

naglaševanja besed ali sklanjanja, posmehovanje in šale 

na njihov račun). Učitelj mora biti takten in spodbujati 

medkulturni dialog, ne da bi bil kdo zaradi tega v zadregi. 

Gre za razvijanje medkulturne zmožnosti, ki je 

vseživljenjski proces in je izziv tudi za nas učitelje. 

Glavne značilnosti medkulturne zmožnosti so empatija, 

spoštovanje mnenj drugih, odprtost za nove izkušnje, 

tolerantnost do nejasnih, nepredvidljivih situacij, znanje, 

sposobnost prilagajanja vrednotam drugih, zavedanje 

lastne kulturne identitete, občutek za občutljive teme brez 

stereotipov in predsodkov (Vižintin, 2017). 

6. ZAKLJUČEK 
Učitelj-mentor ima v življenju učenca (nadarjenega, 

priseljenca, učenca z nizko samopodobo ...) lahko 

pomembno vlogo in marsikaterega učenca zaznamuje. 

Biti učitelj ni služba, je poslanstvo. Nismo uradniki, 

ampak oblikujemo ljudi. Biti moramo dobri opazovalci, 

poslušalci, usmerjevalci, spodbujevalci ... Z natečaji 

lahko vplivamo na učenčevo samopodobo in njegovo 

samozavest. Pomagamo mu graditi njegovo lastno 

vrednost in identiteto. Vsak učenec želi biti uspešen. A 

želja ni dovolj. Biti mora tudi motiviran. Če učenec nekaj 

bi, a si ne upa, lahko vskoči učitelj s spodbudo in 

pomočjo. Naloga nas učiteljev-mentorjev je, da jih 

skušamo motivirati in jim omogočiti, da so uspešni. 

Pomaga jim prepoznavati in zadovoljevati potrebe. 

Učenec mora (iz)vedeti, da je potreben pogum, da si 

dovoliš biti nepopoln. Pomembno je, da učitelj učence 

uči, da ni treba biti vedno popoln. Zdi se, da mora biti 

sodobni učenec popoln, torej odličnjak, s samimi 

odličnimi. To od njih pričakujejo nekateri starši, včasih 

tudi učitelji. Ni treba biti vedno najboljši, potrebno pa je, 

da se vedno trudiš po svojih najboljših močeh. 

Verjamemo, da je za mnoge učence že povabilo k 

sodelovanju na natečaj lahko velikega pomena, ki mu da 

potreben zagon, notranjo motivacijo, da bo opravil 

nalogo. In pričakovanje učitelja, da zmore, naredi čudež. 

Mnogokrat res zmore, čeprav še sam ne more verjeti, da 

je uspel. Učenec je ponosen nase in na svoj dosežek. Nanj 

so ponosni tudi starši in vrstniki. Če je kasneje na 

natečaju še nagrajen, ga to dvigne do neba. Ob uspehih 

naj učitelj učence uči uživati v zadovoljstvu in biti 

ponosen nase. Učitelj s svojo pohvalo ob dosežku ali 

napredku učencu pokaže, da je nanj ponosen. Za učenca  

je pomemben osebni stik, da začuti učitelja kot človeka. 

Pomembno se nam zdi, da se učencem omogoči iti tudi 

na podelitev nagrad in priznanj. Če je le mogoče, naj gre 

z njimi tudi mentor. To so neformalna srečanja, kjer drug 

drugega spoznamo v drugačni vlogi. Na naši šoli je to 

dobro urejeno. Dobro in spodbudno se nam zdi, da je 

večina del (izbere urednica glasila, ker prav vseh del žal 

ni mogoče umestiti), ki nastajajo za natečaje, ob koncu 

leta objavljena v glasilu OŠ Rodica Utrip Rodice. 

Nekatera dela učencev se predstavi v Šolski publikaciji 

OŠ Rodica. In veselje, ko ti zagledajo svoje delo 

objavljeno, v njih najbrž odmeva kar nekaj časa. Takrat 

se gotovo počutijo samozavestne in pomembne. In 

prepričani smo, da jim lastno vrednost dvigujejo tudi 

njihovi starši, ki se veselijo z njimi. 
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POVZETEK  

Klasična grška arhitektura je večna. Gradbeni stebri - temelji te arhitekture - edinstveni. Kako doseči, da bodo učenci začutili 

to nesmrtnost, edinstvenost in lepoto? Hkrati pa doseči, da bo to znanje trajno in uporabno? Izkušnje poučevanja so pokazale, 

da so preproste in enostavne stvari v duhu pregovora »manj je več« v prepletu tradicionalnega poučevanje in sodobne 

aktivnosti učencev najbolj učinkovite. V prispevku je predstavljena učna ura zgodovine na temo Antična Grčija (učna enota 

Antična grška kultura). Uvodni del ure je izpeljan tradicionalno: s pomočjo slikovnega gradiva podam osnovne informacije o 

grški arhitekturi, poudarek je na grških stebrih. Glavni del ure je namenjen aktivnostim učencev. Učenci imajo na razpolago 

slikovno gradivo, bel papir, škarje in lepilo. Njihova naloga je, da z razpoložljivim materialom, v paru, izdelajo tri osnovne 

grške stebre: dorski, jonski in korintski. Naloga, ki jo učenci dobijo, je torej večplastna: navaja jih na delo v dvojicah, njihova 

aktivnost temelji na opazovanju, ustvarjanju in različnih spretnostih, razvija tudi njihovo predstavljivost. Ker ni vnaprej 

pripravljenih predlog in šablon, jih naloga ne ukaluplja/usmerja, ampak jih sili k inovativnosti in unikatnosti. Pri pregledu 

izdelkov ugotovimo, da so vsi izdelki drugačni, dovoljena je umetniška svoboda. Učno uro zaključimo tako, da učenci ob 

slikovnem gradivu prepoznajo tipe stebrov in se seznanijo z najpomembnejšimi gradbenimi dosežki starih Grkov. 

Ključne besede  

klasična grška arhitektura, gradbeni stebri, aktivnost učencev, ustvarjalnost, inovativnost 

ABSTRACT  

Ancient Greek architecture is eternal. Building pillars - the foundation of this architecture is unique. How to make students 

feel the immortality, uniqueness and beauty? At the same time, will this knowledge be lasting and useful? Learning 

experiences have shown that plain and simple things in the spirit of the proverb "less is more" in the mix of traditional 

teaching and modern student activity are the most effective. The article presents a history lesson on the topic of ancient 

Greece (the teaching unit of Ancient Greek Culture). The introductory part of the lesson is carried out traditionally: I give 

basic information about the Greek architecture through the visual material, the emphasis is on the Greek pillars. The main 

part of the lesson is planned as students' activities. Students have pictorial materials, white paper, scissors and glue. Their 

task is to produce three basic Greek pillars (Doric, Ionian and Corinthian) with the available material, in pairs. The task that 

students get is thus multifaceted: they get used to work in pairs, their activity is based on observation, creativity and different 

skills, and their perception is developed, too. There is no pre-prepared source material and patterns, so students are not 

moulded / directed, but forced to being innovating and unique. When reviewing, we find out that all products are different, 

the, artistic freedom is allowed. The lesson is concluded in the way that students identify the types of columns through visual 

materials and learn about the most important building achievements of the ancient Greeks. 

Keywords 

ancient Greek architecture, building pillars, students activity, creativity, innovativeness 

1. UVOD  
Kvaliteta poučevanja je poleg številnih drugih dejavnikov 

v največji meri odvisna od metod podajanja znanja, 

njihovih ustreznosti, kakovosti in raznovrstnosti. 

Današnji pristopi poučevanja se prilagajajo miselnosti 

učencev in temeljijo na njihovem aktivnem vključevanju, 

ki je lahko miselnega, fizičnega ali čustvenega izvora, ter 

je za skladiščenje podatkov ključnega pomena. Tu se 

pojavi večna dilema: ali učencem v učni uri nanizati čim 

več podatkov in biti učitelj – podajalec snovi ali izbrati le 

nekaj ključnih informacij ter na njihovi podlagi aktivirati 

učence.  Ker je učna enota Antična grška kultura zelo 

obsežna, je skladno s tem najbolj uporabna metoda 

frontalna, podprta s slikovnim gradivom.  

Kaj pa storiti v primeru, ko je zgodovina na urniku sedmo 

šolsko uro?  

 

 

Takrat ta metoda zagotovo ne deluje, saj so učenci že 

močno utrujeni in prepolni vseh novo pridobljenih 

informacij. Ko sem se pred leti znašla v takšni situaciji in 

iskala rešilno bilko za tekočo uro, sem na mizi opazila 

nekaj likovnega materiala. Porodila se je ideja. Prekinila 

sem predavanje, učencem naročila, naj zaprejo zvezke, 

dobro opazujejo slikovno gradivo  in v paru izdelajo tri 

osnovne grške stebre. Uporabili so lahko le škarje, papir, 

lepilo in svojo domišljijo. Učenci so oživeli, nastal je 

ustvarjalni nemir in ura je prehitro minila. Stebri, ki so jih 

izdelali, so bili raznovrstni: veliki in majhni, ozki in 

široki, ravni in poševni, nekateri nedokončani. Ko smo si 

ogledovali nastale izdelke, so bili učenci navdušeni, 

njihovo pozitivno razpoloženje in zadovoljstvo ob koncu 

ure pa se je preneslo tudi name. Naslednje leto sem 

metodo dopolnila in izpopolnila ter pripravila učno uro, 

ki je kombinacija različnih didaktičnih pristopov, 
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poudarek je na aktivni vlogi učenca. Odlično se je 

izkazala povezava med zgodovino in likovnim 

ustvarjanjem. In tako že nekaj let po načelu »manj je 

več« izpeljujem uro grške arhitekture. Model takšnega 

poučevanja vključuje obvladovanje osnovnih spretnosti, 

kot so opazovanje, vizualizacija, (fino) motorika, 

načrtovanje, sposobnost interakcije z drugimi (delo v 

paru, razdelitev odgovornosti), sposobnost delovanja in 

ustvarjanja kljub motnjam iz okolja (usmerjenost h 

končnemu cilju, skoncentriranost), predvsem pa spodbuja 

učenčevo samostojnost. Vsi ti dejavniki pripeljejo do tako 

željenega trajnejšega znanja, ki je sestavljeno iz 

predmetnih vsebin in vsebin, ki jih učenec lahko 

uporablja v vsakdanjem življenju. Pridobljeno znanje je 

tako večplastno, učenec pa pridobi najrazličnejše 

psihološke, tehnične, komunikacijske in strokovne 

kompetence.  

2.  UČNA URA 

2.1. Didaktično-metodični podatki 
Učna tema: Antična Grčija 

Učna enota: Antična grška kultura (grška arhitektura) 

Učne oblike: frontalna, delo v dvojicah 

Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda 

dela s slikovnim gradivom  

Didaktična sredstva in pripomočki: AV sredstva (LCD 

projektor), računalnik 

Motivacijske tehnike: plastično oblikovanje, slikovna 

demonstracija, besedna demonstracija 

Učna načela: nazornost, sistematičnost, vzgojnost, 

ustreznost, aktivnost 

Medpredmetne povezave: geografija, likovna umetnost, 

tehnika in tehnologija, DKE 

Učni cilji 

 Glavni: učenec zna našteti in opisati značilnosti 

grške arhitekture, razvija zmožnost opazovanja, 

predstavljivosti, likovnega mišljenja in domišljije, 

ob učni dejavnosti bogati čustvene, socialne in 

estetske osebnostne kvalitete, razvija zmožnost 

doživljanja lepote v umetninah, razvija zmožnost 

oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnega 

dela 

 Vsebinski: navede osnovne stebre grške klasične 

arhitekture, oceni pomen grške arhitekture, opiše 

značilnosti grške klasične umetnosti in navede njene 

značilne spomenike 

 Delovni: opazuje, komunicira in se dogovarja o 

načinu dela, aktivno posluša, opazuje in plastično 

oblikuje 

2.2. Potek vzgojno-izobraževalne ure 
2.2.1.Uvodni del ure 

Z učenci si za uvodno motivacijo ogledamo slikovno 

gradivo (elektronske prosojnice) nekaterih najbolj znanih 

in prepoznavnih grških stavb. Moji komentarji ob 

prosojnicah so skopi, povem le imena stavb (Partenon, 

Erehtejon, preročišče v Delfih …), učencem pa naročim, 

da je njihova edina naloga opazovanje. Po končanem  

ogledu jih vprašam, kaj je skupnega vsem videnim 

stavbam.  Odgovore zapišem na tablo in obkrožim besedo 

stebri (ta beseda je vedno prisotna). Z uvodnim delom 

učence pripeljem do teme tekoče ure: Antična grška 

kultura – grška arhitektura. To je naslov, ki ga učenci 

zapišejo v zvezek. 

Primer slikovnega gradiva: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Slika 1: Gradnja grškega templja, dorski stil [2] 

2.2.2.Glavni del ure 

Učencem razdelim delovni list, kjer so prikazani trije 

osnovni grški stebri: dorski, jonski, korintski. Na kratko 

jim razložim temeljne značilnosti posameznih stebrov. 

Učenci si podatke dopišejo na delovni list. 

   
Slika 2: Primer delovnega lista za izpeljavo učne ure [6] 

V nadaljevanju ure se učenci  razdelijo v pare, nato jim 

podam navodilo za delo, ki je zelo enostavno: na 

razpolago imajo papir, škarje in  lepilo. Njihova naloga 

je, da v 15 minutah izdelajo  grške stebre. Dobro morajo 

opazovati, se med seboj pogovoriti, nato sledi akcija. 
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Poudarim, da delitev na lepe in grde stebre ne obstaja ter 

da je pri delu dovoljena umetniška svoboda in naj 

ustvarjajo skladno s svojimi zmožnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3 in 4: Akcija se je začela 

Pri delu opazujem učence: nekateri si naredijo načrt, 

nekateri skicirajo, spet drugi se prepirajo, tretji se 

zabavajo… Kljub temu da je končni cilj za vse učence 

enak, je poti za dosego tega cilja neskončno. Ustvarjanje 

in medsebojna komunikacija zelo nazorno pokaže, kako 

se učenci srečujejo z izzivi in kako rešujejo probleme. 

Vedno se najde par, ki izjavi, da tega ne zna. To je 

trenutek, ko učencem povem, da tak odgovor ni rešitev. 

Izjava »ne znam« v prenesenem pomenu velikokrat 

pomeni »ne da se mi« in to izjavo smo skupaj z učenci 

zamenjali s »potrudil se bom«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ustvarjamo 

Pet minut pred iztekom časa jih opozorim na uro. Po 15 

minutah si ogledamo narejene izdelke in se pogovorimo o 

poteku dela, izzivih in težavah, na katere so naleteli pri 

ustvarjanju (praksa je pokazala, da največji problem 

predstavlja pritrditev stebrov na podlago). Refleksija 

predstavlja pomembno zaključevanje ustvarjanja, saj 

učenci razmišljajo o svojem delu, kako so delali, kaj so 

naredili, kako so se ob tem počutili. Učenci tako sami 

ugotovijo, ali so dosegli začrtani cilj ali pa morajo izdelek 

še dopolniti, popraviti, teoretično znanje pa še poglobiti.  

2.2.3. Ponavljanje in utrjevanje znanja 

Ponavljanje in utrjevanje snovi poteka tako, da na tablo 

zapišem odgovore: dorski stebri, jonski stebri, korintski 

stebri. Naloga učencev je, da sestavijo vprašanje, na 

katerega lahko odgovorijo z danimi odgovori. 

Za lažjo predstavitev dodajam tudi primer:  

 Vprašanje: Kateri stebri delujejo zelo masivno in 

trdo?   

 Odgovor: Dorski stebri. 

Učenci večino tega, kar  slišijo in vidijo, ne morejo hitro 

predelati. »Potrebujejo čas in utrjevanje, da se jim 

informacije »uležejo« v spomin«. [3] Zato ponovno 

predvajam  uvodne elektronske prosojnice grških stavb. 

Tokrat učenci aktivno sodelujejo in ugotavljajo vrste 

stebrov. Sama  posredujem še nekaj informacij o 

prikazanih stavbah. Učenci ob moji razlagi dopolnjujejo 

manjkajoče podatke na delovnem listu. V tem delu učne 

ure dobim pomembno povratno informacijo o osvojenem 

znanju, ki je, glede na izkušnje, vedno v visokih 

odstotkih. Po končani nalogi skoraj vsi učenci  obvladajo 

osnovne stebre. Posredovanje ostalih informacij o grški 

arhitekturi je zaradi tega učinkovitejše, saj so učenci 

ponosni na svoje znanje in veliko bolj motivirani tudi za 

frontalno podajanje snovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Končni izdelki 

3. ZAKLJUČEK 
Izkušnje, ki so jih učenci pridobili pri opisani uri, so 

večplastne in čustveno intenzivne. Ker ne gre za 

vsakdanje izkušnje, si podatke zapomnijo hitreje, z 

uporabljenimi metodami dela pa pot do znanja postane 

zabavnejša, notranja motivacija se poveča, znanje postane 

trajnejše in uporabnejše.  

Naloga (izdelava stebra) na prvi pogled izgleda 

enostavna, vendar pa od učenca zahteva ročne spretnosti, 

natančno opazovanje, nove zamisli, ideje, samostojno 

delo, sodelovalno učenje, omogoča, da se učenci učijo iz 

napak, poleg tega pa morajo učenci novo osvojeno znanje 

uporabiti v različnih učnih situacijah. 

Zahtevane naloge se dotaknejo tudi učenčeve osebnosti: 

»ob delu spoznavajo in odkrivajo svoja močna in šibka 

področja, ob ustvarjalnem procesu se učijo kritično 

ovrednotiti svoje izdelke in jih tudi popraviti in izboljšati, 

če je to potrebno. Učijo se, da so napake in neuspeh 

sestavni del življenja«. [5]  
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Ker nobena metoda poučevanja ni idealna in vedno 

uspešna, sem pri uri uporabila kombinacijo tradicionalne 

in sodobne metode poučevanja. Kombinacija obeh je 

poleg učnih ciljev in vsebin  odvisna tudi od razvojne 

stopnje učencev in njihove motiviranosti. Nenazadnje pa 

je uporaba metod odvisna od razredne klime, 

medsebojnega zaupanja in časa, ki ga imamo na 

razpolago. 

Svoj prispevek bom zaključila z besedami Paula Ginnisa: 

»Včasih je treba upočasniti tempo in pustiti prostor za 

učenje, ne le za poučevanje…«  [3]. 
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POVZETEK  

Na Gimnazijo Škofja Loka vsako leto v mesecu marcu ali aprilu povabimo gosta, ki ima pomembno javno vlogo in lahko 

prispeva k razvoju pozitivnih vrednot med mladimi. Na enem od pogovornih večerov je bil naš gost tudi slovenski režiser 

Rok Biček. Na šoli smo pripravili medpredmetni projekt. Dijaki so si ogledali film Družina, ki odpira številne teme 

(odraščanje, različna socialna okolja, vloga izobraževalnih, socialnih in drugih ustanov ter skupin pri razvoju mladostnika in 

oblikovanju življenjskih izbir …). Tako film kot pogovor z režiserjem  sta ponujala obilo izhodišč za razmislek in sta bila 

dobra refleksija družbe in hkrati sta ponujala možnost za »pogled v ogledalo« vsakogar izmed nas. Celoten projekt je bil za 

dijake oddelka koristen z mnogo vidikov: osveščenost o problemih, ki jih obravnava film, pomembnost  posameznika pri 

pripravi skupinskega projekta, hkrati pa je ponudil možnost za razmislek tudi ostalim dijakom šole in udeležencem dogodka. 

Ključne besede  

pogovorni večer, medpredmetni projekt, dokumentarni film, kritično razmišljanje  

ABSTRACT  

In April every year, Grammar School Škofja Loka invites a guest, who has an important public role and can contribute to the 

development of positive values among young people. At one of the conversation evenings our Slovenian director Rok Biček 

was our guest. At our school we prepared a cross-curricular project. The students watched the film Family, which opened 

many topics (growing up, different social environments, the role of educational, social and other institutions and groups in the 

development of adolescents and their formation of life choices ...). Both the film and the conversation with the director after 

the film offered plenty of starting points for reflection and were a good reflection of the society. At the same time they 

offered the opportunity to "look into the mirror" of each of us. The entire project was useful for the students of the 

department in many aspects: awareness of the problems dealt with by the film, the importance of an individual in the 

preparation of a group project, and at the same time it offered the opportunity for reflection also for other students at our 

school and the participants of the event. 

Keywords 

talk nights, cross-curricular project, documentary, critical thinking

1. UVOD  
Na Gimnaziji Škofja Loka vsako šolsko leto 

organiziramo pogovorni večer. V goste smo tako že 

povebili Anito Ogulin, predsednico Zveze prijateljev 

mladine Ljubljana Moste – Polje, ki prek različnih 

socialno podpornih projektov ponuja pomoč ljudem v 

stiski. Obiskala nas je tudi  Nataša Brajdič, ki je na 

novomeški policiji zaposlena kot policistka – Romkinja 

in pravi, da je nekakšen most med Romi in Neromi. 

Gostili smo tudi dobitnika nagrade za najboljši prvenec 

na Slovenskem knjižnem sejmu Zorana Kneževića. 

Nagrado je dobil za zbirko kratkih zgodb z naslovom 

Dvoživke umirajo dvakrat. Zanimiv pogovorni večer je 

bil tudi z Lenartom J. Kučićem, novinarjem, ki se ukvarja 

s problematiko medijev in s tem, kako se mediji 

spreminjajo v sodobnem digitalnem času. Obiskala nas je 

tudi Vlasta Nussdorfer, takrat še varuhinja človekovih 

pravic. Na vprašanja naših dijakov je odgovarjal tudi 

Arne Hodalič, slovenski fotograf, popotnik, novinar, 

potapljač in jamar. V nadaljevanju bom predstavila 

pogovorni večer z Rokom Bičkom, režiserjem 

celovečernega dokumentarnega filma Družina. 

Pogovorni večeri so medpredmetni projekt. Rezultat tega 

projekta je prireditev, na katero so vabljeni dijaki 3. in 4. 

letnikov, profesorji Gimnazije Škofja Loka, starši 

dijakov. Prireditev je namenjena tudi širši javnosti. 

Pogovorni večer pripravijo dijaki enega izmed oddelkov 

3. letnika. Pri pripravi sodelujemo psihologinja, 

profesorica slovenščine in profesorica sociologije. 

Na začetku šolskega leta s sodelavkami izberemo gosta, 

ki naj bi ga gostili na pogovornem večeru.   Potem si 

razdelimo naloge. Profesorica slovenščine dijake pripravi 

na vodenje pogovora, psihologinja pripravi različne 

delavnice, pri sociologiji pa obravnavamo različne teme, 

ki so povezane z učno snovjo: npr. človekove pravice, 

revščina, delovanje medijev, problem migrantov, družina, 
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šola… Priprave na pogovorni večer potekajo med urami 

slovenščine in sociologije. [3]  Nekaj nalog morajo dijaki 

narediti tudi doma. Sodelujejo vsi dijaki izbranega 

razreda. Njihova naloga je organizirati prireditev. Vsak 

dijak sam izbere zadolžitev. Tako so nekateri dijaki 

zadolženi za izdelavo vabil, ki jih potem razpošljemo 

različnim institucijam (npr. OŠ v Škofji Loka, občina…). 

Spet drugi imajo nalogo, da širšo javnost obvestijo o 

dogodku preko medijev (npr. radio Sora). Glasbeniki 

pripravijo in izvedejo glasbene točke med prireditvijo. 

Določena sta tudi dva dijaka, ki med prireditvijo 

fotografirata. Eden od dijakov napiše tudi poročilo, ki ga 

objavimo na spletni strani Gimnazije Škofja Loka in v 

lokalnih medijih (npr. Loški utrip). Dijaki so zadolženi 

tudi za pogostitev, ki sledi po zaključku prireditve. [5] 

2. OBRAVNAVANJE VSEBINE 

FILMA 
Pri pripravi pogovornega večera so sodelovali dijaki 3. e 

oddelka. Dijaki 3. e so si film ogledali, nato smo se pri 

predmetu sociologija pogovarjali o problemih, ki jih film 

ponudi. Omenili smo težave, s katerimi so soočajo 

družine danes. Včasih gre za revščino, stigmatizacijo in 

brezposelnost. Včasih za duševne težave, včasih za 

telesne tegobe in pogosto za kombinacijo več faktorjev. 

Poseben status družine se kaže v odnosu do nasilja. 

Oblike nasilja v družini so različne in se med seboj 

prepletajo, vse pa imajo močan vpliv na razvoj 

posameznikov znotraj družine. Tudi zanemarjanje je 

nasilje. Razpravljali smo tudi o osnovnih funkcijah 

družine, kot so ekonomska, reproduktivna, socializacijska 

in zaščitna. Družina torej spodbuja občutek varnosti, 

prenaša znanja, nudi čustveno podporo in je laboratorij 

odnosov. Pogovarjali smo se tudi o vrednotah. V filmu 

Družina smo zaznali pomembne  vrednote – spoštovanje, 

sodelovanje/solidarnost in občutek odgovornosti, ki naj bi 

jih posameznik ponotranjil že v svoji družini. [1] 

3. PRIPRAVE NA INTERVJU Z 

REŽISERJEM 

Dijaki so po ogledu filma Družina dobili domačo nalogo. 

Doma so preko različnih medijev (časopisi, revije, splet, 

radio, televizija) poiskali čim več informacij o režiserju 

Roku Bičku in njegovem filmu Družina. Poiskali so tudi 

dodatne informacije o temah, ki smo jih obravnavali pri 

urah sociologije. Vprašanja, ki so se jim porajala pri 

branju različnih besedil, so napisali v dokument na spletu. 

Dijaki so v dokumentu lahko prebrali že zastavljena 

vprašanja svojih sošolcev, tako da se vprašanja niso 

ponavljala.  

Pri predmetu slovenščina so spoznali značilnosti 

intervjuja: je javno besedilo, sodelujeta vpraševalec in 

vprašani/intervjuvanec,  nekateri intervjuji vsebujejo 

samo vprašanja in odgovore, drugi imajo na začetku t. i. 

predstavitveni uvodni del, v katerem so navedeni 

najpomembnejši podatki o vprašanem ali pa je dodana 

celo fotografija, intervjuji nimajo zaključka, vprašanja naj 

bi obsegala največ deset odstotkov intervjuja, saj je 

težišče intervjuja v odgovorih,  z intervjuji moramo 

izvedeti kaj novega. Poznamo dve vrsti intervjuja po 

vsebini: a) osebnostni (predstavitev zanimive osebe), b) 

tematski (predstavitev zanimive teme). Posebni obliki 

intervjuja sta izjava (odgovor na eno samo pomembno 

vprašanje) in okrogla miza (večstranski intervju, ki ga 

vodi t. i. moderator). Ločimo časopisne/revijalne, radijske 

in televizijske intervjuje (glede na to, kje so objavljeni).  

Pogovarjali so se o tem, kako pripraviti intervju 

(predstavitev gosta, izbira voditelja, vprašanja). Tako je 

tudi nastal scenarij za pogovorni večer. Dijaki so v 

nadaljevanju po skupinah razporedili vprašanja v različne 

sklope in določili vrstni red. Potem so skozi diskusijo 

oblikovali natančni vrstni red sklopov z vprašanji. 

Naslednja naloga v projektu je bila izbira moderatorja ali 

moderatorjev pogovora. V ta namen smo z dijaki izvedle 

delavnico z naslovom Zbiranje predlogov za moderatorja. 

Dijaki so v skupinah razpravljali, kakšen je dober 

moderator. Pogovarjali smo se o vlogi moderatorja in na 

kaj vse mora biti pozoren (npr. ves čas mora spremljati 

pogovor, poslušati odgovore intervjuvanca, paziti na 

časovni okvir prireditve, zapomniti si, kaj je 

intervjuvanec že povedal…). Pogovarjali smo se tudi o 

tem, da se spraševalec ne sme strogo držati vrstnega reda 

vprašanj. Prav tako spraševalec mora poslušati odgovore, 

da kasneje ne postavi vprašanja, na katerega je 

intervjuvanec že pred tem odgovoril. Spraševalec tudi ne 

sme ves čas gledati samo v list z vprašanji, ampak mora 

imeti očesni stik z intervjuvancem. 

V nadaljevanju smo si ogledali primer intervjuja, ki ga je 

z režiserjem Rokom Bičkom imela Ksenija Horvat v 

oddaji Profil. 

Potem so dijaki na list papirja napisali ime in priimek 

moderatorja oz. moderatorke. V nadaljevanju smo 

seznam zožili na 4 kandidate oz. kandidatke. Po 

razmisleku so nato dijaki glasovali za enega voditelja in 

eno voditeljico. 

4. PRIREDITEV 

Prireditev je potekala 13. marca 2018. V Kinu Sora je 

bila najprej projekcija filma Družina. Ogled je bil 

obvezen za vse ostale dijake 3. letnikov in dijake 4. 

letnika, ki so imeli sociologijo za izbirni predmet. Film 

Družina so si lahko ogledali tudi ostali dijaki Gimnazije 

Škofja Loka, pa tudi širša javnost. Sledil je pogovor z 

režiserjem Rokom Bičkom v Sokolskem domu v Škofji 

Loki. Pogovor z režiserjem je bil zelo sproščen, z 

veseljem je odgovarjal na zastavljena vprašanja 

spraševalcev, pa tudi na dodatna vprašanja publike. 

Predvsem so dijaki z zanimanjem poslušali, na kakšne 

probleme je naletel režiser v času snemanja, hkrati pa je 

dijakom razlagal o težavah, ki jih je imel njegov glavni 

protagonist in kako jih je skušal razrešiti (včasih sam, 

včasih pa se je obrnil tudi na režiserja dokumentarnega 

filma). 

5. ZAKLJUČEK 
Projekt, ki ga pripravimo vsako  šolsko leto, je po mojem 

mnenju dodana vrednost rednemu šolskemu delu. Dijaki 

spoznajo, kako je pomembno delo v skupini. Zavedajo se, 

da bo projekt uspešno izveden, če bo vsak opravil svojo 

nalogo po svojih najboljših zmožnostih. Vsak dijak tudi 

ugotovi, katere naloge so tiste, ki jih z veseljem in dobro 

opravi. Pa tudi dijaki, ki pri pouku niso tako uspešni, se v 

tem projektu lahko dokažejo in pokažejo svoje 

sposobnosti. Za dijake je pomemben tudi občutek, ki ga 

dobijo, ko vidijo in slišijo odobravanje s strani ostalih 
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obiskovalcev. Pogosto pa so tudi gostje tisti, ki pohvalijo 

njihovo prizadevanje in trud. 

Pomembno je tudi, da vsi dijaki sodelujejo v projektu. 

Dijaki tako vidijo, na kaj vse je potrebno biti pozoren pri 

pripravi in organizaciji takega projekta. Po končanem 

projektu tudi naredimo kratko analizo v zvezi z 

organizacijo in izvedbo projekta. Dijaki so kritični in 

povedo, katere aktivnosti oz. dejavnosti je potrebno pri 

naslednjem projektu izboljšati. 

Tudi film kot medij je dijakom zelo blizu. Pri pouku zelo 

pogosto uporabljam odlomke različnih filmov, da 

dijakom približam določeno učno temo. Pogosto pri tem 

pogrešam pomoč  didaktičnih gradiv. V tem primeru pa je 

režiser s sodelavci pripravil odlično didaktično gradivo, s 

katerim si je mogoče pomagati pri obravnavi. . [2] 

Film je s svojo tematiko dijakom omogočil pogovor o 

zelo različnih družbenih temah, ki so še kako aktualne 

danes. [4]Pogovor se je tako vrtel okrog teme o družini 

(oblika in funkcije družine, disfunkcionalnost družine…) 

Pogovarjali smo se tudi o ljudeh, ki živijo na robu družbe 

(marginalizirani posamezniki, kot so npr. osebe s 

posebnimi potrebami). Z dijaki smo se pogovarjali tudi o 

etični plati režiserjevega dela (ali ima pravico snemati 

družinsko življenje in ga predstaviti širši javnosti, kako je 

njegovo delovanje vplivalo na družinske člane in ostale 

sodelujoče). Dotaknili smo se tudi delovanja šolskega 

sistema (vključevanje posameznikov, delo šolskih 

svetovalnih delavcev), ipd. Film dijaka spodbuja h 

kritičnemu razmišljanju. Pri projektu  je dijakom 

omogočena  večja aktivnost in samoiniciativnost kot sicer 

pri pouku. 

Dijaki pri takem projektu pridobijo celo vrsto spretnosti, 

znanj in veščin, kot so npr. ustvarjalnost in 

samoiniciativnost, reševanje problemov in kritično 

mišljenje, sprejemanje odločitev in prevzemanje tveganj, 

prilagodljivost in vztrajnost, samodisciplina in čut 

odgovornosti, vodenje in skupinsko delo, načrtovalne in 

organizacijske sposobnosti, razumevanje družbenega, 

ekonomskega in kulturnega konteksta, jezikovne 

spretnosti itd.  

Ugotavljamo, da medpredmetne povezave spodbujajo  in 

zagotavljajo  timsko delo, razvijajo sodelovanje in  

medsebojno podporo učiteljev. Glede na to, da so tovrstni 

projekti zelo obsežni in zahtevajo veliko dodatnega dela, 

jih brez medsebojnega povezovanja učiteljev ne bi bilo 

mogoče izvesti. Podobno kot dijaki tudi učitelji v projekt 

stopamo tako z različnim strokovnim znanjem kot z 

drugačnimi osebnostnimi lastnostmi in sposobnostmi, kar 

ustvari sinergijo in nas uspešno pripelje do cilja.  
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POVZETEK  

Že desetletja je pisno sporočanje pri pouku tujega jezika (nemščina kot tuji jezik) imelo podrejeno vlogo. Zmeraj se je dajal 

poudarek in prednost sporočanju, ki temelji na govorjenem jeziku. Dandanes pa velja, da  dijake pri pouku tujega jezika 

učimo in napeljujemo v to smer, da se lahko ustno in tudi pisno prosto in neodvisno izražajo v tujem jeziku. Prišli smo do 

spoznanja, da je pisno sporočanje enakovredno ustnemu sporočanju. Pogosto pa se opaža, da mladostnikom primanjkuje 

motivacija za pisno sporočanje. Če pa še tukaj dodamo, da gre za pisno sporočanje za njih v tujem jeziku, jeziku, ki jim ni 

povsem blizu, se ta motivacija velikokrat še zmanjša. Zaradi tega je naloga učitelja, da dijake spodbuja in motivira za pisanje 

v tujem jeziku. Dobro možnost k temu ponuja kreativno pisanje. Predložen prispevek je tako primer dobre učne prakse, kako 

lahko s pomočjo kreativnega pisanja dijake motiviramo in spodbudimo, da se pričnejo lažje izražati tudi v pisnem sporočanju. 

Ključne besede  

kreativno pisanje, pouk nemščine, pisno sporočanje 

ABSTRACT  

Teaching writing skills in the German language class as a second language has been neglected for decades. The focus has 

always been on teaching or practicing speaking skills. However, today we no longer encourage students to speak fluently but 

also try to teach them to gain writing skills to be able to be confident and independent in their writing. We have come to 

conclusion that writing skills are equally important as speaking skills. It can be noted that students often lack motivation for 

practicing writing skills. In addition, they are also asked to express themselves in a foreign language in which they do not feel 

comfortable communicating therefore their motivation is also lower. A teacher plays an important role in encouraging and 

motivating students for writing in a foreign language. Creative writing is one great possibility. The following article is an 

example of a good teaching practice how to encourage and motivate students for writing using creative writing exercises to 

enhance their writing skills. 

Keywords 

creative writing, German language class, writing skills 

1. UVOD  
Naloge pri pouku nemškega jezika so zelo raznolike. 

Učencem bi se naj posredovalo osnovno znanje 

nemškega jezika, hkrati bi pa se naj ob tem razvijale tudi 

ustne kompetence in možnosti sporazumevanja v tujem 

jeziku. Pri pisnem sporočanju pa moramo upoštevati tudi 

to katere kompetence se učenci morajo naučiti in kakšne 

so njihove (dodatne) želje pri pouku tujega jezika. Ker je 

pisno sporočanje ključnega pomena tudi pri opravljanju 

splošne mature, mu v vseh štirih letih učenja nemščine, 

namenimo veliko časa. Mnogokrat dijakom pisno 

sporočanje predstavlja nujno zlo in se ga želijo otresti, 

zato se pogosto pri tem (tam kjer se le da) poslužujemo 

kreativnega pisanja. 

2. KAJ JE KREATIVNO PISANJE – 

OPREDELITEV POJMA 
Kaj natančno je kreativno pisanje je zaradi velikega 

nabora  in ne poenotenih možnostih, zelo težko opisati in 

definirati. Obstaja zelo veliko definicij in opisov, kaj je 

kreativnost in vsak avtor definira kreativnost nekoliko 

drugače, na svoj način. Spinner (2006) opisuje 

kreativnost kot pisanje, ki  ne nastaja v reprodukciji 

predpisanih vzorcev, ampak gre za pisanje, ki primarno 

strmi k osebnem izražanju in fantaziji. Če grobo 

povzamemo vse opise in definicije, lahko sklepamo, da je 

kreativnost spremljevalec našega vsakdana. Vsak človek 

je včasih kreativen, v večji ali manjši meri. Kreativni smo 

takrat, ko v življenju dosežemo nekaj novega, posebnega. 

3. PRINCIPI KREATIVNEGA 

PISANJA PO KASPERJU SPINNERJU 
Kasper Spinner kreativno pisanje opisuje s tremi pojmi: 

iritacija, ekspresivnost in imaginacija. (2006) 

- Iritacija: Didaktika kreativnega pisanja se nanaša na 

to, da učencem / dijakom da pogum, da izstopijo iz 

omejitev in se soočijo in spopadejo z novim – še ne 

poznanim. Za ta vzorec Spinner uporabi pojem  

iritacija. Kot primer navaja besede, ki si jih učenec 

izmisli sam, ki v jeziku (še) ne obstajajo, iritacija 

skozi vsebino besedila. (SPINNER: 2006  S.3) 
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- Drug pojem / princip kreativnega pisanja Spinner 

imenuje ekspresivnost. Pod pojmom ekspresivnost 

Spinner razume, da učenci nekaj osebnega (osebna 

izkušnja) skozi ustvarjalno pisanje udejanjijo –pride 

do izraza. Kot primer navaja tukaj uporabo glasbe. 

Učenci poslušajo skladbo in k temu (svojim 

predstavam ob poslušanju te glasbe) napišejo pesem, 

kratko zgodbo…(SPINNER: 2006  S.4) 

- Kot tretji možni pristop kreativnega pisanja Spinner 

imenuje imaginacijo. Imaginacija poteka tako, da 

učenci sedejo, zaprejo oči. Učitelj govori besedilo 

zelo počasi v meditativnem tonu. Nato učenci 

odprejo oči in zapišejo zgodbo. (SPINNER: 2006  

S.5) 

4. METODE IN MOŽNOSTI 

KREATIVNEGA PISANJA  
Po Ingrid Böttcher ( 1999 ) obstaja šest metod 

kreativnega pisanja. Te metode so pogosto med seboj 

zelo povezane in se tudi prepletajo. Včasih jih je zelo 

težko tudi med seboj ločevati. Te metode so: 

- Assoziative Verfahren (asociativni pristopi), 

- Schreibspiele (pisanje igre), 

- Schreiben nach Vorgaben, Regeln, Mustern (pisanje 

v skladu s specifikacijami, pravili, vzorci), 

- Schreiben zu und nach (literarischen) Texten 

(pisanje k literarnim besedilom) 

- Schreiben zu Stiuli (pisanje k Stiuliju), 

- Weiterschreiben an kreativen Texten (nadaljevanje s 

pisanjem kreativnih besedil). 

5. KREATIVNO PISANJE IN POUK 

NEMŠKEGA JEZIKA V GIMNAZIJI 
Pogosto se pri pouku nemškega jezika (nemščina kot 

drugi tuji jezik) srečujemo z dijaki, ki v gimnazijski 

program vstopajo z relativno dobrim znanjem  nemškega 

jezika. Ob tem moram poudariti, da se beseda »dobro« 

nanaša na bralno razumevanje in govorjenje. Pisno 

sporočanje je pri dijakih še zmeraj postavljeno v ozadje 

in jim povzroča preglavice in včasih tudi odpor do učenja 

nemškega jezika. Ker pa samo celota (ustno in pisno 

sporočanje) privede do dobrega znanja tujega jezika in 

njegove uporabnosti, se učitelji zavzemamo, da pri pouku 

pokrijemo in obravnavamo vse vidike; torej ne samo 

govorjenje, branje, poslušanje, pač pa tudi pisno 

sporočanje. Pisno sporočanje je tudi ključnega pomena 

pri opravljanju mature, saj morajo dijaki svoje znanje 

pravilnega slovničnega zapisovanja pokazati že pri 

slovničnih nalogah, pri zadnji maturitetni poli (pola 3) pa 

morajo zapisati dva pisna sestavka: A (pisno sporočanje v 

eni od stalnih sporočanjskih oblik), B (daljši pisni 

sestavek – prosti spis).  

Da bi dijakom lahko olajšala in približala pisno 

sporočanje, se že od začetka poslužujem  kreativnega 

pisanja. V nižjih letnikih kreativno pisanje vključujem  v 

obravnavano tematiko (bodisi slovnica ali besedišče) 

tako, da morajo sami zapisati zgodbo ali zgodbo sami 

nadaljevati. V višjih letnikih pa vključujem tudi pristop 

imaginacije in ekspresivnosti. Ugotovila sem, da je tak 

pristop in način dela dijakom  lažji, bolj pri srcu in razbije 

monotonost frontalnega pouka. Tako dijaki na zabaven 

način in nevede razvijajo in nadgrajujejo svoje zmožnosti 

pisnega sporočanja.  

6.  PRIMER NAZORNE UPORABE 

KREATIVNEGA PISANJA PRI 

POUKU NEMŠKEGA JEZIKA  
Spodnja primera, sta primera dobre učne prakse, kako v 

pouk nemškega jezika vključiti kreativno pisanje. 

A 

V tretjem letniku pri začetnem programu nemškega 

jezika obravnavamo slovnično strukturo Präteritum oz. 

enostavni preteklik. Ker je obravnava slovnice za dijake 

velikokrat suhoparna, težka in po njihovi presoji 

nepotrebna, sem se odločila, da jim to slovnično strukturo 

približam na nekoliko drugačen način; združila sem 

resnost in zabavo – poslužila sem se kreativnega pisanja.  

Na začetku učne ure sem dijake razdelila v 5 skupin in 

določila vodjo, ki je za svojo skupino zadolžen, da bo 

nalogo dobro opravila. Vsaki skupini sem razdelila svojo 

šablono z nedokončano zgodbo, ki je nosila naslov 

»zabavna zgodba«. To je izgledalo tako, da se je zgodba 

začela s stavkom, ki pa ni bil dokončan – manjkala je 

beseda. Manjkajočo besedo / besedno zvezo so dijaki 

morali izbrati sami iz nabora možnosti, ki sem jih jim 

predložila. Dijaki so morali najprej prebrati vse možnosti, 

ki so jim bile ob tem ponujene in se nato odločiti za 

najbolj smiselno / zabavno.  Zgodba je imela 12 takšnih 

polj, ki so jih dijaki morali zapolniti. Zaključek zgodbe 

pa ni bil podan in so ga morali zapisati sami po lastni 

presoji.  Tako je vsaka skupina dobila / sestavila svojo 

zabavno zgodbo. Vodje skupin so nato te zgodbe prebrale 

in predstavile drugim skupinam v razredu. Za dijake je 

bilo to zelo zabavno in zanimivo, saj so se sestavljene 

zgodbe ena od druge popolnoma razlikovale in dijaki niso 

vedeli katera zgodba je po vsebini pravilna. Odgovor na 

to vprašanje je bil preprost; vsaka zgodba je vsebinsko 

pravilna. Namen je bil spodbuditi njihovo kreativnost, 

razmišljanje in ustvarjalnost. Ko so vse skupine 

predstavile svoje zgodbe, smo se osredotočili še na 

povezovalno besedilo, ki je na šabloni že bilo zapisano. 

Dijake sem povprašala kaj ob tem opazijo. Ugotovili so, 

da je besedilo oz. da so stavki bili zapisani v preteklem 

času oz. Präteritumu. Glagole, ki so bili v enostavnem 

pretekliku so dijaki podčrtali z rdečo barvo, jih izpisali in 

pravilno spregali. Tako so na enostaven in zabaven način 

ponovili številne glagole v enostavnem  pretekliku.  

B 

Prav tako kreativno pisanje uporabim, kadar z dijaki 

obravnavam besedilno vrsto – življenjepis.  Dijaki to 

besedilno vrsto iz pouka slovenskega in angleškega 

jezika že dobro poznajo; torej obliko, kaj pišemo in česar 

ne… Da pa se na suhoparen način ne bi o tem podvajala 

tudi pri pouku nemškega jezika, uporabim kreativno 

pisanje. Na začetku učne ure dijakom  na tablo izobesim 

nekaj povedi. Povedi so izobešene ena za drugo – 

navpično po tabli. Da dijaki takoj ne opazijo zakaj gre, so 

vse besede zapisane z velikimi tiskanimi črkami.  
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Bin im Juni geboren. 

Alter: 34 Jahre. 

Regnerischer Tag: Donnerstag, 15. 6. 1985. 

Bin Zwilling nach dem Horoskop. 

Arbeite als Deutschlehrerin am II. Gymnasium Maribor. 

Richtige Entscheidung für das ganze Leben. 

Arbeite gern mit jungen Menschen zusammen. 

Dijake prosim, da povedi dobro preberejo in prevedejo v 

slovenski jezik. Vprašam jih, kaj mislijo na koga se te 

povedi nanašajo. Velika večina jih nemudoma odgovori, 

da name – njihovo učiteljico nemškega jezika, saj jim je 

večina teh informacij o meni že znana. Odgovorim 

pritrdilno, vendar z odgovorom, da jim je večina 

informacij o meni že znana, nisem popolnoma 

zadovoljna. Opozorim jih, da imajo na tabli še enega 

velikega pokazatelja, ki se nanaša na pravilen odgovor. 

Ko dijaki še enkrat dobro pogledajo tabelsko sliko, 

ugotovijo, da prva črka vsake povedi, prebrana od zgoraj 

navzdol, pomeni moje ime . Tako sem na vsako začetno 

črko v mojem lastnem  imenu zapisala poved, ki me 

natančneje opisuje. 

Po tem so na vrsti dijaki. V zvezke zapišejo svoje ime in 

priimek (navpično) in oblikujejo povedi, ki jih natančneje 

opisujejo in bi jih lahko uporabili tudi v življenjepisu / 

prijavi za delovno mesto. 

7. SKLEP 
Pisno sporočanje v tujem jeziku je za dijake velikokrat 

težek zalogaj, ki jim predstavlja težavo. Da bi pisno 

sporočanje postalo lažje, razumljivejše in bolj zanimivo, 

se pri pouku lahko poslužujemo tehniko kreativnega 

pisanja. Dijakom je tak način dela in učenja veliko bolj 

zanimiv in logičen. Skozi igro oziroma nalogo, se dijaki 

naučijo določene besedilne vrste in jo nato znajo 

uporabiti tudi v praksi. S pomočjo tehnike kreativnega 

pisanja, so dijaki aktivni, morajo znati razmišljati s svojo 

glavo, se pravilno izražati in nadaljevati zgodbo. Na tak 

način se naučijo novih besedilnih vrst, ki jih v pisnem 

sporočanju  pokažejo tudi pri opravljanju splošne mature. 

Če povzamem; kreativno pisanje je odličen način, kako 

dijake motivirati za učenje besedilnih vrst, ki so tudi nuja 

za opravljanje splošne mature.  
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POVZETEK  

V osnovnih šolah se srečujemo s heterogeno populacijo učencev. Med njimi so tudi otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami, ki za doseganje napredka potrebujejo nekoliko več pomoči, podpore in prilagoditev kot njihovi vrstniki. Pomoč in 

podpora pa se že nekaj časa ne navezujeta zgolj na področja pridobivanja, ohranjanja in izkazovanja znanja, pač pa strokovni 

delavci namenjajo več pozornosti tudi razvoju čustvenega, socialnega in vedenjskega področja pri učencih s posebnimi 

potrebami. V prispevku je, poleg vpliva posebnih potreb na razvijanje socialnih spretnosti, poudarjen pomen celostnega 

razvoja učencev ter konkretno predstavljen program za razvijanje socialnih veščin, ki se izvaja na šoli. V dejavnost so 

načrtno vključeni izbrani učenci, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Aktivno delo na področju razvoja socialnih veščin je tekom izvajanja doprineslo k pozitivnim 

spremembam na področju čustvenega, socialnega in vedenjskega delovanja učencev s posebnimi potrebami.  

Ključne besede  

Osnovna šola, učenci s posebnimi potrebami, strokovni delavci, socialne veščine, celostni razvoj 

ABSTRACT  

The population of students in primary schools is very heterogeneous. Among the students are children and youth with special 

needs who require somewhat more help, support and adjustments in comparison to their peers to make progress. For some 

time now, help and support have not been limited only to the areas of knowledge acquisition, maintenance and exhibition. 

Primary school teachers also devote extra attention to the development of emotional, social and behavioral areas of students 

with special needs. Along with dealing with the effects of special needs on the development of social skills, the article 

emphasizes the importance of integral student development and presents an actual programme for the development of social 

skills that is used at school. Individual students who are directed into an education adjusted programme with additional 

professional assistance by the official approval of special needs directives are intentionally selected for the activity. Active 

effort in the field of social skills development contributed to positive changes in the areas of emotional, social and behavioral 
activities of students with special needs.    

Keywords 

Primary school, students with special needs, primary school teachers, social skills, integral development 

1. UVOD  
Učenci s posebnimi potrebami se v osnovnošolskem 

okolju vsakodnevno srečujejo s številnimi izzivi. Slednji 

se ne pojavljajo zgolj na področju učnih zahtev in nalog, 

pač pa tudi znotraj sfere čustvenega doživljanja ter 

odnosov z vrstniki in strokovnimi delavci šole. Vpliv 

pridobljenih izkušenj v šolskem prostoru prerašča meje 

osnovne šole, saj slednje pomembno determinirajo tudi 

posameznikovo delovanje v domačem okolju ter 

posledično vplivajo na dinamiko učenčeve celotne 

družine.  

Posebne potrebe učencev običajno ovirajo sledenje učnim 

vsebinam, otežujejo proces razumevanja, sprejemanja, 

povezovanja, pomnjenja posredovanih informacij in 

izkazovanja znanja. Posledično otroci in mladostniki 

heterogene populacije, pogosteje kot njihovi vrstniki, 

doživljajo učni neuspeh. Ne glede na količino truda, ki ga 

vlagajo v učenje, obseg podpore in pomoči, ki so ju 

deležni, ter raven osebne motivacije se zdi njihov položaj 

brezizhoden. Šolsko delo lahko sčasoma popolnoma 

okupira njihov življenjski ritem ter zavzame vsak 

trenutek njihovega prostega časa.  

Vsak posameznik teži k doživljanju uspeha in tudi otroci 

in mladostniki s posebnimi potrebami si želijo biti 

zgledni in uspešni učenci. Uspeh poraja prijetna čustva, 

krepi samozavest, potencira posameznikovo motivacijo 

ter pripomore k lažjemu, bolj učinkovitemu vstopanju v 

socialne odnose in njihovemu ohranjanju. Učna uspešnost 

torej pomembno vpliva tudi na področje čustvenega, 

socialnega in vedenjskega razvoja. S poudarjanjem 

učenčevih močnih področij lahko pripomoremo k boljši 

učni uspešnosti in tako pomagamo preprečiti neugodne 

vplive neuspeha na ostala področja učenčevega 

delovanja. Če učno neuspešnost razumemo kot primarno 

posledico posebnih potreb, lahko čustvene stiske, težave 

na socialnem in vedenjskem področju dojemamo kot 

sekundarne posledice posameznikovih posebnih potreb. 

Težko določimo, katere imajo na učence ter njihove 

družine večji vpliv, praktične izkušnje pa kažejo, da so 
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sekundarne težave pogosto bolj trdovratne in moteče kot 

primarne. Učna neuspešnost torej ni nujno najbolj pereča 

posledica posebnih potreb učenca.  

Porast pojava raznolikih težav na področjih čustvovanja, 

socialnih odnosov ter vedenja nas je spodbudil, da 

strokovno delovanje in s tem nudenje podpore in pomoči 

učencem s posebnimi potrebami usmerimo tudi na 

omenjena področja. Strokovne delavke šolske svetovalne 

službe v sodelovanju z učitelji oblikujemo skupino 

učencev, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, znotraj katere izvajamo 

dejavnosti za spodbujanje in razvijanje socialnih veščin.  

2. UČENCI S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami [1] so učenci s posebnimi potrebami: otroci z 

motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci 

oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni 

otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 

izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja. 

Učenci s posebnimi potrebami imajo v šolskem prostoru 

zaradi specifičnih posebnosti v delovanju navadno težave 

na kognitivnem, čustvenem, socialnem in vedenjskem 

področju. 

Dodatno strokovno pomoč v osnovni šoli se v skladu z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami [1] 

izvaja za učence, ki so vključeni v izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot:  

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj,  

- svetovalna storitev ali 

- učna pomoč [1].  

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, motenj je 

usmerjena v korekcijo ter odpravljanje specifičnih 

primanjkljajev na različnih področjih otrokovega razvoja. 

Učenca spodbuja, da se nauči z njimi živeti in jih 

premagovati. Učna pomoč se osredotoča na učenje, torej 

pridobivanje, ohranjanje in izkazovanje znanj, ki so 

navedena v učnem načrtu. S svetovalno storitvijo učencu 

s posebnimi potrebami zagotavljamo podporno okolje, in 

sicer tako, da smo usmerjeni v delo na področjih, ki 

posredno vplivajo na učenčev razvoj (posredno delo z 

otrokom, delo s starši, delo z vrstniki in njihovimi starši, 

sodelovanje med strokovnimi delavci šole, delo z 

zunanjimi strokovnimi institucijami). Dodatna strokovna 

pomoč se lahko izvaja individualno, v paru ali skupinsko 

v oddelku ali izven njega. Izvajajo jo strokovni delavci, 

navedeni v odločbi o usmeritvi.  

Opara [2] poudarja, da naj bi dodatna strokovna pomoč 

učencem pomagala celostno, pri obravnavi pa naj bi 

sodelovali vsi, ki se vključujejo v proces vzgoje in 

izobraževanja posameznega otroka. Strokovni delavci 

osnovnih šol verjamemo, da je pravi pomen dodatne 

strokovne pomoči učencem v vzpostavljanju trdnega 

odnosa med izvajalcem in učencem. Odnos, ki temelji na 

zaupanju polnem razumevanja, sprejemanja in 

spoštovanja, nam omogoča oblikovanje okolja, v katerem 

se bo učenec dobro počutil, zato bo tudi bolj dovzeten za 

vse ponujene aktivnosti, bolj pripravljen na sprejemanje 

učnih vsebin in kar je zelo pomembno – poln bo zaupanja 

v svoje sposobnosti ob primerno razviti samopodobi. S 

pomočjo dodatne strokovne pomoči skušamo doseči 

največjo mero otrokove samostojnosti pri opravljanju 

različnih zadolžitev ter ga spodbuditi in opolnomočiti na 

poti k doseganju popolne samostojnosti in odgovornosti. 

Ob vsem tem se s primernimi pristopi, metodami, 

strategijami usmerjamo k nudenju pomoči tudi na učnem 

področju. 

Dodatna strokovna pomoč je učencem na voljo v 

določenem obsegu – do 5 ur na teden. Pomembno se 

dopolnjuje z izvajanjem prilagoditev vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki učencu ob dodatni strokovni 

pomoči zagotavljajo pomoč in podporo, ki ju potrebuje za 

uspešno dokazovanje usvojenega znanja ter doseganje 

optimalnega napredka na različnih področjih 

funkcioniranja.  

3. SOCIALNA VKLJUČENOST 

UČENCEV S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
Peček Čuk in Lesar [3] navajata, da so učenci s 

posebnimi potrebami z vidika socialnosti manj 

priljubljeni in sprejeti med sošolci, se manj prilagodijo 

delu, si ne želijo toliko pozornosti ter se v šolskem 

prostoru počutijo slabše kot njihovi vrstniki. Ti učenci so 

tudi manj samokritični, manj samozavestni in se manj 

zavzemajo za svoje pravice. Otroci in mladostniki s 

posebnimi potrebami pogosto ostajajo prezrti, sošolci jih 

redkeje izberejo za druženje. So torej slabše sprejeti, 

hkrati pa so njihove socialne veščine slabo razvite. 

Schmidt [4] na podlagi raziskav ugotavlja, da so učenci z 

učnimi težavami v osnovnih šolah slabše socialno razviti 

kot njihovi sošolci. Kot vzroke za omenjeno stanje navaja 

slab šolski uspeh, socialne in interakcijske težave v 

odnosu do učencev in učiteljev, šibko samopodobo. 

Avtorica meni, da pretirano poudarjanje storilnosti vodi v 

socialno izključevanje učencev.  

Slabše razvite socialne veščine učencev s posebnimi 

potrebami so lahko posledica težav s pozornostjo in 

koncentracijo, slabšega učnega uspeha, nižje samopodobe 

in motivacije. Otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami so pogosto preobremenjeni s šolskim delom 

tudi v domačem okolju, saj za opravljanje domače naloge 

potrebujejo več časa od vrstnikov. V primerjavi z 

njihovimi sošolci tudi učenje učnih vsebin od njih terja 

mnogo več energije in časa. Vse omenjeno jim preprečuje 

nujno potrebno druženje z vrstniki ter s tem priložnosti za 

razvijanje socialnih veščin. Magajna in Pečjak [5] 

navajata, da je socialna sprejetost učencev s posebnimi 

potrebami močan varovalni dejavnik pri njihovem 

spoprijemanju z učnimi težavami.  

Zgolj fizična vključitev učencev s posebnimi potrebami v 

osnovno šolo ne zagotavlja tudi socialne vključenosti v to 
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okolje. Učence je potrebno v šoli in doma opremiti s 

socialnimi veščinami, ki jim bodo pomagale pri 

socializaciji ter posledično pripomogle k optimalnemu 

celostnemu razvoju. Med socialne veščine spadajo 

naslednje spretnosti:  

- veščine, ki jih potrebujemo za ustvarjanje prijateljstev 

(npr. predstaviti se, prositi za pomoč, opravičiti se, 

pohvaliti),  

- družabne veščine, ki so cenjene s strani vrstnikov 

(sodelovalno delo, spoštovanje, zmožnost empatije, 

sprejemanje informacij),  

- socialne spretnosti, povezane z upoštevanjem učitelja 

(upoštevanje učitelja, trud pri šolskem delu),  

- veščine samozadostnega vedenja (spopadanje s 

stresom, razumevanje čustev, kontroliranje jeze),  

- veščine asertivnosti (učenec lahko izrazi svoje potrebe 

brez uporabe agresije),  

- komunikacijske sposobnosti (odzivnost, vzdrževanje 

razprave, povratne informacije) [6]. 

Otrokom in mladostnikom, pri katerih želimo razvijati 

socialne veščine, je potrebno najprej zagotoviti okolje, v 

katerem se čutijo spoštovane in sprejete. Dobrodošle pa 

so tudi naslednje metode:  

- posnemanje učiteljev, sošolcev, ki svoje ravnanje 

ubesedijo (»Počistila bom mizo. Tukaj imaš gobo. 

Lahko mi pomagaš.«),  

- postavljanje jasnih pravil, naj bodo pozitivna, pri 

njihovem oblikovanju lahko sodelujejo tudi učenci 

(»Govorili bomo tako tiho, da bomo slišali druge 

otroke.«), 

- postavljanje logičnih in ustreznih posledic vedenja - 

pozitivne posledice so lahko vzpodbudne besede ali 

nasmeh, prispevajo k ponavljanju določenega vedenja,  

- delo v majhni skupini daje učencem več možnosti za 

sodelovanje in razvijanje medsebojnih odnosov,  

- pozitivno vedenje okrepimo s primerno nagrado – 

pohvalimo, s čimer pomagamo spoznavati koristnost 

določenega vedenja ... 

Učenci s posebnimi potrebami pri usvajanju socialnih 

spretnosti potrebujejo več pomoči in usmeritev, zato je 

prav, da redno urijo veščine na socialnem področju. 

Omenjene dejavnosti skušamo dnevno vpletati v šolsko 

rutino, predvsem pa jim ponuditi možnost, da tekom 

dnevnih aktivnosti samostojno razrešujejo situacije, v 

katerih se znajdejo. Ker socialna vključenost ni 

samoumevna, je potrebno, da jo učitelji in drugi strokovni 

delavci vzpodbujamo s svojim vedenjem, različnimi 

pristopi in načini učenja socialnih veščin. Socialne in 

čustvene potrebe otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami lahko zadovoljujemo preko:  

- razvijanja in spodbujanja samostojnosti učencev,  

- učenja učencev, da bodo upoštevali svoje in pravice 

drugih,  

- spodbujanja pozitivnih odnosov,  

- razvijanja empatije,  

- učenja spoštovanja razlik,  

- učenja prevzemanja odgovornosti,  

- učenja reševanja problemov … 

4. RAZVIJANJE SOCIALNIH 

VEŠČIN: DRUŽABNICE 
Strokovne delavke šolske svetovalne službe v zadnjih 

letih opažamo, da se pri učencih, ki so usmerjeni v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, zelo pogosto pojavlja deprivacija na področju 

socialnih veščin. Mnogo so zadržani, introvertirani, 

nesamozavestni in nevešči vstopanja v socialne odnose, 

skupine. Ostajajo pasivni, saj niso opremljeni s 

spretnostmi, ki bi jim pomagale pri vzpostavljanju 

odnosov ter njihovemu ohranjanju. Zdi se celo, da so 

mnogokrat nesrečni in nimajo pravih prijateljev. S 

svojimi čustvi in stiskami tako ostajajo sami. Vsa 

opažanja so nas spodbudila k oblikovanju Družabnic. 

Družabnice predstavljajo srečanja, ki se jih enkrat 

tedensko po eno uro organizirana za učence s posebnimi 

potrebami, ki jim je že nudena dodatna strokovna pomoč. 

Za razliko od dodatne strokovne pomoči, ki se večinoma 

izvaja individualno, Družabnice potekajo v majhni 

skupini, v katero je vključenih od 8 do 10 učencev 

različnih starosti. Izvajajo se v času razrednih ur učencev. 

Na srečanjih učenci sledijo naslednjim smernicam:  

- jasno postavljena pravila se dosledno upoštevajo,  

- komunikacija je pozitivno naravnana, strpna in 

tolerantna,  

- govori le ena oseba, ostali jo poslušamo,  

- vsi imamo pravico do svojega mnenja,  

- če nam nekaj ne ustreza, to jasno povemo oz. 

pokažemo,  

- spoštujemo vse prisotne in njihova mnenja,  

- sodelujemo med seboj, saj bomo tako lažje dosegli 

zastavljene cilje, 

- nastale problemske situacije v skupini rešujemo s 

pomočjo pogovora in igre vlog.  

Družabnice se izvajajo po programu, ki smo ga pripravili 

na osnovi analize posebnih potreb učencev. V skupino so 

vključeni učenci z avtističnimi motnjami, z motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti, z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter učenci, ki poleg primanjkljajev na 

posameznih področjih učenja izkazujejo tudi izrazito 

socialno nespretnost. Delo v tako heterogeni skupini terja 

mnogo angažiranosti izvajalca, učence pa navaja na 

razvijanje prilagodljivosti, tolerance ter omogoča učenje 

veščin ustrezne komunikacije, reševanja problemov in 

ohranjanja odnosov s pomembnimi drugimi.  

Sestavljen program vključuje predvsem dejavnosti 

izkustvenega učenja (vzete iz naslednjega vira: Schilling, 

D.: 50 dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence) in 

socialne igre. Sestavljen trening je vključeval naslednja 

tematska področja:  

- samozavedanje, 

- obvladovanje čustev, 

- sprejemanje odločitev,  
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- obvladovanje stresa, 

- samopodoba, 

- osebna odgovornost, 

- empatija,  

- sporazumevanje, 

- skupinska dinamika, 

- reševanje konfliktov. 

 

Za učence s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v 

dejavnost, smo oblikovali individualne cilje na področju 

socialnih veščin. Slednje smo vključili v njihov 

individualizirani program ter z njimi seznanjali starše 

otrok in mladostnikov. Na ta način so bili učenci lahko 

deležni podpore in primernih spodbud tudi v domačem 

okolju, kar je pomembno pripomoglo k njihovemu 

napredku.  

 

Preglednica 1: Primer spremljanja individualnih ciljev na 

področju vedenja 

 

 

Preglednica 2: Primer spremljanja individualnih ciljev na 

področju samopodobe 

 

 

Preglednica 3: Primer spremljanja individualnih ciljev na 

področju čustvovanja 

 

 

Preglednica 4: Primer spremljanja individualnih ciljev na 

področju socialnih odnosov 

 

V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri učinki 

oblikovanega programa. Ugotovili smo, da so izbrane 

dejavnosti pozitivno vplivale na vedenje, čustvovanje, 

samopodobo vključenih učencev in socialne odnose med 

njimi ter z ostalimi vrstniki. 

Učenci s posebnimi potrebami, ki so obiskovali 

Družabnice, so usvojili prvine ustrezne komunikacije. V 

manjši ali večji meri so se navadili na to, da počakajo na 

vrsto, bolj suvereni so bili pri lastnem izražanju, navadili 

so se na poslušanje vrstnikov ter vsebino komunikacije 

prilagajali situaciji oziroma naslovniku. Sčasoma so pri 

komuniciranju postali vse bolj sproščeni in samozavestni, 

izražali so svoja mnenja, saj so vedeli, da bodo sprejeta in 

jih nihče ne bo obsojal.  

Čustvene reakcije učencev so iz skrajno nepremišljenih, 

impulzivnih prerasle v bolj premišljene, vsaj v večini 

primerov. Nekateri učenci so tudi po izvedbi programa 

ostajali zaprti vase in niso želeli deliti svojih občutij, 

čustev s skupino. Drugi pa so spoznali, da so vsa čustva 

dovoljena in celo zaželena. Mnogokrat se namreč zgodi, 

da učenci tlačijo čustva, saj so se iz izkušenj naučili, da 

nekatera čustva (predvsem močna, na primer bes, jeza, 

trma) v odnosih niso dobro sprejeta. Naučili smo se 

govoriti o čustvih in jih sprejeti. Precej pozornosti smo 

namenili sprejemanju pohval in kritik ter reakcijam ob 

doživeti zmagi in porazu. Na tem področju bo potrebno 

še ogromno dela, saj se izkaže, da imajo nekateri učenci 

tako slabo samopodobo, da dejansko ne verjamejo, da so 

nekaj naredili dobro. Na drugi strani učenci lahko 

precenijo svoje sposobnosti in so prehitro zadovoljni. Na 

splošno pa velja, da otroci in mladostniki s posebnimi 

potrebami težko navajajo svoja močna področja in težko 

opredelijo dejavnost, v kateri so uspešni. Učna 

neuspešnost jim predstavlja pomembno vrednoto, zato se 

jim uspešnost na drugih (na primer praktičnih, 

umetniških, športnih) področjih zdi povsem zanemarljiva.  

V skupini smo se preko igre vlog učili veščin 

vzpostavljanja odnosov s pomembnimi drugimi. Nekateri 

učenci so napredovali, saj so potrebovali model, korake, 

ki so jim sledili v določeni situaciji. Res pa je, da so bili v 

usvojenih veščinah uspešni predvsem v skupini učencev, 

s katerimi so se družili v okviru Družabnic. V razredu je 

bila uspešnost uporabe naučenih veščin zanemarljiva. Ob 

tem se poraja ugotovitev, kako pomembno je okolje, v 

katerem otrok deluje, odnosi znotraj skupine oseb, ki ga 

obdaja ter občutki, ki jih posameznik v njem doživlja. 

Izvajali smo trening reševanja problemskih in konfliktnih 

situacij, ki je prav tako doprinesel k izboljšanju predvsem 

v skupini otrok s posebnimi potrebami. V praksi so 

učenci še vedno potrebovali verbalno usmerjanje 

strokovnih delavk, vodenje po korakih. Dejanski 
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konflikti, do katerih je prihajalo, so bili v večji meri 

spremljani z močnimi čustvi, tako da je bila ustreznost 

razreševanja v tem primeru manj uspešna.  

Po doslednem izvajanju programa smo ugotovili, da 

imajo načrtovane dejavnosti ugoden vpliv na celostni 

razvoj učencev, hkrati pa krepijo, razvijajo povezanost 

med posamezniki v skupini, omogočajo razvijanje novih 

socialnih odnosov, odkrivanje močnih področij ter seveda 

porajanje doživljanja pozitivnih, prijetnih čustev. Tekom 

programa so učenci spoznali svoja močna področja ter 

osebnostne značilnosti. Z analizo le-teh smo omogočili 

boljše spoznavanje samega sebe, kar je privedlo do 

sprejemanja bolj racionalnih odločitev glede lastnih 

odzivov, vedenjskih odgovorov v različnih situacijah 

znotraj šolskega prostora. Primernejši odzivi vodijo k 

boljšemu počutju posameznika, večji uspešnosti na 

področju socialnih odnosov ter tako pomembno 

pripomorejo k razvoju zdrave osebnosti. 

Največji napredek Družabnic opažamo v splošnem 

razpoloženju učencev. Ti so z vedno večjim veseljem 

prihajali na druženja, se veselili ponovnih srečanj in 

spletali močne odnose z vrstniki v omenjeni skupini. 

Opazili smo celo nekaj na novo stkanih močnih 

prijateljstev, ki so vztrajala in se poglabljala tudi izven 

Družabnic, torej v šolskem in celo domačem okolju. 

Učenci so postali bolj strpni in empatični. Mnogi so 

pridobili na lastni samopodobi, saj so končno odkrili, da 

učni uspeh ni tisto, kar determinira posameznikovo 

življenje. Mnogo večji pomen ima zdrava osebnost, ki 

lahko pomembno doprinese k temu, da bo posameznik s 

posebnimi potrebami kasneje v življenju uspešen in 

zadovoljen.  

5. RAZVIJANJE SOCIALNIH 

VEŠČIN: NALOŽBA ZA 

PRIHODNOST 
Človek je socialno oziroma družbeno bitje in potreba po 

družbeni pripadnosti, sprejetosti je njegova najosnovnejša 

potreba. Posameznik postane uspešen, ker sodeluje z 

drugimi, deli svoje znanje, izkušnje, čustva in vrednote.  

Eden izmed temeljnih ciljev osnovnošolskega 

izobraževanja je, poleg razvijanja pismenosti in drugih 

učnih vsebin, tudi spodbujanje celostnega osebnostnega 

razvoja učencev. Učencem s posebnimi potrebami 

ponudimo pomoč v obliki krepitve močnih področij in 

premagovanja specifičnih primanjkljajev. Poleg 

omenjenega ocenimo, ali morebiti posamezen učenec ne 

potrebuje tudi spodbud na področjih socialno-

emocionalnega in vedenjskega razvoja. Mnogokrat 

podpora in napredek na omenjenih področjih doprineseta 

tudi k boljši učni učinkovitosti posameznega učenca. 

Usmerjanje učiteljev in strokovnih delavcev osnovne šole 

v razvoj med seboj povezanih področij prinaša 

spodbudne rezultate. Učenci s posebnimi potrebami 

napredujejo v lastnem ritmu, krepijo svoje socialne 

spretnosti, posledično se počutijo bolj stabilne, močne in 

samozavestne. Socialno spretni učenci pogosteje 

doživljajo prijetna čustva in so bolj zadovoljni sami s 

seboj. Vse omenjeno dviguje motivacijo za lastno 

aktivnost in delo na šolskem področju, kar posledično 

prinaša tudi boljše učne dosežke.  

Obvladovanje spretnosti na čustvenem, socialnem in 

vedenjskem področju pripomore k doseganju boljših 

akademskih dosežkov, višji motiviranosti za delo in 

učenje, dobrim socialnim odnosom ter pojavljanju 

ustreznih oblik vedenja. Kljub temu, da v Sloveniji 

nimamo učnega načrta za razvijanje omenjenih področij, 

smo spoznali, da lahko dejavnosti za njihovo krepitev v 

redne ure pouka vnaša vsak učitelj. Pomemben sklep 

prispevka predstavlja dejstvo, da bodo otroci in 

mladostniki s posebnimi potrebami v svojem življenju 

uspešni in zadovoljni zgolj, če bomo v času osnovnega 

šolanja razvijali njihove kognitivne sposobnosti ter 

poskrbeli za zdrav razvoj njihove osebnosti, torej 

usmerjali pozornost v krepitev spretnosti na socialnem, 

emocionalnem in vedenjskem področju.  
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POVZETEK  

Otroci večji del dneva preživijo v zaprtih prostorih. V prostem času precej časa preživijo ob televiziji, računalniških igricah 

in telefonu, šolski pouk pa skoraj v celoti poteka v učilnicah, čeprav je znano, da gibanje pri najmlajših otrocih pomembno 

vpliva na njihov celostni razvoj. Obstoječe stanje je mogoče izboljšati tako, da se del pouka izvaja v obliki učenja v naravi. 

Na naši šoli zato skušamo učitelji 1. razreda v čim večji meri pouk izvajati tudi zunaj učilnice. En dan v tednu namenjamo 

učenju v naravi, saj naravni prostor že sam po sebi ponuja veliko več gibanja, sprostitve, izkustvenega učenja, igre in 

socialnega učenja. V prispevku želim predstaviti praktične primere učenja v naravi na različnih predmetnih področjih. 

Ključne besede 

učenje v naravi, izkustveno učenje, celostni razvoj, gibanje, primeri iz prakse 

ABSTRACT  

Children spend most of their day indoors. They spend a lot of their free time watching television, playing computer games 

and using smartphones, and school education is almost entirely done in classrooms, although it is known that movement 

plays a significant role in integrated development of the youngest children. The existing situation can be improved by 

teaching some of the lessons in the form of outdoor learning. For that reason, at our school we, the 1st grade teachers, are 

trying to teach lessons outside the classroom as much as possible. We devote one day of the week to outdoor learning, as the 

outdoor environment itself offers a lot more movement, relaxation, experiential learning, games and social learning. In the 

article, we want to present practical examples of outdoor learning of different subject areas. 

Keywords 

outdoor learning, experimential learning, integrated development, movement, examples from the practice 

1. UVOD  
Otroci na prehodu iz vrtca v šolo doživijo veliko 

spremembo, saj brezskrbno igro in veliko gibalnih 

dejavnosti zamenja pretežno sedenje v klopeh in vodeno 

učenje, igre pa je veliko manj. Marsikateri prvošolec ne 

zmore zbrano sedeti dolgo časa pri eni dejavnosti. 

Izkušnje številnih učiteljev kažejo, da klasični frontalni 

pouk, kjer učenec tiho sedi in mirno posluša, učitelj pa 

podaja snov, ni tako učinkovit kot pouk, pri katerem je 

učenec aktiven. Potrebi po gibanju in igri sta otrokovi 

primarni potrebi, zato naj se prepletata skozi vse otrokove 

dejavnosti. Otrok z gibanjem zaznava okolico, prostor, 

čas in predvsem samega sebe. Gibalni razvoj je povezan s 

telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. 

Za primeren otrokov gibalni razvoj smo odgovorni tako 

starši kot učitelji. Zato bi bilo ustrezneje, da bi bil pouk v 

osnovnih šolah, zlasti v prvi triadi, zasnovan s čim več 

gibanja, predvsem v naravnem okolju, zunaj učilnice. 

Pouk v naravi že sam po sebi ne dovoljuje sedenja, saj so 

načini poučevanja v naravi načrtovani tako, da od otrok 

zahtevajo aktivno delo. Pri dejavnostih v naravi je manj 

sedečega reševanja učnih listov in več gibanja pri 

reševanju zastavljenih nalog [1]. Pri tem mora učitelj 

otroku ponuditi tudi dovolj praktičnih dejavnosti, s 

pomočjo katerih bo učenec povezal teorijo s prakso, 

utrdil svoje znanje in kar je še najbolj pomembno, snov 

tudi razumel, kar je cilj izkustvenega učenja.  

2. IZKUSTVENO UČENJE 
Osnova za razvoj in oblikovanje vseh področij 

otrokovega razvoja je sprejemanje dražljajev s čutili. 

Možgani otrok so do sedmega leta prvenstveno 

senzorični (čutni) procesor [2]. To pomeni, da so otroški 

možgani namenjeni obdelavi podatkov, ki jih otrok 

sprejema preko čutil. Otrok v tem obdobju zelo težko 

razume abstraktne pojme in razlage. Najboljše, kar mu 

lahko ponudimo, je kakovostno učno okolje, ki omogoča 

izkustveno učenje.  

Izkustveno učenje najbolje opisuje star kitajski pregovor, 

ki pravi: Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in se bom 

spomnil, vključi me in bom razumel. 

Večina učiteljev praktikov na nekaterih konferencah v 

zadnjem času [3], [4] poudarja učinkovitost izkustvenega 

učenja v aktualni šolski praksi. Izkustveno učenje torej 

predstavlja uspešno alternativo še vedno močno 

prisotnemu pristopu z veliko abstraktnega učenja in 

memoriranja podatkov iz učbenikov.  

Teoretiki, ki se ukvarjajo z izkustvenim učenjem, ga 

opredeljujejo različno. Avtorica v svojem delu ugotavlja 

[5]: »Izkustveno učenje lahko razumemo kot način, kako 

se povežeta teorija in praksa. Bistveno in osrednjo vlogo 

ima osebna izkušnja, saj je za izkustveno učenje značilno, 

da se najbolje učimo, če nekaj naredimo sami.« Avtor 

pravi [6], da praksa sama po sebi še ne pomeni izkušnje, 

izkušnje se spremenijo v nova spoznanja šele s teorijo. 

Praksa ne omogoča novih spoznanj, če o njej ne 
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razmišljamo in je ne povežemo z znanji, teorijo in 

razmišljanjem drugih ljudi. Kolb [7] izkustveno učenje 

pojmuje kot proces, v katerem se ustvarja znanje s 

pretvorbo izkušnje. Svojo teorijo je oblikoval iz 

predpostavke, da se je v izobraževanju preveč 

zanemarjala konkretna izkušnja posameznika.  

Če povzamemo, je pri izkustvenem učenju najbolj 

pomembna posameznikova lastna izkušnja v povezavi z 

določenim teoretičnem znanjem. Seveda pa se ne 

moremo učiti brez spretnosti opazovanja, logičnega 

razmišljanja, reševanja problemov, zavzetosti in 

predanosti za izbrani cilj [8]. 

Za uspešno izkustveno učenje so pomembne tudi 

posameznikove lastnosti, njegove spretnosti in okolje. 

Posameznik potrebuje za učenje spremembe, okolje, ki 

od njega zahteva prilagajanje določeni situaciji in aktivira 

posameznika, da sam posega v okolje in ga spreminja [8]. 

Izkustveno učenje je dobra naložba za prihodnost, saj 

lahko pridobimo večjo občutljivost za sebe in druge, 

sposobnost prilagajanja novim okoliščinam, sposobnost 

komunikacije in sodelovanja, zmožnost celovitega 

dojemanja [7]. Prav te lastnosti si učitelji želimo tudi pri 

naših učencih. Seveda morajo biti učenci najprej dobro 

notranje motivirani, da lahko dosežemo tako visoko 

stopnjo sposobnosti. Učitelj mora z dobro komunikacijo 

naprej pripraviti prijetno in spodbudno vzdušje med 

svojimi učenci, nato pa lahko z metodami izkustvenega 

učenja v njih vzbudi zanimanje, pozornost, raziskovanje 

in odkrivanje novega. Pomembno je, da učitelj z učenci 

sodeluje in jih vodi, jim daje občutek samostojnosti in 

hkrati bdi nad situacijo. 

3. UČENJE V NARAVI 
Narava z vsemi svojimi elementi je velika učilnica. Že 

Jean Piaget [9] je otroštvo razumel kot čas, ko smo 

posebno motivirani za raziskovanje narave. Danes je 

učenje v naravi že dobro znan pojem, ki postaja vedno 

bolj uveljavljen tudi znotraj šolskega sistema. Kot kažejo 

raziskave, aktivnosti v naravi in gibanje pozitivno 

vplivajo na zdravje, motoriko in učenje, zato je vedno 

manj zadržkov do izvajanja pouka na prostem [10]. 

Učenje v naravi torej lahko razumemo kot del 

poučevanja, ki je dopolnitev tradicionalnega poučevanja 

znotraj učilnice. S kombinacijo obojega lahko pri učencih 

vzbudimo večjo motivacijo in zanimanje za obravnavano 

učno snov. Pri učenju v naravi je pomembno, da vse 

dejavnosti potekajo z večjo intenzivnostjo gibanja, kar je 

za mlajše učence nujno. Prav tako učenec ni več samo 

prejemnik, pač pa aktivni udeleženec učnega procesa. 

Mnogi pojmujejo naravno okolje kot posebno vrsto 

učilnice, ki učencem nudi možnosti drugačnega 

doživljanja učenja in poučevanja. V naravnem okolju 

učenci bolje spoznavajo sebe, drug drugega in s tem 

razvijajo socialne veščine. Prav tako so pri takem učenju 

vključena vsa učenčeva čutila. Učenje v naravi ima 

mnogo pozitivni učinkov na učenca, med drugim: 

 omogoča realno, pozitivno izkušnjo, 

 izboljšuje fizično in mentalno zdravje, 

 povečuje motivacijo, navdušenje, samozavest, 

 izboljšuje vedenje v razredu (timsko delo, 

povezanost skupine), 

 povečuje ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje, 

 izboljšuje učne dosežke, 

 omogoča socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje), 

 spodbuja individualne učne metode, 

 povečuje skrb in odgovornost za okolje, 

 omogoča medpredmetno povezovanje [11]. 

3.1 Prednosti in slabosti pouka v naravi 
Pouk v naravi je organizacijsko precej enostaven. 

Učencem lahko povečamo zanimanje in motivacijo za 

delo že samo z zamenjavo učnega okolja. Učitelj pri 

učenju v naravi nima posebnih skrbi s pripravo prostora, 

ne potrebuje posebne opreme, zadoščajo preprosti 

pripomočki, pouk lahko izvede kar v bližnji okolici šole, 

če ima šola ustrezno okolico. Raziskave kažejo, da je 

urejenost zunanjih šolskih površin slovenskih šol v veliki 

večini primerov zelo skromna [12]. Poleg tega pouk v 

naravi ponuja več možnosti za gibanje, krepitev učenčeve 

odpornosti, doživljanje globljih emocionalnih doživetij, 

spodbujanje višjih ravni učenja, v ospredju je učenčeva 

dejavnost in ne učiteljeva [1].  

Pri sami izvedbi pouka v naravi lahko naletimo na ovire 

oziroma omejitve. Van Bussel [11] navaja tri: 

organizacijski problemi (marsikateremu učitelju je odveč 

dodatni napor pri pripravi dejavnosti), vsebinski problemi 

(nekateri učitelji menijo, da ne vedo dovolj o naravi, da bi 

lahko delali na prostem) in disciplinski problemi (učence 

je težje nadzirati, saj imajo več svobode). Avtorica [1] pa 

navaja naslednje omejitve: potreba po dodatnih učiteljih 

za spremstvo otrok, nefleksibilnost urnika, neprimerno 

vreme, materialne omejitve, natrpanost učnih načrtov. 

Da se izognemo tem problemom, so pomembni skrbno 

izbrani cilji in primerne dejavnosti, podprte z dobro 

organizacijo dela na terenu. Pri tem mora učitelj izkazati 

veliko mero kreativnosti, iznajdljivosti, prilagodljivosti in 

poguma pri iskanju najboljših rešitev za delo v naravi. 

4. PREDSTAVITEV POSAMEZNIH 

DEJAVNOSTI 
V našem razredu poteka pouk v naravi vsako sredo in 

obsega vse ure pouka. Učiteljice 1. razreda pri 

načrtovanju tedna predvidimo, katere cilje in dejavnosti 

bomo izvedli zunaj. Pouk v naravi izvajamo pri vseh 

predmetih, izbiramo pa tiste dejavnosti, kjer učencem ni 

potrebno zapisovati v zvezek. Prostorske možnosti v 

neposredni okolici naše šole so velike, zato glede na 

dejavnosti izbiramo različne lokacije, odpravimo pa se 

tudi v bližnji gozd. Pouk v naravi nekoliko prilagajamo le 

glede na vremenske razmere.  

Učenci se veselijo dneva, ko poteka pouk v naravi. V šolo 

pridejo primerno obuti in oblečeni za delo na terenu. V 

razredu imamo skupni začetek, kjer povemo, kaj nas čaka 

tekom dneva. Med samimi dejavnostmi v naravi se 

igramo različne socialne igre, učenci pa imajo tudi čas za 

prosto raziskovanje in igro. Ob koncu pouka zunaj 

zaključimo dan in naredimo refleksijo. 

4.1 Primeri dejavnosti po predmetih 
V okviru priprav učitelji izbiramo vsebine, ki jih lahko v 

okviru dejavnosti v naravi poučujemo uspešneje kot s 

klasičnim pristopom. V nadaljevanju predstavljamo nekaj 

teh dejavnosti. 

4.1.1 Slovenščina 
Vsebina: Dramatizacija pravljice Zrcalce (Grigor Vitez) 
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Cilji:  

 Pozorno poslušajo pravljico. 

 Identificirajo se z nastopajočimi osebami. 

 Obnovijo zgodbo in jo dramatizirajo. 

Cilje te ure slovenščine smo dosegli v dveh šolskih urah. 

Prvi dan (v učilnici) so otroci spoznali z besedilo 

pravljice Zrcalce. Po branju besedila smo poiskali ključne 

književne osebe, spoznali njihove karakterje in pravljico 

obnovili. Drugi dan smo pri pouku zunaj najprej še enkrat 

prebrali pravljico, nato je vsak otrok dobil sličico ene 

osebe iz pravljice (zajec, veverica, šoja, medved, 

medvedka, medvedek). S pomočjo igre Atomčki smo 

sestavljali različne skupine: a) skupino sestavljajo iste 

živali, b) skupino sestavljajo po ena žival iz pravljice. 

Tako so se učenci razdelili v skupine po šest. V vsaki 

skupini so se med seboj dogovorili, kako bodo predstavili 

pravljico, temu je sledilo učenje dramatizacije po 

skupinah. Pred nastopom so otroci dobili pripomočke, 

nato pa smo si ogledali vse predstave. Po vsaki predstavi 

so otroci povedali, kaj je bilo v igri dobro in kaj bi lahko 

še izboljšali. 

4.1.2 Matematika  
Vsebina: Merjenje dolžine 

Cilji:  

 Znajo meriti dolžino z nestandardnimi enotami. 

 Učijo se ocenjevati in meriti dolžino.  

 Razumejo pojma najdaljši, najkrajši. 

Vsak izmed učencev je v bližini poiskal dve različni 

palici in ju primerjal med seboj po dolžini. Učenci so 

ugotovili, da je ena palica dolga, druga kratka. Nato sta 

po dva učenca primerjala vse štiri palice in ugotovila, 

katera od palic je najkrajša in katera najdaljša. Palice sta 

razvrstila po dolžini od najdaljše do najkrajše in obratno. 

Kasneje so učenci razmišljali, na kakšen način bi lahko 

izmerili dolžino daljše deske. Imeli so zanimive predloge, 

ki so jih tudi preizkusili. Desko so merili z dlanmi, čevlji, 

koraki, palčkami. Hitro so ugotovili, da se njihove 

meritve razlikujejo, saj imajo različno velike dlani, 

čevlje, korake, palčke. Po nadaljnjem razmišljanju in 

preizkušanju so ugotovili, da večji kot je merilni 

pripomoček (nestandardna enota), manjše je število enot 

pri merjenju in obratno. Razmišljali so tudi o tem, na 

kakšen način bi vsi dobili enako meritev. 

 

Slika 1: Merjenje dolžine 

Vsebina: Računanje do 10 

Cilj:  

 Učenec sešteva in odšteva do 10. 

Pri tej uri matematike smo računanje združili z gibanjem.  

Učenci stojijo v krogu. Učitelj vsakemu učencu pove 

svoje število do 10, ki si ga zapomni. Števila se pri več 

učencih lahko ponovijo. Nato učiteljica pove račun, 

otroci ga potiho izračunajo, potem pa vsi učenci, ki imajo 

svoje število enako rezultatu zastavljenega računa, hitro 

stečejo okrog kroga in nazaj na svoje mesto. Zadnji, ki 

pride nazaj, naredi 5 počepov. 

To dejavnost lahko izvedemo z drugačnimi cilji: 

 Učenci prepoznajo svoje število s štetjem udarcev na 

inštrument. 

 Učenci primerjajo tri števila med seboj. Okrog kroga 

steče tisti, ki ima izmed naštetih števil 

najmanjše/največje število. 

 

4.1.3 Glasba 
Vsebina: Učenje pesmi Pozdravljena, trobentica  

Cilj:  

 Spontano razvijanje ritmičnega posluha. 

 Doživeto petje umetne pesmi. 

 Igranje na Orffova glasbila. 

Učenje pesmi je potekalo v treh delih. Pri prvem delu 

smo se najprej igrali glasbeno didaktično igro Lovec, 

medved in miška, kjer smo razvijali občutek za ritem. 

Učitelj je z igranjem na palčke ponazarjal gibanje lovca 

(četrtinke), medveda (polovinke) in miške (osminke). 

Učenci so se gibali po ritmu.  

Nato je sledilo učenje pesmi Pozdravljena, trobentica po 

metodi odmeva. Ko so učenci usvojili melodijo pesmi, 

smo melodiji dodali gibanje – hoja po ritmu pesmi.  

Pri naslednji uri smo z Orffovimi inštrumenti zaigrali 

ritmično spremljavo pesmi. 

 

Vsebina: Ples Bosi in obuti vrabci  

Cilj:  

 Doživeto pojejo slovenske umetne pesmi. 

 K pesmi sestavijo ples. 

S pomočjo igre Atomčki smo se razdelili v skupine. 

Učenci so dobili nalogo, da k pesmi Bosi in obuti vrabci 

sestavijo ples. Najprej smo se pogovorili, kakšne plesne 

korake že poznajo in bi jih lahko uporabili v svojem 

plesu. Nato so samostojno ustvarjali po skupinah. Sledila 

je predstavitev plesov na odru in refleksija učencev, kaj je 

bilo pri plesu dobro in kaj bi lahko še izboljšali. 

5. ZAKLJUČEK 
Dan zunaj učilnice so učenci zelo dobro sprejeli. Čutiti je, 

da pri vseh dejavnostih radi sodelujejo. Učenci so celo 

dopoldne zelo aktivni in ob koncu dneva tudi fizično 

utrujeni. Učenci pouk v naravi dojemajo kot igro, saj se 

učenje ves čas prepleta z gibanjem, raziskovanjem in 

igro. 

Sprva so učenci potrebovali nekaj tednov, da so spoznali, 

da se zunaj ne bomo samo igrali, ampak predvsem učili. 
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Tako je iz tedna v teden manj učencev, ki odhod iz šolske 

stavbe razumejo kot čas za prosto igro. 

Tudi učitelji ugotavljamo, da ima pouk v naravi veliko 

pozitivnega. Pouk je možno kvalitetno izvesti z zelo 

preprostimi pripomočki. Učenci imajo na voljo več 

prostora, tako ne občutijo prostorske stiske kot 

mnogokrat v učilnici. Z učenci dostikrat delamo v dveh 

manjših skupinah, kjer je delo kvalitetnejše, učenci pa so 

aktivnejši. Vedno pa ostane čas tudi za prosto 

raziskovanje in igro. 
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POVZETEK 

Učitelji prihajamo do spoznanja, da imajo učenci, ki jih poučujemo, vedno bolj različne učne potrebe. Te naj bi prepoznali in 

jim nudili dejavnosti, ki so v skladu z njihovimi interesi in zmožnostmi. V prispevku predstavljamo primere dobre prakse, ki 

temeljijo na tem, kako ugotoviti učne potrebe učencev in kako diferencirati vsebine in proces učenja. Diferenciacije smo se 

lotili tako, da smo spoznavali učence s pomočjo njihovih dosežkov, s strokovnim opazovanjem in s pomočjo anket na 

jezikovnem, matematičnem in vidno-prostorskem področju. Učili smo se različnih učnih strategij, jih preizkušali in s 

pomočjo samorefleksij spoznavali, katera strategija je za posameznega učenca najustreznejša. Trudili smo se, da je bilo 

poučevanje, učenje in ocenjevanje raznovrstno. Pouk smo organizirali skupinsko, s tem omogočili razvoj posameznikovih 

močnih področij in spodbujali napredek na šibkih področjih. Po štirih mesecih intenzivnih vaj se je pokazal napredek pri 

učenju učenja,  načrtovanju učenja, delitvi dela znotraj skupin, iskanju informacij in virov, medsebojnem poslušanju in 

sodelovanju ter pri motiviranosti za učenje. 

Ključne besede  

spoznavanje učencev, diferenciacija, skupinsko delo 

ABSTRACT 

Teachers come to a realization that every student, whom they teach, has very different learning needs. Their needs should be 

recognized, and we should offer them activities that are in accordance to their interests and abilities. In the article we present 

some examples of good practices based on how to determine the learning needs of students and how to differentiate content 

and learning processes. We began to differentiate the students by learning about their achievements, with observation and 

through surveys in the linguistic, mathematical and visual-spatial fields. We learned different learning strategies, tested them, 

and with the help of self-reflection, learned which strategy is the most appropriate for each student. We tried to make changes 

in teaching, learning and grading. We organized the lectures collectively, thus enabling the development of individuals strong 

areas and encouraging progress in weak areas. After four months of intensive exercises, progress has been made in changing 

learning methods, how students prepared to learn, sharing tasks within groups, finding information and resources, listening to 

each other, collaboration and with motivation for learning. 

Keywords 

learning about students, differentiation, group work 

1. UVOD 
Spoznali smo, da imajo učenci, ki jih poučujemo, vedno 

bolj različne učne potrebe. Razlikujejo se po kognitivnih 

sposobnostih, učnih slogih, družbeno-ekonomskih in 

družinskih dejavnikih, predznanju, učnem tempu, 

motiviranosti ... Iz tega sledi, da je za optimalni razvoj 

posameznika (za razvoj različnih osebnostnih lastnosti, 

samostojnosti in sodelovanja) potrebno prilagajati 

vzgojno-izobraževalni proces. 

Vodilo vsakega učitelja je napredek učencev. Pomembno 

je, da učitelj ve, kaj učenci že znajo in česa se morajo še 

naučiti. Pri tem mora upoštevati najuspešnejše načine 

učenja in omogočiti, da učenci pridobljeno znanje 

pokažejo tako, da so poudarjena njihova močna področja 

in interesi. Da bi se lahko temu približali, mora v 

vzgojno-izobraževalni proces vključiti učno 

diferenciacijo in učno individualizacijo.  

2. UČNA DIFERENCIACIJA IN 

INDIVIDUALIZACIJA 
Učna diferenciacija pomeni predvsem organizacijski 

ukrep s katerim usmerjamo učence po njihovih določenih 

razlikah v občasne ali stalne homogene ali heterogene 

skupine (nivojski pouk, izbirni predmeti, skupine ...). 

Učna individualizacija pa pomeni odkrivanje, spoštovanje 

in razvijanje individualnih razlik med učenci. Pri tem je 

pomembno, da skupno poučevanje individualiziramo – 

prilagodimo glede na posebnosti in potrebe vsakega 

posameznika, da postane čim bolj samostojen. Za učitelje 

je učna individualizacija naporna, saj zaradi velikega 

števila posameznikov zahteva načrtovano opazovanje, 

medsebojno sodelovanje, analiziranje dosežkov in 

povratnih informacij. 

Učna diferenciacija [1] pomeni: 

̵ prepoznavanje različnih načinov učenja v današnjih 

razredih, 
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̵ potrditev in sprejemanje različnosti, dejstva, da 

imajo učenci različne učne potrebe, močna področja, 

učne sloge, interese in cilje, 

̵ vztrajanje pri uresničevanju ciljev, 

̵ večanje raznovrstnosti v poučevanju, učenju in 

ocenjevanju, da bi tako pritegnili več učencev in se 

odzivali na njihova nagnjenja, učne sloge, interese in 

močna področja, 

̵ zagotavljanje visoke ravni zahtevnosti in izzivov ter 

aktivnega učenja, 

̵ priznavanje tistega, kar učenci že vedo in znajo 

narediti, 

̵ zavedanje, da ni treba vsem učencem istega dela 

opraviti na isti način, 

̵ razvijanje učenčevih sposobnosti za pravilno izbiro 

načinov učenja in učinkovitih predstavitev znanja, 

̵ oblikovanje prilagojenih (zasnovanih na različnih 

ravneh zahtevnosti) nalog, s katerimi se najbolje 

odzivamo na posebne učne potrebe, 

̵ uporabljanje fleksibilnega načina razvrščanja 

učencev v učne skupine, s čimer omogočimo, da se 

učenci učijo z drugimi, ki imajo podobne interese, 

učne sloge, cilje. 

Diferenciramo lahko: 

a) Didaktične metode: 

Učenci bodo dosegli višje cilje, če bo učitelj prilagodil 

učni pristop njihovi drugačnosti. Učitelj naj bi prilagajal 

in spreminjal učne metode (razlaga, demonstracija, 

pogovor ...), jih kombiniral in modificiral, uporabljal 

različna učna sredstva in pripomočke ter prilagajal učni 

tempo. Didaktično-metodična učna diferenciacija 

pomeni, da mora učitelj dobro poznati učence, njihove 

značilnosti in biti dobro didaktično-metodično 

usposobljen. Skupinsko delo, delo v dvojicah in 

individualno delo dajejo učitelju več možnosti za 

diferencirano in individualizirano delo. Pri frontalnem 

pouku je teh možnosti manj, a tam je potrebno 

kombiniranje in modificiranje učnih metod.  

Če z različnimi didaktičnimi metodami ne dosežemo 

ustreznih ciljev, potem posežemo po vsebinski učni 

diferenciaciji. 

b) Učne vsebine: 

Učitelji morajo dobro poznati učne vsebine in cilje, ki jih 

želijo doseči. Pri vsaki vsebini je zelo pomembno, da 

dobro razmislijo in predvidijo: 

̵ katere osnovne informacije in spoznanja morajo 

učenci nujno poznati, da bodo lahko razumeli učno 

snov, 

̵ logično povezanost vsebine, da učenci vedo, kaj je 

bistvo, kaj sodi zraven in kaj ne, 

̵ kje pri tej učni snovi se lahko pojavijo težave pri 

razumevanju. 

3. DIFERENCIACIJA V PRAKSI 
V praksi diferenciacija in individualizacija pomenita za 

učitelja velik izziv. Spoznati mora vse učence v oddelku 

(nadarjene, z odločbo o usmerjanju, Rome, tuje govoreče 

priseljence) in njihove značilnosti, dobro poznati učne 

vsebine in cilje, da jih lahko prilagaja, biti mora 

fleksibilen in ustvarjalen. Prilagajanje učnih metod, učnih 

vsebin, učnega procesa, da bo do neke mere zadostil 

potrebam vsakega posameznika, od učitelja zahteva 

veliko dela, predvidevanj in priprav.  

Diferenciacije smo se lotili tako, da smo načrtno 

spoznavali učence s pomočjo njihovih dosežkov, s 

strokovnim opazovanjem in s pomočjo anket [1] na 

jezikovnem, matematičnem in vidno-prostorskem 

področju ter jih opremili z raznimi učnimi strategijami, ki 

so v pomoč pri samostojnem učenju. 

3.1 Spoznavanje učencev 
Pri predaji oddelka smo si zapisali, kaj je bilo v 

preteklem šolskem letu že opaženo pri posamezniku, 

pregledali smo dosežke učencev ob koncu šolskega leta, 

pregledali IP učencev, ki prejemajo DSP in se pozanimali 

o znanju romskih učencev od učiteljev DUPUR. Tekom 

pouka pa smo si zapisali lastna opažanja (sodelovanje 

učenca, predznanje, interes za posamezna področja, 

komuniciranje z učiteljem, s sošolci, po katerih dodatnih 

nalogah posega, kakovost oz. pomanjkljivost 

opravljenega šolskega dela, domačih nalog, samostojnost, 

razumevanje besed, navodil, izdelki ...). Opazovali smo 

odziv posameznika pri delu v skupinah. Določene 

informacije pa smo dobili tudi od staršev. Vse posebnosti 

smo si zabeležili v beležnico, ki nam je bila v pomoč pri 

načrtovanju učenja, spodbujanju močnih področij in pri 

razvijanju šibkih področij posameznega učenca. 

S pomočjo anket smo poskušali natančneje opredelili 

učenčeva močna področja. Uporabili smo anketo za 

besedno-jezikovno inteligenco, logično-matematično 

inteligenco in vidno-prostorsko inteligenco. Učitelj na 

anketnem listu učencu označi tiste lastnosti, ki mu 

pritičejo. Če jih pri posamezniku označi veliko, se pri 

njem kaže izbrana inteligenca.  

Poznavanje učencev je šele začetek diferenciacije oz. 

individualizacije. Po dolgoletnih izkušnjah smo ugotovili, 

da je potrebno pouk individualizirati v največji možni 

meri, če želimo spodbuditi napredek posameznika. 

3.2 Priprava učencev   
Da učitelj lahko fizično izvaja diferenciacijo oz. 

individualizacijo, mora na to pripraviti tudi učence. 

Opolnomočiti jih mora z določenimi znanji in veščinami, 

ki bodo omogočale učenje posameznika na individualni 

ravni. Tako kot je pomembno, da učitelj zelo dobro pozna 

učenca, je pomembno tudi, da učenec pozna samega sebe. 

Tega pa ga moramo naučiti. Šele potem je mogoče, da se 

individualizacija v oddelku z enim učiteljem sploh izvaja.  

Diferenciacije in individualizacije smo se lotili v več 

korakih. Tako smo učencem omogočili, da so lahko 

spoznavali sebe (svoja močna in šibka področja) in 

spoznavali učne strategije.  

Za opolnomočenje učencev z učnimi in bralnimi 

strategijami ter učenjem o samem sebi, smo izvedli: 
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3.2.1 Učenje pojmov, tvorjenje bistvenih 

vprašanj 
Pri evalvaciji se je izkazalo, da veliko učencev v petem 

razredu, ki jim je slovenščina materni jezik, ne razume 

pomena besed, v svojem vsakdanjem besednjaku ne 

uporabljajo novih pojmov, pišejo kratka besedila, 

skromno odgovarjajo na vprašanja odprtega tipa - slabše 

rešujejo naloge višjih taksonomskih ravni. Zato smo 

načrtovali prednostni cilj: izboljšavo na področju učenja 

in poučevanja (jezikovno področje). Želeli smo izboljšati 

razumevanje besed, besedišče, ustvarjalno izražanje in 

spodbuditi branje. Ko so učenci usvojili iskanje pomena 

besed, se naučili zapisati smiselno razlago pojma na 

pojmovni listič, smo začeli oblikovati ključne besede in 

bistvena vprašanja. Pri tem smo se sproti naučili 

uporabljati asociacije, s pomočjo katerih smo odkrivali 

predznanje in pripomogli k trajnejšemu pomnjenju. 

Spoznavali smo, kje so že samostojni, uspešni, kaj jim je 

bilo všeč.  

Pri učenju je zelo pomembno, da se zavedamo, da je 

potrebno  za razumevanje snovi, razumeti pomen besed. 

Učenci so se naučili poiskati pomena neznanih besed 

(vprašali sošolca, učitelja, poiskali v SSKJ), da se lahko z 

razumevanjem samostojno učijo.  

3.2.2 Učenje bralnih strategij (Kako doseči 

bralno razumevanje) 
Učence je potrebno naučiti vseh korakov branja z 

razumevanjem. 

Primer: 

̵ besedilo pred branjem najprej samo preletimo,  

̵ pomislimo, če nas spomni na kakšno življenjsko 

izkušnjo - čustvo, oz. če o tem že kaj vemo,  

̵ poskušamo se vživeti v besedilo, ustvarjamo slike, 

postavljamo vprašanja,  

̵ povežemo vse skupaj (predznanje, slike, čustva), da 

besedilo razumemo,  

̵ tvorimo ključne besede in ključna vprašanja. 

Učili smo se tudi Paukove strategije [2], ki temelji na 

izpisu pomembnih podrobnosti, oblikovanju ključnih 

besed in obnavljanju besedila ob ključnih besedah.  

Ko učenci spoznajo in preizkusijo več različnih strategij, 

lahko ugotovijo, katera jim ustreza. Najustreznejšo bralno 

strategijo si lahko še individualno prilagodijo. 

Poznavanje bralnih strategij je pomembno za vse učence 

(tako za nadarjene, kot za učence z DSP), saj jim 

omogoča boljše razumevanje in trajnejše pomnenje 

vsebine. Kadar učitelj načrtuje samostojno učenje ob 

nekem besedilu (književnem ali neumetnostnem), 

prilagodi posameznim učencem le zahtevnost in obseg 

besedila, obravnave pa se loti vsak učenec na svoj način, 

glede na strategijo, ki jo pozna in mu najbolj ustreza. 

3.2.3 Učenje učnih strategij 
Učence je potrebno naučiti učnih strategij, da jih 

preizkušajo in poskušajo najti sebi najustreznejšo. Učili 

smo se razdeliti učno vsebino na smiselne dele, izpisovati 

pomembne podrobnosti, oblikovati vprašanja po branju, 

oblikovati ključne besede in ob njih ponavljati ter 

ustvariti miselni vzorec. Največ časa smo namenili 

miselnemu vzorcu. Ta učencem omogoča celostni 

pregled snovi. Ko besedilo skrčimo na pomembne in 

ključne besede, na asociacije, dobimo pregledno in 

smiselno povezano celotno podobo snovi, ki jo lahko 

podkrepimo s slikovnim gradivom. Ker so miselni vzorci 

odprti na vse strani, omogočajo stalno dopolnjevanje in 

posodabljanje. 

S tabelsko sliko učencem ponudimo skeletni zapis 

bistvenih delov vsebine. Poznavanje učnih strategij pa 

jim omogoča, da oblikujejo zapis po svoje (linearen, v 

obliki miselnega vzorca, kombinacijo obojega), uporabijo 

svoj slog, tempo, ustvarjalnost. Učenci se veliko 

poslužujejo kombiniranih zapisov – oblika miselnega 

vzorca, ki jo dopolnjujejo s ključnimi besedami, 

asociacijami, povedmi (npr. definicije).  

3.2.4 Ankete in vrednotenje izdelkov 
S pomočjo treh anket [1] smo poskušali natančneje 

opredeliti lastnosti posameznikov oz. njihovih močnih 

področij.  

Ti pokazatelji so nam lahko vodilo pri načrtovanju nalog, 

s katerimi učenec razvija svoja močna ali šibka področja. 

Lažje je tudi oblikovanje učinkovitih učnih skupin. 

3.2.5 Vrednotenje izdelkov in samoevalvacija 
Učenci so se učili vrednotenja lastnih izdelkov in 

samovrednotenja. Vrednotenje lastnih izdelkov in nalog 

je zelo pomembno, saj učenec, ki je ovrednotil svoj 

izdelek, natančno ve, česa ni znal in si nato za utrjevanje 

ali domačo nalogo izbere tisti sklop nalog, s katerim bo 

izboljšal ugotovljeno pomanjkljivo znanje. Naloga 

učitelja je, da ima vedno, po takšnem vrednotenju, 

pripravljene različne naloge, glede na cilje, ki bodo 

učencem omogočile izboljšati znanje. 

Na tak način diferenciramo naloge za utrjevanje znanja in 

domače naloge. Učenec namreč vadi točno to, česar še ne 

zna dobro. Če je pri utrjevanju pisnega seštevanja in 

odštevanja imel napake pri pisnem odštevanju, bo reševal 

dodatne naloge z odštevanjem. Samoevalvacija je torej 

zelo pomembna, saj učenca vodimo tako, da razmišlja 

sam o sebi, o svojem znanju, učenju in napredku. 

Optimiziramo individualni pristop učenja. 

3.3 Diferenciacija pri poučevanju 
3.3.1 Prilagajanje učnih oblik 
Za kakovosten pouk je smiselno uporabljati različne učne 

oblike. Pomembno je tako individualno delo, kot delo v 

parih, v skupinah ali frontalno. Učitelju največkrat 

predstavlja velik izziv skupinsko delo. Če se ga loti 

strokovno in sistematično, je to gotovo eden najbolj 

učinkovitih načinov doseganja ciljev pri pouku.  

Idealno možnost za učenje v skupinah ponuja učna 

strategija miselnega vzorca, ki jo učenci v 5. razredu še 

ne poznajo dobro oz. jo pri samostojnih zapisih in učenju 

ne uporabljajo, zato jih k temu spodbudimo. Linearen 

zapis besedila v zvezke namreč onemogoča ustvarjalnost, 

dopolnjevanje, zapisovanje asociacij, risanje sličic, ki 

pripomorejo k boljši zapomnitvi. Ker ima zapis 

strukturiran začetek in konec, učencem ne daje možnosti  

individualnega pridiha pri zapisu vsebine. Miselni vzorec 

pa ponuja možnost, da besedilo skrčimo na ključne 

besede, oblikujemo lastne asociacije, ga dopolnjujemo z 

informacijami iz različnih virov, povezujemo in 

prepletamo snov večih predmetov, kar pomeni, da s 
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takšnim zapisom dobimo smiselno povezano celotno 

podobo snovi. 

Pri pouku smo delo organizirali v heterogenih skupinah s 

po štirimi člani. Vsaka skupina je dobila ustna in tudi 

pisna navodila. Snov smo razdelili po vsebini na manjše 

sklope, delo pa so si razdelili učenci sami znotraj skupine 

glede na močna področja posameznika. Omogočena jim 

je bila diferenciacija.  Učenec, katerega močno področje 

je logično-matematično, se je lotil preglednic in urejal 

podatke. Učenec, ki je močan na vidno-prostorskem 

področju, je prevzel zasnovo zapisa v obliki miselnega 

vzorca ter slikovno opremljenost. Učenec, katerega 

močno področje je besedno-jezikovno področje, je 

prevzel oblikovanje ključnih besed in iskal vire. V vsaki 

skupini je bil tudi učenec, ki je šibek na vseh področjih. 

Zanj smo vnaprej pripravili takšne naloge, ki jih zmore 

rešiti sam s pomočjo učbenika in jih bo skupina lahko 

vključila v miselni vzorec. Tako je enakovredno prispeval 

k skupnemu cilju. Nastali so miselni vzorci, s katerimi so 

predstavili enako vsebino na zelo različne načine. 

Po končanem delu so učenci izvedli tudi samoreflektivno 

dejavnost [1], kjer so morali zapisati, kaj so se naučili pri 

skupinskem delu oz. pri učni strategiji, kaj jim je bilo pri 

pisanju miselnega vzorca najtežje in kaj jim je bilo 

najbolj všeč. Razmislili so tudi, če jim miselni vzorec pri 

učenju koristi. 

Predstavitev rezultatov samoanalize učencev (v oddelku 

je 21 učencev): 

S pomočjo miselnega vzorca: 

- 17 učencev si snov bolje zapomni,  

- 16 učencev snov bolje razume, 

- 18 učencev ima pregled nad celotno učno temo, 

- 21 učencem je všeč, da  povezujejo snovi večih 

predmetov, 

- 21 učencem je všeč možnost dopolnjevanja. 

Po analizi miselnega vzorca smo ugotovili, da so učenci 

uspešni pri delanju povzetkov, znajo poiskati ključne 

besede, so spretni in samostojni pri iskanju virov, si 

pomagajo z asociacijami, da si učno snov lažje zapomnijo 

... To pridobljeno znanje uporabljajo pri vseh predmetih. 

Veliko učencev si po svoje oblikuje zapise učnih vsebin. 

Učenci, ki so se preizkusili na danem področju (besedno-

jezikovno, logično-matematično, vidno-prostorsko), so 

razmišljali, ali jim je to področje blizu in kaj bi si želeli v 

prihodnje. 

3.3.2 Prilagajanje učnih metod 
Če upoštevamo raznolikost učencev pri sprejemanju 

snovi, procesiranju, razumevanju (kako se učenec uči) ... 

potem poučevanje prilagajamo, diferenciramo. Da bi 

zadostili vsem potrebam tako različnih učencev 

(nadarjenim, učencem z DSP, vidnim tipom, slušnim ... ) 

je pomembno, da uporabljamo različne metode in 

didaktične pristope. Najpogostejša je še vedno frontalna 

metoda razlage, ki je lahko za večino učencev najbolj 

dolgočasna. Če jo modificiramo in podkrepimo s 

pripovedovanjem, opisovanjem, poročanjem, dokazi, 

uporabo primerov, slikovnim gradivom, z vprašanji za 

razmislek, pa lahko tudi s to metodo naredimo pouk 

zanimiv in dinamičen. Gotovo bomo na tak način dosegli, 

da bo pouk ustrezal različnim učnim stilom in 

individualnim značilnostim posameznega učenca. V 

današnjem času je zelo zaželjena tudi metoda viharjenja 

možganov (brainstorming), ki smo ji namenili veliko 

časa. Učenci so iskali asociacije, čimbolj ustvarjalno 

dopolnjevali nedokončane povedi, ki so se navezovale na 

učno snov ter reševali izzive – logična, zvita vprašanja 

odprtega tipa, ki dajejo učencem možnost ustvarjalnega 

razmišljanja in pri katerih ni napačnih odgovorov. 

Vse učne metode, ki aktivirajo učence, so dobre učne 

metode. Bolj ko je naše poučevanje pestro (učenje s 

konkretnim materialom, v skupinah, ob poskusih, z 

didaktičnimi pripomočki, s PPT predstavitvami, z 

uporabo i-učbenikov, predvajanjem animacij, učenje ob 

primerih iz življenja, pa tudi obogaten frontalni pouk), 

več kakovostnega učnega časa bomo omogočili večini 

učencev. Tisti učenci, ki imajo možnost sprejemati znanje 

na čim bolj različne načine, so tudi veliko bolj odprti, 

razmišljajo ustvarjalno, imajo ideje in originalnejše 

rešitve ter so sposobni povezovati znanje z različnih 

področij. Vse to pa pripomore h globljemu dojemanju in 

trajnejšemu znanju.  

4. ZAKLJUČEK 
Glede na raznolike potrebe učencev v današnjem času, se 

učitelji trudimo spreminjati in posodabljati poučevanje. 

Pri tem je pomembno vključevanje učencev. Medsebojno 

sodelovanje učitelja z učencem in učencev med seboj, 

učencu omogoča izmenjavo idej, razmišljanj, vprašanj. 

Na osnovi različnih interpretacij, ki jih dobi v razredu, 

oblikuje jasnejšo sliko o vsebinah, ki se jih uči, razvija 

kritičnost, se uči komunikacije in sodelovanja. Če je 

učenec zmožen pouk spremljati pozorno, aktivno in 

sodelovalno, učitelj pa ga izvede strokovno, z 

upoštevanjem posameznikovih zmožnosti, bo zagotovo 

dosežen optimalni rezultat. 

Z diferenciacijo in individualizacijo damo učencem 

možnost, da se snovi naučijo sami, na svoj način. Naučijo 

se reševati težave in sprejemati uspehe. Pri tem doživljajo 

močno notranjo potrditev, ki vodi v samospoštovanje in 

krepi samozavest. Oboje pa gotovo prispeva k notranji 

motiviranosti za učenje. Žal pa je tako, da se učitelji 

trudimo s posodabljanjem pouka, omejuje pa nas šolski 

sistem, natančneje Pravilnik o ocenjevanju, ki ni 

primeren za vrednotenje napredka pri učencih, ne 

spodbuja k vseživljenjskemu učenju oz. h kvalitetnemu 

trajnemu znanju.  
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POVZETEK 

Evropske smernice na področju izobraževanja predvidevajo, da morajo javni organi in deležniki razviti okvir za dvojno 

kariero v športu in šolah, kar zahteva posebne ureditve, kot so prilagodljivost, prilagojen učni načrt, e-učenje in dodatno 

mentorstvo. V letu 2006 smo na naši šoli pričeli sistematično in z veliko entuziazma, čeprav brez podpore uradne šolske 

politike, razvijati vzgojno-izobraževalni model, ki mladim omogoča, do so kljub nadaljevanju šolanja tudi uspešni športniki. 

Naš osnovni cilj je, da šola motivira in ne odvrača od športa, ampak s prilagoditvijo izvedbe pouka iščemo optimalne poti, da 

je mogoče uspešno delati oboje: šolo in šport. V letošnjem šolskem letu je na šoli že več kot 300 dijakov s statusom 

športnika. Delo z mladimi športniki je tako kot delo z nadarjenimi dijaki, izredno zahtevno. Samozavestno lahko trdim, da na 

naši šoli dijakom športnikom, poleg sodobnega in kakovostnega pedagoškega procesa z alternativnimi metodami in oblikami 

dela nudimo tudi poglobljeno sodelovanje s starši, trenerji, klubi, nacionalnimi zvezami ter športnimi zdravniki in svetovalci. 

Za to skrbi ekipa, poleg profesorjev še pedagoški in športni koordinator. Interes za vpis je vsako leto večji, kar nas utrjuje v 

prepričanju, da smo na pravi poti. 

Ključne besede 

dvojna kariera, šport, prilagajanje, pedagoško delo 

ABSTRACT 

European guidelines in education field anticipate that public organs and participles should develop a frame for double career; 

in sports as well as in education; which demands different approach in the way of better flexibility, adjusted schedule, e-

learning and excessive mentorship. In 2006 our school center started systematically and with a lot of enthusiasm, although 

with no support from official education politics, to develop a school model that enables students to develop their schooling 

together with their sports career. Our goal for the school is to motivate students for sports instead of discourage them and 

keep on searching for more sports-friendly solutions to make both school and sports possible. That way we give the students 

better opportunity to be successful in both fields. This year our school invludes 354 students with sport status, 93 of them 

being A ranked. To work with young athlets is as demanding as to work with talented students. I can claim with confidence 

that besides the modern and high quality pedagogic process using the alternative methods and forms of learning, we offer our 

students also intense cooperation with parents, sport centers, national federations and also sport doctors and advisors. The 

whole team is involved, as well as pedagogic and sport coordinator.The number of interested students fot the school increases 

each year, which gives us the confirmation we are developing the process in the right direction. 

Keywords  

double career, sports, adaptibility, pedagogic work 

1. UVOD 
Delo z dijaki športniki ne zajema samo delo v klubih in 

reprezentancah. Podporni sistem njihovemu globalnemu 

razvoju je tudi delo pri športu oziroma modeli za delo z 

dijaki športniki na naši šoli. Ta način dela imamo pri nas 

že več kot desetletje in ga stalno izboljšujemo in 

nadgrajujemo. Skladno s tem smo leta 2006 ustanovili 

prvi športni oddelek na srednji tehnični in strokovni šoli 

Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

v Ljubljani (v nadaljevanju STSŠ ŠC PET). Dijak, ki je 

uspešen v šoli, bo doživljal uspešnost tudi v športu, 

neuspeh v šoli pa lahko poruši tudi dijakovo motivacijo 

za doseganje dobrih športnih rezultatov. Zato je potrebno 

čim bolje usklajevati šolski in športni proces. Na šoli 

skrbimo za dobro povezavo med šolo, dijakom, starši in 

trenerji oziroma klubi. Šport imam zelo rada, zato 

spremljam športne dosežke naših dijakov športnikov. Kot 

učiteljica strokovno-teoretičnih modulov in nekaj časa 

tudi kot v.d. direktorica STSŠ ŠC PET imam možnost 

spoznavati tudi javnosti manj znano stran življenja 

dijakov športnikov – njihovo izobraževanje in šolanje. 

Šolstvo in šport si morata začeti podajati roko v 

strateškem smislu tako, da tudi preko Ministrstva za 

šolstvo in šport dobimo ustrezne smernice in pomoč pri 

spodbujanju mladih k ukvarjanju s športom. Tistim 

mladim športnikom, ki se intenzivno ukvarjajo z izbranim 

športom, moramo ponuditi pomoč in jih stimulirati k še 

boljšim rezultatom. Prepričati jih je potrebno, da se 

znanje, pridobljeno v šoli, uporablja tudi v športu. 

Mladostniki oziroma dijaki so mnenja, da zaenkrat lahko 

vsak ˝preživi˝, če je dober v posamezni športni discipline. 

Nekateri so namreč precej neuspešni v šoli in zelo 

uspešni v svoji športni discipline. 
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2. DVOJNA KARIERA 
Dvojna kariera športnika predstavlja večdimenzionalni 

proces, ki je odvisen od vpliva posameznika, 

medsebojnih odnosov in politike [10].  Smernice EU za 

dvojno kariero športnikov [11] naj bi prispevala k 

izmenjavi in širjenju dobrih praks ter učnih izkušenj na 

tem področju. Spodbujanje dvojne kariere športnikov je 

skladno z več cilji strategije Europa 2020 (preprečevanje 

prezgodnjega opuščanja šolanja, več diplomantov, večja 

zaposljivost), z ohranjanjem perspektivnih in uspešnih 

športnikov v sistemu športa pa omogoča tudi 

učinkovitejše športne politike [4]. Najpomembnejša je 

podpora vrhunskega športa skozi celotno fazo njegovega 

procesa, to je na izobraževalnem področju in tudi športni 

karieri. 

Dvojna kariera športnika zajema [4]: 

- Razvoj vseživljenjske odličnosti posameznega 

športnika, skozi njegove cilje na športnem področju, 

pri izobraževanju skozi njegove cilje na športnem 

področju, pri izobraževanju in poznejši vključitvi na 

trg delovne sile. 

- Strokovno načrtovanje in organizacijo optimalnih 

osnovnih pogojev za dvojno kariero vrhunskih 

športnikov. Posredovanje med vsemi pomembnimi 

deležniki na področju dvojne kariere, predvsem na 

področju vrhunskega športa, izobraževanja in 

ekonomije. 

Pomen pridobitve izobrazbe med tekmovalno športno 

kariero je za dijake, ki se ukvarjajo s športom, zelo 

pomembno. Dijaki se zavedajo, da je zelo pomembno, da 

si pridobijo izobrazbo v obdobju, ko so vključeni v 

tekmovalni šport in imajo do dvojne kariere pozitivno 

stališče. Izobrazba je za dijaka športnika pomembna, ker 

povečuje zaposlitvene možnosti in vpliva na osebnostno 

ravnovesje. Trenerji podpirajo dvojni kariero športnikov, 

vendar pogosto pričakujejo prilagajanje izobraževanja in 

ne športnih aktivnosti.  

3. USKLAJEVANJE ŠOLE IN 

ŠPORTA 
Na naši srednji strokovni in tehnični šoli nudimo popolno 

podporo mlademu športniku, ki želi uspešno združevati 

šolo in šport. To je še posebej pomembno v tej starostni 

kategoriji, saj stvari, kot sta vrhunski šport in srednje 

šolski program ne moreš izbrati. Prilagajanje šolskih 

obveznosti je za dijaka pomembna podpora. Način in 

stopnja prilagoditve je odvisna od zahtev športa in 

trenutne stopnje razvoja športnika. Tako usklajevanje  

športnika in šolskih obveznosti načrtujemo na dnevni, 

mesečni in letni ravni. Za dodatno prilagajanje poskrbimo 

z urami organizirane učne pomoči, individualnimi urami, 

podaljšanjem ocenjevalnega obdobja, z opravljanjem 

predmetov predčasno, na daljavo… Prilagajanja se 

določajo timsko: dijak, starši, učitelji, pedagoški in 

športni koordinator ter trenerji. Eden od ključnih 

dejavnikov uspeha je komuniciranje med vsemi naštetimi 

deležniki. 

 

 

 

 

 Slika 1: Dvojna kariera (vir: interno gradivo) 

 

 

  Slika 2: ŠC PET (vir: interno gradivo) 

Ob tako številni vpletenosti vseh sodelujočih pri 

izobraževanju dijaka športnika je potrebno določiti 

kompetence in vloge posameznikov. Osnovni mikrotim 

tvorijo športni in pedagoški koordinator ter razrednik, ki 

največkrat prvi zaznajo težave in probleme dijaka. Sledi 

pogovor z dijakom in iskanje konkretne rešitve. Če je 

problem kompleksnejši, se v proces vključi šolska 

svetovalna služba in morebiti še trener oziroma starši, 

odvisno od zahtevnosti in vzroka, ki je sprožil problem. 

Konkretna rešitev vsebuje časovni plan npr. popravljanje 

negativnih ocen, način pridobivanja znanja, prilagojen 

urnik, iskanje in odpravljanje vzrokov težav ipd [9]. S 

tem želimo dijakom športnikom v danih šolskih okvirih 

omogočiti optimalno izobraževalno in športno pot, ki se 

vse prevečkrat prekine zaradi neusklajenosti med šolo in 

športnimi klubi. Nevarnost, da mladostnik na koncu 

občutljivega srednješolskega obdobja ostane brez 

izobrazbe in tudi brez športa, nikakor ne smemo 

podcenjevati. 
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3.1 Pedagoško delo in vloga pedagoškega 

koordinatorja 
Osnovni cilj izobraževanja so povečanje znanja in 

spretnosti, zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe, 

široke razgledanosti ter poklicne usposobljenosti in 

predstavljajo pomembnejše dejavnike družbene 

mobilnosti [8]. Za dosego vrhunskih rezultatov morajo 

dijaki športniki ogromno trenirati, kar je pogosto težko 

uskladiti z obveznostmi v okviru izobraževalnega 

procesa. Glede na dejstvo, da šport v veliki meri še vedno 

ni integriran v izobraževalni sistem (izjema so športne 

gimnazije), se morajo dijaki športniki pogosto 

osredotočiti samo na šport  ali samo na izobraževanje in 

tako opustiti eno vrsto kariere [5]. Pridobitev ustrezne 

izobrazbe povečuje zaposlitvene možnosti pri 

posamezniku in športniki pri tem niso nobena izjema. 

Vzpostavitev dialoga med izobraževalnimi institucijami 

in športnimi organizacijami tako ostaja ena izmed 

pomembnih prioritet pri vzpostavljanju ustreznih pogojev 

za udejstvovanje športnika v izobraževanju in športu 

hkrati. Na STSŠ ŠC PET Ljubljana se že od leta 2006 

trudimo prilagajati dijakom s statusom športnika in jim 

pomagamo, da so uspešni tako v športu kot tudi v šoli. Pri 

prilagajanju učnih obveznost ima pomembno vlogo tudi 

pedagoški koordinator v športnih oddelkih. Njegove 

naloge so [7]: 

 Sodeluje z vodstvom šole pri pripravi pedagoškega 

načrta za športne oddelke. 

 Sodeluje pri organizaciji pouka v športnih oddelkih. 

 Načrtuje medpredmetno sodelovanje ter sodeluje s 

športnim koordinatorjem, starši, trenerji in 

vzgojitelji. 

 Predlaga ukrepe in načine rešitev v primeru slabih 

učnihh rezultatov. 

 Sodeluje pri pripravi INDEP-a (individualiziran 

program vzgojno-izobraževalnega dela za dijaka 

športnika. 

 Skrbi za optimalno izvajanje pedagoškega procesa v 

športnih oddelkih in predlaga individualne oblike 

dela za dijake športnike. 

 Vodi sestanke, na katerih sodelujejo razrednik, 

športni koordinator in oddelčni učiteljski zbor v 

športnem oddelku. 

 Sodeluje na tedenskih koordinacijah in roditeljskih 

sestankih. 

 Opravlja pedagoško mentorsko delo dijakom 

športnikom. 

 Posebno skrb namenja nadarjenim dijakom 

športnikom. 

 Skupaj s svetovalno službo predlaga preventivne 

vsebine za dijake v športnih oddelkih. 

 Pomaga pri vpisu v športne oddelke. 

 Pripravi predloge za urnike v športnih oddelkih. 

 Vodi e-izobraževanje dijakov športnikov, ki so v 

tujini ali imajo pravice do prilagoditev opravljanja 

obveznosti. 

 Vodstvu šole predlaga vsebine izobraževanj za 

pedagoški zbor. 

Dijakom športnikom pa šolske obveznosti prilagajamo še 

na druge načine: 

 Vsa preverjanja in ocenjevanja znanja so načrtovana 

in dogovorjena po ocenjevalnih obdobjih. 

 Dijak lahko po potrebi obiskuje dodatne ure pri 

posameznih predmetih in s profesorji snov poglobijo 

oziroma dobijo dodatno razlago, če so opravičeno 

odsotni od pouka. 

 Dijaki športniki imajo možnost udeležbe na 

delavnicah (fair play, športna psihologija, športna 

prehrana itd.). 

 Dijakom, ki so zaradi specifike športa odsotni dlje 

časa, omogočimo sklepanje posebne pedagoške 

pogodbe, s katero so določeni posebni pogoji dela. 

Takšne oblike dela zahtevajo dobro in usklajeno 

komunikacijo med vsemi deležniki, ki so vpeti v 

izobraževanje mladega športnika. 

3.2 Športna kariera 
Vrhunska športna kariera in poslovna oziroma delovna 

kariera imata podobne ključne dejavnike razvoja osebne 

rasti. Poleg sposobnosti oziroma talenta, ki je prirojen in 

nujen dejavnik, so pomembni tudi motiviranost ter 

vztrajnost za delo in pridobivanje znanja [1]. Uspeh 

prehoda športnikov iz ene stopnje športne kariere v drugo 

ni odvisna samo od njihovega uspeha pri dani fazi, 

temveč od športne kariere kot celote [2]. Kariera 

vrhunskega športnika je v primerjavi s poklicno kariero 

običajnih ljudi izredno kratka in izpostavljena velikemu 

številu zunanjih dejavnikov, kar predstavlja veliko 

tveganje za športnika. Razvoj kariere vrhunskega 

športnika je podoben vzpenjanju po stopnicah. Nihče ne 

postane vrhunski športnik čez noč. Zaradi treninga se 

športnik marsičemu odpoveduje, rezultati pa prihajajo 

postopoma, korak za korakom [1]. 

Nacionalni program športa [12] predvideva za osvajalce 

medalj na velikih tekmovanjih možnost brezplačnega 

šolanja tudi po 26. letu. Tako si bodo športniki pridobili 

izobrazbo in že s prvostopenjsko diplomo študija delali 

kot trenerji. Pomagali si bodo s svojimi izkušnjami. Pred 

tem bodo maturo, ki jo je bilo pred sprejetjem tega 

zakona [13]  mogoče opravljati le v enem delu, opravljali 

v dveh delih. Na papirju je vse videti spodobno, a 

realnost je za športnike večkrat precej kruta. V ZDA 

ugotavljajo, do 60 odstotkov košarkarjev, ki nastopajo v 

najmočnejši ligi NBA v petih letih ostane brez vsega 

zasluženega denarja. Pri hokejistih NHL je takih kar 80 

odstotkov. Športnikom je treba pomagati, svetovati… 

predvsem pa jih usposobiti za delo, ki ga bodo opravljali 

po zaključku športne kariere. 

4. ZAKLJUČEK   
Tudi v Sloveniji je bilo izvedenih nekaj študij s področja 

izobraževanja športnikov. Avtorji [6] ugotavljajo, da je 

na ravni srednješolskega izobraževanja le v posebnih 

športnih oddelkih gimnazije s prilagajanjem športnih in 

izobraževalnih obveznosti ustrezno poskrbljeno za 

športnike. V tovrstnih oddelkih je tudi osip najmanjši. 

Športniki, ki imajo status športnika v srednji šoli brez 
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organiziranih športnih oddelkov, pa imajo slabše 

možnosti za usklajevanje vseh obveznosti in je tudi osip 

na enem izmed področij delovanja večji. Mladi športniki 

se torej lahko v slovenskih srednjih šolah po prilagojenih 

standardih in normativih šolajo le v gimnazijah. To 

pomeni, da gimnazije dobijo od države dodaten denar za 

manj številčne oddelke – v njih sedi le 22 dijakov 

športnikov in tudi denar za dodatne ure oz. prilagojeno 

pedagoško delo, katerega pomemben del je usklajevanje s 

trenerji, klubi in starši. Na ta način lahko učitelji 

učinkovito poskrbijo, da državni prvaki, člani državnih 

reprezentanc in drugi dijaki s statusom A ali B ob 

napornih treningih in daljših odsotnostih uspešno 

dokončajo tudi šolo. Vprašanje, ki pa si ga postavlja vse 

več dijakov, staršev, učiteljev srednjih strokovnih in 

poklicnih šol in tudi širše športne javnosti, pa je  - zakaj 

le gimnazije. Bonova [3] je v raziskavi ugotavljala 

značilnosti športne kariere mladih rokometašev v 

povezavi z izobraževanjem. Rezultati so pokazali, da si 

na začetku šolanja skoraj polovica dijakov želi po 

končanem šolanju profesionalno ukvarjati s športom, 

medtem ko nato v višjih letnikih postopoma dajejo 

prednost druženju in zabavi ter želijo po zaključku 

srednješolskega izobraževanja zaključiti športno kariero.  

Dejstvo je, da vsi obetajoči mladi športniki kljub dodatni 

pomoči učiteljev ne zmorejo zahtevnega gimnazijskega 

programa, ali pa si želijo čim prej priti do poklica in se 

potem posvetiti športni karieri.  
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POVZETEK 

V prvem razredu se srečujemo z veliko izzivi. V razred prihajajo otroci z različnimi potrebami. Vsak otrok je v tem obdobju 

na različni stopnji razvoja psihofizičnih sposobnosti. Tako pri pedagoškem delu uporabljamo različne metode in načine 

poučevanja. Prisotne pa so tudi velike razlike na področju čustvenega in duševnega razvoja otrok. Vse skupaj zahteva veliko 

mero prilagodljivosti pedagoškega delavca. V svoji predstavitvi bom govorila o vzgojnih momentih in konkretnih rešitvah ter 

o načinu poučevanja. Svojo pozornost bom posvetila področju vzgoje; kako jasno postaviti pravila, kje v razredu naj bodo ta 

pravila ves čas vidna. Predstavila bom svoje izkušnje na področju dilem glede tega, kako vrednotimo otrokovo vedenje, kako 

podajamo povratne informacije staršem in skrbnikom, kako se spopadamo s pogovornimi urami, kako lahko otrok sam 

izboljša svoje vedenje in na kakšen način vzpodbujamo dobra vedenja ter kako otrok ozavešča svoja slaba vedenja. 

Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako se spopadamo z glasnostjo v razredu, kakšne metode in igrice  lahko uporabljamo. V 

svojem prispevku se bom dotaknila tudi soočanju z glasnostjo in neorganiziranostjo otrok. Raziskave kažejo, da lahko v sam 

učni proces vključimo veliko gibanja in akcije. S takšnim pristopom lahko po mojih izkušnjah učinkovito pripomoremo k 

temu, da vsak posameznik individualno psihofizično in čustveno ter duševno uspešneje napreduje in raste. 

Ključne besede: 

Pravila, sodelovanje s starši, glasnost, gibanje, ozaveščanje; 

ABSTRACT 

The first grade is full of challenges. The incoming children have different needs. Each child is at a different stage of its 

development regarding the psychophysical capabilities. The educational work therefore demands the usage of different 

methods and teaching approaches. There are also vast differences in the area of emotional and mental development of 

children. This all together challenges a pedagogical worker to exercise an extensive flexibility at performing basic teaching 

process. Through my presentation I intent to talk about the upbringing segments and concrete solutions regarding the 

teaching methods. My attention will be focused on the upbringing segment; how to set clear rules and where within the 

classroom should they always be seen. I will present my experiences regarding the dilemmas of how to evaluate the child’s 

behavior, how to give feed-back to parents and guardians (care-takers), how to face the “office hours” with them, how a child 

can improve its own behavior, how to encourage good behavior and how to conscious bad behavior. We will also address the 

noise in the classroom and the methods and games that we can use. During my presentation I will also address the loudness 

and the disorganization of certain children. The research shows we can include lots of movement and action into the teaching 

process. With such approach according to my experience we can contribute to a more successful psychophysical 

development of each individual child. 

Keywords 

Rules, cooperation with parents, noise, movement, consciousness.  

1. UVOD 
Pri svojem delu v prvem razredu se skozi leta poučevanja 

vedno znova srečujem z izzivi, ki jih prinašajo vsako leto 

novi učenci. V dvajsetih letih mojega dela v prvem 

razredu ugotavljam, da me to delo vedno znova 

navdušuje in izpopolnjuje. Biti učitelj pomeni biti dober 

opazovalec in iskalec rešitev za izzive, ki se pojavljajo pri 

posamezniku, skupinici otrok in seveda, pri celem 

razredu.  

V tem prispevku ponujam praktične nasvete in ideje za 

obvladovanje vedenja skupine otrok in vedenje  

posameznika, ki ima težave pri sprejemanju pravil in 

dinamike v razredu. Ponujene strategije in nasveti  vam 

bodo pomagali reševati najrazličnejša vedenjska 

vprašanja; od pravilnih osnov vse do soočanja z 

resnejšimi težavami. To pa je osnova za dobro 

poučevanje in sodelovanje učencev pri učnih procesih 

Dobro obvladovanje vedenja je v veliki meri odvisno od 

vašega pristopa. Prva možnost je, da jemljete neprimerno 

vedenje kot problem, ki vam para živce in dela sive lase. 

Obstaja pa še druga možnost: da ga vzamete za izziv, ki 

vam bo pomagal postati boljši učitelj in boljši človek. 

Ključno načelo, ki me spremlja skozi lata poučevanja je, 

da bi morali vedno vztrajati pri pozitivnem pogledu na 

stvari, pa če je to še tako težko. Če vam uspe ohraniti 

pozitiven odnos, boste pri svojih učencih spodbujali lepše 

vedenje in se obenem najučinkovitejše spoprijeli s 

težavnim vedenjem. 

Uvod bi zaključila z najboljšimi željami, ko se boste 

ukvarjali z vedenjem in poučevanjem vaših učencev. 

Potrebovali boste veliko trdega dela, vztrajnosti in 

predanosti. Toda z dovolj časa in truda boste svoje 

učence pripeljali do ustreznega cilja v katerem bosta obe 

strani zadovoljni in veliko pridobili na osebnem 

razvoju.[1] 

mailto:mojca.kalisnik@os-fa.si
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2. REŠITVE 

2.1 Pravila v razredu 
V razredu morajo biti jasno predstavljena pravila. Pravil 

naj bo malo, ne več kot štiri. Pravila oblikujemo skupaj z 

učenci. Vsak učenec naj sam pove oz. nariše s 

piktogramom, kaj bi v razredu najbolj želel. Nato to 

predstavi sošolcu in na koncu to s pomočjo učiteljice 

oblikujemo v razredna pravila. Seveda mora biti tukaj 

naša kreativnost zelo pomembna, ker je pomembno, da 

znamo priti do cilja, kjer bodo razredna pravila 

vsebovala, tisto kar je res pomembno.  

Torej prvo pravilo: V razredu poslušam ko nekdo govori, 

drugo pravilo: v razredu hodimo, tretje pravilo: v razredu 

se pogovarjamo z mirnim glasom in smo tiho, ko kdo 

govori, ter v razredu smo ljubeči v besedah in dejanjih. 

Za vsa pravila moramo ustrezno najti slikovne zapise 

(piktograme) in jih narisati, ter obesiti  na vidno mesto v 

razredu. Za nekatere učence, predvsem učence s 

posebnimi potrebami, je pomembno, da imajo ta pravila 

tudi na svojih mizah, saj bomo lahko v primeru, ko bodo 

kršili pravila, lahko samo mimogrede s prstom pokažemo 

na pravilo in tako lahko, zelo hitro in dosledno 

odreagiramo na kršitev določenega pravila 

 

 

Slika 1: Gosenica 

2.1.1. Razredni semafor 
Najboljše rezultate bo seveda prinesla doslednost učitelja 

pri opozarjanju posameznika, pri upoštevanju pravil. V 

razredu v ta namen uporabljamo urni semafor. Torej 

vsako uro, odmor ali dejavnost sproti beležimo. Semafor 

sestavljajo barve v nasprotnem vrstnem redu kot pravi 

semafor. Zgoraj je zelena, pod njo rumena in nato rdeča. 

Na razrednem semaforju, tako premikamo lističe z imeni 

otrok. Vsako uro, pa vse učence prestavimo zopet na 

zeleno polje. Vsak učenec ima prav tako pred seboj listič 

s praznimi okenci za vsako uro posebej, odmor ali 

dejavnost. Po vsaki uri otrok pobarva ustrezno okence z 

ustrezno barvo. V primeru, da je dobil rdečo, mu 

učiteljica napiše še obrazložitev, kakšna je bila kršitev. 

To je pomembno, da starši vedo kje in zakaj je njihov 

otrok še neuspešen. Seveda, do rdeče pride v začetnem 

obdobju, šele po dveh opozorilih kasneje, proti koncu 

šolskega leta, pa lahko že po enem opozorilu. Otrok, ki 

mu uspe zbrati skozi dan vsa zelena okenca, sme 

naslednji dan s seboj prinesti najljubšo igračo ali 

družabno igro. Tako vzpodbujamo pozitivna vedenja in 

nagrajujemo učence, ki dosledno upoštevajo pravila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Razredni semafor 

 

2.1.2. Link kocke 
Ko učenci ponotranjijo ta pravila, nekateri  vseeno tega še 

ne zmorejo, si lahko pomagamo z link kockami. Na 

začetku ure otroku dodelimo 5 link kock (4 ure in 

malica). Link kocke, so kot nekakšni bonusi, za vsako 

kršitev, seveda otrok izgubi eno kocko. V primeru, da 

izgubi vse, se bo  med prosto igro moral igrati z igračo, ki 

mu bo določena, drugače si jo izbere sam. 

Pri učencih, ki vedno znova kršijo pravila,  lahko  med 

časom za igro narišejo pravilo, ki ga krši in ga nato 

prilepi v beležko. 

2.2 Veliko gibanja 
Otroci v tej starosti potrebujejo veliko gibanja, če 

otrokom omogočimo in zagotovimo gibanje, bo prineslo 

v naše in njihovo delo tudi več miru in motivacije. Otroci 

bodo bolj sledili in bili tudi bolj aktivni pri učnem 

procesu. Zato sem se poslužila Fit  pedagogike. 

Fit pedagogika je nova, inovativna učna strategija, katere 

temelj se skriva v besedi FIT (biti v dobri psihofizični 

kondiciji). V ospredje postavlja učenje v gibanju in igro, 

kot najučinkovitejši metodi učenja otrok in mladostnikov. 

Zajema učne metode, s katerimi pri učečemu v procesu 

učenja dosegamo psihofizično ravnovesje in s tem 

omogočamo kakovostnejše učenje. Učečega ves čas med 

učenjem spodbujamo h gibanju. Gibanje se nanaša na 

kontrakcijo mišic nad stopnjo mirovanja. Učeči se uči , 

medtem ko se giblje. Medtem ko se učeči giblje, zapisuje, 

bere, komunicira in uporablja procese višjega reda. Med 

drugim učenje v gibanju sestoji iz Fit aktivnih metod in 

Fit hitrih stimulacij. 

2.2.1. Fit aktivna metoda 
Fit aktivna metoda (FAM) je oblika učenja v gibanju, ki 

učečemu zagotavlja visoko stopnjo koncentracije, 

osredotočenosti in motivacije za učenje. Vključuje oblike 

asociativnega, primerjalnega, sodelovalnega, 

izkustvenega in druge aktivne oblike učenja. 

Uporabljamo jo lahko v namene usvajana novega znanja , 

utrjevanja in preverjanja. Fit aktivna metoda zajema tri 

stopnje, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: navodila, 

naloge in preverjanje.[2] 
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V nadaljevanju so predstavljene nekatere FAM, ki jih 

lahko prenesete na različna učna področja. 

 FAM HOT DOG  

Učitelj učence z besedo »Hot dog« spodbudi, da tvorijo  

trojice. Sredinski učenec predstavlja »hrenovko« in hkrati  

učitelja, stranska učenca predstavljata« kosa kruha« in  

hkrati učenca. Učenca odgovarjata na vprašanja, ki jih  

zastavi učitelj. 

Učitelj ponovno zakliče »Hot dog« učenci tvorijo nove  

trojice z drugimi osebami. Učenci tudi menjajo vloge. 

Ob vsakem izklicu »Hot dog« hrenovka zastavi vprašanje  

na učno snov ali izreče račun…, kruha odgovarjata 

Po določenem številu zastavljenih vprašanj in odgovorov  

ali računov…, le te zapišejo v zvezek.[2] 

 

 FAM ŠTAFETA MEHURČKOV 

Učenci so razporejeni v številčno enakovredne skupine. 

Vsaka skupina si pripravi delovno površino, ki mora biti 

od centralnega prostora oddaljena najmanj 3m. Učitelj na 

centralni prostor postavi lističe z nalogami. Na lističu je 

ena ali več nalog. 

Vsaka skupina sme hkrati vzeti samo en listič. Po listič 

gredo tako , da tvorijo krog okoli enega člana skupine, ki 

stoji na sredini kroga. Pri tem se član skupine, ki je v 

krogu (to predstavlja milni mehurček) ne sme dotakniti 

nobenega izmed članov skupine, ki tvorijo krog in se pri 

tem ves čas držijo za roke. 

Član skupine, ki je na sredini, pobere listič in med 

vračanjem skupine na izhodiščno mesto prebere nalogo, 

ki je napisana na lističu. Skupina se med tem posvetuje 

kako bodo rešili nalogo. 

Ko se vrnejo na izhodišče rešijo nalogo vsak v svoj 

zvezek. 

Nadalje se lahko skupina odpravi po nov listič, vendar je 

tokrat v sredini kroga drug član skupine. Ob tem listič z 

nalogo, ki so jo že rešili, odnesejo nazaj na centralni 

prostor in ga odložijo preden vzamejo nov listič.[2] 

2.2.2. Fit Hitrostimulativna Metoda 
V nadaljevanju pa vam predstavim še Fit hitra stimulacija 

(FHS) je kratkotrajna gibalna dejavnost, ki traja od 1 do 

3.minut. S hitrimi spremembami gibanja spodbudi 

mišično kontrakcijo. Omogoči psiho-fizično sprostitev, 

spodbudi srčno-žilni in dihalni sistem, ter s tem pripravi 

telo na nadaljne psiho-fizične obremenitve, poveča 

notranjo motivacijo za učenje in nadaljno delo, poveča 

osredotočenost in koncentracijo, zmanjša možnost za 

nastanek negativnih čustvenih stanj oziroma omogoča 

vzpostavitev čustvenega ravnovesja. .[2] 

 BLEBETANJE 

Učenca se obrneta en proti drugemu in na ves glas 

začneta blebetati, kot da se pogovarjata v Bleblejščini. 

 HITRO ZAMENJAJ STOL 

Vsi učenci stojijo pred svojim stolom in na učiteljičino 

besedo »Zamenjaj tri stole« to naredijo. Na zadnji tretji 

stol se usedejo. Ko učiteljica reče: «Nazaj na svoj stol.« 

Učenci v obratnem vrstnem redu pridejo do svojega stola. 

Na vsak stol se je potrebno usesti in vstati. Število stolov 

si lahko izmišljujemo oziroma stopnjujemo težavnost.  

 POSKOČNA REGICA 

Učence začaramo v regice in tako na določen signal, 

katerega da učiteljica, otroci regljajo in s skoki oponašajo 

žabo. Prav tako, lahko to igro priredimo tako, da 

zamenjamo žival in oglašanje. (Muca, počasi se preteguje 

in mijavka, Pes, hodi po vseh štirih in laja, Kokoš, hodi v 

počepu in kokodaka…) 

 TEČEM, HODIM, SKAČEM IN HITRE NOGICE 

Učitelj daje navodila ko reče »tečem« učenci na mestu 

tečejo, ko reče »hodim« učenci hodijo z visoko 

dvignjenimi koleni, ko reče »skačem« učenci sonožno 

skačejo, ko pa reče »hitre nogice« učenci začnejo na 

mestu zelo hitro teči, kot bi jim gorelo pod nogami. 

 VRTEČI DISK 

Med delom za mizo, ko otroci vadijo zapise v zvezek ali 

rešujejo delovne liste oz delovne zvezke, lahko po 

svojem občutku, na znak učitelja ali pa po vsaki napisani 

vrstici, vstanejo in se pet krat zavrtijo okrog svoje osi, ter 

nato nadaljujejo z delom. 

 GLASBA IN KIP 

Ob poslušanju glasbe se otroci sproščeno gibajo, ko 

glasba utihne se spremenijo v kip. Stili in zvrsti glasbe 

naj bodo različni. 

 ROKE NA GLAVO 

Kadarkoli, začutimo potrebo in vidimo, da so otroci 

odsotni ali nemirni, rečemo «Roke na glavo«. Otroci 

vstanejo in dajo roke na glavo. Pri tem se še zazibajo v 

levo in desno. 

2.3 Miza z elastiko in žogicami 
Pri zelo nemirnih otrocih, si lahko pomagamo tako, da 

svoj nemir sproščajo tako, da z nogami premikajo teniške 

žogice, ki so navezane na elastiko, katera je speljana od 

sprednje leve noge mize k desni sprednji nogi mize. 

 

 

Slika 3: Aktivna miza 

2.4 Aktivni stol 
Naredimo ga tako da otrok, da na sedalo stola navadno 

napihljivo žogo za v vodo. Žoga mora biti zelo malo 

napihnjena. Ko se otrok usede nanjo, se lahko vseskozi 

premika in tako preusmerja svoj nemir.  
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Slika 4: Aktivni stol 

2.5 Travnik z rožicami 
V razredu so mize postavljene v 4 otočke in na primer, 

pri preoblačenju v telovadno opremo, pospravljanju igrač, 

pospravljanju potrebščin ali pripravi potrebščin, lahko 

vsak otoček pred iztekom namenjenega časa  

pospravljanju ali urejanju pridobi nalepko v obliki rožice. 

To rožico nalepimo na travnik, ki je na panoju. Ko otroci 

zberejo 30 rožic, pridobijo eno uro proste igre na igrišču. 

Seveda lahko rožice tudi ovenijo. To se zgodi v primeru, 

ko so otroci pri določenem otočku preglasni ali se 

prepirajo. 

2.6 Umirjena glasba 
Glasbo velikokrat uporabljamo v času, ko so otroci 

likovno ustvarjalni ali pa individualno delajo neko 

nalogo. 

2.7 Glasna ročna lutka 
Ko učenci ne zmorejo kontrolirati svoje glasnosti, lahko 

uporabimo lutko. Lutko skrijemo za knjigo in ko lutka 

čisto malo pokuka izza knjige, se učenci oglasijo zelo 

nežno, čim bolj pokuka izza knjige, tem bolj glasni so 

tudi otroci. V primeru ko se lutka skrije, utihnejo tudi 

učenci. 

2.8 Vodena vizualizacija 
Vodeno vizualizacijo uporabljamo za sproščanje otrok. 

Pri podajanju zgodb, mora biti naš glas umirjen, 

sproščen. V začetni fazi je naš glas normalen, kasneje pa 

miren in počasnejši. Med odstavki delamo daljše 

premore, kjer otrokom omogočimo razcvet njihove lastne 

domišljije. V zadnjem delu, ki je mišljen, kot vrnitev v 

sedanjost, uporabimo malo glasnejši ton. Veliko vodenih 

vizualizacij lahko najdete v knjigi Vodena vizualizacija 

avtorice Gordane Schmidt. 

2.9 »Brain gym« 
Brain gym uporabljam največkrat na začetku pouka. S 

tem izboljšamo, koordinirano gibanje celega telesa, 

koncentracijo, spomin, obvladovanje hiperaktivnosti in 

prekomernega sanjarjenja, branje, pisanje, jezikovne in 

matematične spretnosti, komunikacijo, organizacijske 

spretnosti, razumevanje, čustveno ravnotežje, 

obvladovanje stresa in doseganje ciljev, motivacijo in 

osebnostno rast, samozaupanje in samopodobo. Vaje 

delimo v tri sklope: gibanje preko telesne sredine, 

raztezne vaje in vaje za energijo in poglabljanje 

občutkov. Vaje izvajamo s pomočjo videoposnetkov na 

YouTube. 

2.10 Ležeča osmica 
S pomočjo ležeče osmice, otroke spodbujamo k razvoju 

spretnosti usklajevanja gibanja oči in rok (navzgor, 

navzdol, levo in desno), ter spretnosti prečkanja 

sredinskega polja, ki so pomembne za učenje branja in 

pisanja, za zbrano, koncentrirano sledenju pouka. 

Velikokrat, predvsem pred ocenjevanjem znanja, jo 

narišem na tablo in tako umirim in pridobim 

koncentracijo učencev za ocenjevanje. 

3. ZAKLJUČEK 
Ko gre vse zares zelo narobe, je za spremembe na boljše 

ključno to , da znate oceniti in kritično pogledati na svoj 

način obvladovanja vedenja. V letih pedagoškega dela 

sem se večkrat znašla v položaju, ko preprosto nisem 

zmogla obvladovati vedenja svojega razreda. Takrat sem 

imela na voljo dve možnosti: obupati in počakati do 

konca šolskega leta ali pa kritično oceniti sebe in svoje 

delo, ter ugotoviti, kaj lahko spremenimo, da bi se 

razmere popravile. Na tej točki moram opozoriti, da to 

nikakor ne pomeni, da morate vsevprek kritizirati sebe 

zaradi napak, ki ste jih zagrešili. Rada bi vam le 

pomagala, da bi boje razmislili o sebi in si tako 

omogočili, uspešnejše reševanje težavnih situacij. Ne 

skušamo ugotoviti, kdo je kriv za težave z vedenjem, 

temveč le ugotavljamo, kako lahko stvari v prihodnje 

izboljšamo. Ugotoviti morate, kaj je šlo narobe in hkrati 

odkriti, kje ste ravnali dobro, da boste te prijeme lahko 

večkrat uporabili v prihodnosti.[1] 

Nadvse pa bi me veselilo, če bi pri takšnem iskanju 

pripomogla tudi jaz s svojimi predlogi in idejami. 
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POVZETEK  

V današnjem času si ne moremo več predstavljati življenja brez uporabe modernih medijev. Prav tako so postali del 

poučevanja in so vključeni v učne načrte, dijaki pridobivajo digitalne kompetence že tekom šolanja. V primerjavi z 

evropskimi državami imamo srečo, da so naše šole opremljene z najnovejšo tehnologijo in nam omogočajo razgiban, 

kvaliteten in kreativen pouk. Na naši šoli imamo dve računalniški učilnici, tablice za izposojo, pametne table in računalnike z 

internetnim dostopom v vsaki učilnici. To nam omogoča, da uporabljamo raznolike metode dela. V športnih oddelkih imamo 

tudi e-poučevanje, v rednih oddelkih pa možnost pouka preko Skypa  ali drugih socialnih omrežij. Vsak čas imamo dostop do 

internetnega gradiva, posnetkov, člankov, blogov… Pri pouku jezikov se poslužujemo tudi pametnih telefonov za brskanje po 

spletu ali uporabo slovarja na internetu. V članku so predstavljeni primeri iz prakse, kako uporabljamo to tehnologijo pri 

pouku jezikov. Na kratko bi predstavila tudi analizo ankete o uporabi digitalnih medijev pri pouku s strani naših dijakov ter 

primerjavo s tujino. Vsekakor moderna tehnologija ne more nadomestiti klasičnih metod poučevanja, lahko pa olajša, obogati 

in nadgradi delo v razredu, ter dijake opremi z osnovnimi veščinami uporabe le-te, kar je tudi ena od kompetenc po učnem 

načrtu za nemščino. 

Ključne besede  

mediji, tehnologija, Skype, pametna tabla, poučevanje 

ABSTRACT  

In today's time we cannot imagine life without the usage of modern media. It has become a part of teaching and is a part of 

the curriculum, so pupils get their digital competence during schooling. In comparison to the rest of Europe we are lucky that 

our schools are equipped with the latest in modern technology that gives motion, quality and creativity to our teaching. In our 

school we have two computer rooms, tablets, smartboards and computers with internet access in every classroom. This all 

enables us to use different methods of work. In our sport classes we also use e-teaching, skype and other social media in 

regular classes. We have uninterrupted access to internet files and materials, recordings, articles, blogs… in language 

teaching we also use smartphones for the internet access or online dictionaries. In this article I present the use of all these in 

practice, how we use this technology in teaching languages. I will also present a short analysis of a survey on usage of digital 

media in classrooms comparing my pupils to those from abroad. Of course modern technology cannot replace the traditional 

methods of teaching, but it can make it easier, richer and be a sort of an upgrade inside a classroom, make pupils able to use it 

in practice, which is also one of the competences in curriculum of German language teaching. 

Keywords 

media, technology, skype, smartboard, teaching 

 

1. UVOD  
Mediji imajo velik vpliv v življenju današnjih otrok in 

mladine. Vsak dan imajo dostop do časopisov, knjig, 

telefonov, računalnikov, televizije in interneta. Vpliv 

medijev se kaže tudi na področju gospodarstva, politike, 

kulture, znanosti. Nobeno področje ne more več shajati 

brez modernih informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij. Poznavanje in uporaba teh tehnologij je nujna 

za uspešno vključevanje v poklicni svet, kar se kaže tudi 

na področju izobraževanja. Tako so se v učne načrte 

dodale nove vsebine kot npr. medijska kompetenca oz. 

digitalna pismenost. [1] 

Za uresničevanje teh novih vsebin je potrebna dobra 

tehnična opremljenost šol ter metodološko- didaktični 

koncepti za uporabo pri pouku. Cilj tega članka je 

prikazati, kje in kako lahko moderno tehnologijo 

vključimo pri pouku tujih jezikov, natančneje na primeru 

uporabe pri pouku nemškega jezika.  

2. POUK TUJEGA JEZIKA 
Pouk tujega jezika je po učnem načrtu za gimnazije 

usmerjen v razvijanje medkulturnega in medjezikovnega 

sporazumevanja. Sistematično se pripravljajo za »dejavne 

govorne in pisne stike z govorci nemščine, za samostojno 

uporabo nemščine pri pridobivanju podatkov iz pisnih in 

drugih virov, ter za druge zahtevnejše govorne in pisne 
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oblike sporočanja. Za boljše poznavanje družbeno-

kulturnega ozadja jezikovnih rab, dijaki/dijakinje 

spoznavajo z njimi povezane kulture nemškega 

govornega območja. Pri pouku nemščine učitelj/učiteljica 

uvaja sodobne pristope, uporablja informacijsko 

komunikacijsko tehnologijo, uporabne in življenjske učne 

vsebine, ki so v sozvočju z osebnimi interesi 

dijaka/dijakinje in njegovim/njenim nadaljnjim 

izobraževanjem.« [2] 

Ključnega pomena so pri tem kompetence za 

vseživljenjsko učenje, med katere sodijo sporazumevanje 

v tujem jeziku, učenje učenja, socialne kompetence, 

kulturna kompetenca itd. Med osmimi kompetencami po 

učnem načrtu pa se pojavi tudi kompetenca digitalne 

pismenosti, ki navaja sledeče: 

»Dijaki/dijakinje razvijajo zmožnosti uporabe IKT tako, 

da:  

• jo varno in kritično uporabljajo pri učenju in 

sporazumevanju; 

• na svetovnem spletu poiščejo podatke, ki jih ustrezno 

uporabijo (na primer vodeno medmrežno raziskovanje);  

• uporabljajo spletne iskalnike v nemščini;  

• tvorijo, oblikujejo in objavljajo elektronska besedila s 

pomočjo programov za oblikovanje besedila v tujem 

jeziku; • uporabljajo elektronske slovarje in druga 

elektronska gradiva za učenje nemščine;  

• na različne načine predstavijo svoje izdelke v nemščini 

(grafično, slikovno, pisno, zvočno, večpredstavno), ki se 

nanašajo na teme, obravnavane pri pouku;  

• uporabljajo elektronske storitve za komuniciranje v 

nemščini (elektronska pošta, e-telefon, klepetalnice, 

blogi, forumi itd.);  

• se vključujejo v mednarodne mrežne projekte.« [3] 

Prvi pogoj, da se to lahko izvaja, je opremljenost šole. 

Večina šol ima v zadnjih letih dobro opremljene učilnice. 

Učitelj ima v učilnici na voljo v vsakem trenutku učnega 

procesa dostop do računalnika, projektorja, interneta. 

Nekatere šole so opremljene tudi s pametnimi tablami, 

tablicami, enim ali več računalniškimi učilnicami. Prav 

tako pa imajo učenci višjih razredov oz. dijaki mobilne 

telefone /pametne telefone, ki jih lahko tudi vključimo v 

učni proces.   

Sedaj so nam na voljo različni spletni tečaji, e-učilnice, 

veliko dodatnega gradiva, spletne vaje, avtentična 

besedila, predvsem na avdio-video področju, informacije 

o ciljni kulturi s pomočjo internetnega raziskovanja, 

kontakt do govorcev in učečimi ciljnega jezika s pomočjo 

e-maila, projektov, forumov, blogov in socialnih omrežij, 

e-knjig in gradiv ter slovarjev.  

Pri pouku je poleg tehničnih možnosti zelo pomembno 

tudi, da se vprašamo, katere medije uporabiti, koliko in 

zakaj. Mediji lahko spodbujajo učne procese, jih 

spremljajo, podkrepijo in skozi ponavljanje poglobijo. Pri 

izbiri  moramo slediti ciljem, vsebini in metodološko-

didaktičnim principom pridobivanja tujega jezika. 

Pravilno in premišljeno jih moramo dozirati ter  

upoštevati in uporabiti predznanje otrok. Otroci se morajo 

aktivno vključiti v uporabo tehnologij. 

Vsekakor je priporočljivo, da kombiniramo klasično in 

moderno-digitalno tehnologijo, jo prilagodimo potrebam 

in znanju učečih, snovi, ki jo želimo predelati, utrditi in 

osvojiti. Upoštevati je potrebno potrebe in interese ter 

individualni stil učenja. Ne nazadnje pa tudi izbrati 

tehnologijo glede na učiteljevo poznavanje in obvladanje 

določene tehnologije.  

Tako imamo pomembno nalogo, ki marsikomu 

predstavlja izziv, da otrokom osmislimo in časovno 

opredelimo uporabo tehnologije ter jim vzgojimo pravilni 

in predvsem zmerni dostop. Pogosto se pri tem srečamo s 

težavo, da otroci veliko bolje obvladajo osnovno 

tehnologijo in orodja, saj so s tem odraščali, mi odrasli, 

pa se šele učimo uporabe le teh. Toliko pomembnejša je 

naloga učiteljev, da jih usposobimo za kompetentne 

uporabnike medijev.   

Raziskave na področju uporabe digitalnih medijev 

kažejo, da pripomorejo k večji motivaciji, ker dobimo 

takoj povratne informacije, ker dostopamo do originalnih 

in ne prirejenih virov informacij, spodbujajo tudi tako 

individualno učenje, kakor tudi kooperativno učenje, 

zaradi velikega nabora ponudbe. Učimo se preko vseh 

čutil, ne le preko učbenika. Največja prednost pa je 

vsekakor medkulturni kontakt in sposobnost 

komunikacije preko digitalne tehnologije. [4] 

Med najbolj razširjene medije med poučevanjem sodijo 

vsekakor Powerpoint, Smartboard, filmi in računalnik. 

Prednosti PowerPointa oz. uporabo pametnih tabel za 

posredovanje in prikazovanje snovi so, da je barvno, živo 

in animirano, vključuje grafike, fotografije, grafe, 

besedilo je v obliki miselnega vzorca. Slabost pa, da je 

priprava zamudna, predpostavlja dobro poznavanje oblik 

in predlog programa PowerPointa in pametnih tabel. Kaj 

hitro zapademo skušnjavi, da posredujemo vsebinsko 

preveč informacij in stremimo k natrpanosti. Zamenjali 

so klasične prosojnice in grafoskope.  

Filmi so pri učenju tujih jezikov tudi zelo priročni in 

praktični. Poleg tega dijake pritegnejo in motivirajo. 

Seveda pa so tudi tukaj pasti, ki jih je potrebno 

upoštevati. Ali bomo predvajali dolg, celovečerni film, 

kratki film, samo posamezne izseke iz filma kronološko 

ali glede na figure, dejanja, kraje, le začetek in konec, 

trailer itd.  

Prav tako je potrebno pripraviti naloge pred, med in po 

gledanju (vprašanja, scenska igra, reportaža, biografije 

oseb, pričakovanja, kritika, obnova …)  

Dijaki lahko sami posnamejo kratke filme, jih predvajajo, 

posredujejo drugim ali objavijo na spletnih omrežjih ali 

kanalih. [5]  

Predvsem kratki filmi so zelo priročni, saj lahko 

zgradimo celotno učno uro znotraj ene šolske ure. Takšni 

filmi so npr. Schwarzfahrer in Gerys game, ki so kratki 

filmi s sporočilom, ponekod na spletu tudi didaktično 

pripravljeni in podprti z nalogami za pouku.  

Veliko uporabljamo tudi posnete kratke filme otroškega 

kanala ZDF Ti-Vi, kjer prikažejo različne teme v kratkih 

par minutnih filmih. Na Youtubu je tudi veliko materiala 

za učenje jezikov, kratke simulacije dialogov, kratke 

reportaže kot npr. strani Deutschlandlabor, DW, Erste 

Wege in Deutschland… 
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Za hitro uporabo teh pa je pogoj, da so učilnice 

opremljene z računalniki in internetnim dostopom. 

Računalniki so tako podpora učnemu procesu, pomagajo 

pri iskanju informacij in pripravi predstavitev, klicev, 

pošiljanju mailov… Nevarnost je lahko, da ne pustimo 

med procesom dovolj samostojnosti, fantazije in 

kreativnosti, preveč individualiziramo proces ter 

anonimnost. V internetu obstaja velik spekter informacij, 

ki niso vedno zanesljive in je potrebno te preučiti in 

narediti selekcijo. Tukaj nastopi trenutek medijske 

vzgoje, digitalne pismenosti, kot enega od ciljev učenja.  

Tako vidimo, da potrebujemo za uspešno delo z 

modernimi mediji raznolike komponente, od tehnologije 

in dobre opremljenosti prostora, do pripravljenosti 

učitelja, da je pripravljen uporabiti kar se da raznolike 

vire in tehnologije, ter da išče nove poti, da jih uporabi in 

smotrno vključi v učni proces. Predvsem nas ne sme biti 

strah pred novim, še nepoznanim in potrebna je 

pripravljenost na obeh straneh, tako otrok kot učiteljev ter 

vodstva šole, da spodbujajo, se učijo in izluščijo 

najboljše, kar nam moderna doba ponuja.  

En tak izziv je vsekakor stopiti korak naprej in se 

preizkušati v vedno novih načinih, da obogatimo in 

aktualiziramo delo v razredu. 

3. PRIMER IZ  PRAKSE 
V nadaljevanju bi predstavila primer uporabe moderne 

tehnologije iz prakse. In sicer pouk preko Skyp-a 

(možnost tudi Messenger, če imata obe šoli dostop do 

tega, v našem primeru to ni bilo mogoče). 

V uvodu bi predstavila najprej nekaj splošnih dejstev, v 

nadaljevanju kako je potekalo delo in analizo ter cilje za 

prihodnost.  

Kaj so prednosti in slabosti? Poleg prednosti, da lahko 

komuniciramo z ljudmi po celem svetu, nudi Skype 

možnost skupinskega  pogovora, četudi udeleženci 

pogovora niso vedno na istem mestu. Npr. se lahko 

pogovarjamo s partnersko šolo, z dijaki pred izmenjavo 

in tako vzpostavimo prvi kontakt. Izmenjamo lahko 

najrazličnejše teme, od šolskega sistema, do vremena, 

praznikov, običajev…  

Pogovor je lahko z nekim strokovnjakom. To varianto 

lahko seveda uporabimo tudi pri  drugih predmetih, ne le 

pri učenju tujega jezika. Lahko je kak uslužbenec, kak 

inženir, tehnik, laborant, politik, športnik, migrant, 

pisatelj, študent… ki je naš sogovornik na določeno 

tematsko področje, ki ga pri pouku obravnavamo. Preko 

video konference postavljajo dijaki vprašanja, na katera 

nekdo v tem trenutku tudi odgovori. To je dodatna 

motivacija in slišano ostane bolje v spominu. Posrednik 

ni le učitelj, temveč istočasno še tretja oseba. 

Posredovane so tudi osebne izkušnje sogovornika. Dialog 

poteka tako, kot če bi bila oseba z nami v prostoru. V 

današnjem času je pogosto težko uskladiti termine in se 

nekam zapeljati, tak pogovor pa nudi boljšo izrabo časa 

in večja je verjetnost, da bomo dobili želenega sogovorca. 

Pri pouku jezikov pogovor z naravnimi govorci poveča 

kvaliteto govora in prav tako praktično preverja znanje. 

Sedaj, v tem trenutku morajo svoje znanje uporabiti in 

sogovorcu, ki ne zna drugega jezika, posredovati 

informacije tako, da jih bo le ta razumel in nanje 

odgovoril.  

Ker komunikacija, sploh v tujem jeziku, ne steče vedno 

spontano in gladko, se je potrebno predhodno pripraviti, 

tako učitelj kot tudi dijaki. 

3.1 Tehnična podpora učilnice 
Kot prvo potrebujete učilnico ali prostor, kjer je na 

računalniku naložen program Skype. Prav tako 

potrebujete sami Skype račun. Tega ustvarite brez težav v 

parih minutah. Potrebujete tudi spletno kamero in 

zvočnike. V tem primeru je najboljše prositi IT 

strokovnjaka na šoli, da vam učilnico primerno opremi in 

pripravi. Prav tako pripravite stole ali mize, kjer bodo 

dijaki sedeli in se pogovarjali. Priročno je, če lahko 

sogovornika preko projektorja predvajate na tablo, da ga 

vsi vidijo. Če je manjša skupina otrok, lahko sedijo pred 

spletno kamero.  

3.2 Priprava in potek 
Pred samim pogovorom moramo pripraviti več stvari. 

Naloga učitelja je, da vzpostavi kontakt s sogovornikom, 

se dogovori za dan, uro, temo pogovora. Predstavi na 

kratko tudi sogovornike. Dogovoriti se morate za cilj 

pogovora, kako bo vključen v pouk, kako bomo to 

koristili. Določimo temo in posebne želje sogovornika. 

Prav tako predstavimo starost skupine, kakšen nivo 

znanja tujega jezika imajo.  Dobro je narediti tudi testni 

pogovor v učilnici (npr. z drugim učiteljem ali našim 

sogovorcem), da preverimo kvaliteto in če vse pravilno 

deluje. To lahko storite tudi uro pred pogovorom.  

Določijo se učni cilji. V našem primeru možnost  

izboljšati in preizkusiti komunikacijske sposobnosti, 

premostiti prve strahove v kontaktu s tujim jezikom in z 

naravnimi govorci, izvedeti nekaj o ciljni kulturi, ljudeh, 

navadah in življenju na splošno. Tako pridejo do novega 

znanja in perspektiv. 

Vprašanja za sogovornika oblikujejo dijaki sami. Tukaj 

učitelj pomaga, predlaga, neprimerna vprašanja odstrani 

oz. skupaj z učenci skuša najti nova, primerna vprašanja.  

Dijaki in učenci naj postavljajo odprte tipe vprašanj, 

začnemo s preprostimi vprašanji. Najprej nekaj o osebi 

(kdo je, kaj dela, motivacija, vizija…), nato o 

poznavanju/znanju te osebe (npr. o šoli in šolskem 

sistemu) in potem o mnenju (kaj jim je všeč, kaj ne…).  

Za oblikovanje vprašanj lahko delate v manjših skupinah, 

ki se nato v skupini predstavijo. Določite lahko vrstni red 

vprašanj, tudi nekoga, ki prebije led in vodi pogovor. To 

se izkaže pri začetnikih kot pomoč, saj imajo veliko 

tremo spregovoriti. Ta oseba lahko tudi pozdravi 

sogovornika, na kratko predstavi skupino in prevzame za 

trenutek vlogo voditelja. 

Vprašanja se lahko zapišejo tudi na kartice ali na tablo, 

da jih imajo dijaki pred očmi.  

Pred pogovorom jim razložite, kako bo potekal pogovor, 

kaj storiti, če sogovornika ne razumejo, če ta prehitro 

govori ali česa niso dobro razumeli. Potrebno je povedati, 

da govorijo en za drugim, ne vsi istočasno. Pogovorimo 

se tudi, kaj se zgodi, če nas sogovorci kaj vprašajo, kdo 

prevzame povod za govor, če nastane tišina in si večina 

ne upa odgovoriti. Povemo, da bomo sami koga določili 

oz. da vsak vpraša vsaj nekaj oz. da tudi odgovori na vsaj 

eno vprašanje. Tako zagotovimo, da niso preveč pod 

stresom, ker ne vedo, kdaj bodo na vrsti oz. ne nastane 

tišina, ker si noben ne upa odgovoriti. Prav tako se tisti, 



 

627 

 

 

ki začne pogovor oz. poda odgovor, na kratko prestavi. 

Na koncu pogovora se je potrebno tudi zahvaliti.  

Po koncu pogovora lahko z dijaki preverite, katera 

vprašanja so še ostala odprta, kaj je bilo zanimivo, kaj jim 

bo ostalo v spominu, kaj jih je presenetilo, česa niso 

pričakovali, kako lahko slišano vključijo v že znano, kako 

se jim je zdel intervju po tehnični plati, kaj bi si še želeli 

izvedeti.  

Tak intervju traja v povprečju 20-30 min.  

Ker nas navadno zanima povratna informacija in mnenje 

dijakov, lahko naredite z dijaki kratko anketo. Prav tako 

je priporočljivo imeti krajši pogovor o samem poteku, saj 

tudi naš sogovorec pričakuje krajšo povratno informacijo 

in seveda zahvalo za sodelovanje. [6]  

3.3 Učna ura preko Skypa 
Idejo za tako učno uro sem dobila preko znanke, ki je 

učiteljica nemščine in trenutno živi v Ameriki. Njihovi 

dijaki morajo opraviti različne projekte in tako imajo 

pogosto tudi takšne pogovore preko Skypa. Seveda sem 

bila takoj za. Najtežje je bilo časovno določiti termin oz. 

uro, saj so v Atlanti 6 ur za nami. Tako sva naredili 

kompromis. Srečanje naj bi bilo njihovo 1. uro, naši pa so 

počakali po zadnji uri (ob 14.30). Izbrala sem 1. letnik , 

kjer so sicer začetniki, ampak nekateri se že dlje časa 

učijo nemško in tako sem imela vsaj dva sogovornika, ki 

se ne bosta ustrašila govoriti.  Za intervju smo se 

dogovorili ca. dva tedna prej in seveda, da bodo počakali 

po pouku. Uro pred samim intervjujem smo si pogledali 

spletno stran šole, da smo dobili prvi vtis in po skupinah 

so premislili in zapisali vprašanja. Za to prvo srečanje 

smo določili splošno temo: nekaj na splošno o sebi, o šoli 

in predmetih, kraju kjer živijo, vremenu, praznikih, 

počitnicah, ki so pred vrati. Da jim je bilo lažje, smo 

skupaj oblikovali vprašanja, prav tako pa so sami malo 

ponovili besedišče na to temo.  

Predstavitev skupine sem prevzela jaz in predala besedo 

eni dijakinji, ki je nato vodila pogovor. Večina pogovora 

se je odvijala spontano, sledila so vprašanja naših, ter 

nato še vprašanja njihovih dijakov. Malo jih je 

prestrašilo, da so to sicer dijaki, ki se učijo nemško, so pa 

po večini naravni govorci oz. so njihovi predniki 

priseljenci ali službeno v Ameriki. Tako so se med 

pogovorom razvila še nova vprašanja. Proti koncu 

pogovora so se tudi bolj tihi dijaki opogumili in vsaj za 

trenutek spregovorili.  

Kar je bilo zanimivo je, da so bili vsi ves čas pogovora 

tiho in skoncentrirano sledili dogajanju na ekranu. Ko 

smo pogovor zaključili in se zahvalili ter izklopili 

kamero, se je slišalo olajšanje in popuščanje napetosti in 

živčnosti. Istočasno pa navdušenje nad slišanim, nad 

vsemi novimi informacijami in predvsem, da je bila to 

super priložnost in bi tako učno uro spet želeli ponoviti. 

                      

Slika 22: Pouk preko Skypa (vir: lasten) 

Pogovor je tekel malo o njih samih, kdo so, kaj delajo, 

potem o šoli in šolskem sistemu ter najljubših predmetih. 

Malo tudi o vremenu in če imajo sneg. Takoj so se našli v 

naši skupini dijaki, ki so našli v sogovorcu podobne 

interese in postavili še kakšno vprašanje. 

Po uri sem pripravila kratek anketni vprašalnik. Izpolnili 

so ga dijaki tega razreda in še nekaj drugih razredov, saj 

sem želela vedeti, kakšno je mnenje o uporabi in če vidijo 

smotrnost takšnih učnih ur. Večina se je take oblike 

pouka udeležila prvič in dejansko me je tudi to dejstvo 

presenetilo, saj so naše šole dobro tehnično opremljene in 

ni razloga, da tega ne bi izvedli pogosteje. Sigurno je en 

dejavnik pripravljenost učiteljev na tak pouk. Potrebno je 

ostat dalj časa v službi, najti primerne sogovornike, 

premagat strah pred novo tehnologijo, najti motivirane 

dijake za takšno delo itd. V našem primeru smo vsi čakali 

po pouku, negotovi o poteku in izidu, a na koncu 

pozitivno presenečeni in dodatno motivirani. Bila je res 

enkratna izkušnja in vsekakor ne zadnja.  

3.4 Analiza in cilji 
Tukaj bi želela predstaviti rezultate kratke ankete med 

dijaki o uporabi moderne tehnologije pri pouku jezikov. 

Ter kakšne cilje imamo za prihodnje. Na vprašalnik je 

odgovorilo 72 dijakov, ki imajo nemščino kot drugi tuji 

jezik. Teza, ki sem jo zastavila je, da ima tehnologija 

prednosti in da je dobro, da jo čim bolj raznoliko 

uporabljamo tudi pri pouku. Ker pa se generacije 

spreminjajo, me je zanimalo, če so s trenutnim poukom 

zadovoljni, ali bi si želeli še česa več ali manj oz. kako 

oni gledajo na uporabo digitalnih medijev pri pouku 

jezikov.  

Na vprašanje, kako dobro so opremljene učilnice na šoli, 

je 41% odgovorilo z zelo dobro in 59% z dobro.  

Če se jim zdi uporaba različne tehnologije pri pouku 

jezikov pomembna, jih je z da odgovorilo 86%, le 4% z 

ne. Ostali pa so neodločeni. 

Kar 67% jih meni, da uporabljamo pri pouku pogosto 

različno tehnologijo.  

Na vprašanje, katere medije najpogosteje uporabljamo, je 

prišlo do naslednjega rezultata: 
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1%

drugo 1%

 

Graf 11 Katere medije najpogosteje uporabljamo pri 

pouku jezikov (vir: lasten) 

Pametne table in telefone ter internet in računalnik 

uporabljam največ, nato sledi PowerPoint ter Youtube. 

Le redko pride v uporabo Skype oz. socialna omrežja. 

Kar kaže na to, da je to še dokaj neizkoriščeno področje 

in bi bilo potrebno izkoristit tudi te tehnologije, ki jih 

dijaki v privatnem življenju uporabljajo in jim tudi tukaj 

pokazati, kako jih lahko še na drug način koristijo. 

Na vprašanje, če vidijo prednost, če uporabljamo tudi 

moderno tehnologijo pri pouku, jih je kar 75% 

odgovorilo z da. Nekateri ne vedo, z ne pa je odgovorilo 

le 14% dijakov. Kar kaže naslednji graf: 

da

ne

ne vem

Graf 12 Prednost uporabe tehnologije (vir: lasten) 

Večina je zadovoljna ali pa bi si želela še pogosteje 

uporabljati digitalne medije, predvsem tablice, internet ter 

tudi Skype.  

Učne ure preko Skypa si želi 60% vprašanih. Prednost 

vidijo v komunikaciji z naravnimi govorci oz. nekom 

izven naše države, spoznavanje novih ljudi in kulture, 

prisiljenost v komuniciranje v tujem jeziku, izmenjava 

izkušenj, preizkušali znanje v praksi, prihraniš čas in 

kadarkoli stopiš v kontakt. Največ jih meni, da je 

prednost možnost pogovora z drugimi. 

Prav tako pri pouku najraje uporabljajo telefone in 

internet, ker je priročno, hitro in najlažje najdejo 

informacije. Uporabljajo jih za iskanje informacij in 

spletni slovar.  

Ob vprašanju, če karkoli pogrešajo, jih je večina 

odgovorila z ne, da je ravno v redu in da je kombinacija 

različnih medijev najboljša.  

Vsekakor je bila to tudi potrditev moje teze, da je 

potrebno v učni proces vključiti digitalne medije in sicer 

zmerno, premišljeno, kjer je to smotrno in kjer služi 

nadgradnji in obogatitvi učenja in kjer nam delo olajša. 

V načrtu za naslednje šolsko leto je ponovno vzpostaviti 

stik s šolo iz Atlante in v projekt vključiti več kot le en 

razred, narediti tudi kak skupen projekt in v rednih 

intervalih negovati stik. Prav tako stoji pred vrati nova 

izmenjava z Nemčijo, kjer bomo stik vzpostavili tudi 

preko Skypa, ne le individualno preko maila in socialnih 

omrežij.  

4. ZAKLJUČEK  
Mladi in tudi starejše generacije si danes ne predstavljajo 

življenja brez digitalne tehnologije. Z njo so se stvari 

poenostavile in velikokrat prihranimo veliko časa. Zato je 

prav, da jo uporabljamo in vključimo v učni proces. V 

kolikor imamo sami strah pred vsem novim in 

nepoznanim, lahko v samo pripravo vključimo tudi 

dijake, ki tehnično plat zelo dobro obvladajo in po 

izkušnjah zelo radi pomagajo. S skupnim delom, ki je 

tudi že del učenja, lahko le še izboljšamo kakovost 

pouka. [7]  

Pozorni moramo biti le, da ne prevlada samo ena oblika 

pouka ali da ne želimo v vsak korak vgraditi tudi različne 

medije, ki vedno tudi ne pripomorejo k izboljšavi pouka.  

Vsekakor vidim več prednosti v uporabi digitalne 

tehnologije, kar pa ne pomeni, da prevladujejo pri pouku. 

Popolne digitalizacije si ne znam predstavljati, tudi dijaki 

te generacij še ne. Pravzaprav si tega niti ne želijo, 

podpirajo pa novosti tam, kjer so smiselne in pokažejo 

večjo uporabnost in služijo lažjemu pridobivanju in 

utrjevanju znanja.  
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POVZETEK  

Poleg rednega pouka so tudi dnevi dejavnosti del obveznega programa osnovne šole, katerih se učenci še posebej veselijo. 

Ker smo že tri leta vključeni v projekt Zdrave šole, uresničujemo cilje, ki nam jih projekt narekuje skozi različne dejavnosti. 

Tako smo načrtovali in izvedli naravoslovni dan za učence predmetne stopnje z naslovom Stres fore na nekoliko drugačen 

način. Pri izvedbi so z aktivnimi delavnicami sodelovali tako naši učitelji kot tudi zunanji sodelavci. Učenci so skozi različne 

delavnice spoznali kako lahko s pomočjo različnih tehnik sproščanja, sprostitvenih dejavnosti in športnih aktivnosti 

premagujejo stres. Pokazalo se je, da imajo učenci že precej znanja o stresu in sorodnih vsebinah. Učenci so izpostavljali, da 

stres najpogosteje občutijo v povezavi s šolo, poleg tega pa so izpostavljali kot vir stresa tudi medosebne odnose ter različne 

aktivnosti, v katerih se udejstvujejo. Naravoslovni dan Stres fore je bil pri učencih zelo dobro sprejet, izvajalci delavnic pa so 

prišli do ugotovitev, da bi bilo smiselno delati na krepitvi samopodobe učencev. Pokazalo se je namreč, da imajo učenci 

težave s prepoznavanjem svojih pozitivnih lastnosti in s tem, da si za pozitivne lastnosti dajo priznanje oziroma potrditev 

sami sebi. 

Ključne besede  

dnevi dejavnosti, stres, tehnike sproščanja, gibanje 

ABSTRACT  

Activity days are obligatory part of primary school curriculum and the students really look forward to them. We have been a 

part of a project Healthy school for three years and we have actualized the given goals through different activities. We 

planned and carried out a science day for students aged 10 to 15 with the title Stress activities a little bit different. Our 

teachers as well as external associates prepared different active workshops. Students learnt how with different relaxation 

techniques, relaxation activities and sports activities we are able to overcome stress. We found out, that students know a lot 

about stress and similar topics. Students feel the most stress connected with school, interpersonal relationships and different 

activities, they are integrated into. Science day Stress activities was very well approved among students but workshop leaders 

came to the conclusion that it would make sense to strengthen the self-image of the students. Through the workshops it was 

namely shown, that the students have problems with recognizing their positive personal characteristics and complimenting 

themselves. 

Keywords 

activity days, stress, relaxation techniques, movement 

 

1. UVOD  
Stres je sestavni del našega življenja, saj nas spremlja 

povsod. Je nekaj, čemur se ne moremo izogniti, in nekaj, 

kar nam pomaga preživeti. Ko govorimo o stresu, 

običajno mislimo na negativen stres in kadar se dolgo 

ponavlja, lahko pripelje do resnih težav in bolezni, zato je 

nujno, da ga znamo pravi čas prepoznati in se ga naučiti 

obvladovat [1]. 

Stres in njegove negativne posledice niso značilne samo 

za odrasle [1], ampak se z njim spoprijemajo tudi otroci 

in mladostniki. Ti so izpostavljeni številnim stresnim 

situacijam tako v šoli, na raznih obšolskih dejavnostih kot 

tudi doma. Tipične stresne situacije v šoli so: prvi šolski 

dan, spraševanje in preverjanje znanja, ponavljajoče se 

slabe ocene in neuspehi, govorni nastopi, zavračanje in 

zafrkavanje učenca s strani sošolcev. Ena od pomembnih 

možnosti za učinkovito vplivanje na tovrstne težave je, da 

šola uči otroke kako se soočiti s stresom, kako reševati 

težave in krepiti njihovo pozitivno samopodobo. V ta 

namen smo v sklopu programa Zdrave šole načrtovali in 

izvedli dan dejavnosti - naravoslovni dan z naslovom 

Stres fore z namenom, da učenci skozi različne delavnice 

spoznajo, kaj se dogaja v telesu med stresom in med 

sproščanjem, ter da spoznajo različne postopke in tehnike 

za umirjanje in sproščanje pri premagovanju stresa.  

2. DNEVI DEJAVNOSTI  
Dnevi dejavnosti so poleg rednega pouka tudi del 

obveznega programa osnovne šole, ki pri učencih 

spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in 

samoiniciativnost. Usposabljajo jih za samostojno 

opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za 

razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje 

problemov. Ob teh dejavnostih učenci znanje različnih 

področij med seboj povezujejo v celoto in se tudi učijo. 

Pri izvajanju dnevov dejavnosti je poudarek na 

medpredmetnem povezovanju. Možni so obiski 

strokovnjakov na šoli in obiski  učencev različnih učnih 

okolij [2]. 
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3. NARAVOSLOVNI DAN – »STRES 

FORE« 
Naravoslovni dan Stres fore je bil načrtovan in 

organiziran v sklopu programa Zdrave šole, saj je bila 

rdeča nit zdrave šole duševno zdravje. Načrtovanje in 

izvedba je bila nekoliko drugačna od ostalih 

naravoslovnih dni. Dejavnost je bila medpredmetno 

načrtovana (biologija, glasbena umetnost, športna 

vzgoja), namenjena učencem petega, šestega, osmega in 

devetega razreda, izvajali pa so jo učitelji kot tudi zunanji 

sodelavci. 

3.1 Delavnice naravoslovnega dne 
Dejavnost je zajemala različne delavnice, v katerih so 

učenci aktivno sodelovali. Te delavnice so bile: 

spoprijemanje s stresom, tehnike sproščanja, metodo 

EFT, gibalno-sprostitveno delavnico in delavnico z 

glasbo do zdravja. Za vsak razred sta bili načrtovani dve 

delavnici. Delavnice so se izvajale po razredih in v šolski 

telovadnici. 

3.1.1 Spoprijemanje s stresom 
To delavnico so imeli učenci vseh razredov, le da so bili 

različni izvajalci. V petih razredih je delavnico vodila 

šolska psihologinja, v šestem razredu psihologinja ZD 

Murska Sobota, v osmem in devetem razredu pa 

psihologinji iz NIJZ OE Ljubljana. Pri delavnici so 

izvajalci izhajali iz priročnika Ko učenca strese stres. 

Program delavnice je obsegal več sklopov.  

 

V prvem sklopu so učenci preko vaj in pogovora 

pridobivali znanje o stresu, tj. kaj je stres, kako se kaže 

stres ter katere situacije pri učencih povzročajo stres. V 

naslednjih sklopih so se izvedle vaje, s katerimi so učenci 

pridobili informacije o tem, kako se običajno 

spoprijemajo z različnimi stresnimi situacijami ter o 

različnih načinih reševanja problemov. Spoznali so tudi 

različne tehnike spoprijemanja s stresom (vplivanje na 

misli ter trebušno dihanje). V zadnjem sklopu pa so 

izvedli vaji za krepitev samopodobe ter za prepoznavanje 

lastnih pozitivnih lastnosti.  

 

 

Slika 1: Delavnica spoprijemanje s stresom petih 

razredov s šolsko psihologinjo 

 

 
Slika 2: Delavnica spoprijemanje s stresom devetih 

razredov s psihologinjo ZD 

3.1.2 Gibalno-sprostitvena dejavnost 
Ta delavnica je bila namenjena učencem petih razredov 

in se je izvajala v šolski telovadnici. Vodila sta jo 

učiteljica in učitelj športne vzgoje. Učenci so bili 

razdeljeni v dve skupini. Ena skupina je z učiteljem  

izvajala različne vrste gibalnih dejavnosti, druga skupina 

pa je z učiteljico izvajala otroško jogo. Po določenem 

času sta se skupini zamenjali. 

Cilji so bili: zavedanje lastnega telesa in doživljanje 

ugodja v gibanju ter razvijanje gibalnih sposobnosti in 

spoznanje, da tudi športne aktivnosti vplivajo na otrokove 

duševne in čustvene sposobnosti. 

 

Slika 3: Gibalna aktivnost pajkova mreža 

 

Slika 4: Otroška joga  
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3.1.3 Tehnike sproščanja 
Delavnica je bila namenjena učencem šestih razredov. 

Vodila jo je psihologinja iz ZD Murska Sobota. Učenci 

so spoznali osnovne značilnosti sproščanja, se preizkusili 

v treh različnih tehnikah sproščanja (dihalne vaje pred 

preverjanjem znanja, postopno mišično sproščanje in 

vizualizacijo pomirjajočega kraja) in spoznali njihove 

prednosti. 

 

 
Slika 5: Razgibavanje in sproščanje 

3.1.4 Metoda EFT 
Učenci devetih razredov so poleg delavnice 

spoprijemanja s stresom spoznali še enostavno in 

priročno metodo EFT - tapkanje. Delavnico je vodila 

zunanja sodelavka. Učenci so najprej spoznali nekaj 

teoretičnih osnov metode EFT, nato pa so se preizkusili v 

tapkanju. 

Naučili so se poslušati svoje telo, kaj jim pripoveduje in 

spoznali, da lahko tapkajo vedno, kadar čutijo v sebi 

napetost, nemir, nervozo, ali kakršne koli neprijetne 

občutke. Odzivi učencev po tej delavnici so bili zelo 

pozitivni. 

 

Slika 6: Tapkanje učencev devetih razredov 

3.1.5 Z glasbo do zdravja 
Ena od oblik naravne terapije za premagovanje stresa je 

tudi glasba. Tako je bila učencem osmih razredov 

ponujena delavnica z naslovom Z glasbo do zdravja, ki jo 

je izvedla učiteljica glasbe.  

V prvem delu delavnice so se najprej pogovarjali o 

pozitivnih učinkih glasbe na naše telo in na naše počutje. 

Nato jim je učiteljica predstavila, kako glasba res lahko 

vpliva na naše počutje in naša čustva na primeru filmske 

glasbe. V drugem delu delavnice je učiteljica 

spregovorila o raziskavi in dognanjih ameriškega 

glasbenega terapevta. Ta je namreč 15 skladb razvrstil v 

pet kategorij. Nekatere od teh skladb naj bi bile dobre za 

telesno energijo, nekatere za moč in pogum, nekatere naj 

bi sproščale, druge pa spodbujale jasno razmišljanje ali 

pa pomagale pri učenju. Tako je teh 15 skladb predvajala 

učencem, oni pa so jih morali, po svojem občutju 

razvrstiti v teh pet kategorij. Sporočilo, ki so ga dobili v 

tej delavnici, je bilo, da mora vsak najti glasbo, ki ustreza 

njemu, saj so glasbeni okusi različni in nobeden ni 

napačen. Na koncu delavnice pa so se še sprostili ob 

wellness glasbi. 

 

 
Slika 7: Glasbena delavnica  

4. ZAKLJUČEK 
Ob koncu naravoslovnega dne je bila z učenci opravljana 

tudi evalvacija. Učenci so bili nad delavnicami zelo 

navdušeni, saj so jim bile vsebine delavnic zanimive.  

Lažje so jih dojeli in sprejeli v svoje okvire, ker so jim 

bile predstavljene uporabno, s konkretnimi primeri in 

izvedene nekoliko drugače. Večina učencev je predlagala, 

da naj se te delavnice izvajajo tudi naslednje šolsko leto. 

Izvajalci delavnic so se posluževali aktivnih metod 

(nevihta možganov, didaktične igre) s katerimi so pri 

učencih spodbujali logično razmišljanje, predvidevanje, 

sklepanje in analiziranje, prav tako pa medsebojno 

sodelovanje med učenci. 

Glavni cilj naravoslovnega dne je bil, pomagati 

mladostnikom, da bi razumeli, kaj se dogaja v telesu med 

stresom in med sproščanjem, ter jih učiti različnih 

postopkov in tehnik za umirjanje in sproščanje [3, str. 

46]. 

Učenci so ob teh aktivnostih in skozi te delavnice  

spoznali, kako lahko v življenju tudi sami zavedno 

zmanjšamo škodljive učinke stresa. Naučili so se 

učinkovitih postopkov in tehnik za notranjo umiritev in 

sprostitev. Spoznali so, kako  uspešno umirjanje in 

sproščanje vpliva na boljšo podobo o sebi, omogoča 

večje zadovoljstvo s seboj in z drugimi [3]. 

Skozi različne sprostitvene tehnike in aktivne delavnice 

so spoznali, kako le-te pozitivno učinkujejo na telesno 

držo, pljučno kapaciteto, zavedanje in obvladovanje 

telesa, zbranost, nadzor nad čustvi in njihovo umirjanje 

ter samozavest [2]. Spoznali so, da so odlična protiutež, 

današnjemu, vse bolj stresnemu načinu življenja.  
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S tem naravoslovnim dnem smo dosegli vse zastavljene 

cilje, ki smo si jih zadali na področju duševnega zdravja v 

sklopu programa zdrave šole. 
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