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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE  

Od začetka osemletne šolske obveznosti v Sloveniji leta 1983 pa vse do danes so se pri 

načrtovanju pouka matematike zamenjali kar trije učni načrti. Prvi z letom 1983, drugi je 

nastal leta 1998, ko se je pričela uveljavljati devetletna osnovna šola, in tretji iz leta 2011, po 

katerem se ravnamo danes. V diplomskem delu sem največ pozornosti posvetila primerjavi 

treh učnih načrtov (učnih ciljev in učnih vsebin) ter primerjavi nekaterih učnih gradiv za 

učence, ki so se ob spremembah učnega načrta spreminjala. Osredinila sem se na prvo triletje 

osnovne šole, zato sem tudi učne cilje in učne vsebine razdelila na več manjših enot po 

razredih.  

 

KLJUČNE BESEDE: matematika, učni načrt, učni cilji, učne vsebine, učno gradivo, prvo 

triletje, osemletna osnovna šola, devetletna osnovna šola. 

 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS:  

Since the beginning of eight-year school obligation in Slovenia in 1983 and until today 

planning mathematics instruction changed with three curriculums. First in 1983, the second 

was formed in 1998, when school system changed to nine-year primary school education and 

the third in 2011, after which mathematics lessons are treated today. This diploma gives 

attention on comparison to this three curriculums (learning objectives and learning content) 

and also a comparison of teaching materials for students, which had to change when 

curriculum changed. I'm focusing on the first three years of primary school, so I had also 

divided learning objectives and learning content into several smaller units for every class. 

 

KEYWORDS: mathematics, curriculum, learning objectives, learning content, learning and 

teaching materials, the first three years of primary school, eight-year primary school, nine-

year primary school.  
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1  UVOD 

Navdih za pisanje diplomskega dela sem dobila z lastnimi izkušnjami pri delu v šoli in tekom 

šolanja. Želela sem preveriti, koliko različnih učnih načrtov je skozi nekaj desetletij vodilo 

osnovno šolstvo in kakšne so spremembe, ki jih je vsak izmed njih prinesel v pouk. Na 

predmet matematika pa sem se osredinila predvsem zaradi dejstva, da me je ta predmet od 

osnovne šole do danes najbolj pritegnil in da še vedno rada pomagam vsem, ki se znajdejo v 

težavah pri reševanju različnih matematičnih nalog. 

Poleg tega, da se v šolskem sistemu spremenijo učni načrti, se morajo z vsakim novim učnim 

načrtom spremeniti tudi učbeniki, delovni zvezki in priročniki za učitelje. Uskladiti se morajo 

z novim učnim načrtom in novimi učnimi vsebinami, ki so bile morda dodane ali umaknjene 

glede na starejše. Odločila sem se, da se bom pri učbenikih omejila le na eno učno vsebino in 

učbenike različnih avtorjev primerjala med seboj. Kvalitativno sem primerjala naloge 

nekaterih delovnih zvezkov in jih analizirala glede na podobnosti in razlike med njimi, saj so 

nekatere ostale enake, spet druge pa so bile spremenjene ali umaknjene. 

Moje diplomsko delo je predvsem deskriptivne narave, saj sem raziskovala pisno gradivo od 

leta 1983, ko se je uvedla osemletna šolska obveznost v Sloveniji, pa vse do danes. Pomagala 

sem si s Šolskim muzejem Slovenije, ki hrani učbenike, priročnike in učne načrte skozi vsa 

leta obstoja šole na Slovenskem. Za najnovejše učbenike, ki sem jih primerjala s starejšimi, 

sem se obrnila na knjižnico Pedagoške fakultete in osnovno šolo Antona Martina Slomška 

Vrhnika. Najnovejši učni načrt je dostopen na internetni strani ministrstva, tako da sem 

uporabila kar nekaj različnih virov, ki so mi pomagali pri realizaciji diplomskega dela. 

Gradivo mi je predstavljalo izhodišče pri obravnavi problematike tega diplomskega dela. 
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2   TEORETIČNI DEL 

Osnovna šola na Slovenskem je v svojem vzgojno-izobraževalnem delu v zadnjem času 

doživela že kar nekaj sprememb. Razlogi za spreminjanje sistema pa izhajajo iz sprememb 

zakonskih rešitev v zadnjem desetletju. Zasnova osnovne šole, ki jo je leta 1995 prinesla Bela 

knjiga, kateri je sledil Zakon o osnovni šoli leta 1996, je izhajala iz načel uvajanja sprememb 

v šolski sistem ter načel strukturiranja šolskega sistema, kjer posebej izpostavljajo načelo 

enakih možnosti ob upoštevanju individualnih razlik med otroki ter načelo pravice do izbire in 

do drugačnosti, načelo omogočanja uspešnega zaključka osnovne šole in nadaljevanja 

izobraževanja, načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in 

duševnega razvoja, načelo sodelovanja učenk oz. učencev, učiteljic oz. učiteljev in staršev, 

načelo integracije učencev in učenk z motnjami v razvoju, načelo ohranjanja 

splošnoizobraževalne naravnanosti osnovne šole ter načelo avtonomnosti šole in strokovnosti 

učitelja oz. učiteljice.
1
  

Prav zaradi teh odločilnih sprememb je po obvezni osemletki in učnem načrtu, ki je bil sprejet 

leta 1983, napočil čas, da so bili leta 1998 sprejeti novi učni načrti, ki niso več temeljili na 

osemletni osnovni šoli. Vpeljana je bila devetletna šolska obveznost in izobraževanje od 

šestih let. Tako so se spremenile tudi vsebine in cilji pouka matematike. Spremenil se je 

celoten učni načrt, ponovno so se razdelile učne vsebine po razredih, uvedli so se novi 

učbeniki, delovni zvezki in priročniki za učitelje ter novi učni pristopi, ki omogočajo večje 

sodelovanje učenk in učencev in avtonomnost učiteljev pri njihovem delu.  

2. 1   Razvoj pouka matematike 

V Sloveniji, državi, skozi katero poteka veliko trgovskih poti, se je že v srednjem veku 

pokazala potreba po osnovnem znanju matematike in računstva. V to zahtevo so bili vključeni 

predvsem sloji, ki so imeli veliko opravka s trgovino in podobnimi obrtmi. Znanje 

matematike, kot kulturna in ekonomska potreba vsakega posameznika, je postalo nuja šele s 

pomladjo narodov, ko je vsak posameznik pričel upravljati s svojo lastnino. Vsak posameznik 

je namreč v tistem času imel neko lastnino, s katero je moral znati upravljati, saj bi drugače 

lahko izgubil vse imetje. Pouk matematike je potekal predvsem na deduktivni in dogmatični 

ravni. Prevladovalo so mehanično učenje pravil in memotehnični postopki. 

                                                 
1
 Povzeto po Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011. 
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Organizirano šolstvo na Slovenskem ozemlju, v katerem je imela mesto tudi matematika, se je 

pojavilo šele s prvim avstrijskim osnovnošolskim zakonom ali »Prvimi splošnimi šolskimi 

naredbami«, ki so bile sprejete 6. decembra 1774. V tem času pa je nastala tudi knjiga M. 

Pohlina Bukvce za rajtengo (1781). Vendar to ni bila matematika v današnjem pomenu 

besede, saj se je poučevalo le računstvo (geometrija ni bila vključena vse do konca 19. 

stoletja). 

Jurij Vega in Franc Močnik sta ustvarjala matematiko v 19. stoletju. Prvi je v začetku stoletja 

pričel s pisanjem logaritemskih tablic, drugi pa je proti koncu stoletja pisal »nove avstrijske 

metode« za pisno odštevanje in deljenje, ki temeljijo na dopolnjevanju. Močnikovemu 

obdobju, ki je dvignilo kulturno raven prebivalstva, je sledila doba Močnikovih dedičev, 

prirejevalcev in dopolnjevalcev njegovih metod poučevanja in učenja matematike. 

Po drugi svetovni vojni se je zaradi novih družbenih razmer pokazala nuja po ponovnem 

osnovanju matematike kot učnega predmeta.  

2. 1. 1   Doba metodnih knjig 

S »Splošno šolsko naredbo« se je pričelo ustanavljanje treh vrst osnovnih šol. V trivialkah, v 

vseh manjših mestih, trgih in po vaseh, so poučevali verouk, branje, pisanje, računstvo, 

posvetno moralo in osnovne pojme gospodarstva. V glavni šoli, ki se je nahajala v vsakem 

okrožju, so poučevali enako kot v trivialkah – z dodanimi predmeti, ki sodijo v normalko. 

Med te predmete spada tudi predmet začetni pojmi iz geometrije, mehanike ter geometrijsko 

in prostoročno risanje. V normalkah, šolah, ki so bile ustanovljene v glavnem mestu vsake 

dežele, pa naj bi dajali zgled ali normo, kako je treba poučevati. Smoter računske knjige 

Metodenbuch, ki je veljala v teh šolah, je predvsem doseganje pravih pojmov števil in 

operacij, zanesljivih pravil, spretnosti v računanju po teh pravilih in uporaba le-teh. 

Metodne knjige pa so s seboj prinesle tudi zahtevo po spremembi pouka. Tako je pouk prešel 

od individualnega na frontalni pouk, saj so bili do tedaj učitelji inštruktorji vsakemu 

posameznemu otroku, zdaj pa so se posvetili skupini otrok. 

Po prvi metodni knjigi, ki jo je v slovenščino leta 1777 prevedel Felbiger, naj bi se učenci v 

nižjem razredu učili o treh poglavjih. To so: računanje z enoimenskimi celimi števili, ki se 

prične s preštevanjem in štirimi računskimi operacijami, merjenje dolžine in mase ter denarja, 

kjer obravnavajo tudi pretvarjanje mer in enostaven sklepni račun premega sorazmerja. 
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Po poslednjih izdajah metodnih knjig leta 1836 in 1839, ki so bile pisane za šestletno osnovno 

šolo, ki je obsegala štiri razrede, pa so učenci z računstvom usvojili znanje o vseh številih do 

1000 in o množenju ter računanju »na pamet«. Prav tako so v prvem razredu računali do 

1000, množili dvomestna števila z enomestnim množiteljem, delili in spoznavali »male 

ulomke«. V drugem razredu so pisno računali, v tretjem računali z ulomki in s sklepnim 

računom reševali premo in obratno sorazmerje, v četrtem pa nadaljevali s sorazmerji.  

2. 1. 2   Močnikova doba 

Po dobi metodnih knjig sta na slovenskem ozemlju matematične učbenike (v nemškem 

jeziku) pisala Strehl in Močnik. Strehl se je zgledoval po Diesterwegovih pedagoških nazorih, 

medtem ko je Močnik povzemal Gruberjeve poglede. Iz teh je pozneje nastala »nova 

avstrijska metoda« za pisno odštevanje in deljenje. Leta 1844 je Močnik vzbudil veliko 

pozornosti predvsem s predlogom novega učnega načrta za matematiko. Poleg tega je kot 

deželni šolski nadzornik za Kranjsko in poznejšo Štajersko močno vplival na slovensko 

šolstvo. Tako se je Močnik s svojimi učbeniki močno zapisal v takratno avstrijsko šolstvo, saj 

so ga po nekaterih podatkih uporabljali vsaj šestdeset odstotno. 

V Močnikovi dobi, ki je trajala od 1840 in vse do konca prve svetovne vojne, se je poskušalo 

z njegovimi računicami dvigniti izobrazbeni nivo takratnega celotnega cesarstva. Zaradi 

njegovih izkušenj v poučevanju matematike in doktorata je lahko učbenike za osnovno in 

srednjo šolo osnoval na računicah, ki so ljudem nudile znanje in razvoj matematične 

pismenosti. Skozi gospodarstvo, ki so ga po drugi svetovni vojni zanemarili, je uvidel 

pomemben vidik matematike.  

Močniku je zgled predstavljal A. W. Grube, ki ne deli in ne stopnjuje pouka v številčnem 

obsegu od 1 do 100 po štirih računskih operacijah, ampak prikaže vsako število kot 

individuum. Gruberjeve metode je praktično uveljavil v svojih knjigah, težišče le-teh pa je 

bilo na uporabi znanja in ne toliko na razlagi. Dober učni postopek je Močnik predstavil kot 

tistega, pri katerem uporaba predpostavlja teoretično znanje, pri katerem spodbudimo, urimo 

in krepimo logično mišljenje in sklepanje. 

S tretjim avstrijskim šolskim zakonom (14. maj 1869) se je uvedla osemletna šolska 

obveznost, postavljena pa so bila tudi temeljna načela za ureditev osnovnih šol. Šolo so 

morali obiskovati učenci od dopolnjenega šestega pa vse do štirinajstega leta starosti, za redno 

obiskovanje pouka pa so bili odgovorni starši ali namestniki, katere so ob primeru kršitev 

kaznovali. Učenci so se na spodnjih stopnjah seznanili z vsemi operacijami v številskem 
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obsegu 1-100, na srednjih stopnjah so sledile vaje v nadaljnjem številskem obsegu, spoznali 

so desetice in pričeli vaditi računanje z večjimi števili. Na višjih stopnjah pa so vadili 

računanje z navadnimi ulomki, poučevali o domačih in francoskih merah, utežeh in denarju in 

uporabo računanja z ozirom na potrebe praktičnega življenja. 

Močnik je v obdobju tretjega zakona prišel na višek svoje dobe. V kratkem času je ustvaril 

komplete učbenikov za ljudske šole, ki so sprva izšle kot petdelne računice, pozneje pa jih je 

predelal v tridelne. Vsak del tridelnih računic je vseboval snov dveh šolskih let z izjemo 

tretjega dela. Računice iz leta 1870 in poznejše, po uvedbi novega učnega načrta leta 1874, se 

med seboj močno razlikujejo. V tretjem razredu so po starem širili obseg števil v okviru celih 

števil čez vse meje (praktično do milijona), po novih, predelanih, pa so širili obseg do 1000 in 

se nato napotili v svet decimalnih števil do tisočine. Računanje z decimalnimi števili je bilo 

namreč potrebno ob uvedbi »francoskih merskih enot« in merskega sistema. Vse to je na 

drugi strani omogočilo tudi uvajanje odstotkov in računanje obresti. 

V ljudski šoli so učenci pričeli pridobivati tudi znanje o geometriji. Do leta 1883 je bila 

geometrija združena z urami risanja, pozneje si je utirala pot v novi, združeni predmet 

Računstvo z osnovami geometrije. V prvem razredu so se učenci poučili o točki in daljici 

(razdalji med točkama), v drugem o pravem kotu in kvadratu, v tretjem o kotu splošno, 

trikotnikih in štirikotnikih, v četrtem o mnogokotnikih, krogu in elipsi. Od petega dalje je imel 

geometrijski pouk že lastne ure in opredeljeno učno snov. Močnik je v takratnem času osnoval 

tudi metodično pot, kako na naraven način preiti od telesa do točke.     

2. 1. 3   Matematika po drugi svetovni vojni 

Po vojni je bilo potrebno obnoviti slovensko šolstvo, ki je zahtevalo drugačne cilje kot 

Močnikova šola, katera je posameznika naučila upravljanja z lastnim imetjem. 

Prvi povojni načrt leta 1946 je za cilj računskega pouka vzel razvijanje računskega mišljenja 

in številčno vrednotenje sveta, narave in družbe. Pričel se je kazati umik seštevanja in 

odštevanja kot računskih operacij od množenja in deljenja. Vodilno vlogo so prevzele 

računske operacije, ne več obravnava števil. Leta 1948 in 1950 sta sledila učna načrta z nekaj 

popravki prejšnjega. Zanimivo dejstvo je morda ravno število ur pouka matematike v osnovni 

šoli. Število je naraslo na 6 ur tedensko in mesečno po eno šolsko nalogo. 

Pomembno prelomnico predstavlja učni načrt za popolno osemletko iz leta 1959, kjer se že 

kažejo vplivi prodiranja znanosti v šolo in zanemarjanja povezav z okoljem, kar se najbolj 
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vidi pri seštevanju in množenju. Šoli pa po tem učnem načrtu ne zadostuje le posredovanje 

znanja, ampak mora tudi vzgajati učenca. 

V tem učnem načrtu se prvič pojavi novo ime predmeta, ne več računstvo z geometrijo, 

vendar je vse združeno v predmet matematika. Poštevanka se je preselila v drugi razred, prav 

tako pa je bilo zanemarjeno tudi doumevanje količinskih predstav, ki z enote preide na 

množico. Učenci prvih razredov tako pri učenju števil niso več napredovali po deseticah, 

vendar so obravnavali vsa števila v obsegu stotice. V drugem razredu ostajajo predstavitve 

ulomkov in njihov zapis, vendar brez rabe besede ulomek. Še vedno pa se pojavlja merjenje in 

ustno deljenje s števili od 1 do 9 brez ostanka. V tretjem razredu se uvaja pisno računanje za 

vse računske operacije, uvedejo pa se tudi pravi ulomki in mešana števila. 

Do leta 1983, ko je bil sprejet novi učni načrt za osemletko, je matematika pričela izvajati 

projekt Modernizacija osnov matematike (MOM). Z letom 1983 se je uvedlo usmerjeno 

izobraževanje in prav zaradi tega se je moral popraviti učni načrt, rešiti se je moral tudi 

problem pretiranega naslanjanja na teorijo množic. V tem času uvajanja novega načrta je 

največjo težavo predstavljalo učno gradivo, ki kar šest let ni bilo posodobljeno. Stari učbeniki 

so prejeli le dodatke, v katerih so se odražale spremembe.
2
 

Z letom 1998 in s sprejeto devetletno osnovno šolo, ki jo je od leta 1999 do 2000 uvajalo     

10 % slovenskih osnovnih šol, se je na Slovenskem ozemlju zopet spremenil pouk 

matematike, učne vsebine pa so se dodale ali opustile. Z najnovejšim učnim načrtom iz leta 

2011 so ustvarjalci želeli odpraviti napake, ki so jih ugotovili skupaj z učitelji. Pri snovanju so 

si pomagali tudi z izsledki raziskav na področju šolstva, saj moramo učencem zagotoviti 

veliko znanja, ki jih bo pomagalo v življenju. 

  

                                                 
2
 Povzeto po Perat, Z. (2002). 
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2. 2   Kurikul ali učni načrt kot proces 

Poglavitna naloga učnega načrta ali kurikuluma, kot ga veliko strokovnjakov poimenuje, je 

prilagoditev učnih ciljev in učnih vsebin neposredni učni uporabi. Te cilje in vsebine je 

potrebno primerno izbrati, razvrstiti in prilagoditi stopnji šolanja ter vrsti le-tega. Z učnim 

načrtom pridobimo predvsem možnost sistematičnega in racionalnega poučevanja ter učenja.  

Do leta 1880, ko se je uvedel termin učni načrt, je skozi zgodovino naletel na kar nekaj 

preimenovanj (glede na glavne izobraževalne ustanove) in ravno to je vzrok, da ga najdemo 

tudi pod besedami enkyklios paideia, studium, ordo institutio ter curriculum, katerega 

uporabljamo tudi danes. Podoba učnega načrta se je spreminjala glede na trenutne družbeno-

geografske potrebe, različne šolske spremembe, razvoj pedagoških in psiholoških znanosti, 

tehnični napredek ter glede na posameznikove razvojne pravice in možnosti. Prav zaradi teh 

vplivov ločujemo tri temeljne strategije načrtovanja: klasično vsebinsko, učnociljno 

(kurikularno) in novejše kombiniranje učnih ciljev in vsebin. Vsaka izmed strategij 

načrtovanja je s seboj prinesla nekaj prednosti in pomanjkljivosti, kar je seveda opaziti tudi v 

najnovejših učnih načrtih, čeprav želijo pomanjkljivosti v največji meri odpraviti. 

Učni načrt ima nekaj poglavitnih funkcij, ki jih lahko strnemo v naslednje: 

- usmerjanje in pospeševanje uresničevanja temeljnih zdajšnjih in bodočih potreb 

posameznika in družbene skupnosti,  

- varovanje enotnih nacionalnih vzgojno-izobraževalnih standardov in enakih možnosti 

mladih, 

- učna pomoč šolam in 

- podlaga za izdelavo podrobnih učnih načrtov, prilagojenih vsakemu šolskemu 

oddelku.
3
 

Učni načrti so najpomembnejša in najzahtevnejša sestavina stalnega šolskega reformiranja.  

Nastajanje učnih načrtov poteka po določenih poteh in vsebuje naslednje korake oziroma 

stopnje: 

- refleksijo kot teoretično podlago za potrebe novih učnih načrtov, 

- konstruiranje učnih načrtov, 

- evalvacijo s poskusnim uvajanjem, 

                                                 
3
 Povzeto po Žakelj, A. (2007). 
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- implementacijo, frontalno uvajanje in usposabljanje učiteljev ter 

- revizijo kot permanentno izpopolnjevanje načrtov.
4
 

Ti koraki so splošno veljavni in najpomembnejša med njimi je refleksija, saj se že tu 

predvidijo smernice za njihovo spreminjanje in upoštevajo sodobne teorije.
5
 

»Največkrat je učni načrt mišljen kot strokovni šolskoupravni dokument, ki skupaj s 

predmetnikom določa vzgojno-izobraževalni profil šole, predpisuje vzgojno-izobraževalne 

smotre in splošnejše cilje, kodificira njim ustrezni obseg in globino učne vsebine ter predvidi 

sistematično razvrstitev in soodvisnost učnih tem.« (Blažič 2003, str. 245) 

Poleg nastajanja učnih načrtov pa je stalno spremljanje, posodabljanje in razvoj kurikuluma 

del šolskega sistema. Izobraževanje namreč izhaja iz družbenih potreb. Ločimo lahko med 

dvema ravnema spreminjanja glede na spremembe, ki jih želimo vpeljati. Spremembe nižjega 

reda vpeljujejo novosti, ki se od obstoječe prakse bistveno ne razlikujejo. Spremembe višjega 

reda pa pomenijo posodobitev in razvoj kurikula, pri katerih so potrebne tudi spremembe v 

prepričanjih.  

Načela posodabljanja, na podlagi katerih se učni načrti spreminjajo in nadgrajujejo, so: 

- avtonomija učitelja in šole, saj se kurikul razvija na šoli, in učitelji so tisti, ki odigrajo 

pomembno vlogo pri razvoju le-tega. Načrtovalci skupaj z učitelji razvijajo rešitve in 

vpeljujejo novosti v pouk; 

- jasna vodilna ideja predmeta in pomembnost znanj, ki jih učenci potrebujejo za 

nadaljnje šolanje in življenje; 

- učnociljni in procesno-razvojni model, s katerim se določi izobraževanje in znanje, ki 

ga učenec usvoji do konca svojega šolanja. Procesno-razvojni model pa je usmerjen na 

proces učenja; 

- odprtost in izbirnost, saj v vsakem učnem načrtu najdemo izbirne vsebine, katerim 

lahko učitelji namenijo določen odstotek časa, prav tako pa lahko izbirajo na ravni 

oblik dela in didaktičnih pristopov, 

- kompetentnost učencev, ki izhajajo predvsem iz ključnih kompetenc za vseživljenjsko 

učenje; 

                                                 
4
 Povzeto po Žakelj, A. (2007). 

5
 Povzeto po Blažič, M. (2003). 
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- kakovost in vrsta znanja, saj naj bi preko učnih načrtov učenci pridobili deklarativno 

znanje (vsebinsko), proceduralno znanje (kako do vsebinskega preko strategij učenja) 

in znanje o okoliščinah (uporabi znanj); 

- razvojno spremljanje učenčevih dosežkov in razvoj metakognitivnih sposobnosti, ki 

temelji predvsem na učenčevem lastnem načrtovanju procesa učenja in evalvaciji le-

tega; 

- povezovanje predmetov in disciplin oz. integrativni kurikul, ki načrtu omogoča 

globalni pristop, ki spodbuja »celostno« poučevanje in učenje.
6
 

Posodobitve učnega načrta se lahko izvajajo na več ravneh. Na ravni učnih vsebin se stroka 

odloči, na kakšen način bo pristopila k strukturiranju le-teh. Ali bo to linearni pristop, v 

katerem si učne vsebine sledijo brez ponavljanja, koncentrični, kjer se znanje ponovi in 

nadgradi z novimi znanji, ali spiralni način, ki je kombinacija zgoraj omenjenih. Poleg tega je 

pri vključevanju učnih vsebin pomemben tudi kriterij primernosti vsebine glede na aktualnost 

ter možnosti povezovanja tako na vertikalni kot tudi horizontalni ravni.  

Posodabljanje se lahko odvija tudi na ravni ciljev, ki vsebujejo tako kognitivne, afektivne, 

psihomotorične in metakognitivne dejavnosti, saj naj bi učence skozi poučevanje naučili 

povezovanja znanj in praktičnega doumevanja.  

Pričakovani dosežki, ki naj bi jih učenci dosegli, ali drugače rečeno normativi, povezovanje 

predmetov in disciplin ter posodobitve na ravni kroskurikularnih tem so cilji pri spreminjanju 

učnega načrta, ki s seboj nosijo predvsem nalogo pridobitve znanj, ki jih morajo učenci 

usvojiti. Le na tak način se lahko vrši povezovanje znanj na višjih ravneh in med samimi 

predmeti. 

Spremembe kurikula lahko potekajo tudi na drugih ravneh, in sicer na ravni metakognitivnih 

sposobnosti in na ravni didaktičnih priporočil. Učenci naj bi vrednotili lastni učni proces in 

napredek ter ga spremljali in usmerjali.  

Namen učnega načrta ni, da bi učiteljem predpisal cilje, vsebine, metode in oblike dela za 

vsak učni sklop posebej, saj je učitelj tisti, ki učencem ponudi različne pristope k poučevanju 

in učenju. Ti pa so odvisni od predznanja otrok, njihove kognitivne zrelosti, naravnanosti 

učencev in njihovega učnega stila.
7
 

                                                 
6
 Povzeto po Žakelj, A. (2007). 

7
 Povzeto po Zavod RS za šolstvo (2007). 
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3   EMPIRIČNI DEL 

3. 1   Opredelitev problema 

Osnovna šola na slovenskem je v zadnjih desetletjih doživela že kar nekaj sprememb v 

svojem vzgojno-izobraževalnem delu. Razlogi za spreminjanje sistem izhajajo iz sprememb 

zakona v teh časih. Prav zaradi teh odločilnih sprememb je po obvezni osemletki in učnem 

načrtu, ki je bil sprejet leta 1983, prišel čas, da so bili leta 1998 sprejeti novi učni načrti, ki 

niso veljali za osemletno osnovno šolo. Državni zbor je leta 1996 sprejel Zakon o osnovni 

šoli, s katerim sta se vpeljala devetletna šolska obveznost in izobraževanje od šestih let naprej. 

Tako so se spremenile tudi vsebine in poučevanje matematike kot enega izmed temeljnih 

predmetov osnovne šole. Spremenil oziroma dopolnil se je celoten učni načrt za matematiko, 

ponovno so se razdelile učne vsebine po razredih, uvedli so se novi učbeniki, delovni zvezki 

in priročniki za učitelje, razvili so se novi učni pristopi, ki so omogočali večje sodelovanje 

učenk in učencev in avtonomnost učiteljev pri njihovem delu. Slovenija se je v zadnjih 

desetletjih udeležila tudi kar nekaj mednarodnih raziskav (TIMSS in PISA), kjer so rezultati 

pokazali neenakost v izobraževanju v primerjavi z drugimi državami sveta. Da bi se 

slovensko šolstvo lahko primerjalo s svetovnim, je z letom 2011 v veljavo stopil spremenjeni 

učni načrt, posodobilo pa se je tudi učno gradivo. 

3. 2   Metodologija 

Diplomsko delo je monografsko. Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja, ki temelji 

na študiji sekundarnih virov. Raziskala in primerjala sem učne načrte za matematiko iz leta 

1983, 1998 in 2011. Poleg tega sem primerjala tudi nekatere potrjene delovne zvezke in 

učbenike za predmet matematike v prvem triletju osemletne in devetletne osnovne šole. 

3. 3   Postopek obdelave podatkov 

Ugotovitve sem prikazala v tabelah in grafičnih prikazih, iz katerih so vidni rezultati mojega 

diplomskega dela. Poleg tega sem dodala tudi slikovno gradivo, ki je podlaga za primerjanje 

učnega gradiva za učence. 
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3. 4   Rezultati in interpretacija  

3. 4. 1   Primerjava opredelitve predmeta matematika 

V učnem načrtu iz leta 1998 so predmet matematika opredelili takole: »Matematike kot 

znanosti ni enostavno opredeliti, ne da bi se zatekli, podobno kot L. Witgenstein, k tavtologiji: 

Matematika je nekaj, kar ljudje počnejo, mislijo in vedo.« Kot pravi R. Hersh, pri matematiki 

obravnavamo posebno vrsto v družbi razširjenih idej in pojmov, ki pripeljejo do ponovljivih 

in od oseb neodvisnih rezultatov. 

V najsplošnejšem smislu je pouk matematike namenjen graditvi pojmovnega aparata in 

spoznavanju ter učenju postopkov, ki posamezniku omogočajo vključitev v zgoraj omenjeni 

sistem (matematičnih) idej in posledično vključitev v kulturo, v kateri živimo. To velja tudi za 

osnovnošolski pouk matematike, ki pa ima še dodatne posebnosti: 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. 

Predmet matematika je torej eden od temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov v osnovni 

šoli s številnimi izobraževalno-informativnimi, funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi 

nalogami. 

Pri matematičnem pouku pri učencih/učenkah oblikujemo predvsem osnovne matematične 

pojme in strukture, različne oblike mišljenja in miselnih procesov, sposobnosti za ustvarjalno 

dejavnost, formalna znanja in spretnosti ter jim omogočamo, da spoznajo praktično 

uporabnost matematike. Pri pouku matematike se ne ukvarjamo samo s kognitivnim 

področjem učenčeve osebnosti, ampak tudi z afektivnim in s psihomotoričnim, saj je bistveni 

razlog za poučevanje in učenje matematike njena pomembnost pri razvoju celovite osebnosti 

učenca/učenke. Natančneje je vse to  opredeljeno v splošnih, specifičnih in operativnih 

ciljih.«
8
  

 

Z letom 2011 so ustvarjalci opredelitev predmeta matematika nekoliko spremenili in zapisali: 

»Matematika je eden od temeljnih predmetov v osnovni šoli s številnimi izobraževalno-

informativnimi, funkcionalno-formativnimi in vzgojnimi nalogami. Pomembna je tudi njena 

vloga podpore drugim naravoslovno-tehniškim in družboslovno-humanističnim znanostim, 

                                                 
8
 Ministrstvo za šolstvo in šport, 1998, str. 6. 



Frank, A. (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne 

osnovne šole do danes. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

12 

 

zato matematiko srečujemo na večini področij človekovega življenja in ustvarjanja. Z 

razvojem informacijsko-komunikacijske družbe je prisotnost matematike na drugih 

predmetnih področjih vedno manj vidna, saj se skriva v tehnologiji. Za upravljanje določenih 

dejavnosti je zato manj pomembno zgolj rutinsko obvladovanje računskih postopkov, vedno 

pomembnejši pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje in uporaba matematičnega 

znanja ter reševanja problemov. 

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 

(npr. narava kot vir za matematično ustvarjanje in raziskovanje). 

Pri pouku matematike spodbujamo različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja in 

spretnosti ter učencem omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja 

matematike. Pri pouku matematike pa se ne ukvarjamo samo s kognitivnim področjem 

učenčeve osebnosti, ampak tudi z afektivnim in s psihomotoričnim, saj je bistveni razlog za 

poučevanje in učenje matematike njena pomembnost pri razvoju celovite osebnosti učenca.«
9
 

 

Iz zgornjih zapisov je vidno, da obe opredelitvi temeljita na tem, da je matematika eden 

temeljnih predmetov s številnimi nalogami, ki jih uresničuje in s tem pomaga pri celostnem 

razvoju učencev. Matematiko resnično srečujemo na vseh področjih svojega življenja, zato je 

potrebno učence naučiti temeljnih matematičnih pojmov, ki so usklajeni z otrokovim 

kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostnimi značilnostmi in njegovim okoljem. 

Oba učna načrta, stari in posodobljeni, temeljita na poučevanju matematike, ki naj bo široko 

in naj pokriva vsa področja otrokovega razvoja in mišljenja. Poleg tega pa naj mu da možnost 

odkrivanja novih stvari in novih ter večjih razsežnosti matematike v vsakdanjem življenju. 

  

                                                 
9
 Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011, str. 4. 
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3. 4. 2   Razporeditev ur predmeta matematika 

Vsak predmet in tako tudi matematika ima določeno specifično razporeditev ur. Tako po 

razredih kot tudi po vsebinah in sklopih, ki jih obravnava. V spodnjih grafikonih je 

predstavljena razporeditev ur treh učnih načrtov (iz leta 1983, 1998 in 2011). 

 

Graf 1: Skupno število ur matematike v OŠ. 

 

 

V učnem načrtu iz leta 1983 je matematiki skupno namenjenih 1240 ur pouka, v učnem načrtu 

iz leta 1998 1318 ur letno in prav toliko ur tudi v učnem načrtu iz leta 2011. Torej je bilo v 

prvem učnem načrtu matematiki namenjenih nekaj manj ur v šolskem procesu. Nato pa so to 

število povečali, kar gre morda pripisati tudi uvedbi devetletke z učnim načrtom iz leta 1998. 

 

Graf 2: Število ur v posameznem razredu. 

 

 

Število ur v prvem in drugem razredu se je z novejšimi učnimi načrti (1998 in 2011) 

zmanjšalo, medtem ko je število ur v tretjem razredu ostalo enako številu ur po prej veljavnih 

učnih načrtih.   

 

1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 

Skupno število ur 

Skupno število ur matematike v OŠ 

2012 

1998 

1983 

0 

50 

100 

150 

200 

1. razred 2. razred 3. razred 

Število ur v posameznem razredu 

1983 

1998 

2011 



Frank, A. (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne 

osnovne šole do danes. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

14 

 

Graf 3: Razporeditev ur v 1. razredu. 

 

 

Učni proces se deli na tri glavne sklope v matematiki. Geometrija in merjenje imata v vseh 

treh učnih načrtih za 1. razred namenjenih podobno število ur (20 ur letno), medtem ko je 

nekaj več odstopanja pri aritmetiki in algebri ter pri drugih vsebinah (logiki in jeziku ter 

prikazu podatkov). V učnem načrtu iz leta 1983 je bilo tako aritmetiki in algebri namenjenih 

kar 105 ur, leta 1998 se je to število zmanjšalo na 80. V prenovljenem učnem načrtu se je 

številka zopet zvišala na 85 ur, ki so namenjene obravnavi števil in računanju. Na račun tega 

pa se je zmanjšalo število ur, namenjenih drugim vsebinam, na 25. V učnem načrtu iz leta 

1998 je bilo tem vsebinam namenjenih 30 ur, v tistem iz leta 1983 pa 40 ur letno. 

 

Graf 4: Razporeditev ur v 2. razredu. 
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V drugem razredu je tako kot v prvem še vedno največ časa namenjenega aritmetiki in algebri 

(v učnem načrtu iz leta 1983 135 ur, leta 1998 100 ur in leta 2011 90 ur). Še vedno je bilo v 

učnem načrtu iz leta 1983 namenjenih največ ur, medtem ko se je to število v letu 1998 in 

2011 zvišalo. V drugem razredu tako lahko rečemo, da se število ur, namenjenih aritmetiki in 

algebri, glede na 1. razred spremeni in zviša. Na račun tega se zmanjša število ur, namenjenih 

drugim vsebinam ter geometriji in merjenju. 

 

Graf 5: Razporeditev ur v 3. razredu. 

 

 

V tretjem razredu se je v učnem načrtu iz leta 1983 število ur povečalo za vsebino merjenje in 

geometrijo, posledično pa se je zmanjšalo število ur, namenjenih geometriji in merjenju ter 

drugim vsebinam. V novejših učnih načrtih je v tretjem razredu namenjenih več ur letno 

predmetu matematika (kar 175), kar pripomore k temu, da se posledično zviša število ur, 

namenjenih posameznim sklopom in učnim vsebinam. 
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3. 4. 3   Primerjava učnih ciljev 

»Učni cilji, ki vključujejo vzgojno in izobraževalno komponento, so sestavni del splošnega 

učnega načrtovanja in najpomembnejši regulator pouka.«
10

 Iz tega sledi, da učnega procesa ni 

mogoče kvalitetno voditi in izpeljati brez jasno zastavljenih ciljev. Prav od učnih ciljev je 

odvisna izbira učne vsebine, učnih oblik, metod in sredstev, ki jih bomo uporabili pri 

podajanju snovi učencem. Pomen učnih ciljev je tudi v tem, da nam omogočajo vrednotenje 

izpeljanega učnega procesa ter ocenjevanje znanja. 

 

Poznamo več klasifikacij učnih ciljev. Največkrat ločimo cilje na SPLOŠNE in 

OPERATIVNE CILJE. 

3. 4. 3. 1   Splošni učni cilji 

Pri predmetu matematika s splošnimi učnimi cilji opredelimo namen poučevanja. Le-ti so 

zapisani in veljajo za vsakega učenca v okviru njegovih zmožnosti. Prav tako pa so 

opredeljeni tudi na učenčevo starost.
11

  

Tabela 1: Primerjava splošnih učnih ciljev učnih načrtov iz let 1983, 1998 in 2011. 

Učni načrt iz leta 1983 Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»Pridobivajo osnovno 

matematično znanje, ki je 

potrebno za razumevanje 

pojavov in zakonitosti v 

naravi in družbi; 

 

»Oblikujejo temeljne pojme 

in znanja. Te pojme in znanja 

pozneje uporabljajo; 

»Oblikujejo matematične 

pojme, strukture, veščine in 

procese ter povezujejo znanje 

znotraj matematike in tudi 

širše; 

 

Spoznavajo pomen in 

uporabnost matematike na 

različnih področjih človekove 

dejavnosti in potrebo po 

pridobivanju novega znanja; 

 

Spoznavajo uporabnost 

matematike pri številnih 

šolskih aktivnostih in v 

vsakdanjem življenju; 

Spoznavajo uporabnost 

matematike v vsakdanjem 

življenju; 

 

Sprejemajo in doživljajo 

matematiko kot kulturno 

vrednoto. 

 

                                                 
10

 Strmčnik 2001, str. 203. 
11

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998. 
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Razvijajo sposobnost za 

opazovanje, ustvarjalno 

mišljenje, za natančno 

opredeljevanje pojmov, 

logično presojanje in 

sklepanje ter kritično 

preverjanje rezultatov, 

 

Spoznavajo matematiko kot 

proces, v katerem so aktivno 

vključeni in sami iščejo poti 

do rešitve. Kritično nato 

vrednotijo poti k rešitvi 

problema in rešitev samo; 

Razvijajo matematično 

mišljenje: abstraktno-logično 

mišljenje in geometrijske 

predstave; 

 

Spoznavajo matematiko kot 

proces ter se učijo 

ustvarjalnosti in natančnosti; 

Pridobivajo sposobnost 

izražanja v matematičnem 

jeziku ter jasnost in 

natančnost pisnega in ustnega 

izražanja v maternem jeziku 

 Spoznavajo pomen 

matematike kot univerzalnega 

jezika; 

 

Razvijajo delovne 

sposobnosti in navade in se s 

tem pripravljanje na 

vključevanje v delo; 

 

Privzgajajo načrtnost, 

natančnost in vztrajnost pri 

delu, razvijajo smisel za 

samostojnost pri delu in 

odločanju ter zavest 

odgovornosti; 

Spoznavajo matematične 

vsebine in procese (zbiranje 

in analiziranje podatkov, 

izbira ustrezne strategije, 

kritična ocena rešitve …); 

 

 

Razvijajo zaupanje v lastne 

(matematične) sposobnosti, 

odgovornost in pozitiven 

odnos do dela in matematike; 

Razumevajo osnove tehnike 

in povezanost intelektualnega 

in fizičnega dela; 

Spoznavajo dostopno 

tehnologijo, povezano z 

matematiko in jo omejeno 

uporabljajo.«
12

 

Razvijajo uporabo različnih 

matematičnih postopkov in 

tehnologij.«
13

 

 

Odkrivajo svoja posebna 

nagnjenja in sposobnosti, ki 

so pomembna pri odločanju 

  

 

                                                 
12

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 7, 8. 
13

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011 str. 5, 6, 7. 
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za poklicno izobraževanje in 

delo ter za bogatejše in 

ustvarjalno življenje v 

prostem času; 

Spoznavajo pomen 

medsebojnega sodelovanja 

pri skupnem delu za 

doseganje boljših delovnih 

rezultatov in medčloveških 

odnosov. 

  

Razvijajo čut za harmonično 

in lepo ob spoznavanju 

skladnosti matematičnih 

odnosov in ob zahtevi 

estetskega videza 

matematičnih izdelkov.«
14

 

  

 

Vsi učni načrti stremijo k temu, da učenci spoznajo matematične pojme in procese, ki jih 

pozneje vključijo v svoje aktivnosti in vsakdan. Poleg tega je močan poudarek tudi na tem, da 

učencem predstavimo tehniko in tehnologijo, ki naj jo tudi omejeno uporabljajo. Zelo 

pomembno dejstvo je tudi to, da morajo učitelji učence spodbujati k abstraktnemu mišljenju 

in logičnemu presojanju. Učenci morajo skozi celoten pouk matematike spoznati matematični 

jezik, ki je univerzalen, in ga uporabiti pri različnih aktivnostih.  

Nekaj splošnih ciljev ne najdemo v današnjih učnih načrtih, so se pa pojavili v prvem učnem 

načrtu. V današnjem učnem načrtu ni poudarka na medsebojnem sodelovanju in skupnem 

delu, več poudarka je na samih postopkih in vključevanju idej v vsakdanjik. Poleg tega se v 

današnjem času veliko premalo časa nameni tudi estetskemu videzu matematičnih izdelkov, 

kar bi morali spodbujati in poskušati realizirati pri pouku matematike, saj so v današnjem času 

izdelki učencem vse kaj drugega kot estetski in harmonični. Tako bi učence prikrito poskušali 

napeljati na lepoto in harmonijo, ki ju v današnji šoli zagotovo primanjkuje. 

  

                                                 
14

 Povzeto po Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, 1983, str. 422. 
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3. 4. 3. 2   Operativni učni cilji 

»Operativni cilji posameznega sklopa izhajajo iz predhodnih operativnih ciljev, ki se 

nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo. Operativni cilji so predvsem namenjeni pouku, 

učenju in poučevanju ter vodijo v usvajanje bistvenih matematičnih pojmov in vsebin. Učni 

načrt navaja delitev operativnih ciljev na obvezne in izbirne. Obvezni cilji vodijo do znanj, 

potrebnih za splošno izobrazbo ob zaključku osnovne šole, in so namenjeni vsem učencem, 

zato jih mora učitelj obvezno vključiti v pouk. Izbirni cilji so namenjeni dodajanju in 

poglabljanju znanja. Učitelj jih nato izbira glede na zmožnosti in interese učencev. 

V vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju so tri glavne teme: geometrija in merjenje, 

aritmetika in algebra ter druge vsebine. Vse teme so razdeljene na vsebinske sklope, sklopi pa 

še na posamezne vsebine.«
15

  

V nadaljevanju diplomskega dela si lahko ogledamo primerjavo operativnih ciljev v dveh 

učnih načrtih (tistega iz leta 1998 in 2011). Učnega načrta iz leta 1983 ni vključenega v 

primerjavi, saj v tem načrtu ni opredeljenih operativnih ciljev, vendar so opredeljene le 

vsebine in učni cilji obvezne osemletne šole. 

Že ob prvem pogledu na učne načrte lahko hitro opazimo razliko. Le-ta se nanaša na obliko 

zapisa operativnih cilje iz leta 1998, ko so bili vsi glagoli zapisani v določniku, pozneje pa so 

prešli na nedoločni zapis za vse učence. To razliko lahko prištevamo predvsem k usmerjanju 

pouka k učencem in njihovemu delu ter medsebojnemu sodelovanju v razredu. 

3. 4. 3. 2. 1   Geometrija in merjenje 

Geometrija ima v matematiki prav posebno mesto. Omogoča nam raziskovanje fizičnega 

sveta, ukvarja se z vizualizacijo, risanjem in konstruiranjem figur, omogoča reprezentacijo 

pojmov v matematiki, ki sami po sebi niso geometrijski. Geometrija je sama po sebi primer 

matematičnega sistema, poleg tega pa je tudi estetska.  

V naši šoli poskušamo geometrijo otrokom predstaviti po načelu korak za korakom ali z 

geometrijskimi pojmi od telesa k točki. Tako je vsak naslednji pojem hierarhično povezan s 

prejšnjim. Učenec med samim učenjem o geometriji potuje skozi proces abstrahiranja pojmov 

v geometriji. Najprej se sreča z empirično abstrakcijo, kjer ima v ospredju objekte. Za 

konstruiranje znanja so pomembne predvsem lastnosti teh objektov. Otrok na podlagi fizičnih 

izkušenj s predmeti pridobiva znanje o lastnostih. V nadaljnjem procesu učenja se učenec 

                                                 
15

 Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 2011, str. 8. 
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sreča tudi s kompleksnostjo geometrije, ki jo obvladujemo s pomočjo jezika. Seveda je 

zaznavanje oblik bistveno, vendar v kolikor nimamo pomoči jezika, ne moremo ustvariti 

hierarhije pojmov pri otrocih.  

Na drugi strani pa je merjenje primerjanje istovrstnih količin (dolžine z dolžino, mase z maso 

…). Merjenje v šoli prav tako poteka po nekaj metodičnih korakih, s pomočjo katerih lahko 

otroku lažje predstavimo temo. Tako se učenci najprej srečajo s primerjanjem količin, nato 

sledi merjenje z relativnimi enotami. Na koncu se srečajo še z merjenjem s konstantno 

nestandardno enoto in standardno enoto, ki jo uporabljamo za merjenje.
16

 

Pisci učnega načrta so zato pri oblikovanju le-tega sledili načelom, ki omogočajo čim lažjo 

nadgradnjo učenčevega znanja in oblikovanje trdnega znanja matematike.  

Geometrija in merjenje v 1. razredu 

Tabela 2: Primerjava teme Geometrija in merjenje v 1. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»ORIENTACIJA: 

- opredeliti položaj predmeta glede na sebe 

oz. glede na druge predmete in se znati pri 

opisu položajev pravilno izražati (nad/pod, 

zgoraj/spodaj, desno/levo,…); 

- po navodilih se premikati po prostoru in 

ravnini (na listu papirja) ter znati navodilo 

tudi oblikovati. 

»ORIENTACIJA: 

Učenci: 

- opredelijo položaj predmeta glede na sebe 

oziroma glede na druge predmete in se znajo 

pri opisu položajev pravilno izražati 

(nad/pod, zgoraj/spodaj, desno/levo ipd.), 

- premikajo se po navodilih po prostoru, 

- orientirajo se na ravnini (na listu papirja), 

- razvijajo strategije branja in prepoznavanja 

mrež, poti, labirintov. 

GEOMETRIJSKE OBLIKE: 

- prepoznati osnovne geometrijske oblike in 

jih opisati; 

- izdelati modele teles iz plastelina in gline 

ter jih opisati; 

- izdelati modele likov iz kartona, kolaž 

papirja in papirja ter jih opisati; 

GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA 

GEOMETRIJSKEGA ORODJA: 

Učenci: 

- prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne 

geometrijske oblike v življenjskih situacijah 

(predmeti) in matematičnih okoliščinah 

(modeli), 

                                                 
16

 Povzeto po H. Čadež, T., 2010/2011. 
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- risati prostoročno in s šablono črte ter like.  - izdelajo modele teles in likov ter jih 

opišejo, 

- rišejo prostoročno črte in like, 

- uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) 

pri risanju ravnih črt in likov. 

UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA: 

- potegniti črte ob ravnilu. 

MERJENJE: 

- oceniti in primerjati količine (najkrajši, 

najdaljši, najtežji, najlažji, največja, 

najmanjša prostornina); 

- meriti dolžino z nestandardnimi enotami.«
17

  

MERJENJE: 

Učenci: 

- ocenijo in primerjajo količine za dolžino, 

maso in prostornino (najkrajši, najdaljši, 

najtežji, najlažji, največja, najmanjša 

prostornina ipd.), 

- merijo dolžino, maso in prostornino z 

nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi).«
18

 

 

V sklopu Orientacija se v obeh učnih načrtih devetletne šole pojavljajo dokaj enaki operativni 

cilji. V najnovejšem učnem načrtu opazimo le večjo razčlenitev ciljev. Tako je na primer v 

starejšem načrtu premikanje po prostoru in ravnini združeno s pojmom orientacije v prostoru 

in ravnini, medtem ko je v novem učnem načrtu to razčlenjeno. 

Največja razlika pri sklopu Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja je, da se od 

predhodnega načrta razlikuje že po delitvi sklopa. Ta je razčlenjen na dva manjša sklopa, ki 

sta v novem načrtu združena. Opazimo lahko tudi sledenje učnim postopkom, ki so navedeni 

na začetku podpoglavja in celoten potek poučevanja geometrije poteka po načelu, da učenec 

najprej prepoznava geometrijske oblike iz svoje okolice in iz življenjskih situacij. V prejšnjem 

učnem načrtu le-to ni opredeljeno. 

Pri sklopu Merjenje večjih odstopanj ni, v novem učnem načrtu so le bolj opredeljene količine 

za merjenje (ki še vedno temelji le na oceni in primerjavi). Pojavi se tudi merjenje, seveda z 

nestandardnimi enotami, relativnimi in s konstantnimi, kot je opredeljeno v posodobljenem 

učnem načrtu. 
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 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 11, 12. 
18

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9, 10, 11. 



Frank, A. (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne 

osnovne šole do danes. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

22 

 

Geometrija in merjenje v 2. razredu 

Tabela 3: Primerjava teme Geometrija in merjenje v 2. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»ORIENTACIJA V PROSTORU: 

- opredeliti položaj predmeta glede na sebe 

oz. glede na druge predmete in se pri opisu 

položajev pravilno izražati (nad/pod, 

zgoraj/spodaj, desno/levo); 

- premikati se po navodilih po prostoru in na 

ravnini (na listu papirja) ter navodilo tudi 

oblikovati. 

»ORIENTACIJA: 

Učenci 

- oblikujejo navodilo za premikanje po 

prostoru in se po navodilih premikajo, 

- orientirajo se na ravnini (na listu papirja, 

zaslonu računalnika, tipkovnici ipd.), 

- razvijajo strategije branja in orientacije v 

mrežah, poteh, labirintih. 

GEOMETRIJSKE OBLIKE: 

- prepoznati in poimenovati preprosta 

geometrijska telesa in geometrijske like; 

- prepoznati in risati različne črte (ravne, 

krive, sklenjene, nesklenjene, lomljene); 

- narisati in označiti točko z veliko tiskano 

črto; 

- označiti presečišče črt.  

GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA 

GEOMETRIJSKEGA ORODJA: 

Učenci: 

- prepoznajo, opišejo in poimenujejo 

geometrijska telesa in geometrijske like, 

- prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, 

krive, sklenjene, nesklenjene, lomljene), 

- narišejo in označijo točko z veliko tiskano 

črto, 

- označijo presečišče črt, 

- uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) 

pri risanju črt in likov. 

UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA: 

- pravilno potegniti črte ob ravnilu; 

- risati like s šablono. 

TRANSFORMACIJE: 

- prepoznati simetrijo pri predmetih v svoji 

okolici; 

- izdelati simetrične oblike z odtisi, s 

prepogibanjem in simetrijo grafično prikazati 

(pobarvati in narisati s pomočjo mreže).  

TRANSFOMACIJE: 

Učenci: 

- spoznajo in poiščejo simetrijo pri predmetih 

iz vsakdanjega življenja, 

- prepoznajo in opišejo simetrične oblike. 

MERJENJE: 

- oceniti in meriti dolžino z nestandardno 

(izbrano) enoto in s standardnima enotama 

m, cm; 

MERJENJE: 

Učenci: 

- ocenijo, primerjajo in merijo dolžino, maso 

in prostornino z nestandardnimi (relativnimi 
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- zapisati meritev z merskim številom in 

enoto; 

- poznati naprave za merjenje dolžine in 

mase; 

- seštevati in odštevati količine enakih 

enot.«
19

 

in konstantnimi) in s standardnimi enotami, 

- zapišejo meritev z merskim številom in 

enoto, 

- poznajo in uporabljajo merilne instrumente 

(ravnilce, tehtnica, menzura ipd.) za merjenje 

količin, 

- seštevajo in odštevajo količine enakih enot, 

- spoznajo merski enoti za denar (€, cent) in 

njune vrednosti, 

- se navajajo na uporabo denarnih enot v 

vsakdanjem življenju.«
20

 

V drugem razredu se sklop Orientacije med dvema učnima načrtoma nekoliko razlikuje. Tako 

jima je skupen le operativni cilj oblikovanja navodil za premikanje po prostoru in premikanje 

po teh navodilih. Vsi drugi cilji (opredelitev položaja predmeta, orientiranje na ravnini, 

razvijanje strategij branja in orientacije) se v enem izmed načrtov pojavijo, v drugem pa ne. V 

novem učnem načrtu so postavili nekaj novih učnih ciljev, ki jih prejšnji ni uvajal. Pisci so 

verjetno videli, da se določenim pojmom namenja premalo pozornosti, in so jih dodali. 

Pri sklopu Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja se opredeljeni operativni 

cilji ne razlikujejo med seboj in se v obeh učnih načrtih pojavijo v skoraj enakem vrstnem 

redu. Spremenilo se je le dejstvo, da sta se dva sklopa (Geometrijske oblike in Uporaba 

geometrijskega orodja) združila v en večji sklop, ki zajema oba prejšnja. 

V drugem razredu osnovne šole se pojavi tudi nov sklop – Transformacije. V obeh učnih 

načrtih je opredeljeno prepoznavanje in opis simetričnih oblik, le da med cilji iz leta 1998 

najdemo še izdelavo simetričnih oblik, med tistimi iz leta 2011 pa lahko zopet najdemo 

vračanje h konkretnim življenjskim situacijam in k simetriji iz vsakdanjega življenja. 

Sklop Merjenje se v sedanjem učnem načrtu poglobi in poleg merjenja dolžine uvaja tudi 

merjenje mase in prostornine. Cilji, kot so zapis meritev z merskim številom in enoto, 

poznavanje in uporaba merskih instrumentov, seštevanje in odštevanje količin enakih enot se 

med učnima načrtoma ne razlikujejo, se pa pojavita dva nova cilja. Nanašata se na denarne 

enote, ki jih učencem predstavimo in jih navajamo na njihovo uporaba v življenju. 

                                                 
19

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 16, 17. 
20

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9, 10, 11. 
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Geometrija in merjenje v 3. razredu 

Tabela 4: Primerjava teme Geometrija in merjenje v 3. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»ORIENTACIJA V PROSTORU: 

- brati preproste zemljevide (v obliki mreže). 

- Ostali cilji so enaki kot v 2. Razredu pri tej 

temi. 

»ORIENTACIJA: 

Učenci: 

- opišejo položaj predmetov v prostoru in na 

ravnini ter se pri opisu natančno izražajo, 

- opisujejo odnos med dvema smerema: 

navpično, vodoravno; levo, desno; spredaj, 

zadaj, 

- berejo različne načrte (npr. učilnice, šolskih 

prostorov, šolske okolice, mest), se 

orientirajo po njih in oblikujejo navodilo za 

gibanje po prostoru. 

GEOMETRIJSKE OBLIKE: 

- narisati večkotnik, označiti oglišča in 

stranice ter večkotnik pravilno poimenovati 

(glede na število stranic); 

- prepoznati in narisati skladen lik s pomočjo 

prozornega papirja, mreže; 

- prepoznati in poimenovati telo ter 

uporabljati matematični jezik (ploskev, rob, 

oglišče). 

GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA 

GEOMETRIJSKEGA ORODJA: 

Učenci: 

- prepoznajo in poimenujejo geometrijska 

telesa ter pri opisu lastnosti uporabljajo 

matematične izraze (ploskev, rob, oglišče), 

- prepoznajo in poimenujejo geometrijske 

like ter pri opisu lastnosti uporabljajo 

matematične izraze (stranice, oglišče), 

- narišejo večkotnik in ga pravilno 

poimenujejo glede na število stranic, 

- seznanijo se s pojmom skladnost ob 

življenjskih primerih in v matematičnih 

okoliščinah, 

- prepoznajo in narišejo skladen lik, 

- narišejo črte med dvema točkama in 

spoznajo pojem najkrajša razdalja med 

dvema točkama. 

  

UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA: 

- pravilno potegniti črte ob ravnilu; 

- s šablono narisati like. 
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TRANSFORMACIJE: 

- prepoznati simetrijo pri predmetih iz 

okolice in pri likih; 

- narisati simetrični lik s pomočjo mreže. 

TRANSFORMACIJE: 

Učenci: 

- prepoznajo in pokažejo simetrijo pri 

predmetih in likih, 

- narišejo simetrične oblike. 

MERJENJE: 

- poimenovati enote za količine; 

- oceniti, primerjati, meriti in zapisati 

količine z merskim številom in enoto; 

- računati z enoimenskimi merskimi enotami; 

- meriti s standardnimi in nestandardnimi 

enotami.«
21

 

MERJENJE: 

Učenci: 

- poznajo in izbirajo (glede na situacijo) 

ustrezne merske enote za merjenje dolžine, 

mase, prostornine, časa in denarja, 

- ocenijo, primerjajo, merijo količine in 

meritev zapišejo z merskim številom in 

mersko enoto, 

- računajo z enoimenskimi merskimi 

enotami, 

- berejo zapisane denarne vrednosti (ceno) v 

decimalnem zapisu.«
22

 

 

V sklopu Orientacija se pojavlja branje preprostih zemljevidov in načrtov, po katerih se 

učenci orientirajo in oblikujejo navodila za gibanje. Medtem ko se v novem učnem načrtu 

pojavi še opisovanje odnosa med dvema smerema (levo, desno, navpično, vodoravno, spredaj, 

zadaj) v prvem tega ni moč opaziti. 

Pri Geometrijskih oblikah in uporabi geometrijskega orodja se učenci posvetijo tako likom 

kot tudi telesom. Poleg tega pa se naučijo uporabljati tudi matematične izraze (rob, oglišče, 

stranica). Ta del se v obeh učnih načrtih ne razlikuje pretirano, razlikuje pa se v delu, kjer se 

učenci ukvarjajo s skladnostjo likov, ki jo sicer že spoznajo v 2. razredu, na novo pa se 

opredeli tudi vlečenje črt med dvema točkama in pojem najkrajše razdalje med njima. Vse to 

učenci počnejo s pomočjo uporabe geometrijskega orodja. 

                                                 
21

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 21, 22. 
22

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9, 10, 11. 
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Pri sklopu Transformacije sta oba cilja (prepoznavanje simetrije pri predmetih in likih ter 

risanje simetrične oblike) enaka, le da je v učnem načrtu iz leta 1998 natančno opredeljeno, da 

risanje poteka s pomočjo mreže, medtem ko v novejšem tega ni. 

Tudi pri sklopu Merjenje med učnima načrtoma ni zaznati večjih razlik. Napredek se da čutiti 

le v odlomku, ki je posvečen denarnim enotam, saj učenci v tretjem razredu že pričnejo z 

branjem decimalnega zapisa denarne enote. 
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3. 4. 3. 2. 2   Aritmetika in algebra 

Aritmetika in algebra sta veji matematike, ki se ukvarjate s števili in računskimi operacijami. 

Otrok pri usvajanju te teme potuje skozi nekaj stopenj, da ob koncu šolanja lahko uspešno in z 

veliko pridobljenega znanja nadaljuje svoje izpopolnjevanje na temo matematike. Tako 

moramo pri otrocih najprej razvijati predštevilsko obdobje, v katerem se učenci izpopolnijo v 

razvrščanju, urejanju, relacijah in vzorcih. Pri razvrščanju je pomembno, da učenci izberejo 

lastnost, po kateri nato v različne diagrame (Euller-Vennov, Carollov ali drevesni) razvrstijo 

elemente, ki so jim na voljo. Pri urejanju se spopadajo z vnašanjem reda med elementi, pri 

relacijah poskušajo narediti puščični diagram med elementi skupin in ob koncu še nizajo 

različne vzorce. 

Naslednje obdobje je obdobje štetja in števila, v katerem se učenec spozna s štetjem, z načeli 

in s strategijami štetja ter z zapisom števil. Ob koncu tega obdobja spozna, da je štetje 

enolično prirejanje, da vrstni red štetja ni pomemben in je neodvisen od predmetov. Učenec 

pri učenju štetja potuje skozi nekaj strategij, saj najprej šteje predmete, ki jih lahko premika, 

nato se predmetov le dotakne. Ob vedno večji uporabi štetja lahko šteje že oddaljene predmete 

in celo tiste, ki mu niso vidni. 

Sistematično učenca naučimo tudi zapisa števil in različnih relacijskih znakov, s katerimi 

lahko ureja števila in jih primerja med seboj.  

Eden izmed glavnih sklopov te teme so seveda aritmetične operacije in njihove lastnosti. 

Učenec skozi nekaj različnih faz in stopenj ob koncu šolanja zna računati velika števila in 

spozna pravila računskih operacij pri matematiki. Postopno nadgrajuje znanje, ki ga je od 

rojstva pridobival z izkušnjami.
23

 

  

                                                 
23

 Povzeto po H. Čadež, T., 2010/2011. 
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Aritmetika in algebra v 1. razredu 

Tabela 5: Primerjava teme Aritmetika in algebra v 1. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»OBLIKOVANJE ŠTEVILSKIH 

PREDSTAV IN POJMOV: 

- zgraditi konceptualni sistem za 

reprezentacijo številskih predstav in pojmov. 

 

NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0: 

- šteti, zapisati in brati števila do 20, vključno 

s številom 0; 

- oceniti število predmetov v množici, ki 

nima več kot 10 elementov; 

- ločiti med kardinalnim (glavnim) in 

ordinalnim (vrstilnim) pomenom števila; 

- urediti po velikosti množico naravnih števil 

do 20; 

- določiti predhodnik in naslednik danega 

števila; 

- prepoznati in nadaljevati oz. oblikovati 

preprosta zaporedja števil; 

- primerjati števila po velikosti: enako, večje, 

manjše. 

»NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0: 

Učenci: 

- štejejo, zapišejo in berejo števila do 20, 

vključno s številom 0, 

- ocenijo število predmetov v množici, 

- uredijo po velikosti množico naravnih števil 

do 20, 

- določijo predhodnik in naslednik danega 

števila, 

- prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo 

zaporedja števil, 

- primerjajo števila po velikosti. 

RAČUNSKE OPERACIJE: 

- seštevati in odštevati v množici naravnih 

števil do 10 (vključno s številom 0); 

- uporabiti računske operacije pri reševanju 

problemov. 

RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE 

LASTNOSTI: 

Učenci: 

- seštevajo in odštevajo v množici naravnih 

števil do 20, vključno s številom 0 (prehod: 

ob konkretnih pripomočkih s štetjem čez 

desetico), 

- na konkretni ravni pojasnijo zakon o 

LASTNOSTI OPERACIJ: 

- ugotoviti na konkretnem nivoju, da se vrstni 
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red seštevancev lahko zamenja; 

- ugotoviti na konkretnem nivoju, da sta 

seštevanje in odštevanje nasprotni 

operaciji.«
25

 

zamenjavi pri seštevanju, 

- na konkretni ravni pojasnijo, da sta 

seštevanje in odštevanje nasprotni operaciji, 

- spoznajo, da je število 0 razlika dveh 

enakih števil, 

- uporabijo računske operacije pri reševanju 

problemov.«
24

 

 

V prvem razredu osnovne šole se moramo najprej posvetiti oblikovanju številskih predstav in 

pojmov, na podlagi tega pozneje pričnemo graditi celotno znanje o aritmetiki in algebri v 

nadaljnjem izobraževanju. Vendar le-tega sklopa v novem učnem načrtu ni opaziti, saj 

pričnemo kar takoj s sklopom Naravnih števil. V prejšnjem načrtu namenijo učne cilje tudi 

graditvi konceptualnega sistema za predstavitev številskih predstav in pojmov. 

Sklop Naravna števila in število 0 se med dvema učnima načrtoma ne razlikuje pretirano. Vsi 

cilji, ki so v novem učnem načrtu, so bili zajeti tudi že s pričetkom devetletne osnovne šole. 

Umaknili so le cilj ločevanja med kardinalnim in ordinalnim pomenom števila, ki se sedaj 

pojavi v 2. razredu. 

Pri sklopu Računske operacije in njihove lastnosti se tako kot pri geometriji pojavi 

združevanje dveh sklopov v enega. Tako sta bila v letu 1998 to dva različna sklopa (Računske 

operacije in Lastnosti operacij), v novem načrtu pa so ju združili. Največja razlika, ki jo je 

moč opaziti v starem načrtu, je ta, da ni uvajal prehoda pri seštevanju, kar novi načrt uvaja pri 

seštevanju števil do 20 (s konkretnimi pripomočki). Če pa se v učni načrt iz leta 1998 

poglobimo nekoliko bolj, lahko pri didaktičnih priporočilih opazimo odstavek, ki navaja, da 

naj učenci, ki so zmožni računanja s prehodom le-to počnejo. V obeh učnih načrtih se pojavi 

kot lastnost zamenjave pri seštevanju in obratne operacije odštevanja.    

  

                                                 
25

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 12, 13, 14. 
24

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 13, 14, 15. 
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Aritmetika in algebra v 2. razredu 

Tabela 6: Primerjava teme Aritmetika in algebra v 2. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0: 

- ponovitev in utrditev ciljev iz prvega 

razreda.  

»NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0: 

Učenci 

- štejejo, zapišejo in berejo števila do 100, 

- razlikujejo desetiške enote in razumejo 

odnose med njimi (enice, desetice in stotice), 

- uredijo po velikosti množico naravnih števil 

do 100, 

- ločijo med kardinalnim (glavnim) in 

ordinalnim (vrstilnim) pomenom besede, 

- določijo predhodnik in naslednik danega 

števila, 

- oblikujejo in nadaljujejo zaporedja števil, 

- zapišejo odnose med števili (<, >, =). 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- šteti, zapisati in brati števila do 100 (>, <, 

=); 

- razlikovati desetiške enote (enice, desetice, 

stotice); 

- urediti po velikosti množico naravnih števil 

do 100; 

- določiti predhodnik in naslednik danega 

števila; 

- oblikovati in nadaljevati preprosto 

zaporedje števil; 

- zapisati odnose med števili (<, >, =). 

RAČUNSKE OPERACIJE: 

- seštevati in odštevati v množici naravnih 

števil do 20 (prehod preko desetice). 

RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE 

LASTNOSTI: 

Učenci: 

- seštevajo in odštevajo v množici naravnih 

števil do 20, vključno s številom 0, 

- seštevajo in odštevajo v množici naravnih 

števil do 100 (prehod: z didaktičnimi 

pripomočki oziroma ponazorili), 

- v (konkretni) matematični situaciji 

uporabijo seštevanje in odštevanje kot 

nasprotni operaciji, 

- poiščejo manjkajoče število: a ±   = b, 

   ± a = b, v množici naravnih števil do 20, 

vključno s številom 0, 

- zapisujejo vsoto enakih seštevancev v 

RAČUNSKE OPERACIJE: 

- seštevati in odštevati v množici naravnih 

števil do 100 (brez prehoda); 

- na konkretnem nivoju uporabljati 

komutativnostni zakon seštevanja (zakon o 

zamenjavi); 

- spoznati in uporabljati na konkretnem 

nivoju, da sta seštevanje in odštevanje 

nasprotni operaciji; 

- s premislekom reševati preproste enačbe: 

a±=b, ±a=b (poiskati manjkajoči člen); 

- zapisati vsoto enakih seštevancev v obliki 
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produkta; 

- deliti na konkretnem nivoju (s konkretnim 

materialom); 

- uporabiti računske operacije pri reševanju 

problemov.  

obliki zmnožka in spoznajo operacijo 

deljenja (simbol :), 

- uporabijo na konkretni ravni zakon o 

zamenjavi in zakon o združevanju seštevanja 

(komutativnost in asociativnost), 

- pojasnijo vlogo števila 0 pri seštevanju in 

odštevanju, 

- uporabijo računske operacije pri reševanju 

problemov. 

LASTNOSTI OPERACIJ: 

- uporabljati na konkretnem nivoju 

komutativnost in asociativnost seštevanja 

(zakon o zamenjavi in zakon o združevanju);  

- razumeti na konkretnem nivoju, da sta 

seštevanje in odštevanje nasprotni operaciji; 

- razumeti vlogo števila 0 in 1 pri seštevanju 

in odštevanju; 

- razumeti, da je število 0 razlika dveh enakih 

števil.«
26

 

 RACIONALNA ŠTEVILA: 

Učenci: 

- prepoznajo, opišejo in poimenujejo 

polovico, četrtino in tretjino na konkretnih 

predmetih (čokolada, torta idr.).«
27

 

 

Glavna in poglavitna sprememba učnega načrta od leta 1998 do 2011 je sprememba utrjevanja 

snovi iz 1. razreda. V predhodnem načrtu je bilo to opredeljeno kot operativni cilj, medtem ko 

v sedanjem načrtu tega cilja ni niti omenjenega. Tako najdemo cilje štetja, zapisovanja, branja 

števil do 100, razlikovanja desetiških enot, urejanja po velikosti, ločevanja med kardinalnim 

in ordinalnim pomenom števila (v učnem načrtu iz 1998 se to pojavi že v 1. razredu), 

določanja predhodnika in naslednika števila, oblikovanja zaporedja števila in zapisa odnosov 

med števili v obeh načrtih, ki se niso pretirano spremenili. 

Po učnem načrtu iz leta 1998 se seštevanje s prehodom do 20 prične uveljavljati šele v 

drugem razredu, pri novem načrtu se to zgodi že v prvemu. Prav zaradi te spremembe se zdaj 

že v drugem razredu uvaja prehod v množici naravnih števil do 100, medtem ko se včasih 

                                                 
26

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 17, 18, 19. 
27

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 13, 14, 15. 
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temu še ni namenjalo svojega časa. V drugem razredu se učna načrta posvetita tudi reševanju 

lažjih enačb z manjkajočim členom, ki učencem postavi nov izziv in novo pot v procesu štetja 

in števila. Poleg tega pa se veliko časa nameni tudi pomenu števil 0 in 1, ki jih učenci 

spoznajo in uvidijo njihove lastnosti. 

Kot nekaj novega se je v nov učni načrt uvedel tudi sklop Racionalna števila, kjer se učenci že 

v drugem razredu spoznajo s polovico, tretjino in četrtino. Seveda to poteka na konkretni 

ravni, zato učenci v tretjem razredu lažje usvojijo nova števila. 

 

Aritmetika in algebra v 3. razredu 

Tabela 7: Primerjava teme Aritmetika in algebra v 3. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»NARAVNA ŠTEVILA (IN ŠTEVILO 0): 

- ponovitev in utrditev ciljev iz prvega in 

drugega razreda. 

»NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0: 

Učenci: 

- štejejo, zapisujejo in berejo števila do 1000, 

- razlikujejo desetiške enote in pojasnijo 

odnose med njimi (E, D, S, T), 

- uredijo po velikosti naravna števila do 

1000, 

- določijo predhodnik in naslednik števila, 

- nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil, 

- zapišejo odnose med števili (>, <, =), 

-poznajo soda in liha števila. 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- šteti, zapisovati in brati števila do 1000 (<, 

>, =); 

- razlikovati desetiške enote (E, D, S, T); 

- urediti po velikosti naravna števila do 1000; 

- določiti predhodnik in naslednik števila; 

- nadaljevati in oblikovati preprosto 

zaporedje števil; 

- razlikovati soda in liha števila. 

RAČUNSKE OPERACIJE: 

- seštevati in odštevati v množici naravnih 

števil do 100 (s prehodom). 

RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE 

LASTNOSTI: 

Učenci: 

- seštevajo in odštevajo v množici naravnih 

števil do 100, 

- pisno seštevajo in odštevajo naravna števila 

do 1000, 

- usvojijo do avtomatizma zmnožke 

(produkte) v obsegu 10 x 10 (poštevanka), 

RAČUNSKE OPERACIJE: 

- seštevati in odštevati naravna števila do 

1000 (brez prehoda); 

- usvojiti do avtomatizma produkte v obsegu 

do 10 x 10 (poštevanka); 

- poznati pojem količnika; 
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- poznati do avtomatizma količnike, ki so 

vezani na poštevanko; 

- spoznati, da sta množenje in deljenje 

obratni računski operaciji; 

- spoznati pojem večkratnik števila; 

- uporabljati računske operacije pri reševanju 

problemov; 

- ocenjevati rezultat. 

- 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, v množici 

naravnih števil do 100, 

- spoznajo, da sta množenje in deljenje 

obratni računski operaciji, 

- 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. 

LASTNOSTI OPERACIJ: 

- uporabljati računske zakone pri seštevanju 

in množenju; 

- poznati vlogo števil 0 in 1 pri množenju in 

deljenju. 

ŠTEVILSKI IZRAZI: 

- izračunati vrednost številskega izraza z 

upoštevanjem vrstnega reda računskih 

operacij. 

RACIONALNA ŠTEVILA: 

- deliti celoto na enake dele (na modelu in 

sliki določiti polovico, tretjino); 

- ugotoviti celoto in dele celote na modelu in 

na sliki.«
28

 

RACIONALNA ŠTEVILA: 

Učenci: 

- prepoznajo celoto in dele celote na modelu 

in sliki, 

- delijo celoto na enake dele (na modelu in 

sliki), 

- poimenujejo del celote (iz konkretnih 

primerov) in ga zapišejo v obliki ulomka 

(npr. četrtina 
 

 
; polovica, 

 

 
).«

29
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 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 22, 23, 24. 
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 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 13, 14, 15. 
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Med prejšnjim in novim učnim načrtom za tretji razred ne moremo najti prav veliko razlik, saj 

se pri obeh pojavljajo enaki cilji in enake učne vsebine.  

Tako v sklopu Naravna števila spoznajo števila do 1000, po velikosti urejajo naravna števila, 

določajo predhodnik in naslednik, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil, zapišejo odnose 

med števili in poznajo soda in liha števila, ki se uvedejo kot sprememba od drugega razreda. 

Pri sklopu Računske operacije in njihove lastnosti se naučijo seštevanja in odštevanja do 100, 

pisnega seštevanja in odštevanja do 1000, do avtomatizma usvojijo poštevanko, spoznajo 

količnik, večkratnik, iščejo manjkajoča števila v enačbah in spoznavajo različne lastnosti 

operacij (seštevanja, odštevanja, množenja, deljenja). Poleg tega kot nekaj novega spoznajo 

številski izraz, ki ga rešujejo z upoštevanjem vrstnega reda računskih operacij. 

Tako po novem kot tudi po tistem načrtu iz leta 1998 se v tretjem razredu učenci spoznajo z 

racionalnimi števili (na modelu in sliki), le da se v novejšem učnem načrtu posvetijo tudi 

zapisu dela celote kot ulomka. 
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3. 4. 3. 2. 3   Druge vsebine 

Uvedba teme Druge vsebine pri pouku matematike je z letom 1998 prinesla eno izmed 

najpomembnejših novosti v učnem procesu. Obdelavo podatkov (statistiko, verjetnost in 

kombinatoriko) so se doslej učenci začeli učiti razmeroma pozno (šele v srednji šoli) in še to 

le na formalni ravni. Poglavitni razlogi za uvajanje teh vsebin v osnovnošolski pouk so: 

- računska pismenost (preglednice, diagrami, ankete so del našega vsakdana), 

- potrebe po poznavanju orodij za komuniciranje (danes pri sporočanju redno 

uporabljamo grafične prikaze, preglednice …), 

- potreba po sposobnosti kritične presoje predstavljenih podatkov, 

- dostopnost računskih orodij za obdelavo podatkov in 

- neusklajenost z učnimi načrti večine držav. 

V prvih letih učenja tako ne gre za »pravo« učenje obdelave podatkov, ampak otrok pridobiva 

prva znanja le intuitivno, zgolj na konkretno-izkustvenem nivoju.
30

 

Druge vsebine v 1. razredu 

Tabela 8: Primerjava teme Druge vsebine v 1. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- razvrščati predmete, telesa, like, števila 

glede na izbrano eno lastnost in s tem 

oblikovati množice in podmnožice (množica 

je rezultat procesa razvrščanja); 

- odkriti in ubesediti lastnost, po kateri so 

predmeti, telesa, liki, števila razvrščeni; 

- prikazati razvrstitev predmetov (elementov) 

z različnimi diagrami (puščičnim, 

Carrollovim, Euler-Vennovim); 

- pravilno uporabljati izraze večji, manjši, 

daljši, krajši, prej, potem; 

- zapisati odnos med predmeti/pojmi s 

puščičnim diagramom; 

»LOGIKA IN JEZIK: 

Učenci: 

- razporejajo predmete, telesa, like, števila 

glede na izbrano eno lastnost in s tem 

oblikujejo množice in podmnožice (množica 

je rezultat procesa razporejanja), 

- odkrijejo in ubesedijo lastnost, po kateri so 

bili predmeti, telesa, liki, števila razporejeni, 

- ponazorijo razporeditev predmetov z 

različnimi prikazi (Euler-Vennov, Carrollov 

in drevesni prikaz), 

- pravilno uporabljajo izraze večji, manjši, 

daljši, krajši, prej, potem ipd., 

- zapišejo odnos med elementi/pojmi s 
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- urediti elemente po različnih kriterijih (od 

najdaljšega do najkrajšega, od večjega do 

manjšega); 

- odkrivati in ubesediti kriterije, po katerih do 

bili elementi urejeni; 

- prepoznati, nadaljevati in oblikovati 

matematični vzorec; 

- izražati se natančno in pravilno. 

puščičnim prikazom, 

- uredijo elemente po različnih kriterijih (npr. 

od najdaljšega do najkrajšega,od večjega do 

manjšega idr.), 

- odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerem 

so bili elementi urejeni. 

OBDELAVA PODATKOV: 

- PRIKAZI: 

 predstaviti preproste podatke s 

preglednico, s figurnim prikazom in s 

stolpci; 

 prebrati preprosto preglednico, prikaz 

s stolpci in figurni prikaz.«
31

 

OBDELAVA PODATKOV: 

- PRIKAZI: 

Učenci: 

 predstavijo podatke z dano 

preglednico in s figurnim prikazom 

(vrstičnim ali stolpčnim), 

 preberejo preglednico, prikaz z 

vrsticami oziroma stolpci in figurni 

prikaz. 

- MATEMATIČNI PROBLEMI IN 

PROBLEMI Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI: 

Učenci: 

 predstavijo problemsko situacijo z 

različnimi didaktičnimi ponazorili, 

 besedno in grafično rešujejo 

probleme, ki so predstavljeni na 

različnih ravneh: konkretni, grafični, 

 spoznajo sestavo (besedilnega) 

problema in ločijo: (besedilo), 

podatke, vprašanje, 

 obnovijo problem s svojimi 

besedami, 

 spoznajo različne strategije reševanja 
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problemov in jih uporabljajo pri 

reševanju podobnih problemov, 

 oblikujejo slikovne in geometrijske 

vzorce, 

 prepoznajo pravilo v slikovnem in 

geometrijskem vzorcu in vzorec 

nadaljujejo.«
32

 

 

V sklopu Logika in jezik se operativni cilji med učnima načrtoma po opredelitvi in 

pridobivanju znanja ne razlikujejo. Razlikujejo se v samih poimenovanjih pojmov in prikazov 

za ponazarjanje razporeditve predmetov. Tako se na primer razlikujeta glagola razvrščati in 

razporejati, prav tako pa se razlikuje tudi poimenovanje za diagram oziroma prikaz. V 

prejšnjem učnem načrtu najdemo tudi cilj prepoznavanja, nadaljevanja in oblikovanja 

matematičnega vzorca ter natančnega in pravilnega matematičnega izražanja, ki ga v 

najnovejšem načrtu ni opredeljenega. Lahko vidimo, da se je včasih kar nekaj časa namenjalo 

natančnemu izražanju, zdaj pa se temu prikrito še posveča nekaj pozornosti, vendar ni 

opredeljeno med operativnimi cilji. 

Pri sklopu Obdelava podatkov, ki je razdeljen na Prikaze in Matematične probleme in 

probleme z življenjskimi situacijami, se cilji med prvim podsklopom ne razlikujejo med 

seboj, medtem ko se drugi podsklop pojavi šele z novim učnim načrtom. Učenci nekaj časa 

med učenjem matematike namenijo tudi reševanju problemov in ponazarjanju različnih 

problemskih situacij z didaktičnimi ponazorili. 

  

                                                 
32

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 17, 18, 19. 
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Druge vsebine v 2. razredu 

Tabela 9: Primerjava teme Druge vsebine v 2. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- razvrščati predmete, telesa, like, števila 

glede na največ dve lastnosti; 

- odkriti in ubesediti lastnosti oz. dve 

lastnosti, po katerih so bili predmeti, telesa, 

liki, števila razvrščeni; 

- prikazati razvrstitev predmetov z različnimi 

diagrami (s puščičnim, Carrollovim, Euler-

Vennovim diagramom). 

- Ostali cilji so enaki kot v prvem razredu pri 

tej temi. 

»LOGIKA IN JEZIK: 

Učenci: 

- razporejajo predmete, telesa, like, števila 

glede na največ dve lastnosti, 

- odkrijejo in ubesedijo lastnost oziroma 

lastnosti, po katerih so bili predmeti, telesa, 

liki, števila razporejeni, 

- prikažejo in berejo razporeditev predmetov 

z različnimi prikazi (Euler-Vennov, 

Carrollov in drevesni prikaz), 

- pravilno uporabljajo izraze večji, manjši, 

daljši, krajši, prej, potem, težji, lažji, višji, 

nižji ipd., 

- odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerem 

so bili elementi urejeni. 

OBDELAVA PODATKOV: 

- PRIKAZI: 

 predstaviti preproste podatke s 

preglednico, figurnim prikazom in s 

stolpičnim prikazom; 

 prebrati preprosto preglednico, 

figurni prikaz in prikaz s stolpci; 

 zbrati in urediti podatke ter jih čim 

pregledneje predstaviti in prebrati; 

 nastaviti in prešteti vse možne izide 

pri najpreprostejših kombinatornih 

situacijah (poiskati razporedbe največ 

treh različnih predmetov).«
33

 

OBDELAVA PODATKOV: 

- PRIKAZI: 

Učenci: 

 predstavijo podatke s preglednico, 

figurnim prikazom in prikazom s 

stolpci oziroma vrsticami, 

 preberejo preglednico, figurni prikaz, 

črtni prikaz in prikaz s stolpci 

oziroma vrsticami, 

 zberejo in uredijo podatke ter jih čim 

pregledneje predstavijo in preberejo, 

 nastavijo in preštejejo vse možne 

izide pri najpreprostejših 

kombinatoričnih situacijah 
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(razporeditve treh predmetov); 

- MATEMATIČNI PROBLEMI IN 

PROBLEMI Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI: 

Učenci: 

 predstavijo problemsko situacijo z 

različnimi didaktičnimi ponazorili, s 

konkretnimi in slikovnimi materiali, 

 rešijo (besedilne) probleme (npr. s 

preveč podatki, s premalo podatki, z 

več rešitvami, iz logike ipd., 

 problem analizirajo, ga sistematično 

rešijo in pri tem uporabljajo različne 

strategije reševanja, 

 nadaljujejo slikovne in geometrijske 

vzorce.«
34

 

 

Prav tako kot pri prvem razredu se sklop Logike in jezika med seboj ne razlikuje pretirano, 

kar je mogoče pripisati dejstvu, da se je večji poudarek tem vsebinam namenil šele z letom 

1998 in ga do zdaj niso spreminjali. V letu 2011 so kot nov del sklopa Obdelave podatkov 

uvedli Matematične probleme in probleme z življenjskimi situacijami, v katerem učenci nekaj 

časa namenijo različnim problemskim situacijam in reševanju (besedilnih) problemov, analizi 

problema in sistematičnemu reševanju le-teh. 
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Druge vsebine v 3. razredu 

Tabela 10: Primerjava teme Druge vsebine v 3. razredu. 

Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- cilji so enaki kot v prvem in drugem 

razredu. 

»LOGIKA IN JEZIK: 

Učenci: 

- razporejajo elemente po različnih kriterijih 

in razporeditev prikažejo s prikazi 

(Carrollov, Euler-Vennov in drevesni 

prikaz), 

- prikažejo in berejo odnos med elementi 

dveh skupin s puščičnim diagramom, 

- prikažejo in berejo razporeditev predmetov 

z Euler-Vennovim, drevesnim in Carrollovim 

prikazom. 

OBDELAVA PODATKOV: 

- PRIKAZI: 

 predstaviti preproste podatke s 

preglednico, s figurnim prikazom in s 

stolpčnim prikazom; 

 prebrati preprosto preglednico, 

figurni prikaz in prikaz s stolpci; 

 rešiti preprost problem, ki zahteva, da 

učenec/učenka zbere in uredi podatke 

in jih tudi čim pregledneje predstavi 

in prebere. 

- KOMBINATORIČNE SITUACIJE: 

 nastaviti in prešteti vse možne izide 

pri preprostih kombinatoričnih 

situacijah; 

 predstaviti preproste kombinatorične 

situacije grafično, s preglednico in s 

kombinatoričnim drevesom.«
35

 

OBDELAVA PODATKOV: 

- PRIKAZI: 

Učenci:  

 predstavijo podatke s preglednico, 

figurnim prikazom in prikazom z 

vrsticami oziroma stolpci, 

 preberejo preglednico, figurni in črtni 

prikaz in prikaz z vrsticami oziroma 

stolpci, 

 nastavijo in preštejejo vse možne 

izide pri kombinatoričnih situacijah, 

 predstavijo kombinatorične situacije 

grafično, s preglednico in s 

kombinatoričnim drevesom, 

 rešijo problem, ki zahteva zbiranje in 

urejanje podatkov, njihovo pregledno 

predstavitev ter branje in 

interpretacijo. 
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- MATEMATIČNI PROBLEMI IN 

PROBLEMI Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI: 

Učenci: 

 predstavijo problemsko situacijo z 

različnimi didaktičnimi ponazorili, s 

konkretnimi in slikovnimi materiali in 

s simboli, 

 opredelijo in razčlenijo življenjsko 

problemsko situacijo na posamezne 

korake in oblikujejo problemska 

vprašanja, 

 sistematično rešujejo probleme 

(branje besedila, oblikovanje 

vprašanj, analiza podatkov, 

matematični zapis postopka 

reševanja, grafična predstavitev, 

kritično vrednotenje rešitev, 

oblikovanje odgovorov), 

 analizirajo in obnovijo problem s 

svojimi besedami ter utemeljijo 

rešitev, 

 nadaljujejo slikovne in geometrijske 

vzorce.«
36
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Pri učnem sklopu Logika in jezik se operativni cilji med seboj ne razlikujejo, saj učenci 

razporejajo elemente po kriterijih in jih prikazujejo s prikazi, berejo odnose med dvema 

elementoma in jih prikažejo.  

Pri sklopu Obdelava podatkov in podsklopu Prikazi se najnovejši učni načrt razlikuje do te 

mere, da ima cilje Prikaza združene s Kombinatoričnimi situacijami, ki pa so pri učnem 

načrtu iz leta 1998 ločeni in opredeljeni pod sklopom Obdelava podatkov.  

Tako kot v prejšnjih razredih se tudi tukaj pojavijo Matematični problemi in problemi z 

življenjskimi situacijami, ki jih v letu 1998 še ni zaslediti. Tako se učenci tukaj še bolj urijo v 

reševanju življenjskih problemov sistematično in analitično. 
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3. 4. 4   Primerjava učnih vsebin 

»Kot dejavnik pouka je učna vsebina izjemno širok in kompleksen pojem, saj predstavlja vsa 

raznovrstna sredstva, s katerimi vzgajamo in izobražujemo. Nekateri govorijo o učni snovi, če 

njen pedagoški pomen še ni analiziran, ko pa je, je to učna vsebina. Učna vsebina je dana z 

učnimi načrti, čeprav pa je v šolah veliko vsebine, ki je zunaj regularnega učnega načrta, npr. 

priložnostni dogodki, razgovori o različnih pojavih, primerih, t.i. »skriti kurikulum« ipd. 

Učna vsebina mora biti predvsem podrejena razvoju učencev, ne toliko namenjena 

znanstvenemu populariziranju, ohranjanju in prenašanju iz generacije v generacijo. To 

funkcijo zmore le, če se konstituira v interakciji cilj – učenec – metoda, v kateri se snov kot 

taka in za sebe preoblikuje v učno vsebino za učence in njihove potrebe. Zato to konstruiranje 

ne more biti v celoti opravljeno v učnih načrtih, pač pa v samem učnem procesu, ko se 

pobotajo učni cilji skupnosti in učencev, nova učna vsebina in predznanje ter dodatne vsebine 

po željah učencev, poučevanje in učenje. In kar je najvažneje, le od učencev je odvisno, kaj 

bo od ponujene učne vsebine zares prešlo v njihove »glave in roke«.
37

 

V učnem načrtu obvezne osemletne osnovne šole iz leta 1983 so bile glavni sestavni del ravno 

učne vsebine. V poznejših in novejših učnih načrtih so se vsebine umaknile učnim ciljem, ki 

prevladujejo. Poleg ciljev pa v razpredelnicah najdemo tudi stolpec, namenjen vsebinam. V 

naslednjih straneh sledi primerjava učnih vsebin v prvem triletju osnovne šole. 
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Učne vsebine v 1. razredu 

Tabela 11: Primerjava učnih vsebin v 1. razredu osnovne šole. 

Učni načrt iz leta 1983 Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»OSNOVNI POJMI IZ 

LOGIKE IN O MNOŽICAH: 

- množice konkretnih 

predmetov, 

- element množice in odnos 

pripadnosti,  

- prazna množica, 

- podmnožica, 

- tuji si množici, 

- unija, 

- komplement, 

- množice z enakim in 

različnih številom elementov, 

- resničnost (pravilnost) in 

neresničnost (nepravilnost) 

izjav, 

- zanikanje izjav; 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- množice, 

- predstavitve množic in 

lastnost razporeditve, 

- podmnožica, 

- relacije in odnosi, 

- predstavitev pripadnosti z 

diagrami (puščični, Euler-

Venov, Carrollov); 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- množice in podmnožice, 

- predstavitev množic (Euler-

Vennov, Carrollov in 

drevesni diagram), 

- puščični prikaz, 

- relacije; 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- naravna števila do 20: 

 urejenost števil, 

 predhodnik in 

naslednik števila, 

 zaporedje števil, 

 seštevanje,  

 desetica in prehod čez 

desetico, 

 zakona o zamenjavi in 

združevanju pri 

seštevanju, 

 odštevanje, 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- naravna števila, 

- naravna števila do 20: 

 število 0, 

 urejenost naravnih 

števil do 20, 

 predhodnik in 

naslednik števila, 

 zaporedje števil, 

- računske operacije: 

 seštevanje in 

odštevanje v obsegu 

do 10, 

NARAVNA ŠTEVILA IN 

ŠTEVILO 0: 

- naravna števila do 20 in 

število 0: 

 urejanje po velikosti, 

 predhodnik in 

naslednik števila, 

 zaporedja števil, 

 primerjanje po 

velikosti, 

- računske operacije in 

njihove lastnosti: 

 seštevanje in 
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 seštevanje in 

odštevanje kot 

nasprotni operaciji, 

 število 0, 

 reševanje enačb oblik: 

a ± x = c,  

x ± b = c, 

 reševanje neenačb 

oblik x ‹ a, x > a; 

 

- naravna števila do 100: 

 urejenost števil, 

 predhodnik in 

naslednik števila, 

 zaporedje števil, 

 enica, 

 desetica. 

 

 

- lastnosti operacij: 

 zakon o zamenjavi: 

a+b = b+a; 

odštevanje v množici 

naravnih števil do 20 

 zakon o zamenjavi 

(a+b = b+a); 

GEOMETRIJA: 

- ravne in krive črte, 

- sklenjene in nesklenjene 

črte, 

- območja, 

 - presečišče dveh črt, 

točka, 

- oznaka točke; 

GEOMETRIJA: 

- orientacija: 

 odnosi v prostoru 

(mreže, poti, labirinti), 

- geometrijske oblike: 

 telesa,  

 liki, 

 črte, 

- uporaba geometrijskega 

orodja: 

 ravnilo s šablono 

GEOMETRIJA: 

- orientacija: 

 orientacija v prostoru 

in na ravnini 

- geometrijske oblike in 

uporaba geometrijskega 

orodja: 

 telesa,  

 liki, 

 črte, 

 ravnilo s šablono; 

MERJENJE IN MERSKE 

ENOTE: 

- denarni enoti: dinar in para, 

MERJENJE: 

- dolžina (korak, dlan), 

- masa (težji, lažji), 

MERJENJE: 

- dolžina, 

- masa, 
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seštevanje in odštevanje 

denarnih vrednosti, 

- merjenje dolžine in enote: 

m, dm, cm, 

- seštevanje in odštevanje 

dolžin.«
38

 

- prostornina (večja, manjša); - prostornina, 

- nestandardne enote; 

 OBDELAVA PODATKOV: 

- preglednica, 

- figurni prikaz, 

- prikaz s stolpci.«
39

 

OBDELAVA PODATKOV: 

- preglednice, 

- prikazi (figurni prikaz, 

prikaz s stolpci); 

  MATEMATIČNI 

PROBLEMI IN PROBLEMI 

Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI: 

- problemi (zaprti, odprti), 

- vzorci.«
40

 

 

Učne vsebine v treh učnih načrtih se v določenih segmentih ujemajo, spet v drugih pa občutno 

razlikujejo. Tako so skozi leta nastajanja novih načrtov zaradi preureditve celotnega šolskega 

sistema morali nekatere vsebine odvzeti, spet druge pa dodati. Določene učne vsebine pa se v 

novejših učnih načrtih pojavljajo le med cilji, zato moramo biti na to še posebno pozorni. Med 

spreminjanjem samih vsebin pa so se spremenili tudi učni sklopi in teme.  

Sklop Osnovni pojmi iz logike in o množicah se je tako že v letu 1998 preimenoval v Logika 

in jezik. V vseh treh učnih načrtih se pojavita pojma množica in podmnožica, element 

množice in odnos pripadnosti. V učnih načrtih devetletne obvezne šole se kot nekaj novega 

pojavijo predstavitve množic s pomočjo različnih diagramov in prikazov, prav tako se pojavi 

tudi učna vsebina relacij in odnosov. Tako kot so te učne vsebine dodali, pa opazimo umik 

učnih vsebin: prazna množica, tuji si množici, unija, komplement, množica z enakim in 

različnim številom elementov, resničnost in neresničnost izjav in zanikanje izjav. Vse te 

vsebine so bile v osemletni osnovni šoli sestavni del učnega procesa, v poznejših načrtih ne. 

                                                 
38

 Povzeto po Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne šole, 1983, str. 423, 424. 
39

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 11–15. 
40

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9–19. 
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Sklopa Naravna števila in Računske operacije in njihove lastnosti sta v večini zapisanih učnih 

vsebin ostala enaka skozi vsa tri obdobja učnih načrtov. Tako v vseh treh pojavijo vsebine: 

naravna števila do 20 in število 0, urejenost števil, predhodnik in naslednik števila, zaporedje 

števil, seštevanje in odštevanje, zakon o zamenjavi, seštevanje in odštevanje kot nasprotni 

operaciji. Seštevanje in odštevanje do 20 s prehodom čez desetico se kot učna vsebina pojavi 

le v dveh učnih načrtih (iz leta 1983 in 2011), vendar moramo tukaj opozoriti na posebno 

didaktično priporočilo v učnem načrtu iz leta 1998, kjer učencev, ki so sposobni in kažejo 

zanimanje za računanje s prehodom čez desetico, ne smemo odvračati od tega, vendar tukaj 

pokažemo nekaj individualizacije ter jim dodelimo tudi kakšno nalogo, ki vključuje prehod. V 

učnih načrtih (1998 in 2011) najdemo novo vsebino primerjanje po velikosti (večje, manjše, je 

enako), ki kot vsebina v učnem načrtu iz leta 1998 ni vpisana, je pa določena med cilji. V 

prvem razredu osemletne osnovne šole so nekaj časa namenili tudi zakonu o združevanju pri 

seštevanju, neenačbam in enačbam ter na koncu tudi naravnim številom do 100. Naravna 

števila do 100 so kot vsebina veljala le toliko, da je bilo učencem v drugem razredu nekoliko 

lažje, saj so že poznali nova števila. V obvezni devetletni osnovni šoli so zadnje tri omenjene 

vsebine izbrisane, saj bi to pomenilo še dodatno obremenitev. 

V sklopu Geometrija najdemo vse vsebine iz učnega načrta iz leta 1983 tudi v novejših 

različicah. Torej so vsebine o črtah, območjih, presečiščih in točkah ostale enake skozi več 

desetletij, medtem ko so odnose v prostoru in na ravnini, telesa, like in uporabo 

geometrijskega orodja dodali šele po letu 1998. Tako so učenci pričeli spoznavati tudi prva 

telesa in like (na izkustveni ravni) ter geometrijsko orodje že v prvem razredu, kar jim je 

pomenilo lažjo pot v nadaljevanju šolanja. 

Učni vsebini dolžina in seštevanje ter odštevanje merskih enot v sklopu Merjenje in merske 

enote se v poučevanju pojavljajo od osemletne osnovne šole dalje. Vsebini masa in 

prostornina se pojavita šele pozneje v devetletni osnovni šoli, denarne enote v učnem načrtu iz 

leta 1998 pa so izbrisane. 

Od uvedbe devetletne osnovne šole in vse do danes v učnem načrtu najdemo sklop Obdelava 

podatkov in vsebini preglednica ter prikazi. Poleg tega pa se je v najnovejši zasnovi šole 

pojavi še dodaten sklop Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami, ki ga 

prej ni zaznati. 
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Učne vsebine v 2. razredu 

Tabela 12: Primerjava učnih vsebin v 2. razredu osnovne šole. 

Učni načrt iz leta 1983 Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»OSNOVNI POJMI IZ 

LOGIKE IN O MNOŽICAH: 

- urejen par, 

- premi (kartezijski) produkt 

dveh množic; 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- množice (enako kot 1. 

razred); 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- množice, 

- predstavitev množic (Euler-

Vennov, Carrollov in 

drevesni prikaz), 

- puščični prikaz, 

- relacije; 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- naravna števila do 100: 

 desetiške enote, 

 seštevanje, 

odštevanje. Seštevanje 

in odštevanje kot 

nasprotni operaciji, 

 množenje z naravnimi 

števili do 10, zakon o 

zamenjavi pri 

množenju, deljenje z 

naravnimi števili do 

10, množenje in 

deljenje kot nasprotni 

operaciji, sestavljene 

operacije, 

 reševanje enačb 

oblike: a ∙ x = c, x ∙ b 

= c, d : x = f, x : e = f; 

- naravna števila do 1000: 

 urejenost števil po 

velikosti, predhodnik 

in naslednik števila, 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- naravna števila do 20, 

- računske operacije: 

 seštevanje in 

odštevanje v množici 

naravnih števil do 20, 

- naravna števila do 100 in 

število 0: 

 desetiške enote (enice, 

desetice, stotice), 

 urejenost naravnih 

števil do 100, 

 predhodnik in 

naslednik števila, 

 zaporedje, 

- računske operacije: 

 seštevanje in 

odštevanje v množici 

naravnih števil do 100 

(brez prehoda), 

 uvod v množenje in 

deljenje, 

- lastnosti operacij: 

NARAVNA ŠTEVILA IN 

ŠTEVILO 0: 

- naravna števila do 100 in 

število 0: 

 desetiške enote in 

odnosi med njimi, 

 urejanje po velikosti, 

 kardinalni in ordinalni 

pomen števila, 

 predhodnik in 

naslednik števila, 

 zaporedja števil, 

 odnosi med števili (>, 

<, =), 

- računske operacije in 

njihove lastnosti: 

 seštevanje in 

odštevanje v množici 

naravnih števil do 

100, 

 uvod v množenje in 

deljenje, 

 operacija 
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zaporedje števil, 

stotica, tisočica; 

 zakon o zamenjavi in 

zakon o združevanju 

seštevancev 

(komutativnost in 

asociativnost); 

dopolnjevanja 

(a±=b, ±a=b), 

 zakon o zamenjavi in 

zakon o združevanju 

seštevancev 

(komutativnost in 

asociativnost), 

- racionalna števila: 

 deli celote (polovica, 

tretjina, četrtina) 

GEOMETRIJA: 

- izbočena in vdrta ravninska 

območja, 

- večkotniki, stranica, oglišče 

(oznaka), 

- skladnost likov; 

GEOMETRIJA: 

- orientacija v prostoru: 

 prostorske relacije, 

 uporaba jezika, 

 mreže in poti; 

- geometrijske oblike: 

 telesa, 

 liki, 

 črte, 

 točke; 

- transformacije: 

 simetrija 

- uporaba geometrijskega 

orodja: 

 ravnilo s šablono; 

GEOMETRIJA: 

- orientacija: 

 orientacija v prostoru 

in na ravnini, 

 mreže in poti, 

- geometrijske oblike in 

uporaba geometrijskega 

orodja: 

 telesa, 

 liki, 

 črte, 

 točke, 

 šablona, 

- transformacije: 

 simetrije; 

MERJENJE IN MERSKE 

ENOTE: 

- časovni enoti: dan, teden, 

- odnosi med enotami: m, dm, 

cm, 

MERJENJE: 

- dolžina (m, dm, cm), 

- masa (kg), 

- denar (SIT), 

- seštevanje in odštevanje 

MERJENJE: 

- dolžina (m, cm), 

- masa (kg), 

- prostornina (l), 

- denar (€, cent); 
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- merjenje mase in enota kg, 

- seštevanje in odštevanje 

dolžin, mase in časa.«
41

 

količin enakih enot; 

 OBDELAVA PODATKOV: 

- preglednice, 

- figurni prikaz, 

- prikaz s stolpci, 

- branje, urejanje in 

prikazovanje podatkov, 

- preproste kombinatorične 

situacije.«
42

 

OBDELAVA PODATKOV: 

- preglednice,  

- prikazi (črtični in figurni 

prikaz, prikaz s stolpci 

oziroma vrsticami), 

- kombinatorične situacije; 

  MATEMATIČNI 

PROBLEMI IN PROBLEMI 

Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI: 

- problemi (zaprti, odprti), 

- vzorci.«
43

 

Učni sklop Osnovni pojmi iz logike in o množicah so ustvarjalci novih učnih načrtov 

preimenovali v sklop Logika in jezik. V osemletni osnovni šoli so temu poglavju namenili 

veliko manj časa, kot ga namenijo zdaj (zapisani sta le dve vsebini, ki so jih morali učenci 

spoznati). Ravno ti dve vsebini o urejenih parih in premem (kartezijskem) produktu dveh 

množic sta se v novejšem času izbrisali in bili nadomeščeni z drugimi vsebinami s tega 

področja. Tako lahko najdemo vsebine, kot so predstavitev množic s prikazi, puščični prikaz 

in relacije od uvedbe devetletne šolo obveznosti naprej.  

V drugem razredu se v sklopu Naravna števila pojavi vsebina naravna števila do 100 in število 

0, desetiške enote, seštevanje in odštevanje ter množenje. Pri zadnjih dveh vsebinah velja 

opozoriti na prehod pri seštevanju, ki ga z učnim načrtom iz leta 1998 ni opredeljenega kot 

nujnega, najdemo pa ga kot priporočilo, kjer učencem, ki pokažejo zanimanje, učitelji 

dovolijo seštevanje na tak način. Prav tako se pri množenju od devetletne osnovne šole 

nameni le nekaj besed in uvod v sam način množenja in računanja na tak način. Urejenost 

                                                 
41

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1983, str. 425, 426. 
42

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 16–20. 
43

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9 - 19 
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naravnih števil, predhodnik in naslednik, zaporedje števil, odnosi med števili in zakon o 

združevanju pri seštevanju so učne vsebine, ki jih zapisane najdemo le v novejših učnih 

načrtih. V osemletki se je tem vsebinam čas namenil že v prvem razredu, zato jih v drugem 

razredu ne najdemo zapisanih in omenjenih. Med drugim lahko pri najnovejšem načrtu 

opazimo reševanje enačb z dopolnjevanjem pri seštevanju, v osemletki so se v drugem 

razredu že učili o enačbah z dopolnjevanjem pri množenju. To je sledilo predvsem 

spoznavanju množenja v prvem razredu, sedaj so to le nadgrajevali. Opozoriti velja tudi na 

veliko spremembo, in sicer na izbris vsebine naravna števila do 1000 in uvedbo racionalnih 

števil kot delov celote. Naravnim številom do 1000 so v osemletki namenili nekaj časa, kjer 

so učenci predvsem spoznavali nova števila, urejenost teh števil, predhodnika in naslednika 

števil, zaporedje števil, stotico in tisočico, ki so jih v naslednjem letu le še nadgradili. 

Racionalna števila v povezavi z deli celote so se uvedla šele v novem učnem načrtu iz leta 

2011, kjer učenci svoje znanje o aritmetiki in algebri nadgradijo tudi s prvimi občutki deljenja 

celot na več enakih delov. 

Tudi v drugem razredu, tako kot v prvem v učnem načrtu osemletne osnovne šole ne najdemo 

vsebin o orientaciji, geometrijskih oblikah, uporabi geometrijskega orodja, simetriji. To vse so 

vsebine, ki so jih ustvarjalci učnih načrtov uvedli z devetletno osnovno šolo. Med drugim pa 

je zapisu teh vsebin sledil izbris vsebin vdrta in izbočena območja, večkotniki, stranica, 

oglišče, skladnost iz učnega načrta za matematiko osnovanega leta 1983. Nekatere vsebine so 

bile izbrisane, vendar spet druge dodane. 

Pri sklopu Merjenje in merske enote se skozi vsa leta šolskih sistemov pojavlja spoznavanje 

mase in dolžine ter njunih enot. Prav tako v drugem razredu učenci pričnejo tudi s 

seštevanjem in odštevanjem enakih količin. Učenci z devetletko so denarne enote spoznali 

šele v 2. razredu, medtem ko so v osemletki le-te usvojili že ob vstopu v šolo. V drugem 

razredu osemletke pa so učenci spoznali tudi časovne enote in odnose med enotami, ki jih v 

novejših  učnih načrtih še ni zaznati. 

Učna sklopa Obdelava podatkov in Matematični problemi in problemi z življenjskimi 

situacijami se tako kot v prvem razredu tudi v drugem pojavita le v devetletni šolo obveznosti, 

v osemletki le-teh ni zaznati in učenci se s kombinatoriko, preglednicami, prikazi in branjem 

podatkov niso spoznavali. Matematičnih problemov se učenci lotevajo šele od 2011 leta dalje, 

prej temu sklopu ni bilo namenjenih ur v pouku. Tako učenci reševanje problemov in vzorce 

spoznajo kot posebno vsebino šele sedaj. 
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Učne vsebine v 3. razredu 

Tabela 13: Primerjava učnih vsebin v 3. razredu osnovne šole. 

Učni načrt iz leta 1983 Učni načrt iz leta 1998 Učni načrt iz leta 2011 

»OSNOVNI POJMI IZ 

LOGIKE IN O MNOŽICAH: 

- izjave sestavljene s 

povezavami: in, ali, če-potem 

in zanikanje teh izjav, 

- odnosi med elementi 

množice. 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- množice, 

- predstavitev množice, 

- relacije in urejanje; 

»LOGIKA IN JEZIK: 

- množice, 

- predstavitev množic (Euler-

Vennov, Carrollov in 

drevesni diagram), 

- puščični prikaz, 

- relacije; 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- naravna števila do 1000: 

 seštevanje, 

odštevanje, 

 večkratniki števil,  

 soda in liha števila, 

 množenje, računski 

zakoni, deljenje, 

 številski izrazi, 

 reševanje enačb, 

 reševanje neenačb 

oblike a < x < b in ax 

< b, 

 delitev celice na enake 

dele; 

- naravna števila do 1 000 

000: 

 desetiške enote, 

 urejenost števil, 

predhodnik in 

naslednik števila, 

zaporedje števil; 

- rimske številke. 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- naravna števila do 100, 

- računske operacije: 

 seštevanje in 

odštevanje, 

- naravna števila do 1000:  

 desetiške enote,  

 urejenost naravnih 

števil do 1000, 

 predhodnik in 

naslednik števila, 

 zaporedje števil, 

 soda in liha števila, 

- računske operacije: 

 seštevanje in 

odštevanje do 1000 

(brez prehoda), 

 poštevanka in 

količniki, 

 reševanje enačb  

∙ a = b, 

a ∙  = b, 

 : a = b, (a ≠ 0); 

NARAVNA ŠTEVILA: 

- naravna števila do 1000: 

 desetiške enote,  

 kardinalno in 

ordinalno število, 

 predhodnik in 

naslednik, 

 zaporedja števil, 

 odnosi med števili, 

 soda in liha števila, 

- računske operacije in 

njihove lastnosti: 

 seštevanje in 

odštevanje v množici 

naravnih števil do 

1000, 

 poštevanka in 

količniki,  

 operacija 

dopolnjevanja 

(a±=b, ±a=b), 

 operacija 

dopolnjevanja (∙a=b, 
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- lastnosti operacij: 

 zakon o zamenjavi in 

zakon o združevanju 

za seštevanje in 

množenje 

(komutativnost in 

asociativnost 

seštevanja in 

množenja), 

 vloga števil 0 in 1 pri 

računskih operacijah, 

- številski izrazi: 

 številski izrazi, 

- racionalna števila: 

 deli celote; 

a∙=b, :a=b, (a≠0).), 

 zakon o zamenjavi in 

zakon o združevanju 

za seštevanje in 

množenje 

(komutativnost in 

asociativnost 

seštevanja in 

množenja), 

 vloga števil 0 in 1 pri 

računskih operacijah, 

 številski izrazi; 

RACIONALNA ŠTEVILA: 

- deli celote; 

GEOMETRIJA: 

- osno somerni liki, vrtenje 

likov, 

- prostorska območja, 

- telesa: kvader, kocka, valj, 

krogla. 

- mejne ploskve, robovi, 

oglišče 

GEOMETRIJA: 

- orientacija v prostoru: 

 preproste relacije in 

uporaba jezika, 

 mreže in zemljevidi 

(mest), 

- geometrijske oblike: 

 liki (večkotniki), 

oglišče, stranica, 

 skladnost likov, 

 telesa (ploskev, rob, 

oglišče), 

- transformacije: 

 simetrija, 

- uporaba geometrijskega 

orodja: 

 ravnilo s šablono; 

 

GEOMETRIJA: 

- orientacija: 

 orientacija v prostoru 

in na ravnini, 

 mreže in načrti, 

- geometrijske oblike in 

uporaba geometrijskega 

orodja: 

 telesa, 

 liki, 

 skladnost likov, 

 razdalja med dvema 

točkama, 

- transformacije: 

 simetrija; 
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MERJENJE IN MERSKE 

ENOTE: 

- enote za maso: g, dag, t, 

- prostorninske enote: l, hl, dl, 

- časovne enote: ura, minuta, 

sekunda, 

- odnosi med merskimi 

enotami za dolžino, maso, 

prostornino in denarno 

vrednost, 

- računanje s količinami.«
44

 

MERJENJE: 

- dolžina (m, dm, cm), 

- masa (kg, dag), 

- prostornina (l, dl), 

- denar (SIT), 

- čas (dan, teden, ura, 

minuta), 

- računanje z enoimenskimi 

enotami; 

MERJENJE: 

- dolžina (m, dm, cm), 

- masa (kg, dag), 

- prostornina (l, dl), 

- denar (€, cent), 

- čas (dan, teden, ura, 

minuta); 

 OBDELAVA PODATKOV: 

- prikazi: 

 preglednice, figurni 

prikaz, 

 prikaz s stolpci, 

 preiskava, 

- kombinatorične situacije: 

 preproste 

kombinatorične 

situacije.«
45

 

OBDELAVA PODATKOV: 

- preglednice, 

- prikazi (črtični in figurni 

prikaz, prikaz s stolpci 

oziroma vrsticami), 

- kombinatorične situacije, 

- raziskava; 

  MATEMATIČNI 

PROBLEMI IN PROBLEMI 

Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI: 

- problemi (zaprti, odprti), 

- problemi iz življenjskih 

situacij, 

- vzorci.«
46

 

  

                                                 
44

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1983, str. 426–428. 
45

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 1998, str. 21–25 . 
46

 Povzeto po Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9–19. 
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Učni sklop Logika in jezik (leta 1983 imenovan Osnovni pojmi iz logike in o množicah) se 

zopet na kar nekaj mestih razlikuje po učni načrtih. Novejši različici, iz leta 1998 in leta 2011, 

imata zapisani predvsem vsebini množice, predstavitev množice, relacije in urejanje. V učnem 

načrtu iz leta 1983 poleg vsebin o množicah najdemo še vsebino, ki se nanaša na sestavljanje 

izjav s povezavami. Le-ta je bila z uvedbo devetletke izbrisana. 

Naravna števila kot sklop se v primerjavi s prejšnjim kar dosti razlikujejo. Vsi trije učni načrti 

imajo zapisane vsebine: naravna števila do 1000, soda in liha števila, seštevanje in odštevanje 

do 1000, enačbe (z dopolnjevanjem), zakon o zamenjavi in združevanju za seštevanje in 

množenje, deli celote, številski izrazi. Torej se v kar nekaj učnih vsebinah ujemajo med seboj 

in od leta 1983 do 2011 ni bilo vidnejših sprememb pri glavnih vsebinah sklopa Naravna 

števila. Se pa je z letom 1998 uvedlo kar nekaj dodatnih vsebin, in sicer: desetiške enote, 

predhodnik in naslednik, zaporedje števil, poštevanka in količnik ter vloga števil 0 in 1 pri 

računskih operacijah. Nekaj izmed teh vsebin je bilo sicer v prvem učnem načrtu iz leta 1983 

zapisanih že v drugem razredu, saj so učenci že takrat spoznavali števila do 1000. V tretjem 

razredu pa so poleg vseh osnovnih pojmov spoznavali tudi večkratnike števil, neenačbe, 

naravna števila do 1 000 000 in rimske številke. Vse te vsebine so bile z učnim načrtom 1998 

leta izvzete iz tretjega razreda. Z letom 2011 so se uvedle nove in sicer kardinalna in 

ordinalna števila, urejenost naravnih števil do 1000 ter odnosi med števili. 

V sklopu Geometrija so učenci skozi vsa leta v 3. razredu usvajali znanje o likih, telesih, 

ogliščih, stranicah, ploskvah, robovih in prostorskih območjih. V osemletki so poleg teh 

spoznali še vsebine o osni somernosti likov ter o vrtenju likov. Z devetletko se je uvedla še 

snov o orientaciji, skladnosti likov, simetriji in razdalji med dvema točkama. Nekatere izmed 

teh so sicer učenci osemletke spoznali že v drugem razredu, zato jih sedaj ni več zapisanih v 

3. razredu.  

Merjenje in merske enote je sklop, ki se najmanj razlikuje med tremi učnimi načrti, saj vsi 

spoznavajo in utrjujejo znanje o masi, prostornini, času, denarju, dolžini in računanju z 

enakimi enotami. V osemletki so poleg tega spoznali še odnose med enotami, česar v novejši 

devetletki ni opaziti. 

Po letu 2011 so uvedli nove sklope, in sicer Obdelavo podatkov in Matematične probleme in 

probleme z življenjskimi situacijami.   
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3. 4. 5   Primerjava učnega gradiva 

»Vsakdanja dinamika življenja in dela narekuje šoli intenziviranje tempa učnega procesa in s 

tem v zvezi tudi iskanje novih in boljših poti za doseganje učnih ciljev, kajti intenzivnejšega 

tempa dela pri pouku ne moremo doseči s preživelimi učnimi metodami in oblikami dela ter 

amortizirano izobraževalno tehnologijo. Zavedati se moramo, da na vsa družbena področja 

prodirajo dosežki avtomatizacije, elektronike in kibernetike, zato moramo mladino ustrezno 

pripraviti na to.«
47

 

Učna sredstva in pripomočke, tj. določene učne medije, so učitelji vedno uporabljali skozi 

učni proces. Izobraževalna tehnologija se je skozi zgodovinska obdobja močno spreminjala. 

Spremembe so praviloma odražale trenutno stopnjo razvoja znanosti, tehnologije in tehnike. 

V času snovanja osemletne osnovne šole in učnega načrta, ki je zajemal glavne izobraževalne 

cilje šole, so se morali spremeniti tudi tiskani mediji – delovni zvezki in učbeniki za osnovno 

šolo. Tako so od leta 1983 do 1988 izhajali novi učbeniki in priročniki za učitelje, ki so bili 

usklajeni s spremembami. Z uvedbo devetletke leta 1998 pa se je zopet spremenil program 

poučevanja in ravno tako so se zopet uvedli novi učbeniki. Leta 2011, ko se je šolski sistem še 

enkrat spremenil, pa so bili ustvarjalci zopet primorani spremeniti učbenike in priročnike. 

Pri izbiri učbenikov so učitelji prepuščeni svoji presoji in pri tem lahko naletijo na vrsto težav. 

Potrjenih učbenikov s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje je bilo v vsakem 

obdobju nastajanja novih učbenikov kar nekaj, učitelji pa so se morali nato sami odločiti 

(največkrat kolektivno), katere učbenike bodo pri pouku uporabljali. Pri tem ni zagotovila, da 

so predpisani učbeniki kakovostni in ustrezajo tako potrebam učiteljev kot učencev. 

Pri izbiri učbenika morajo učitelji upoštevati, da bo le-ta ustrezal tako njim kot tudi učencem, 

pri tem pa je najbolje, da si izberejo kriterije, po katerih nato ocenijo primernost učbenika: 

- primernost razlage snovi, 

- smiselno zaporedje snovi, 

- smiselna delitev snovi na poglavja, 

- primernost nalog, prehod primerov od lažjega k težjemu, 

- razumljivost navodil za reševanje nalog in 

- uporaben priročnik za učitelje.
48

 

                                                 
47

 Blažič, 2003, str. 257. 
48

 Povzeto po Rojc, H. E. (2008). 
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V nadaljevanju diplomskega dela je beseda namenjena kvalitativni primerjavi izbranih učnih 

gradiv za učno vsebino Seštevanje s prehodom čez desetico glede na posamezne naloge, ki so 

skozi leta spreminjale ali ostajale enake. Za vsako obdobje treh učnih načrtov sem izbrala po 

eno zbirko gradiv, in sicer: 

- za obdobje 1983–1998 učbenike Matematika za 1. razred osnovne šole, Matematika za 

2. razred osnovne šole in Matematika za 3. razred osnovne šole, 

- za obdobje 1998–2011 učbenika Drugi koraki v matematiko in Tretji koraki v 

matematiko in 

- za obdobje 2011–2012 učbenike Mlinček 1, Mlinček 2, Mlinček 3. 

   

Učno gradivo za 1. razred in učna vsebina seštevanje s prehodom 

Učno gradivo prvega razreda osnovne šole se med seboj najbolj razlikuje, saj v obdobju od 

1998 in vse do 2011 v učbenikih ne najdemo zgoraj omenjene učne vsebine. Tako so v 

naslednjih slikah vidne le spremembe med učbeniki iz leta 1983 in 2011. 

 

Slika 1: Naloga 6 iz učbenika Matematika za 1. razred osnovne šole (1986). 
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Slika 2: Del naloge 1 iz učbenika Mlinček 1 (2012). 

 

Opazimo lahko, da oba temeljita na konkretni predstavi seštevanja učencem. Kot lahko 

opazimo, so v starih učbenikih konkretne predstave temeljile predvsem na predmetih iz 

učenčevega življenja. Danes tega ni več, saj vse poteka bolj na konkretni ravni, ki ne temelji 

več na razlagi, ampak na zapisu računov in izračunu. Še vedno lahko učenci konkretno štejejo 

stvari in stvarem prirejajo števila ter si na tak način pomagajo pri računanju. 

 

 

Slika 3: Naloga 7 iz učbenika Matematika za 1. razred osnovne šole (1986). 
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Slika 4: Naloga 5 iz učbenika Mlinček 1 (2012). 

 

Ena izmed stvari, ki je v vseh učbenikih prav tako vidna, so možnosti medpredmetnega 

povezovanja pri matematiki. V zgornjih slikah je tako moč opaziti povezovanje med 

slovenščino in matematiko, saj morajo učenci najprej predstaviti račune oziroma povedati 

zgodbo in šele nato izračunati. Tako se učenci ob učenju matematike učijo tudi sestavljanja 

stavkov in zgodb. Poleg tega lahko pri učbeniku Mlinček 1 opazimo tudi povezovanje z 

likovno vzgojo, saj morajo učenci narisati zgodbo in nato računati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena izmed stvari, ki so jo ustvarjalci v novih učbenikih umaknili, so besedilne naloge. 

Pojavljajo se naloge, pri katerih morajo učenci preko dela v dvojicah napisati račun in ga 

izračunati, vendar ne najdemo nalog, podobnih zgornji.  

So pa sodobni ustvarjalci nalog namenili pozornost tudi nalogam, ki vključujejo številski trak. 

S tem se učenci spoznajo že ob spoznavanju števil, zdaj pa jim je tudi vodilo pri seštevanju. 

Slika 5: Naloga 11 iz učbenika Matematika za 1. razred osnovne šole (1986). 
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Slika 6: Del naloge 8 iz učbenika Mlinček 1 (2012). 

 

Učno gradivo za 2. razred in učno vsebino seštevanje s prehodom 

Zelo pomemben dejavnik pri učenju seštevanja za učence je zagotovo tudi dopolnjevanje 

računov do polne desetice. Tako lahko v učbenikih najdemo naloge, ki so primerne za tako 

dejavnost, ki učencem lajša deljenje seštevancev tako, da v vsoti najprej dobijo polno desetico 

in šele nato nadaljujejo z računanjem. Iz slik 8 in 9 je razvidno, da učbenika, ki sta bila v 

veljavi do 2011, vsebujeta takšno nalogo, medtem ko je v učbeniku Mlinček 2 ni zapisane.  

 

 

Slika 7: Naloga 1 iz učbenika Matematika za 2. razred osnovne šole (1987). 
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Slika 8: Naloga 1 iz učbenika Drugi koraki v matematiko (2000). 

 

Pomemben dejavnik pri usvajanju seštevanja s prehodom je zagotovo tudi uporaba številskega 

traku in konkretnih predmetov. V slikah 9, 10 in 11 si lahko ogledamo, kako se je uporaba 

številskega traku spreminjala skozi določene spremenjene učbenike, ki so bili v veljavi od leta 

1983 in vse do danes. Izpostavimo lahko, da je pri vsakem učbeniku nekoliko drugačen 

poudarek na računanju. Nekje opazimo bolj formalen način, drugje bolj simbolen, najnovejši 

delovni zvezki pa spodbujajo lastne strategije učencev za računanje. 

 

 

Slika 9: Del naloge 5 iz učbenika Matematika za 2. razred osnovne šole (1987). 
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Slika 10: Naloga 5 iz učbenika Drugi koraki v matematiko (2000). 

 

 

 

Slika 11: Primer iz učbenika Mlinček 2 (2012). 
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Naslednje slike prikazujejo, kako učencem pojasniti seštevanje s prehodom ob konkretnih 

predmetih. V preteklosti so se za to uporabljali predmeti, ki so izhajali iz otrokovega 

vsakdana, medtem ko lahko pri sliki 14 opazimo že ponazarjanje z didaktičnimi pripomočki 

kot so tudi link kocke. 

 

 

Slika 12: Naloga 4 iz učbenika Matematika za 2. razred osnovne šole (1987). 

 

 

Slika 13: Nalogi 1 in 2 iz učbenika Drugi koraki v matematiko (2000). 

 

 

Slika 14: Del naloge 1 iz učbenika Mlinček 2 (2012). 
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Zgoraj omenjene naloge so tiste, ki se pojavljajo v vseh primerih učbenikov od leta 1983 in 

vse do danes. So se pa zdajšnji ustvarjalci učbenika Mlinček 2 odločili umakniti nalogo, v 

kateri bi učenci spoznavali relacijske znake in jih vstavljali med račune in rezultate. Čeprav 

je, uporabljena kot vaja ponavljanja in utrjevanja, učencem zelo pomembna, saj ne izgubijo 

znanja, vendar ga s takimi nalogami nadgradijo in izpopolnijo. 

 

 

Slika 15: Naloga 11 iz učbenika Matematika za 2. razred osnovne šole (1987). 

 

 

Slika 16: Naloga 8 iz učbenika Drugi koraki v matematiko (2000). 
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Učno gradivo za 3. razred in učno vsebino seštevanje s prehodom 

Učno gradivo za 3. razred osnovne šole se je le malenkostno spremenil. Zelo malo je 

utrjevanja in ponavljanja z besedilnimi nalogami, ki jih lahko v starejših izdajah učbenikov 

zagotovo najdemo kar nekaj. Morda edino razliko, ki jo lahko opazimo med gradivi iz leta 

1983 in 1998, lahko poimenujemo slikovno dopolnjevanje nalog v delovnih zvezkih, kot je to 

vidno na sliki 18. 

 

Slika 17: Nalogi 20 in 21 iz učbenika Matematika za 3. razred osnovne šole (1987). 

 

 

Slika 18: Naloga 7 iz učbenika Tretji koraki v matematiko (2001). 

 

V delovnih zvezkih za tretji razred lahko najdemo veliko utrjevanja in ponavljanja na 

najrazličnejše načine, saj so se učenci seštevanja s prehodom že naučili in ga tudi usvojili. 

Tako v tretjem razredu sledi le nagraditev celotne vsebine s seštevanjem do 1000 ali več, pri 

čemer ji dodatno utrjevanje snovi zagotovo koristi in je poglavitnega pomena za povezovanje 
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znanja z drugimi vsebinami. Morda ena izmed lastnosti, ki jih lahko opazimo pri nalogah, je 

povezovanje vsebine seštevanja z merjenjem in merskimi enotami, kar zagotavlja znanje, ki 

ga učenci lahko uporabijo in nadgradijo. 

 

 

Slika 19: Naloge 11, 12 in 13 iz učbenika Matematika za 3. razred osnovne šole (1987). 

 

 

Slika 20: Nalogi 4 in 5 iz učbenika Tretji koraki v matematiko (2001). 
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Slika 21: Naloga 15 iz učbenika Tretji koraki v matematiko (2001). 

 

 

Slika 22: Naloga 3 iz učbenika Mlinček 3 (2012). 

 

 

Slika 23: Naloga 5 iz učbenika Mlinček 3 (2012). 
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3. 5   Povzetek ugotovitev 

3. 5. 1   Povzetek primerjave učnih ciljev 

Ob koncu primerjanja pridemo do spoznanja, da so se skozi čas določene stvari občutno 

spreminjale, spet drugim pa je bilo namenjeno manj časa.  

Tako lahko že ob samem primerjanju opredelitev predmeta zaključimo, da se matematika kot 

znanost in učni predmet ni spremenila in s seboj ne nosi drugačnega sporočila. Največja 

odstopanja so pri splošnih učnih ciljih, kjer se v današnjih učnih načrtih veliko manj časa 

namenja estetiki matematike in medsebojnem sodelovanju učencev. Sicer se je vključilo kar 

nekaj medpredmetnega povezovanja, ki prej ni bilo vidno. Morda pa bi bilo bolje več časa 

nameniti izgledu izdelkov, ki jih učenci naredijo pri pouku matematike.  

Prav tako je ena izmed ključnih sprememb ta, da so učni cilji zdaj zapisani kot cilji, v letu 

1983 pa ciljev ni zapisanih, vendar so zapisane učne vsebine in učni smotri. 

Učni sklop Geometrija in merjenje se med dvema učnima načrtoma ne razlikuje pretirano, 

lahko pa opazimo združevanje ali razčlenjevanje določenih vsebin. Morda je tista ključna 

sprememba, ki jo je moč opaziti, ta, da se vedno več stvari poskuša učencem pojasniti preko 

njihovega vsakdanjika in ne toliko na sami abstraktni ravni, ki jim je manj razumljiva. Poleg 

tega so seveda nekatere vsebine dodane, spet druge umaknjene (denarne enote, skladnost 

likov, črte, odnos med smerema …). 

Na drugi strani je Aritmetika in algebra morda najbolj spremenjen sklop, predvsem v 1. 

razredu. Tukaj lahko opazimo povratek vsebine prehoda pri seštevanju z naravnimi števili do 

20, kar bi učencem morda tudi v letih 1998 pomagalo pri poznejši usvojitvi prehoda pri 

številih do 100. Prav tako lahko zopet opazimo združevanje vsebin (računskih operacij in 

njihovih lastnosti). Zopet lahko sledimo tudi uvedbi novih vsebin, kot je na primer zapis dela 

celote kot ulomka ali vsebine o racionalnih številih v 2. razredu. 

Zadnji učni sklop, Druge vsebine, se je od leta 1998 spremenil predvsem po eni vsebini, saj se 

je v novem učnem načrtu uvedla nova vsebina o Matematičnih problemih in življenjskih 

situacijah, kjer lahko učenci spet pristopajo k problemom, ki jih opazijo v okolici in v svojem 

vsakdanjiku. Matematika kot predmet jim le-te pomaga rešiti in spoznati njihov namen. 

Nekatere vsebine so torej dodane, spet druge odvzete, vendar so ustvarjalci učnih načrtov 

zagotovo stremeli k najboljšemu za otroke oziroma učence.   



Frank, A. (2012) Primerjava učnega načrta in učnega gradiva pri predmetu matematika od osemletne 

osnovne šole do danes. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta. 

69 

 

3. 5. 2   Povzetek primerjave učnih vsebin 

Nekatere učne vsebine se med tremi učnimi načrti ujemajo, nekatere ne. Med spreminjanjem 

učnih vsebin so se spremenili tudi učni sklopi in teme. 

V prvem razredu so največje spremembe vidne v sklopu Osnovni pojmi iz logike in o 

množicah, kjer je viden umik kar nekaj vsebin o množicah (komplement, unija, število 

elementov, tuji si množici) in o izjavah. Največja sprememba, ki je vnesena v učni načrt , je 

dodatek učnega sklopa Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. 

V drugem razredu se je leta 1998 umaknila vsebina seštevanje s prehodom (ne popolnoma), z 

letom 2011 pa se je znova uvedla. Poleg tega opazimo umik naravnih števil do 1000 ter 

uvedbo racionalnih števil kot delov celote. Z devetletno osnovno šolo so se uvedle vsebine o 

orientaciji, geometrijskih oblika, geometrijskem orodju in simetriji. Prav tako se čas namenja 

tudi sklopoma Obdelavi podatkov in Matematičnim problemom, zadnjim šele od leta 2011 

dalje. 

V tretjem razredu je učni načrt z letom 1983 pričel uvajati večkratnike števil, neenačbe, 

naravna števila do 1 000 000 in rimske številke, ki jih v devetletki ni opaziti. Učni sklop 

Merjenje in merske enote se med tremi učnimi načrti najmanj razlikuje, z devetletko se je 

uvedel nov sklop Obdelava podatkov, Matematični problemi pa šele z letom 2011. 

Glavna utemeljitev tem spremembam morda temelji na dejstvu, da je Slovenija vstopila v 

svet, kjer so se učenci pričeli šolati s šestimi leti in je tudi zasnova šol nekoliko drugače 

zasnovana. Vstopili smo v svet evropskega izobrazbenega standarda, v tej smeri pa se je 

morala spremeniti tudi sama osnovna šola in pripadajoči kurikulumi. Morda lahko tukaj 

najdemo glavne smernice v spremembah, ki so bile vnesene v naš šolski sistem (nekatere učne 

vsebine so odvzeli iz višjega razreda in jih prenesli v višjega in obratno). 

Na tem mestu velja omeniti tudi raziskavo TIMSS v letu 1995, ki v svojem vzorcu zajema 

veliko držav in primerja znanja učencev v četrtem razredu pri matematiki in naravoslovju. 

Seveda je pri tej tematiki najpomembnejša matematika. Raziskava je pri nas zajela učence 

tretjih in četrtih razredov, v drugih državah pa so bili to učenci tretjih razredov. Že tukaj se je 

videla velika razlika med šolskimi sistemi, ki so v večini primerov pričeli s šolanjem že eno 

leto pred našim šolskim sistemom. Prav s tem namenom se je po letu 1995, ko je bila 

Slovenija udeležena v tej raziskavi, pričela rekonstrukcija naše šole in všolanje otrok s šestimi 

leti. Vendar ta sprememba ni pomenila pridružitve male šole in s tem le prenos učnega načrta 
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v višji razred, saj se s tem ne bi približali mednarodnim standardom. S temi spremembami pa 

se je pojavilo tudi dejstvo, da so vsebine morale ostati enake, spremeniti pa so se morali učni 

pristopi, prilagojeni mlajši populaciji.
49

 Vendar pa so vseeno ustvarjalci naših učnih načrtov 

nekoliko spremenili zasnove in dodali oziroma odvzeli nekatere vsebine, ki so po njihovem 

mnenju prinesle primerljivost in znanja, ki jih učenci drugih držav pridobivajo. 

Raziskava TIMSS se je v Sloveniji nato ponovila še večkrat, med drugim tudi leta 2007 in 

2011, izsledki pa so botrovali zasnovi novega učnega načrta, ki je stopil v veljavo ravno v letu 

2011 ob zadnji raziskavi. Prav ob raziskavi iz leta 2007 se je videlo, da se učenci v slovenski 

šoli ne učijo toliko matematičnih vsebin kot drugje. 

 

Na seznamu vsebin, ki jih je zajel TIMSS, je 34 % vsebin takšnih, ki se jih učenci nimajo 

priložnosti naučiti v šoli, 6 % pa je takšnih, ki so namenjene le naprednejšim učencem.
50

   

 

Tako lahko opazimo trend spreminjanja in višanja standardov znanja predvsem z različnimi 

mednarodnimi raziskavami, saj v današnjem globalnem svetu potrebujemo predvsem veliko 

usklajevanja in znanj, s katerimi se lahko primerjamo z marsikatero državo ali populacijo. 

 

Graf 6: Trendi v znanju matematike v 4. razredu osnovne šole v Sloveniji. 

 

  

                                                 
49

 Povzeto po Perat, 2002. 
50

 Povzeto po Japelj Pavešič, 2008. 
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3. 5. 3   Povzetek primerjave učnega gradiva 

Učno gradivo pri učni vsebini seštevanje s prehodom se je skozi leta nekoliko spreminjalo. 

Največ sprememb je bilo narejenih zaradi uvedbe novih učnih načrtov, ki se jim mora gradivo 

prilagoditi in se na tak način nadgraditi.  

V prvem razredu osnovne šole je obravnavana učna vsebina le v dveh učnih načrtih, kar 

posledično pomeni v dveh gradivih. Pomembno dejstvo, ki ga ustvarjalci upoštevajo pri 

snovanju gradiva, je predstavitev vsebine na konkretnem nivoju, preko katerega lahko učenci 

pozneje preidejo na bolj simbolično raven. Prav tako se je zaradi pomena opismenjevanja 

nekoliko zmanjšal dodatek besedilnih nalog, ki zdaj temeljijo na veliko bolj konkretni ravni in 

medsebojnem sodelovanju med učenci. 

V drugem razredu je prva naloga učbenikov iz leta 1987 in 2000 namenjena dopolnjevanju 

računov do polne desetice. V najnovejšem tega ni toliko. V vseh gradivih se pojavlja uporaba 

številskega traku pri računanju, ki ga učenci uporabljajo na različne načine. To lahko poteka 

na simbolni ali formalni ravni, v najnovejšem učbeniku učenci pričnejo z iskanjem lastnih 

strategij učenja, s katerimi lahko računajo. Še vedno se pojavlja ponazarjanje seštevanja s 

konkretnimi predmeti, ki so učencem bližje. Relacijski znaki, kot vaja utrjevanja in 

ponavljanja, se v najnovejšem učbeniku ne pojavijo, prej je temu namenjeno več nalog. 

V tretjem razredu sledi le nadgraditev in utrjevanje vsebine seštevanje s prehodom, ki temelji 

na veliko primerih in besedilnih nalogah. Poleg tega se prične tudi povezovanje več vsebin 

med seboj (z merskimi enotami, denarjem). 
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4   SKLEP 

Ob zaključku diplomskega dela sem strnila nekaj ugotovitev, ki sem jih tekom pisanja odkrila. 

Tako se bom najprej osredinila na učni načrt in pozneje še na učno gradivo. 

Pri primerjavi učnih načrtov iz let 1983, 1998 in 2011 sem že pri sami razporeditvi učnih ur 

ugotovila kar nekaj razlik, katerih zagotovo ni moč spregledati. Tako lahko opazimo, da se je 

skozi desetletja spremenilo število ur predmeta matematika, namenjenih določenemu razredu 

ali določeni temi v učnem načrtu. Opazimo lahko, da je v vseh treh razredih največ časa 

namenjenega aritmetiki in algebri, nato geometriji in merjenju ter drugim vsebinam. Tudi po 

pogovoru z nekaj učitelji na osnovni šoli sem prejela veliko potrditev zgornji izjavi, saj so se 

učni načrti resnično zelo spremenili. Učitelji so tisti, ki so morali biti o vseh spremembah 

dobro obveščeni, vendar se mi je v spomin vtisnila beseda ravnateljice, da so morali učitelji 

velikokrat tudi sami poiskati spremembe, saj so le na tak način lahko dobro pripravili svoje 

letne priprave. Seveda so jim v okviru študijskih skupin in na različnih sestankih in 

konferencah predstavili spremembe, vendar je ob tem moral tudi učitelj posvetiti pozornost 

spremembam. 

Pri splošnih učnih ciljih je bilo v osemletki največ poudarka namenjenega medsebojnemu 

sodelovanju in skupinskemu delu, medtem ko je tega danes manj zapisanega v učnih ciljih. V 

delovnih zvezkih pa lahko opazimo spodbujanje k skupinskemu delu ali delu v paru. V učnem 

načrtu iz 1983 sem opazila še en cilj, ki se mi zdi zelo pomemben ob ustvarjanju izobraženega 

posameznika. To je estetski videz matematičnih izdelkov, čemur v zadnjem času ne 

posvečamo dovolj pozornosti. Že ob pogledu na zvezke in učbenike nekaterih učencev 

opazimo popolno zmedo in neurejenost. Sama menim, da bi morali ta cilj spodbujati pri 

učencih, pri katerih žal večinoma zapisovanje poteka zelo nemirno in neurejeno. V učnih 

načrtih so tudi učitelji opazili kar nekaj sprememb, najbolj poudarjen pa je izbris zapisa o 

ponavljanju in utrjevanju v učnem načrtu, kar največ težav povzroči mlademu učitelju, ki se 

drži zapisanega. Tako so učenci lahko prikrajšani do utrjevanja, ki jim omogoča povezavo 

znanja. 

Pri operativnih učnih ciljih kot tudi pri učnih vsebinah na prvi pogled ni opaziti velikih razlik 

v snovi, ki naj bi jo učitelji podajali učencem. Ob podrobnem pregledu vidimo, da se je od 

leta 1983 do 2011 ukinilo kar nekaj vsebin in ciljev, ki so posledica zgodnejšega vključevanja 

v šolo. Opazimo lahko, da so v osemletki učenci v 3. razredu že spoznali števila do 1 000 000, 
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zdaj, v novejši devetletki, pa spoznajo števila do 1000. Prav temu je podrejeno tudi računanje, 

pri katerem je z letom 1998 opaziti izbris seštevanja s prehodom, ki pa so ga v lanskem letu 

ponovno dodali. Umaknitev cilja ni bila popolna, saj so v priporočilih zapisali, naj učencem, 

ki kažejo zanimanje in zmožnost takšnega seštevanja, nudijo učitelji pomoč in naj jih ne 

ovirajo pri takšnem računanju. Razlog teh sprememb se skriva tudi v približevanju 

mednarodnemu načinu poučevanja in raziskavam, ki potekajo na šolskih ravneh. Učitelji so 

tukaj enotnega mnenja, da morda takšen način spreminjanja ni pravilen. Velikokrat se namreč 

opazi, da se učni načrt le natrpa z novimi vsebinami, ki pa niso nujno najboljše vodilo za 

otroke, ki so sicer željni znanja, vendar jih moramo najprej naučiti branja in bralne 

pismenosti, šele pozneje vsega drugega. Prav s tem vzrokom učitelji utemeljujejo nižanje 

stopnje znanja in ne višanje, kot so to predvidele spremembe učnega načrta. 

Učno gradivo za učence in učitelje sem primerjala z vsebino seštevanja s prehodom, kjer je 

opaziti pravilno zaporedje podajanja snovi. Učence učbeniki vodijo od lažjih nalog k težjim, 

ki jih omogočajo utrjevanje znanja in uporabo le-tega v besedilnih nalogah. Poleg tega lahko 

opazimo kar nekaj sprememb, ki so nastale med delovnimi zvezki od osemletne šole do 

danes. Nekoliko manj se v novejših izdajah pojavljajo naloge, ki omogočajo utrjevanje snovi 

in uporabnost znanja skozi besedilne naloge. Učenci namreč potrebujejo veliko vaje, da 

vsebino usvojijo in jo znajo uporabiti v veliko različnih situacijah v življenju. Na več 

utrjevanja lahko naletimo v 3. razredu, kjer učenci znanje le še nadgrajujejo z večjimi števili 

in večjim obsegom le-teh. 
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