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POVZETEK  

 

Matematično programsko opremo lahko s pridom uporabimo pri pouku za večjo motivacijo, 

predvsem pa za aktivnosti, ki pomagajo k razvoju matematičnega razmišljanja. Izboljšanje 

nivoja geometrijskega razmišljanja je eden izmed glavnih ciljev pri poučevanju matematike. 

 

Diplomsko delo opisuje Van Hielovo teorijo. Trenutno je ta teorija najbolj razširjen opis 

učenčevega razmišljanja o ravninski geometriji. Omenjena teorija lahko s kombinacijo 

uporabe programov dinamične geometrije in s primernim učiteljevim vodenjem bistveno 

pripomore k dvigu učenčevega nivoja geometrijskega razmišljanja.  

 

V nadaljevanju se osredotočimo na tri najbolj tipične predstavnike programov dinamične 

geometrije, Geogebra (Geogebra 4), Cabri (Cabri Geometry II Plus) in Cinderella 

(Cinderella 2). Sledi opis vsakega programa. Vsi programi so dobri in primerni za učenje in 

poučevanje v osnovni ter srednji šoli, tudi za uporabo na fakulteti. Vendar pa kljub 

podobnostmi med njimi najdemo kar nekaj specifičnih razlik. Ne zanimajo nas vse 

značilnosti programov (uporaba drsnikov, tehnična podpora, animacije ipd), temveč le 

osnovne konstrukcije in njihov vpliv na izgradnjo matematičnih pojmov pri učencih. 

Primerjamo primernost ikon osnovnih ukazov, način konstruiranja osnovnih geometrijskih 

objektov, primerjamo problematiko zveznosti pri konstrukcijah, merjenje geometrijskih 

količin ipd. Zanima nas, ali bi katera izmed lastnosti bistveno vplivala na izbiro programa pri 

učiteljih matematike v osnovni šoli. V empiričnem delu diplomskega dela z metodo 

intervjuja pridobimo mnenja strokovnjakov, ki se pri svojem delu  srečujejo z omenjenimi 

programi. Odgovore povzamemo in poskušamo ugotoviti, kateri program je v določeni 

situaciji najboljša izbira. 

 

Ključne besede: Cabri, Cinderella, dinamična geometrija, Geogebra, programi dinamične 

geometrije.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

Comparison of selected dynamic geometry software  

 

Mathematical software is an important means for increasing motivation and for promoting 

activities for developing mathematical thinking. One of the main purposes in this respect is 

improving the level of geometric thinking.  

 

The diploma thesis starts with a description of Van Hiele theory, which is considered to be 

the best description of pupils’ understanding of two-dimensional geometry. The theory aims 

to improving pupils’ level of geometric thinking, which can be achieved also by combining 

dynamic geometry and teachers’ guidance.  

 

Next we will focus on three typical representatives of dynamic geometry software, namely 

Geogebra (Geogebra 4), Cabri (Cabri Geometry II Plus) and Cinderella (Cinderella 2). All of 

them are suitable for teaching in lower and upper secondary school, high school and college. 

However, they differ in specifics that are important in certain learning situations. We do not 

pay attention to all technical features (using scrollbar, technical support, animations etc). 

Instead we consider the very basic constructions, and how they affect the formation of 

students' mathematical concepts. We compare the appropriateness of icons for basic 

commands, the way of constructing the basic geometry shapes, the problems of continuity of 

constructions, the way of measuring geometric quantities etc. Our basic question is whether 

any of these features affects the choice of the software made by mathematics teachers. The 

empirical part of the thesis consists of interviews with experts who are familiar with all the 

considered software. The summary of their answers will hopefully help to determine, which 

program is suited for particular situations.  

 

 

Keywords: Cabri, Cinderella, dynamic geometry, dynamic geometry software, Geogebra. 

 

 

 



 

 

 KAZALO VSEBINE 

0. UVOD.........................................................................................................................1 

1. DINAMIČNA GEOMETRIJA ................................................................................3 
1.1. INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI POUKU 

MATEMATIKE ......................................................................................................3 
1.2. DINAMIČNA GEOMETRIJA ...........................................................................5 
1.2.1. RAZISKAVE O UPORABI DGS .................................................................9 

1.3. STOPNJE GEOMETRIJSKEGA MIŠLJENJA PO VAN HIELU ..................10 

2. OPIS IZBRANIH PROGRAMOV DINAMIČNE GEOMETRIJE...................12 
2.1. OPIS PROGRAMA GEOGEBRA ...................................................................12 
2.2. OPIS PROGRAMA CABRI .............................................................................13 

2.3. OPIS PROGRAMA CINDERELLA ................................................................14 
2.4. UPORABNIŠKI VMESNIKI ...........................................................................15 

3. PRIMERJAVA IZBRANIH PROGRAMOV DINAMIČNE GEOMETRIJE .19 
3.1. PREMICA, POLTRAK, DALJICA .................................................................19 

3.1.1. KONSTRUIRANJE PREMIC V PROGRAMIH ........................................20 
3.1.2. POLTRAK ...................................................................................................25 
3.1.3. DALJICA .....................................................................................................25 
3.1.4. KONSTRUIRANJE PREMICE SKOZI DVE TOČKI ...............................26 

3.2. KONSTRUIRANJE KROŽNICE ....................................................................28 
3.2.1. PRESEČIŠČA DVEH KROŽNIC ...............................................................29 

3.3. MERJENJE KOTOV ........................................................................................33 
3.4. KONSTRUIRANJE SIMETRAL DALJIC IN SIMETRAL KOTA ...............36 

3.5. RAZDALJA MED DVEMA TOČKAMA .......................................................42 
3.6. MERJENJE OBSEGA IN PLOŠČINE KROGA .............................................44 

3.7. TRANSFORMACIJE .......................................................................................47 
3.7.1. ZRCALJENJE OBJEKTA PREKO PREMICE ..........................................48 
3.7.2. ZRCALJENJE OBJEKTA PREKO TOČKE ..............................................50 

3.8. PISANJE TEKSTOV........................................................................................51 
3.9. RISANJE GRAFOV FUNKCIJ .......................................................................52 

3.9.1. PRESEČIŠČE GRAFA FUNKCIJE IN PREMICE ....................................53 

3.10. MAKROJI ......................................................................................................55 
3.11. POMOČ / PODPORA UPORABNIKU .........................................................58 

4. EMPIRIČNI DEL ...................................................................................................60 
4.1. NAMEN EMPIRIČNEGA DELA ....................................................................60 

4.2. METODOLOGIJA ...........................................................................................62 
4.3. IZVEDBA IN ANALIZA .................................................................................63 
4.4. POVZETEK UGOTOVITEV .........................................................................81 

5. SKLEP .....................................................................................................................85 
VIRI IN LITERATURA ............................................................................................86 
PRILOGE ....................................................................................................................88 



 

 

KAZALO SLIK  

 
Slika 1: Modeliranje na dinamičen način ................................................................................. 7 
Slika 2: Primer iskanja geometrijskega mesta točk .................................................................. 8 
Slika 3: Okno Geogebre.......................................................................................................... 16 
Slika 4: Okno Cabrija ............................................................................................................. 17 
Slika 5: Okno Cinderelle ........................................................................................................ 18 

Slika 6: Ikoni za premico; prva je iz Cabrija, druga iz Geogebre........................................... 20 
Slika 7: Ikoni za premici v Cinderelli. Prva ikona predstavlja »draw line through point«, 

druga pa »draw connecting line«. ........................................................................................... 20 
Slika 8: Določanje naklona premice v Cabriju ....................................................................... 21 

Slika 9: Konstruirana premica v Cabriju ................................................................................ 21 
Slika 10: Konstruiranje premice v Geogebri .......................................................................... 22 
Slika 11: Konstruirana premica v Geogebri ........................................................................... 23 
Slika 12: Konstruirana premica z ikono »draw line through point« ....................................... 24 

Slika 13: Konstruirana premica v Cinderelli »draw connecting line« .................................... 24 
Slika 14: Ikoni za poltrak; Cabri in Geogebra ........................................................................ 25 
Slika 15: Konstruirane daljice; prva v Cabriju, druga v Geogebri in tretja v Cinderelli ........ 25 
Slika 16: Prva premica skozi dve točki .................................................................................. 26 

Slika 17: Druga premica skozi dve točki ................................................................................ 26 
Slika 18: Premica skozi točki v Cabriju ................................................................................. 27 

Slika 19: Ostali točki v Cabriju .............................................................................................. 27 

Slika 20: Presek dveh krožnic v Geogebri .............................................................................. 29 

Slika 21: Premikanje krožnice s središčem B v levo .............................................................. 30 
Slika 22: Krožnici se prekrivata ............................................................................................. 30 

Slika 23: Točka P skoči na spodnje presečišče ....................................................................... 30 
Slika 24: Nadaljnjo premikanje v levo ................................................................................... 31 
Slika 25: Krožnici razmaknemo ............................................................................................. 31 

Slika 26: Premikanje krožnice s središčem B v desno ........................................................... 31 
Slika 27: Presečišče dveh krožnic v Cinderelli....................................................................... 32 

Slika 28: Točka P ne preskoči na spodnje presečišče ............................................................. 32 

Slika 29: V Geogebri izmerjen kot   BDC in   CDB ........................................................... 34 
Slika 30: Izbočeni kot v Cabriju ............................................................................................. 34 
Slika 31: Pozitivno orientirana izbočena kota ........................................................................ 35 

Slika 32: Nove vrednosti kotov po rotiranju točke C v nasprotni smeri urinega kazalca okoli 

oglišča A ................................................................................................................................. 35 
Slika 33: Simetrala kota med dvema premicama v Cabriju ................................................... 37 

Slika 34: Simetrala kota s kliki na tri točke v Geogebri ......................................................... 37 
Slika 35: Simetrala kota s kliki na dve premici v Geogebri ................................................... 38 

Slika 36: Nakazan kot za konstrukcijo simetrale kota v Cinderelli ........................................ 39 
Slika 37: Konstruirana simetrala kota v Cinderelli................................................................. 39 
Slika 38: Trikotniku včrtana krožnica v Geogebri ................................................................. 40 

Slika 39: Trikotniku včrtana krožnica v Cabriju .................................................................... 41 
Slika 40: Trikotniku včrtana krožnica v Cinderelli ................................................................ 41 

Slika 41: Točka S pred vlečenjem oglišč trikotnika ............................................................... 42 
Slika 42: Točka S po vlečenju oglišč trikotnika ..................................................................... 42 

Slika 43: Razdalja med dvema točkama v Geogebri .............................................................. 43 
Slika 44: Razdalja med dvema točkama v Cabriju ................................................................. 43 
Slika 45: Merjenje razdalje med dvema točkama v Cinderelli ............................................... 44 



 

 

Slika 46: Izmerjena razdalja med dvema točkama v Cinderelli ............................................. 44 
Slika 47: Obseg in ploščina kroga v Geogebri ....................................................................... 45 
Slika 48: Obseg in ploščina kroga v Cabriju .......................................................................... 45 
Slika 49: Ploščina kroga v Cinderelli ..................................................................................... 46 

Slika 50: Prezrcaljena točka C v Geogebri ............................................................................. 48 
Slika 51: Prezrcaljena točka C v Cinderelli ............................................................................ 48 
Slika 52: Zrcaljenje daljice preko premice v Cinderelli ......................................................... 49 
Slika 53: Zrcaljenja kota preko premice v Geogebri .............................................................. 49 
Slika 54: Zrcaljenje daljice preko točke v Cinderelli ............................................................. 50 

Slika 55: Pojavno okno za pisanje in oblikovanje besedila v Geogebri ................................. 51 
Slika 56: Pisanje in oblikovanje besedila v Cabriju ............................................................... 52 
Slika 57: Pojavno okno za zapis funkcij v Cinderelli ............................................................. 53 

Slika 58: Iskanje presečišč med funkcijo in premico v Geogebri .......................................... 54 
Slika 59: Iskanje presečišč med premico in funkcijo v Cabriju ............................................. 54 
Slika 60: Iskanje presečišč med premico in funkcijo v Cinderelli ......................................... 55 
Slika 61: Konstruiran kvadrat v Geogebri .............................................................................. 56 

Slika 62: Uporabljen makro .................................................................................................... 56 
Slika 63: Pitagorov izrek v Geogebri...................................................................................... 57 
Slika 64: Dve krožnici se sekata v eni točki ........................................................................... 73 
Slika 65: Krožnici se prekrivata ............................................................................................. 74 

Slika 66: V Geogebri in Cabriju točka P skoči na spodnje presečišče ................................... 74 
Slika 67: V Cinderelli točka P ne skoči na spodnje presečišče .............................................. 74 

Slika 68:Konstruirana simetrala kota v Geogebri s kliki na tri točke ..................................... 76 
Slika 69: Konstruirana simetrala kota in sokota v Geogebri s kliki na premice..................... 76 

 



 

 

KAZALO TABEL  

 
Tabela 1: Način dela intervjuvancev s programi dinamične geometrije ................................ 63 

Tabela 2: Predstavitev ikon premice in način konstruiranja ................................................... 67 
Tabela 3: Predstavitev poltraka .............................................................................................. 69 
Tabela 4: Različni načini konstruiranja krožnice ................................................................... 72 
Tabela 5: Različno konstruiranje simetrale kota .................................................................... 75 
Tabela 6: Različno merjenje kotov ......................................................................................... 77 

Tabela 7: Različno merjenje razdalje ..................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

0. UVOD 

»Učitelj doseže z multimediji večjo nazornost, natančnost in dinamiko pri prikazovanju 

predmetov, pojavov in procesov kot z uporabo klasičnih učnih pripomočkov.  

… S pomočjo medijev postane za neposredno ponazoritev dostopna težko dosegljiva in 

predstavljiva stvarnost. » (Kokol-Voljč, 2006,str. 45).  

 

Računalnike in sodobno tehnologijo danes zasledimo na vsakem koraku. Obdani smo z 

moderno tehnologijo, ki nam olajšuje vsakdanje delo in nam pomaga pri obvladovanju 

ogromnih količin podatkov. Uporaba računalnika je postal nepogrešljiv del skoraj vsakega 

poklicnega delovanja.  

 

Računalniki in sodobna tehnologija so prodrli tudi v izobraževanje. Učenci v osnovni šoli po 

večini že obvladajo uporabo interneta, družbenih omrežij, programov za obdelavo slik, 

besedil in poznajo različne računalniške igre. Zaradi množične uporabe računalnika v 

vsakdanjem življenju je potrebno učence seznaniti tudi z drugimi operacijskimi sistemi in z 

različnimi uporabniškimi programi. Učenci bodo s širokim spektrom znanja računalništva 

usposobljeni in veliko bolj dovzetni tudi za druge, nove programe, s katerimi se bodo 

srečevali v nadaljnjem izobraževanju in kasneje pri svojem delu.  

 

Da bi učence seznanili z novimi programi, morajo biti v prvi vrsti učitelji dovzetni za 

uporabo računalnika pri pouku, na voljo pa morajo imeti tudi primerno opremljeno 

računalniško učilnico. Učitelj lahko računalnik uporabi samostojno, kot prikaz nove snovi ali 

pa poskrbi, da ga uporabljajo učenci samostojno ali v manjših skupinah. Za matematiko 

imamo na voljo širok spekter matematičnih programov. Pri pouku matematike je uporaba 

dinamičnih programov ena izmed ključnih izbir. Poleg plačljivih programov so na voljo tudi 

zastonjski programi, ki so lahko dovolj dober pripomoček pri poučevanju matematike. Pri 

izbiri programa in načinu dela mora biti učitelj pozoren na to, da program uporablja 

strokovno, didaktično korektno in da učenci sledijo njegovemu delu. Če stremimo k temu, da 

učenci samostojno uporabljajo program, jih moramo usposobiti v tolikšni meri, da so zmožni 

samostojnega odkrivanja matematičnih lastnosti in odkrivanja pravilnosti njihovih hipotez.  
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Na začetku diplomskega dela je potrebno podati najprej nekaj besed o vedno bolj pogosti 

uporabi IKT pri pouku. Spoznali bomo programsko opremo, ki se lahko uporablja pri pouku 

matematike. Nato se bomo osredotočili na dinamično geometrijo in bolj podrobno spoznali 

tipične predstavnike omenjenih programov; Geogebra (Geogebra 4), Cabri (Cabri Geometry 

II Plus) in Cinderella (Cinderella.2). 

 

V nadaljevanju diplomske naloge je opisan model Van Hielove teorije, ki je trenutno 

najboljši opis učenčevega razmišljanja o dvo-dimenzionalnih oblikah oziroma o 

geometrijskem razmišljanju. Začetki teorije segajo v leto 1957 kot rezultat doktorske 

disertacije zakoncev Dina van Hiele-Geldof in Pierre van Hiele na Univerzi Utrecht na 

Nizozemskem. Kasneje je bilo izvedenih še veliko študij na podlagi omenjene teorije. 

Potrebno je poudariti, da je model Van Hiele močno vplival na oblikovanje učnih načrtov pri 

geometriji.  

 

Sledi opis posameznih programov in nato primerjava. Programi imajo številne značilnosti, v 

nekaterih se ujemajo, v drugih ne. Ne zanimajo nas značilnosti povezane zgolj s 

poučevanjem (uporaba drsnikov, tehnična podpora, animacije ipd), temveč konstrukcije in 

njihov vpliv na izgradnjo matematičnih pojmov pri učencih. Primerjamo primernost ikon 

osnovnih ukazov, način konstruiranja osnovnih geometrijskih objektov, primerjamo 

problematiko zveznosti pri konstrukcijah, merjenje geometrijskih količin ipd. Zanima nas, 

ali bi katera izmed lastnosti bistveno vplivala na izbiro programa pri učiteljih matematike v 

osnovni šoli. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo naredili intervju s strokovnjaki, ki 

se pri svojem delu ukvarjajo z dinamično geometrijo, bodisi pri poučevanju, razvojnem delu 

na projektih ali raziskovalnem delu. Predvsem nas zanima njihovo mnenje o nekaterih 

specifičnih razlikah med programi dinamične geometrije. Njihove odgovore bomo povzeli in 

jih predstavili v empiričnem delu diplomskega dela.  
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1. DINAMIČNA GEOMETRIJA 

1.1. INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI 

POUKU MATEMATIKE 

 

V različnih koncih sveta in v različnih šolskih sistemih se vrstijo številne empirične in 

analitične raziskave, med drugimi tudi o uporabi računalniške programske opreme na 

področju matematike. Tovrstno programsko opremo lahko glede na možnosti in področje 

uporabe pri pouku matematike razdelimo v naslednje skupine: 

 

 Programi za simbolno računanje (CAS - Computer Algebra System; npr. Derive, 

Mathematica). 

 Programi za dinamično geometrijo (DGS – Dynamic Geometry Software; npr. Cabri 

Geometry, The Geometr's Sketchpad, Geogebra, Cinderella). 

 Programi za obdelavo podatkov in statistiko (npr. Fathom, SPSS). 

 Drugi programi na numerični osnovi (npr. programi za risanje funkcij: Grapher, 

Graph Sketcher, Graph). 

Posebej intenzivno potekajo raziskave za programe dinamične geometrije in programe za 

simbolno računanje (Kokol-Voljč, 2006).  

 

 V letu 1994 je bila na Zavodu RS za šolstvo ustanovljena prva razvojna skupina za osnovno 

šolo, ki se ukvarja z razvojem uporabe tehnologije pri poučevanju in učenju matematike. 

Dve leti kasneje je bila ustanovljena še skupina za srednje šole. Njuno delovanje je bilo na 

začetku osredotočeno na uvedbo programa Cabri v osnovni šoli in na uvedbo programa 

Derive v srednji šoli. Skupini sta sprva delovali ločeno. Pripravili sta knjižico za pomoč 

učiteljem pri uporabi programa, organizirali program usposabljanja učiteljev in izvedli kar 

nekaj seminarjev za učitelje matematike. Prvi koraki za posodobitev pouka matematike so 

bili storjeni, saj je bilo moč zaznati premik pri poučevanju geometrije v osnovni šoli, malo 

manj pa v srednji šoli. Dodatno spodbudo k uporabi računalniških programov je doprinesel 

učni načrt, ki je podajal uporabo tehnologijo kot alternativno možnost pri poučevanju 

(Rojko, 2008).  
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V zadnjem času se je na tehnološkem področju veliko spremenilo. Skupina se ukvarja 

predvsem z reševanjem problemov, ki ovirajo razvoj uporabe tehnologije. Delovanje skupine 

je bilo osredotočeno na uvedbo programa dinamične geometrije Cabri Geometre v pouk 

matematike, v srednji šoli pa na uvedbo programa Derive. Kasneje je skupina z nadaljnjimi 

aktivnostmi prišla v stik še z enim dinamičnim programom, Geometer's Sketchpad. Glavni 

cilj skupin je bilo uvajanje omenjenih programov v osnove in srednje šole (Rojko, 2008).  

 

Pri načrtovanju novega učnega načrta so že leta 2007 predvidevali uporabo tehnologije 

predvsem z namenom razvijanja matematičnih pojmov, raziskovanja in modeliranja, 

avtomatizacije določenih postopkov, predstavljanja rezultatov dela in preverjanja znanja. Pri 

tem je možna uporaba različnih vrst tehnologije, predvsem pa so izpostavljena numerična 

žepna računala, programi dinamične geometrije, programi za delo s funkcijami, računalniške 

preglednice in dinamični programi za delo s podatki, internet kot vir elektronskih učnih 

gradiv, možnosti uporabe spletnih učilnic, orodja za zapis in prikazovanje podatkov ter 

rezultatov dela (Rojko, 2008).  

 

Torej je sprejeti učni načrt iz leta 2011 napredoval v smislu tehnologije glede na prejšnje. 

Pomembno je, da ima tehnologija jasno vlogo in cilje v procesu učenja matematike. Na 

začetku delovanja razvojne skupine je bil glavni problem pomanjkanje ustrezne programske 

opreme za didaktično uporabo. Danes pa je z napredovanjem tehnologije glavni problem 

opremljenost šol z ustreznimi tehnološkimi orodji za didaktično uporabo pri pouku 

matematike. Glavni premik je bil storjen v učnih načrtih, ki predpisujejo uporabo tehnologije 

z jasnimi cilji in načini uporabe, prav tako pa je uspešno tudi usposabljanje učiteljev. 

Razvojna skupina bo tudi v prihodnje nadaljevala s proučevanjem uporabe različnih tipov 

tehnologije pri pouku matematike v skladu z učnim načrtom in poglabljala osveščenost 

učiteljev preko seminarjev, študijskih skupin, konferenc in drugih strokovnih srečanj (Rojko, 

2006). 

 

Trenutno veljavni učni načrt iz leta 2011 predvideva, da sodobna tehnologija omogoča in 

podpira različne pristope k poučevanju in učenju matematike. Cilje informacijsko-

komunikacijske tehnologije uvrščamo med cilje kroskurikularnih tem. Učitelji v letni 

pripravi in v pripravah na pouk razporejajo zaporedje operativnih ciljev in vsebin, 

vključujejo kompetence, cilje medpredmetnih področij in cilje kroskurikularnih tem (Učni 

načrt za matematiko, 2011, str. 8). 
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Učni načrt za programe dinamične geometrije predvideva, da lahko učenci s pomočjo 

programov dopolnijo razumevanje geometrije, predvsem geometrijske konstrukcije. 

Dinamičnost geometrijske slike, ki jo omogočajo programi dinamične geometrije, odpira 

učencem vpogled v povezave med matematičnimi pojmi (Učni načrt za matematiko, 2011, 

str. 80-81). 

 

Vendar pa velja poudariti, da naj bodo računalniška orodja le pripomoček za doseganje 

ciljev. Programi dinamične geometrije ne služijo le za olajšanje miselnih procesov, temveč 

pomagajo tudi pri izoblikovanju, transformiranju in posredovanju aktivnosti uporabnika. Z 

uporabo orodij se aktivnost ne bo zmanjšala in tudi postopki konstruiranja ne bodo natančno 

določeni. Pri učenju geometrije z uporabo DGS ni primerno, da direktno vključimo vse 

geometrijske izreke in direktne manipulacije. Veliko bolje je, da posredujemo indirektne 

manipulacije. To pomeni, da naj bo učenje z uporabo računalniškega orodja le v pomoč pri 

miselnemu učenju (Jones, 1999, 247-248). 

  

1.2. DINAMIČNA GEOMETRIJA 

 

Pouk matematike v osnovni šoli ločimo na tri področja; pouk algebre in analize, pouk 

geometrije in delo s podatki. Pri geometriji se srečujemo z geometrijskimi objekti, ki so 

osnovni gradniki pri risanju oziroma načrtovanju. Osnovni geometrijski objekti so: točka, 

premica, daljica in krožnica. Najprej pa nekaj besed o razliki med geometrijsko risbo in 

geometrijsko konstrukcijo.  

 

Geometrijska risba je nabor osnovnih objektov na ravnini, kjer so objekti med seboj 

neodvisni. Geometrijska konstrukcija pa je izdelana po točno določenemu postopku, 

osnovne objekte med seboj povezujemo in so med seboj odvisni. Kot primer si poglejmo dva 

enakostranična trikotnika. Prvi naj bo konstruiran, drugi pa naj bo le narisan in čim bolj 

podoben prvemu. Če spreminjamo oglišče prvega, se bodo lastnosti enakostraničnega 

trikotnika ohranile, ker se bodo ohranili vsi postopki potrebni za konstrukcijo 

enakostraničnega trikotnika. Pri spreminjanju oglišča drugega trikotnika, pa bo trikotnik 

postal raznostraničen.  
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Pri pouku konstruiramo geometrijske objekte s svinčnikom, ravnilom in šestilom na papir, 

kar predstavlja statično geometrijo. Tako načrtane konstrukcije ni možno premikati ali 

spreminjati, zato je potrebno narisati novo konstrukcijo, če želimo kak objekt spremeniti. 

Slabost statične geometrije je, da včasih učenci dobijo napačne predstave o geometrijskih 

objektih in da nam vzame veliko časa, da narišemo več različnih risb ali konstrukcij. 

Nasprotje statične geometrije je dinamična geometrija. 

 

Dynamic Geometry Software (DGS) ali slovensko: »programi za dinamično geometrijo« je 

oznaka, ki izhaja iz angloameriškega prostora, označuje pa računalniške programe, s 

katerimi lahko na dinamičen način modeliramo pojme evklidske geometrije. Leta 1988 je bil 

na enem izmed mednarodnih kongresov predstavljen prvi tovrstni didaktični računalniški 

program. Danes število programov za DGS vse hitreje narašča. Najbolj znani programi za 

DGS so: The Geometer's Sketchpad, Geolog, Thales, The Geometric Supersuposer, Euklid, 

Cinderella, Autograph, R.i.Š., Geogebra, Cabri (Kokol-Voljč, 2006). 

 

Glavne značilnosti programov DGS so: 

 Evklidsko geometrijo lahko modeliramo na dinamičen način. 

 Omogoča makroje (v en ukaz lahko združimo sekvenco konstrukcijskih ukazov). 

 Omogočajo prikaz »geometrijskega mesta točk« (omogoča vizualizacijo poti gibanja 

točk, ki so v nekem odnosu s kakimi drugimi obstoječimi geometrijskimi elementi). 

(Kokol-Voljč, 2006)  

 

Modeliranje na dinamičen način pomeni, da lahko na poljuben način pomikamo določene 

geometrijske objekte. Tovrstnemu pomikanju pravimo »vlečenje«. S tem omogočimo 

hitrejše spreminjanje konstrukcij, kot pri statični geometriji. Ta dinamičnost omogoča, da 

učenci v krajšem času bolje spoznajo lastnosti geometrijskih elementov, primer: učenci 

morajo z vlečenjem oglišč in merjenjem ugotoviti, ali se diagonali v paralelogramu 

razpolavljata (slika 1).  

 



 

7 

 

 

Slika 1: Modeliranje na dinamičen način 

 

Za raziskovanje geometrijskih pojmov z vlečenjem je potrebno ustrezno konceptualno 

znanje. Učenec mora poznati in razumeti obravnavane pojme. Ob nadaljnjem raziskovanju 

se učenec uči postavljati hipoteze in s pomočjo DGS preveri pravilnost svoje trditve. S 

pomočjo DGS si lahko postavi izzive, ki si jih pri običajnem pouku ne more.  

 

Naslednja pomembna značilnost DGS so makroji. Ti nam omogočijo, da se pri konstruiranju 

osredotočimo na bistvo nalog in se ne ukvarjamo z nepomembnimi konstrukcijskimi detajli. 

Makroji bodo bolje opisani v poglavju 3.10.  

 

Pri iskanju »geometrijskega mesta točk« opazujemo, kakšno sled opiše izbrana točka med 

premikanjem drugih objektov. Kot primer: če učencu damo nalogo, naj nariše množico točk, 

ki so od izbrane točke oddaljene za dano razdaljo, jih večina tega ne bi znala konstruirati. S 

pomočjo DGS lahko učenci sledijo gibanju in vidijo, da je množica točk pravzaprav krožnica 

z danim središčem (slika 2).  
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Slika 2: Primer iskanja geometrijskega mesta točk 

 

Programe DGS lahko s pridom uporabimo pri pouku, dodatnem pouku in matematičnih 

delavnicah. Potrebujemo le ustrezno opremljeno računalniško učilnico. Pred uporabo 

programa je potrebno temeljito premisliti, katere učne cilje želimo doseči, kako jih bomo 

dosegli (možna uporaba učnih listov) in kateri program bi najbolj ustrezal našim potrebam.  

 

V osnovni šoli lahko programe DGS uporabimo pri naslednjih učnih enotah: 

 Spoznavanje nekaterih geometrijskih elementov (točka, daljica, premica, poltrak, 

krog, krožnica, kot) in odnosov med njimi (pravokotnost, vzporednost, merjenje 

razdalj, razpolovišča, merjenje kotov, odnosi med koti). 

 Geometrijski liki (načrtovanje, obseg, ploščina). 

 Transformacije (zrcaljenje čez točko in premico, premik, vrtež). 

 Pitagorov izrek, izreki o krogu. 

 Predstavitev koordinatnega sistema, linearna funkcija. 

 

V srednji šoli lahko program uporabimo pri risanju in spoznavanju lastnosti funkcij, 

odvajanju, učenju Talesovega izreka, izreki v trikotniku ipd.  

 

Od vsakega učitelja posebej je odvisno, kako bo in če sploh bo uporabil program DGS. 

Možnosti je veliko, vsekakor pa je uporaba DGS primeren pripomoček pri pouku 

matematike. Učitelj lahko uporabi DGS za uvodno motivacijo ali kot pripomoček za 

demonstracijo, vendar pa je tu potrebno paziti, da je dovolj kratka in razvidna. Lahko se 
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poslužujemo računalniške učilnice, kjer učenci samostojno delajo s programom, v dvojicah 

ali skupinah. Če se odločimo, da bodo učenci uporabljali DGS, je pomembno, da jih 

predhodno seznanimo s programom. Potrebno je predstaviti osnovne funkcije programa in 

ukaze, katere bodo uporabljali pri svojem delu. Učitelji pri uvajanju dinamične geometrije 

pogosto naredijo napako, ker preveč površno prikažejo ukaze in delajo take tipe nalog, ki so 

bolj primerne za statično geometrijo. Po predstavitvi programa z učenci vodeno rešujemo 

naloge s kratkimi primeri. Ko učenci usvojijo program naj potem samostojno rešujejo naloge 

z jasnimi navodili. Učitelj naj bo nenehno na voljo učencem, da jim pomaga in vodi pri delu. 

Če opazimo, da se hitrejši učenci začnejo dolgočasiti, jih lahko zaposlimo z dodatnimi 

nalogami ali pa jih zaposlimo kot »asistente«. Pomembno je, da na koncu ure preverijo 

rezultate in ponovijo usvojeno znanje.  

 

Konstrukcijske aktivnosti s klasičnim geometrijskim orodjem so pomemben korak pri 

razvoju geometrijskih pojmov. Uporaba DGS pri pouku naj obogati in dopolni razvijanje 

geometrijskih pojmov, vendar pa naj ne nadomesti risanja s klasičnim geometrijskim 

orodjem. Uporaba DGS namreč omogoča kvalitetnejše posploševanje in s tem adekvatnejšo 

izgradnjo matematičnega pojma (Kokol-Voljč, 2006). 

1.2.1. RAZISKAVE O UPORABI DGS 

 

Rezultati mnogih raziskav so pokazali, da uporaba DGS pri matematiki pozitivno vpliva na 

razumevanje geometrije, hkrati pa so zastopane različne didaktične komponente. Ena izmed 

najmočnejših didaktičnih komponent je komponenta vizualizacije. Omogoča nam nazorne 

predstavitve geometrijskih elementov v ravnini, lahko pa tudi v tridimenzionalnem prostoru. 

Konstrukcije, ki jih izvajamo s programi DGS, temeljijo na principu konstrukcij z ravnilom 

in šestilom, kar nam omogoča, da se izognemo nenatančnih konstrukcij. To je lahko zelo 

spodbudno za učence s šibkimi grafomotoričnimi spretnostmi. Uporaba DGS tudi pozitivno 

vpliva na razumevanje geometrijskih dokazov, izboljšuje kognitivne povezave med 

geometrijo in analizo, izboljšuje razumevanje matematičnih definicij, povečuje kreativnost 

in motiviranost učencev. Uporaba DGS pozitivno vpliva na razvoj geometrijskih pojmov in 

razvijanje povezav med geometrijo ter drugimi področji matematike (Kokol-Voljč, 2006).  

 

Neka študija z učenci razredne stopnje osnovne šole je pokazala, da so učenci po uporabi 

programa Cabri zelo jasno razlikovali med premico, poltrakom in daljico, učenci so brez 

dodatnih navodil znali narisati premico, poltrak in daljico tudi s svinčnikom in ravnilom. 
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Verbalno sposobnejši učenci pa so znali opisati določene lastnosti premice, poltraka in 

daljice (Kokol-Voljč, 2006). 

 

Iz raziskav je bilo moč zaslediti, da so učenci pri uporabi DGS uporabljali izraze, ki niso 

ustrezali matematičnim terminom. To lahko postane ovira pri konstruiranju in pri doseganju 

učnih ciljev. Prav tako je potrebna pozornost, da učenci pri delu ne bi spreminjali slike na 

način, kako bi morala »izgledati«, temveč da bi se ob morebitnih napakah osredotočili na 

pravilen konstrukcijski proces. Pri morebitnih težavah učencev med delom mora biti učitelj 

pozoren ali gre za težave, ki izhajajo iz pomanjkanja znanja iz matematike, ali pa morda za 

težave iz programskega dela, torej, da učenec ni vešč dela z računalnikom (Jones, 1999, str. 

252-254). 

 

Potrebno je dobro premisliti o načinu uporabe dinamične geometrije. Raziskave so pokazale, 

da v procesu učenja in poučevanja neprimerno uporabljeni programi dinamične geometrije 

lahko celo poslabšajo znanje učencev.  

1.3. STOPNJE GEOMETRIJSKEGA MIŠLJENJA PO VAN HIELU 

 

V osnovnih in srednjih šolah se pri poučevanju geometrije poudarjajo definicije in lastnosti 

likov, kar ni najbolj primerno. Veliko bolj smiselno bi bilo, da bi si učenci skozi učenje 

razvili pomembne geometrijske koncepte in načine sklepanja, da bi lahko analizirali 

prostorske probleme in situacije. Pouk bi moral biti namenjen dvigu učenčevega 

razmišljanja. Trenutno je najboljši opis učenčevega razmišljanja o dvo-dimenzionalnih 

oblikah Van Hielova teorija o geometrijskem razmišljanju (Olkun, 2009, str. 1). 

 

Izboljšanje nivoja geometrijskega razmišljanja je eden izmed glavnih ciljev matematičnega 

izobraževanja. S pomočjo dinamičnih programov lahko organiziramo izobraževalne 

aktivnosti tako, da poudarijo učenčevo učenje skozi raziskovanje, namesto učenja specifičnih 

matematičnih vsebin. Pomembno vlogo imajo vprašanja učitelja, njegova strokovnost in 

sposobnost vodenja diskusije. Učitelj naj postavlja več odprtih vprašanj namenjenim 

konceptualnemu znanju, hkrati pa mora upoštevati, da učencu nameni dovolj časa, da lahko 

ta oblikuje odgovor. Če imamo v razredu različne učence z različnim nivojem znanja, lahko 

učitelj zagotovi aktivnost učencev s pomočjo delovnih listov. Naloge morajo biti podane 

tako, da zahtevajo razmislek učenca, hkrati pa moramo upoštevati, da je zahtevano 

razmišljanje primerno otrokovi sposobnosti (Olkun, 2009, str. 2).  
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Najnižja stopnja razmišljanja po teoriji Van Hiela se imenuje vizualizacija (tudi stopnja 0). 

Začne se z neverbalnim razmišljanjem (Van Hiele, P, 1999). Na tej stopnji razmišljanja 

učenci like prepoznajo na podlagi izkušenj. Učenec lahko identificira obliko, vendar pa ne 

prepozna specifičnih lastnosti objekta, npr. učenec je sposoben identificirati štirikotnik, 

vendar pa ne prepozna, da ima 4 enake stranice (Olkun, 2009, str. 2). 

 

Naslednja stopnja se imenuje opis (stopnja 1). Učenec lik prepozna in opiše njegove 

značilnosti. Za opisovanje oblik in lastnosti je pomembno izražanje. Primer: pravokotnik ima 

štiri stranice in štiri prave kote. Nasprotni stranici sta enaki (Olkun, 2009, str. 2).  

 

V tretjem nivoju, imenovanem tudi neformalni nivo dedukcije (definicija) lahko učenec 

logično povezuje lastnosti objektov, zmožen je oblikovanja definicije. Primer: Kvadrat je 

pravokotnik, kadar ima nasprotne stranice enake in ima štiri prave kote (Olkun, 2009, str. 2). 

 

Zadnja dva nivoja, četrta (dedukcija) in peta (abstraktnost) stopnja, nista več dosegljiva v 

osnovni šoli, temveč na srednji šoli in fakultetah (Olkun, 2009, str. 2). 

 

Kako učence spodbujati, da bodo razvili mišljenje? Po mnenju Van Hiela je razvoj mišljenja 

v precejšnji meri odvisen od vodenja in ne toliko od biološkega razvoja posameznika. Za 

čim boljši prehod med stopnjami je potrebno spodbujati učence in uvesti primerno zaporedje 

aktivnosti. Začeti je potrebno z raziskovanjem, oblikovati in graditi nova spoznanja na že 

obstoječih znanjih ter uporabljati temu primerne izraze. Zaključimo s povzetkom, ki pomaga 

učencu povezati nova in stara znanja (Van Hiele, P, 1999). 

 

Uporaba dinamičnih programov se je izkazala kot učinkovita metoda za učenje geometrije. 

Uporaba programov učencem omogoča odkrivanje novih lastnosti, relacij, vzorcev, hkrati pa 

tudi povečuje učenčevo samozavest. Raziskave so pokazale, da so se učenci približali 

problemu z več različnih zornih kotov in našli več možnih razlag ter da se geometrijski nivo 

razmišljanja iz manjšega v višji nivo razvija s pomočjo aktivnosti. S pomočjo učiteljeve 

usmeritve, vendar ne vodenja, bi bilo to pri standardnem pouku nemogoče. Za uspešen 

razvoj geometrijskega razmišljanja potrebujemo ustrezno programsko opremo. Na voljo 

imamo več programov DGS. Program, ki bi bil primeren za uporabo, mora biti enostaven, 

matematično dosleden in dobro pedagoško zasnovan (Olkun, 2009, str. 11).   
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2. OPIS IZBRANIH PROGRAMOV DINAMIČNE 

GEOMETRIJE 
 

2.1. OPIS PROGRAMA GEOGEBRA 

 

Geogebra je program dinamične geometrije. Začetki programa segajo v leto 2002, ko je 

Markus Hohenwarter ustvaril Geogebro kot magistrsko delo in jo kasneje nadgradil ter 

izpopolnil s pomočjo sodelavcev. Trenutno mu pri razvijanju programa pomaga mednarodni 

tim programerjev. Razvoj programa je namenjen predvsem podpori učenju in poučevanju 

matematike v šoli in doma. Program uvrščamo med prosto programsko opremo. Vključen je  

v distribucijo pod licenco GNU (General Public Licence). Enostavno si ga lahko prenesemo 

iz spletne strani, vendar za namestitev potrebujemo Javo različice 1.4 ali novejšo. Za 

uporabo programa ni nujna namestitev na računalnik, ker lahko program preizkusimo kar v 

spletnem brskalniku s pomočjo GeoGebra WebStart. Geogebra povezuje GEOmetrijo in 

alGEBRO, od koder izhaja tudi njeno ime. Program nam omogoča delo z geometrijo, vnos 

algebrskih enačb in računanje. Čeprav ima GeoGebra na voljo veliko funkcij in zmožnosti je 

program dovolj preprost in intuitiven za uporabo, zato je uporaben za učence v osnovnih 

šolah, dijakom in študentom pa na raziskovalni ravni. Učitelji ga lahko uporabijo kot orodje 

za pripravo spletnega e-gradiva ali učnih delovnih listih. Program je na voljo kar v 50 

jezikih, med drugim tudi v slovenščini, zato ga uporablja na milijone uporabnikov po vsem 

svetu. Na spletni strani www.geogebra.org najdemo priročnik, ki opisuje orodja in ukaze. 

Pod zavihki najdemo namige za lažjo uporabo, informacije o srečanjih uporabnikov, 

znanstvene članke in forum, kjer lahko po predhodni registraciji z uporabniki programa 

sodelujemo pri razvijanju programa, zastavimo vprašanje ali pomagamo drugim 

uporabnikom. Na spletni strani imamo na voljo GeoGebraTube, uradno zbirko konstrukcij, 

kjer lahko pregledamo in preskusimo primere učnih in delovnih listov. Novejša različica 

Geogebre 4.0 nam omogoča spletno objavljanje in deljenje rezultatov svojega dela. Preko 

GeogebraTube so za mlajše uporabnike razvili manj zahteven vmesnik GeoGebraPrim, prav 

tako pa so dodali nova orodja za analizo podatkov, računalo verjetnosti, vmesnik za 

raziskovanje funkcij, neenačbe, implicitne funkcije, izboljšano orodje s teksti, boljši prikaz 

enačb, animiranje točk na premicah, dinamične meje za drsnike in osi, izvoz v animirani 

grafiki. Pri obravnavi bomo uporabljali različico Geogebra 4.  
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2.2. OPIS PROGRAMA CABRI  

 
Cabri so izdelali v francoskem podjetju Cabrilog. Je preprost program namenjen za 

načrtovanje konstrukcij v evklidski geometriji. Uporabljajo ga lahko učenci v osnovni šoli, 

primeren pa je tudi za dijake in študente. Uporaben je za delo na področju geometrije, v 

določeni meri tudi na področju analize, trigonometrije, mehanike in optike. Sistemsko je 

nezahteven in tudi nezahteven glede grafične kartice. Je preprost za uporabo in razumljiv.  

 

Začetki programa segajo v leto 1986, ko je francoska raziskovalna skupina pod vodstvom 

Jean-Marie Laborde ustvarila interaktivno, raziskovalno orodje za poučevanje matematike 

imenovan Cabri I. Po letu 2000 so razvili izboljšano različico Cabri II Plus. Učenci in dijaki 

z njim lahko konstruirajo enostavne in bolj kompleksne geometrijske konstrukcije z 

osnovnimi geometrijskimi objekti. Ustvarjajo izraze z osnovnimi algebraičnimi koncepti, kot 

so števila, spremenljivke in operacije. Z merjenjem in spreminjanjem dolžin, kotov, 

položajev točk se posledično spreminjajo vrednosti v merjenih količinah in izračunih. Z 

manipulacijo objektov raziskujejo njihove lastnosti in opazujejo učinke transformacij. 

Učitelj lahko s pomočjo programa ustvari aktivnosti, ki olajšujejo razumevanje novih 

konceptov, spodbuja razumevanje izrekov in ustvari naloge, katere lahko posreduje na drugo 

programsko opremo. Cabri je možno uporabiti tudi v interakciji z grafičnim računalom in 

interaktivno tablo. Leta 2004 je izšla še različica Cabri 3D, ki nam omogoča dinamičen 

prikaz objektov v prostoru. Z njim lahko konstruiramo enostavne in kompleksne 

geometrijske oblike v prostoru. 

 

Kolektiv, ki ustvarja Cabri obsega učitelje, strokovnjake na področju računalništva in 

matematike. Glavni cilj pri ustvarjanju je narediti orodje, ki bi bilo primerno za poučevanje 

matematike, kjer bi abstraktni koncepti postali konkretni in bi bila zmožna manipulacije 

objektov. Danes je Cabri razširjen že po 35 državah sveta, vendar pa ga v slovenski različici 

še ni. Program za namestitev na računalnik ni zahteven, potrebujemo le okolje Java. Prosto 

dostopen je le za določeno obdobje. Če ga želimo dobiti v trajno rabo, ga je potrebno kupiti. 

Izbiramo lahko med različnimi licencami, odvisno od potreb in od števila uporabnikov.  

 

Na spletnih straneh Cabrija imamo na voljo posnetke, kjer je na nazoren način prikazano, 

kako začeti z uporabo programa. Predstavljene so ikone v orodni vrstici in njihova uporaba, 

primer, kako konstruirati trikotniku očrtano krožnico, navodila za vstavljanje slik, kako 
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ustvariti makroje, kako prenesti datoteko na splet ipd. Na voljo imamo primere, ki jih lahko 

uporabimo v razredu (primeri števil in operacij na številski premici, merjenje ploščin, 

podatkovno raziskovanje – metoda Monte Carlo, funkcije, ravninska geometrija, Pitagorov 

izrek, transformacije). Na njihovi spletni strani lahko spremljamo aktualne novosti programa 

in izvemo, kje bodo konference in izobraževanja o programu.  

2.3. OPIS PROGRAMA CINDERELLA  

 

Cinderella je program, ki nam omogoča delo v geometriji. Ni plačljiv in si ga lahko glede na 

vrsto operacijskega sistema prenesemo iz spletnih strani. Zastonjska različica bi načeloma  

zadostovala za potrebe osnovne šole. Lahko pa se odločimo tudi za nakup licence, kjer 

koristimo uporabo naprednejših funkcij. Začetki programa segajo v leto 1996, avtorja pa sta 

Jürgen Richter-Gebert in Ulli Kortenkamp. Cinderella temelji na zahtevnejših matematičnih 

teorijah in odkritjih devetnajstega stoletja s področja geometrije in kompleksne analize ter se 

nenehno spreminja in nadgrajuje.  

 

Sodobnejša različica programa se deli na tri glavne dele: 

 

 Cinderella – geometrijski modul (the geometry engine). 

 CindyScript – skriptni jezik (a functional programming language). 

 CindyLab – modul za simulacije (a physics simultation engine).  

 

Vsi deli programa so zasnovani tako, da delujejo med seboj neodvisno in se med seboj 

dopolnjujejo, kar tudi nakazuje logotip programa.  

 

CindyLab je okolje, v katerem simuliramo mehanske sklope in druge fizikalne pojave. 

Primeren je za prikazovanje fizikalnih eksperimentov. Ponuja nekaj osnovnih objektov, s 

katerimi je možno ustvariti od enostavnih do kompleksnih fizikalnih scenarijev.  

 

CindyScript je funkcijski programski jezik. Oblikovan je bil za potrebe programiranja 

matematičnih problemov v okolju, kjer se vhodni parametri dinamično spreminjajo glede na 

interakcijo uporabnika. Potrebno je nekaj učenja, da usvojimo uporabo jezika, vendar pa 

nam le-ta ponuja veliko možnosti, da lahko opišemo kompleksne situacije le z nekaj 

vrsticami dolgo kodo.  
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Danes se lahko srečamo z veliko programi, ki bi bili lahko primerni za izvajanje dinamične 

geometrije. Omenimo le nekaj značilnosti programa Cinderella. Je interaktiven program, kjer 

s pomočjo miške konstruiramo objekte in jih prosto premikamo po geometrijskem oknu. 

Konstrukcijo si lahko ogledamo v različnih pogledih, kot so evklidska, hiperbolična in 

eliptična geometrija. Celoten program je napisan v Javi in nezahteven za namestitev na 

računalnik. Vsako konstrukcijo je možno posredovati na spletno stran. V novejši različici 

Cinderella.2.0 so bile dodane transformacije, orodja za konstruiranje stožnic in konstrukcija 

fraktalov. Sliko konstrukcije lahko pretvorimo v pdf datoteko ali PostScript format. Program 

temelji na zahtevnejši matematični teoriji, podpira pa celo zvočne efekte. Program 

Cinderella podpira »elektronski svinčnik in tablico«. Omogoča, da prostoročno narišemo 

skico, ki jo nato Cinderella s pomočjo posebnega vmesnika prepozna in pretvori v 

geometrijske objekte, katere smo imeli namen konstruirati. V programu lahko konstrukcijo 

nadaljnje oblikujemo in preučujemo. Tak način uporabe programa lahko s pridom 

izkoristimo pri pouku z uporabo interaktivne table. V prihodnjih različicah pričakujemo še 

izboljšave programa Cinderella, npr: podpora v različnih jezikih, orodje za snemanje in 

distribucijo dela v programu. 

 

Cinderella bi bila zaradi svojih zmožnostih bolj primerna za uporabo v srednjih šolah ali pa 

za raziskovalne potrebe študentov na univerzi. Dijaki, predvsem matematično nadarjeni, 

lahko s pomočjo programa raziskujejo konstrukcije, vlečejo, merijo, preračunavajo, 

izdelujejo animacije, omogoča vpogled v 3D ipd. Pomaga jim, da lažje vizualizirajo 

geometrijske probleme. Možnost posredovanja konstrukcije na splet omogoča učitelju 

izdelavo interaktivnih vaj, dijakom pa omogoča »matematično« komunikacijo preko 

svetovnega spleta. Ker program ni preveden v slovenski jezik, je lahko to eden izmed 

glavnih razlogov, da se slovenski uporabnik ne bo odločil za Cinderello, temveč za kak drugi 

program dinamične geometrije.  

 

2.4. UPORABNIŠKI VMESNIKI 

 
Geogebra, Cabri in Cinderella so tipični predstavniki programov za dinamično geometrijo. 

Na prvi pogled so si programi podobni, morda odstopa le Cinderella s svojo sivo risalno 

površino. Pri vseh treh programih gre za grafični uporabniški vmesnik. Ta sprejema vhod 

preko naprav, kot sta miška in tipkovnica ter vrača vidno informacijo na monitorju. 

Izpolnjujejo večino kriterijev, ki označujejo dober uporabniški vmesnik. Ti so: 
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 skladnost (v podobnih situacijah se uporablja podobno zaporedje akcij), 

 odzivnost (računalnik se ustrezno odzove na uporabnikov ukaz), 

 pomoč (enostavna sporočila na zaslonu, na zahtevo pa tudi daljša razlaga), 

 učinkovitost (hiter, s čim manj napakami), 

 razširljivost (dodajanje novih pojmov s pomočjo obstoječih), 

 popolnost (uporabnik lahko izrazi vse svoje namere). 

Geogebra ima pod menijsko vrstico nanizane ikone, ki so smiselno grupirane (slika 3). Klik 

na desni spodnji kot vsake ikone odpre roletni nabor preostalih ikon. Vse ikone vsebujejo 

sliko in besedilo, kar je zelo primerno za uporabnika začetnika. Na spodnjem desnem delu 

zaslona se razprostira geometrijsko okno ali risalna površina, po kateri rišemo ali 

konstruiramo. Hkrati se na levi strani v algebrskem oknu prikažejo vneseni geometrijski 

objekti. Po želji lahko to okno izklopimo. Prav tako pa lahko po potrebi odstranimo katero 

izmed ikon v orodni vrstici. V spodnjem delu se nahaja vnosna vrstica, kamor vnašamo 

koordinate, enačbe, funkcije. Vse, kar vnesemo v vnosno vrstico, se hkrati prikaže tudi na 

geometrijskem in algebrskem oknu. Velja spomniti, da Geogebra temelji na povezanosti 

geometrije in algebre.  

 

 

Slika 3: Okno Geogebre 

 

  

Algebrsko okno 

Geometrijsko okno/ 

risalna površina  

Orodna vrstica 

z ikonami 

Vnosno polje 
Vhodna pomoč 

Menijska vrstica  

Hitra pomoč 
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Cabri je podoben Geogebri, morda le bolj okrnjen na prvi pogled (slika 4). Pod menijsko 

vrstico je orodna vrstica z ikonami. Klik na posamezno ikono odpre roletni nabor še možnih 

ikon, vendar so te predstavljene le z besedilom. S pomikanjem miške po besedilu se 

spreminja slika na zgornji ikoni. Tako je poleg besedno poimenovane ikone podana tudi 

slika. Čez preostali del zaslona se razprostira geometrijsko okno ali risalna površina. Tu 

rišemo ali konstruiramo. Na desni strani lahko odpremo okno, kjer upravljamo z oblikami, 

barvo, debelino črt, obliko in barvo oglišč. V Cabriju ne najdemo algebrskega ali vnosnega 

polja, kjer bi lahko enostavno vnašali funkcije, koordinate in enačbe. V spodnjem delu okna 

se nahaja vrstica za hitro pomoč, ki pomaga pri izvajanju ukazov. 

 

 

Slika 4: Okno Cabrija 

 

Cindrella se morda na prvi pogled razlikuje od ostalih dveh programov, predvsem zaradi 

temnejše risalne podlage (slika 5). Pod menijsko vrstico so v dveh orodnih vrsticah nanizane 

ikone. Vsaka ikona je predstavljena s sliko, vendar pa ne vsebuje nabora drugih možnih 

ikon, tako kot pri ostalih dveh programih. Zaradi navidezno manjšega nabora ikon izgleda, 

kot da imamo v Cinderelli veliko manj možnosti za delo kot v ostalih dveh programih, 

vendar temu ni tako. Če se približamo z miškinim kazalcem se nam ob vsaki ikoni izpiše 

besedilo. Kljub navidezno nenavadni razporeditvi ikon pa so le-te smiselno razporejene. 

Skupaj so nanizane ikone za izvajanje operacij z datotekami, orodja za izvoz, 

razveljavi/ponovi, ikone za izbiro orodij in ikone za delo z objekti ter risanje osnovnih 

geometrijskih elementov. Risalna površina je velika in ne vsebuje algebrskega okna. V 

Menijska vrstica  

Orodna vrstica z 

ikonami 

Vrstica za 

lastnosti objektov Okno za pomoč 

Geometrijsko okno/ 

risalna površina 
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spodnjem delu je še ena vrstica ikon, s katerimi lahko približujemo/oddaljujemo objekte, 

manipuliramo s koordinatami in shranimo sliko v obliko pdf dokumenta. Značilnost 

Cinderelle, ki je pri drugih dveh programih ne najdemo, so tri ikone, s katerimi izbiramo 

med vrstami geometrije, v kateri želimo delati. Izbiramo lahko med evklidsko, hiperbolično 

ali eliptično geometrijo. Preklop med različnimi vrstami geometrij pri drugih dveh 

programih ni možen. Čisto v spodnjem delu okna je vrstica za hitro pomoč, ki pomaga pri 

uporabi posameznih ukazov. 

 

 

Slika 5: Okno Cinderelle 

 

  

Menijska vrstica  

Orodni vrstici z 

ikonami 

Geometrijsko okno/risalna 

površina   

Hitra pomoč  

Orodna vrstica z ikonami 



 

19 

 

3. PRIMERJAVA IZBRANIH PROGRAMOV DINAMIČNE 

GEOMETRIJE  
 

Omenjeni programi imajo številne značilnosti. V nadaljevanju poskušamo določiti kriterije 

dobrega programa dinamične geometrije in kateri je najbolj primeren za poučevanje 

matematike v osnovni šoli. Posebej nas zanima primernost ikon osnovnih ukazov, način 

konstruiranja osnovnih geometrijskih objektov, primerjamo problematiko zveznosti pri 

konstrukcijah, način merjenja geometrijskih količin ipd. Pomembno je, da uporabimo 

ustrezen program pri določeni temi, ker posamezne značilnosti programa lahko vplivajo na 

izgradnjo matematičnih pojmov pri učencih.  

 

3.1. PREMICA, POLTRAK, DALJICA  

 

Pri uvajanju geometrijskih pojmov lahko programe DGS uporabljamo kot didaktično orodje 

za oblikovanje pomena geometrijskih pojmov. S pomočjo DGS lahko omogočimo dejavnost, 

ki nam omogoča eksperimentiranje in podporo vizualizaciji. Učenci z uporabo DGS z 

risanjem premic, poltrakov in daljic vizualizirajo in usvojijo matematične značilnosti 

omenjenih pojmov (Kokol-Voljč, 2006). 

 

Premica je eden izmed osnovnih geometrijskih pojmov. V osnovni šoli morajo učenci 

narisati ravno črto s svinčnikom ob ravnilu. Učenci ob uporabi tega orodja ne razmišljajo 

veliko o pogojih za premico, kot na primer, da je potrebno izbrati začetno točko in smer 

oziroma, da je premica natanko določena z dvema točkama, po aksiomu evklidske 

geometrije. Paziti je potrebno le, da se ravnilo ne premakne. Pozorni so na smer ne pa toliko 

na izbiro začetne točke (Kokol-Voljč, 2006). 

 

V programih so ukazi predstavljeni z ikonami. Vendar pa se ikone v programih razlikujejo in 

isti geometrijski objekt je predstavljen različno, kar lahko vpliva na izgradnjo matematičnih 

pojmov pri učencih. V nadaljevanju bodo predstavljene ikone v vsakem programu in 

konstruiranje osnovnih geometrijskih pojmov. 

 

Ikono za premico Cabri poimenuje »črta« (ang. »line«), Geogebra pa »premica skozi dve 

točki« (slika 6).  
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Cinderella ima za premico kar dve ikoni oziroma dva načina konstruiranja. Premico lahko 

konstruiramo z ukazom »nariši črto skozi točko« (ang. »draw line through point«) ali pa z 

ikono »nariši črto, ki povezuje (točki)« (ang. »draw connecting line«) (slika 7). Ikoni za 

premico v Geogebri in v Cinderelli »draw connecting line« sta na prvi pogled lahko zelo 

zavajajoči, ker močno spominjata na daljico.  

 

 

     

Slika 6: Ikoni za premico; prva je iz Cabrija, druga iz Geogebre.  

 

 

 

   

Slika 7: Ikoni za premici v Cinderelli. Prva ikona predstavlja »draw line through point«, druga pa 

»draw connecting line«. 

 

3.1.1. KONSTRUIRANJE PREMIC V PROGRAMIH 

 

Konstruiranje premice v Cabriju 

 

S programom Cabri konstruiramo premico tako, da kliknemo na ikono »črta« (ang. »line«). 

Na risalni površini si izberemo točko. Pojavi se nam premica, ki pa v tem trenutku še 

spreminja smer. Narisane puščice ponazarjajo, kako lahko spreminjamo naklon premice 

(slika 8). Izberemo si naklon, kliknemo in premica je natanko določena (slika 9). S klikom 

na črto premici lahko spreminjamo naklon, s klikom na točko pa premico pomikamo 

vzporedno po risalni površini. Torej je v Cabriju premica določena s točko in smerjo. Cabri 

konstruirane točke in premice ne poimenuje.  

 



 

21 

 

 

Slika 8: Določanje naklona premice v Cabriju 

 

 

 

 
 

Slika 9: Konstruirana premica v Cabriju 
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Konstruiranje premice v Geogebri  

 

Izberemo ikono »premica skozi dve točki«. Premico konstruiramo s klikom na risalno 

površino, ki predstavlja začetno točko. Nato premici s točko sprva še spreminjamo naklon 

(slika 10). Z naslednjim klikom je naklon določen in konstruira se nam nova točka. Torej je 

premica v Geogebri določena z dvema točkama (slika 11). Geogebra poimenuje točki, 

premice ne. Konstruirani premici spreminjamo naklon s klikom na točki, s »prijemom« na 

premico pa jo pomikamo vzporedno po risalni površini.  

 

 

Slika 10: Konstruiranje premice v Geogebri 

 

 



 

23 

 

 
Slika 11: Konstruirana premica v Geogebri 

 

Konstruiranje premice v Cinderelli 

 

V Cinderelli imamo na voljo dve možnosti. Premica je lahko določena s točko in smerjo (z 

uporabo ikone »draw line through point«, podobno kot v Cabriju) ali pa z dvema točkama (z 

uporabo ikone »connecting line«, podobno kot v Geogebri). 

 

Z ukazom »draw line through point« konstruiramo premico tako, da zadržimo klik, določimo 

naklon premice in spustimo levo miškino tipko. Ob spustu klika je premica natanko 

določena z eno točko in smerjo (slika 12). Naklon premice spreminjamo s klikom na 

premico, s klikom na točko pa vzporedno spreminjamo pozicijo premice na risalni površini.  

 

Z ukazom »draw connecting line« ob kliku zadržimo levo miškino tipko, določimo naklon in 

spustimo miškino tipko. Konstruirana je premica z dvema točkama (slika 13). Premico 

spreminjamo le tako, da pomikamo eno ali drugo točko, ki jo določata, ne moremo pa je 

vzporedno pomikati po risalni površini.  

 

V obeh primerih konstruiranja Cinderella pravilno poimenuje točke in premico.  
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Slika 12: Konstruirana premica z ikono »draw line through point«  

 

 

 

Slika 13: Konstruirana premica v Cinderelli »draw connecting line« 
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Kljub navidezno istim funkcijam programov med njimi najdemo nekaj razlik. Premice so v 

programih različno poimenovane in prikazane z ikonami. Spoznali smo tudi, da v programih 

ločimo različne načine konstruiranja premice. Kateri izmed naštetih bi bil najbolj primeren 

za učence v osnovni šoli? Ali je poimenovanje premice in način konstruiranja sploh 

pomembno pri spoznavanju osnovnih geometrijskih pojmov? Več o tem bomo poskušali 

izvedeti v empiričnem delu.   

3.1.2. POLTRAK  

 

Naslednji pomembni geometrijski pojem je poltrak. Poltrak je ravna črta, ki je na eni strani 

omejena. Ikona za poltrak (ang. »ray«) je najbolj natančno predstavljena v programu Cabri. 

Podobno kot za premico ima tudi za poltrak Geogebra na prvi pogled zavajajočo ikono. 

Predstavi jo kot poltrak z dvema točkama. Cinderella poltraka ne pozna, zato te ikone ne 

bomo našli. Pri obravnavi učnih tem, kjer bomo potrebovali poltrak, se bomo verjetno 

posluževali Geogebre ali Cabrija. V nadaljevanju nas bo zanimalo, ali je odsotnost ikone 

velika pomanjkljivost programa. 

 

 Prva ikona predstavlja poltrak v Cabriju, druga v Geogebri (slika 14). Ikone za poltrak v 

Cinderelli ni predstavljene, ker je ne najdemo v naboru ikon.  

  

   

Slika 14: Ikoni za poltrak; Cabri in Geogebra 

 

3.1.3. DALJICA 

 

Daljica je ravna črta, omejena z dvema točkama. V vseh treh programih je daljica z ikonami 

primerno predstavljena (slika 15). Opazimo, da Cabri oglišč in daljice ne poimenuje, 

Geogebra poimenuje oglišči, Cinderella pa poimenuje daljico in oglišči.  

   

Slika 15: Konstruirane daljice; prva v Cabriju, druga v Geogebri in tretja v Cinderelli 
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3.1.4. KONSTRUIRANJE PREMICE SKOZI DVE TOČKI 

 

Prvi aksiom evklidske geometrije pravi, da skozi dve točki poteka natanko ena premica. Pri 

uporabi DGS najdemo v povezavi s tem aksiomom nekaj pomanjkljivosti. V Geogebri 

narišemo dve poljubni točki A in B. Narišemo premico skozi ti dve točki (slika 16). Nato 

skozi isti dve točki narišemo še eno premico in jo obarvamo z rdečo barvo (slika 17). 

Narisali smo dve premici, ki potekata skozi točki A in B, prvo črno in drugo rdečo. Ozrimo 

se na prej omenjen aksiom. Ali res lahko potekata dve premici skozi dve isti točki? Seveda 

ne! Preverimo, kaj naredi program, ko želimo izbrisati drugo, rdečo premico. Na premico 

kliknemo z desno miškino tipko in izberemo ukaz »briši«. Ostane nam prva, črna premica 

(slika 16). Imeli smo torej dve premici, skozi dve isti točki, kar ni v skladu z aksiomom 

evklidske geometrije.  

 

 

 

Slika 16: Prva premica skozi dve točki 

 

Slika 17: Druga premica skozi dve točki 
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Postopek ponovimo v Cabriju (slika 18). Ko zbrišemo »rdečo« premico, nam ostaneta le 

točki A in B, kar bi tudi pričakovali po aksiomu evklidske geometrije (slika 19). Popolno 

identična situacija se zgodi tudi v Cinderelli. Torej sta Cabri in Cinderella v tem primeru 

matematično bolj korektna od Geogebre.  

 

 

 
Slika 18: Premica skozi točki v Cabriju 

 

 

 
Slika 19: Ostali točki v Cabriju 

 

 

Učenci v takem primeru lahko pri delu z Geogebro dobijo občutek, da lahko nanašajo 

»objekte na objekte«. Vendar pa je na tem mestu potrebna previdnost pri upoštevanju 

matematičnih aksiomov in definicij. V empiričnem delu nas bo zanimalo, kako moteča je 

lahko omenjena pomanjkljivost Geogebre.  
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3.2. KONSTRUIRANJE KROŽNICE  

 

Pomembno je, da učenci spoznajo, da sta središče in polmer krožnice bistvenega pomena pri 

konstruiranju kroga in krožnice.  

 

V programu Cabri imamo na voljo dve možnosti konstruiranja krožnice. Uporabimo lahko 

ikono »krožnica« (ang. »circle«) ali »šestilo« (ang. »compass«). Z ukazom »krožnica« 

moramo najprej izbrati središče, z naslednjim klikom pa še polmer (izbiro oddaljenosti točk 

na krožnici od središčne točke). Z drugo možnostjo konstruiranja krožnice lahko simuliramo 

šestilo, ki ga poznamo iz klasične zbirke geometrijskih orodij. Pri klasičnem šestilu moramo 

najprej izbrati polmer (ob ravnilu raztegnemo šestilo) in nato še središče (izberemo si točko 

kamor zapičimo konico šestila). V programu s klikom na »šestilo« določimo polmer že z 

vnaprej določeno daljico ali pa si sami določimo polmer z izbiro dveh točk. Izberemo si še 

središče in s tem je krog natančno določen. Konstruiranemu krogu spreminjamo polmer s 

premikanjem točke na krožnici. Program dobro poudari, kaj je matematično bistvo pojma 

kroga.  

 

V Geogebri imamo na voljo več načinov konstruiranja krožnice. Izbiramo lahko med: 

 Krožnica s središčem in točko na njej; najprej določimo središče krožnice in nato 

polmer. 

 Krožnica s središčem in polmerom; s klikom določimo središče, nato pa se nam 

prikaže pojavno okno, kamor vnesemo točno vrednost polmera.  

 Krožnica s polmerom; za vrednost polmera si določimo daljico ali dve točki, nato pa 

nanesemo krožnico na poljubno mesto. Ta ukaz je identičen ukazu »šestilo« iz 

programa Cabri. 

 Krožnica skozi 3 točke 

 

Cinderella ima skoraj identične možnosti načrtovanja krožnice kot Geogebra. 

 

Če pri pouku uporabimo orodji, ki jih nudi Cabri zaporedoma (najprej »circle«, nato še 

»compass«), se učenci s prvim orodjem naučijo matematično bistvo pojma krog, z 

naslednjim ukazom pa se bodo naučili še ustrezne uporabe klasičnega šestila (Kokol-Voljč, 

2006).  
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Ostala programa imata na voljo veliko več možnosti za načrtovanje krožnice. Ali so vse 

ponujene možnosti sploh uporabne in nujne pri pouku matematike, bomo poskušali 

poizvedeti v empiričnem delu.  

3.2.1. PRESEČIŠČA DVEH KROŽNIC 

 

Pri vsakem preseku objektov, vlečenju in premikanju mora program odločati za vsako 

pozicijo, kje so odvisni in neodvisni elementi ter kaj se z njimi dogaja. Problematično je, ker 

se objekti lahko med sabo sekajo v več presečiščih. Dve krožnici se lahko sekata v dveh 

točkah, eni ali nobeni. V primeru, če se sekata v dveh točkah, mora program preračunavati 

poziciji za obe presečni točki. Glede na pozicijo miške, program prepozna, katero od dveh 

presečišč želimo premikati. Torej vzame tisto točko, ki je najbližja miškinemu kazalcu. 

Posledično se morajo premakniti še vsi objekti, ki so odvisni od točke, katero premikamo.   

 

Ena od poglavitnih razlik med programi dinamične geometrije je (ne)zveznost konstrukcij. 

To razliko bomo pojasnili na primeru presečišča dveh skladnih krožnic. Oglejmo si v ta 

namen konstrukcijo presečišča dveh skladnih krožnic v Geogebri.  

 

Narišemo horizontalno premico in na njej izberemo dve poljubni točki A in B. Konstruiramo 

dve krožnici z enakima polmeroma. Uporabimo ikono »šestilo« (ang. »compass«). Prva bo 

imela središče v točki A, druga v točki B. Zgornje presečišče označimo s točko P (slika 20).  

 

Slika 20: Presek dveh krožnic v Geogebri 

 

 

Kliknemo na središče ene izmed krožnic, npr. točko B in jo počasi približujemo k točki A, 

tako kot prikazuje puščica (slika 21).  
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Slika 21: Premikanje krožnice s središčem B v levo 

 

 

Ko se krožnici prekrijeta, izgine točka P, kar je tudi pravilno (slika 22). 

 

 
Slika 22: Krožnici se prekrivata 

 

Ob nadaljnjem premikanju središča B proti levi, opazimo, da točka P »skoči« iz zgornjega 

presečišča na spodnje presečišče (sliki 23, 24) in se drži spodnjega presečišča vse dokler 

pomikamo krožnico s središčem B proti levi. 

 
Slika 23: Točka P skoči na spodnje presečišče 
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Slika 24: Nadaljnjo premikanje v levo 

 

 

Ko sta krožnici dovolj oddaljeni, točka P izgine (slika 25), kar je tudi prav. 

 

 
Slika 25: Krožnici razmaknemo 

 

 

Če krožnico s središčem B pomikamo nazaj v desno, k središču krožnice A, je točka P zopet 

na spodnjem presečišču (slika 26).  

 

 

Slika 26: Premikanje krožnice s središčem B v desno 

 

 

Morda na prvi pogled lahko toleriramo to nerodnost, vendar pa je situacija lahko zelo 

nerodna, ko bi bil večji del konstrukcije odvisen od točke P. Lahko se zgodi, da preskoči 

večji del konstrukcije, brez predhodnega opozorila. Popolnoma identična situacija se zgodi v 

Cabriju.  

 



 

32 

 

Cinderella je prvi program, ki temelji na teoriji, ki preprečuje, da bi odvisni objekti 

»preskakovali« saj poskrbi za »zveznost konstrukcije«. Teorija temelji na kompleksnih 

številih oz. Riemanovih ploskvah. V programu narišemo dve krožnici z istim polmerom 

(slika 27). Središče B pomikamo v levo. Ko pride središče B levo od središča A, točka P ne 

preskoči na spodnje presečišče, ampak ostane na zgornjem presečišču (slika 28). Ta primer 

preskakovanja presečišča nam dokazuje, da je v tem primeru Cinderella matematično bolj 

dovršena od ostalih dveh programov. Morda v osnovni šoli to ni bistvenega pomena, vendar 

pa lahko pride do nerodne situacije, če odvisni objekti začno preskakovati. Predhodno je 

potrebno premisliti, kaj želimo narediti in kateri program bomo uporabili.  

 

 

 

Slika 27: Presečišče dveh krožnic v Cinderelli 

 

 

 
Slika 28: Točka P ne preskoči na spodnje presečišče 
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3.3. MERJENJE KOTOV  

 

Kot je določen z dvema poltrakoma s skupnim izhodiščem. Učenci morajo v tretjem 

izobraževalnem obdobju razlikovati med pojmoma notranji in zunanji kot. Poznati morajo 

pojem velikost kota in jih znati med seboj primerjati po velikosti (večji, manjši, skladen). 

Razlikovati morajo vrste kotov (kot nič, ostri kot, pravi kot, topi kot, vdrti kot, polni kot), 

danemu kotu poiskati sovršni kot in sokot, poznati kot s paroma vzporednimi kraki 

(izmenični kot) in določiti vsoto ter razliko kotov. Prav tako pa morajo poznati in uporabljati 

vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika, štirikotnika, večkotnika pri računskih in 

načrtovalnih nalogah.  

 

Na razpolago imamo veliko možnosti, kako obravnavati omenjene teme. Uporabimo lahko 

različne pripomočke, črpamo primere iz vsakdanjega življenja, lahko pa uporabimo 

programe dinamične geometrije. Z manipulacijo objektov učenci veliko hitreje prepoznavajo 

lastnosti kotov. V nadaljevanju bo predstavljeno merjenje in različno načrtovanje kotov v 

vseh treh programih.  

 

Merjenje kotov v Geogebri 

 

Konstruiramo dve poljubni premici, ki se sekata, in izmerimo vdrti ter izbočeni kot. 

Izberemo ukaz »kot« (ang. »angle«). V Geogebri lahko merimo kote na dva načina, s kliki 

na tri točke ali s kliki na dve premici oziroma poltraka. Pri načinu merjenja kota s kliki na tri 

točke je potrebno paziti na zaporedje klikov, ker s tem določamo kateri kot želimo izmeriti. 

Drugi klik vedno predstavlja vrh kota. Gre za orientirane kote, torej gredo vedno v pozitivni 

smeri, velikost kota pa je izražena kot absolutna velikost med 0° in 360°. Če spreminjamo 

lego točk ali premic se temu primerno dinamično spreminja tudi vrednost kota, označba za 

kot pa ostaja vseskozi prilagojena kotu. Geogebra zelo nazorno prikaže vrednost kota (slika 

29). 
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Slika 29: V Geogebri izmerjen kot   BDC in   CDB 

 

 

Merjenje kotov v Cabriju  

 

V Cabriju določimo vrednost izbočenega kota s kliki na tri točke. Merjenje kotov s kliki na 

dve premici oziroma poltraka ni možno. Cabri meri kote od 0° do 180°, zato zaporedje 

klikov, ki bi izmeril vdrti kot, ni mogoče. Na sliki (slika 30) je predstavljena vrednost 

izbočenega kota, vrednosti vdrtega kota ne moremo dobiti. Če bi jo želeli imeti, bi jo bilo 

potrebno izračunati. Če primerjamo programa (sliki 29 in 30), opazimo, da Geogebra zelo 

dobro ponazori kot, ga obarva in poda vrednost, Cabri pa le poda vrednost. Če imamo na 

risalni površini konstruiranih in izmerjenih več kotov lahko ob spreminjanju lege objektov 

postane konstrukcija zelo nepregledna.  

 

 

Slika 30: Izbočeni kot v Cabriju 
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Merjenje kotov v Cinderelli 

 

Kliknemo na ikono »izmeri kot« (ang. »measure angle«). Vrednost kota dobimo s klikom na 

dva kraka, s kliki na tri točke ni možno. Zaporedje klikov ni pomembno, ker nam Cinderella 

vedno nakaže, kateri kot je izmerjen. Na sliki (slika 31) opazimo, da nam program vedno 

izmeri velikost pozitivno orientiranega izbočenega kota. Če nato pomikamo krak in ga 

rotiramo okoli oglišča A, opazimo, da Cinderella meri kote od 0° do −∞ oziroma od 0° do 

+∞ (slika 32). Program naredi pravilno označbo za kot, vendar zapiše kot med dvema 

premicama oziroma poltrakoma in ne kot, ki bi bil določen s tremi točkami. Kot 

pomanjkljivost velja omeniti, da se pri premikanju premic po risalni površini, vrednosti 

kotov spreminjajo, položaj zapisa velikosti kota pa se ne spreminja.  

 

 

 

Slika 31: Pozitivno orientirana izbočena kota  

 

 

Slika 32: Nove vrednosti kotov po rotiranju točke C v nasprotni smeri urinega kazalca okoli oglišča A 
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Če povzamemo, ugotovimo, da v omenjenih programih dinamične geometrije merimo kote 

na dva načina, s kliki na tri točke (Cabri, Geogebra) ali s kliki na dve premici oziroma 

poltraka (Cinderella, Geogebra). Različen je tudi koncept kotov. Cabri obravnava le 

izbočene, neorientirane kote, Geogebra obravnava izbočene in vdrte, pozitivno orientirane 

kote med 0° in 360°, Cinderella pa orientirane kote med −∞ in +∞. Posledično pri velikosti 

kotov prihaja ob vlečenju v Cabriju in Geogebri do nezveznosti, v Cinderelli ne. 

 

Med programi opazimo kar nekaj razlik. V empiričnem delu bomo poskušali ugotoviti, 

kateri način konstruiranja in merjenja kota je bolj primeren za poučevanje v osnovni šoli.  

 

V vseh treh programih je poleg vrednosti kotov navedena tudi enota v stopinjah. V vsakem 

programu lahko v nastavitvah določimo kako natančno vrednost želimo imeti.  

 

3.4. KONSTRUIRANJE SIMETRAL DALJIC IN SIMETRAL KOTA  

 

V tretjem izobraževalnem obdobju morajo učenci usvojiti pojme simetrale daljice in 

simetrale kota ter ju konstruirati. Simetrala daljice je premica, ki je pravokotna na daljico in 

poteka skozi njeno razpolovišče. Učenci v osnovni šoli načrtujejo simetralo daljice s 

pomočjo šestila in ravnila. Takega postopka načrtovanja, kot ga poznamo iz statične 

geometrije, je možno uporabiti tudi v vseh treh programih dinamične geometrije. Vendar pa 

v Geogebri in Cabriju najdemo ikono »simetrala daljice« (ang. »perpendicular bisector«), ki 

nam s klikom na krajišči daljice ali s klikom na daljico takoj nariše simetralo. Pri pouku 

matematike je uporaba teh ikon lahko v veliko pomoč, vendar le v primeru, ko je samo 

načrtovanje simetral daljic drugotnega pomena. V Cinderelli ikone za simetralo daljice ne 

najdemo. Če jo bomo želeli konstruirati, se bo potrebno posluževati postopka, ki ga 

poznamo iz statične geometrije.  

 

Simetrala kota je premica, ki poteka skozi vrh kota in kot deli na dva skladna dela. 

Konstruiranje simetral kota se v vsakem programu nekoliko razlikuje.  
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Konstruiranje simetrale kota v Cabriju 

 

V Cabriju simetralo kota konstruiramo s kliki na tri točke. Klik na drugo točko predstavlja 

vrh kota. Primer simetrale kota med dvema premicama je prikazana s črno barvo (slika 33). 

Opazimo, da se simetrala kota nadaljuje v sovršnem kotu.  

 

Slika 33: Simetrala kota med dvema premicama v Cabriju 

 

 

Konstruiranje simetrale kota v Geogebri 

 

V Geogebri lahko simetralo kota konstruiramo na dva načina, s kliki na tri točke ali s klikom 

na dve premici oz poltraka.  

 

Pri konstruiranju s kliki na tri točke, drugi klik predstavlja vrh kota (slika 34). Opazimo, da 

se simetrala kota nadaljuje v sovršni kot, identično kot v Cabriju. Geogebra in Cabri imata v 

tem primeru identične korake konstruiranja. 

 

 

Slika 34: Simetrala kota s kliki na tri točke v Geogebri 
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Konstruirajmo simetralo kota s kliki na dve premici oz. poltraka. Program konstruira 

simetralo kota in sokota (slika 35). Pojavi se vprašanje, koliko je sploh smiselna simetrala 

sokota, kadar želimo konstruirati simetralo kota. Na prvi pogled izgleda, kot da Geogebra 

konstruira pravokotnico na simetralo kota. Predvidevamo, da je pri zahtevnejših 

konstrukcijah simetrala sokota ovira, a več o tem bomo poskušali poizvedeti v empiričnem 

delu.  

 

 

 

 

Slika 35: Simetrala kota s kliki na dve premici v Geogebri 

 

Konstruiranje simetrale kota v Cinderelli 

 

V Cinderelli je konstruiranje simetrale kota možno le na en način, s kliki na dve premici 

oziroma poltraka. Po prvem kliku na premico, program nakaže, kateremu kotu naj nariše 

simetralo kota (slika 36). Če nam ponujen kot ustreza, s klikom do konca izvedemo ukaz. V 

primeru drugega kota se z miško premaknemo v drugo smer in izberemo drug kot. Program 

konstruira le eno simetralo kota (slika 37). Konstruiranje simetral kota s tremi točkami v 

Cinderelli ni možno.  
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Slika 36: Nakazan kot za konstrukcijo simetrale kota v Cinderelli 

 

 

 

Slika 37: Konstruirana simetrala kota v Cinderelli 

 

 

Kot je bilo omenjeno, Geogebra konstruira simetralo kota in sokota. Če spreminjamo kot, se 

v določenih legah simetrale sokota in kota lahko zamenjata. Gre za problem nezveznosti 

konstrukcije.  

 

Če se osredotočimo na pouk matematike, se pojavi vprašanje kateri način konstruiranja 

simetrale kota je bolj smiseln za delo v šoli. Je to s kliki na tri točke ali s kliki na premice. 

Kateri od teh dveh načinov se najbolj približa matematični definiciji? Odgovor bomo 

poskušali dobiti v empiričnem delu.  

 

 

 

 

 

Program nakaže, 

kateremu kotu želimo 

konstruirati simetralo 

kota. 
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Konstrukcija trikotniku včrtane krožnice 

 

Simetralo kota morajo učenci uporabiti pri načrtovanju trikotniku včrtane krožnice. 

Primerjamo konstrukcijo v vseh treh programih. V Geogebri simetralo kota konstruiramo s 

kliki na dve premici. Konstrukcija je zaradi simetral kotov in sokotov moteča (slika 38). Za 

bolj nazorno konstrukcijo bi bilo potrebno objekte dodatno oblikovati.  

 

 

Slika 38: Trikotniku včrtana krožnica v Geogebri 

 

 

 

Če bi si v Geogebri izbrali konstruiranje simetrale kota s kliki na tri točke, bi dobili identično 

konstrukcijo kot v Cabriju in Cinderelli, ki sta veliko bolj nazorni. V Cabriju program celo 

sam uporabi drugo barvo za krožnico (slika 39).  

 

Velja omeniti, da pri konstruiranju v Cinderelli sam program takoj poimenuje točke in 

stranice lika. Če nismo pozorni na pravilno zaporedje konstruiranja, nam lahko program 

stranice trikotnika poimenuje drugače, kot smo navajeni in moramo oznake naknadno 

spreminjati (slika 40).  
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Slika 39: Trikotniku včrtana krožnica v Cabriju 

 

 

 

Slika 40: Trikotniku včrtana krožnica v Cinderelli 

 

Pri konstruiranju simetral kota pri Cinderelli lahko pride do neželene situacije. Konstruiramo 

poljubni trikotnik in narišemo vse tri simetrale kota, ki se sekajo v točki S (slika 41). 

Izberemo si poljubno oglišče trikotnika in ga vlečemo krožno okoli AB smeri, prekrije naj se 

tudi s tema dvema ogliščema. Po vlečenju se lahko zgodi, da točka S ne predstavlja več 

presečišče simetral kota (slika 42). V Geogebri in Cabriju tega pojava ne zasledimo. V 

Cinderelli pride do te napake, zaradi posledice zveznosti. Program namreč »vzame« drugo 

simetralo kota. Zaradi takšnega primera je dobro, da se učitelj predhodno seznani s 

programom, ker lahko takšna situacija pri pouku oteži nadaljnje delo.  
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Slika 41: Točka S pred vlečenjem oglišč trikotnika 

 

 

 

Slika 42: Točka S po vlečenju oglišč trikotnika 

 

3.5. RAZDALJA MED DVEMA TOČKAMA 

 

Razdalja je eden izmed osnovnih pojmov v matematiki. Razdalja med dvema točkama je 

dolžina najkrajše poti med njima. Označimo jo |  | ali d(A,B).  

 

Učenci se že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju srečajo z razdaljo med dvema 

točkama. V višjih razredih pojem razdalje povežejo še z drugimi geometrijskimi elementi. 

Učenci morajo izmeriti razdaljo med točko in premico, izmeriti razdaljo med vzporednima 

premicama, narisati točko na določeni razdalji od premice in obratno, narisati dani premici 

vzporednico na določeni razdalji ipd.  
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Merjenje razdalje v Geogebri 

 

Izberemo si poljubni točki A in B. Izberemo ikono »razdalja ali dolžina«, kliknemo na obe 

točki. Izpiše se nam vrednost, ki je podana kot dolžina daljice. Vrednost pravilno označi, a 

ne doda enote (slika 43). 

 

 

Slika 43: Razdalja med dvema točkama v Geogebri 

 

 

Merjenje razdalje v Cabriju 

 

V programu Cabri izmerimo razdaljo med dvema točkama z uporabo ikone »razdalja ali 

dolžina« (ang. »distance or length«). Program izmeri dolžino in poda vrednost z enoto (slika 

44). Če imamo na risalni površini nanizanih več razdalj, bi zelo težko prepoznali, katera 

vrednost pripada katerim objektom. 

 

 

Slika 44: Razdalja med dvema točkama v Cabriju 

 

 

Merjenje razdalje v Cinderelli 

 

V Cinderelli razdaljo izmerimo z ukazom »izmeri razdaljo« (ang. »measure distance«). 

Kliknemo na točko, zadržimo klik in povlečemo proti točki B. Pokaže se merilni trak (slika 

45). Ko spustimo miškino tipko se prikaže vrednost, ki je matematično pravilno zapisana, 

vendar brez enot (slika 46).  
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Slika 45: Merjenje razdalje med dvema točkama v Cinderelli 

 

Slika 46: Izmerjena razdalja med dvema točkama v Cinderelli 

 

Za obravnavo merjenja razdalj ni noben od navedenih programov popoln, pojavi se 

vprašanje, kaj je pri merjenju razdalj najbolj pomembno. Tu je odločitev učitelja, kaj želi 

poudariti, je morda to pravilen zapis za razdaljo ali morda zapis enote. Pri vseh programih 

lahko v nastavitvah izbiramo enoto in določimo, na koliko decimalnih mest natančno naj bo 

podana vrednost. 

 

Lahko bi obravnavali tudi dolžino daljice ali razdaljo med točko in premico. Razdaljo med 

dvema premicama v Geogebri in Cabriju izmerimo tako, da kliknemo na prvo premico in 

nato na točko, ki določa drugo premico. Razdalje med dvema premicama v Cinderelli ne 

moremo izmeriti.  

 

3.6. MERJENJE OBSEGA IN PLOŠČINE KROGA 

 

Učenci v tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju znajo izračunati obseg in ploščino kroga z 

uporabo obrazcev, zato je pri obravnavi zelo pomembno poudariti pomen števila π. 

Priporočljivo je, da pri tem uporabljamo čim več modelov. Uporaba DGS je v tem primeru 

priporočljiva takrat, ko je izračun obsega in ploščine drugotnega pomena, ker nam programi 
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ob kliku podajo vrednosti brez vmesnih izračunov. Geogebra in Cabri imata skoraj identične 

postopke. Narišemo poljubno krožnico. Uporabimo ikono »razdalja ali dolžina« (ang. 

»distance or length«) in kliknemo na krožnico. Izpiše se vrednost. Ploščino dobimo tako, da 

kliknemo na ikono »ploščina« (ang. »area«) in izpiše se vrednost za ploščino. Razlika med 

Geogebro in Cabrijem je le v zapisu podane vrednosti. V Geogebri se izpiše številka, enačaj 

in kaj pomeni posamezna vrednost, Cabri pa nam poda vrednost skupaj z enotami. Primer 

poljubnega kroga v Geogebri s ploščino in obsegom (slika 47), primer v Cabriju  (slika 48). 

 

 

Slika 47: Obseg in ploščina kroga v Geogebri 

 

 

 

Slika 48: Obseg in ploščina kroga v Cabriju 
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Cinderella ne izračuna obsega kroga. Izračunamo lahko le ploščino z uporabo ikone »izmeri 

ploščino večkotnika« (ang. »measure area of a polygon«). Vrednost je na prvi pogled 

izpisana nerazumljivo, hkrati pa je izpisana še brez enot (slika 49).  

 

Slika 49: Ploščina kroga v Cinderelli 

 

 

Pri programih lahko primerjamo zapis vrednosti. Geogebra izpiše »ploščina« in enačaj 

oziroma »obseg« in enačaj ter poda vrednost. Pri izpisu vrednosti ne poda nobenih enot. 

Cabri poda vrednosti skupaj z enotami. Cinderella pa poda ploščino brez enote in jo postavi 

v absolutno vrednost. Vsi programi na nek način zadovoljijo potrebe, vendar pa ni noben od 

naštetih popoln.  
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3.7. TRANSFORMACIJE 

 

Učenci se že v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju srečajo s transformacijami, ko iščejo 

simetrije pri predmetih iz vsakdanjega življenja. Simetrijo obravnavamo s prepogibanjem, 

mrežo in zrcali. V drugem izobraževalnem obdobju snov nadgradimo tako, da učenci 

oblikujejo simetrične oblike in vzorce s premiki, vrteži ter zrcaljenjem. V tretjem 

izobraževalnem obdobju učenci že poznajo transformacije in njihove lastnosti, zrcalijo 

točko, premico, daljico, kot, lik čez izbrano premico oziroma čez točko. Pri transformacijah 

smo pozorni na simbolni zapis. 

 

Pojem zrcaljenja čez premico lahko oblikujemo skozi konkretne vaje zrcaljenja (zrcaljenje 

točke, daljice, lika). DGS omogoča izvedbo številnih vaj in podpira eksperimentalno 

odkrivanje novih vsebin. Statični vidik zrcaljenja predstavlja le neko statično situacijo 

zrcaljenja, ki jo vsakič narišemo v zvezek. Dinamični vidik zrcaljenja omogoča gibanje točk, 

ki jo zrcalimo in omogoča spreminjanje lege ter oblike. Objekt sicer lahko poljubno 

premikamo pred zrcalom in pravzaprav konkretna izhodiščna dejavnost zajema tudi 

dinamičen vidik, vendar pa se s ponazoritvijo na papirju dinamičen vidik izgubi in je žal 

neizogiben. Uporaba DGS je v tem primeru boljša v primerjavi s klasično obravnavo snovi, 

saj nam omogoča eksperimentiranje in možnost posploševanja (Kokol-Voljč, 2006). 

 

Zrcaljenje s pomočjo DGS je nesporno dobrodošla dopolnitev in obogatitev učnega procesa, 

saj predstavlja most med konkretno izhodiščno dejavnostjo in statično shematizacijo na 

papirju (Kokol-Voljč, 2006). 

 

V zvezi s transformacijami imata programa Geogebra in Cabri skoraj identične možnosti. 

Objekte lahko zrcalimo preko premice ali točke, jih vzporedno premikamo za določen 

vektor, vrtimo točko za določen kot in raztegnemo objekt od točke za določen faktor. V 

Cinderelli imamo ikono »uporabi ogledalo« (ang. »use a miror«). Cinderella ima na voljo še 

več možnosti za transformacije. V menijski vrstici izberemo »možnosti« in nato »modes« ter 

nato »transformations«. V nadaljevanju se bomo osredotočili na zrcaljenje objektov čez 

premico in na zrcaljenje objektov čez točko. Od omenjenih programov bi bila Cabri in 

Geogebra bolj primerna za uporabo pri pouku, ker Cinderella z ikono »use a miror« preveč 

poenostavi zrcaljenja in ne loči dobro zrcaljenja čez točko in zrcaljenja čez premico.  
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3.7.1. ZRCALJENJE OBJEKTA PREKO PREMICE 

 

Zrcaljenje točke preko premice  

 

Geogebra in Cabri uporabljata identične korake pri zrcaljenju točke preko premice. Najprej 

označimo točko in nato premico, preko katere zrcalimo. Geogebra primerno označi 

prezrcaljeno točko (slika 50). Cabri prezrcaljene točke ne označi. V Cinderelli je postopek 

zrcaljenja ravno obraten. Najprej označimo premico, preko katere zrcalimo in nato točko. 

Cinderella prezrcaljeno točko poimenuje z drugo črko (slika 51).  

 

 

Slika 50: Prezrcaljena točka C v Geogebri 

 

 

Slika 51: Prezrcaljena točka C v Cinderelli 

 

 

Zrcaljenje daljice preko premice 

 

Zrcaljenje daljice preko premice je v Geogebri in Cabriju identično. Klik na daljico in nato 

na premico, preko katere zrcalimo. Geogebra primerno označi vse objekte. V Cinderelli pa 

daljice ne moremo prezrcaliti. Potrebno je klikniti in prezrcaliti vsako oglišče daljice posebej 

(slika 52). Če želimo, da je prezrcaljen objekt daljica, je potrebno oglišča naknadno povezati.  
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Slika 52: Zrcaljenje daljice preko premice v Cinderelli 

 

 

Zrcaljenje kota preko premice 

 

Konstruiramo poljubni kot z ikono »kot« (ang. »angle«). V Geogebri lahko vse tri točke, ki 

določajo kot enostavno označimo in prezrcalimo čez premico (slika 53). V Cabriju in 

Cinderelli je potrebno prezrcaliti vsako točko posebej.  

 

 

Slika 53: Zrcaljenja kota preko premice v Geogebri 

 

 

Zrcaljenje lika preko premice 

 

Zrcaljenje lika preko premice je v Geogebri in Cabriju identično. Označimo lik in nato 

premico. Slika je prezrcaljen lik, medtem ko je v Cinderelli potrebno prezrcaliti vsako 

oglišče lika posebej. Torej če želimo za sliko imeti lik, je potrebno oglišča dodatno povezati 

med seboj.  
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Načeloma pri zrcaljenju objektov preko premice vsak program zadosti potrebam za uporabo 

pri pouku. Kvečjemu pri zrcaljenju daljice preko premice je v Cinderelli postopek nekoliko 

drugačen. Precej spominja na statično geometrijo, kjer je potrebno najprej prezrcaliti vsako 

oglišče posebej in nato oglišča povezati skupaj.  

 

3.7.2. ZRCALJENJE OBJEKTA PREKO TOČKE 

 

V Geogebri in Cabriju je potek zrcaljenja objektov (točka, premica, daljica, kot in lik) čez 

točko skoraj identičen kot zrcaljenje objektov preko premice. Najprej določimo objekt, 

katerega želimo zrcaliti in nato točko, preko katere zrcalimo.  

 

V Cindrelli je potek zrcaljenja objektov preko točke skoraj identičen zrcaljenju preko 

premice. Najprej določimo objekt, preko katerega bomo zrcalili (točka, premica ali 

krožnica), in nato original. Vendar pri zrcaljenju daljice preko točke opazimo napako. 

Daljico lahko prezrcalimo tako, da posebej prezrcalimo vsako oglišče in nato povežemo 

točki. Lahko pa označimo točko, preko katere zrcalimo in kliknemo na daljico. Izkaže se, da 

je prezrcaljen objekt premica, kar pa seveda ni res (slika 54). 

  

 

Slika 54: Zrcaljenje daljice preko točke v Cinderelli 

 

Pri omenjeni temi mora učitelj predhodno raziskati program in narediti nekaj primerov 

zrcaljenj. Omenjen primer (slika 54) lahko oteži nadaljnje delo.  
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3.8. PISANJE TEKSTOV  

 

Od vseh treh programov je v Geogebri pisanje teksta najbolj enostavno. Kliknemo na gumb 

»vstavi tekst« (ang. »insert text«) in s klikom na risalno površino se prikaže pojavno okno 

(slika 55). Besedilo poljubno oblikujemo, dodajamo simbole in formule v LaTeXu. V 

spodnjem delu pojavnega okna je »predogled«, ki pokaže, kakšen bo izgled besedila na 

risalni površini. Pod simboli in objekti je na voljo širok spekter možnosti za oblikovanje 

besedila.  

 

V Geogebri lahko izbiramo med statičnim, dinamičnim in mešanim besedilom. Statično 

besedilo pomeni, da besedilo ni odvisno od matematičnih objektov. Pri dinamičnem besedilu 

se hkrati s spreminjanjem objektov spreminja tudi besedilo. Mešano besedilo pa je 

kombinacija statičnega in dinamičnega besedila. Pri tem načinu s klikom na objekt 

določimo, kateri del besedila se naj skladno spreminja z objektom.  

 

 

Slika 55: Pojavno okno za pisanje in oblikovanje besedila v Geogebri 

 

 

Cabri je pri oblikovanju in vstavljanju besedila bolj okrnjen kot Geogebra. V Cabriju se po 

kliku na ikono »tekst« prikaže pojavno okno, v katerega pišemo besedilo. Za vstavljanje 

simbolov, spreminjanje velikosti pisav in oblike pisave kliknemo na desno miškino tipko in 

izbiramo med podanimi možnostmi (slika 56).  
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Slika 56: Pisanje in oblikovanje besedila v Cabriju 

 

 V Cindrelli lahko pišemo tekst, vendar pa se ta izpiše le v eni vrstici. Kljub navidezni 

okrnjenosti pisanja besedil, imamo kar nekaj možnosti. S približevanjem in oddaljevanjem 

objektov na risalni površini, se temu primerno vede tudi besedilo. Če želimo, da bo besedilo 

statično, vedno na istem mestu, potem uporabimo »docking«. Na voljo imamo tudi 

sklicevanje, kjer se zaradi spreminjanja geometrijskih elementov, spreminja tudi besedilo. Za 

pisanje simbolov moramo v Cinderelli poznati sintakso jezika CindyScript.  

 

Za uporabnika, ki se prvič srečuje z DGS in ki bi pri svojem delu uporabljal nekaj 

matematičnih simbolov, je v tem primeru najbolj primerna Geogerbra, ker je najbolj 

enostavna. Koliko je pisanje in oblikovanje besedila pomembno pri uporabi DGS, bomo 

poskušali izvedeti v empiričnem delu diplomskega dela.  

3.9. RISANJE GRAFOV FUNKCIJ 

 

Učenci v osnovni šoli spoznajo koordinatni sistem in linearno funkcijo, ostale funkcije 

spoznajo v srednji šoli. Koordinatni sistem v programih prikažemo enostavno s kliki na 

ikone »pokaži/skrij osi« (ang. »show/hide axes«), v Cinderelli »draw coordinate axes«. 

Risanje funkcij med programi se nekoliko razlikuje. Smiselno je, da učence in dijake 

naučimo risanja funkcij z uporabo DGS zato, da lahko sami kadarkoli preučujejo ali 

preverijo narisano funkcijo, še posebej če se pojavi v kontekstu geometrijske konstrukcije. 

Tako so učenci bolj usposobljeni za samostojno učenje.   

 

Od omenjenih programov je risanje funkcij v Geogebri najbolj enostavno. V vnosno okno 

vpišemo simbolni zapis funkcije in s pritiskom na »enter« se na risalni površini izriše 

funkcija. V algebrskem oknu se prikaže zapis funkcije. Potrebno je opomniti, da funkcije 

vedno naslavljamo s funkcijskim zapisom f(x). S klikom na zapis v algebrskem oknu funkciji 

poljubno spreminjamo koeficiente. Poenostavljeno risanje funkcij v Geogebri, lahko 

povezujemo z dejstvom, da Geogebra temelji na močni povezanosti geometrije in algebre. 
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Risanje funkcij v Cabriju zahteva veliko več korakov in razumevanja pomena funkcije. 

Napišemo zapis za funkcijo s spremenljivkami in koeficienti ter ustvarimo ustrezno 

območje, za katero bo vrednost funkcije računana za različne vrednosti njenih spremenljivk. 

Ko imamo narisano funkcijo jo lahko poljubno spreminjamo in s tem opazujemo njene 

lastnosti. Za obravnavo funkcij pri pouku Cabri ni priporočljiv, ker nam vzame veliko časa 

za ustvarjanje ustreznih območij.  

 

Risanje funkcij v Cinderelli je podobno kot v Geogebri. Ikona definiraj funkcijo (ang. 

»define a function«) ponudi pojavno okno (slika 57). Če želimo, da program nariše funkcijo, 

napišemo zapis za funkcijo in kliknemo na »plot«. Če bi želeli, da program izračuna neko 

vrednost, kliknemo na »text«. Program na risalno površino napiše le izračunano vrednost. 

Možnost »equation« vrednost poda v obliki enačbe. Potrebno je opomniti, da pri zapisovanju 

funkcij namesto množenja uporabimo zvezdico. Tako npr. 2x zapišemo kot 2*x.  

 

 

Slika 57: Pojavno okno za zapis funkcij v Cinderelli 

 

 

3.9.1. PRESEČIŠČE GRAFA FUNKCIJE IN PREMICE 

 

V nadaljevanju obravnavamo primer funkcije in premice, ki se sekata v več točkah. Program 

naj sam poišče presečišča funkcije in premice. Izberemo si linearno funkcijo, določeno z 

dvema točkama s podanima koordinatama, točka A=(0.4, 1.26) in B=(4.36, 0.46). Izberemo 

funkcijo f(x)=sin(x). Program DGS naj sam določi presečišča teh dveh objektov.  

 

V vnosno polje Geogebre enostavno zapišemo funkcijo f(x)=sin(x) in obe točki podani s 

koordinatama. Točki povežemo s premico. Program v algebrskem oknu sam zapiše enačbo 

za novo nastalo premico v implicitni obliki. Uporabimo ikono »presečišče dveh objektov« 

(ang. »intersection objects«). Premica in funkcija sekata v 4 točkah (slika 58), vendar pa 

opazimo, da Geogebra ne najde vseh presečišč. Najde le eno presečišče in ga poimenuje s 
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točko C. Načeloma program najde presečišča med funkcijami, vendar pa se najde tudi 

primer, kot je ta, kjer program ni dovolj natančen.  

 

 

Slika 58: Iskanje presečišč med funkcijo in premico v Geogebri 

 

Risanje funkcije v Cabriju zahteva veliko vmesnih korakov, prav tako pa tudi risanje točk s 

podanimi koordinatami ni čisto enostavno. Izberemo si poljubno točko na risalni površini in 

ji nato spreminjamo vrednosti koordinat. Ko poiščemo presečišča funkcije in premice 

opazimo, da Cabri najde in označi vsa presečišča (slika 59). Kljub veliko bolj 

kompleksnemu načrtovanju opazimo, da je pri presečišču dveh objektov Cabri bolj izčrpen 

kot Geogebra. V primerjavi z Geogebro, tu zelo pogrešamo algebrsko okno, kjer bi bile 

podane koordinte vseh presečišč funkcije in premice in kjer bi lahko bolj enostavno 

spreminjali koordinate točk ali koeficiente funkcije. 

 

 

Slika 59: Iskanje presečišč med premico in funkcijo v Cabriju 
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V Cinderelli enostavno narišemo funkcijo. Točke s podanimi koordinatami narišemo 

podobno kot v Cabriju, torej naknadno spreminjamo vrednosti koordinat. Ko želimo poiskati 

presečišče obeh objektov, funkcije ne moremo označiti, medtem ko premico lahko. 

Posledično ne moremo poiskati presečišč med premico in funkcijo (slika 60).  

 

 

Slika 60: Iskanje presečišč med premico in funkcijo v Cinderelli 

 

Če povzamemo, ugotovimo, da je risanje funkcij v omenjenih programih zelo različno. 

Kakršno koli nadaljnjo delo (npr. iskanje presečišč funkcije in točk), lahko povzroči različno 

obnašanje programov. Omenjen primer nas še enkrat opozarja, kako pomembno je 

predhodno preučiti program preden ga uporabimo v razredu.  

 

3.10. MAKROJI 

 

Če pri delu nenehno uporabljamo ponavljajoče se konstrukcijske korake, jih lahko združimo 

in uporabimo v nov ukaz oz. uporabimo makro. Pripomoček lahko s pridom uporabimo v 

razredu, kadar želimo prihraniti na času in če je konstrukcija definirana z makrojem 

drugotnega pomena. Učenci s klikom na makro dobijo že želeno konstrukcijo in nato 

nadaljujejo z delom.  

 

Sledi konkreten primer. Najprej naredimo konstrukcijo in nato ustvarimo makro. Izberemo si 

kvadrat. Narišemo daljico AB. Skozi točki A in B narišemo pravokotnici. Narišemo krožnico 

s polmerom AB in središčem A ter nato krožnico z istim polmerom s središčem v točki B. 
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Presečišči krožnic in pravokotnic naj bosta točki C in D. Novo nastali točki povežemo z 

daljicami. Konstruirali smo kvadrat (slika 61). 

 

 

Slika 61: Konstruiran kvadrat v Geogebri 

 

Želimo, da omenjenih konstrukcijskih korakov ne ponavljamo vedno znova in da se nam ob 

naslednjem kliku ukaza nariše kvadrat. V Geogebri makro naredimo tako, da v menijski 

vrstici kliknemo na »orodja« in nato »izdelava novega orodja«.V pojavnem oknu določimo, 

kaj bodo izhodni in začetni objekti ter makro poljubno poimenujemo. Za izhodne objekte 

določimo, kateri objekti bodo prikazani kot končna konstrukcija, za začetne objekte pa 

določimo, katere objekte bomo morali uporabiti, da bomo dobili želeno konstrukcijo. V 

našem primeru smo za začetne objekte določili dve točki, na sliki pa je prikazan izhodni 

objekt (slika 62). Makroje lahko kasneje poljubno brišemo, oblikujemo, določamo obliko 

ikone ipd.  

  

Slika 62: Uporabljen makro 
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Izdelava makroja v Cabriju je skoraj identična kot v Geogebri. Najprej naredimo 

konstrukcijo. Z ikono »začetni objekti« (ang. »initial objects«) določimo začetne objekte. 

Nato kliknemo na ukaz »končni objekti« (ang. »final objects«) in s kliki določimo, katere 

objekte želimo imeti za končni rezultat. Nato kliknemo »definiraj makro« (ang. »define 

macro«). Prikaže se pojavno okno, kjer makro poimenujemo, določimo geslo, oblikujemo 

ikono ipd.  

 

Makroje v Cinderelli ne moremo narediti. Za izdelavo bi potrebovali plačljivo različico »pro 

version«.  

 

Ustvarjanje makrojev je smiselno zato, ker prihranimo na času in omogočimo, da se učenci 

ne ustavljajo pri manj pomembnih temah. Za konkreten primer uporabe makroja lahko 

omenimo raziskovanje lastnosti Pitagorovega izreka. Z ustvarjenim makrojem narišemo 

kvadrat z vnosom dveh točk, tako kot je prikazano v zgornjem primeru. S tem dosežemo, da 

se učenec ne ukvarja s konstruiranjem kvadrata, temveč se njegova pozornost usmeri na 

raziskovanje odnosa med ploščino likov (slika 63).  

 

Slika 63: Pitagorov izrek v Geogebri 

 

Razen Cinderelle, kjer makrojev ne moremo ustvariti, je načeloma vseeno, za kateri program 

se odločimo. Geogebra in Cabri imata skoraj identične korake ustvarjanja makrojev.  
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3.11. POMOČ / PODPORA UPORABNIKU 

 

Pomoč oz. podpora uporabniku je eden izmed bistvenih kriterijev za izbiro programa. Če je 

pomoč nazorna in hitro dostopna, je to eden izmed glavnih kriterijev, da se bo uporabnik 

odločil za program.  

 

V Geogebri imamo na voljo hitro pomoč. Ob vsaki ikoni se izpiše besedilo, kaj pomeni in 

kako jo uporabimo. Je izjemno uporabna, ker nas vodi pri delu. Če potrebujemo več pomoči, 

v menijski vrstici izberemo »pomoč«. Poleg podatkov o licenci izbiramo med pomočjo, 

navodili in dostopom do forumov. Klik na njih nas poveže na spletno stran Geogebre. Žal pa 

je iskanje pomoči in iskanje dodatnih informacij na teh spletnih straneh v angleščini. Pomoč 

lahko s pridom izkoristimo le v primeru, ko imamo dostop do interneta. Na spletnih straneh 

najdemo kar nekaj posnetkov, ki nam pomagajo pri uporabi programa.  

 

Pomoč v programu Cabri je veliko bolj skromna in pri uporabi programa smo bolj odvisni od 

naše samoiniciative in iskanja informacij po spletu. V menijski vrstici »pomoč« (ang. 

»help«) izvemo nekaj osnovnih podatkov o programu. Ponujena pomoč nam odpre okno v 

spodnjem delu risalne površine, kar predstavlja hitro pomoč. Ta omogoča opis posameznih 

ikon in nekaj osnovnih informacij, kako jih uporabimo. Cabri nam pri pomoči nudi le nekaj 

osnovnih informacij, to kar nam Geogebra stalno ponuja. Če se odločimo za nakup 

programa, dobimo poleg še priročnik, kjer poiščemo potrebne informacije. Slovenske 

različice spletne strani Cabrija ni. Izbiramo lahko le med angleškim, španskim ali 

francoskim jezikom. Na spletnih straneh Cabrija poleg osnovnih informacij najdemo kar 

nekaj idej o uporabi programa v razredu, hkrati pa so navodila za uporabo programa jasno 

podana in dodatno podkrepljena s posnetki.  

 

Tako kot Geogebra, ponuja pomoč tudi Cinderella. S klikom na posamezno ikono se v 

spodnjem delu zaslona, pod risalno površino, izpisuje pomen ikone. To je hitra pomoč, ki 

nas usmerja pri delu. Za več pomoči v menijski vrstici kliknemo na »pomoč« (ang. »help«). 

Poveže nas na spletno stran Cinderelle, kjer iščemo potrebne informacije, vendar pa je žal le 

v angleščini. Na prvi pogled izgleda pomoč okrnjena, vendar pa kmalu opazimo, da so 

spletne strani med seboj smiselno prepletene, zato je iskanje informacij hitro in enostavno. V 

primerjavi s Cabrijem, v Cinderelli ne najdemo toliko posnetkov in idej za aktivnosti, ki bi 

jih lahko uporabili pri pouku matematike.  
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Dostopnost do pomoči je eden izmed glavnih kriterijev za izbiro programa. Večja verjetnost 

je, da se bo uporabnik posluževal tistega programa, kateri bo imel bolj nazorno pomoč, 

uporabno in napisano v slovenščini. Vsi trije programi nudijo hitro pomoč, vendar pa je za 

več informacij potrebno znanje angleščine in brskanje po spletu ali priročniku.  
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4. EMPIRIČNI DEL 

4.1. NAMEN EMPIRIČNEGA DELA 

 

Zakaj sploh uporaba računalnika pri pouku? Za učitelja uporaba računalnika zahteva še več 

priprave in je lahko le še dodatna obremenitev, posebno na začetku, ko še nima toliko 

izkušenj z vključevanjem računalnika v pouk. Učitelj mora pri poučevanju poskrbeti za to, 

da je uporaba računalnika med poukom ravno pravšnja in da ga uporabi takrat, ko je to zares 

potrebno. Zaradi vse večje uporabe sodobne tehnologije v vsakdanjem življenju, je potrebno 

učence računalniško opismenjevati. Vendar pa kljub dodatnemu delu učitelja je lahko 

uporaba računalnika za učence dobra motivacija in pripomoček, ki pomaga pri izboljšanju 

matematičnega razmišljanja. Dober primer uporabe računalnika pri pouku so programi 

dinamične geometrije. Ti omogočajo dinamično konstruiranje in manipulacijo z 

geometrijskimi objekti. Učence spodbujajo h kreativnosti, hkrati pa omogočajo razvoj 

geometrijskega razmišljanja. Potrebno je poudariti, da uporaba dinamičnih programov 

omogoča, da tudi učenci s slabšimi motoričnimi sposobnostmi bolje razvijejo geometrijsko 

razmišljanje, kot bi ga le s statično geometrijo. S konstruiranjem lahko v krajšem času 

naredimo veliko več natančnih konstrukcij in preučimo njihove lastnosti. Uporaba 

dinamičnih programov je tudi dober pripomoček za domače delo učencev.   

 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo spoznali pojem dinamične geometrije in se 

seznanili z Van Hielovo teorijo. Omenjene so že izvedene raziskave, ki govorijo o pozitivnih 

učinkih uporabe programov pri pouku. V nadaljevanju smo se osredotočili na tri aktualne 

dinamične programe: Geogebra, Cabri in Cinderella. Kljub podobnosti, se programi med 

seboj razlikujejo. Poskušali smo izluščiti nekaj specifičnih lastnosti vsakega programa in jih 

med seboj primerjati. Potrebno je poudariti, da bi med programi lahko zasledili še več razlik, 

vendar smo se omejili na tiste, ki bi bile pomembne pri oblikovanju geometrijskih pojmov in 

pri obravnavi učnih tem v osnovni šoli. 
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Zaradi specifičnih razlik med programi nas bo v empiričnem delu zanimalo, ali bi katera 

izmed lastnosti bistveno vplivala na izbiro programa pri za učiteljih matematike v osnovni 

šoli.  

 

S pomočjo mentorja sem pridobila kontakte naslednjih intervjuvancev: Silva Kmetič, Irena 

Rauter-Repija, Mateja Sirnik, Damjan Kobal, Stanislav Šenveter in Vinko Zobec. So 

strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo dinamično geometrijo. Z njihovo pomočjo bom 

poskušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  

 

Zastavimo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Ali bi morala biti uporaba programov dinamične geometrije del uradnega šolskega 

kurikula? Ali naj bi se znanja, povezana z uporabo dinamične geometrije preverjala 

(interno, eksterno)? 

2. Dober dinamičen program mora biti enostaven za uporabo, matematično dosleden in 

dobro pedagoško zasnovan. Kateri so še pomembni kriteriji za izbiro dinamičnega 

programa? 

3. Vsak program ima nekaj specifičnih lastnosti. Ali katere izmed naštetih vplivajo na 

izbiro programa? 

 Predstavitev ikon in način konstruiranja premice? 

 Predstavitev ikone poltraka in njena odsotnost v Cinderelli (hkrati tudi 

odsotnost ikone za simetralo daljice)?  

 Upoštevanje prvega aksioma evklidske geometrije (konstruiranje premic »eno 

nad drugo«)? 

 Dovolj velik nabor možnosti konstruiranja krožnic? 

 Ali je pomembna »zveznost konstrukcije«? 

 Kateri program ponuja najboljše možnosti za obravnavo teme simetrale kota 

in merjenje kotov? 

 Kaj je pri merjenju razdalj med dvema točkama bolj pomembno? Pravilna 

označba vrednosti ali vrednost zapisana z enoto? 

 Ali je možnost in način pisanja matematičnih besedil pomemben?  

 Ali je pomembno, da učenci znajo izdelovati makroje? 

 Je pri pouku boljše uporabljati en program dinamične geometrije ali več? 
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4.2. METODOLOGIJA 

 

Po priporočilu mentorja sem za raziskavo izbrala nabor strokovnjakov. To so osebe, ki se pri 

svojem delu srečujejo in ukvarjajo z dinamično geometrijo, bodisi poučevanju, delu na 

projektih, raziskovalnem delu ipd. Večinoma so seznanjeni z vsemi programi in jih v 

precejšnji meri tudi uporabljajo. So strokovnjaki na svojem področju in prepričana sem, da 

lahko od njih pridobim največ koristnih informacij.  

 

Za študijo sem pridobila šest oseb, uporabila sem metodo strukturiranega intervjuja, na 

katerega so intervjuvanci odgovarjali fiksno. Vendar zaradi pomanjkanja časa je ena oseba 

izvedla le polovico intervjuja. Intervju je obsegal 18 vprašanj. Od tega je sedem splošnih in 

enajst specifičnih vprašanj, ki se nanašajo na razlike med programi. Pri specifičnih 

vprašanjih je na začetku podan opis, ponekod je zaradi preglednosti situacija predstavljena v 

tabeli. Vprašanja so odprtega tipa. Pod vsakim vprašanjem je prazno polje, kamor so lahko 

intervjuvanci zapisovali svoje odgovore. Polje so lahko po potrebi poljubno povečevali ali 

zmanjševali. Intervjuje sem posredovala preko elektronske pošte. Za tak način sem se 

odločila zato, ker so intervjuvanci lahko odgovarjali takrat, ko so imeli čas, posledično pa so 

imeli dovolj časa za premislek. Njihove odgovore sem povzela in poskušala odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja.  
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4.3. IZVEDBA IN ANALIZA 

 

V nadaljevanju so podana vprašanja intervjuja, nato pa sledijo povzeti odgovori vseh 

intervjuvancev. Povzetki so anonimni, zato so odgovori intervjuvancev naslovljeni s »prva, 

druga, tretja, četrta, peta in šesta oseba«. Peta oseba je žal zaradi pomanjkanja časa 

odgovorila le na prvih enajst vprašanj. 

 

Prvo vprašanje. Kje se pri svojem delu srečujete s programi dinamične geometrije 

(poučevanje, razvojno delo na projektih, raziskovalno delo, drugo)? 

Vse osebe se pri svojem delu srečujejo s programi dinamične geometrije. Kako je njihovo 

delo povezano s programi dinamične geometrije prikazuje tabela 1. 

 

 

 Poučevanje  Razvojno delo na projektih  Raziskovalno 

delo 

Drugo 

Prva oseba x x   

Druga oseba x  x predstavitve 

Tretja oseba x x (egradiva, eučbenik)   

Četrta oseba  x  x Risanje skic 

Peta oseba  x x  

Šesta oseba  x  Delo z učitelji, 

priprava gradiv 

Tabela 1: Način dela intervjuvancev s programi dinamične geometrije 

 

Drugo vprašanje. Ali menite, da bi uporaba programov dinamične geometrije morala biti 

del uradnega šolskega kurikula? Ali naj bi znanja, povezana z uporabo dinamične 

geometrije preverjali (interno, eksterno)? 

 

Prva oseba odgovarja, da je v srednji šoli v novem učnem načrtu že zdaj zapisano, da je 

uporaba računalniških programov za dinamično geometrijo priporočljiva. Eden izmed ciljev 

tudi govori, da naj dijaki preiskujejo geometrijske probleme z uporabo IKT. Prva oseba 

znanja povezana z uporabo dinamične geometrije za enkrat še ne bi preverjala. 

 

Druga oseba meni, da je to le orodje, katerega uporaba je naravna in naj se spodbuja. 

Ustrezna znanja bi morali pridobiti učitelji.  
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Tretja, četrta, peta in šesta oseba menijo, da bi uporaba programov dinamične geometrije 

morala biti del uradnega šolskega kurikula in da bi morala biti implicitno vključena v sam 

pouk. Četrta oseba dodaja, da je za preverjanje znanja, povezana z dinamično geometrijo 

prezgodaj. Šesta oseba meni, da v primeru, da bi bili tehnični pogoji zagotovljeni, bi lahko 

celotna eksterna preverjanja izvedli z uporabo IKT.  

 

Peta oseba na drugi del vprašanja dodaja:  

»Če se nanaša na učence/dijake, je npr. med splošnimi cilji zapisana uporaba 

tehnologije pri matematiki z namenom razvijanja matematičnih znanj. Ta zapis je torej tudi 

osnova za posredno preverjanje uporabe tehnologije ob reševanju matematičnih problemov 

s tehnologijo. Menim, da bi morala biti uporaba tehnologije aktivna, kar po definiciji tega 

pojma pomeni, da v to kategorijo ne štejemo pasivne rabe tehnologije – to je uporaba 

narejenih apletov. Uporaba teh in razmišljanje učenca usmerja avtor tega apleta. Učitelj 

mora didaktične veščine uporabe DG dobro poznati. V okviru projekta e-šolstvo je 

predvideno preverjanje IKT kompetence za učitelje. Matematiki nismo uspeli s svojo 

definicijo, zato obstoječa ni uporabna, ker premalo upošteva specifiko predmeta. Osebno 

sem proti preverjanju te kompetence pri učiteljih, morali pa bi učitelji imeti dovolj možnosti 

za izobraževanje«. 

 

Tretjo vprašanje. Obstaja več programov dinamične geometrije. Kateri program se vam zdi 

najprimernejši za delo v šoli? Če lahko, prosim navedite temeljni razlog za vašo izbiro.  

 

Prva oseba meni, da je to Sketchpad, ker pri tem programu razmišljamo tako, kot so dijaki 

vajeni delati brez tehnologije. Npr. za risanje vzporednice najprej določimo točko in premico 

ter potem izberemo ukaz za risanje vzporednice. Geogebra je prosto dostopna, npr. za risanje 

vzporednice najprej izberemo ukaz in nato točko ter premico. Didaktično se ji pri učenju 

osnovnih pojmov zdi manj primerna kot Sketchpad.  

 

Druga oseba meni, da so vsi programi solidni vendar ne povsem perfektna orodja, ki 

omogočajo veliko več, kot je (nujno) potrebno za poučevanje. Najprimernejši so verjetno 

tisti, ki so najenostavneje dostopni, čeprav je res, da globalno gledano noben program ni za 

družbo zastonj in da je dejansko financiranje »zastonjskih programov« pogosto le manj 

pregledno (preko projektov).  
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Tretja oseba meni, da je najprimernejši program tisti, ki ga učitelj najbolj obvlada. Teh 

programov je veliko in dovolj jih je tudi prostodostopnih in odprtokodnih, seveda pa eni 

prisegajo tudi na komercialne (npr. Geometry Sketchpad – ameriški del). Tretji osebi je 

postala Geogebra sestavni del pouka, predvsem zaradi odprtokodnosti, slovenščine v 

vmesniku, geometrijske in algebrske uporabe – še večkrat ga lahko uporabi tudi pri pouku 

drugih vsebin: funkcije, izrazi, lahko ga uporabi kot kalkulator, skratka, uporabnost je 

odvisna od poznavanja in enostavnosti vključevanja v pouk.  

 

Četrta oseba je pri poučevanju uporabljala Cabri, Geogebro in Sketchpad, zadnja štiri leta pa 

uporablja Sketchpad. V letu 2008 je program nudil največ, zato se ga je začel posluževati, 

sicer pa programske opreme ta oseba ne menja pogosto.  

 

Peta oseba uporablja program Sketchpad. Meni, da ima v primerjavi s Cabrijem in Geogebro 

najbolj sistematično urejene menije ter ukaze. V Sketchpadu je potrebno najprej kreirati in 

izbrati objekte, šele nato pa lahko izbiramo orodja za dejavnosti. Zato mora učenec vsakič 

premisliti o naboru izbranih objektov glede na naslednji korak, ki ga želi izvesti. Z 

omenjenim programom lahko pokrijemo tudi pouk funkcij.  

 

Najprimernejši program za delo v šoli je po mnenju šeste osebe Sketchpad, ker so njegovi 

osnovni ukazi enaki kot pri evklidski geometriji, zaporedje ukazov pri delu pa je enako kot 

pri delu svinčnik-papir. 

 

Četrto vprašanje. Programe dinamične geometrije pri pouku lahko uporabljamo predvsem 

na dva načina. Lahko jih uporabimo kot pripomoček za demonstracijo med uro ali pa 

poskrbimo, da učenci samostojno delajo s programom npr. v računalniški učilnici. Kateri 

način uporabe programov je po vašem mnenju primernejši?  

 

Prve štiri osebe menijo da oba načina. Odvisno je od tega, kaj želimo pokazati oziroma 

doseči.  

 

Četrta oseba dodaja, da je vse odvisno od teme in skupine učencev. V primeru, če ima 

»spretne učence«, potem ti raziskujejo sami.  
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Peta oseba vidi tri načine uporabe programov dinamične geometrije pri pouku:  

 demonstracija (učenec gleda in posluša), 

 uporaba didaktičnih predlog in apletov (učenec sam eksperimentira – to je primer 

pasivne rabe z vidika uporabe tehnologije), 

 učenec jo uporabi po svoji zamisli (aktivna raba z vidika tehnologije). 

 

Od naštetih načinov, nobenemu ne daje prednosti. Meni, da bi se morali uporabljati vsi trije, 

odvisno od cilja uporabe.  

 

Šesta oseba odgovarja, da je v primeru reševanja problemov, raziskovanja s strani učencev 

zagotovo primernejše samostojno delo v računalniški učilnici. Meni, da z aktivnimi oblikami 

dela dosežemo trajnejše in uporabnejše znanje.  

 

Peto vprašanje. V nekem članku sem zasledila, da mora biti dober program dinamične 

geometrije enostaven za uporabo, matematično dosleden in dobro pedagoško zasnovan. 

Lahko pomislimo še na druge kriterije, kot so cena, podpora, delovanje na različnih 

operacijskih sistemih (pametni telefoni, tablice, grafično računalo)? Kaj so po vašem glavni 

kriteriji za izbiro dinamičnega programa? 

 

Za prvo osebo je glavni kriterij cena. Meni da bodo imeli odprtokodni programi prednost.  

 

Druga oseba meni, da enostavnost vključuje preglednost in s tem možnost za matematično 

doslednost, ki pa seveda ni avtomatična in zahteva učiteljevo/uporabnikovo spretnost ter 

matematično razumevanje.  

 

Tretja oseba odgovarja:  

»Poleg že omenjenih pa je v zadnjem času pomembno ravno to – možnost uporabe na 

»padih« in telefonih. Tukaj seveda vsi obstoječi programi odpadejo, prihaja pa na srečo 

Sketchometry (nov pristop). Morda pomembna informacija – večina teh programov je 

dejansko bila neodvisna od platforme, ker delujejo na temelju Jave. Žal pa Java izgublja ta 

pomen ravno zaradi pojava mobilnih naprav. Trenutno GeoGebra intenzivno razvija 

vmesnik tudi za to okolje in bo predvidoma do jeseni dovolj uporabna za nemoteno nadaljnjo 

uporabo. Tako je najbrž prehitela ostale programe, čas pa bo pokazal, kako bo. Na vsak 
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način je zagotovo najmočnejša in največja skupnost razvijalcev in uporabnikov Geogebre na 

spletu »v toku dogodkov«, kar bo omogočalo nadaljnji razvoj. Pa tudi kontinuiteto«. 

Program (vsaj za OŠ) mora biti po mnenju četrte osebe dovolj enostaven, slediti mora logiki 

običajnega matematičnega razmišljanja, biti poslovenjen hkrati pa mora nuditi ustrezno 

podporo.  

 

Za peto osebo so pomembni kriteriji, katere smo zasledili v članku. Pri tem pa še dodaja, da 

imamo v šolskem prostoru ustaljen operacijski sistem na računalnikih, ta hip pa smo na 

tehnološki prelomnici – telefoni in tablice. Trenutno na teh napravah ni dobro rešena 

natančnost prijema objekta, npr. točke in da aktivna raba ni dobro podprta.  

 

Šesta oseba odgovarja, da mora biti dober program enostaven za uporabo za učence, 

didaktično korekten, zasnovan na temeljih evklidske geometrije in je ne sme kršiti.  

 

Šesto vprašanje. Med programi dinamične geometrije lahko zaznamo kar nekaj razlik. 

Osredotočimo se na predstavitev ikon premice in na način konstruiranja.  

Cabri GeoGebra Cinderella 

 

 »Line« 

 

 

»Premica 

skozi dve 

točki«  

 

»Line through 

point«  

 

»Connecting 

line« 

 

 

V Cabriju je premica 

določena s točko in smerjo.  

 

Konstruirani premici s 

»premikanjem« premice 

spreminjamo naklon, s 

premikanjem točke pa 

premico vzporedno 

pomikamo. 

 V Geogebri je premica 

določena z dvema točkama.  

 

Konstruirani premici 

spreminjamo naklon s 

premikanjem točk, ki jo 

določajo. S »prijemom« na 

premico, le-to vzporedno 

pomikamo. 

 

V Cinderelli je premica 

določena s točko in smerjo 

(podobno kot v Cabriju) ali pa z 

dvema točkama (podobno kot v 

GeoGebri). 

 

V prvem primeru s premikanjem 

konstruirani premici s 

»prijemom« premice lahko 

spreminjamo naklon, s 

premikanjem točke pa premico 

vzporedno pomikamo. 

 

V drugem primeru premico 

spreminjamo lahko le tako, da 

pomikamo eno ali drugo točko, 

ki jo določa, ne moremo pa 

premice vzporedno pomikati . 

 
 

Tabela 2: Predstavitev ikon premice in način konstruiranja  
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Je po vašem kateri od osnovnih načinov določanja premic lahko zavajajoč? Katero 

poimenovanje in način konstruiranja se vam zdi najbolj primeren? 

 

Prve štiri osebe menijo, da se jim zdi najbolj primeren način konstruiranja »premica skozi 

dve točki«.  

 

Tretja oseba dodaja, da je Cabri najbolj okoren in zastarel, ker Geogebra ponuja še enačbo 

premice celo v implicitni obliki. 

Peta oseba se pri odgovoru pomaga s primerjavo s teoretičnim pojmom. 

»V praksi se lahko srečamo z zahtevo: Izberi točko in skozi to točko nariši poljubno 

premico ali pa več premic.  

Druga možnost: premica skozi dve izbrani ali določeni točki.  

Če to počnemo na papir in se dosledno držimo ' reprezentacije konstruirana točka', potem s 

slike vidimo, kakšen je bil vrstni red konstruiranja teh objektov  

(več na http://goo.gl/yAFVZ ).  

Tem kriterijem ne ustreza nobena od prikazanih rešitev. 

 

Cabri: 

Premica skozi točko, lahko premikamo točko in določimo lego premice v šopu s klikom.  

Konstruiram 2 točki, nato načrtam premico skozi ti 2 točki. Nadaljnja manipulacija z objekti 

(premico in točkami) je glede na DG logična.  

Ukaza v Cabriju ne razumem kot način določanja premice, ampak kot premico šopa, ker je 

možna tudi varianta, da narišem premico skozi predhodno izbrani točki. 

Slabost je v tem, da s klikom izberem premico šopa, klik pa se bi moral realizirati z drugo 

točko, ki fiksira premico šopa. 

Geogebra: Ok. S premikanjem ene od točk dobimo druge premice enega od obeh možnih 

šopov, paralelno premikanje je tudi logično. 

Ko imam premico skozi 2 točki, imam tudi oba možna poltraka. 

CInderella: Nimam izkušenj s tem programom, zato ga komentiram glede na opis: 

'V prvem primeru s premikanjem konstruirani premici s »prijemom« premice lahko 

spreminjamo naklon, s premikanjem točke pa premico vzporedno pomikamo.' 

 

Ni logično, vendar ne vidim škode za matematiko. 

  

http://goo.gl/yAFVZ
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V drugem primeru premico spreminjamo lahko le tako, da pomikamo eno ali drugo točko, ki 

jo določa, ne moremo pa premice vzporedno pomikati . 

Ta rešitev se mi zdi kontradiktorna. Ena od izbranih točk je dinamična, obe hkrati pa 

fiksni?! 

 

Zaključek: Ne bi dala prednosti nobeni od možnosti, ker je uporaba stvar pouka. Učitelj 

skrbi za ustrezne geometrijske predstave pri uporabi tehnologije. Veliko 'škode' delamo 

razumevanju geometrije tudi z uporabo geotrikotnika«.  

 

Šesta oseba odgovarja, da je bolj primerno poimenovanje »premica skozi dve točki«. Meni, 

da je ta način premikanja (dinamičnosti) lažje razumljiv učencem v osnovni šoli, ker ne 

poznajo »smeri« in bi težje razumeli, zakaj se enkrat premica premika vzporedno, drugič ne. 

Pri tem še dodaja, da bi bilo to zanimivo poskusiti z učenci v sedmem razredu osnovne šole.  

 

Sedmo vprašanje. Poltrak je ravna črta, ki je na eni strani omejena.  

 

Cabri GeoGebra Cinderella 

 

 »Ray« 

 

 

»Poltrak z 

dvema 

točkama« 

  

 

Ikona za poltrak je v Cabriju 

dobro predstavljena.  

  

V Geogebri je ikona za 

poltrak predstavljena z 

dvema točkama.  

 

 

V Cinderelli ikone za 

poltrak sploh ne najdemo 

(t.j. Cinderella ne pozna 

poltrakov). 
 

Tabela 3: Predstavitev poltraka 

 

Menite, da je to velika pomanjkljivost Cinderelle pri spoznavanju geometrijskih pojmov? Kaj 

menite o primerjavi Cabri – Geogebra v tem primeru?  

 

Prva in druga oseba menita, da to ni velika pomanjkljivost Cinderelle. Prva oseba dodaja, da 

je poltrak v Geogebri boljše predstavljen, medtem ko druga oseba meni, da so to minimalne, 

za razumevanje in učenje nepomembne razlike. 

 

Tretja oseba odgovarja, da poltrak potrebujemo in da je to velika pomanjkljivost Cinderelle.  

Četrta oseba odgovarja, da je manjko poltraka očiten. GeoGebra pri konstrukciji poltraka 

sledi definiciji poltraka. 
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Peta oseba odgovarja, da ikona za poltrak v Cabriju slika omejenost. V Geogebri prikazana 

ikona pa prav tako prikazuje »omejenost«, druga točka pa enoličnost objekta. Za odsotnost 

ikone poltraka v Cinderelli pa peta oseba odgovarja, da poltrak kot samostojni objekt 

verjetno ni nujno potreben, ker je »del« premice.  

 

Po mnenju šeste osebe težave zaradi manjkajoče ikone ne bi smele nastati. Pri tem še dodaja, 

da je ikona za poltrak prava v Cabriju, konstruira pa se v obeh programih enako.  

 

 
Osmo vprašanje. Prvi aksiom evklidske geometrije pravi, da skozi dve točki poteka natanko 

ena premica. Denimo, da skozi dani točki zaporedoma dvakrat konstruiramo premico v 

Geogebri, Cabriju in Cinderelli. Če nato konstruirano premico zbrišemo, ostane v Geogebri 

ena še narisana premica. Torej smo v Geogebri imeli narisani dve premici – »eno nad 

drugo«, kar pa v evklidski geometriji ni možno. V Cabriju in Cinderelli nam ob izbrisu 

premice ostaneta le dve točki. Torej sta Cabri in Cinderella matematično bolj korektna od 

Geogebre. Menite, da je lahko to ovira pri uporabi programa med poukom? 

 

Vse štiri osebe menijo, da to ni ovira pri uporabi programa med poukom.  

 

Druga oseba dodaja:  

»V takih programih pogosto želimo imeti več »reprezentacij« istega pojma. V 

Geogebri smo narisali isto premico dvakrat in če smo izbrisali »drugo reprezentacijo« je 

pač ostala »prva«. Program (Cabri, Cinderella), ki vam pač ne dovoli narisati »še ene 

kopije« iste premice, vas s tem na nekaj opozarja in to seveda ni narobe, a tu tudi nekaj 

izgubi. Zagotovo je mogoče najti situacijo, ko bo taka »sintaksa« imela negativne 

posledice«.  

 

Tretja oseba še dodaja, da to zagotovo ni zavajajoče, saj velikokrat govorimo o dveh 

različnih premicah, zato pač v primeru dveh pokrivajočih se premic »prikličemo« na pomoč 

algebrsko (analitično) predstavo o premicah. Večkrat imamo ravno s tem težavo, ko ne 

moremo pokazati, da se premici ujemata (sta identični). Kako pa sta »prišli skupaj«, pa je 

seveda geometrijsko to zagotovo (še) premalo jasno postavljeno/razmejeno.  

Četrta oseba pravi, da v vsakem orodju dinamične geometrije najdemo kako »luknjo« in da 

je to ena izmed njih.  
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Peta oseba odgovarja: »Prepoznavanje identičnih objektov je dobra lastnost programa. 

Vendar imamo obratni problem, ki ruši teoretični vidik pojmov. Primer: Na premici imamo z 

izbiro dveh točk daljico, ki je program ne prepozna, če je ne narišemo ponovno. Torej s to 

daljico ne moremo operirati (jo izbrati, izmeriti, zrcaliti), dokler je ne narišemo na obstoječo 

daljico.  

Primer: Narišem daljico AB in razpolovišče R. Daljici AR in RB ne morem izmeriti, če ne 

narišem daljice AR. Če izbrišem AB, se izbrišejo vsi elementi. 

Cinderelle ne poznam. 

Primanjkljaj je enak za Geogebro in Cabri. V Geogebri je težko izbrati 'daljico na daljici'. 

(Več na http://goo.gl/yAFVZ)«. 

 

Šesta oseba meni, da je to lahko ovira pri pouku matematike. Učenci večkrat zaporedoma 

narišejo premico, seveda vedno vidijo samo eno prvič narisano premico, ko pa jo želijo 

skriti, morajo skriti vsako posebej. Po mnenju te osebe lahko rečemo, da Geogebra krši prvi 

aksiom evklidske geometrije.  

  

http://goo.gl/yAFVZ
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Deveto vprašanje. Pri konstruiranju krožnice in kroga morajo učenci spoznati pomen 

središča in polmera. V programih imamo na voljo več načinov konstruiranja krožnice.  

 
Cabri Geogebra Cinderella 

 

V Cabriju imamo na voljo 

dve ikoni za konstruiranje 

krožnice: 

 

 

 

Geogebra nam nudi več 

možnosti konstruiranja 

krožnice: 

 

Podobno kot Geogebra nam 

tudi Cinderella nudi več 

možnosti konstruiranja 

krožnice:  

 

 

»circle« in 

 

»Krožnica s 

središčem in 

točko na 

njej«,   

 

 

»Draw two 

points and 

circle« , 

 

»compass«. 

 

»Krožnica s 

središčem in 

polmerom«, 

 

 

»Draw circle 

around 

point«, 

  

 

»Krožnica s 

polmerom« in 

 

 

 

»Draw circle 

with fixed 

radius«, 

  

 

»Krožnica 

skozi tri 

točke«. 
 

»Use a 

compass«, 

    

 

»Define 

circle«. 

 

Tabela 4: Različni načini konstruiranja krožnice 

 

Katera izbira programa bi bila po vašem mnenju ustreznejša? Ali možnosti Cabrija povsem 

zadostujejo potrebam za pouk matematike? 

 

Prva oseba meni, da za pouk matematike v OŠ možnosti Cabrija povsem zadostujejo. Za bolj 

zahtevne uporabnike pa je zagotovo boljše, če imamo na razpolago več pripravljenih orodij.  

 

Drugi osebi je naj-intuitivnejša in enostavna Geogebra, sicer pa so vsi programi v redu. 

Meni, da je uporaba šestila z »računalniško simulacijo« zelo vprašljiva in da bo dober učitelj 

znal konstruktivno in korektno uporabljati vse programe.  

 

Za tretjo osebo je Geogebrinih možnosti skoraj preveč, lahko bi shajali seveda tudi samo z 

dvema, vendar pa nam program s toliko funkcij »poenostavi življenje«.  

 



 

73 

 

Četrta oseba odgovarja, da če nismo preveč zahtevni in ne poznamo drugih možnosti 

programov, potem nam Cabri povsem zadostuje. Sicer pa imamo vedno radi več 

matematično korektnih možnosti. 

 

Peta oseba meni, da je Cabrijeva rešitev povsem ustrezna za potrebe razvoja evklidske 

geometrije. Meni, da je v Geogebri preveč pripomočkov, vendar jih lahko učitelj za potrebe 

pouka umakne.  

 

Za pouk evklidske geometrije po mnenju šeste osebe povsem zadošča možnost Cabrija. Pri 

tem pa še dodaja, da če bi želeli učence učiti pravilne evklidske geometrije bi morali v 

Geogebri skriti zadnja dva ukaza v orodni vrstici. 

 

Deseto vprašanje Dve (različni) krožnici se lahko sekata v dveh točkah, eni ali nobeni. 

Skladni krožnici se sekata v dveh točkah (slika 64), eno presečišče poimenujemo s črko P. 

Premikamo krožnico s središčem B v levo, kot prikazuje rdeča puščica. Ko se krožnici 

prekrijeta, točka P izgine (slika 65). Nadaljnji premik v levo povzroči, da točka P skoči na 

spodnje presečišče (slika 66). Tako se zgodi v Cabriju in Geogebri, medtem ko Cindrella 

skrbi za »zveznost konstrukcije« pri vlečenju. Točka P v Cinderelli ne skoči na spodnje 

presečišče (slika 67).  

  

 

Slika 64: Dve krožnici se sekata v eni točki 
 



 

74 

 

 

Slika 65: Krožnici se prekrivata 

 

Slika 66: V Geogebri in Cabriju točka P skoči na spodnje presečišče 
 

 
Slika 67: V Cinderelli točka P ne skoči na spodnje presečišče 

 

Ali je »zveznost konstrukcije« pomembna za pouk matematike?  

 

Vseh šest intervjuvancev se strinja, da je zveznost konstrukcije pomembna za pouk 

matematike. 

 

Četrta oseba dodaja, da je pravzaprav skoraj iluzorno pričakovati program, ki ne bi imel 

lukenj in da jih bi učitelj zagotovo znal »zapolniti«. 
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Po mnenju pete osebe je »zveznost konstrukcije« pomembna, vendar pa ima vsak program 

kako šibko točko. Očitno ima program kontrolo nad presečiščem glede na lego središča. Pri 

tem intervjuvanec dodaja, da je pomembno za učitelja, da zna kritično preizkusiti program 

pred uporabo v razredu. Potem lahko smiselno izbira matematične situacije. Koristno je, da 

se pri določeni matematični zrelosti tudi pogovori z učenci o šibkih točkah posamezne 

tehnologije. Intervjuvanec se ne čudi pomanjkljivosti, ker je krog oz. krožnica vezana na 

izbiro fiksne točke – središča, in običajno spreminjamo radij, ne pa lege središča. 

 

Enajsto vprašanje. Konstruiranje simetral daljic lahko izvedemo tako kot pri statični 

geometriji. V Cabriju in Geogebri imamo na voljo ikono za simetralo daljice, medtem ko v 

Cinderelli tega ukaza ni. Menite, da je to pomanjkljivost Cinderelle? 

Vseh šest intervjuvancev meni, da to ni pomanjkljivost Cinderelle.  

 

Četrta oseba dodaja, da jih tudi Sketchpad nima in da to ni ovira. Ko jo želijo konstruirati 

sledijo definiciji simetrale.  

 

Medtem pa peta oseba dodaja, da si lahko učenci po usvojitvi pojma in konstrukcije učenci 

naredijo makro za simetralo in ga uporabljajo kot proceduro – isto počne večina učencev tudi 

s klasično tehnološko podporo – izvaja postopek brez razumevanja.  

 

Dvanajsto vprašanje.  

 
Cabri Geogebra Cinderella 

 

V Cabriju lahko 

konstruiramo simetralo 

kota le s kliki na tri točke. 

Klik na drugo točko 

predstavlja vrh kota.  

 

Simetralo kota lahko 

konstruiramo na dva načina: 

 S kliki na tri točke 

(drugi klik predstavlja 

vrh kota). Konstruira se 

nam simetrala kota 

(slika 68). 

 S kliki na premici 

oziroma poltraka, ki 

predstavljata kot. 

Geogebra nam 

konstruira simetralo 

kota in sokota (slika 69).  

 

Cinderella nam nakaže, 

kateremu kotu želimo 

konstruirati simetralo. 

Konstruiranje kota je 

možno le s kliki na dve 

premici.  

 

Tabela 5: Različno konstruiranje simetrale kota 
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Slika 68:Konstruirana simetrala kota v Geogebri s kliki na tri točke 

 

 

 
 

Slika 69: Konstruirana simetrala kota in sokota v Geogebri s kliki na premice 

 

 

Kaj je po vašem mnenju boljši način konstruiranja simetrale kota?  

 

Po mnenju prve osebe je Geogebrin način konstruiranja simetrale kota povsem v redu.  

 

Druga oseba meni, da so to za vsebino nepomembne razlike.  

 

Po mnenju tretje in četrte osebe, je način konstruiranja kota s kliki na tri točke najboljši. 

Konstruiranje simetrale kota s kliki na premice sploh ne bi potrebovali.  

 

Peta oseba na to vprašanje ni podala odgovora, dodaja le komentar, da vprašanje postavlja 

izziv, ker je v naših učbenikih kot različno vpeljan in da je zadnji preizkus NPZ v 6. razredu 

pokazal tendenco, da bo potrebno pri opredelitvi kota s simboli upoštevati tudi orientacijo.  

 

Šesta oseba komentira, da sta oba načina konstruiranja simetrale kota korektna. Pomislek je 

pri zadnji možnosti v Geogebri, kjer meni, da je didaktično sporna. Če imamo izbran kot, 

kateremu želimo konstruirati simetralo, je v tistem trenutku simetrala sokota odveč.  
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Trinajsto vprašanje.  

 

Cabri Geogebra Cinderella 

 

Velikost kotov določamo s 

kliki na tri točke (točka na 

kraku, vrh, točka na drugem 

kraku).  

 

Izmerjena velikost kota je 

vedno med 0° in 180°. 

 

Kote merimo s kliki na dve 

premici ali s kliki na tri točke.  

Glede na smer klikov 

določamo ali merimo notranje 

ali zunanje kote.  

 

Geogebra nazorno prikaže kot 

in poda vrednost velikosti kota 

vedno med 0° in 360°. Po 

presežni velikosti 360° skoči 

le-ta na 0°. 

 

Velikost kotov določamo s 

kliki na premici. 

 

Cinderella meri kote od −∞ 

do +∞. Pri pomikanju 

krakov se velikost 

dinamično spreminja. 

 

Tabela 6: Različno merjenje kotov 

 

Kateri od naštetih programov bi bil najboljša izbira pri obravnavi merjenja kotov? 

 

Prva, tretja in četrta oseba menijo, da je Geogebra najbolj ustrezna. Tretja oseba še dodaja, 

da se mu zdita ostali dve rešitvi povsem sprejemljivi.  

 

Druga oseba meni, da so za vsebino to nepomembne razlike.  

 

Šesta oseba komentira, da se ji zdi najbolj primerna možnost (za OŠ) ta, ki jo ponuja Cabri. 

Vendar pa se je potrebno pogovoriti z učenci, kateri kot nam je izmeril program in biti na to 

pozorni. Glede na to, da se o kotu in velikosti kota učenci učijo v šestem razredu, je sama 

orientacija kota (ki jo moramo upoštevati pri označevanju kota v Geogebri), kar zahtevno za 

učence v šestem razredu. Pri tem pa še dodaja, da se ne strinja s kriteriji za vrednotenje, ki so 

bili pri nalogi o kotu na letošnjem Nacionalnem preverjanju znanja v šestem razredu.  
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Štirinajsto vprašanje.  

Razdalja je dolžina najkrajše poti med točkama A in B. Označimo jo z |  | ali d(A,B).  

Cabri Geogebra Cinderella 

 

Cabri pri merjenju razdalje 

med dvema točkama zapiše 

le vrednost, vendar z enoto.  

 

 

 

Pri merjenju razdalje Geogebra 

zapiše vrednost, jo označi, a ne 

doda enote. Pri delu lahko 

opazimo, da lahko ime daljice 

identificira z dolžino. 

 

 

 

Cinderella izmeri razdaljo s 

posebnim merilnim trakom, ki 

se prikaže ob vlečenju: 

 
 

Ob kliku se merilni trak 

izbriše. Izpiše se vrednost brez 

enote, s pravilno označbo: 

 
 

 
 

Tabela 7: Različno merjenje razdalje 

 

Kateri program se vam zdi v tem primeru najprimernejši? 

 

Prvi osebi se zdi Cinderellin program najprimernejši. 

 

Druga oseba odgovarja, da so to za vsebino nepomembne razlike. 

 

Tretja oseba odgovarja, da imamo pri Geogebri možnost izpisati posebej tako razdaljo 

(oziroma dolžino daljice), če jo že potrebujemo, kakor tudi enoto, in ne pogrešamo v tem 

pogledu nič. Meni, da je Geogebra v tem pogledu dovolj fleksibilna za uporabo.  

 

Po mnenju četrte osebe je najbolj primerna Geogebra, vendar pa dodaja da je tudi Cinderella 

zanimiva.  

 

Za šesto osebo je Cinderella najprimernejša vendar pa dodaja, da bi bilo bolj korektno, če bi 

tudi kasneje bila izpisana enota. 
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Petnajsto vprašanje. V Geogebri zlahka pišemo besedilo, obogateno z matematičnimi 

simboli. Cinderella ima za osnovno pisanje teksta okrnjeno pojavno okno, šele z uporabo 

jezika CindyScript lahko besedila poljubno oblikujemo in ustvarjamo sklice. Cabri ima 

okrnjeno okno za pisanje teksta in možno je le osnovno oblikovanje besedila. Se vam zdi 

pomembno, da bi se morali učenci seznaniti s pisanjem matematičnih besedil pri uporabi 

programov dinamične geometrije? 

 

Prva oseba meni, da bi se učenci morali seznaniti s pisanjem matematičnih besedil pri 

uporabi programov dinamične geometrije.  

 

Druga oseba odgovarja, da so to za vsebino nepomembne razlike.  

 

Za tretjo osebo se zdi to pomembno in dodaja, da je to ena pomembnih dodanih vrednosti 

Geogebre.  

Četrta in šesta oseba menita, da v osnovni šoli to ni pretirano pomembno. Četrta oseba se v 

primeru potrebe zapisa poslužuje Sketchpada. 

 

Šestnajsto vprašanje. V Geogebri in Cabriju je uporaba makrojev možna, medtem ko 

Cinderella omogoča makroje le pri plačljivi verziji. Ali je pomembno, da bi učenci znali 

izdelovati makroje? 

 

Po mnenju vseh oseb izdelovanje makrojev za učence ni pomembno. Druga, tretja in četrta 

oseba dodajajo, da bi bilo pomembno to kvečjemu za sposobnejše učence. Četrta oseba 

meni, da je bolj pomembno da ga učenci znajo uporabiti, če jim je na voljo.  

 

Sedemnajsto vprašanje. Eni programi so prijaznejši na enem področju, drugi na drugem. 

Ali je bolje, da pri pouku matematike uporabljamo en program dinamične geometrije ali več 

programov?  

 

Prva oseba meni, da je pri pouku bolje uporabljati več programov.  

 

Po mnenju druge, tretje, četrte in šeste osebe pa je bolje uporabljati en program. Druga oseba 

pravi, da so tu bolj pomembne ideje in ne »embalaža«. Medtem ko tretja oseba dodaja, da je 

bolje uporabljati en program, ki ga poznamo dovolj dobro in predstavlja čim manj ovir pri 
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njegovi uporabi, omogoča pa uporabo pri tistem, za kar smo ga želeli uporabiti. Četrta oseba 

dodaja, da včasih pokaže učencem kak primer tudi z drugim programom, vendar mora v tem 

primeru nuditi mnogo več od tistega, ki ga običajno uporablja. Šesta oseba bi skupaj z učenci 

iskala pomanjkljivosti programa.  

 

Osemnajsto vprašanje. Poznate morda še kakšno razliko med programi, ki bi bila 

pomembna pri poučevanju ravninske geometrije?  

Prva in druga oseba nista podali nobene razlike. 

 

Tretja oseba pravi:  

»Poudaril bi možnost vključitve GeoGebra apletov v druga gradiva. Kot aplete (ki 

sicer lahko tečejo zelo okorno in počasi), potem vključevanje komunikacije med dvema 

apletoma (na enem nekaj spremeniš, pa se pojavi na drugem), modularnost GeoGebre 

(mnogi spregledajo možnost uporabe tabel pri pouku statistike), pa povezanost tabel in 

ravnine (in algebre), skratka nudi veliko več kot človek potrebuje. Ali pa potrebuje samo 

enkrat – pa ima na razpolago. Sam sem prej uporabljal CaR (ZiR) – RiŠ  slovensko (Ravnilo 

in šestilo), ki je prav tako kot GeoGebra izhajal iz perspektive učitelja. Ker pa ga je 

GeoGebra v enem obdobju po vseh karakteristikah dohitela in potem tudi prehitela, danes 

uporabljam izključno GeoGebro. Sta Cabri in Cinderella vendarle bolj komercialno 

naravnana, medtem ko ima GeoGbera intenco zares pomagati učitelju pri vsakodnevnem 

delu.Žal je postala preveč obsežna, upam pa, da bo s preselitvijo na JavaScript platformo 

ohranila svoje značilnosti in ostala dobrodošel pripomoček pri vsakodnevnem delu učitelja v 

razredu. Tako kot je (ob pametni in primerni uporabi) v veliki meri lahko že danes«.  

 

Četrta oseba odgovarja, da ima vsak program svoje prednosti in pomanjkljivosti. Od našega 

videnja, poznavanja, hotenja, vedoželjnosti, raziskovalnega interesa in potreb pa je odvisno 

za katerega se bomo odločili.  

 

Podajam še komentar šeste osebe: 

»Ne vem, če poznate program Sketchpad. Glede na zgoraj omenjene programe je 

edini, kjer je sama uporaba programa enaka kot uporaba geometrijskega orodja.  

Npr. Nariši daljico AB. Z geometrijskim orodjem: narišemo točko A in jo poimenujemo, 

narišemo točko B in jo poimenujemo, z ravnilom narišemo daljico AB. Enako gre v 
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Sketchpadu. Medtem ko v Geogebri npr. najprej izberemo ukaz: daljica med dvema točkama 

in šele potem si izberemo točki na risalni površini«.  

4.4. POVZETEK UGOTOVITEV 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela je bila omenjena uporaba sodobne tehnologije in 

računalnika pri pouku matematike. Učni načrt predpisuje uporabo računalnika, izpostavljena 

je tudi uporaba dinamične geometrije. Med drugimi je to eden izmed operativnih ciljev, od 

vsakega učitelja pa je odvisno, kdaj in kako ga bo realiziral. Razvojna skupina, ki deluje pod 

okriljem Zavoda RS za šolstvo, uspešno skrbi za primerno računalniško opremljenost šol, 

organizira seminarje in skrbi za proučevanje uporabe različnih tipov tehnologije pri pouku 

matematike. V teoretičnem delu smo torej zasledili, da je uporaba dinamičnih programov 

zaželena, v empiričnem pa nas zanima, ali naj uporaba postane del uradnega šolskega 

kurikula in ali se naj znanja povezana z njeno uporabo preverjajo bodisi interno ali eksterno.  

 

Vsi intervjuvanci so naklonjeni uporabi dinamične geometrije in ideja o umestitvi programa 

kot del uradnega šolskega kurikula se zdi smiselna. O preverjanju pa je še prezgodaj 

govoriti. Še več pozornosti bi bilo potrebno nameniti izvajanju seminarjev in dodatnemu 

izobraževanju učiteljev o uporabi programov dinamične geometrije. Tako bi dosegli njen 

razmah, vključitev v šolski kurikul, hkrati pa bi lahko sčasoma preverjali znanja, ki so 

povezana z uporabo dinamične geometrije. 

 

V teoretičnem delu so bili omenjeni kriteriji za dober dinamičen program; enostaven za 

uporabo, matematično dosleden in dobro pedagoško zasnovan. V empiričnem delu smo 

dodali še nekaj pomembnih kriterijev (cena, podpora, delovanje na različnih operacijskih 

sistemih). Med intervjuvanci smo zasledili potrditev vseh omenjenih kriterijev. Vendar pa od 

naštetih vedno bolj postaja pomembna možnost uporabe programov na pametnih telefonih in 

tablicah. Med intervjuvanci se zdi najprimernejši program Sketchpad, sledita pa mu 

Geogebra in Cabri. Cinderella intervjuvancem ni poznana.  

 

V nadaljevanju smo se osredotočili na specifične lastnosti vsakega programa in jih med 

seboj primerjali. Podrobneje smo si pogledali predstavitev ikon in način konstruiranja 

premice. Na voljo smo imeli premico, ki je bila določena z dvema točkama (Geogebra, 

Cinderella) in premico, ki je bila določena s točko in smerjo (Cabri, Cinderella). Večini se 

zdi bolj primeren način konstruiranja premice »skozi dve točki«, kakršen je ponujen v 
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Geogebri in Cinderelli. Potrebno je poudariti, da kakor smo zasledili pri teoriji, učenci 

pogosto niso pozorni na način določevanja premice pri konstruiranju premice. Pri risanju se 

zadovoljijo le z ravno črto narisano ob ravnilu, na pogoje za premico pa pozabljajo. Ob 

uporabi dinamične geometrije bi bili morda le bolj pozorni na potrebne pogoje za premico.  

 

V naslednjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kaj menijo intervjuvanci o 

odsotnosti ikone za poltrak in simetralo daljice v Cinderelli. Vsi intervjuvanci so bili enotni, 

da odsotnost ikone za simetralo daljice ni pomanjkljivost in da bi v tem primeru pri 

konstruiranju sledili definiciji simetrale. Skoraj vsi so ponudili rešitev v izdelavi makrojev. 

Odsotnost ikone za poltrak pa se le dvema osebama zdi pomanjkljivost. Torej, če 

povzamemo, odsotnost teh dveh ikon ni moteč kriterij za izbiro Cinderelle.  

 

Pri načrtovanju lahko učenci hitro konstruirajo »objekt na objekt« in na to sploh niso 

pozorni. Prvi aksiom evklidske geometrije govori, da skozi dve točki poteka natanko ena 

premica. Prav je, da učence navajamo k pravilni rabi matematičnih definicij, hkrati pa 

zahtevamo od programov matematično dovršenost. Pri konstruiranju dveh premic »eno nad 

drugo« smo ugotovili, da ima Geogebra pri tem pomanjkljivost. Dvema osebama se zdi 

situacija problematična, medtem ko se ostalim to ne zdi ovira. Če povzamemo odgovore 

intervjuvancev, omenjena »nerodnost« Geogebre ni moteč kriterij za izbiro programa.  

 

V vseh treh programih imamo na voljo dovolj velik nabor konstruiranja krožnic. Vsi 

intervjuvanci so enotnega mnenja, da Cabri povsem zadostuje za potrebe osnovne šole. Pri 

konstruiranju krožnice in uporabi drugih dinamičnih programov mora biti učitelj pozoren le 

na to, da učenci spoznajo pomen središča in polmera.  

 

Ena izmed pomembnih lastnosti programa je »zveznost konstrukcij«, ki smo jo ponazorili s 

presečiščem dveh krožnic. Pri premikanju ene krožnice v levo, smo ugotovili, da točka, ki 

predstavlja presečišče, preskoči. To se zgodi v Geogebri in Cabriju, medtem ko Cinderella 

skrbi za »zveznost konstrukcije« pri vlečenju. Vsi intervjuvanci se strinjajo, da je zveznost 

konstrukcije pomembna lastnost. Pri konstruiranju se lahko hitro zgodi, da preskoči točka ali 

del konstrukcije, zato je pomembno, da učitelj pred uporabo programa v razredu kritično 

ovrednoti program in ga preizkusi. Prav tako, pa je tudi smiselno, če se učitelj pogovori z 

učenci o šibkih točkah posamezne tehnologije. Tako se bodo tudi učenci naučili kritično 

ovrednotit posamezen program.  
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V teoretičnem delu, nas je zanimalo, kateri način konstruiranja simetrale kotov je bolj 

smiseln; s kliki na tri točke ali način s kliki na premici oziroma poltraka. Zanimiv je 

komentar enega intervjuvanca, ki pravi, da je zadnji preizkus NPZ pokazal, da bo potrebno 

pri opredelitvi kota s simboli potrebno upoštevati orientacijo. Posledično bi bilo 

konstruiranje simetrale kotov bolj smiseln s kliki na tri točke, ker smo s tem bolj pozorni na 

orientacijo kota. Pri vprašanju o merjenju kotov so bili skoraj vsi intervjuvanci enotnega 

mnenja, da je najboljša izbira Geogebra. Torej če povzamemo, bi pri tej temi izbrali program 

Geogebra, pri konstruiranju simetrale kota, pa bi se posluževali prvega načina, s kliki na tri 

točke.  

 

Eden izmed pomembnih odnosov med geometrijskimi elementi je razdalja. Noben od 

omenjenih programov ni povsem korekten. Želeli bi, da bi program pravilno označil razdaljo 

in dodal enoto, vendar pa pri vsakem lahko najdemo kako pomanjkljivost. Intervjuvancem se 

zdi najboljša izbira Geogebra in Cinderella. Očitno se jim zdi bolj smiselno, da program 

poda označbo, med katerima objektoma merimo razdaljo. Cinderella je še posebno zanimiva 

zaradi svojega merilnega traku, ki se prikaže ob vlečenju.  

 

Pisanje in oblikovanje matematičnih besedil je najbolj enostavno v Geogebri, kar smo že 

omenili v teoretičnem delu. Zanimalo nas je, ali je pomembno, da se učenci seznanijo s 

pisanjem matematičnih besedil. Intervjuvanci so pri tem vprašanju imeli precej deljena 

mnenja, vendar pa se večini zdi to nepomembno.  

 

Pri konstruiranju zahtevnejših konstrukcij je smiselna uporaba makrojev. Omogoča nam 

prihranek časa in omogoča, da se osredotočimo na raziskovanje pomembnejših tem. V 

empiričnem delu nas je zanimalo, ali je pomembno, da bi učenci znali izdelovati makroje. 

Vsi intervjuvanci so bili enotnega mnenja, da izdelava makrojev za učence ni pomembna. 

Bolj smiselno je, da bi podane makroje učenci znali uporabljati. 

 

V zadnjem delu raziskovalnih vprašanj nas je zanimalo, ali je smiselna uporaba enega ali več 

programov dinamične geometrije. Večina intervjuvancev meni, da je bolje uporabljati enega, 

tistega katerega učitelj pozna dovolj dobro in ga obvlada. Smiseln je eden izmed 

komentarjev intervjuvanca, ki pravi, da je dobro pokazati tudi kak primer iz drugega 

programa, vendar pa mora ta program nuditi veliko več kot pa program, ki ga učitelj 



 

84 

 

običajno uporablja. Na ta način lahko učence seznanimo tudi z drugim programom. Morda 

lahko nadaljujemo in podamo primer, da učitelj uporabi dva programa in bi skupaj z učenci 

iskali pomanjkljivosti vsakega. Posledično bi dosegli, da bi učenci razvili kritični pogled na 

programe.  

 

Pri povzemanju ugotovitev, se mi je zdelo zelo zanimivo, da kljub poznavanju teorije in 

izkušnjam strokovnjakov, so bila včasih njihova mnenja zelo deljena. Torej soditi o tem, 

kateri je boljši program, je skoraj nemogoče. Najboljše bi bilo učitelje seznaniti z vsemi 

obstoječimi programi, vsak posameznik pa naj odloči, kateri bi najbolje zadovoljil njegove 

potrebe. Torej načinov in idej o uporabi dinamičnih programov je veliko, potrebno jih je 

začeti uporabljati in izpolnjevati!  
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5. SKLEP 

 

Brez dvomov bo vedno večji razmah sodobne tehnologije povzročil, da bomo v prihodnosti 

vedno več uporabljali računalnike v izobraževanju. Posledično bo vsak učitelj primoran k 

uporabi računalnika pri pouku. 

 

Diplomsko delo bi lahko še zelo razširili. Lahko bi podali še več specifičnih razlik med 

programi in se osredotočili na teme, ki se obravnavajo v srednji šoli. Lahko bi primerjali še 

več programov, posebno zanimiv bi bil Sketchpad, katerega uporabljajo že nekateri 

intervjuvanci. Posebno zanimiva pa bi bila raziskava, ki bi pokazala, za koliko lahko 

uporaba dinamičnih programov izboljša geometrijsko razmišljanje učencev. Na voljo bi 

morali imeti enega učitelja in dva razreda učencev, ki bi bila skoraj identična po uspehu. V 

prvem razredu bi uporabljali programe dinamične geometrije, v drugem pa bi se učitelj 

posluževal statične geometrije. Po izvedbi nekaj učnih ur bi poskušali ugotoviti, koliko lahko 

uporaba programov dinamične geometrije izboljša geometrijsko razmišljanje učencev.   

 

V diplomskem delu smo razglabljali o specifičnih lastnosti vsakega programa. Na koncu 

smo strnili misel, da je najbolj smiselno uporabiti tisti program, katerega učitelj najbolj 

pozna in s katerim bi lahko najbolj korektno izpolnil zastavljene učne cilje. Seveda pa ne gre 

pozabiti, da program dinamične geometrije naj le obogati pouk in naj ne postane 

nadomestilo običajnega pouka.  
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PRILOGE 



 

1 

 

Priloga I 
 

Intervju 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Sonja Lahajner, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer matematika – 

tehnika. Tema mojega diplomskega dela je primerjava dinamičnih programov. 

Osredotočila sem se na tri programe, Geogebra (Geogebra 4), Cabri (Cabri Geometry II 

Plus) in Cinderella (Cinderella.2). V okviru eksperimentalnega dela naloge preučujem 

stališča domačih strokovnjakov o nekaterih vidikih programov dinamične geometrije, 

predvsem tistih, ki so lahko pomembni za delo v osnovni šoli. Po priporočilu mentorja, dr. 

Zlatana Magajne, se zato obračam tudi na Vas kot strokovnjaka na tem področju. 

Predvsem me zanima vaše mnenje o nekaterih specifičnih razlikah med programi 

dinamične geometrije. V diplomskem delu bom navedla, kateri strokovnjaki so odgovarjali 

na vprašanja, ter analizirane povzetke odgovorov, torej brez povezav odgovorov z 

intervjuvanci.  

Predvsem me zanima delo s programi dinamične geometrije v osnovni šoli, vendar pa je 

razumljivo, da se bodo vaši odgovori nanašali na stopnjo izobraževanja, ki ga v okviru 

svojega dela najbolje poznate.  

Za vsakim vprašanjem je okvir za odgovore. Glede na dolžino odgovora, lahko okvir 

poljubno spreminjate (povečujete/zmanjšujete).  

 

 

1. Kje se pri svojem delu srečujete s programi dinamične geometrije 

(poučevanje, razvojno delo na projektih, raziskovalno delo, drugo)? 

 

 

 

 

2. Ali menite, da bi uporaba programov dinamične geometrije morala biti del 

uradnega šolskega kurikula? Ali naj bi znanja, povezana z uporabo dinamične 

geometrije preverjali (interno, eksterno)? 
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3. Obstaja več programov dinamične geometrije. Kateri program se vam zdi 

najprimernejši za delo v šoli? Če lahko, prosim navedite temeljni razlog za 

vašo izbiro.  

 

 
 

 

 

4. Programe dinamične geometrije pri pouku lahko uporabljamo predvsem na dva 

načina. Lahko jih uporabimo kot pripomoček za demonstracijo med uro ali pa 

poskrbimo, da učenci samostojno delajo s programom npr. v računalniški učilnici. 

Kateri način uporabe programov je po vašem mnenju primernejši? 

 

 

 
 

 

5. V nekem članku sem zasledila, da mora biti dober program dinamične geometrije 

enostaven za uporabo, matematično dosleden in dobro pedagoško zasnovan. Lahko 

pomislimo še na druge kriterije, kot so cena, podpora, delovanje na različnih 

operacijskih sistemih (pametni telefoni, tablice, grafično računalo)? Kaj so po 

vašem glavni kriteriji za izbiro dinamičnega programa? 
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6. Med programi dinamične geometrije lahko zaznamo kar nekaj razlik. Osredotočimo 

se na predstavitev ikon premice in na način konstruiranja.  

 

Cabri GeoGebra Cinderella 

 

 »Line« 

 

 

»Premica 

skozi dve 

točki«  

 

»Line 

through 

point«  

 

»Connecting 

line« 

 

 
V Cabriju je premica 

določena s točko in smerjo.  

 

Konstruirani premici s 

»premikanjem« premice 

spreminjamo naklon, s 

premikanjem točke pa 

premico vzporedno 

pomikamo. 

 V Geogebri je premica 

določena z dvema točkama.  

 

Konstruirani premici 

spreminjamo naklon s 

premikanjem točk, ki jo 

določajo. S »prijemom« na 

premico, le-to vzporedno 

pomikamo. 

 

V Cinderelli je premica določena 

s točko in smerjo (podobno kot v 

Cabriju) ali pa z dvema točkama 

(podobno kot v GeoGebri). 

 

V prvem primeru s premikanjem 

konstruirani premici s 

»prijemom« premice lahko 

spreminjamo naklon, s 

premikanjem točke pa premico 

vzporedno pomikamo. 

 

V drugem primeru premico 

spreminjamo lahko le tako, da 

pomikamo eno ali drugo točko, ki 

jo določa, ne moremo pa premice 

vzporedno pomikati . 

 

 

Je po vašem kateri od osnovnih načinov določanja premic lahko zavajajoč? 

Katero poimenovanje in način konstruiranja se vam zdi najbolj primeren? 
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7. Poltrak je ravna črta, ki je na eni strani omejena. 

 

Cabri GeoGebra Cinderella 

 

 »Ray« 

 

 

»Poltrak z 

dvema 

točkama« 

  

 

Ikona za poltrak je v Cabriju 

dobro predstavljena.  

  

V Geogebri je ikona za poltrak 

predstavljena z dvema točkama.  

 

 

V Cinderelli ikone za poltrak 

sploh ne najdemo (t.j. 

Cinderella ne pozna 

poltrakov). 

 

 

 

Menite, da je to velika pomanjkljivost Cinderelle pri spoznavanju 

geometrijskih pojmov? Kaj menite o primerjavi Cabri – Geogebra v tem 

primeru?  

 

 
 

 

 

8. Prvi aksiom evklidske geometrije pravi, da skozi dve točki poteka natanko ena 

premica. Denimo, da skozi dani točki zaporedoma dvakrat konstruiramo premico v 

Geogebri, Cabriju in Cinderelli. Če nato konstruirano premico zbrišemo, ostane v 

Geogebri ena še narisana premica. Torej smo v Geogebri imeli narisani dve premici 

– »eno nad drugo«, kar pa v evklidski geometriji ni možno. V Cabriju in Cinderelli 

nam ob izbrisu premice ostaneta le dve točki. Torej sta Cabri in Cinderella 

matematično bolj korektna od Geogebre. Menite, da je lahko to ovira pri uporabi 

programa med poukom? 
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9. Pri konstruiranju krožnice in kroga morajo učenci spoznati pomen središča in 

polmera. V programih imamo na voljo več načinov konstruiranja krožnice.  

 

Cabri Geogebra Cinderella 

 

V Cabriju imamo na voljo 

dve ikoni za konstruiranje 

krožnice: 

 

 

 

Geogebra nam nudi več možnosti 

konstruiranja krožnice: 

 
Podobno kot Geogebra nam tudi 

Cinderella nudi več možnosti 

konstruiranja krožnice:  

 

 

»circle« in 

 

»Krožnica s 

središčem in 

točko na 

njej«,   
 

 

»Draw two 

points and 

circle« , 

 

»compass«. 

 

»Krožnica s 

središčem in 

polmerom«, 

 

 

»Draw circle 

around 

point«, 

  

 

»Krožnica s 

polmerom« in 

 

 

 

»Draw circle 

with fixed 

radius«, 

  

 

»Krožnica 

skozi tri 

točke«.  

»Use a 

compass«, 

    

 

»Define 

circle«. 

 

 

Katera izbira programa bi bila po vašem mnenju ustreznejša? Ali možnosti 

Cabrija povsem zadostujejo potrebam za pouk matematike?  

 

 
 

 

10. Dve (različni) krožnici se lahko sekata v dveh točkah, eni ali nobeni. Skladni 

krožnici se sekata v dveh točkah (slika 1), eno presečišče poimenujemo s črko P. 

Premikamo krožnico s središčem B v levo, kot prikazuje rdeča puščica. Ko se 

krožnici prekrijeta, točka P izgine (slika 2). Nadaljnji premik v levo povzroči, da 

točka P skoči na spodnje presečišče (slika 3). Tako se zgodi v Cabriju in Geogebri, 

medtem ko Cindrella skrbi za »zveznost konstrukcije« pri vlečenju. Točka P v 

Cinderelli ne skoči na spodnje presečišče (slika 4). 
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Slika 1: Dve krožnici se sekata v eni točki. 

 

Slika 2: Krožnici se prekrivata. 

 
Slika 3: V Cabriju in Geogebri točka P skoči na spodnje presečišče  
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Slika 4: V Cinderelli točka P ne skoči na spodnje presečišče  

 

Ali je »zveznost konstrukcije« pomembna za pouk matematike? 

 

 

11. Konstruiranje simetral daljic lahko izvedemo tako kot pri statični geometriji. V 

Cabriju in Geogebri imamo na voljo ikono za simetralo daljice, medtem ko v 

Cinderelli tega ukaza ni. Menite, da je to pomanjkljivost Cinderelle? 
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12. V programih lahko konstruiramo simetralo kota na več načinov.  

 

Cabri Geogebra Cinderella 

 

V Cabriju lahko konstruiramo 

simetralo kota le s kliki na tri 

točke. Klik na drugo točko 

predstavlja vrh kota.  

 

Simetralo kota lahko 

konstruiramo na dva načina: 

 S kliki na tri točke 

(drugi klik predstavlja 

vrh kota). Konstruira 

se nam simetrala kota, 

(slika 5). 

 S kliki na premici 

oziroma poltraka, ki 

predstavljata kot. 

Geogebra nam 

konstruira simetralo 

kota in sokota (slika 6).  

 
Cinderella nam nakaže, 

kateremu kotu želimo 

konstruirati simetralo. 

Konstruiranje kota je možno 

le s kliki na dve premici.  

 
Slika 5: Konstruirana simetrala kota v Geogebri s kliki na tri točke  

 

 
 

Slika 6: Konstruirana simetrala kota in sokota v Geogebri s kliki na premice 

 

Kaj je po vašem mnenju boljši način konstruiranja simetrale kota?  
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13.  V programih dinamične geometrije merimo kote na različne načine. Pri 

dinamičnem spreminjanju kotov programi različno prikazujejo velikosti kotov.   

 

Cabri Geogebra Cinderella 

 

Velikost kotov določamo s 

kliki na tri točke (točka na 

kraku, vrh, točka na drugem 

kraku).  

 

Izmerjena velikost kota je 

vedno med 0° in 180°. 

 

Kote merimo s kliki na dve 

premici ali s kliki na tri točke.  

Glede na smer klikov določamo 

ali merimo notranje ali zunanje 

kote.  

 

Geogebra nazorno prikaže kot 

in poda vrednost velikosti kota 

vedno med 0° in 360°. Po 

presežni velikosti 360° skoči le-

ta na 0°. 

 

Velikost kotov določamo s 

kliki na premici. 

 

Cinderella meri kote od −∞ 

do +∞. Pri pomikanju 

krakov se velikost 

dinamično spreminja. 

 

 

Kateri od naštetih programov bi bil najboljša izbira pri obravnavi merjenja 

kotov? 

 

 
 

 

 

14. Razdalja je dolžina najkrajše poti med točkama A in B. Označimo jo z |  | ali 

d(A,B).  

 

Cabri Geogebra Cinderella 
 

Cabri pri merjenju razdalje 

med dvema točkama zapiše 

le vrednost, vendar z enoto.  

 

 

 

Pri merjenju razdalje Geogebra 

zapiše vrednost, jo označi, a ne 

doda enote. Pri delu lahko 

opazimo, da lahko ime daljice 

identificira z dolžino. 

 

 

 

Cinderella izmeri razdaljo s 

posebnim merilnim trakom, ki 

se prikaže ob vlečenju: 

 
 

Ob kliku se merilni trak izbriše. 

Izpiše se vrednost brez enote, s 

pravilno označbo: 
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Kateri program se vam zdi v tem primeru najprimernejši? 

 
 

15. V Geogebri zlahka pišemo besedilo, obogateno z matematičnimi simboli. 

Cinderella ima za osnovno pisanje teksta okrnjeno pojavno okno, šele z uporabo 

jezika CindyScript lahko besedila poljubno oblikujemo in ustvarjamo sklice. Cabri 

ima okrnjeno okno za pisanje teksta in možno je le osnovno oblikovanje besedila. 

Se vam zdi pomembno, da bi se morali učenci seznaniti s pisanjem 

matematičnih besedil pri uporabi programov dinamične geometrije? 

 

 
 

 

16. V Geogebri in Cabriju je uporaba makrojev možna, medtem ko Cinderella 

omogoča makroje le pri plačljivi verziji. Ali je pomembno, da bi učenci znali 

izdelovati makroje? 

 

 

 

 

17. Eni programi so prijaznejši na enem področju, drugi na drugem. Ali je bolje, 

da pri pouku matematike uporabljamo en program dinamične geometrije ali 

več programov?  
 

 
 

 

 

18. Poznate morda še kakšno razliko med programi, ki bi bila pomembna pri 

poučevanju ravninske geometrije?  

 

 
 

 

 

Najlepša hvala za odgovore!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


