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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljeno Fibonaccijevo zaporedje. Osredotočila sem se na primere 

Fibonaccijevega zaporedja, ki jih najdemo v ţivem svetu in na zlati rez. Namen diplomske 

naloge je poiskati primere Fibonaccijevega zaporedja, primerne za obravnavo za osnovni šoli, 

izvedeti koliko in ali sploh se učenci učijo o omenjenem zaporedju pri pouku bioloških vsebin 

ter preučiti zahtevnost (abstraktnost) Fibonaccijevega zaporedja glede na osnovnošolski nivo 

poučevanja. Pripravila sem tudi gradivo za pouk na temo Fibonaccijeva naravna števila in 

zlati rez. 

Take vsebine nudijo moţnosti medpredmetnega poučevanja, saj povezujejo matematiko, 

kemijo, fiziko, biologijo in tudi likovni pouk. Veda tako postane interdisciplinarna. Vsak 

učitelj bi moral sodelovati z učitelji iz drugih področij ter prenašati povezave na učence. 

Bistvo poučevanja je, da učenec dobi celotno sliko. 

 

ABSTRACT 

In my diploma I am presenting the Fibonacci sequence. I focused on Fibonacci sequence and 

Golden ratio in nature.  The purpose of the diploma is to present the Fibonacci sequence in 

elementary school, to found out how much they learn about Fibonacci sequence in school, and 

to investigate if the Fibonacci sequence is to demanding for primary school. I also prepared 

material for exercise on this topic. 

It is important to transmit »inventions of nature« in other sciences such as mathematics, 

chemistry, physics and that is how science becomes interdisciplinary topic. Teachers should 

work with other teachers, and that is how children will have possibility to pass the link. The 

essence of teaching is that students get the whole picture. 

 

KLJUČNE BESEDE: Fibonaccijevo zaporedje, naravna števila, zlati rez 

 

KEY WORDS: Fibonacci sequence, natural numbers, Golden ratio 
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1 UVOD 

Biologija je skozi zgodovino s pomočjo razvoja tehnologije napredovala iz opisne v 

kvantitativno znanost. Tehnologija nam ponuja razne nivoje spoznavanja, od molekule do 

ekosistemov. Pomembno je, da biologi sodelujejo s fiziki, matematiki, geologi in kemiki. 

Tako biologija kot veda postaja interdisciplinarna (Vilhar, 2012). 

V diplomski nalogi bom predstavila povezavo med matematiko in biologijo. Tako kot lahko 

matematik pri reševanju problema opazi primer v naravi, lahko biolog opazi rešitev v 

matematiki. Osredotočila se bom na povezavo Fibonaccijevega zaporedja z naravo (ţivim 

svetom). Fibonacci je začetnik evropske matematike. Napisal je veliko knjig, najbolj znana pa 

je Knjiga o abaku, v kateri je predstavil Fibonaccijevo zaporedje. Govori o zaporedju 

naravnih števil, pri katerem je vsak člen zaporedja, od tretjega naprej, vsota predhodnih dveh. 

Torej 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, … Če torej označimo n-ti člen 

Fibonaccijevega zaporedja z Fn, velja formula Fn+1 = Fn + Fn-1, n = 2, 3, 4, … , pri čemer je F1 

= 1 in F2 = 1. Fibonaccijevo zaporedje se pogosto pojavlja okoli nas. Primer je število zajčjih 

parov na začetku n-tega meseca, če zajčji par skoti nov zajčji par na koncu vsakega meseca, 

prvič po dveh mesecih. Tudi potek in širjenje nalezljivih bolezni lahko preučujemo oziroma 

napovedujemo s pomočjo tega omenjenega zaporedja. (Hladnik, n.d.) 

Širjenje govoric, mnoţični tek, Brodnikova lupina in pajkova mreţa je le nekaj pojavov, kjer 

lahko opazimo Fibonaccijevo zaporedje. Tudi razporeditev semen v cvetovih in storţih ter 

razporeditev cvetnih listov in listov rastlin ovijalk je mogoče opisati s Fibonaccijevim 

zaporedjem. (Hladnik, n.d.)  

V diplomski nalogi se bom osredotočila na  primere iz ţive narave, katere lahko opišemo s 

Fibonaccijevim zaporedjem. Preučila bom moţnost razumevanja Fibonaccijevega zaporedja 

za otroke stare do 15. leta ter pripravila osnutek učnega gradiva na to temo. Cilj diplomske 

naloge je predstaviti Fibonaccijevo zaporedje v osnovni šoli, izvedeti koliko in ali sploh se 

učenci učijo o zaporedju pri pouku bioloških vsebin ter preučiti zahtevnost (abstraktnost) 

Fibonaccijevega zaporedja za osnovnošolski nivo poučevanja. Cilj je tudi izdelava gradiva za 

pouk, primernega za osnovnošolca.  
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Diplomska naloga bo temeljila na dveh hipotezah, in sicer: 

 - Fibonaccijevo zaporedje v osnovnošolskem programu ni predstavljeno. Učenci se o 

Fibonaccijevem zaporedju ne učijo in ga niti ne omenijo v osnovni šoli, temveč šele v srednji 

šoli. 

- Za učence osnovne šole Fibonaccijevo zaporedje ni prezahtevno za razumevanje (izdelava 

didaktičnega gradiva za učence). 

 

Po pregledu literature na temo Fibonaccijevega zaporedja in pojavljanja le-tega v povezavi z 

biologijo bom vsebinsko analizirala učne načrte naravoslovje, biologija, matematika in fizika, 

ter skušala poiskati vsebine vezane na omenjeno tematiko. V učnih načrtih bom analizirala 

poleg vsebinskih ciljev tudi povezavo vsebin matematike z zahtevanimi procesnimi znanji v 

učnih načrtih naravoslovja in biologije. 

Na podlagi pregleda literature in analize učnih načrtov bom pripravila učna gradiva za pouk 

biologije v osnovni šoli na temo Fibonaccijevega zaporedja. V gradivu bodo opredeljeni 

naslednji sklopi: pedagoška priprava z vsebinskimi cilji, metodami in oblikami dela, časovna 

razporeditev obravnave in navodila za učitelja ter navodila za učence. 

Pomembna naloga vsakega učitelja je, da sodeluje z učitelji iz drugih področij ter te povezave 

prenese na učenca. Učenec bo le tako lahko pridobil sliko celote, kar pa je bistvo 

naravoslovnega poučevanja. (Šorgo,2010) 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Zadnik, Urša ; diplomsko delo 

 

- 3 - 

 

2 PREGLED LITERATURE 

2.1 FIBONACCIJEVO ZAPOREDJE 

Fibonacci je začetnik evropske matematike. Rojen je leta 1170 v Italiji. Napisal je veliko 

knjig, najbolj znana je Knjiga o abaku, v kateri je predstavil Fibonaccijevo zaporedje. 

Fibonaccijevo zaporedje govori o zaporedju naravnih števil, pri katerem je vsak člen 

zaporedja, od tretjega naprej, vsota predhodnih dveh. Torej 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144, 233, … Če torej označimo n-ti člen Fibonaccijevega zaporedja z Fn, velja formula Fn+1 = 

Fn + Fn-1, n = 2, 3, 4, … , pri čemer je F1 = 1 in F2 =1. (Hladnik, n.d.) 

2.2 ZGLEDI IZ NARAVE  

2.2.1 ZAJČJI PARI 

Fibonacci slavi po znameniti nalogi o zajčjih parih, katero jo predstavil leta 1202 v Knjigi o 

abaku. Fibonaccijeva zgodba o zajcih se ne ujema z biološkimi dejstvi in zato ni preveč 

prepričljiva, vendar jo bom vseeno omenila. 

Naloga se glasi: ˝Zajčji par skoti nov zajčji par na koncu vsakega meseca, prvič po dveh 

mesecih. Koliko zajčjih parov je na začetku n-tega meseca (n=1,2,3,…)? Odgovor se glasi: na 

začetku n-tega meseca je natanko Fn parov. Če je n ≥ 3 lahko povemo, da je med njimi tudi  

Fn-1 odraslih zajčjih parov in Fn-2 mladih zajčjih parov.˝ Povzeto po ref. (Hladnik, n.d.). Laţje 

si lahko predstavljamo s pomočjo spodnje slike. 
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Slika 2.1: Zajčji pari. (Wille, 2012).  

Slika prikazuje zaporedje Fibonaccijevih zajčjih parov po mesecih. Vidimo lahko znamenito 

zaporedje 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,…. (Wille, 2012).. 

2.2.2 ČEBELE 

Na resnično naravno zaporedje naletimo pri čebelah. Čebelji samec, trot, ne potrebuje očeta, 

saj se razvije iz neoplojenega jajčeca. Tako ima v nasprotju s čebelami delavkami samo enega 

od staršev. Zanima nas, koliko staršev, starih staršev, prastaršev, praprastaršev itd. ima trot. 

Trot naj bo prva generacija, njegovi starši 2. generacija, stari starši 3. generacija itd. Število 

trotovih prednikov v n-ti generaciji je ravno Fn in pri n ≥ 3 imamo torej Fn-1 matic in Fn-2 

trotov. (Hladnik, n.d.) 

 

 

Slika 2.2: Čebele in troti. (Hladnik, n.d.).  
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Slika prikazuje Fibonaccijevo zaporedje pri čebelah. Beli krogci predstavljajo matice, črni 

krogci pa predstavljajo trote. (Hladnik, n.d.) 

2.2.3 NALEZLJIVE BOLEZNI 

˝Denimo, da smo pri okužbi z neko nalezljivo boleznijo prvi teden sicer še zdravi, vendar kot 

prenašalci klic nevarni za okolico, drugi teden pa smo tudi sami bolni in še vedno kužni. Po 

dveh tednih popolnoma ozdravimo in tudi ne prenašamo več bolezni naprej. Predpostavimo, 

da v vsakem od teh dveh tednov v povprečju okužimo enega zdravega človeka. Denimo, da 

enaki pogoji veljajo za vsakega okuženega v veliki homogeni populaciji v nekem mestu. 

Koliko okuženih in koliko bolnih bomo imeli v povprečju na začetku n-tega tedna, če je na 

začetku prišel v mesto le en bolan človek?˝ (Hladnik, n.d.). Primer lahko opišemo z drevesom, 

kot v prejšnjih dveh primerih. Bel krogec zdaj pomeni okuţenega, a še ne bolnega človeka, 

črn pa bolnega človeka. Na začetku n-tega tedna bo število okuţenih enako Fn-2, število bolnih 

pa Fn-1, torej skupaj ravno Fn. (Hladnik, n.d.) 

2.2.4 DRUGI PRIMERI 

Druge zglede lahko vidimo tudi v vsakdanjem ţivljenju, kot je primer širjenja govoric. Naloga 

se glasi: ˝izvemo pomembno novico, naslednji dan jo sporočimo znancu, dan potem še enemu 

in vsak naslednji dan novemu znancu. Koliko ljudi pozna novico na začetku n-tega dne, če vsi 

ravnajo enako kot prvi? Pri tem predpostavimo, da nihče ne izve novice dvakrat .Drugi 

primer je množični tek, Skupina na stadionu sodeluje v tekaškem nastopu z naslednjimi 

pravili: prvi teče dva kroga, po vsakem krogu se dotakne enega od čakajočih in ga vzpodbudi, 

da začne tudi sam teči po istih pravilih. Koliko otrok teče v n-tem krogu, če predpostavimo, da 

nihče ne izve novice dvakrat˝? (Hladnik, n.d.). 

 

Fibonaccijevo zaporedje najdemo v vsakdanjem ţivljenju, je torej povsod prisotno. Od 

razmerij med posameznimi deli telesa ţivali, strukture polţje hišice, razmerja med številom 

čebel in trotov, pa tudi števila cvetnih listov. (»Fibonacci in zlati rez«, (n.d.)) 

 

Naj omenimo še Fibonaccijevo zaporedje v razporeditvi listov rastlin. Razporeditev listov je 

pomembna, ker da rastlini optimalno moţnost za fotosintezo, omogoča maksimalni izkoristek 
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prostora in obenem zagotavlja, da semena zavzamejo minimalen prostor, kar lahko opazimo 

pri spiralasti razporeditvi semen sončnice. (»Fibonacci in zlati rez«, (n.d.)) 

 

Slika 2.3: Fibonaccijevo zaporedje na primeru razporeditve listov. (»Fibonaccijeva 

števila,2013«). 

 

Vsak list lahko dobi maksimalno količino svetlobe in meče manj sence na druge liste. Tudi 

kadar pada dež, bo ujel več dežnih kapelj. Cvet bo s tem tudi bolj izpostavljen insektom, ki ga 

oprašujejo. (»Fibonaccijeva števila,2013«). 

 

Slika 2.4: Razporeditev cvetov in plodov sončnice. (»Fibonaccijeva števila,2013«).. 

 

Pri cvetlicah so Fibonaccijeva števila izražena pri venčnih listih. Lilije imajo 3 venčne liste, 

ognjič 13, astre 21, zlatice 5, ostrožniki pogosto 8, marjetice in sončnice pa navadno po 34, 

55, 98 listov. Pri razporeditvi semen si lahko pogledamo primere sončnic, pri čemer je v 

manjših sončnicah v eni družini 34 spiralnih zavojev, v drugi 55, pri večjih pa sta ti dve števili 

55, 89 in 144. (»Fibonaccijeva števila,2013«). 
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Slika 2.5: Storž. (»Zlati rez«, 2003). 

Na sliki lahko vidimo spirale, ki so ukrivljene desno in levo. Če pogledamo spirale, ki so 

ukrivljene v desno in se premikamo proti robu cveta, vidimo, da jih je 55. V levo ukrivljenih 

spiral pa je 34. Števili spiral usmerjenih v levo in desno, sta sosednji Fibonaccijevi števili. 

Podobno lahko opazimo tudi v nekaterih cvetovih. Rastlina ima največ moţnosti za 

preţivetje, kadar se lahko brani pred dejavniki, ki vplivajo na njen razvoj. Izkoristki naravnih 

virov morajo biti optimalni, da bo rastlina lahko rastla in bila odporna na zunanje dejavnike. 

(»Zlati rez«, 2003). 

2.3 FIBONACCI IN ZLATI REZ 

Če omenjamo Fibonaccijevo zaporedje, moramo omeniti tudi znameniti zlati rez. Zlati rez 

lahko zasledimo tako v biologiji, kot tudi v velikih umetniških doseţkih človeštva, bodisi v 

arhitekturi, glasbi ali slikarstvu. Zlati rez se v naravi pogosto pojavlja. Izhaja iz trditve, da je 

manjši del proti večjemu v istem razmerju kot večji del proti celoti. To razmerje znaša 

1.618033989… A:B = (A+B):A. (»Zlati rez«, n.d.) 

2.3.1 ZLATI PRAVOKOTNIK 

To je pravokotnik, kjer je razmerje med osnovnico A in višino B enako zlatemu razmerju 

(1.618…) (»Zlati rez«, n.d.). Primere zlatega pravokotnika si lahko ogledamo na spodnji sliki. 

 

Slika 2.6: Zlati pravokotniki. (»Zlati rez«, n.d.). 
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2.3.2 ZLATA SPIRALA 

Če zlati pravokotnik razdelimo na kvadrat in manjši pravokotnik in postopek ponavljamo, 

dobimo vedno manjše kvadrate in pravokotnike. Medsebojno razmerje daljše in krajše 

stranice posameznih pravokotnikov je zopet enako zlatemu rezu. V vsak kvadrat lahko nato 

vrišemo četrtino kroga tako, da se kroţni loki med seboj stikajo. Dobimo znamenito zlato 

spiralo. To obliko pogosto najdemo v naravi. (»Zlati rez«, n.d.) 

  

Slika 2.7: Zlate spirale. (»Zlati rez«, n.d.). 

2.3.3 ZLATI KOT 

Po principu zlatega reza lahko razdelimo tudi kote. Če polni kot (360°) razdelimo na dva kota 

z velikostjo 222.5° in 137°C, dobimo razmerje zlatega reza. Razmerje večjega (222.5°) proti 

manjšemu (137.5°) je enako razmerju polnega kota proti večjemu. (»Zlati rez«, n.d.) 

    

Slika 2.8: Zlati kot. (»Zlati rez«, n.d.). 

2.3.4 ZLATI PENTAGRAM 

Če pri peterokraki zvezdi in peterokotniku znotraj peterokrake zvezde velja: a/b = 

1.618033989…., imenujemo tak lik zlati pentagram (»Zlati rez«, n.d.). Primere najdemo tudi 

v naravi:  
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Slika 2.9: Zlati pentagram. (»Zlati rez«, n.d.) 

2.3.5 ZLATI REZ IN ČLOVEK 

Razmerje zlatega reza najdemo tudi v idealnem človeškem telesu, kjer so posamezna razmerja 

dolţin delov telesa v razmerju 1,618033989.... Naj omenimo nekaj primerov. Razmerje med 

celotno višino človeškega telesa in višino popka je 1,62. Razmerje med dolţino od ramena do 

vrha prstov in dolţino od komolca do vrha prstov je 1,62. Razmerje med višino kolka in 

višino kolena je 1,62. Razmerje od trupa do konca roke in celotna roka je 1,62. Razmerje med 

razdaljo od vrha glave do spodnjega dela brade in od spodnjega dela brade do popka je 1,62. 

Razmerje razdalj od sramnega predela do kolen in razdalja od popka do sramnega predela je 

1,62. (»Zlati rez«, n.d.) 

     

 

Slika 2.10: Zlati rez in človek. (»Zlati rez«, n.d.). 
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2.4 ALI LAHKO MATEMATIKA POMAGA PRI RAZUMEVANJU 

BIOLOGIJE? 

Velika večina učiteljev se strinja, da morajo učenci znati samostojno reševati dane naloge oz. 

probleme. V ta namen jih potrebno učence naučiti povezovati snovi in v njih spodbuditi 

kritičen način razmišljanja. Na Univerzi v Tennessee-ju se ţe od leta 1998 ukvarjajo s 

problemom uvajanja matematičnih in statističnih metod v pouk biologije, kjer so izvedli 

projekt z naslovom »Alternative Routes to Quantitative Literacy for the Life Sciences« 

(http://www.tiem.utk.edu/bioed2). Po njihovem mnenju je v 79 % snovi, ki zadevajo znanost 

o ţivljenju, za razumevanje potrebno uporabiti določene računske metode. (Kampis in Karsai, 

2010). 

Pri uvajanju matematičnih in statističnih metod v pouk biologije je potrebno opozoriti na 

nekatere ključne probleme. Za interdisciplinarno povezovanje snovi je potrebno nujno 

vključevati učitelje iz različnih področji. Ko se npr. biolog odloči uporabljati matematične 

metode ali pa matematik začne raziskovati v biologiji, so lahko dobljeni rezultati zaradi 

pomanjkanja razumevanja o določeni snovi popolnoma napačni. Matematika sama po sebi 

temelji na teoremih, biologija pa zahteva empirične pristope in ta razlika pogosto predstavlja 

teţavo. Učencem je nujno potrebno razloţiti, da dobljene empirične enačbe veljajo le v okviru 

opazovanih območji in jih ne moremo posplošiti v zakon. (Kampis in Karsai, 2010). 

Učitelj v nobenem primeru ne sme dovoliti, da bi matematika prevzela vlogo pri pouku 

biologije in bi narekovala način obravnave snovi. Matematike se posluţujemo takrat, ko je to 

potrebno in smiselno. Za primer lahko navedemo model zajcev in lisic, ki je eden najbolj 

znanih matematičnih modelov v biologiji. Kljub temu v naravi tega modela praktično ni 

moţno dokazati, ker temelji na predpostavki, da je količina hrane za zajce neomejena, kar je 

iz biološkega vidika nemogoče. Drug primer je recimo teorija evolucije, ki je splošno sprejeta, 

njeno pravilnost pa je v matematičnem smislu nemogoče dokazati in znanost tega tudi ne 

zahteva. (Kampis in Karsai, 2010). 

Uporaba matematičnih orodji je torej koristna pri razumevanju biologije, vendar je potrebno 

dobro razmisliti kdaj in na kakšen način jih bomo vnesli v razlagano snov.  
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3 METODA 

3.1 VSEBINSKA ANALIZA UČNIH NAČRTOV 

Biologija spodbuja učence, da povezujejo svoje znanje z ţe osvojenim znanjem. Spodbuja 

zmoţnost miselnega preskoka med različnimi ravnmi ter obravnava probleme iz različnih 

zornih kotov. Pomembno je, da učenci razvijajo tudi druge kompetence in s tem laţje 

presojajo, argumentirajo, ter rešujejo probleme. Poznavanje bioloških procesov je temelj za 

nadaljnje izobraţevanje. Enako kot za biologijo velja tudi za vse ostale predmete, saj tako 

učenci postanejo samostojni, odločajo sami, kritično presojajo, ter ţivijo skladno z druţbo.  

 

Po pregledu literature na temo Fibonaccijevega zaporedja in pojavljanja le-tega v povezavi z 

biologijo sem vsebinsko analizirala učne načrte naravoslovje, biologija, matematika in fizika 

ter skušala poiskati vsebine vezane na obravnavano tematiko.  

3.1.1 UČNI NAČRT BIOLOGIJA (8. IN 9. RAZRED) 

Učenci v 8. razredu spoznajo biologijo kot vedo, se seznanijo z glavnimi mejniki v razvoju 

biologije, razumejo sodobno biologijo in njen razvoj in analizirajo vpliv biološkega znanja na 

človekovo vsakdanje ţivljenje. Spoznajo tudi metode raziskovanja v biologiji. Iz metod 

raziskovanja in poskusov preidejo na celico in njeno dedovanje, nato zgradba in delovanje 

človeka. Pri zgradbi in delovanju človeka učenci spoznajo zgradbo in delovanje in ju 

organizirajo v tkiva, tkiva v organe, organi v organske sisteme, ki tvorijo organizem kot 

celoto. Učenci v tem sklopu spoznajo tudi bolezni prebavil in procese delovanja prebavne 

cevi, čutila, mišično skeletni sistem ter razmnoţevanje kot skupna značilnost vseh 

organizmov. (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011) 

 

V 9. razredu učenci razvijajo razumevanje o temeljni in uporabni znanost i ter 

interdisciplinarnosti. Nato preidejo na sklop Kemija ţivih sistemov, kjer poveţejo svoje 

znanje kemije in biologije. Spoznajo, da v organizmih neprestano potekajo kemijske reakcije, 

da organizmi vsebujejo različne molekule, ter da so molekule v ţivih sistemih zgrajene 

preteţno iz ogljika, vodika, dušika, kisika, fosforja in ţvepla. Nato spoznajo dedovanje, torej 
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da lastnosti organizma določajo beljakovine, zgradba beljakovin pa je zapisana v genih. S to 

tematiko ponovijo bolezni, gensko pogojene bolezni, ter celico, zgradbo in njeno delovanje. V 

preostalem delu učenci spoznajo biotehnologijo, evolucijo, biotsko pestrost, spoznavajo 

različne ekosisteme in njihove povezave. Na koncu učenci spoznajo še vpliv človeka na 

naravo in okolje. (Učni načrt. Program osnovna šola. Biologija, 2011) 

 

Med splošnimi cilji je med drugimi naveden cilj in sicer sposobnost za prepoznavanje 

kompleksnih problemov in njihovo reševanje (tudi z interdisciplinarnim pristopom) ter 

znanstven način razmišljanja in učenje na podlagi opazovanj, poskusov in ročne spretnosti 

(npr. veščine rokovanja z biološkim materialom). (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Biologija, 2011) 

3.1.2 UČNI NAČRT NARAVOSLOVJE (6. IN 7. RAZRED) 

Učenci v šestem razredu spoznavajo, da so snovi iz delcev, spoznavajo kamnine in prst. Nato 

preidejo na Sonce, kot osnovni vir energije na Zemlji. Učenci spoznajo kako pridobivamo 

električno energijo, spoznajo različne vrste električnih tokov. V sklopu teme Celica spoznajo 

mikroskop, delovanje mikroskopa, fotosintezo, celično dihanje, zgradbo, delovanje, 

razmnoţevanje rastlin ter razvrščanje rastlin. Spoznajo tudi prilagoditve rastlin na okolje. Na 

koncu se posvetijo sklopu Vplivi človeka na okolje. (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Naravoslovje, 2011). 

 

V 7. razredu učenci tudi spoznavajo zmesi in čiste snovi, ter raztopine. Spoznajo metode 

ločevanja zmesi in čistih snovi ter kemijske in fizikalne spremembe snovi. V sklopu svetlobe 

in barve učenci spoznavajo sevanje, svetila, barve itd. Del časa posvetijo tudi zvoku in 

valovanju oz. nihanju. V zadnjem delu spoznavajo celice, predvsem povezave in razlike med 

rastlinskimi, ţivalskimi, glivnimi in bakterijskimi celicami. Spoznajo zgradbo in delovanje 

bakterij in gliv. Učenci razlikujejo med enoceličarji, mnogoceličarji, spoznajo procese, 

delovanje organizma. Nato preidejo na preučevanje ţivali, razmnoţevanje, rast in osebni 

razvoj, razvrščanje in na koncu zgradbo in delovanje ekosistemov ter primerjavo med njimi. 

Učenci spoznajo, da je človek tisti, ki uničuje ekosisteme. (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Naravoslovje, 2011). 
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Med splošnimi cilji najdemo tudi razumevanje vplivov naravoslovno – matematičnih znanosti 

in tehnologij na razvoj druţbe in na okolje. (Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje, 

2011). 

3.1.3 UČNI NAČRT MATEMATIKA (1. DO 9. RAZRED) 

1. RAZRED 

Učenci spoznavajo osnovne geometrijske oblike, štejejo, pišejo, berejo, si zapisujejo in 

primerjajo naravna števila do 20. Učijo se tudi seštevati in odštevati v mnoţici naravnih števil 

do 10.  

2. RAZRED 

Učenci spoznavajo osnovne geometrijske oblike, štejejo, pišejo, berejo, si zapisujejo in 

primerjajo naravna števila do 100. Učijo se tudi seštevati in odštevati v mnoţici naravnih 

števil do 20, razporedi predmete in brati preglednice. Podatke predstavijo tudi s prikazom.  

3. RAZRED 

Učenci poimenujejo, opišejo in narišejo osnovne geometrijske oblike in elemente, poznajo 

osnovne standardne merske enote za merjenje dolţine, mase, prostornine, časa in količine 

znajo izraziti z merskim številom in z mersko enoto, poznajo merski enoti za denar, štejejo, 

berejo. Učenci zapišejo in primerjajo naravna števila do 1000, seštevajo in odštevajo v 

mnoţici naravnih števil do 100, poiščejo manjkajoči člen pri računih seštevanja in odštevanja 

v mnoţici naravnih števil do 20, poznajo zmnoţke v obsegu 10 krat 10 in količnike, ki so 

vezani na poštevanko, prepoznajo dele celote, razporedijo elemente in berejo prikaze, 

predstavijo podatke v preglednici in s prikazom, rešijo (besedilni) problem (konkretna in 

slikovna raven). (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011). 

 

V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju učenci prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo 

zaporedja števil. (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011). 

 

4. RAZRED 

Učenci poimenujejo in narišejo ravne črte (daljica, premica, poltrak), opišejo 

kvadrat/pravokotnik in kocko/kvader, rišejo z geometrijskim orodjem, narišejo simetrično 
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obliko, ocenijo, merijo in meritev izrazijo s smiselno mersko enoto. Učenci štejejo, berejo, 

zapišejo in primerjajo števila v mnoţici naravnih števil do 10 000, pisno seštevajo in 

odštevajo v mnoţici naravnih števil do 1000, delijo z ostankom (v okviru poštevanke), pisno 

mnoţijo in delijo z enomestnim številom v mnoţici naravnih števil do 1000. (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Matematika, 2011). 

5. RAZRED 

Učenci poznajo in rišejo geometrijske elemente z geometrijskim orodjem, opišejo odnose med 

geometrijskimi elementi, poznajo lastnosti pravokotnika in kvadrata ter ju narišejo. Učenci 

prepoznajo mreţi kocke in kvadra, pokaţejo lego simetrale, merijo, zapišejo in pretvarjajo 

(med sosednjima enotama) merske količine ter računajo z njimi, izmerijo obseg lika, določijo 

ploščino pravokotnika in kvadrata, štejejo, berejo, zapišejo in primerjajo števila v mnoţici 

naravnih števil do milijona. Pisno seštevajo in odštevajo v mnoţici naravnih števil do 

milijona, pisno mnoţijo in delijo z dvomestnim številom v mnoţici naravnih števil do 10 000. 

(Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011). 

6. RAZRED 

Učenci prepoznajo, opišejo in narišejo medsebojno lego točke in premice ter dveh premic, 

poznajo krog in kroţnico ter ju narišejo, narišejo kot in ga izmerijo, uporabljajo ustrezne 

oznake za kote (< ABC, < V, α), primerjajo kote po velikosti, uporabljajo merilne 

instrumente. Narišejo simetrične elemente in določijo simetralo. Rešujejo naloge, povezane z 

obsegom in ploščino pravokotnika/kvadrata, berejo in pišejo naravna števila ter števila 

smiselno zaokroţijo. Pisno računajo v mnoţici naravnih števil, v številskem izrazu upoštevajo 

vrstni red računskih operacij, izračunajo a/b od c (c je večkratnik števila b), desetiški ulomek 

zapišejo z decimalno številko in obratno, dano decimalno število upodobijo na številski 

premici, primerjajo decimalna števila in računajo z njimi (do tri decimalna mesta), sklepajo iz 

enote na mnoţino, rešijo enačbo, zberejo podatke, jih prikaţejo v preglednici in s prikazi ter 

prikaze preberejo, rešijo matematični problem in problem z ţivljenjsko situacijo. (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Matematika, 2011). 

 

V sklopu Naravna števila učenci oblikujejo zaporedje in nadaljujejo dano zaporedje naravnih 

števil, prav tako učenci prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, ga nadaljujejo in napovejo 

(npr. 20. člen zaporedja). (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011). 
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7. RAZRED 

Učenci poimenujejo trikotnik glede na stranice in kote, v trikotniku narišejo vsaj eno višino, 

poznajo vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabijo. Na list papirja načrtajo 

trikotnik s podatki: s-s-s, s-k-s, k-s-k in ga označijo, izračunajo obseg in ploščino trikotnika 

(celoštevilski merski podatki), poimenujejo, označijo in načrtajo štirikotnike (paralelogram, 

romb) in poznajo njihove lastnosti. Izračunajo obseg in ploščino štirikotnikov (paralelograma 

in romba), narišejo zrcalno sliko točke, daljice in trikotnika glede na premico oziroma točko, 

uporabljajo šestilo pri načrtovanju simetrale daljice in kota, poiščejo skupne delitelje in 

skupne večkratnike dveh števil. Primerjajo ulomke po velikosti; ulomek krajšajo in razširijo z 

danim številom, ulomka razširijo na skupni imenovalec, ulomek zapišejo kot celi del in 

ulomek, ki je manjši od ena, ter obratno, seštevajo, odštevajo, mnoţijo in delijo ulomke. 

Ulomek zapišejo z decimalnim zapisom in obratno. V številskem izrazu upoštevajo vrstni red 

računskih operacij (z največ tremi računskimi operacijami), pri računanju z ulomki 

uporabljajo ţepno računalo, izračunajo p % od a, sklepajo iz mnoţine na enoto in obratno, 

rešijo enačbe in neenačbe s premislekom ali diagramom. V koordinatni mreţi upodobijo točko 

in odčitajo njuni koordinati, interpretirajo podatke, prikazane s preglednico ali diagramom, 

zberejo podatke in jih prikaţejo z računalniško preglednico, rešijo matematični problem in 

problem z ţivljenjsko situacijo. (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011). 

8. RAZRED 

Učenci uporabljajo cela in racionalna števila v ţivljenjskih situacijah,  poiščejo nasprotno in 

obratno vrednost števila, primerjajo in urejajo cela števila. Izračunajo vrednost številskega 

izraza s celimi in racionalnimi števili (z največ tremi računskimi operacijami), upoštevajo 

prednost računskih operacij v izrazu, uporabljajo ţepno računalo za izračun vrednosti 

številskega izraza, potencirajo cela in racionalna števila. Poznajo kvadratni koren popolnega 

kvadrata (do števila 20), seštevajo, odštevajo in mnoţijo enočlenike. Izračunajo vrednost 

izraza s spremenljivko, če je znana vrednost spremenljivke, mnoţijo enočlenik z 

dvočlenikom, v koordinatni mreţi upodobijo točko, narisani točki odčitajo koordinati. 

Prepoznajo odvisnost količin, poznajo in uporabljajo lastnosti premega sorazmerja, berejo 

podatke iz različnih prikazov in jih uredijo v preglednici. Poznajo lastnosti večkotnika in ga 

opišejo. Uporabljajo Pitagorov izrek, izdelajo model kocke in kvadra, izračunajo površino in 

prostornino kocke in kvadra, uporabljajo skico pri reševanju geometrijskih nalog, rešijo 
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matematični problem in problem z ţivljenjsko situacijo. (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Matematika, 2011). 

9. RAZRED 

Učenci mnoţijo dvočlenik z dvočlenikom, kvadrirajo dvočlenik in poenostavijo izraz. 

Izpostavijo skupni faktor v algebrskem izrazu, prepoznajo linearno enačbo in jo rešijo s 

preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe. Izrazijo neznanko iz matematičnih formul, rešijo 

besedilno nalogo z uporabo lastnosti premega sorazmerja, narišejo graf premega sorazmerja, 

prepoznajo zapis linearne funkcije, poznajo vlogo smernega koeficienta in začetne vrednosti, 

narišejo graf linearne funkcije, izračunajo neznani člen sorazmerja, prepoznajo podobne like, 

načrtujejo podobne trikotnike, daljico delijo v zahtevanem razmerju. Opišejo medsebojno 

lego geometrijskih elementov v prostoru (točka, premica, ravnina), prepoznajo, opišejo in 

skicirajo geometrijska telesa, izračunajo površino in prostornino prizme, valja in stoţca, 

pripravijo in izvedejo anketo ter rezultate prikaţejo in interpretirajo. Rešijo matematični 

problem in problem z ţivljenjsko situacijo. (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 

2011). 

 

Učenci v tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju opazujejo in prepoznajo pravilo v 

številskem zaporedju in zaporedje nadaljujejo. Prepoznajo pravilo v zaporedju, poiščejo 

posplošitev in zapišejo algebrski izraz. (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 

2011). 

 

Primer naloge: Števila v zaporedju 7, 11, 15, 19, 23 … se povečujejo za štiri. Števila v 

zaporedju 1, 10, 19, 28, 37 … se povečujejo za devet. Število 19 nastopa v obeh zaporedjih. 

Katero je prvo naslednje število, ki bo nastopalo v obeh zaporedjih? Zapiši n-ti člen prvega 

zaporedja. (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011). 

3.1.4 UČNI NAČRT FIZIKA (8. IN 9. RAZRED) 

Učenci v osmem in devetem razredu osnovne šole pri predmetu fizika spoznajo področja 

fizike in njen pomen, oblike in metode dela pri fiziki, spoznajo merjenje in merski sistem, ter 

velikostne stopnje v naravi. Učenci spoznajo odbojni in lomni zakon, ter lastnosti leč. Na 

temo vesolje raziščejo osončje, spoznajo zvezde, zgodovino vesolja, v sklopu enakomerno 
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gibanje učenci opredelijo razliko med gibanjem in mirovanjem opazovanega telesa glede na 

okolico, opišejo premo in krivo gibanje, ter premo enakomerno in neenakomerno gibanje. 

Sledi sklop sile, kjer opišejo sile, merijo sile, raziščejo ali so telesa proţna ali neproţna, 

predstavijo silo z usmerjeno daljico v izbranem merilu, poiščejo teţišče in ravnovesje sil. 

Spoznajo tudi zakon o vzajemnem učinku, trenje in upor. Učenci govorijo tudi o gostoti, tlaku 

in vzgonu. V sklopu pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon učenci opišejo gibanja, 

razumejo, da se telo giblje pospešeno, če je vsota zunanjih sil, ki delujejo nanj, različna od 

nič, opišejo prosto padanje teles in opišejo razliko med maso in teţo. Na koncu spoznajo še 

kroţenje. Sklop Delo in energija je pomemben, da učenci spoznajo, da je Sonce glavni vir 

energije, ter predstavijo načine pridobivanja energije in s tem povezana okoljska vprašanja. 

Učenec mora tudi spoznati da ima vsako telo, ki se giblje, kinetično energijo, ter prepoznati 

konkretne primere, pri katerih telesih se spremeni potencialna energija. Učenec tekom 

obravnavane snovi spozna zvezo med silo, potjo in delom. V sklopu Toplota in notranja 

energija spozna da je temperatura osnovna fizikalna količina, pozna nekaj trdnih lastnosti 

snovi, kapljevin in plinov, izmeri in zapiše temperaturo, našteje primere, ko telo prejema ali 

oddaja toploto. Učenci obravnavajo tudi električni tok in na koncu spoznajo še magnetno silo. 

(Učni načrt. Program osnovna šola. Fizika, 2011) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Zadnik, Urša ; diplomsko delo 

 

- 18 - 

 

 

3.2 ANALIZA UČNIH GRADIV, DOSTOPNIH PREKO INTERNETA 

Na internetnih straneh lahko najdemo veliko vaj in pomoči namenjene temi Fibonaccijevo 

zaporedje. Strani so narejene kot učna pomoč, razlaga in vaja učencem radovedneţem. V 

slovenskem jeziku nisem zasledila vaj namenjenih tej temi, strani so le v angleškem jeziku, 

kar pa bi bilo primerno za učence tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja. Določene 

spletne strani nudijo tudi pomoč učiteljem in sicer ponujajo zaporedje poučevanja, ter razlaga 

obravnavane teme. Učiteljem ponujajo uporabna vprašanja za učence, da bodo le ti uro laţje 

vodili in učence motivirali, ter jih spodbujali k razmišljanju. Nekatere spletne strani ponujajo 

video posnetke z razlago snovi, ali pa pomoč pri reševanju določenih nalog. Prav tako so igre 

izdelane za razumevanje zlatega reza. Vse to lahko najdemo na spletu, če v spletni brskalnik 

Google vtipkamo Fibonacci activities. 

 

Najbolj uporabne strani so:  

http://sciencenetlinks.com/lessons/the-fibonacci-sequence/ 

http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/numbers-in-nature.cfm 

http://www.barcodediscount.com/articles/number-fun-the-fibonacci-sequence.htm 

http://www.mensaforkids.org/lessons/fibonacci/mfklessons-fibonacci-all.pdf

http://sciencenetlinks.com/lessons/the-fibonacci-sequence/
http://www.discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/numbers-in-nature.cfm
http://www.barcodediscount.com/articles/number-fun-the-fibonacci-sequence.htm
http://www.mensaforkids.org/lessons/fibonacci/mfklessons-fibonacci-all.pdf
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REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.3 REZULTATI VSEBINSKE ANALIZE UČNIH NAČRTOV 

Rezultati vsebinske analize učnih načrtov za predmete matematika, fizika, biologija in 

naravoslovje so pokazali, da ni tem, ki bi se povezovale s Fibonaccijevim zaporedjem. 

Omenjenega ni tudi Fibonaccijevega zlatega reza. Med splošnimi cilji v učnem načrtu 

predmeta matematika je navedeno zaporedje naravnih števil, ter prepoznavanje pravil in 

nadaljevanje zaporedja. V učnem načrtu biologije pa je med drugimi splošnimi cilji navedeno 

tudi sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje (tudi z 

interdisciplinarnim pristopom), ter znanstven način razmišljanja in učenje na podlagi 

opazovanj, poskusov in ročne spretnosti. V nadaljevanju bom predstavila način, kako bi lahko 

pri pouku biologije ali na terenskem dnevu, učitelji naravoslovnih smeri predstavili 

znamenitega Fibonaccija in njegovo zaporedje učencem osmega ali devetega razreda osnovne 

šole. Kot zanimivost bom vključila tudi zlati rez. Vsebina bo vsebovala tudi učenje na podlagi 

poskusov, ročnih spretnosti in opazovanj (opazovanje sončnice, risanje ogrodja mehkuţca 

Nautilus. sp., opazovanje in risanje storţa, merjenje delov telesa, itd.). S tem bodo učenci 

lahko razvijali sposobnost za prepoznavanje kompleksnih problemov in njihovo reševanje.  

3.4 PRIMER PEDAGOŠKE PRIPRAVE ZA POUČEVANJE 

FIBONACCIJEVEGA ZAPOREDJA  

3.4.1 UČITELJEVA PRIPRAVA 

Operativni učni cilji:  

- Učenec razume Fibonaccijevo zaporedje 

- Učenec pojasni Fibonaccijevo zaporedje na primeru 

- Učenec razume zlati rez 

- Učenec razloţi zlati rez na primeru 

- Učenec poišče Fibonaccijeva števila v naravi 

Didaktična oblika: frontalna, delo v parih, individualna 
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Metode: verbalna (razlaga, pojasnjevanje,), delo z viri (metoda dela z besedilom), 

demonstracija (slike, modeli), didaktična igra, pogovor, opazovanje, praktično delo, terensko 

delo (če pouk izvajamo v naravi). 

 

Učna sredstva: 

a) učila: učbenik, PowerPoint, učni listi 

b) učni pripomočki: računalnik, projektor, naravni materiali (cvetovi – socvetja, storţi,…) 

 

Delovno mesto: pouk lahko izvajamo v naravi ali v učilnici 

 

3.4.2 IZVEDBENI NAČRT UČNE ENOTE 

Za izvedbo teme Fibonaccijevo zaporedje potrebujemo tri šolske ure. Učencem razdelimo 

delovne liste in jih pustimo, da sami poskušajo rešiti vse naloge. Učencem po končanem 

reševanju razloţimo kdo je bil Leonardo Fibonacci.  

 

Fibonacci je bil rojen leta 1170 in je bil italijanski matematik. Najbolj je znan po 

matematičnem zaporedju, ki se mu tudi pravi Fibonaccijevo zaporedje.  

 

Po predstavitvi kdo je bil Fibonacci pregledamo delovni list.  

 

Na primeru jim lahko ponovno predstavimo število zajčjih parov. V nadaljevanju razlaga 

učiteljem pomaga za laţjo razlago učencem. 

 

Fibonacci je raziskoval kako hitro se zajci mnoţijo v idealnih razmerah. Predpostavil je: 

začnemo z zajcem in zajkljo. Zajci se začnejo pariti pri starosti 1 meseca. Na koncu drugega 

meseca lahko vsaka samica skoti nov par zajcev. Zajci nikoli ne umrejo. Vsaka samica skoti 

vsak mesec enega zajca in eno zajkljo. Po koncu prvega meseca se zajca parita. V drugem 
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mesecu je torej še vedno en par, vendar v zaključku drugega meseca samica skoti nov par. Po 

zaključku tretjega meseca prvotna samica skoti nov par. Par katerega vidimo v tretjem mesecu 

na desni strani sheme je premlad, da bi takoj skotil nov par, zato samica iz tega para skoti šele 

v petem mesecu. Torej na začetku je število parov 1, v drugem mesecu imamo še vedno 1 par, 

v tretjem mesecu sta para 2, v četrtem mesecu so 3 pari. V petem mesecu je parov 5. 

Zaporedje lahko še nadaljujemo. Sproti na tablo zapisujemo številke parov. Dobimo 1, 1, 2, 3, 

5, 8,… Sedaj pa učenci dobijo nalogo, da zapišejo naslednje člene zaporedja. Iz zapisanega 

zaporedja učenci lahko vidijo, da je trenutni člen zaporedja seštevek prejšnjih dveh. To velja 

od tretjega člena dalje. Po teh ugotovitvah lahko zapišemo formulo Fibonaccijevega 

zaporedja.  

Če označimo n-ti člen Fibonaccijevega zaporedja z Fn, velja formula Fn+1 = Fn + Fn-1, n = 2, 3, 

4, … , pri čemer je F1 = 1 in F2 =1. (Hladnik, n.d.) 

 

 

Slika 3.1: Prikaz zajčjih parov, katere lahko narišemo na tablo v pomoč pri razlagi snovi. 

(Wille, 2012).. 

 

Fibonaccijevo zaporedje se pojavi v mnogih primerih v naravi. Izberemo si enostavne primere 

v naravi in jih učencem prestavimo. Pomagamo s slikami, shemami, rišemo na tablo, ter 

učence aktivno vključujemo v iskanje rešitev.  
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Pouk lahko nadaljujemo v bliţnjem gozdu ali na travniku. Učenci naj v okolici poskušajo najti 

čim več rastlin, ki imajo v listih ali cvetov vključena Fibonaccijeva števila. Učenci naj 

predstavijo katere rastline so našli, ter koliko cvetnih listov ima najdena rastlina. Za pomoč 

jim lahko ponudimo določevalni ključ za rastline. 

 

Pri opazovanju Fibonaccijevega zaporedja v naravi moramo učencem razloţiti, da ne iščemo 

celotnega zaporedja, ampak le števila, ki se v tem zaporedju pojavljajo. Na primer zlatica ima 

5 listov. Število 5 se pojavlja v zaporedju.   

 

 

Slika 3.2: Zlatica. (»Zlatice«, n.d.). 

 

Ostroţniki imajo osem cvetnih listov. Število 8 se pojavlja v Fibonaccijevem zaporedju. 

 

Slika 3.3: Ostrožnik. (»Ostrožniki«, n.d.) 
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Številke Fibonaccijevega zaporedja ne najdemo le na cvetovih, temveč tudi na primeru storţa. 

Če pogledamo storţ iz vrha vidimo, da so luske razvrščene v spirali. Število spiral v sourni 

smeri je 8, v proti urni smeri pa 13. Zopet opazimo Fibonaccijevi števili. Učenci naj storţe 

poskušajo najti v naravi, jim prinesejo v razred, ter poskušajo prešteti število spiral. Enako 

lahko naredijo tudi z različnimi rastlinami, na primer zlatica, marjetica, itd.  

 

Slika 3.4: Storž. (»4th Grade Lesson Plan«, (n.d.)). 

 

Primer: Risanje spirale  mehkuţca Nautilus sp. 

Učencem razdelimo A4 liste na katerih je narisan mali karo. Vzeti si morajo vsaj 6 različnih 

barvic ali flomastrov. Navodila na učnem listu so jasna, vendar se lahko kljub temu najdejo 

teţave. V tem primeru učencu razloţimo, da številko 1 predstavlja kvadratek z velikostjo 

stranice 1 enote, številko 2 kvadratek z velikostjo dveh enot, itd. Z eno barvo naj pobarvajo 

kvadratek velikosti 1x1, z drugo barvo še en kvadratek iste velikosti, ki je na levi strani 

prejšnjega kvadratka, njuni stranici pa se dotikata. Sledi kvadratek z velikostjo stranice dveh 

enot, ki ga narišemo nad prejšnje dva kvadratka. Ta postopek si sledi, kot prikazuje slika in 

zaporedje postopoma raste.  
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2

32
5

32

8
5

32

1.) Pobarvamo 1 kvadrat 

s stranico 1 enote.

2.) Pobarvamo še eden kvadrat 

s stranico 1 enote na levi    

strani prejšnjega.

3.) Pobarvamo kvadrat s 

stranico dveh enot nad   

pravokotnikom, ki ga   

tvorita 1. in 2. kvadrat.

4.) Na desni strani  

pobarvamo kvadrat z    

velikostjo stranice treh 

enot.

5.) Pobarvamo kvadrat z 

velikostjo stranice petih 

enot.

6.) Pobarvamo kvadrat z 

velikostjo stranice osmih 

enot.

Trenutno zaporedje:

1

Trenutno zaporedje:

1,1

Trenutno zaporedje:

1,1,2

Trenutno zaporedje:

1,1,2,3

Trenutno zaporedje:

1,1,2,3,5

Trenutno zaporedje:

1,1,2,3,5,8  

Slika 3.5: Postopek risanja kvadratov, ki predstavljajo Fibonaccijevo zaporedje. 

 

Ko narišemo dovolj kvadratov, da nam na listu zmanjka prostora, začnemo z risanjem spirale. 

Vsakemu kvadratu včrtamo ¼ kroţnega loka tako, da se med seboj povezujejo in tvorijo 

spiralo. Začnemo z prvim kvadratom in nadaljujemo, kot si sledi zaporedje, kar prikazuje 

spodnja slika. 
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Slika 3.6: Risanje spirale. 

 

Na koncu dobimo celotno spiralo in ta oblika je identična ogrodju mehkuţca Nautilus sp. 

1 = 

2 = 

3 = 

…Kvadrat 1 x 1 

…Kvadrat 2 x 2 

…Kvadrat 3 x 3 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Primer: Konstruiranje hišice koga?..........

- Vsak kvadrat predstavlja številko Fibonaccijevega zaporedja.

- Kvadrate zlagamo eden poleg drugega tako, da se stranica vsakega 
naslednjega kvadrata prilega prejšnji skupini kvadratov. Zlagamo jih po 
nekem zaporedju, npr.: levo, gor, desno, dol, levo, gor,…

- Kvadratom vrišemo krožne loke tako, da dobimo eno samo spiralo.

Številke zaporedja:

Vir: http://www.fantasticforwards.com/the-magnificent-nautilus-shell/

 

Slika 3.7: Narisana spirala (desno) in prerez ogrodja mehkužca Nautilus sp. (levo) (»The 

Magnificent Nautilus Shell, 2012). 

 

Pri tej temi lahko omenimo tudi pojem zlati rez, ki je v neposredni povezavi s Fibonaccijevim 

zaporedjem. Zlati rez lahko zasledimo tako v biologiji, kot tudi v velikih umetniških doseţkih 

človeštva, bodisi v arhitekturi, glasbi, slikarstvu. Je matematični pojem, kjer je manjši del 

proti večjemu v istem razmerju kot večji del proti celoti. To razmerje je vedno 

1.618033989… (Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje, 2011).. 
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Če delimo nek člen Fibonaccijevega zaporedja s prejšnjim (od tretjega člena dalje), bo to 

razmerje znašalo pribliţno 1,62. S povečevanjem členov v zaporedju, se to razmerje vse bolj 

pribliţuje konstanti zlatega reza. Ta primer velja tudi za zgoraj narisano spiralo in kvadrate, ki 

jo tvorijo. Če za primer vzamemo pravokotnik na spodnji sliki, lahko vidimo, da razmerje 

med daljšo in krajšo stranico znaša 1,6. To razmerje bi lahko izračunali tudi za vse nadaljnje 

pravokotnike, ki jih narišemo. Ugotovili bi, da se pribliţujemo konstanti zlatega reza. 

 

Slika 3.8: Razmerje stranic pravokotnika znaša 1,6, kar je enako konstanti zlatega reza. 

 

Kot zanimivost lahko vključimo tudi človeka in zlati rez.  

Razmerje zlatega reza najdemo tudi v idealnem človeškem telesu. Pravijo, da je na idealnem 

človeškem telesu vse v razmerju 1,618033989.... Omenimo nekaj primerov: 

Razmerje med celotno višino človeškega telesa in višino popka je 1,62. Razmerje med 

dolţino od ramena do vrha prstov in dolţino od komolca do vrha prstov je 1,62. Razmerje 

med višino kolka in višino kolena je 1,62. Razmerje od trupa do konca roke in celotna roka je 

1,62. Razmerje med razdaljo od vrha glave do spodnjega dela brade in od spodnjega dela 

brade do popka je pribliţno 1,62. Razdalja od sramnega predela do kolen in razdalja od popka 

do sramnega predela je pribliţno 1,62. (»Zlati rez«, n.d.). 

Učenci naj izmerijo nekatere dolţine na telesu, kot to zahteva delovni list (glej prilogo 1). 

Nato naj izračunajo in skušajo ugotoviti ali se pribliţujejo konstanti zlatega reza.  
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Slika 3.9: Zlati rez in človek. (»Zlati rez«, n.d.). 
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4 ZAKLJUČEK IN SKLEPI 

Velika večina učiteljev se strinja, da morajo učenci znati samostojno reševati dane naloge oz. 

probleme. V ta namen je potrebno učence naučiti povezovati snovi in v njih spodbuditi 

kritičen način razmišljanja. Pri uvajanju matematičnih in statističnih metod v pouk biologije je 

potrebno opozoriti na nekatere ključne probleme. Za interdisciplinarno povezovanje snovi je 

potrebno nujno vključevati učitelje iz različnih področji. Ko se npr. biolog odloči uporabljati 

matematične metode ali pa matematik začne raziskovati v biologiji, so lahko dobljeni rezultati 

zaradi pomanjkanja razumevanja o določeni snovi napačni. (Kampis in Karsai, 2010). 

Uporaba matematičnih orodji je torej koristna pri razumevanju biologije, vendar je potrebno 

dobro razmisliti, kdaj in na kakšen način jih bomo vnesli v razlagano snov.  

V diplomski nalogi sem predstavila povezavo med matematiko in biologijo. Tako kot lahko 

matematik pri reševanju problema opazi primer v naravi, lahko biolog opazi rešitev v 

matematiki. Diplomska naloga je temeljila na hipotezi, da Fibonaccijevo zaporedje ni 

predstavljeno v osnovnošolskem programu. Hipotezo sem potrdila z analizo učnih načrtov. 

Omenjeno je le osnovno zaporedje naravnih števil. Druga hipoteza pa je bila, da za učence 

osnovne šole Fibonaccijevo zaporedje ni prezahtevno za razumevanje. Izdelala sem 

didaktično gradivo za učence osnovne šole.  Sklepamo lahko, da gradivo ni prezahtevno in bi 

ga lahko uporabili v osnovni šoli v višjih razredih. Smiselno bi bilo v prihodnosti pripraviti še 

več gradiv na to temo in jih evalvirati v praksi. Smiselno je vključiti to temo v pouk 

naravoslovja, saj z dano temo poveţemo različne naravoslovne predmete. Vključena je 

biologija, fizika, naravoslovje in matematika. Tako doseţemo, da učenec ustvari 

medpredmetne povezave in pridobi celotno sliko.  
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PRILOGA 1: UČNI LIST  

NALOGA 1 

Par novorojenih zajčkov damo skupaj v njun novi dom. Par spočne vsak mesec svojega 

ţivljenja nov zajčji par. Zajklja je breja en mesec. Prvi mesec zajčka nista plodna in se parita 

šele po prvem mesecu, tako da dobita svoje prve potomce šele po dveh mesecih. Zajčki nikoli 

ne umrejo. Koliko zajčkov je na vrtu po osmih mesecih? 

  

Izpolni tabelo! Fn pomeni število zajčjih parov, n pa število meseca 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Fn         … 

 

Ali je tako razmnoţevanje v naravi mogoče? Zakaj da, zakaj ne? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

NALOGA 2 

Pojdi na travnik in poišči take rastline, katerih se število cvetnih listov pojavlja v zaporedju. 

Zapiši katere cvetlice si našel in nariši skico rastline. 

Primer rešitve: Zlatica – 5 cvetnih listov 

 

NALOGA 3 

Pred sabo imaš storţ. Opazuj ga od zgoraj in poskušaj ugotoviti kako so razporejene luske. 

Nariši storţ tako, da je vidna zgornja stran in na sliki označi kako potujejo luske. Preštej 

koliko črtic si narisal. Ponovi smer risanja še v obratno smer.  

 



 

 

 

NALOGA 4 

Za to vajo potrebuješ šest različnih barvic, ter mali karo list. Številko 1 predstavlja kvadratek 

z velikostjo stranice 1 enote, številko 2 kvadratek z velikostjo dveh enot, itd. Z eno barvo 

pobarvaj kvadratek velikosti 1x1, z drugo barvo še en kvadratek iste velikosti, ki je na levi 

strani prejšnjega kvadratka, njuni stranici pa se dotikata. Sledi kvadratek z velikostjo stranice 

dveh enot, ki ga narišeš nad prejšnje dva kvadratka.  

Za laţje razumevanje glej spodnjo razlago:  

1. Pobarvamo 1 kvadrat s stranico 1 enote. (Trenutno zaporedje je 1.) 

2. Pobarvamo še en kvadrat s stranico 1 enote na levi strani prejšnjega. (Trenutno zaporedje je 

1,1.) 

3. Pobarvamo kvadrat s stranico dveh enot nad pravokotnikom, ki ga tvorita 1. in 2. kvadrat. 

(Trenutno zaporedje je 1,1,2.) 

4. Na desni strani pobarvamo kvadrat z velikostjo stranice treh enot. (Trenutno zaporedje je 

1,1,2,3.) 

5. Spodaj pobarvamo kvadrat z velikostjo stranice petih enot. (Trenutno zaporedje je 

1,1,2,3,5.) 

6. Na levi strani pobarvamo kvadrat z velikostjo stranice osmih enot. (Trenutno zaporedje je 

1,1,2,3,5,8.) 

7. Vsakemu kvadratu včrtaj ¼ kroţnega loka tako, da se med seboj povezujejo in tvorijo 

spiralo. Začnemo z prvim kvadratom in nadaljujemo, kot si sledi zaporedje. 

 

Spodnja slika naj ti pomaga za risanje spirale. 

  

 

8. Na koncu dobimo celotno spiralo in ta oblika je zelo podobna obliki ogrodja mehkuţca z 

latinskim imenom Nautilus sp. 



 

 

 

 

S pomočjo slike preveri ali ti je uspelo narisati obliko školjke? 

 

 

 

NALOGA 5 

Za to vajo potrebuješ tvojo risbo ogrodja mehkuţca Nautilus sp.  

Koliko meri velika stranica celotnega pravokotnika in koliko manjša? Izračunaj razmerje med 

manjšim delom proti večjemu delu.  

 

NALOGA 6 

Predstavljaj si, da je tvoje telo popolnoma simetrično, oziroma idealno. Pravijo, da je na 

idealnem človeškem telesu vse v razmerju 1,618033989. Zanima nas ali je temu res tako? S 

pomočjo merila naj ti sošolec ali sošolka izmeri: 

 

KAJ MERIM? IZMERJENA DOLŢINA 

Celotna višina telesa   

Dolţina od ramena do vrha prstov  

Višina kolka  

Dolţina od trupa do konca roke  

Dolţina od vrha glave do spodnjega dela 

brade 

 



 

 

 

Višina popka od tal  

Dolţina od komolca do vrha prstov  

Višina kolena  

Dolţina celotne roke  

Dolţina od brade do popka  

 

IZ IZMERJENIH PODATKOV IZRAČUNAJ: 

- Razmerje med celotno višino človeškega telesa in višino popka. 

- Razmerje med dolţino od ramena do vrha prstov in dolţino od komolca do vrha 

prstov. 

- Razmerje med višino kolka in višino kolena. 

- Razmerje od trupa do konca roke in celotna roka. 

- Razmerje med razdaljo od vrha glave do spodnjega dela brade in od spodnjega dela 

brade do popka.  

 



 

 

 

PRILOGA 2: UČNI LIST Z REŠITVAMI  

(Rešitve sluţijo kot pomoč za učitelje) 

 

NALOGA 1 

Par novorojenih zajčkov damo skupaj v njun novi dom. Par spočne vsak mesec svojega 

ţivljenja nov zajčji par. Zajklja je breja en mesec. Prvi mesec zajčka nista plodna in se parita 

šele po prvem mesecu, tako da dobita svoje prve potomce šele po dveh mesecih. Zajčki nikoli 

ne umrejo. Koliko zajčkov je na vrtu po osmih mesecih? 

  

Izpolni tabelo! Fn pomeni število zajčjih parov, n pa število meseca 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Fn         … 

 

Ali je tako razmnoţevanje v naravi mogoče? Zakaj da, zakaj ne? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

REŠITEV: Na začetku prvega meseca je na vrtu en sam par. Ker postane ta par ploden šele na 

začetku drugega meseca, se število zajčkov poveča na dva para šele na začetku tretjega 

meseca. Tako imamo na začetku tretjega meseca en ploden in en mlad par zajčkov. Na 

začetku četrtega meseca imamo tri pare zajčkov: dva para iz prejšnjega meseca in en par 

mladih, ki sta potomca plodnih zajcev iz prejšnjega meseca. Na začetku četrtega meseca sta 

na vrtu dva plodna para in en mladi. Na začetku petega meseca je na vrtu pet parov zajčkov: 

trije iz prejšnjega meseca in dva para novorojenih zajčkov, ki sta potomca plodnih zajcev iz 

prejšnjega meseca. 



 

 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Fn 1 1 2 3 5 8 13 21 … 

Fn= število zajčjih parov, n=mesec 

 

Zakaj tako razmnoţevanje zajcev v naravi ni mogoče? 

- Neplodnost enega od parov 

- Zajci niso nesmrtni 

- Ne rodi se vedno en par, lahko se rodita dva zajca ali dve zajklji. 

NALOGA 2 

Pojdi na travnik in poišči take rastline, katerih se število cvetnih listov pojavlja v zaporedju. 

Zapiši katere cvetlice si našel in nariši skico rastline. 

Primer rešitve: Zlatica – 5 cvetnih listov 

 

NALOGA 3 

Pred sabo imaš storţ. Opazuj ga od zgoraj in poskušaj ugotoviti kako so razporejene luske. 

Nariši storţ tako, da je vidna zgornja stran in na sliki označi kako potujejo luske. Preštej 

koliko črtic si narisal. Ponovi smer risanja še v obratno smer.  

 

REŠITEV: Če pogledamo storţ iz vrha, vidimo da so luske razvrščene v spirali. Število spiral 

v sourni smeri je 8, v proti urni smeri pa 13. Spodnja slika prikazuje potek in število spiral. 

 

NALOGA 4 



 

 

 

Za to vajo potrebuješ šest različnih barvic, ter mali karo list. Številko 1 predstavlja kvadratek 

z velikostjo stranice 1 enote, številko 2 kvadratek z velikostjo dveh enot, itd. Z eno barvo 

pobarvaj kvadratek velikosti 1x1, z drugo barvo še en kvadratek iste velikosti, ki je na levi 

strani prejšnjega kvadratka, njuni stranici pa se dotikata. Sledi kvadratek z velikostjo stranice 

dveh enot, ki ga narišeš nad prejšnje dva kvadratka.  

Za laţje razumevanje glej spodnjo razlago:  

1. Pobarvamo 1 kvadrat s stranico 1 enote. (Trenutno zaporedje je 1.) 

2. Pobarvamo še en kvadrat s stranico 1 enote na levi strani prejšnjega. (Trenutno zaporedje je 

1,1.) 

3. Pobarvamo kvadrat s stranico dveh enot nad pravokotnikom, ki ga tvorita 1. in 2. kvadrat. 

(Trenutno zaporedje je 1,1,2.) 

4. Na desni strani pobarvamo kvadrat z velikostjo stranice treh enot. (Trenutno zaporedje je 

1,1,2,3.) 

5. Spodaj pobarvamo kvadrat z velikostjo stranice petih enot. (Trenutno zaporedje je 

1,1,2,3,5.) 

6. Na levi strani pobarvamo kvadrat z velikostjo stranice osmih enot. (Trenutno zaporedje je 

1,1,2,3,5,8.) 

7. Vsakemu kvadratu včrtaj ¼ kroţnega loka tako, da se med seboj povezujejo in tvorijo 

spiralo. Začnemo z prvim kvadratom in nadaljujemo, kot si sledi zaporedje. 

 

Spodnja slika naj ti pomaga za risanje spirale. 

  

 

8. Na koncu dobimo celotno spiralo in ta oblika je zelo podobna obliki ogrodja mehkuţca z 

latinskim imenom Nautilus sp. 

 



 

 

 

S pomočjo slike preveri ali ti je uspelo narisati obliko školjke? 

 

 

 

REŠITEV: 

2

32
5

32

8
5

32

1.) Pobarvamo 1 kvadrat 

s stranico 1 enote.

2.) Pobarvamo še eden kvadrat 

s stranico 1 enote na levi    

strani prejšnjega.

3.) Pobarvamo kvadrat s 

stranico dveh enot nad   

pravokotnikom, ki ga   

tvorita 1. in 2. kvadrat.

4.) Na desni strani  

pobarvamo kvadrat z    

velikostjo stranice treh 

enot.

5.) Pobarvamo kvadrat z 

velikostjo stranice petih 

enot.

6.) Pobarvamo kvadrat z 

velikostjo stranice osmih 

enot.

Trenutno zaporedje:

1

Trenutno zaporedje:

1,1

Trenutno zaporedje:

1,1,2

Trenutno zaporedje:

1,1,2,3

Trenutno zaporedje:

1,1,2,3,5

Trenutno zaporedje:

1,1,2,3,5,8  

 

 

Risanje spirale. 



 

 

 

1 = 

2 = 

3 = 

…Kvadrat 1 x 1 

…Kvadrat 2 x 2 

…Kvadrat 3 x 3 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Primer: Konstruiranje hišice koga?..........

- Vsak kvadrat predstavlja številko Fibonaccijevega zaporedja.

- Kvadrate zlagamo eden poleg drugega tako, da se stranica vsakega 
naslednjega kvadrata prilega prejšnji skupini kvadratov. Zlagamo jih po 
nekem zaporedju, npr.: levo, gor, desno, dol, levo, gor,…

- Kvadratom vrišemo krožne loke tako, da dobimo eno samo spiralo.

Številke zaporedja:

Vir: http://www.fantasticforwards.com/the-magnificent-nautilus-shell/

 

Narisana spirala (desno) in prerez ogrodja mehkuţca Nautilus sp. (levo). 

 

NALOGA 5 

Za to vajo potrebuješ tvojo risbo ogrodja mehkuţca Nautilus sp.  

Koliko meri velika stranica celotnega pravokotnika in koliko manjša? Izračunaj razmerje med 

manjšim delom proti večjemu delu.  

 

REŠITEV: 

 

 

 

NALOGA 6 

Predstavljaj si, da je tvoje telo popolnoma simetrično, oziroma idealno. Pravijo, da je na 

idealnem človeškem telesu vse v razmerju 1,618033989. Zanima nas ali je temu res tako? S 

pomočjo merila naj ti sošolec ali sošolka izmeri: 

 



 

 

 

KAJ MERIM? IZMERJENA DOLŢINA 

Celotna višina telesa   

Dolţina od ramena do vrha prstov  

Višina kolka  

Dolţina od trupa do konca roke  

Dolţina od vrha glave do spodnjega dela 

brade 

 

Višina popka od tal  

Dolţina od komolca do vrha prstov  

Višina kolena  

Dolţina celotne roke  

Dolţina od brade do popka  

 

IZ IZMERJENIH PODATKOV IZRAČUNAJ: 

- Razmerje med celotno višino človeškega telesa in višino popka. 

- Razmerje med dolţino od ramena do vrha prstov in dolţino od komolca do vrha 

prstov. 

- Razmerje med višino kolka in višino kolena. 

- Razmerje od trupa do konca roke in celotna roka. 

- Razmerje med razdaljo od vrha glave do spodnjega dela brade in od spodnjega dela 

brade do  popka.  

 

REŠITEV: 

- Razmerje med celotno višino človeškega telesa in višino popka je pribliţno 1,62.  



 

 

 

- Razmerje med dolţino od ramena do vrha prstov in dolţino od komolca do vrha prstov 

je pribliţno 1,62.  

- Razmerje med višino kolka in višino kolena je pribliţno 1,62.  

- Razmerje od trupa do konca roke in celotna roka je pribliţno 1,62.  

- Razmerje med razdaljo od vrha glave do spodnjega dela brade in od spodnjega dela 

brade do  popka je pribliţno 1,62.  
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