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POVZETEK 

V diplomskem delu sem se osredotočila na pouk zunaj učilnice, ki pri predmetu spoznavanje 

okolja usmerja učence v spoznavanje okolja, ki nas obdaja. V prvem triletju se učenci preko 

odkrivanja narave učijo uporabljati vsa svoja čutila in delati s konkretnimi materiali. 

Posebnost pouka naravoslovja zunaj učilnice je zagotovo neposreden stik z naravo, ki 

spodbuja pozitiven in spoštljiv odnos do narave ter vzgaja in izobražuje za trajnostni razvoj. 

V teoretičnem delu sem podrobneje predstavila pouk zunaj učilnice in načela, ki se jih je 

zaradi posebnosti takšnega pouka dobro držati. Sledijo priporočila, kje in na kakšen način je 

smiselno izvesti delo na prostem in na kaj vse se je treba predhodno pripraviti. Opisane so 

težave, na katere učitelji pri izvajanju pouka zunaj učilnice naletijo, in nasveti, kako jih čim 

bolj zmanjšati. V nadaljevanju je opredeljen predmet spoznavanje okolja, splošni cilji, 

didaktična priporočila in predlogi dejavnosti za izvajanje določenih vsebin zunaj učilnice. V 

empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovila, da skoraj polovica učiteljev 

zunaj učilnice organizira od 11 do 20 % pouka predmeta spoznavanje okolja. Odgovori 

učiteljev so pokazali, da pri izvajanju pouka zunaj učilnice ne prihaja do razlik med mestnimi 

in podeželskimi učitelji. Razlog, ki učitelje najbolj motivira za učenje zunaj, je delo s 

konkretnim materialom, medtem ko se pouku zunaj učilnice najpogosteje izognejo zaradi 

organizacijskih problemov.  

  

Klju čne besede: spoznavanje okolja, narava, pouk zunaj učilnice, mestni učitelji, podeželski 

učitelji   



 
 

ABSTRACT 

Title: OUTDOOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 

The main focus in my thesis is on outdoor education, which in the subject of natural science 

directs pupils to explore the environment that surrounds us. In the first triad, discovering 

nature teaches pupils how to use all of their senses and work with concrete materials. 

Specificity of teaching natural science outside the classroom is a direct contact with nature, 

which encourages a positive and respectful attitude towards nature and educates for 

sustainable development.  

In the theoretical part of the thesis, details of outdoor education and principles that teachers 

should follow when working outdoors are presented, followed by recommendations where 

and how to organize outdoor education and how to prepare before lessons. Problems which 

teachers encounter during teaching outside the classroom and advice how to minimize them 

are defined. I described the subject of natural science with the main objectives, didactic 

recommendations and suggestions of activities for outdoor education. In the empirical part, I 

used a survey questionnaire to determine what portion of lessons teachers organize outdoors. 

The results showed that almost half of the teachers organize from 11 to 20 % of the course 

outside the classroom and that there are no differences between teachers working in rural or 

urban environment. Working with concrete materials is the reason that most motivates 

teachers to have lessons outdoors and organizational problems most often lead to avoidance of 

outdoor education. 

 

Keywords: natural science, nature, outdoor education, urban teachers, rural teachers 
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1. UVOD 

Cilji predmeta spoznavanje okolja se morajo po priporočilih Metode Kolar idr. (2011) izvajati 

z aktivnim spoznavanjem okolja, saj bodo učenci na ta način najbolj pristno spoznali in 

razumeli okolje. Vendar je odločitev, katere teme in v kolikšni meri se bodo te obravnavale 

zunaj učilnice, v rokah učiteljev. Pri odločanju, kaj je bolj in kaj manj smiselno obravnavati 

zunaj učilnice, so jim v pomoč priporočila in ideje v učnem načrtu, priročnikih, učbenikih ... 

Pomembno vlogo pri odločanju ima tudi ožja in širša okolica šole, ki jim lahko nudi ogromno 

možnosti in izbire, po drugi strani pa jih lahko tudi omejuje. 

Obstajajo številni razlogi, zakaj je pouk zunaj učilnice pomemben in priporočljiv za otrokov 

razvoj. Otroci med poukom zunaj učilnice spoznajo izkustven način pridobivanja znanja, 

vidijo konkretne primere in delajo s konkretnimi materiali, obenem pa se navajajo na 

raziskovanje okolice z vsemi svojimi čutili. Vendar namen pouka zunaj ni le izkustveno 

spoznavanje ožje in širše okolice šole, ampak moramo preko vsebin v okolju otroke vzgajati 

in izobraževati za trajnostni razvoj, saj vsi nosimo odgovornost za prihodnost naravnega in 

družbenega okolja. Poleg tega ne smemo pozabiti na dejstvo, da se zdi pouk zunaj učilnice 

otrokom zabavnejši, zanj so bolj motivirani in jim predstavlja posebne izzive.  

Poleg vseh pozitivnih lastnosti pouka v naravi učitelji naletijo tudi na ovire, ko se odločajo za 

takšen tip pouka. V teoretičnem delu sem opisala tri večje sklope problemov, na katere učitelji 

naletijo in jih je v literaturi opredelil Frans van Bussel (1992). Organizacijski so po navadi 

povezani s problemom pomanjkanja spremstva in posledično varnosti otrok. Disciplinski 

lahko nastopijo, ker imajo otroci na prostem občutek večje svobode, so bolj sproščeni in 

včasih tudi intenzivnejše motivirani zaradi zanimivejšega in drugačnega pouka. Vsebinski 

problemi so vezani predvsem na strah učiteljev pred neznanjem in na nesamozavest zaradi 

drugačnega načina poučevanja. 

Namen mojega diplomskega dela je bil raziskati, kolikšen delež pouka predmeta spoznavanje 

okolja učitelji organizirajo zunaj učilnice in ali prihaja pri tem do razlik med učitelji v mestih 

in učitelji na podeželju. Zanimalo me je tudi, kateri razlogi učitelje najbolj motivirajo k 

organizaciji pouka zunaj in katere ovire lahko povzročijo, da se izogibajo pouku zunaj 

učilnice. 
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2. TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu najprej predstavim pouk na prostem, njegova načela in načine, kje in kako 

ga organizirati. Poleg tega so predstavljeni napotki, kako naj se pripravimo na posebnosti 

takega pouka, da se izognemo morebitnim težavam, na katere lahko naletimo. V diplomskem 

delu sem osredotočena na učence prvega triletja, zato predstavim tudi začetke pouka 

naravoslovja. 

 

2. 1 POUK ZUNAJ UČILNICE 

Od vseh značilnosti, ki definirajo pouk zunaj učilnice, Gilbertson idr. (2006) opredelijo 

lokacijo kot najočitnejšo značilnost, saj sam pouk umeščajo v zunanji svet, stran od učilnice. 

Tak način učenja nam preko neposrednega stika z okoljem omogoča raznolike učne možnosti 

in spodbuja uporabo specifičnih znanj in spretnosti.  

Priest (1986) je pouk na prostem definiral kot izkustven proces učenja, ki poteka predvsem, 

ko smo izpostavljeni zunanjemu svetu, v ospredju pa so odnosi med ljudmi in naravnimi viri. 

Poleg tega je še bolj podrobno predstavil definicijo pouka zunaj učilnice, ki je sestavljena iz 

šestih točk: 

• je učna metoda, 

• je eksperimentalna metoda, 

• odvija se na prostem, 

• zahteva uporabo vseh čutil, 

• temelji na interdisciplinarnih učnih načrtih, 

• oblikuje odnos med človekom in naravnimi viri (Priest, 1986, str. 13). 

Pouk zunaj učilnice je kompleksen in ga je težko definirati v enem stavku, vendar Bunting 

(2006, str. 3−4) pravi, da je zelo korektno definicijo ponudil v štiridesetih letih prejšnjega 

stoletja Julian Smith. »Pouk zunaj učilnice je pouk v in o zunanjem svetu.« Nekaj let pozneje 

je Smithov učenec, Phyllis Ford (1986), definicijo nekoliko izpopolnil in je pouk zunaj 

učilnice definiral kot pouk, ki nam razkrije lokacijo, vsebino in namen aktivnosti. 
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Bunting (2006) pa »starejšima« definicijama doda pomen učenja v okolju s pomočjo 

aktivnosti, preko katerih je vsebina zanimivejša in lažje razumljiva. Bolj natančno predstavi 

pouk zunaj učilnice skozi tri dimenzije: 

• razširitev načrtovanih učnih aktivnosti zunaj meja učilnice v družbeno in naravno 

okolje, 

• vsebina združuje informacije o naravnem okolju in odnosih v njem, o spretnostih, ki 

jih potrebujemo v zunanjem okolju in o tem, kako naš odnos in dejanja vplivajo na 

naravno okolje, 

• metoda učenja z različnimi aktivnostmi omogoča razumevanje na prvi pogled 

nepovezanih konceptov, obenem pa razvija kognitivne, afektivne in psihomotorične 

cilje (Bunting, 2006, str. 4). 

Priest (1986) je pouk zunaj primerjal z velikim drevesom, ki zajema vse vrste učenja o naravi 

in ima dve glavni veji: pustolovsko učenje in učenje o okolju. Ti dve vrsti učenja se med seboj 

prepletata preko različnih aktivnosti in izkušenj. Tak pouk nam omogoča vzpostavitev vezi z 

Zemljo skozi razumevanje naravnega sveta in vloge človeka v naravnem okolju. Gilbertson 

idr. (2006) pravijo, da pouk na prostem v širšem smislu zajema vse od vzpenjanja na vrhove 

Himalaje, učne ure, ko peljemo učence iz učilnice v naravo, do gledanja ptic skozi okno. 

Gledano iz druge perspektive pa učenje zunaj predstavlja metodo poučevanja in učenja, ki 

poudarja neposredne, multisenzorne izkušnje. Poteka v zunanjem okolju in uporablja celostni 

pristop do učenja, ki vključuje naravo, skupnost in posameznikovo okolje. Učenje na prostem 

dviguje posameznikovo fizično, čustveno, kognitivno, socialno in duševno raven ter je na neki 

način učenje o naravi v naravi. 

Učencem je treba omogočiti neposredni stik z naravnim okoljem. Golob (2001) meni, da z 

izvajanjem različnih aktivnosti v naravnem okolju dosežemo čustveno-motivacijske cilje, ki 

so osnova za doseganje drugih ciljev naravoslovnega izobraževanja. Z omogočanjem lastnega 

raziskovanja in eksperimentiranja, navajanja na skupinsko delo in sodelovalno učenje ter 

reševanja preprostih realnih problemov postavimo osnovo za doseganje ciljev vrednostnega in 

spoznavnega področja. Učenje v okolju ne bo učencev le motiviralo, ampak jih bo tudi vodilo 

iz čudenja, občudovanja narave k njenemu raziskovanju in pozneje k razumevanju celostno 

povezanih naravnih pojavov. 
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Tudi Vrščaj idr. (2003) se strinjajo, da nič ne more nadomestiti učenja v naravi sami, kjer živa 

bitja živijo, kjer je njihovo okolje in kjer je znanje potrebno, da bi razumeli, kaj se dogaja 

okoli nas, da bi to znali uporabiti in varovati. Frans van Bussel (1992, str. 26−27) pravi, da 

delo na prostem nudi otroku občutek, da je udeležen v dogajanju v soseščini in se posledično 

zaveda, kakšni naravni in družbeni vplivi krojijo njegovo okolje in kako lahko nanje vpliva. 

Sam naj izkusi povezanost in medsebojno odvisnost v naravi, rastline in živali pa naj 

spoznava celostno v njihovem okolju. Delo na prostem otroke nauči obvladati veliko 

spretnosti: razločevati stvari z različnimi čutnimi zaznavami, potrpežljivo opazovati, 

razvrščati, meriti, približno ocenjevati, izvajati manjše poskuse in skrbeti za živali.  

V Londonu je Tim Gill (2011) pripravil poročilo z naslovom Otroci in narava (Children and 

Nature), ki predstavlja sistematičen pregled empiričnih dokazov 15 različnih raziskav na temo 

vpliva narave na otroke. Po pregledu literature je prišel do več splošnih zaključkov: otroci, ki 

preživijo več časa v naravi, so v odrasli dobi z naravo bolj povezani in tudi bolj telesno 

aktivni; bližina narave izboljšuje duševno in čustveno zdravje otrok ter njihove motorične in 

socialne spretnosti; izkušnje z naravnim okoljem so povezane z boljšim poznavanjem okolja; 

otroci, ki aktivno sodelujejo pri delu na šolskem vrtu, imajo bolj zdrave prehranjevalne 

navade. 

V današnjem času pouk ne sme predstavljati zgolj posredovanja novih informacij, ki so v času 

sodobnih tehnologij učencem na voljo na vsakem koraku. Na učenje zunaj moramo gledati 

kot na učenje, ki nam daje nekaj več. Omogoča nam stik z okoljem in konkretnimi predmeti, 

obenem pa gradi odnos človeka do narave in spodbuja spoštovanje do okolja. 

 

2. 1. 1 Načela poučevanja zunaj učilnice 

Preden se učitelj loti poučevanja zunaj učilnice, naj razmisli o pomembnosti svoje vloge in se 

po mnenju Josepha Cornella (1994, str. 11−14) drži petih načel poučevanja na prostem, 

katerih osnova je spoštovati otroke in častiti naravo. 

• Učite manj in delite svoje občutke z otroki. 

Otroci se na opazovanje odzovejo bolj sproščeno kot na razlago v učbeniku. Poleg dejstva, da 

je neko drevo iglavec, dodamo, kako ga spoštujemo, ker zmore preživeti v težkih razmerah 

gora, kjer skoraj ni vode, pozimi pa mu ostri vetrovi lomijo veje. Z otroki delimo svoje lastne 
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misli in občutke, obenem pa otrokom posredujemo in v njih vzbujamo ljubezen in spoštovanje 

do narave. Odrasla oseba mora z otroki deliti svoj notranji jaz, saj jih to spodbudi, da tudi 

sami začnejo raziskovati svoje občutke in zaznavanja, med odraslim in otrokom pa se razvije 

čudovito medsebojno zaupanje in prijateljstvo. 

• Bodite odprti, sprejemljivi. 

Eno najpomembnejših načel, ki jih mora učitelj upoštevati, je, da je sprejemljiv, kar pomeni, 

da posluša in je pozoren. To pomeni, da je treba biti občutljiv na vsako vprašanje, vsako 

pripombo, vsak radosten vzklik, ki je lahko povod, da se začne pogovor. Učenje na prostem v 

učencu vzbudi spontano navdušenje, ki ga mora učitelj usmeriti v učenje, zato se je treba 

odzivati na otrokovo razpoloženje in njihove občutke. Otrokovo zanimanje je treba širiti tako, 

da je voden v svoji radovednosti, obenem pa čuti, da je njegovo razmišljanje spoštovano. Prav 

tako je treba biti pozoren na naravo, saj se vedno dogaja kaj vznemirljivega in zanimivega, 

naša naloga pa je, da izkoristimo, kar se v danem trenutku dogaja okrog nas. Tako se nam 

včasih tudi ne bo treba truditi z učnim načrtom, saj bo nastajal sam od sebe. 

• Otrokovo pozornost takoj usmerite. 

Zunaj je treba vključiti vsakega otroka, tako da jih sprašujete in opozarjate na zanimive slike 

in zvoke. Nekateri otroci namreč niso vajeni opazovati narave od blizu, zato je naša naloga 

najti stvari, ki jih bodo zanimale. Nato jih je treba korak za korakom voditi, da se sami 

naučijo izostreno opazovati. 

• Najprej opazujte in izkusite, nato šele spregovorite o stvari. 

Otroci so včasih ob naravnih prizorih narave čisto prevzeti in jo zavzeto opazujejo. Mogoče se 

bo nam zdela čisto vsakdanja stvar, vendar jo bo otrok morda doživljal drugače, ko bo 

opazoval bolj pozorno in od blizu. Otroci znajo zavzeto opazovati in stvari razumejo mnogo 

bolje, če se počutijo eno z njimi. Neposredne izkušnje si tudi mnogo bolje zapomnijo, kot pa 

če jim o stvareh nekdo pripoveduje.  

• Doživljanje naj preveva občutek radosti. 

Otroci so si različni (veseli, tihi, pozorni) in naša naloga je, da jih pritegnemo. Še posebej nam 

bo to uspelo, če bomo srčni in navdušeni med učenjem, saj je naše navdušenje lahko 

nalezljivo na otroke.  
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Kot pravi Joseph Cornell (1994), je lahko pouk v naravi idealna priložnost za vzpostavitev 

trdnejše vezi med učiteljem in učenci. O tem je bilo v raziskavi avtoric Korban - Črnjavič in 

Hus (2009) popolnoma prepričanih 40 % učiteljev, medtem ko se jih je 55 % s to trditvijo 

strinjalo. Morda lahko to dejstvo pripišemo sproščenemu vzdušju, ki v naravi prevzame tako 

učitelja kot učence in jih preko odnosa do narave močneje zbliža in poveže. 

Poleg upoštevanja načel za poučevanje na prostem se mora učitelj zavedati, da je pouk v 

naravi odgovorno delo, ki kot pravita Cencič in Cencič (2002), zahteva pedagoške, vodstvene 

in organizacijske sposobnosti. Naloga učitelja je poznati in upoštevati svoje učence, njihove 

splošne in posebne sposobnosti, interese, znanje in posebne osebnostne lastnosti. Za izbiro in 

oblikovanje aktivnosti, ki učence pripeljejo do novega znanja, je potrebno dobro poznavanje 

učencev in njihovega izhodiščnega znanja.  

 

2. 1. 2 Faze poučevanja zunaj učilnice 

Od otrok ne moremo pričakovati, da bodo nad naravo nemudoma navdušeni ali da jo bodo 

takoj začutili, zato je pomembno, da najprej navdušenje pokaže učitelj. Učiteljeva naloga je, 

da ustvari ozračje, ki bo učence motiviralo k odkrivanju in doživljanju, saj se jih v nasprotnem 

primeru znanje ne bo dotaknilo in bo le gola teorija. Joseph Cornell (1998) je na podlagi 

dolgoletnih izkušenj razvil sistem naravnega učenja, ki omogoča, da ustvarimo neskončno 

raznolikost doživljanja narave. Ta sistem učenja je Cornell poimenoval sistem tekočega 

učenja zato, ker se vse štiri stopnje mehko in naravno prelivajo druga v drugo. 

1. stopnja: zbuditev navdušenja 

Da bi doživeli smiselno izkušnjo narave, ne moremo brez navdušenja, ki pa ne predstavlja 

divjega poskakovanja od vznemirjenosti, ampak miren in silovit tok osebne vznesenosti. 

Naloga te stopnje je privabljati pozornost in ustvarjati navdušeno razpoloženje, zato ta stopnja 

temelji na otrokovi ljubezni do igre. Prva stopnja tako predstavlja igrive in vesele igre in 

dejavnosti, ki ustvarjajo živahen pretok energije. Ko se vsi otroci z veseljem in navdušenjem 

igrajo, je bil namen te stopnje dosežen. Obenem se pri tej stopnji razvija pogovor z vodnikom 

in se ustvarjata dobra skupinska dinamika in sodelovanje. 
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2. stopnja: usmeritev pozornosti 

Samo navdušenje ne zadostuje, ampak moramo to navdušenje pozitivno usmeriti, za kar je 

potrebna zbranost. Otrokovo pozornost usmerimo v naravo tako, da preidemo iz igrivih 

dejavnosti na igre, ki zahtevajo umirjeno zbranost. Takšne igre so preproste, a učinkovite, saj 

ne le da usmerjajo v opazovanje, ampak pomagajo uskladiti srce in duha za lepoto narave. Ta 

stopnja povečuje čas pozornosti, pozitivno usmerja navdušenje in razvija spretnost 

opazovanja. 

3. stopnja: neposredna izkušnja, doživljanje 

Tretja stopnja predstavlja neposredno doživljanje, saj smo z zbranostjo dosegli notranji mir in 

odprtost. Otroci začnejo naravo doživljati sami preko čutil, saj se s postopno zbranostjo 

začnejo bolj zavedati, kaj slišijo, vidijo, vohajo in česa se dotikajo. Stopnja je podobna 

prejšnji, vendar so v primerjavi s prejšnjo stopnjo v tej igre neposrednega doživljanja bolj 

razgibane in prebudijo v nas začudenje ter razširijo naše zavedanje. Ta stopnja ponuja 

neposredno, izkustveno razumevanje in spodbuja začudenje, empatijo in ljubezen.  

4. delitev navdiha z drugimi 

Pri tej stopnji ima učitelj priložnost izvedeti, kaj so otroci ob posameznih dejavnostih mislili 

in čutili. To je namreč čas, v katerem spregovorimo o svojih doživetjih med dejavnostmi in 

delimo svoje občutke z drugimi. Ta stopnja okrepi začudenje, razjasni osebna doživetja in 

učence poveže kot skupino, obenem pa nudi povratno informacijo učitelju. 

 

Cilj sistema tekočega učenja je ponuditi pristno doživljanje narave, da razvijemo čustveno 

sodoživljanje z vsem živim. Temelji na nekaj preprostih načelih, ki pa niso strogo postavljena, 

zato lahko učenje prilagajamo trenutnim okoliščinam in se ne ponavlja (Cornell, 1998, str. 

18−47). 
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2. 1. 3 Prostor za organizacijo pouka zunaj učilnice 

Otroci naj bi se učili o naravi v naravi, zato je, kot pravi Darja Skribe - Dimec (1998), treba 

izkoristiti posebnosti in potrebe naravoslovja in organizirati čim več dejavnosti zunaj. Pri tem 

je treba v vsej meri izkoristiti okolico šole, ki pa je lahko bolj ali manj primerna. Na svoj 

način daje vsaka šola priložnost za zanimivo opazovanje in raziskovanje, saj ima že sama 

stavba s svojo okolico posebnosti. Tudi šole, ki so v središču mest, imajo v okolici zagotovo 

nekaj živega (drevesa, grme, žive meje). Podobno tudi Beames idr. (2012) pravijo, da imajo 

učenci v zelo urbaniziranih okoljih prav toliko možnosti za učenje o naravoslovju kot njihovi 

vrstniki na podeželju. Tudi v velikih mestih, ki so na prvi pogled videti zelo nenaravno, 

najdemo žive organizme, ki nudijo možnosti za učenje. Obenem je na takšnih območjih 

zanimivo opazovati vpliv človeka na način življenja ostalih živih organizmov, s katerimi si 

ljudje delijo urbanizirana okolja. 

Treba se je zavedati, da je lahko vsako okolje zanimivo za učenje. Skribe - Dimec (1998) 

pravi, da moramo le znati učence usmerjati, da bodo videli, prisluhnili, potipali, povohali ali 

okusili, kar sami morda ne bi storili. Učenci ne potrebujejo gozda, saj lahko spoznajo drevo, 

ki raste na dvorišču, v razredu pa naredimo zbirko listov, lubja ali koščkov lesa. Prav tako jim 

ni treba videti eksotičnih vrst ptic, če si lahko ogledajo goloba na strehi, kokoš ali zbirko 

različnih ptičjih peres, ki jih sami prinesemo v razred. Ne potrebujejo žitnih polj, različne 

trave si lahko ogledajo na najbližjem travniku, v razredu pa zbirko z različnimi zrni, ki jih 

prinese učitelj. Da bi spoznali živali, nam ni treba iskati medveda, polha ali lisice, ampak 

lahko pod kamni v okolici poiščemo mravlje, mokrice, deževnike in hrošče.  

 

2. 1. 4 Način organiziranja pouka zunaj učilnice  

Ko se učitelji odločajo za pouk zunaj učilnice, se morajo vprašati, s kakšnim namenom so 

izbrali dejavnost, ki se bo odvijala zunaj. Frans van Bussel (1992) pravi, da lahko delo na 

prostem organiziramo kot uvodno dejavnost, raziskovalno dejavnost ali dejavnost, ob kateri 

lahko otroci uporabijo na novo pridobljeno znanje. Tako moramo predhodno premisliti, ali 

bomo dejavnost uporabili za motivacijo učencev, za raziskovanje okolice in obenem 

spoznavanje novih dejstev ali mogoče za utrjevanje in uporabo znanja, ki so ga učenci že 

pridobili. 
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Vsekakor ni potrebno, da se učitelji počutijo omejeni, ko se odločajo za pouk zunaj učilnice, 

saj je njihova odločitev, kdaj in kako je smiselno neko dejavnost izvajati zunaj. V okolico šole 

lahko gremo le za 10 minut, da naberemo material, ki ga bomo pri pouku potrebovali, ali si 

ogledamo rastlino, o kateri smo nekaj zanimivega prebrali v učbeniku. Seveda pa je z 

organizacijskega vidika lažje, da učitelj čas, preživet zunaj, izkoristi premišljeno in načrtuje 

zunaj več dejavnosti hkrati. 

Učitelj se mora, preden se odpravi z otroki ven, odločiti, na kakšen način bo delo zunaj 

organizirano. Darja Skribe - Dimec (1998) predlaga delo v skupinah, saj naj bi bilo za učenje 

naravoslovja najprimernejše. V skupini naj ne bodo več kot štirje, pogosto pa je primerno tudi 

delo v dvojicah. Odločitev je odvisna predvsem od vrste in količine pripomočkov, ki so na 

voljo. Hkrati lahko enako dejavnost opravljajo vse skupine, po dve skupini ali pa opravlja 

vsaka skupina drugo dejavnost. Če je več postaj, je dobro, da se med seboj dopolnjujejo, 

skupine pa krožijo in na vsaki postaji opravijo drugo dejavnost.  

Frans van Bussel (1992, str. 28−30) opredeli več različnih načinov organiziranja dela na 

prostem: 

• vodena ekskurzija, 

• naloge na prostem za posameznike: 

Učenci v dogovorjenih mejah prostora opravljajo naloge, pri čemer si pomagajo z 

delovnimi listi in delovnimi kartončki. 

• delo v razpršeni skupini:  

Delo je osredotočeno na neko osrednje mesto, naloge so organizirane okoli njega, 

delovna mesta so označena s številkami. Učenci rešujejo naloge, ki so podane na 

delovnih listih ali na kartončku, ki je na mestu, kjer naj nalogo rešujejo. Ko nalogo 

rešijo, se vrnejo na zbirno mesto, kjer jim je dodeljeno novo mesto z novo nalogo. 

• igra Ozri se naokrog:  

Igra poteka v manjših skupinah, ki so jim dodeljene kartice z opisom poti in navodili, 

npr.: Zavij na levo. Sam izberi pot. Poleg so priložena navodila za delo z nalogami, 

npr.: Ali vidiš kakšna drevesa? So poškodovana? Je kraj nasmeten? Od kod smeti? 

Koliko različnih kamnov vidiš? Pot in zaporedje dejavnosti sta določena z zaporedjem 

kartic. Obstaja več različic igre, v prvi različici vse skupine obidejo isto sosesko, v 

drugi skupine usmerimo po različnih poteh po soseski, v tretji različici pa opredelimo 

zgolj mejo prostora, kjer naj otroci naloge opravljajo.  
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• naloge, vezane na določeno pot:  

Ob vnaprej določeni poti pripravimo naloge, zato je potrebno več priprave, vendar je 

dejavnosti tako lažje organizirati. Pot lahko opredelimo z opisom in dodamo imena 

cest in ulic, označimo jo lahko na zemljevidu ali narišemo skico z znamenji za mesta, 

kjer je treba spremeniti smer. Poiščemo jo lahko po fotografijah okolja ali jo 

markiramo z nitkami, količki, s številkami, z vrvico, s kredo ali predmeti, ki jih 

prepoznamo z otipom. Naloge naj bodo napisane na karticah na postajah ali pa naj jih 

učenci dobijo na začetku poti. Obstajata tudi posebni poti: pot, na kateri se otroci 

vživljajo v okolje (se vživijo v vlogo polžka, pikapolonice), in tematska pot (otrokova 

pozornost je usmerjena le na eno stvar, npr. hiše, kamne). 

Učitelj se odloči za določeno obliko dela zunaj predvsem glede na to, kakšno vsebino bo 

zunaj izvajal, kakšne pripomočke ima na voljo in kakšne možnosti mu nudi okolje. Seveda pa 

način organiziranja dela zunaj prilagodimo otrokom (njihovi starosti in zmožnostim). 

Predvsem na začetku se odločamo za načine dela, ki so jih otroci vajeni že iz zaprtih 

prostorov. Zavedati se moramo, da se jim bo že samo delo zunaj zdelo drugačno, zato ni 

dobro, da kar takoj začnemo preizkušati nove oblike dela, ki bi jih lahko dodatno zmedle. 

Najprej uporabimo tiste, ki so jih že dobro navajeni iz razreda (npr. reševanje delovnih listov), 

sčasoma pa dodajajmo nove (npr. igra Ozri se naokrog, tematska pot).  

 

2. 1. 4. 1 Naravoslovni dnevi 

Poseben način organiziranja pouka, kjer lahko dejavnosti izvajamo tudi zunaj učilnice, so 

naravoslovni dnevi. S takšno obliko dela imajo učitelji možnost organizirati zunaj obsežnejšo 

vsebino ali kar več vsebin naenkrat. Tako se lahko izognejo nekaterim težavam, ki jih imajo 

pri organizaciji dejavnosti zunaj učilnice med šolskim letom. Naravoslovni dan spada v sklop 

dnevov dejavnosti, ki so del obveznega programa osnovne šole in poskušajo medpredmetno 

povezovati različna predmetna področja.  

Njihov koncept je opisan v dokumentu Dnevi dejavnosti na spletni strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport. Ena izmed glavnih nalog dnevov dejavnosti je, da se odzivajo 

na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju, obenem pa spodbujajo medsebojno 

sodelovanje. Učencem omogočajo utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri 

posameznih predmetih, ter uporabljanje in nadgrajevanje s praktičnim učenjem.  
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Dokument Dnevi dejavnosti opredeljuje, naj naravoslovni dnevi v prvem triletju obsegajo 3 

dni po 5 šolskih ur v vsakem šolskem letu. Učenci naj v sklopu naravoslovnih dni intenzivno 

doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in oblikujejo pozitiven odnos do narave in okolja, ki 

nas obdaja. To naj dosežejo z intenzivnim opazovanjem, spoznavanjem in doživljanjem 

pokrajine kot celote ter spoznavanjem in razumevanjem sobivanja človeka in narave. 

Dejavnosti naj bodo pripravljene tako, da učenci spoznajo nove metode in tehnike 

raziskovalnega dela, obenem pa naj jih dejavnosti spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu 

mišljenju in omogočajo nadaljnjo uporabo znanj. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v dokumentu Dnevi dejavnosti predlaga, katere 

vsebine je najbolj smiselno izvajati v sklopu naravoslovnih dni. Če jih primerjamo s cilji iz 

učnega načrta predmeta spoznavanje okolja (Kolar, idr., 2011), so za prvo triletje primerne 

vsebine: 

• polje, narava, vrt, sadovnjak, vinograd, mestni park, živa meja, kmetija, 

• živi in neživi dejavniki okolja, onesnaževanje okolja in posledice, 

• ogrožene in zavarovane rastline in živali v šolskem okolju, živalski vrt, 

botanični vrt, učna pot, prirodoslovni muzej, pretok snovi in energije, 

• zdravje in prehrana iz narave, čutila, 

• domači kraj, 

• orientacija v pokrajini, 

• vodni in obvodni svet, 

• avtobusna in železniška postaja, 

• tipi naselij, pokrajin in slovenske pokrajine, 

• naše telo, skrb za zdravje, skrb za zdrave zobe, nega zob, 

• zdravo živimo in se lahko učimo le v čistih šolskih prostorih, 

• zdravje, higiena in rekreacija, 

• hrana, prehrana in zdravi načini prehranjevanja, 

• varnost in zdravje (dokument Dnevi dejavnosti, str. 4).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

12 
 

2. 1. 5 Priprava za pouk zunaj učilnice 

Pri pripravi za delo na prostem moramo biti natančni in organizirani, saj nam, če imamo 

dobro pripravo, ni treba med delom razmišljati o morebitnih podrobnostih, ki niso bile vnaprej 

premišljene. Frans van Bussel (1992) nam predlaga, da se moramo med pripravo najprej 

vprašati: 

•  »Kakšen je namen in vloga dejavnosti na prostem? 

• Katerim najnujnejšim zahtevam mora ustrezati izbrano okolje? 

• Ali kraj ustreza namenu? 

• Kako velike bodo skupine? 

• Ali je kraj varen? 

• Kdaj je najprimernejši čas? 

• Kako bomo otroke razvrstili v skupine? 

• Ali bo delo potekalo s celotnim razredom skupaj, v manjših skupinah, individualno? 

• Kako velike bodo delovne skupine? 

• Bo imela vsaka skupina vodjo? 

• O čem se je treba z učenci dogovoriti? 

• Prostor in njegove meje. 

• Čas in trajanje dejavnosti. 

• Varnost in vedenje v prometu. 

• Druga pravila o delu v okolju in sodelovanju s sošolci. 

• Ali je potreben spremljevalec? 

• Kdo bi bil primeren za to: starši, učitelji pripravniki? 

• Kaj pričakujemo od njih? 

• Kako pripraviti pomočnike za njihovo nalogo: ustno, pisno? 

• Kakšne pripomočke potrebujemo: beležke, navadne svinčnike namesto kemičnih, 

povečevalna stekla itd.? 

• Kaj storiti, če bo deževalo?« (Frans van Bussel,1992, str. 28) 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

13 
 

2. 1. 6 Težave pri delu na prostem  

Pri učenju zunaj učilnice lahko učitelji naletijo na številne težave, zaradi katerih se lahko 

začnejo izogibati delu na prostem. Pogosti »izgovori« učiteljev so številni: preveč dela s 

pripravo, premalo časa za izvedbo, šola ne organizira spremstva, več disciplinskih težav ... 

Večkrat je razlog tudi premalo samozavesti, znanj in veščin za poučevanje zunaj in 

posledično se nekateri učitelji raje poslužujejo frontalnega pouka, kjer imajo boljši nadzor nad 

učenci in učnim procesom. Včasih pa je razlog za izogibanje pouku zunaj lahko tudi možnost 

slabega vremena. Frans van Bussel (1992) loči tri večje sklope problemov: organizacijske, 

vsebinske in disciplinske.  

 

2. 1. 6. 1 Organizacijski problemi 

Pomembna vprašanja pri organizaciji pouka zunaj se pojavijo pri varnosti in potrebi po 

spremstvu. Tako učitelji po navadi uporabijo »izgovor«, da jim šola ne organizira dodatnega 

spremstva. V raziskavi Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta 

spoznavanje okolja avtoric Korban - Črnjavič in Hus (2009), je kar 98,3 % učiteljev izrazilo 

potrebo po učitelju spremljevalcu, ki bi bil zmeraj na razpolago pri izvajanju izkustvenega 

učenja v neposrednem okolju. Organizacijsko bi to moral s prilagoditvami dopuščati tudi 

urnik z možnostjo večurnih dejavnosti in ogledi v okolju, meni 71,6 % anketiranih učiteljev. 

Frans van Bussel (1992) poudarja, da se je treba zavedati, da lahko učitelj za delo na prostem 

uporabi že bližnjo okolico šole in se tako izogne potrebi po spremstvu in prečkanju bolj 

prometnih cest.  

Učitelji imajo različna mnenja glede tega, koliko truda in napora je treba vložiti v organizacijo 

in pripravo na pouk zunaj. V raziskavi Korban - Črnjavič in Hus (2009) so se glede stališča do 

učiteljevega napora, ki ga vloži v priprave za delo zunaj učilnice, pokazale razlike med 

učitelji glede na lokacijo osnovne šole, v kateri učijo. Le 23,1 % učiteljev, ki poučujejo na 

podružničnih šolah, meni, da učitelji za pripravo dela zunaj učilnice vložijo manj napora kot 

za delo v učilnici, medtem ko je enakega mnenja kar 61,7 % učiteljev iz centralnih osnovnih 

šol. Kot pomemben vidik pri organizaciji pouka zunaj učilnice je v raziskavi poudarjen 

finančni vidik, saj je veliko učiteljev mnenja, da potrebujejo dodatno finančno pomoč 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri stroških, povezanih s prevozom in 

vstopninami, hkrati pa učitelji nočejo, da bi to dodatno finančno breme obremenilo starše. 
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2. 1. 6. 2 Vsebinski problemi 

Frans van Bussel (1992) meni, da so nekateri učitelji mnenja, da nimajo dovolj 

izpopolnjenega znanja, da bi z učenci lahko delali na prostem. Učenci lahko učitelje spravijo 

v neprijetno situacijo z mnogimi vprašanji, na katere učitelji ne znajo odgovoriti. Vendar se je 

treba zavedati, da bi z nekaterimi dejstvi (npr. poimenovanje majhnih žuželk) imeli težave 

tudi strokovnjaki. Učitelju ne sme biti nerodno povedati, da nečesa ne ve ali ne pozna. Ne 

nazadnje je lahko takšna nevednost dobro izhodišče za pobudo, da učenci sami poiščejo 

podatke v knjižnici ali na internetu. Cornell (1994) pravi, naj učiteljem ne bo neprijetno ob 

nepoznavanju imen rastlin in živali, ker so to le površinske oznake za to, kar v resnici so, in 

njihovo bistvo ni zajeto v njihovem poimenovanju. Vendar je lahko znanje učitelja tudi 

prednost, ko želi pomagati učencem in se odzvati na njihova vprašanja ter tako naprej 

usmerjati njihovo pozornost. 

 

2. 1. 6. 3 Disciplinski problemi 

Zunaj razreda je učence nedvomno težje nadzirati, saj imajo na prostem več svobode, vendar 

lahko tudi disciplinske probleme z nekaj priporočili zmanjšamo. Frans van Bussel (1992) 

meni, da k večji koncentraciji zagotovo pripomore, če so učenci za predmet in vsebino 

motivirani, če natančno vedo, kaj od njih pričakujemo, če so naloge jasno zastavljene in če so 

na voljo ustrezni pripomočki. Tudi v raziskavi Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in 

poučevanja predmeta spoznavanje okolja (Korban - Črnjavič in Hus, 2009) se s trditvijo, da 

so učenci bolj motivirani za delo, kadar pouk ne poteka v učilnici, popolnoma strinja 78,3 % 

anketiranih učiteljev. To pomeni, da jih motivira že samo dejstvo, da je pouk drugačen kot po 

navadi in so lahko posledično bolj motivirani ali pa bolj razposajeni. Frans Van Bussel (1992) 

predlaga, da učencem zunaj najprej pustimo čas, da se na okolje prilagodijo in da vsaj za 

nekaj trenutkov tekajo naokrog in se šele nato lotijo naloge. Pogosto pride do izraza tudi 

učiteljev slog poučevanja, saj se bodo učenci, ki so že v razredu vajeni samostojnega dela, 

tudi na prostem lažje znašli. Obenem pa lahko od učencev, ki že v razredu povzročajo 

disciplinske težave, to pričakujemo tudi zunaj. 
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2. 2 UČENJE NARAVOSLOVJA 

Otroci začnejo z nenamernim opazovanjem in zaznavanjem okolja že zelo zgodaj, preden jih 

sploh kdo k temu zavedno usmerja. V predšolskem obdobju se otrok hitro razvija, je 

radoveden in začne postavljati številna vprašanja. Ljubica Marjanovič - Umek (1989) v 

prispevku knjige Zgodnje uvajanje otrok v naravoslovje pravi, da starši in vzgojitelji v tem 

obdobju otroku na zastavljeno vprašanja ponudijo »pravilen« odgovor, ki je lahko nekoliko 

napačen in pravljičen, če je otrok še majhen. Otroku tako poskušamo določene procese 

razložiti na jasen in enostaven način, vendar se moramo ob tem zavedati, da nato otrok 

prinese te napačne predstave v šolo. Krnel (1998) meni, da šola naj ne bi postavljala novih 

struktur znanja, ampak mora skušati nadaljevati ali spreminjati znanje, ki ga je otrok pridobil 

v vrtcu. Zagotovo je treba pri zgodnjem spoznavanju narave biti pozoren, s kakšnimi 

komentarji pospremimo otrokovo opazovanje in prva radovedna vprašanja.  

Krnel (1993) pravi, da se osebna konstrukcija znanja začne zelo zgodaj, ko so otroci 

izpostavljeni nekim novim izkušnjam. Takrat si poskušajo svet in procese, ki se dogajajo v 

njem, na neki način razlagati. Pri tem je z našo pomočjo njihova pot do razumevanja narave in 

družbe krajša in lažja, saj lahko brez pravočasne pomoči ostanejo pri lastnih intuitivnih ali 

napačnih pojmih. Poleg tega so lahko ideje, ki temeljijo le na govoricah in so nastale s 

slučajnim opazovanjem ali brez pošteno opravljenega poskusa, osnova za naivno in 

neznanstveno razumevanje sveta. Otroci se bodo naravoslovja učili v vsakem primeru ne 

glede na to, ali bodo v to usmerjeni ali ne, vendar se lahko s pravilnim usmerjanjem 

izognemo, da otrokove ideje privedejo do napačnih razlag in verovanj.  

Pri vstopu v šolo naj bi učitelj predpostavil, da ni nujno, da so učenčeve predstave o 

naravoslovnih pojmih pravilne in da je treba upoštevati predznanje in s tem tudi morebitne 

zmote in napačne predstave. Janez Ferbar (1992) svetuje, naj delo v razredu poteka na dveh 

stopnjah: vpogled v miselne vzorce in učni poseg. Pri odkrivanju otroških miselnih vzorcev 

predlaga uporabo odprtih vprašanj, ki naj poudarijo mišljenje o izbrani tematiki in naj ne 

sprašujejo po znanju. Tako učitelj ugotovi predstave otrok o neki temi in obenem morebitno 

znanje. »Otrokovo predznanje je pripomoček za konstrukcijo novega znanja iz lastnih 

izkušenj in iz tistega, kar zve od drugih, še zlasti v šoli. Napačne predstave pa so ovira pri 

konstrukciji lastnega znanja.« (Ferbar, 1992, str. 11)  
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Na osnovi razvrščanja in urejanja otroških odgovorov učitelj interpretira in poskuša pridobiti 

čim več informacij, da lahko preide do učnega posega. Ta se je delno že lahko zgodil v 

pregledu miselnih vzorcev, ko učenci ugotovijo, da o istem pojavu obstajajo različna mnenja 

in razlage. Učenec se tako sprijazni z možnostjo, da je njegova predstava morebiti napačna. 

Najpomembneje pri tem je to, da ga pred ta dvom o svoji napačni predstavi ni postavil učitelj, 

temveč soočenje z mnenji drugih. Učence je na tej stopnji razmišljanja dobro spodbuditi, naj z 

opazovanjem ali poskusi  preskusijo različne domneve. Tako se kmalu pojavi vprašanje, kako 

opraviti pošten poskus, kjer se spreminja le spremenljivka, ki je za poskus domnevno 

pomembna, in kako vpliv ostalih spremenljivk med poskusom nadzirati (Ferbar, 1992). 

Pouk zgodnjega naravoslovja je Darja Skribe - Dimec (1996) opredelila kot ravnovesje med 

poznavanjem in razumevanjem naravoslovnih pojmov ter naravoslovnimi postopki in stališči. 

Pri razvijanju naravoslovnih pojmov otrokom pomagamo, da o naravoslovju vedo več in zato 

bolje razumejo pojave okoli sebe. V raziskovanje pa otroke vpeljujemo z naravoslovnimi 

postopki, med katere spadajo zaznavanje, napovedovanje, oblikovanje domnev, raziskovanje, 

sklepanje in sporočanje. Ti postopki razvijajo znanstveno pismenost in omogočajo 

razumevanje pojavov ter procesov v naravoslovju in zato predstavljajo temelj zgodnjega 

naravoslovja. 

 

2. 2. 1 Delo s konkretnimi rečmi 

Pri pouku zunaj učilnice se srečamo s konkretnimi rečmi, kot so živali, rastline in predmeti, ki 

so v naravi. Frans van Bussel (1992) delo s temi konkretnimi rečmi opredeli kot eno od načel 

pouka naravoslovja. Prav tako Darja Skribe - Dimec (1998) pravi, da mora biti pouk 

naravoslovja organiziran tako, da otrokom omogoča učenje s številnimi konkretnimi predmeti 

(organizmi).  

Kar nekaj rastlin in predmetov iz narave pa tudi nekaj živali lahko prinesemo v razred, vendar 

je priložnost, da si jih lahko ogledamo v njihovem naravnem okolju veliko dragocenejša. 

Dobro je, da otroku omogočimo, da prinese žival (polža, paličnjaka, mravljo, hrošča ...) za 

nekaj časa v razred, če zanjo lepo skrbi. Vrščaj idr. (2003) predlagajo, da žival otroci najprej 

opazujejo v njenem naravnem okolju, nato jo prinesejo v učilnico, kjer jo nekaj časa 

opazujejo in skrbijo zanjo ter jo nato vrnejo nepoškodovano v naravo. Tako otroci pri skrbi za 
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žival razvijajo občutek odgovornosti za dobro počutje in ohranitev življenja živali, obenem pa 

razumejo pomen ohranjanja naravnega okolja in žival vrnejo v naravo.  

Pri stiku z živimi organizmi se morajo učitelji zavedati, da imajo na otroke velik vpliv in 

morajo otrokom predstavljati vzoren zgled. Ko smo v naravi, se vedemo kot prijazni 

obiskovalci, ki smo prišli opazovat in čim manj motit naravni ritem okolja. Otrokom zato 

preko svojega obnašanja kažemo, kakšno ravnanje je nesprejemljivo (brcanje neužitnih gob, 

smetenje narave, mučenje živali ...). Hkrati se mora učitelj zavedati, da lahko s svojim 

ravnanjem ali odzivom na učence prenaša svoje neutemeljene predsodke do nekaterih živali 

(npr. kač, pajkov, deževnikov). Prav nasprotno, pravi Ocepek (2012), bi moral učitelj 

pomagati otrokom pri premagovanju predsodkov. Vendar lahko to naredi le učitelj z ustrezno 

avtoriteto, ki zna z otroki vzpostaviti zaupljiv odnos in ima veliko mero empatije, da 

pravočasno zazna reakcije otroka in živali ter zna v pravem trenutku ukrepati.  

 

2. 2. 2 Učenje za trajnostni razvoj 

Ko smo z učenci zunaj učilnice in v neposrednem stiku z naravo, se ne moremo izogniti 

enemu pomembnejših vodil ‒ spoštovanje narave oz. našega planeta in njegovo ohranjanje za 

prihodnost. To načelo naj otroke spremlja že od vrtca ob različnih dejavnostih, bodisi na 

sprehodu po travniku ali gozdu, pri nabiranju rastlin na travniku, pri opazovanju živali v 

naravi, pri ločevanju odpadkov v učilnicah. Kolar idr. (2011) v učnem načrtu opredelijo, da 

spoštljiv odnos do našega planeta učenci v šoli dograjujejo, ko raziskujejo in se učijo o 

vprašanjih, povezanih z okoljem, gospodarstvom in družbo, saj preko teh treh medsebojno 

povezanih področij predmet spoznavanje okolja spodbuja vzgojo in izobraževanje za 

trajnostni razvoj.  

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen dokument 

Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007, str. 1), v katerem je zapisano: 

»Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, 

institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo 

pripadal nikomur.« Pomembno je, da na ta proces ne gledamo kot na neki dodatek k 

izobraževanju, ampak kot na način življenja, ki ga učenci spoznajo v vrtcu in šoli. Preko 

okoljskih, gospodarskih in socialnih področij, ki nas obdajajo vse življenje, morajo učitelji 
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izkoristiti možnosti za uresničevanje trajnostnega razvoja pri formalnem, neformalnem in 

priložnostnem poučevanju. 

V pomoč učiteljem so v dokumentu Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od 

predšolske vzgoje do univerzitetnega programa zapisani cilji in načela vzgoje za trajnostni 

razvoj in kako na ravni šole te smernice uresničevati. Prav tako je veliko ključnih tem vzgoje 

in izobraževanja za trajnostni razvoj zapisanih v splošnih ciljih učnih načrtov posameznih 

predmetov, vendar pa pozneje niso natančno opredeljene v operativnih ciljih. Suzana Sedmak 

(2009) pravi, da je to do neke mere razumljivo, saj izobraževanje za trajnostni razvoj temelji 

na oblikovanju splošnih vrednot, ki so težko merljive v učnem procesu in operacionalizirane v 

konkretnih ciljih in standardih znanj. Tako je pristop k temam trajnostnega razvoja precej 

odvisen od angažiranosti samega učitelja, saj se bo samostojno odločil, koliko bo poudarjal 

vidike trajnostnega razvoja, katere didaktične pristope bo uporabil in koliko časa bo namenil 

tovrstnim vsebinam. 

Vsak učitelj se tako zagotovo vpraša, na kakšen način se lotiti vzgoje in izobraževanja za 

trajnostni razvoj. V zborniku Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj, ki sta ga 

uredila Dane Katalinič in Dunja Dolinšek (2010), so zbrani povzetki vsebin projektov, ki so 

se jih lotili v slovenskih vrtcih in šolah. Vsebinsko so projekti raznoliki: pomen čebel, 

opazovanje ptic na igrišču, doživljanje letnih časov, narava in drevo skozi letne čase, ponovna 

uporaba odpadne embalaže itd. Med izvajanjem različnih dejavnosti na različne teme 

projektov so vzgojitelji in učitelji prišli do podobnih ugotovitev. Učenci so z zanimanjem 

opazovali naravo in postali bolj pozorni nanjo in na spremembe v njej. Preko dejavnosti so do 

naravnega sveta krepili odnos in občutili povezanost žive in nežive narave s človekom. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

19 
 

2. 3 OPREDELITEV PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA 

Predmet spoznavanje okolja se izvaja v prvih treh razredih osnovne šole in obsega skupaj 315 

ur, v vsakem razredu po 105 ur. Učni načrt (2011) navaja, da se pri pouku spoznavanja okolja 

oblikuje in poglablja predznanje, ki je nastalo v predšolskem obdobju, obenem pa se nadaljuje 

usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanje pojavov in procesov v 

naravnem in družbenem okolju.  

Spoznavanje okolja je eden izmed temeljnih nosilcev spoznavnega razvoja v zgodnjem 

obdobju osnovne šole, saj združuje procese, postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo svet, 

hkrati je vir informacij in nas uči, kako spoznavati, izvedeti več in nato to znanje povezati in 

uporabiti. Temeljni vsebinski pojmi se nato v 4. in 5. razredu nadgrajujejo pri predmetih 

naravoslovje in tehnika ter družba. Vsebinsko je predmet sestavljen iz različnih znanstvenih 

področij: naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih in se zaradi pestrosti predlaganih 

dejavnosti smiselno povezuje z matematiko, slovenščino, glasbeno, likovno in športno vzgojo 

(Kolar idr., 2011, str. 4).    

 

2. 3. 1 Splošni cilji 

V Učnem načrtu predmeta spoznavanje okolja (2011) sta navedena kot najpomembnejša 

splošna cilja, ki ju uresničujemo z aktivnim spoznavanjem okolja, razumevanje okolja in 

razvijanje spoznavnega področja. V ožjem smislu je to spoznavanje dejstev, oblikovanje 

pojmov in povezav, kar vodi v znanje, razumevanje in nato tudi uporabo znanja o naravnem 

in družbenem okolju. Obenem pa širše spoznavno področje vključuje razvijanje procesov, 

sposobnosti in postopkov, ki omogočajo bogatenje izkušenj in razvoj kompleksnega 

mišljenja.  

Pomemben cilj predmeta spoznavanje okolja je tudi organizacija pouka, da se ustvarijo pogoji 

in priložnosti, ki omogočajo razvijanje sposobnosti: primerjanje, razvrščanje, urejanje, 

merjenje, zapisovanje podatkov, napovedovanje, sklepanje, eksperimentiranje in sporočanje. 

Razvija naj se odnos do dejstev, strpnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje tujih zamisli 

in občutljivost za dogajanje v naravnem in družbenem okolju. Še posebej ta občutljivost naj bi 

se razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja, razvijanje 

strpnosti do drugačnih in upoštevanje načela enakosti med spoloma (Kolar idr., 2011, str. 5). 
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Predmet spoznavanje okolja poskuša razvijati kompetence za vseživljenjsko učenje, hkrati pa 

mora postaviti temelje za konstruktivno razmišljanje o vsebinah državljanstva, etike, 

odgovornosti v krajevnem in mednarodnem smislu, pravičnosti, varnosti, človekovih 

pravicah, kulturni raznovrstnosti, proizvodnji in potrošniških vzorcih. Ob spoznavnih ciljih pa 

se uresničujejo tudi širši cilji pouka, zlasti družbeni, motivacijski, moralni, gibalni in čustveni 

cilji ter razvijanje delovnih navad. Eden izmed pomembnih ciljev je zavedanje zdajšnjih in 

prihodnjih okoljskih ter družbenih vprašanj človeštva, ohranjanje naravnega okolja in 

primerno gospodarjenje z njim za vzgojo in izobraževanja za trajnostni razvoj (Kolar idr., 

2011, str. 5). 

 

2. 3. 2 Didaktična priporočila 

Učni načrt predmeta spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011, str. 25) pravi, da bo poudarek 

predmeta na osebnem doživljanju in upoštevanju izkušenj in zamisli učencev, ki so lahko 

izhodišče za načrtovanje pouka, tako da njihove zamisli razvijamo v smeri znanstvenih 

pojmov. Učenci naj razvijajo svoje zamisli in odkrivajo spoznanja ob konkretnih dejavnostih, 

učitelj pa naj spodbuja k ozaveščanju, kako so se nečesa naučili, saj bodo tako razširili in 

poglobili svoja spoznanja o procesu učenja. V 1. razredu naj dejavnosti vodi učitelj s 

postavljanjem vprašanj, da bodo tudi učenci usvojili postavljanje vprašanj, na katera bodo 

lahko sami odgovorili s poskusi, raziskavo ali iskanjem informacij v literaturi. Šele pozneje 

naj se postopno veča aktivnost učencev in ob koncu 3. razreda naj bi učenci že sami znali 

zasnovati in izvesti raziskavo.  

Pomembno priporočilo je tudi, naj učenci okolje spoznavajo neposredno, vsebine naj bodo 

čim bolj aktualne, zato naj učitelj izkoristi aktualne dogodke v družbi, na šoli in situacije v 

razredu ter jih vplete v pouk. Učenci bodo tako lažje povezovali izkušnje, ki nastanejo znotraj 

šole in zunaj nje, s samim poukom, pouk pa jim bo bližje, če bodo vsebine smiselno 

povezane. Dober primer takega povezovanja so širše, tradicionalne vsebine, na primer letni 

časi ali prazniki, ki jih lahko smiselno povezujemo s cilji z naravoslovnega, družboslovnega 

in spoznavnega področja. Tudi spoznavanje živih bitij naj poteka neposredno, v naravi in 

gojilnicah, izjemoma jih lahko prinesemo v učilnico in nato vrnemo v naravo. Učencem 

moramo omogočiti čim večjo samostojnost pri skrbi za živali, obenem pa je prvi pogoj za 

delo z živalmi v učilnici varnost in dobro počutje otrok in živali. Učencem mora učilnica 
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postati zanimiv prostor, opremljen z zbirkami, pripomočki, priročnimi knjižnicami, 

raziskovalnimi kotički, izdelki in poročili o delu (Kolar idr., 2011, str. 25−26). 

 

2. 3. 3 Priporočene dejavnosti za izvajanje vsebin zunaj učilnice 

V učnem načrtu predmeta spoznavanje okolja (2011) so predstavljeni operativni cilji in 

vsebine po posameznih tematskih sklopih, vendar ni natančnih priporočil, katere vsebine in v 

kolikšnem obsegu bi bilo te vsebine smiselno obravnavati zunaj učilnice. Podrobnejše 

priporočene dejavnosti za uresničevanje operativnih ciljev so naštete in opisane v posameznih 

priročnikih k učbenikom, ki jih je potrdil Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Po pregledu 

številnih učbenikov in njihovih priročnikov sem iz vsakega tematskega sklopa izbrala tiste 

vsebine, ki so imele predlagane dejavnosti za izvajanje zunaj učilnice. 

 

2. 3. 3. 1 Tematski sklop: ČAS 

Spremembe v različnih letnih časih naj učenci opazujejo in spremljajo čez vse leto z 

različnimi dejavnostmi, ki se povezujejo tudi s številnimi drugimi vsebinami (živa bitja, 

okolja, vremenski pojavi). V priročniku Okolje in jaz 1 Krnel idr. (2011, str. 65) predlagajo, 

naj si učenci izberejo drevo (lahko tudi grm ali kakšno drugo trajnico) pred šolo ali v bližnji 

okolici in ga opazujejo, kako se spreminja čez vse leto. Prav tako Hergan idr. (2003, str. 48) v 

priročniku Dotik okolja 1 predlagajo, naj izberemo življenjski prostor, ki ga bodo učenci 

opazovali vse leto. Podobno Vrščaj idr. (2003, str. 93) v priročniku Opazujem, raziskujem, 

razmišljam 1 priporočajo, naj učenci izberejo okolje in rastlino v neposredni bližini šole in ju 

opazujejo v vseh letnih časih. 

Gibanje Sonca po nebu učenci ponazorijo z gibanjem (kroženjem rok), zagotovo pa je 

pomembno, da posamezne položaje Sonca na nebu opazujejo zunaj učilnice (še posebej v 

primeru, ko je lega učilnice neprimerna za opazovanje gibanja Sonca skozi okno). Krnel idr. v 

priročniku Okolje in jaz 2 (2014, str. 36) priporočajo, naj učitelj, če je le mogoče, organizira 

opazovanje sončnega vzhoda in zahoda. Za izbrana cilja iz tematskega sklopa Čas ostali 

priročniki nimajo priporočenih dejavnosti, ki bi jih izvajali zunaj učilnice. 
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2. 3. 3. 2 Tematski sklop: PROSTOR 

V tematskem sklopu je eden izmed učnih ciljev, da učenci spoznavajo okolico šole in 

značilnosti domačega kraja. Krnel idr. v priročniku Okolje in jaz 1 (2011, str. 125−126, 133) 

priporočajo, naj učenci v okolici šole opazujejo hiše in primerjajo njihov videz, ljudi v hišah 

in uporabo prostora v hišah in ob njih. Svetujejo tudi, naj učenci v okolici najdejo starejšo 

hišo, si jo ogledajo in jo primerjajo z novejšimi hišami. Učni sprehod in prepoznavanje 

različnih stavb predlagajo tudi v priročniku Okolje in jaz 2 (Krnel idr., 2014, str. 104). Avtorji 

priporočajo, naj si učenci izberejo dve stavbi, ki ju najmanj poznajo, in naj opisujejo, po čem 

se razlikujeta in po čem predvidevajo, kaj vse se v njih dogaja. Tak opazovalni sprehod je 

lahko namenjen tudi ogledu posebnih stavb ali naravnih znamenitosti v kraju. Prvi sprehodi v 

okolici šole naj bodo po mnenju avtorjev priročnika Dotik okolja 1 (Hergan idr., 2003, str. 

39−40) čim bolj linearni, naslednjič že spreminjamo smer in zavijamo levo in desno, šele po 

nekaj sprehodih naredimo krožno pot. Ustavljamo se ob orientacijskih točkah, ki si jih zlahka 

zapomnimo in na njih poiščemo zanimive nepremične posebnosti. Ozremo se nazaj in 

pogledamo pot do mesta, kjer smo se nazadnje ustavili, med hojo pa uporabljamo temeljne 

orientacijske pojme. Hergan idr. (2003, str. 125) predlagajo tudi, da pot po domačem kraju 

snemamo z videokamero in na izbranih točkah naredimo nekaj zanimivega, kar ni nujno 

povezano s krajem (npr. napihnemo moder balon, odpremo in zapremo dežnik, čivkamo itd.). 

Po vrnitvi v učilnico posnetek zavrtimo, da učenci ugibajo, kje so kaj delali in kaj bo sledilo 

na posnetku, saj s tem v mislih vadijo slikovne predstave. Hergan idr. (2004, str. 129) v 

priročniku Dotik okolja 2 predlagajo, da fotokopiramo stare fotografije stavb v domačem 

kraju, ki naj jih učenci na sprehodu uporabijo kot pripomoček, da poiščejo mesta, kjer so bile 

fotografije verjetno posnete, ob tem pa naj primerjajo, kaj vse se je na stavbi spremenilo. 

Opazovanje okolice šole na učnem sprehodu priporočajo tudi Petauer idr. (2007, str. 62)  v 

priročniku Odkrivam svoje okolje 2. Svetujejo, naj učenci spoznavajo različne objekte, jih 

opisujejo, med seboj primerjajo in ugotavljajo, čemu so namenjeni. Na učnem sprehodu v 

okolici šole naj opisujejo prehojeno pot in pomembnejše objekte ob njej, obenem pa vadijo 

tudi opisovanje krajših poti, ki so jih prehodili, z imenovanjem objektov, mimo katerih so šli 

na poti.  

Učenci naj delo in življenje na kmetiji spoznajo v različnih časih in neposredno, preko obiska 

in pogovora z ljudmi, ki na kmetiji živijo. Krnel idr. (2014, str. 119) v priročniku Okolje in 

jaz 2 svetujejo, da obisk kmetije organiziramo v okviru naravoslovnega dne enkrat v triletju. 

V priročniku Okolje in jaz 3 Krnel idr. (2014, str. 23) priporočajo, naj učenci pri obisku 
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kmetije ugotavljajo, kaj tam gojijo, katere stroje uporabljajo, kje shranjujejo pridelke in ali jih 

nato predelajo in prodajajo. Učenci naj spoznajo tudi pridelavo mleka in obiščejo sadovnjak 

ali vinograd. Obisk kmetije in ogled obdelovalnih površin predlagajo tudi Petauer idr. (2007, 

str. 54) v priročniku Odkrivam svoje okolje 2. Svetujejo, naj učencem gospodar opiše delo na 

kmetiji, pripomočke, orodja in način uporabe, naj spoznajo pridelke, ki jih pridelujejo, in 

živali, ki jih redijo v hlevih. V priročniku Odkrivam svoj okolje 3 Vovk - Korže idr. (2007, 

str. 52) spodbujajo primerjavo življenja na večjih in manjših kmetijah ter spoznavanje 

kmečkih opravil, ki se opravljajo v različnih letnih časih. Prav tako svetujejo, naj se učenci 

seznanijo z različnimi obdelovalnimi površinami, stroji in kmetijskimi pridelki. V priročniku 

Dotik okolja 2 Hergan idr. (2004, str. 134) pa priporočajo, naj učenci opazujejo delo 

traktorista, ki na njivi npr. orje ali seje. Pozorni naj bodo, kako ravna s strojem na koncu 

njive, kakšna je zemlja pred njim in za njim ter v kateri smeri se premika po njivi. Podobno 

naj na travniku opazujejo košnjo in spravilo sena. Tudi Vrščaj idr. (2001, str. 14) predlagajo 

obisk kmetije, kjer naj učenci opazujejo živali in se pogovorijo s kmetom.  

Ob orientaciji v prostoru najprej pomislimo na smeri neba in kako bi določili sever, vendar je 

to le eden od načinov orientacije. Hergan idr. v priročniku Dotik okolja 1 (2003, str. 124) 

predlagajo, naj gredo učenci na sprehod, kjer iščejo regrat. Pri tej dejavnosti opazujejo, kje 

raste več regrata kot drugje in da se posamezne rastline razlikujejo, saj bodo najbrž opazne 

razlike med osončenimi (prisojnimi) in senčnimi (osojnimi) legami. Za lažjo orientacijo v 

šolskem okolišu Hergan idr. (2004, str. 130) v priročniku Dotik okolja 2 priporočajo igro 

Iskanje skritega zaklada, kjer učenci na startu dobijo kuverto. V njej so kratka navodila, kje 

najdejo naslednjo kuverto ali opis poti do nje (pojdi do ptičje krmilnice, tam zavij levo ...), da 

na koncu najdejo skrit zaklad. Predlagajo tudi igro Usmerjanje slepih, s pomočjo katere 

učenci urijo orientacijske pojme levo, desno, naprej in nazaj. Pri tej igri naj učenci na šolskem 

dvorišču postavijo različne igrače, se razdelijo v pare in enemu zavežejo oči, drugi pa ga mora 

z besedami usmerjati do igrače, ki si jo je zamislil. Preko takšnih zabavnih iger učenci 

postopno preidejo do dejavnosti, ki vpeljejo nam znana pojmovanja strani neba. Hergan idr. v 

priročniku Dotik okolja 3 (2005, str. 112) predlagajo, naj si ogledamo bližnji grajski stolp ali 

cerkveni zvonik, kjer učenci s kompasom ugotovijo smeri neba in povedo, katera stran stolpa 

je obrnjena proti severu, jugu, vzhodu in zahodu. Če je možno, se na stolp tudi povzpnemo in 

si ogledamo, kaj je v posameznih smereh. Vrščaj idr. v priročniku Opazujem, raziskujem, 

razmišljam 3 (2001, str. 56) spodbujajo k učnemu sprehodu, kjer učenci s pomočjo kompasa 

ugotovijo, na kateri strani so drevesa porasla z mahom in na katerih straneh hiše so 
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najpogosteje balkonske rože. Krnel idr. (2014, str. 77) v priročniku Okolje in jaz 3 

priporočajo, naj smeri neba zunaj določamo v sončnem vremenu ob dvanajstih in s pomočjo 

sence določimo sever. Svetujejo tudi, naj učenci kompas spoznajo zunaj in se z njim v roki 

obračajo ter opazujejo, kako se obnaša magnetna igla. Priporočajo tudi, da priredimo kratek 

orientacijski pohod, kjer se morajo učenci ravnati po smereh neba, da določijo pot in pridejo 

po začrtanih točkah do cilja. 

 

2. 3. 3. 3 Tematski sklop: SNOVI 

Pri spoznavanju lastnosti trdnih snovi in tekočin nam v priročniku Okolje in jaz 1 Krnel idr. 

(2011, str. 101) priporočajo učni sprehod, kjer učenci raziskujejo, kako se voda pretaka in 

zbira v naravi. Učenci naj bodo pozorni, kje nastanejo luže, kam odteka voda, kje so kotanje, 

struge. Vrščaj idr. (2003, str. 121) v priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 1 

predlagajo, naj učenci na sprehodu zbirajo predmete iz različnih snovi in jih v raziskovalnem 

kotičku razvrščajo v zbirke. V priročniku Okolje in jaz 2 Krnel idr. (2014, str. 107) na temo 

lastnosti snovi svetujejo, da si z učenci na šolskem parkirišču ogledamo vozila in se 

pogovarjamo, iz česa so deli vozil. Priporočajo tudi, naj se odpravimo na učni sprehod, kjer 

učenci opazujejo, kateri materiali so bili uporabljeni za izdelavo stavb, delov stavb, ograj, 

igral na šolskem igrišču, ceste in pločnika.  

Da se učenci čim bolj izurijo v merjenju temperature, nam Krnel idr. (2014, str. 115) v 

priročniku Okolje in jaz 3 predlagajo, da učenci poleg merjenja temperature v notranjih 

prostorih opravijo meritve tudi zunaj učilnice in jih nato primerjajo. Meritve naj opravljajo v 

dvojicah in jih ponovijo vsaj petkrat v istem dnevu ob različnih urah in narišejo tabelo in graf. 

Za izbrana cilja iz tematskega sklopa Snovi ostali priročniki nimajo priporočenih dejavnosti, 

ki bi jih izvajali zunaj učilnice. 

 

2. 3. 3. 4 Tematski sklop: SILE IN GIBANJA 

Opazovanje in opisovanje gibanja živali je učencem zanimiva tema in pogosto gibanje živali z 

veseljem posnemajo. Vrščaj idr. (2003, str. 79−80) v priročniku Opazujem, raziskujem, 

razmišljam 1 predlagajo, naj učenci gibanje živali in njihovih telesnih delov opazujejo v 

živem kotičku, na sprehodih, med obiskom živalskega vrta. Pomembno je tudi, da učenci 
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znajo opisati in ugotoviti, kako nastanejo sledovi gibanja. Vrščaj idr. (2003, str. 88−90) 

priporočajo, naj učenci v naravi opazujejo sledi živali in ugotavljajo, za katere živali gre in v 

kateri smeri so se gibale. Zunaj naj ustvarjajo sledi vej, ki jih vlečejo po mehki podlagi; vode, 

ki teče iz plastenke; palice po mivki, pesku, zemlji, snegu; kolesa, rolke; kamna, s katerim 

potegnemo po primernih tleh ali po drugem predmetu. Učenci radi raziskujejo sledi v 

»detektivskem« smislu, zato naj si zunaj s pomočjo lupe ogledajo tudi odtise manjših živali in 

jih primerjajo s slikami pravih odtisov. Na igrišču ali trim stezi naj učenci preizkušajo različne 

načine gibanja telesa (oponašajo žival), ki naj ga ostali učenci opišejo (poimenujejo žival). 

Hergan idr. (2005, str. 100)  v priročniku Dotik okolja 3 prav tako predlagajo, naj v zimskem 

času odpeljemo učence v gozd ali na travnik, kjer naj poskusijo poiskati sledi živali, ki so 

hodile po snegu. Podobno dejavnost v zimskem času priporočajo tudi Krnel idr. (2014, str. 

18) v priročniku Okolje in jaz 3, kjer predlagajo, naj bodo učenci pozimi pozorni na sledi, ki 

so jih živali naredile (stopinje v snegu, oglodana hrana). Za izbrana cilja iz tematskega sklopa 

Sile in gibanja ostali priročniki nimajo priporočenih dejavnosti, ki bi jih izvajali zunaj 

učilnice. 

 

2. 3. 3. 5 Tematski sklop: POJAVI 

Opazovanje vremenskih stanj in pojavov je učencem zanimivo početje in so zanj po navadi 

zelo motivirani, le omogočiti jim moramo opazovanje vremena v različnih vremenskih 

situacijah (ob jasnem, oblačnem in delno oblačnem vremenu). Hergan idr. (2003, str. 

102−103) svetujejo, naj vedno izkoristimo razmere, ki dopuščajo opazovanje v naravi. 

Priporočajo, naj učenci opazujejo obliko oblakov in smer njihovega gibanja, in če imamo 

možnost, naj gredo učenci na travnik v bližini šole, kjer naj s pomočjo slike poiščejo bodečo 

nežo in opazujejo njene reakcije na spremembe vremena. Avtorji priročnika predlagajo tudi 

dejavnost lovljenje dežnih kapljic, kjer naj učenci na različna mesta (okenska polica, pod 

drevo, na prosto ...) postavijo enako velike posode, nato pa količino dežja izmerijo in 

ugotovitve prikažejo s histogramom.  

Vrščaj idr. v priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 1 (2003, str. 109) svetujejo, naj 

gredo učenci na prosto zjutraj, opišejo vremensko stanje zunaj in ga primerjajo s stanjem v 

učilnici, nato dejavnost ponovijo proti poldnevu in opišejo spremembe, ki so jih zaznali. Prav 

tako priporočajo dejavnost merjenja količine padavin z enako velikimi posodami, obenem pa 
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v poletnih dneh predlagajo, naj učenci na različna mesta zunaj razporedijo posode z velikimi 

odprtinami in enako količino vode ter opazujejo in izmerijo količino izhlapele vode. V 

priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 2, Vrščaj idr. (2004, str. 56) svetujejo izdelavo 

»lestve«, na katero učenci obesijo enako velike liste papirja, ki nam nazorno pokažejo, da se 

hitrost vetra spreminja z višino. Podobno lahko izdelajo učenci tudi vetrnice različnih 

velikosti in primerjajo njihovo gibanje v vetru. Vrščaj idr. (2001, str. 78−79) v priročniku 

Opazujem, raziskujem, razmišljam 3 opišejo, kako učence usmerjamo v čim večjo aktivnost z 

ročno izdelanim vetrokazom, ki je lahko odrezana nogavica, napeta na obroč in privezana na 

vrh višje palice. Na podoben način nam lahko kot vetrokazi služijo tudi odrezane plastenke, 

obešene na veje. Avtorji pa svetujejo tudi učencem po navadi zelo poznano določitev smeri 

vetra z dvignjenim, omočenim prstom. 

V priročniku Okolje in jaz 1 Krnel idr. (2011, str. 121) priporočajo opazovanje učinkov vetra 

na drevje, dim, listje, papirčke, trakove, oblake. Učenci naj na palico privežejo nekaj pisanih 

trakov, palico zapičijo v tla in po plapolanju trakov sklepajo, kdaj je veter močnejši in kdaj 

šibkejši. Ko dežuje, naj opazujejo nastajanje luž, dež lovijo v različne posode in primerjajo, 

koliko vode se je zbralo. Krnel idr. (2014, str. 32) v priročniku Okolje in jaz 2 svetujejo, naj v 

vetrovnem dnevu na opazovalnem sprehodu učenci opazujejo, kaj vse veter premika, česa ne 

more in ali veter piha povsod enako močno. V okolici šole naj učenci ugotavljajo, kje veter 

piha bolj in kje manj, kaj so ovire za veter in kje nastane zavetrje. Pri vseh teh priporočenih 

dejavnostih naj si ponovno pomagajo s trakovi, privezanimi na palico. Avtorji priročnika 

svetujejo tudi, naj učenci preizkušajo letenje različnih plodov, saj nekateri letijo bolje (plod 

javorja, platane, regrata). Krnel idr. (2014, str. 115−116) v priročniku Okolje in jaz 3 

priporočajo, naj učenci izdelajo dežemer iz odrezane plastenke, na katero označijo višine v 

cm. Nato naj jih na deževen dan postavijo ven, da se nabere dovolj vode, da ji je mogoče 

odčitati višino. Naslednje deževne dni naj vse ponovijo, vendar tokrat dežemere postavijo na 

različna mesta v okolici šole, da lahko primerjajo količino padavin na različnih mestih. V 

priročniku je tudi navodilo za izdelavo vetrnice in vetromera, ki naj ga učenci preizkusijo v 

različnih vetrovih in na različnih lokacijah v okolici šole.  

V priročniku Odkrivam svoje okolje 2 Petauer idr. (2007, str. 60) pravijo, naj učenci 

opazujejo vreme in opisujejo svoja doživetja na učnih sprehodih v različnih vremenskih 

razmerah. Ob tem naj zaznavajo vremenska stanja z vsemi petimi čutili in občutja med seboj 

primerjajo. Prav tako naj na učnem sprehodu ugotavljajo, kje veter piha bolj in kje manj, kje 

je zavetrje, ali je veter topel ali hladen. S pomočjo na palico privezane rutice, s spuščanjem 
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balona, s pihanjem milnih mehurčkov ali z vetrnico naj ugotavljajo, iz katere smeri piha veter 

in kako ga imenujemo. Tudi Vovk - Korže idr. v priročniku Odkrivam svoje okolje 3 (2007, 

str. 94−94) opišejo postopek izdelave dežemera, ki naj bo odprta posoda, na katero učenci 

narišejo milimetrsko merilo. Nato naj posode postavijo na prosto in si zapišejo datum in 

trajanje meritve, nato pa izmerijo ali odčitajo višino vodne gladine v posodi. Podobno kot v 

ostalih priročnikih je opisana tudi izdelava vetrovne vreče, kjer s pomočjo najlonske 

nogavice, privezane na palico, učenci ugotavljajo smer in hitrost vetra. 

 

2. 3. 3. 6 Tematski sklop: ŽIVA BITJA 

Ta vsebinski sklop ima v vseh priročnikih daleč največ priporočenih dejavnosti, ki jih lahko 

učitelji organizirajo zunaj, da so učenci čim več v neposrednem stiku z različnimi okolji ter  

rastlinami in živalmi v njih. Učenci naj spoznajo pogoje za življenje živali in rastlin ter razvoj 

rastline iz semena. Prav tako naj spoznajo značilna okolja v Sloveniji (gozd, travnik, polje, 

park, sadovnjak, vrt) in rastline ter živali v njih. 

Hergan idr. (2003, str. 48−49) v priročniku Dotik okolja 1 predlagajo, naj učitelj pred šolo 

izbere opazovalni prostor (travnik, zelenico), kjer naj učenci z različnimi čutili zaznavajo 

okolje in opišejo, kaj vidijo, vohajo, slišijo ali tipajo. Pri tem jim je lahko v pomoč opazovalni 

list, vajo pa lahko izpeljemo na več načinov (učenci sedijo v krogu, se gibajo, delajo v 

dvojicah ali skupini). Dejavnost lahko omejimo tudi na iskanje čim več različnih živali ali 

rastlin. V priročniku je opisana dejavnost Objeta drevesa, kjer učenci objamejo drevo in ga v 

tišini povohajo, potipajo in pobožajo. Med sprehodom v katerokoli naravno okolje lahko z 

učenci v tišini sedemo, zapremo oči in prisluhnemo. Učenci naj z dvigom roke oznanijo, ko 

zaslišijo določen zvok. Hergan idr. (2003, 50−52) predlagajo, naj v omejen prostor zunaj 

skrijemo različne predmete, ki naj jih učenci individualno ali v manjših skupinah iščejo. 

Avtorji priporočajo tudi, naj si na začetku šolskega leta z učenci izberemo življenjsko okolje, 

ki ga učenci spremljajo in opazujejo skozi vse letne čase in svoja opažanja beležijo (rišemo, 

fotografiramo, zbiramo gradiva). Učenci naj posadijo seme drevesa in ga poskusijo vzgojiti v 

mlado drevo, ki ga pozneje presadijo v naravo. Z opazovalnim listom se odpravimo z učenci 

na sprehod v bližnji gozd, kjer naj učenci naberejo liste, jih primerjajo in razvrščajo. S 

pomočjo knjig naj učenci drevesa na podlagi listov in plodov poimenujejo. Hergan idr. (2003, 

120−121) predlagajo, da zunaj z vrvico omejimo raziskovalni prostor, kjer naj učenci 

opazujejo rastline, jih primerjajo in izdelajo herbarij. 
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Hergan idr. v priročniku Dotik okolja 2 (2004, str. 121−122) priporočajo ogled gozda, kjer 

učenci spoznajo lišaje, mahove, praproti, drevesa in grme. Poudarimo pomen gozda (izločanje 

kisika, poraba ogljikovega dioksida, zadrževanje talne vode ...). Priporočajo tudi ogled 

sadovnjaka, kjer je pomembno, da učenci doživijo rast in razvoj rastlin ter kako si ljudje 

prizadevajo, da bi bil pridelek količinsko in kakovostno čim boljši. Učence vodimo tudi v 

razmišljanje, zakaj drevesa cvetijo, preden imajo liste. V priročniku Dotik okolja 3 Hergan 

idr. (2005, str. 99−100) opišejo, kako učence naučimo lova in določanja manjših živali 

(žuželke, pajkovci), da jih učenci pri tem ne poškodujejo in jih nato lahko vrnejo nazaj v 

naravo. V priročniku so navedena navodila za izdelavo gnezdilnice za ptice, ki jo učenci 

obesijo na šolski vrt in jo nato opazujejo ter svoja opažanja zapišejo. Predlagajo tudi, naj 

učence peljemo k mlaki, kjer po skupinah iščejo kopenske živali in lovijo vodne živali ter jih 

poskušajo poimenovati. 

Vrščaj idr. (2003, str. 92) v priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 1 svetujejo, naj 

učenci raziskujejo in primerjajo življenjska okolja ter živali in rastline v njih, vendar naj si za 

podrobno raziskovanje izberejo eno okolje, ki je v neposredni bližini šole in jim daje možnost 

za opazovanje skozi vse leto. Prav tako naj si izberejo eno rastlino, ki jo opazujejo vse leto. 

Vrščaj idr. (2003, str. 103) predlagajo, naj si učenci v bližnjem parku ali na travniku ogledajo 

nekaj izbranih rastlin in skušajo najti čim več različnih živali, ki so na rastlinah. Če je treba, 

jih lahko opazujejo z ročno lupo, da vidijo, kaj delajo. Na bližnjem travniku poiščejo socvetje 

regrata in beležijo, katere živali so priletele nanje. Opazujejo tudi druge rastline, njihove 

cvetove in si pod lupo ogledajo dele rastlin. 

V priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 2 Vrščaj idr. (2004, str. 52) predlagajo, naj 

jeseni peljemo učence na učni sprehod, kjer naj opazujejo in primerjajo rastline ter živali v 

gozdu ali parku. Naberejo naj različne liste jesenskih dreves in jih po obliki razvrščajo v 

skupine. Vrščaj idr. (2004, str. 68) priporočajo, naj pozimi učenci skrbijo za ptičjo krmilnico 

in opazujejo ptice, ki se prihajajo hranit. V zimskem času se odpravimo na učni sprehod k 

ribniku, da učenci opazujejo, kako živijo živali, kadar je ribnik pod ledom. Vrščaj idr. (2004, 

str. 88) svetujejo, naj učenci v spomladanskem času spremljajo ozelenitev travnikov in dreves, 

odpiranje cvetnih popkov in brstov, spremljajo naj rast rastlin in njihovih delov ter razvoj 

cvetov v plodove. Obenem naj opazujejo živali na cvetovih, steblih in listih rastlin ter 

poskušajo ugotoviti, kaj počnejo. Travnik naj doživljajo in spoznavajo z vsemi čutili in naj 

opazujejo ter primerjajo oblike in barve cvetov, listov, stebel ... Vrščaj idr. (2004, str. 110) 

priporočajo, naj učenci na travniku iščejo živali in opazujejo, ali se oglašajo, kaj jedo in kje 
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živijo. Prav tako naj učenci na travniku naberejo nekaj pogostih rastlin za začasno zbirko 

svežih travniških rastlin v razredu ali za herbarij. 

Vrščaj idr. (2001, str. 18) v priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 3 predlagajo obisk 

morske obale, kjer naj učenci obračajo kamne in opazujejo, kaj živi pod njimi, in primerjajo 

zgornjo ter spodnjo plast. Na različne načine naj uredijo zbirko lupin in hišic morskih školjk 

ter polžev in jih poskušajo s pomočjo preprostih ključev za določanje prepoznati. Če nimamo 

možnosti obiskati morske obale, naj si učenci ogledajo življenje ob mlaki, jezeru, studencu ali 

potoku, kjer naj raziskujejo in opazujejo rastline ter živali. Vrščaj idr. (2001, str. 60) 

svetujejo, naj spomladi ali zgodaj jeseni učenci z akvarijsko mrežo v stoječi vodi ulovijo 

drobne živali in jih dajo v manjšo posodo ter pokrijejo z gosto tkanino. Če so v vodi ličinke 

komarjev, bodo lahko opazovali njihovo izleganje. Vrščaj idr. (2001, str. 66) predlagajo, naj 

učenci v gozdu stresejo vejo in opazujejo, preštevajo ter primerjajo živali, ki padejo na belo 

površino. Priporočljiv je tudi obisk živalskega vrta, kjer učenci opazujejo, kakšno okolje 

potrebujejo določene živali in s čim se hranijo. Podobno opazujejo potrebe in oskrbo rastlin z 

obiskom botaničnega vrta. Vrščaj idr. (2001, str. 76) priporočajo, naj učenci opazujejo živali 

na tleh na različne načine (kaj prileze na bel list papirja, kaj se skriva pod vejo, kamnom ali v 

gozdni prsti). Na začetku in ob koncu šolskega leta naj učenci v naravi najdejo murna, ga 

opazujejo in ugotovijo, kje živi. 

Krnel idr. (2011, str. 65) v priročniku Okolje in jaz 1 svetujejo, naj učenci izberejo drevo pred 

šolo ali v bližnji okolici in ga opazujejo, kako se spreminja čez vse leto. Vsaka dva meseca 

naj obiščejo travnik, park ali vrt in opazujejo zelnate trajnice, drevesa in grme ter ugotavljajo, 

kaj se dogaja z njimi v različnih letnih časih. Obenem naj opazujejo tudi živali (ptice, žuželke, 

pajke ...). Krnel idr. (2011, str. 135−136) predlagajo, naj učenci v okolici šole (travnik, 

zelenica) naberejo po en primerek različnih živali in rastlin ter opazujejo, kako so živali in 

rastline zgrajene, kako se živali gibljejo, ali imajo noge, kakšne oblike so, ali imajo krila ... S 

pomočjo enostavnih ključev živali poimenujejo. Priporočljivo je tudi, da gremo z učenci v 

enega izmed življenjskih okolij, kjer naj bodo učenci pozorni, kako je zgradba telesa različnih 

organizmov prilagojena različnim življenjskim okoljem. Obenem naj učenci opazujejo tudi, 

katere živali in rastline so najpogostejše v posameznih življenjskih okoljih. 

V priročniku Okolje in jaz 2 Krnel idr. (2014, str. 115−116) priporočajo, naj učenci opazujejo 

živali in rastline v različnih življenjskih okoljih ter jih med seboj tudi primerjajo (travnik, 

gozd, stoječa voda, morje). Nekaj živali in rastlin naj tudi naberejo, jih razvrstijo po kriterijih 
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in ugotavljajo podobnosti med njimi. Opazujejo naj, kako so se živali prilagodile na okolje, v 

katerem živijo, in kako se gibljejo. Primerjajo naj travniške rastline s tistimi v mlaki. Med 

seboj naj primerjajo različne živali, ki jih lahko najdejo na vrtu, v parku, na travniku ali v 

okolici šole (mokrica, metulj, hrošč, polž, striga, pajek, deževnik ...). Predvsem naj bodo 

pozorni na to, koliko imajo nog, kje živijo in s čim se prehranjujejo. Avtorji priporočajo tudi, 

da z učenci obiščemo vrt, njivo ali sadovnjak (če imamo možnost, se odpravimo na kmetijo), 

kjer si ogledamo pridelavo hrane. Krnel idr. (2014, str. 121−122) svetujejo, naj učenci travnik 

doživljajo z različnimi čutili, tako da zaprejo oči in poslušajo zvoke ter jih poskušajo 

imenovati. Na koži naj zaznajo toploto sonca, vohajo zrak in ugotavljajo, po čem diši, naj 

ugotovijo, iz katere smeri piha veter in kakšna je prst na otip. Podrobno naj opazujejo tudi 

rastline na travniku in primerjajo njihove dele (liste, stebla, cvetove, korenine). 

V priročniku Okolje in jaz 3 Krnel idr. (2014, str. 9−10) predlagajo, naj obiščemo morsko 

obalo, če je to le mogoče. Učenci naj opazujejo živali in rastline ob obali ter v morju in vpliv 

plime ter oseke nanje (rdeča morska vetrnica in latvica). Krnel idr. (2014, str. 17) svetujejo, 

naj gozd obiščemo v vseh letnih časih in primerjamo listnat in iglast gozd (opazujemo veje, 

temperaturo, svetlobo, vlago, podrast). Na sprehodu v gozdu naj učenci opazujejo, kje rastejo 

gobe, kje najdejo mravljišče, katere živali živijo v trhlem štoru, kako so razporejene veje na 

drevesih ... V priročniku je opisana dejavnost čutna pot, kjer učenci z zaprtimi očmi sledijo 

med drevesi napeti vrvici, kjer so obešeni različni predmeti, nabrani v gozdu, ki jih učenci 

poskušajo prepoznati s tipom in vohom. 

Petauer idr. (2007, str. 56) svetujejo, naj učence peljemo na učni sprehod v gozd, kjer se 

posedejo na tla, zaprejo oči in ga doživljajo z več čutili hkrati (poslušajo petje ptic, oglašanje 

živali, šelestenje listja). Učenci naj bodo pozorni na obliko in velikost listov ter razlike med 

starimi in mladimi drevesi. Prav tako naj opazujejo živali na gozdnih tleh, pri čemer naj si 

pomagajo s povečevalnim steklom. Petauer idr. (2007, str. 58) predlagajo, naj učenci 

opazujejo in spoznajo živali iz različnih okolij, da jih lahko med sabo primerjajo. 

 

2. 3. 3. 7 Tematski sklop: ČLOVEK 

Učenci morajo poznati pomen telesne vadbe in počitka, saj sta le-ta za zdravje zelo 

pomembna. Predvsem je treba izpostaviti pomen gibanja na svežem zraku, zato je pomembno, 

da se z učenci med poukom na svežem zraku sprehodimo ali naredimo nekaj kratkih 
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telovadnih vaj. Hergan idr. (2004, str. 80) v priročniku Dotik okolja 2 opišejo predlagano 

dejavnost, kjer učence zunaj razdelimo v skupine, v katerih učenci preverijo, kako sedenje, 

lažja vadba in težja telesna obremenitev vplivajo na njihov srčni utrip. Spodbujamo jih z 

vprašanji, kako se počutijo, ali jih bolijo mišice, kako vpliva telesna vadba na njihovo dihanje 

in kako se počutijo, ko po telesni vadbi za nekaj minut počivajo. Za izbran cilj iz tematskega 

sklopa Človek ostali priročniki nimajo priporočenih dejavnosti, ki bi jih izvajali zunaj 

učilnice. 

 

2. 3. 3. 8 Tematski sklop: JAZ 

Učence je pomembno naučiti, kako ravnati ob nevarnostih in nezgodah ter kako prositi za 

pomoč v nevarnih situacijah. Ker so še majhni, od njih ne moremo pričakovati, da bi lahko 

sami fizično odvrnili nevarnost ali pomagali v nezgodi, ampak naj bo cilj učencev, da o 

nevarnosti obveščajo odrasle. V šoli jih moramo naučiti, kako se pravilno sporazumevati v 

primeru sporočanja nevarnosti, saj je treba razločno povedati, kdo kliče, kje je nevarnost in 

kaj se dogaja. Krnel idr. (2011, str. 141) v priročniku Okolje in jaz 1 svetujejo, naj učenci z 

igro vlog vadijo telefonske klice in naj sodelujejo v skupni vaji zapuščanja šole ob požaru ali 

drugi nevarnosti. Priporočljiv je tudi obisk gasilske, zdravstvene in policijske postaje, saj 

bodo učenci tako spoznali ljudi in poklice, ki jih lahko pokličejo ter prosijo za pomoč ob 

nevarnostih. Za izbran cilj iz tematskega sklopa Jaz, ostali priročniki nimajo priporočenih 

dejavnosti, ki bi jih izvajali zunaj učilnice. 

 

2. 3. 3. 9 Tematski sklop: SKUPNOSTI 

Na ustanove je vezano opravljanje dejavnosti in nalog širšega družbenega pomena in z njimi 

se srečujemo skoraj vsakodnevno, zato je pomembno, da učenci dejavnosti posameznih 

ustanov spoznajo in vedo, da so za življenje ljudi nekatere izmed njih potrebne. Večina je že 

bila v številnih ustanovah, zato jih lahko najprej povprašamo po njihovih izkušnjah (s kom so 

jo obiskali, kdo jih je sprejel, kaj so tam počeli). Hergan idr. (2005, str. 108) v priročniku 

Dotik okolja 3 priporočajo, naj učenci med sprehodom po domačem kraju sami poiščejo 

zgradbe javnega značaja, opazujejo oznake posameznih ustanov, poiščejo napis na zgradbi in 

poskušajo sami ugotoviti, kaj delajo ljudje, ki so tam zaposleni. Če napisa ni, lahko o tem 

vljudno povprašajo receptorja ali koga, ki vstopa v zgradbo oziroma jo zapušča. Vovk - Korže 
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idr. (2007, str. 98) v priročniku Odkrivam svoje okolje 3 predlagajo, naj po vnaprejšnjem 

dogovoru organiziramo obiske in predstavitve posamezne ustanove. Ob tem naj učenci 

spoznajo zaposlene ljudi in njihove naloge ter poimenujejo poklice, ki jih opravljajo. Za 

izbran cilj iz tematskega sklopa Skupnosti ostali priročniki nimajo priporočenih dejavnosti, ki 

bi jih izvajali zunaj učilnice. 

 

2. 3. 3. 10 Tematski sklop: ODNOSI 

V družbi obstajajo različni poklici, ki naj jih učenci v čim večji meri spoznavajo na njihovem 

delovnem mestu. Vrščaj idr. (2001, str. 40) v priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 3 

predlagajo, naj se dogovorimo za obisk pri katerem izmed staršev ali krajanov z zanimivim 

poklicem. Tudi Vovk - Korže (2007, str. 48) v priročniku Odkrivam svoje okolje 3 podobno 

predlagajo učiteljem, naj organizirajo ogled npr. trgovine, kjer učenci neposredno spoznajo 

poklice ljudi, ki so tam zaposleni. Spoznavajo naj jih kompleksno: kakšne obleke poklici 

zahtevajo, kakšne so njihove delovne naloge, kaj je v določenem poklicu prijetno in kaj manj 

prijetno. Za izbran cilj iz tematskega sklopa Odnosi ostali priročniki nimajo priporočenih 

dejavnosti, ki bi jih izvajali zunaj učilnice. 

 

2. 3. 3. 11 Tematski sklop: PROMET  

Učenci morajo poznati pomen prometnih znakov, da se lažje izognejo nevarnostim v prometu, 

zavedati se morajo pomena vidnosti v prometu in poznati morajo pravila varne hoje. Hergan 

idr. (2003, str. 39−40) v Dotiku okolja 1 svetujejo, da učitelji peljejo učence na sprehod v 

okolico šole, kjer opazujejo različne poti, prometne znake, semaforje in oznake na cesti, 

obenem pa komentirajo ravnanje udeležencev v prometu. Samostojno prečkanje ceste vadijo 

na šolskem igrišču, kjer narišemo cesto s prehodom in brez prehoda ter cesto s križiščem. Na 

zarisani stezi na igrišču naj učenci tekajo z različnimi hitrostmi in vadijo spretnosti umikanja. 

Paziti morajo, da so obzirni do drugih (počasnejši se umikajo v desno, hitrejši pa prehitevajo 

po levi, kot bi bili vozniki avtomobilov). Na igrišču lahko učenci tudi vadijo, na kakšne 

načine se ustavijo glede na hitrost svojega premikanja (hoja, tek, kolesarjenje, rolkanje) in 

različne površine podlage (makadam, pesek, asfalt, trava, tlakovci). Hergan idr. (2004, str. 

43−44) v priročniku Dotik okolja 2 predlagajo dejavnost, kjer učenci v okolici šole na 
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različnih razdaljah na palice zavežejo stare rute, ki jih lahko opazujejo iz učilnice v različnih 

vremenskih razmerah, in ugotavljajo, kako vremenski pojavi vplivajo na vidljivost pešcev in 

voznikov.  

Vrščaj idr. v priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 1 (2003, str. 63−64) pravijo, da 

čeprav zna učenec povedati, kje, kdaj in kako prečkati cesto, ne more prevzeti odgovornosti 

za svojo varnost. Zato naj si v spremstvu učitelja učenci v šolski okolici najprej ogledajo 

prometne poti in nato na šolskem igrišču uporabijo modele prometnih znakov in semaforjev 

ter preko igre vadijo svoje ravnanje v prometu. V priročniku Opazujem, raziskujem, 

razmišljam 2 Vrščaj idr. (2004, str. 46) predlagajo sprehod v okolici šole, kjer si pozorno 

ogledamo poti in prometne znake. Sprehod bo za učence zanimivejši, če zraven povabimo 

prometnega policista.  

Tudi Petauer idr. (2007, str. 52) v priročniku Odkrivam svoje okolje 2 priporočajo učni 

sprehod v okolici šole, kjer naj učenci opazujejo promet. Učenje naj bo sproščeno, vendar naj 

učenci doumejo, da je promet resna stvar. Učitelj naj z njimi deli svoje izkušnje in opažanja v 

prometu. Kadar učenci napravijo napako, jih ne oštevamo, ampak skupaj ugotovimo, kaj je 

bilo narobe, kakšne bi lahko bile posledice nepravilnega ravnanja in kako bi bilo prav. 

Avtorji priročnika Okolje in jaz 1 Krnel idr. (2011, str. 115−118) menijo, da je treba usmerjati 

pozornost učencev na promet vedno, ko imamo za to priložnost (na poti v park, v gledališče 

...). Učenci naj opazujejo in bodo pozorni predvsem na prometne znake ter označbe, ki so 

namenjeni pešcem, in tiste, ki se pogosto pojavljajo v njihovem okolju. Učenci naj se z 

učiteljem postavijo pred križišče ali prehod čez cesto s semaforjem in opazujejo, kako se 

prižigajo in ugašajo luči na semaforjih ter kaj pri tem delajo pešci. Varno prečkanje čez cesto 

naj večkrat vadijo na označbi pred šolo, ker čeprav znajo povedati in pokazati, kako se cesta 

prečka, sami še ne zmorejo presoditi in oceniti razdalje ter hitrosti prihajajočih vozil. Prav 

tako naj vadijo hojo po levi strani cestišča. Krnel idr. v priročniku Okolje in jaz 2 (2014, str. 

50−51) priporočajo, naj učenci pozorno opazujejo specifične dele izbranega odseka ceste 

(cestišče, vozila, druge površine ob cestišču, znake in označbe). Da spoznajo, kako različne 

vremenske razmere vplivajo na vidljivost opazovanega predmeta, naj učenci opazujejo 

mirujoč predmet ali napis v različnih vremenskih razmerah. Krnel idr. (str. 27) v priročniku 

Okolje in jaz 3 predlagajo, naj na učnih sprehodih v okolici šole učenci opazujejo prometne 

znake in označbe, predvsem pa naj bodo pozorni na tiste, ki so namenjene kolesarjem. Ostali 
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priročniki za izbran cilj iz tematskega sklopa Promet nimajo priporočenih dejavnosti, ki bi jih 

izvajali zunaj učilnice. 

 

2. 3. 3. 12 Tematski sklop: OKOLJSKA VZGOJA 

Kako ustrezno ravnati z odpadki, učenci spoznavajo že v predšolskem obdobju, saj se 

ločevanje odpadkov spodbuja že v vrtcih. Pozneje je treba spodbujati, da se učenci zavedajo, 

kako ustrezno ravnajo z odpadki, kam odpadke odpeljejo in kaj se z njimi zgodi. Vrščaj idr. 

(2001, str. 44) v priročniku Opazujem, raziskujem, razmišljam 3 predlagajo, naj si z učenci 

ogledamo bližnje urejeno odlagališče odpadkov in se z zaposlenimi pogovorimo, kam 

odpadke odpeljejo ter kako jih reciklirajo. Hergan idr. (2003, str. 131) v priročniku Dotik 

okolja 1 svetujejo ogled divjega odlagališča, kjer naj učenci opazujejo in ugotavljajo, kako 

odvržene smeti delujejo na naravo, ko dežuje in se z dežjem odpadki spirajo, voda prodre v 

zemljo... Posledice onesnaževanja na posameznih okoljih, naj učenci spremljajo skozi vse 

leto, saj je pomembno, da se zavedajo posledic človekovih posegov v naravo. Hergan idr. 

(2004, str. 138) v priročniku Dotik okolja 2 svetujejo, naj si v šolskem okolišu izberemo 

okolje, v katerem učenci opazujejo posege ljudi na rastline, živali, tla. Učenci naj bodo 

pozorni na spremembe, ki jih povzroči človek (odlaganje smeti, obrezovanje dreves, košnja, 

odtisi avtomobilskih gum v travi) in spremembe zaradi vplivov nežive narave (nevihta, 

neurje, voda, suša, sneg).  

Učenci naj bodo aktivno vključeni pri vzdrževanju okolice šole, saj bodo tako lažje to nalogo 

pozneje prenesli na varovanje in vzdrževanje celotnega okolja. Hergan idr. (2003, str. 131) v 

priročniku Dotik okolja 1 predlagajo, naj se z učenci odpravimo na sprehod v okolico šole in 

opazujemo, kako je urejena, obenem pa naj učenci razmišljajo o predlogih za izboljšave, ki jih 

lahko posredujejo ravnatelju. Podobno učni sprehod z opazovanjem urejenosti okolice šole 

predlagajo tudi v priročniku Odkrivam svoje okolje 3 (Vovk - Korže, 2007, str. 56). Učenci 

naj opazujejo, ali je postavljenih dovolj košev za odpadke, kje so posebni smetnjaki za steklo, 

papir in plastiko. Nato lahko učenci predlagajo, kaj bi lahko popravili in kako. Petauer idr. 

(2007, str. 63) v priročniku Odkrivam svoje okolje 2 priporočajo, naj v šoli organiziramo 

čistilne akcije, s katerimi učenci sami pripomorejo k urejenemu videzu okolice. Za izbrane 

cilje iz tematskega sklopa Okoljska vzgoja ostali priročniki nimajo priporočenih dejavnosti, ki 

bi jih izvajali zunaj učilnice.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu sem opredelila problem, raziskovalna vprašanja, raziskovalne hipoteze in 

opisala metodologijo. Nato sem s pomočjo tabel in grafov predstavila ter interpretirala 

rezultate anket. 

 

3. 1 Opredelitev problema 

Sama sem obiskovala šolo na podeželju in v spominu so mi ostali sprehodi v bližnjo okolico 

šole (v gozd, na travnik, do ribnika, do potoka), zato me je zanimalo, ali so učenci v mestih 

zaradi slabših možnosti prikrajšani za pouk, ki poteka zunaj učilnice. V literaturi sem 

prebrala, da čeprav na prvi pogled okolja v mestih delujejo nenaravno, imajo tudi mestne šole 

v svoji okolici zagotovo kaj živega, naloga učiteljev je le, da to najdejo in učence uspešno 

usmerjajo v samostojno odkrivanje.  

Namen raziskave je bil ugotoviti, kolikšen delež pouka predmeta spoznavanje okolja učitelji 

izvajajo zunaj učilnice in ali prihaja do razlik med učitelji v mestih in na podeželju. 

 

3. 2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na problem raziskave sem postavila naslednja vprašanja: 

1. V kolikšnem deležu se pouk predmeta spoznavanje okolja izvaja zunaj učilnice? 

2. Ali se delež pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice razlikuje med šolami v 

mestu in na podeželju? 

3. Kateri so glavni razlogi, da učitelji organizirajo učne ure spoznavanja okolja zunaj 

učilnice? 

4. Kateri so razlogi za morebitno izogibanje pouku zunaj učilnice pri predmetu spoznavanje 

okolja? 

5. Ali učitelji vsebine, ki bi jih lahko obravnavali zunaj učilnice, obravnavajo v sklopu 

naravoslovnih dni? 
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3. 3 Raziskovalne hipoteze 

Glede na raziskovalna vprašanja in prebrano literaturo sem postavila naslednje hipoteze: 

1. Pri predmetu spoznavanje okolja poteka vsaj 30 % pouka zunaj učilnice, saj didaktična 

priporočila učnega načrta (2011) poudarjajo, naj učenci okolje spoznavajo čim bolj 

neposredno.  

2. V mestnih šolah poteka zunaj učilnice manjši delež pouka predmeta spoznavanje okolja kot 

v šolah na podeželju, saj je naravno okolje (gozd, travnik, potok) na podeželju bližje šoli in 

zato lažje dostopno. 

3. Glavni razlog, da učitelji organizirajo učne ure zunaj učilnice, je pri učencih spodbujati 

učenje za trajnostni razvoj, saj ni namen pouka zunaj le delo s konkretnim materialom, ampak 

je pomembno tudi spodbujanje pozitivnega odnosa do narave.  

4. Nekateri učitelji se izogibajo pouku zunaj učilnice, ker naletijo na ovire že pri organizaciji. 

5. Učitelji vsebine, ki jih je treba obravnavati zunaj učilnice, večinoma obravnavajo skupaj v 

sklopu naravoslovnih dni, saj jim tako ni treba izvajati toliko učnih ur zunaj učilnice med 

šolskim letom. 

 

3. 4 Metodologija 

Pri pedagoškem raziskovanju sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo. 

 

3. 4. 1 Vzorec 

Raziskava temelji na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu 73 učiteljev in učiteljic prvega 

triletja osnovnih šol po Sloveniji. Tabela 1 prikazuje razporeditev anketiranih učiteljev po 

spolu. Med vsemi anketiranimi učitelji je 97,3 % žensk in 2,7 % moških. 
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Spol f f % 

ženske 71 97,3 % 

moški 2 2,7 % 

SKUPAJ 73 100,0 % 

Tabela 1: Število in delež učiteljev glede na spol. 

 

Tabela 2 prikazuje precej izenačeno razporeditev učiteljev po razredih, v katerih poučujejo. V 

1. razredu poučuje 37,0 % anketiranih učiteljev in prav tako v 2. razredu poučuje 37,0 % 

anketiranih učiteljev, medtem ko 26,0 % anketiranih učiteljev poučuje v 3. razredu. 

Razred  f f % 

1. 27 37,0 % 

2. 27 37,0 % 

3. 19 26,0 % 

SKUPAJ 73 100,0 % 

Tabela 2: Število in delež učiteljev glede na razred poučevanja. 

 

V tabeli 3 je razvidno, da največ anketiranih učiteljev (60,3 %) poučuje že več kot 15 let, 26,0 

% učiteljev poučuje od 5 do 15 let in najmanjši delež anketiranih (13,7 %) predstavljajo 

učitelji, ki imajo do 5 let delovne dobe. 

Delovna doba f f % 

do 5 let 10 13,7 % 

5−15 let 19 26,0 % 

več kot 15 let 44 60,3 % 

SKUPAJ 73 100,0 % 

Tabela 3: Število in delež učiteljev glede na delovno dobo poučevanja. 

 

Tabela 4 prikazuje, da je glede na lokacijo šole med vsemi anketiranimi 56,2 % učiteljev, ki 

poučujejo na mestnih šolah, in 43,8 % učiteljev s podeželskih šol. 

Lokacija šole f f % 

mesto 41 56,2% 

podeželje 32 43,8% 

SKUPAJ 73 100,0% 

Tabela 4: Število in delež učiteljev glede na lokacijo šole. 
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3. 4. 2 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbrala junija 2014 z anketiranjem učiteljev, ki poučujejo predmet spoznavanje 

okolja (1.–3. razred). Na spletni strani www.mojaanketa.si sem objavila anketni vprašalnik in 

poslala prošnjo za reševanje s spletno povezavo ankete približno 120 naključno izbranim 

osnovnim šolam po Sloveniji. Prošnjo sem poslala v tajništvo osnovnih šol ali direktno 

ravnateljem. 

 

3. 4. 3 Opis instrumenta 

Anketa (v prilogi) je sestavljena iz 13 vprašanj, od tega je 10 vprašanj zaprtega in 3 vprašanja 

odprtega tipa. Prva štiri vprašanja se nanašajo na osebne podatke anketiranca (spol, šola, 

razred in delovna doba poučevanja). Peto vprašanje sprašuje o količini deleža pouka predmeta 

spoznavanje okolja, ki ga učitelji izvajajo zunaj učilnice. Šesto vprašanje se nanaša na potrebe 

učiteljev po izvajanju vsebin posameznih tematskih sklopov zunaj učilnice, sedmo pa sprašuje 

o dejanski količini izvajanja teh vsebin zunaj. Naslednja štiri vprašanja se nanašajo na razloge 

za izvajanje pouka zunaj in morebitne ovire pri organizaciji pouka zunaj. Zadnji dve vprašanji 

sprašujeta o izvajanju naravoslovnih dni zunaj učilnice.  

 

3. 4. 4 Opis obdelave podatkov 

Odgovore vseh anketiranih učiteljev sem obdelala s pomočjo programa Microsoft Office 

Excel. Vse odgovore sem predstavila tabelarično s prikazom frekvenčnih distribucij (f, f %). 

Rezultate sem predstavila tudi grafično, kjer sem za boljšo nazornost nekatere odgovore 

združevala. Anketirane učitelje sem glede na postavljene hipoteze razdelila v podskupini 

(mesto, podeželje), in če so se pri njihovih odgovorih pokazale razlike, sem uporabila x² 

preizkus hipoteze neodvisnosti, da sem ugotovila, ali je razlika med odgovori statistično 

pomembna. Pri tretji in četrti hipotezi, kjer so anketirani učitelji odgovore urejali glede na 

pomembnost, sem izračunala aritmetično sredino vseh odgovorov.  
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3. 5 Rezultati in interpretacija 

Rezultate raziskave sem zaradi boljše preglednosti predstavila po posameznih hipotezah. S 

pomočjo tabel in grafov sem ponazorila odgovore anketiranih učiteljev in jih, če je bilo glede 

na zastavljeno hipotezo potrebno, ločila glede na lokacijo šole, v kateri poučujejo (mesto, 

podeželje). 

3. 5. 1 Prva hipoteza 

Prva raziskovalna hipoteza, ki sem jo postavila, se glasi: Pri predmetu spoznavanje okolja 

poteka vsaj 30 % pouka zunaj učilnice, saj didaktična priporočila učnega načrta (2011) 

poudarjajo, naj učenci okolje spoznavajo čim bolj neposredno. Anketirani učitelji so v anketi 

opredelili, kolikšen delež predmeta spoznavanje okolja organizirajo zunaj učilnice (tabela 5). 

      Lokacija šole SKUPAJ 

      mesto podeželje   

delež pouka 0−10 % f 8 3 11 

spoznavanje   f % 19,5 % 9,4 % 15,1 % 

okolja  11−20 % f 21 12 33 

organiziran   f % 51,2 % 37,5 % 45,2 % 

zunaj učilnice 21−30 % f 9 14 23 

    f % 22,0 % 43,7 % 31,5 % 

  31−40 % f 3 3 6 

    f % 7,3 % 9,4 % 8,2 % 

  več kot 40 % f 0 0 0 

    f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

SKUPAJ   f 41 32 73 

    f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 5: Delež pouka predmeta spoznavanje okolja, ki ga učitelji organizirajo zunaj učilnice. 

Iz tabele 5 je razvidno, da največji delež učiteljev (45,2 %) organizira zunaj od 11 do 20 % 

pouka predmeta spoznavanje okolja. Od 21 do 30 % pouka zunaj učilnice organizira 31,5 % 

vseh anketiranih učiteljev. Presenetljiv je podatek, da kar 15,1 % učiteljev organizira zunaj 

učilnice le do 10 % pouka predmeta spoznavanje okolja. Več kot 30 % pouka zunaj učilnice 

organizira le 8,2 % anketiranih učiteljev, zato moram na podlagi rezultatov iz tabele 5 svojo 

prvo hipotezo ovreči. Iz tabele je razvidno tudi, da prihaja do manjših razlik med učitelji v 

mestih in na podeželju, ki jih bom komentirala v naslednjem poglavju, saj se podatki nanašajo 

na drugo hipotezo.  
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3. 5. 2 Druga hipoteza 

Druga raziskovalna hipoteza se glasi: V mestnih šolah poteka zunaj učilnice manjši delež 

pouka predmeta spoznavanje okolja kot v šolah na podeželju, saj je naravno okolje (gozd, 

travnik, potok) na podeželju bližje šoli in zato lažje dostopno. Graf 1 prikazuje, kolikšen delež 

pouka učitelji v mestih in na podeželju izvajajo zunaj učilnice. 

 

Graf 1: Delež pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice glede na lokacijo šole. 

Na grafu 1 je razvidno, da največji delež mestnih učiteljev (51,2 %) organizira zunaj učilnice 

od 11 do 20 % pouka predmeta spoznavanje okolja. 22,0 % mestnih učiteljev zunaj organizira 

od 21 do 30 % pouka, medtem ko 19,5 % mestnih učiteljev zunaj učilnice organizira le do 10 

% pouka predmeta spoznavanje okolja. Graf prikazuje tudi, da največji delež podeželskih 

učiteljev (43,7 %) organizira zunaj učilnice od 21 do 30 % pouka predmeta spoznavanje 

okolja. Precej visok odstotek podeželskih učiteljev (37,5 %) zunaj učilnice organizira od 11 

do 20 % pouka, medtem ko 9,4 % podeželskih učiteljev zunaj organizira do 10 % in prav tako 

9,4 % učiteljev od 31 do 40 % pouka.  

Če primerjamo delež pouka, ki ga zunaj učilnice izvajajo učitelji v mestih in na podeželju, bi 

na prvi pogled lahko rekli, da prihaja med njimi do razlik, saj največji delež podeželskih 

učiteljev izvaja zunaj učilnice od 21 do 30 % pouka, medtem ko največji delež mestnih 

učiteljev izvaja zunaj od 11 do 20 % pouka. Vendar je razlika majhna in na podlagi vrednosti 

x² preizkusa hipoteze neodvisnosti (x²=4,73; g=3) moram drugo hipotezo ovreči, saj se med 

učitelji v mestih in na podeželju ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede deleža 

pouka predmeta spoznavanje okolja, ki ga organizirajo zunaj učilnice. 
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Ker sem imela na voljo podatke o delovni dobi anketiranih učiteljev, sem primerjala tudi 

delež pouka, ki ga učitelji izvajajo zunaj učilnice glede na delovno dobo poučevanja (graf 2).  

 

Graf 2: Delež pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice glede na delovno dobo poučevanja. 

Iz grafa 2 je razvidno, da kar 30,0 % učiteljev, ki poučujejo do 5 let, zunaj izvaja samo do 10 

% pouka predmeta spoznavanje okolja. 50,0 % teh učiteljev zunaj izvaja od 11 do 20 % 

pouka, 10,0 % jih izvaja zunaj od 21 do 30 % pouka in prav tako 10,0 % jih izvaja zunaj od 

31 do 40 %. Visok odstotek mladih učiteljev, ki izvajajo zunaj manj kot 10% pouka predmeta 

spoznavanje okolja, bi lahko pripisali določeni meri neizkušenosti in morebitnemu strahu pred 

izvajanjem pouka zunaj. 

Vsi učitelji, ne glede na delovno dobo, so najpogosteje izbrali odgovor, da zunaj učilnice 

izvajajo nekje od 11 do 20 % predmeta spoznavanje okolja. Ta odgovor je izbralo 50 % 

učiteljev, ki poučujejo do 5 let, 47,4 % učiteljev, ki poučujejo od 5 do 15 let in 43,2 % 

učiteljev, ki poučujejo več kot 15 let.  

36,9 % učiteljev, ki poučujejo od 5 do 15 let, in 34,1 % učiteljev, ki poučujejo več kot 15 let, 

zunaj učilnice izvaja od 21 do 30 % pouka predmeta spoznavanje okolja, medtem ko le 5,2 % 

učiteljev, ki poučujejo od 5 do 15 let, in le 9,1 % učiteljev, ki poučujejo več kot 15 let, zunaj 

učilnice izvaja od 31 do 40 % pouka predmeta spoznavanje okolja. Razlike v deležu pouka, ki 

ga učitelji z različnimi dobami poučevanja izvajajo zunaj učilnice, so majhne in tudi x² 

preizkus hipoteze neodvisnosti (x²=3,93; g=6) pokaže, da te razlike statistično niso 

pomembne. 
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Prav tako me je zanimalo, ali se delež pouka, ki ga učitelji izvajajo zunaj učilnice, razlikuje 

glede na razred poučevanja (graf 3). 

 

Graf 3: Delež pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice glede na razred poučevanja. 

Od 0 do 10 % pouka predmeta spoznavanje okolja izvaja zunaj učilnice 11,1 % učiteljev prvih 

razredov, 22,2 % učiteljev drugih razredov in 10,5 % učiteljev tretjih razredov. Od 11 do 20 

% deleža pouka zunaj učilnice izvaja največ učiteljev vseh treh razredov (40,7 % učiteljev 

prvih razredov, 44,4 % učiteljev drugih razredov in 52,6 % učiteljev tretjih razredov). 

Od 21 do 30 % pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice organizira 40,7 % učiteljev 

prvih razredov, 29,7 % učiteljev drugih razredov in 21,1 % učiteljev tretjih razredov. Toda od 

31 do 40 % pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice izvaja samo 7,5 % učiteljev 

prvih razredov, 3,7 % učiteljev drugih razredov in 15,8 % učiteljev tretjih razredov.  

Splošni rezultat, da največ učiteljev izvaja zunaj učilnice od 11 do 20 % pouka predmeta 

spoznavanje okolja, je bil viden že v tabeli 5, vendar sem želela preveriti, ali prihaja do razlik 

med razredi prvega triletja. Na grafu 3 so vidne razlike med deležem pouka predmeta 

spoznavanje okolja, ki ga učitelji različnih razredov organizirajo zunaj učilnice, a po izračunu 

vrednosti x² preizkusa hipoteze neodvisnosti (x²=5,19; g=6) lahko rečem, da te razlike 

statistično niso pomembne. 
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Ker me je pri drugi hipotezi zanimalo, ali prihaja med učitelji v mestih in na podeželju do 

razlik v deležu pouka predmeta spoznavanje okolja, ki ga organizirajo zunaj učilnice, sem to 

želela preveriti podrobneje po posameznih tematskih sklopih. Iz vsakega tematskega sklopa 

sem izbrala tiste vsebine, ki so imele v priročnikih k učbenikom predlagane dejavnosti, ki jih 

lahko izvajamo zunaj učilnice. V nadaljevanju so s tabelami (6−25) in grafi (4−24) 

predstavljeni podatki o mnenju učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin posameznih tematskih 

sklopov zunaj učilnice in o dejanskem izvajanju teh vsebin zunaj učilnice. 

 

3. 5. 2. 1 Tematski sklop: ČAS 

Pri tematskem sklopu ČAS sem za podrobno analizo izbrala vsebini spremembe v različnih 

letnih časih in gibanje Sonca. Tabela 6 prikazuje mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju 

izbranih vsebin tematskega sklopa ČAS zunaj učilnice.  

Tematski sklop: ČAS   spremembe v različnih gibanje Sonca   
  letnih časih         

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

sploh ni potrebno f 0 0 0 0 0 0 

  f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

ni potrebno f 0 0 0 1 1 2 

  f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 3,1 % 2,7 % 

priporočljivo f 4 3 7 5 4 9 

  f % 9,8 % 9,4 % 9,6 % 12,2 % 12,5 % 12,3 % 

zelo priporočljivo f 14 9 23 15 16 31 

  f % 34,1 % 28,1 % 31,5 % 36,6 % 50,0 % 42,5 % 

nujno f 23 20 43 20 11 31 

  f % 56,1 % 62,5 % 58,9 % 48,8 % 34,4 % 42,5 % 

SKUPAJ f 41 32 73 41 32 73 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 6: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa ČAS zunaj učilnice. 

Pri vsebini spremembe v različnih letnih časih so učitelji ne glede na lokacijo šole enotni, da 

je vsebino priporočljivo (9,6 %), zelo priporočljivo (31,5 %) ali nujno potrebno (58,9 %) 

izvajati zunaj učilnice. Podobno mnenje imajo učitelji tudi o izvajanju vsebine gibanje Sonca, 

saj jih 42,5 % meni, da je vsebino zelo priporočljivo izvajati zunaj in 42,5 % jih meni, da je 

vsebino nujno potrebno izvajati zunaj učilnice. Presenetil me je le podatek, da 2 učitelja 

menita, da vsebine gibanje Sonca ni treba izvajati zunaj učilnice. 

Za nazornejši prikaz podatkov je mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega 

sklopa ČAS zunaj učilnice predstavljeno tudi na grafu 4. 
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Graf 4: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa ČAS zunaj učilnice. 

Kot vidimo na grafu 4, se pri obeh vsebinah mnenja učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin 

tematskega sklopa ČAS zunaj učilnice v mestih in na podeželju skoraj nič ne razlikujejo. Več 

kot 90 % učiteljev ne glede na lokacijo šole meni, da je vsebino spremembe v različnih letnih 

časih zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj učilnice. Podobno tudi pri vsebini 

gibanje Sonca izvajanje zunaj nujno ali zelo priporoča kar 85,4 % mestnih in 84,4 % 

podeželskih učiteljev.  

Tabela 7 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebini tematskega 

sklopa ČAS zunaj učilnice. 

Tematski sklop: ČAS spremembe v različnih gibanje Sonca   
  letnih časih         

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

nikoli f 0 0 0 3 0 3 

  f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 4,2 % 

redko f 2 2 4 2 4 6 

  f % 5,1 % 6,3 % 5,6 % 5,1 % 12,5 % 8,5 % 

včasih f 4 1 5 7 5 12 

  f % 10,3 % 3,1 % 7,1 % 18,0 % 15,6 % 16,9 % 

pogosto f 19 16 35 11 13 24 

  f % 48,7 % 50,0 % 49,3 % 28,2 % 40,6 % 33,8 % 

vedno f 14 13 27 16 10 26 

  f % 35,9 % 40,6 % 38,0 % 41,0 % 31,3 % 36,6 % 

SKUPAJ f 39 32 71 39 32 71 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 7: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa ČAS zunaj učilnice. 
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V tabeli 7 vidimo, da vsebino spremembe v različnih letnih časih vedno zunaj učilnice izvaja  

38,0 % učiteljev, pogosto vsebino zunaj izvaja 49,3 % učiteljev, včasih vsebino zunaj izvaja 

7,1 % učiteljev in redko 5,6 % učiteljev. Medtem pa vsebino gibanje Sonca zunaj učilnice 

vedno izvaja 36,6 % učiteljev, pogosto vsebino zunaj izvaja 33,8 % učiteljev, včasih vsebino 

zunaj izvaja 16,9 % učiteljev in redko 8,5 % vseh anketiranih učiteljev. Presenetil me je 

podatek, da so 3 mestni učitelji označili, da vsebine gibanje Sonca nikoli ne izvajajo zunaj 

učilnice.  

Za boljšo nazornost in lažjo primerjavo razlike med učitelji v mestih in na podeželju, sem 

podatke iz tabele 7 prikazala tudi grafično (graf 5). 

 

Graf 5: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa ČAS zunaj učilnice. 

Graf 5 prikazuje, da se tudi pri dejanskem izvajanju vsebin tematskega sklopa ČAS zunaj 

učilnice med učitelji v mestih in na podeželju ne pokažejo velike razlike. 84,6 % mestnih in 

90,6 % podeželskih učiteljev vsebino spremembe v različnih letnih časih izvaja zunaj pogosto 

ali vedno. Vsebino gibanje Sonca pa zunaj učilnice vedno ali pogosto izvaja 69,2 % mestnih 

in 71,9 % podeželskih učiteljev.  

Glede na mnenje učiteljev o potrebah po izvajanju vsebin tematskega sklopa ČAS zunaj 

učilnice (graf 4) je pogostost izvajanja vsebin zunaj učilnice (graf 5) nekoliko nižja, kar je 

lahko posledica morebitnih ovir, na katere učitelji naletijo, ko se odločajo za izvajanje vsebin 

zunaj učilnice.  
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3. 5. 2. 2 Tematski sklop: PROSTOR 

Pri tematskem sklopu PROSTOR sem za podrobno analizo izbrala vsebine okolica šole, 

glavne smeri neba, značilnosti domačega kraja, orientacija v okolju ter življenje in delo na 

kmetiji v različnih letnih časih. Tabela 8 prikazuje mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju 

vsebin tematskega sklopa PROSTOR zunaj učilnice. 

 

Tabela 8: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa PROSTOR zunaj učilnice. 

Pri vsebini okolica šole 69,9 % anketiranih učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno 

izvajati zunaj in 23,3 % učiteljev meni, da je vsebino zelo priporočljivo izvajati zunaj. 

Podobno tudi pri vsebini glavne smeri neba 46,6 % učiteljev meni, da je vsebino nujno 

potrebno izvajati zunaj, 28,7 % učiteljev meni, da je vsebino zelo priporočljivo izvajati zunaj 

in 22,0 % učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj. Tudi pri vsebini 

značilnosti domačega kraja se 84,9 % učiteljev strinja, da je vsebino zelo priporočljivo ali 

nujno potrebno izvajati zunaj. Pri vsebini orientacija v prostoru 89,0 % učiteljev meni, da je 

vsebino zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj. Presenetili so me rezultati pri 

vsebini življenje in delo na kmetiji, saj le 17,8 % učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno 

izvajati zunaj učilnice. Glede na to, da ima vsebina življenje in delo na kmetiji v vseh 

priročnikih k učbenikom predlagane dejavnosti za izvajanje zunaj učilnice, sem pričakovala, 

da imajo učitelji večjo potrebo po izvajanju te vsebine zunaj. 

Prav tako me je presenetil podatek, da sta pri tematskem sklopu PROSTOR 2 učitelja 

označila, da vsebini glavne smeri neba ter življenje in delo na kmetiji ni potrebno izvajati 

zunaj učilnice. Prav tako 3 učitelji menijo, da vsebine značilnosti domačega kraja ni potrebno 

izvajati zunaj učilnice, kljub temu da imajo vse vsebine tega tematskega sklopa v priročnikih 

k učbenikom precej predlaganih dejavnosti, ki jih lahko izvajamo zunaj učilnice. 

mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ
f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
f 0 0 0 2 0 2 2 1 3 0 0 0 2 0 2
f % 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 2,7% 4,9% 3,1% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 2,7%
f 5 0 5 8 8 16 4 4 8 5 3 8 15 10 25
f % 12,1% 0,0% 6,8% 19,5% 25,0% 22,0% 9,8% 12,5% 11,0% 12,2% 9,4% 11,0% 36,6% 31,2% 34,3%
f 9 8 17 12 9 21 16 13 29 15 8 23 18 15 33
f % 22,0% 25,0% 23,3% 29,3% 28,1% 28,7% 39,0% 40,6% 39,7% 36,6% 25,0% 31,5% 43,9% 46,9% 45,2%
f 27 24 51 19 15 34 19 14 33 21 21 42 6 7 13
f % 65,9% 75,0% 69,9% 46,3% 46,9% 46,6% 46,3% 43,8% 45,2% 51,2% 65,6% 57,5% 14,6% 21,9% 17,8%
f 41 32 73 41 32 73 41 32 73 41 32 73 41 32 73
f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Za boljšo nazornost potreb učiteljev po izvajanju vsebin tematskega sklopa PROSTOR zunaj 

učilnice in lažjo primerjavo učiteljev v mestih in na podeželju sem podatke iz tabele 8 

predstavila tudi grafično (graf 6). 

 

Graf 6: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa PROSTOR zunaj učilnice. 

Na grafu 6 vidimo, da med učitelji v mestih in na podeželju glede potreb po izvajanju vsebin 

tematskega sklopa PROSTOR zunaj učilnice ne prihaja do bistvenih razlik. Najbolj vidna je 

razlika pri vsebini okolica šole, kjer kar 100,0 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino 

zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj učilnice, medtem ko je le 87,9 % mestnih 

učiteljev enakega mnenja. Tudi pri vsebini življenje in delo na kmetiji v različnih letnih časih 

je manjša razlika med podeželskimi in mestnimi učitelji, saj 68,8 % podeželskih učiteljev 

meni, da je vsebino zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj učilnice, medtem ko je 

enakega mnenja 58,5 % mestnih učiteljev. 

Tabela 9 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebine tematskega 

sklopa PROSTOR zunaj učilnice. 
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Tabela 9: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa PROSTOR zunaj učilnice. 

Vsebino okolica šole 91,5 % učiteljev izvaja zunaj učilnice vedno ali pogosto. Vsebino glavne 

smeri neba 69,1 % učiteljev izvaja zunaj vedno ali pogosto in 23,5 % učiteljev včasih. 

Vsebino značilnosti domačega kraja 70,4 % učiteljev izvaja zunaj vedno ali pogosto in 26,8 

% učiteljev včasih. Podobno tudi vsebino orientacija v okolju kar 79,4 % učiteljev izvaja 

zunaj vedno ali pogosto. Med vsemi izbranimi vsebinami tematskega sklopa PROSTOR 

učitelji vsebino življenje in delo na kmetiji v različnih letnih časih najmanj pogosto izvajajo 

zunaj učilnice. To vsebino vedno zunaj izvaja le 14,5 % učiteljev, pogosto 18,8 % učiteljev in 

včasih 36,2 % učiteljev. Kljub temu da ima ta vsebina v vseh priročnikih k učbenikom 

predlagane dejavnosti za izvajanje zunaj učilnice, kar 21,8 % učiteljev vsebino zunaj izvaja 

redko in 8,7 % učiteljev vsebine zunaj sploh ne izvaja. 

Na grafu 7 so za lažjo primerjavo učiteljev v mestih in na podeželju predstavljeni podatki iz 

tabele 9. 

 

Graf 7: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa PROSTOR zunaj učilnice. 
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f % 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,2% 0,0% 8,7%
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f % 0,0% 3,1% 1,4% 8,3% 3,1% 5,9% 2,5% 3,1% 2,8% 5,6% 3,1% 4,4% 29,8% 12,5% 21,8%
f 2 3 5 11 5 16 12 7 19 9 2 11 10 15 25
f % 5,3% 9,4% 7,1% 30,6% 15,6% 23,5% 30,8% 21,9% 26,8% 25,0% 6,3% 16,2% 27,0% 46,9% 36,2%
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f 38 32 70 36 32 68 39 32 71 36 32 68 37 32 69
f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

orientacija v okolju živl jenje in delo na kmeti ji  

v razl i čnih letnih čas ih

SKUPAJ

Tematski sklop: 

PROSTOR

okolica šole glavne smeri neba znači lnosti  domačega 

kra ja

nikoli

redko

včasih

pogosto

vedno



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

49 
 

Graf 7 prikazuje, da prihaja pri izvajanju nekaterih vsebin do manjših razlik med učitelji v 

mestih in na podeželju. Pri vsebinah glavne smeri neba, značilnosti domačega kraja in 

orientacija v okolju je vidno, da jih učitelji podeželskih šol izvajajo zunaj učilnice nekoliko 

pogosteje kot učitelji v mestih, vendar so te razlike premajhne, da bi jih lahko posploševali. 

Poleg tega je pri vsebini okolica šole ravno obratno, saj jo zunaj izvaja vedno ali pogosto 94,7 

% mestnih in 87,5 % podeželskih učiteljev. Pri vsebini življenje in delo na kmetiji v različnih 

letnih časih so razlike med učitelji v mestih in na podeželju očitne. Kar 46,0 % mestnih 

učiteljev vsebino izvaja zunaj učilnice redko ali nikoli, 27,0 % jih vsebino izvaja zunaj včasih 

in 27,0 % pogosto ali vedno. Po drugi strani 12,5 % podeželskih učiteljev vsebino zunaj 

izvaja redko ali nikoli, 46,9 % jih vsebino izvaja zunaj včasih in 40,6 % vedno ali pogosto. Na 

podlagi izračuna vrednosti x² preizkusa hipoteze neodvisnosti (x²=9,11; g=2) lahko s 

tveganjem, manjšim od 5 %, trdim, da se v osnovni množici med učitelji v mestih in na 

podeželju pojavljajo razlike glede izvajanja vsebine življenje in delo na kmetiji zunaj učilnice. 

To bi lahko pojasnili z dejstvom, da imajo učitelji na podeželju lažji dostop do kmetij in zato 

tam lažje organizirajo dejavnosti.  

 

3. 5. 2. 3 Tematski sklop: SNOVI 

Pri tematskem sklopu SNOVI sem za podrobno analizo izbrala vsebini lastnosti trdnih snovi 

in tekočin ter merjenje temperature. Tabela 10 prikazuje mnenje učiteljev o potrebi po 

izvajanju vsebin tematskega sklopa SNOVI zunaj učilnice. 

Tematski sklop:   lastnosti trdnih snovi  merjenje temperature 
SNOVI in tekočin         

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

sploh ni potrebno f 3 1 4 1 0 1 

  f % 7,3 % 3,1 % 5,5 % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 

ni potrebno f 18 18 36 4 8 12 

  f % 43,9 % 56,3 % 49,3 % 9,8 % 25,0 % 16,5 % 

priporočljivo f 18 9 27 13 6 19 

  f % 43,9 % 28,1 % 37,0 % 31,7 % 18,8 % 26,0 % 

zelo priporočljivo f 0 4 4 10 13 23 

  f % 0,0 % 12,5 % 5,5 % 24,4 % 40,6 % 31,5 % 

nujno f 2 0 2 13 5 18 

  f % 4,9 % 0,0 % 2,7 % 31,7 % 15,6 % 24,7 % 

SKUPAJ f 41 32 73 41 32 73 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 10: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa SNOVI zunaj učilnice. 
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Pri vsebini lastnosti trdnih snovi in tekočin, največ učiteljev (49,3 %) meni, da vsebine ni 

potrebno izvajati zunaj učilnice. 37,0 % učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati 

zunaj, 5,5 % jih meni, da je to zelo priporočljivo in 5,5 % jih meni, da vsebine zunaj sploh ni 

potrebno izvajati. Podobno so tudi pri vsebini merjenje temperature mnenja učiteljev dokaj 

deljena. 24,7 % učiteljev meni, da je vsebino merjenje temperature nujno potrebno izvajati 

zunaj, 31,5 % jih meni, da je izvajanje zunaj zelo priporočljivo, 26,0 % učiteljev meni, da je 

priporočljivo, medtem ko 16,5 % učiteljev meni, da izvajanje zunaj učilnice ni potrebno. V 

priročnikih k učbenikom ti dve vsebini res nimata veliko priporočenih dejavnosti, ki bi jih 

lahko učitelji organizirali zunaj učilnice, vendar nekateri učitelji vseeno menijo, da je 

izvajanje teh dveh vsebin zunaj učilnice potrebno. 

Za primerjavo potreb po izvajanju vsebin tematskega sklopa SNOVI zunaj učilnice med 

učitelji v mestih in na podeželju sem podatke iz tabele 10 predstavila tudi grafično (graf 8). 

 

Graf 8: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa SNOVI zunaj učilnice. 

Na grafu 8 je razvidno, da kar 51,2 % mestnih in 59,4 % podeželskih učiteljev meni, da 

vsebine lastnosti trdnih snovi in tekočin ni potrebno izvajati zunaj učilnice, medtem ko 43,9 

% mestnih in 28,1 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj. 

Tudi pri vsebini merjenje temperature ne prihaja do večjih razlik med učitelji v mestih in na 

podeželju. 56,1 % mestnih in 56,2 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino zelo 

priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj učilnice, obenem pa 12,2 % mestnih in 25,0 % 

podeželskih učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj.  
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Tabela 11 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebini tematskega 

sklopa SNOVI zunaj učilnice. 

Tematski sklop: lastnosti trdnih snovi  merjenje temperature 
SNOVI in tekočin         

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

nikoli f 10 9 19 3 1 4 

  f % 25,7 % 28,1 % 26,8 % 8,3 % 3,1 % 5,9 % 

redko f 16 11 27 6 8 14 

  f % 41,0 % 34,4 % 38,0 % 16,7 % 25,0 % 20,6 % 

včasih f 8 8 16 12 7 19 

  f % 20,5 % 25,0 % 22,5 % 33,3 % 21,9 % 27,9 % 

pogosto f 3 4 7 5 14 19 

  f % 7,7 % 12,5 % 9,9 % 13,9 % 43,8 % 27,9 % 

vedno f 2 0 2 10 2 12 

  f % 5,1 % 0,0 % 2,8 % 27,8 % 6,2 % 17,7 % 

SKUPAJ f 39 32 71 36 32 68 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 11: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa SNOVI zunaj učilnice. 

Vsebino lastnosti trdnih snovi in tekočin 22,5 % učiteljev zunaj učilnice izvaja včasih in 12,7 

% jih vsebino izvaja zunaj pogosto ali vedno. Presenetil me je podatek, da kar 64,8 % 

učiteljev vsebino lastnosti trdnih snovi in tekočin zunaj učilnice izvaja redko ali nikoli, kljub 

temu da so v nekaterih priročnikih k učbenikom predlagane dejavnosti, ki jih zunaj učilnice 

lahko izvajamo. Vsebino merjenje temperature 17,7 % učiteljev izvaja zunaj učilnice vedno, 

27,9 % učiteljev vsebino izvaja zunaj pogosto in 27,9 % učiteljev včasih. 

Za lažjo primerjavo, kako pogosto mestni in podeželski učitelji navajajo, da dejansko izvajajo 

vsebini tematskega sklopa SNOVI zunaj učilnice, sem podatke predstavila na grafu 9. 

 

Graf 9: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa SNOVI zunaj učilnice. 
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Na grafu 9 je vidno, da 66,7 % mestnih in 62,5 % podeželskih učiteljev vsebino lastnosti 

trdnih snovi in tekočin izvaja zunaj redko ali pa nikoli. Včasih to vsebino izvaja zunaj učilnice 

20,5 % mestnih in 25,0 % podeželskih učiteljev, pogosto ali vedno pa 12,8 % mestnih in 12,5 

% podeželskih učiteljev. Podatki kažejo, da med učitelji v mestih in na podeželju ne prihaja 

do velikih razlik v pogostosti izvajanja vsebine lastnosti trdnih snovi in tekočin zunaj učilnice. 

Podobno do razlik ne prihaja pri vsebini merjenje temperature, kjer 41,7 % mestnih in 50,0 % 

podeželskih učiteljev to vsebino izvaja zunaj vedno ali pogosto, 33,3 % mestnih in 21,9 % 

podeželskih učiteljev pa včasih. Presenetil me je podatek, da kar 25,0 % mestnih in 28,1 % 

podeželskih učiteljev te vsebine ne izvaja zunaj ali pa jo zunaj izvaja le redko. Menim, da bi 

učenci v prvem triletju morali imeti izkušnjo z merjenjem temperature zunaj učilnice, sploh 

zato, ker takšna dejavnost ne vzame veliko časa, za učence je koristna in jo lahko vključimo 

pri opazovanju vremena. 

 

3. 5. 2. 4 Tematski sklop: SILE IN GIBANJA 

Pri tematskem sklopu SILE IN GIBANJA sem za podrobno analizo izbrala vsebini gibanje 

živali in kako nastanejo sledovi gibanja. Tabela 12 prikazuje mnenje učiteljev o potrebi po 

izvajanju vsebin tematskega sklopa SILE IN GIBANJA zunaj učilnice. 

Tematski sklop:   gibanje živali   kako nastanejo sledovi  
SILE IN GIBANJA       gibanja     

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

sploh ni potrebno f 2 0 2 0 0 0 

  f % 4,9 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

ni potrebno f 9 10 19 6 5 11 

  f % 22,0 % 31,3 % 26,0 % 14,7 % 15,6 % 15,1 % 

priporočljivo f 21 10 31 25 15 40 

  f % 51,2 % 31,3 % 42,5 % 61,0 % 46,9 % 54,8 % 

zelo priporočljivo f 7 9 16 7 7 14 

  f % 17,0 % 28,1 % 21,9 % 17,0 % 21,9 % 19,1 % 

nujno f 2 3 5 3 5 8 

  f % 4,9 % 9,3 % 6,9 % 7,3 % 15,6 % 11,0 % 

SKUPAJ f 41 32 73 41 32 73 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 12: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa SILE IN GIBANJA 
zunaj učilnice. 

Pri vsebini gibanje živali 6,9 % učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj 

učilnice, 21,9 % učiteljev meni, da je vsebino zelo priporočljivo izvajati zunaj in 42,5 % 

učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj. Presenetil me je podatek, da kar 
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28,7 % učiteljev meni, da to ni potrebno. Pri vsebini kako nastanejo sledovi gibanja 11,0 % 

učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj, 19,1 % jih meni, da jo je zelo 

priporočljivo izvajati zunaj in 54,8 % jih meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj. 

Hkrati pa 15,1 % učiteljev meni, da vsebine zunaj ni potrebno izvajati.  

Za lažjo primerjavo učiteljev v mestih in na podeželju sem podatke iz tabele 12 predstavila 

tudi grafično (graf 10). 

 

Graf 10: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa SILE IN GIBANJA zunaj 
učilnice. 
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da je to vsebino priporočljivo izvajati zunaj učilnice. Hkrati kar 26,9 % mestnih in 31,3 % 
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presenetil, saj nisem pričakovala, da tako velik delež učiteljev ne čuti potrebe, da bi zunaj 
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takšne dejavnosti priporočajo. 
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preseneti podatek, da kar 14,7 % mestnih in 15,6 % podeželskih učiteljev meni, da vsebine 

nastajanje sledov gibanja sploh ni potrebno izvajati zunaj.  

Tabela 13 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebini tematskega 

sklopa SILE IN GIBANJA zunaj učilnice. 

Tematski sklop: gibanje živali   kako nastanejo sledovi  
SILE IN GIBANJA       gibanja     

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

nikoli f 8 5 13 5 2 7 

  f % 20,5 % 15,6 % 18,3 % 12,8 % 6,3 % 9,9 % 

redko f 16 9 25 13 10 23 

  f % 41,0 % 28,1 % 35,2 % 33,3 % 31,2 % 32,4 % 

včasih f 12 11 23 12 11 23 

  f % 30,8 % 34,4 % 32,4 % 30,8 % 34,4 % 32,4 % 

pogosto f 1 5 6 6 8 14 

  f % 2,6 % 15,6 % 8,5 % 15,4 % 25,0 % 19,7 % 

vedno f 2 2 4 3 1 4 

  f % 5,1 % 6,3 % 5,6 % 7,7 % 3,1 % 5,6 % 

SKUPAJ f 39 32 71 39 32 71 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 13: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa SILE IN GIBANJA zunaj učilnice. 

Vsebino gibanje živali 5,6 % učiteljev izvaja zunaj vedno, 8,5 % učiteljev izvaja vsebino 

zunaj pogosto in 32,4 % učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih. Obenem kar 35,2 % učiteljev 

to vsebino izvaja zunaj redko in 18,3 % učiteljev te vsebine zunaj sploh ne izvaja. Ta podatek 

me je presenetil, saj se vsebina gibanje živali prepleta z vsebinami iz tematskega sklopa ŽIVA 

BITJA, ko učenci opazujejo gibanje živali, ki živijo na travniku, v gozdu, v parku, na vrtu, v 

živalskem vrtu … 

Tudi pri vsebini kako nastanejo sledovi gibanja me preseneti podatek, da 9,9 % učiteljev te 

vsebine nikoli ne izvaja zunaj in kar 32,4 % učiteljev vsebino izvaja zunaj redko. Glede na to, 

da skoraj vsi priročniki vsaj v zimskem času predlagajo, naj učenci iščejo sledi živali, ki so 

hodile v snegu, sem bila nad velikim deležem neizvajanja te vsebine zunaj presenečena. Kljub 

temu 32,4 % učiteljev to vsebino izvaja zunaj učilnice včasih, 19,7 % učiteljev jo izvaja 

pogosto in 5,6 % učiteljev vedno. 

Za lažjo primerjavo, kako pogosto mestni in podeželski učitelji vsebini iz tematskega sklopa 

SILE IN GIBANJA izvajajo zunaj učilnice, sem podatke iz tabele 13 prikazala na grafu 11. 
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Graf 11: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa SILE IN GIBANJA zunaj učilnice. 

Na grafu 11 je razvidno, da 61,5 % mestnih in 43,7 % podeželskih učiteljev vsebino gibanje 

živali zunaj učilnice izvaja redko ali pa nikoli. Včasih vsebino zunaj izvaja 30,8 % mestnih in 

34,4 % podeželskih učiteljev, pogosto ali vedno pa le 7,7 % mestnih in 21,9 % podeželskih 

učiteljev. Razlike med učitelji v mestih in na podeželju so pri vsebini gibanje živali 

premajhne, da bi bile statistično pomembne. Tudi pri vsebini nastajanje sledov gibanja kar 

46,1 % mestnih in 37,5 % podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj učilnice redko ali pa 

vsebine zunaj sploh ne izvaja. Včasih vsebino zunaj izvaja 30,8 % mestnih in 34,4 % 

podeželskih učiteljev, medtem ko vsebino pogosto ali vedno zunaj učilnice izvaja 23,1 % 

mestnih in 28,1 % podeželskih učiteljev. Pri pogostosti izvajanja vsebine nastajanje sledov 

gibanja zunaj učilnice so učitelji torej zelo deljeni, vendar med učitelji v mestih in na 

podeželju do velikih razlik ne prihaja.  

Če primerjamo grafa 10 in 11, vidimo, da so potrebe po izvajanju vsebin gibanje živali in 

nastajanje sledov gibanja precej večje, kot pa je dejansko izvajanje teh dveh vsebin zunaj 

učilnice. Očitno kar nekaj učiteljev meni, da bi bilo potrebno vsebini izvajati zunaj učilnice, 

ampak potem naletijo na ovire in jih zunaj ne izvedejo.  
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3. 5. 2. 5 Tematski sklop: POJAVI 

Pri tematskem sklopu POJAVI sem za podrobno analizo izbrala vsebine opazovanje 

vremenskih stanj in pojavov, vremenska stanja v različnih letnih časih ter gibanje oblakov in 

veter. Tabela 14 prikazuje mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa 

POJAVI zunaj učilnice.  

Tematski sklop:   opazovanje vremenskih  vremenska stanja v    gibanje oblakov, veter 

POJAVI stanj in pojavov   različnih letnih časih       

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

sploh ni potrebno f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

ni potrebno f 2 0 2 1 0 1 0 2 2 

  f % 4,9 % 0,0 % 2,7 % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 6,2 % 2,7 % 

priporočljivo f 12 4 16 14 4 18 7 8 15 

  f % 29,3 % 12,5 % 21,9 % 34,2 % 12,5 % 24,7 % 17,0 % 25,0 % 20,6 % 

zelo priporočljivo f 16 22 38 16 23 39 14 9 23 

  f % 39,0 % 68,8 % 52,1 % 39,0 % 71,9 % 53,4 % 34,2 % 28,2 % 31,5 % 

nujno f 11 6 17 10 5 15 20 13 33 

  f % 26,8 % 18,7 % 23,3 % 24,4 % 15,6 % 20,6 % 48,8 % 40,6 % 45,2 % 

SKUPAJ f 41 32 73 41 32 73 41 32 73 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 14: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa POJAVI zunaj učilnice. 

Pri vsebini opazovanje vremenskih stanj in pojavov večina učiteljev meni, da je vsebino nujno 

potrebno (23,3 %), zelo priporočljivo (52,1 %) ali priporočljivo (21,9 %) izvajati zunaj 

učilnice. Podobno mnenje imajo učitelji tudi pri vsebini vremenska stanja v različnih letnih 

časih, saj jih 20,6 % meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj, 53,4 % jih meni, da je 

vsebino zelo priporočljivo izvajati zunaj in 24,7 % učiteljev meni, da je izvajanje zunaj 

priporočljivo. Tudi glede vsebine gibanje oblakov in veter večina učiteljev meni, da je to 

vsebino nujno potrebno (45,2 %), zelo priporočljivo (31,5 %) ali priporočljivo (20,6 %) 

izvajati zunaj učilnice. Pri vseh treh vsebinah sta po eden ali dva učitelja v anketi označila, da 

vsebine ni potrebno izvajati zunaj, kar je presenetljivo glede na veliko predlaganih dejavnosti 

v priročnikih k učbenikom. 

Podatke iz tabele 14 sem zaradi lažje primerjave mestnih in podeželskih učiteljev predstavila 

v grafu 12. 
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Graf 12: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa POJAVI zunaj učilnice. 

Na grafu 12 vidimo, da 65,8 % mestnih in 87,5 % podeželskih učiteljev meni, da je izvajanje 

vsebine opazovanje vremenskih stanj zunaj učilnice nujno potrebno ali zelo priporočljivo. 

Podobno je tudi pri vsebini vremenska stanja v različnih letnih časih, saj 63,4 % mestnih in 

87,5 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno ali zelo priporočljivo izvajati 

zunaj učilnice. Nasprotno je pri vsebini gibanje oblakov in veter, kjer več mestnih (83,0 %) 

kot podeželskih (68,8 %) učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno ali zelo priporočljivo 

izvajati zunaj učilnice. Pri vseh treh vsebinah se mnenje med podeželskimi in mestnimi 

učitelji nekoliko razlikuje, vendar razlike niso statistično pomembne. 

Tabela 15 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebine tematskega 

sklopa POJAVI zunaj učilnice. 

Tematski sklop: opazovanje vremenskih  vremenska stanja v    gibanje oblakov, veter 

POJAVI stanj in pojavov   različnih letnih časih       

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

nikoli f 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

  f % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,4 % 2,6 % 0,0 % 1,4 % 

redko f 1 1 2 1 2 3 2 1 3 

  f % 2,6 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 6,3 % 4,2 % 5,1 % 3,1 % 4,2 % 

včasih f 12 10 22 11 6 17 6 10 16 

  f % 30,7 % 31,3 % 31,0 % 28,2 % 18,7 % 23,9 % 15,4 % 31,2 % 22,6 % 

pogosto f 15 15 30 12 17 29 10 15 25 

  f % 38,5 % 46,9 % 42,2 % 30,7 % 53,1 % 40,9 % 25,6 % 46,9 % 35,2 % 

vedno f 11 6 17 14 7 21 20 6 26 

  f % 28,2 % 18,7 % 24,0 % 35,9 % 21,9 % 29,6 % 51,3 % 18,8 % 36,6 % 

SKUPAJ f 39 32 71 39 32 71 39 32 71 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 15: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa POJAVI zunaj učilnice. 
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Vsebino opazovanje vremenskih stanj in pojavov 24,0 % učiteljev vedno izvaja zunaj učilnice, 

42,2 % jih vsebino izvaja zunaj pogosto in 31,0 % jih vsebino izvaja zunaj včasih. Vsebino 

vremenska stanja v različnih letnih časih 29,6 % učiteljev vedno izvaja zunaj učilnice, 40,9 % 

jih vsebino izvaja zunaj pogosto in 23,9 % jih vsebino zunaj izvaja včasih. Tudi pri izvajanju 

vsebine gibanje oblakov in veter so podatki podobni, saj 36,6 % učiteljev vsebino vedno 

izvaja zunaj, 35,2 % učiteljev vsebino izvaja zunaj pogosto in 22,6 % učiteljev vsebino izvaja 

zunaj včasih. Samo nekaj učiteljev je pri vsebinah tematskega sklopa POJAVI označilo, da 

izvajajo vsebine zunaj učilnice redko ali nikoli.  

Za lažjo primerjavo, kako pogosto učitelji v mestih in na podeželju izvajajo zunaj učilnice 

vsebine tematskega sklopa POJAVI, sem podatke iz tabele 15 predstavila tudi na grafu 13. 

 

Graf 13: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa POJAVI zunaj učilnice. 

Z grafa 13 je razvidno, da med učitelji v mestih in na podeželju ne prihaja do velikih razlik pri 

izvajanju vsebin tematskega sklopa POJAVI zunaj učilnice. Pri vseh treh izbranih vsebinah 

vsaj 65 % mestnih in podeželskih učiteljev vsebino zunaj učilnice izvaja pogosto ali vedno. 

Če primerjamo grafa 12 in 13, vidimo, da so mnenja učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin 

tematskega sklopa POJAVI zunaj učilnice zelo podobna dejanski obravnavi, kar verjetno 

pomeni, da pri organizaciji teh vsebin zunaj učilnice ne naletijo na veliko ovir. 
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3. 5. 2. 6 Tematski sklop: ŽIVA BITJA 

Pri tematskem sklopu ŽIVA BITJA sem za podrobno analizo izbrala vsebine pogoji za 

življenje živali, pogoji za življenje rastlin, razvoj rastline iz semena, spoznavanje vrta kot 

življenjskega okolja, značilna okolja v Sloveniji, rastline in živali v gozdu ter rastline in živali 

na travniku. Zaradi obsežnosti tega tematskega sklopa sem vsebine razdelila v dva dela. 

Tabela 16 prikazuje mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju izbranih vsebin tematskega 

sklopa ŽIVA BITJA (1. del) zunaj učilnice.  

Tematski sklop:   pogoji za življenje   pogoji za življenje    razvoj rastline iz semena 

ŽIVA BITJA živali     rastlin           

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

sploh ni potrebno f 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

  f % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 

ni potrebno f 17 10 27 15 12 27 20 8 28 

  f % 41,5 % 31,3 % 37,0 % 36,6 % 37,5 % 37,0 % 48,8 % 25,0 % 38,4 % 

priporočljivo f 15 13 28 19 11 30 16 11 27 

  f % 36,6 % 40,6 % 38,4 % 46,4 % 34,4 % 41,1 % 39,1 % 34,4 % 37,0 % 

zelo priporočljivo f 7 7 14 5 6 11 3 12 15 

  f % 17,1 % 21,9 % 19,2 % 12,2 % 18,7 % 15,1 % 7,3 % 37,5 % 20,6 % 

nujno f 1 2 3 1 3 4 1 1 2 

  f % 2,4 % 6,2 % 4,1 % 2,4 % 9,4 % 5,5 % 2,4 % 3,1 % 2,7 % 

SKUPAJ f 41 32 73 41 32 73 41 32 73 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 16: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (1. del) 
zunaj učilnice. 

Iz tabele 16 je razvidno, da glede vsebine pogoji za življenje živali 4,1 % učiteljev meni, da je 

vsebino nujno potrebno izvajati zunaj, 19,2 % učiteljev meni, da je zelo priporočljivo in 

38,4% jih meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj učilnice. Vendar pa kar 38,3 % 

učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj. Podobno je tudi pri vsebini pogoji za 

življenje rastlin, saj kar 38,3 % učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj, medtem 

ko jih 41,1 % meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj, 15,1 % meni, da je to zelo 

priporočljivo in 5,5% učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj učilnice. 

Podobna mnenja imajo učitelji tudi o vsebini razvoj rastline iz semena, pri čemer jih 39,7 % 

meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj, 37,0 % jih meni, da je priporočljivo, 20,6 % jih 

meni, da je zelo priporočljivo, in 2,7 % jih meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj 

učilnice. Zagotovo me je pri vseh treh vsebinah presenetil velik delež učiteljev, ki menijo, da 

vsebin ni potrebno izvajati zunaj, vendar je res, da te vsebine v priročnikih k učbenikom 

nimajo priporočenih veliko dejavnosti, ki bi jih lahko učitelji organizirali zunaj, ampak je 

opisanih ogromno dejavnosti, ki jih lahko učenci izvajajo v učilnici. 
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Podatke iz tabele 16 sem za nazornejšo primerjavo mestnih in podeželskih učiteljev 

predstavila tudi na grafu 14. 

 

Graf 14: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (1. del) zunaj 
učilnice. 

Glede vsebine pogoji za življenje živali 43,9 % mestnih in 31,3 % podeželskih učiteljev meni, 

da vsebine ni potrebno izvajati zunaj učilnice, 36,6 % mestnih in 40,6% podeželskih učiteljev 

meni, da je priporočljivo in 19,5% mestnih in 28,1 % podeželskih učiteljev meni, da je 

vsebino zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj. O vsebini pogoji za življenje 

rastlin 39,0 % mestnih in 37,5 % podeželskih učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati 

zunaj, 46,4 % mestnih in 34,4 % podeželskih učiteljev meni, da je priporočljivo in 14,6 % 

mestnih in 28,1 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino zelo priporočljivo ali nujno 

potrebno izvajati zunaj učilnice. Pri obeh vsebinah vidimo majhno razliko med učitelji v 

mestih in na podeželju, vendar ta razlika statistično ni pomembna.  

Pri vsebini razvoj rastline iz semena pa je razlika med mestnimi in podeželskimi učitelji 

večja, saj 51,2 % mestnih in 25,0 % podeželskih učiteljev meni, da vsebine ni potrebno 

izvajati zunaj, 39,1 % mestnih in 34,4 % podeželskih učiteljev meni, da je priporočljivo in le 

9,7 % mestnih in kar 40,6 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino zelo priporočljivo ali 

nujno potrebno izvajati zunaj učilnice. Po izračunu vrednosti x² preizkusa hipoteze 

neodvisnosti (x²=10,58; g=2) lahko s tveganjem, manjšim od 1 %, trdim, da se v osnovni 

množici med učitelji v mestih in na podeželju pojavljajo razlike glede potreb po izvajanju 

vsebine razvoj rastline iz semena zunaj učilnice. Podatki torej kažejo, da podeželski učitelji 
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bolj poudarjajo potrebo po izvajanju te vsebine zunaj učilnice. Ali prihaja do razlik med 

mestnimi in podeželskimi učitelji tudi pri dejanski obravnavi zunaj učilnice, se vidi v tabeli 17 

in na grafu 15. 

Tabela 17 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebine tematskega 

sklopa ŽIVA BITJA (1. del) zunaj učilnice. 

Tematski sklop: pogoji za življenje   pogoji za življenje    razvoj rastline iz semena 
ŽIVA BITJA živali     rastlin           

  mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

nikoli f 10 2 12 7 3 10 11 4 15 

  f % 26,3 % 6,2 % 17,2 % 18,0 % 9,4 % 14,1 % 29,0 % 12,5 % 21,5 % 

redko f 17 12 29 13 11 24 11 7 18 

  f % 44,8 % 37,5 % 41,4 % 33,3 % 34,4 % 33,8 % 29,0 % 21,9 % 25,7 % 

včasih f 9 15 24 14 10 24 9 10 19 

  f % 23,7 % 46,9 % 34,3 % 35,9 % 31,2 % 33,8 % 23,6 % 31,3 % 27,1 % 

pogosto f 1 3 4 3 4 7 6 9 15 

  f % 2,6 % 9,4 % 5,7 % 7,7 % 12,5 % 9,9 % 15,8 % 28,1 % 21,4 % 

vedno f 1 0 1 2 4 6 1 2 3 

  f % 2,6 % 0,0 % 1,4 % 5,1 % 12,5 % 8,4 % 2,6 % 6,2 % 4,3 % 

SKUPAJ f 38 32 70 39 32 71 38 32 70 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 17: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (1. del) zunaj učilnice. 

17,2 % učiteljev vsebine pogoji za življenje živali nikoli ne izvaja zunaj učilnice, 41,4 % 

vsebino izvaja zunaj redko, 34,3 % učiteljev jo izvaja zunaj včasih, medtem ko le 7,1 % 

učiteljev vsebino izvaja zunaj pogosto ali vedno. Podobno je tudi pri vsebini pogoji za 

življenje rastlin, saj je 14,1 % učiteljev zunaj ne izvaja nikoli, 33,8% jo zunaj izvaja redko, 

33,8 % včasih, 18,3 % učiteljev pa vsebino izvaja zunaj učilnice vedno ali pogosto. Vsebina 

razvoj rastline iz semena ima v priročnikih k učbenikom predlaganih nekaj dejavnosti za 

izvajanje zunaj učilnice, vendar podatki kažejo, da kar 21,5 % učiteljev te vsebine nikoli ne 

izvaja zunaj učilnice, 25,7 % učiteljev pa to vsebino izvaja zunaj redko. 

Pri vseh treh vsebinah tega tematskega sklopa je vidno, da so potrebe učiteljev po izvajanju 

teh vsebin zunaj učilnice nekoliko večje, kot je dejanska obravnava, kar najverjetneje pomeni, 

da učitelji pri organizaciji naletijo na določene ovire, zaradi katerih teh vsebin zunaj učilnice 

nato ne izvajajo.  
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Graf 15 prikazuje, kako pogosto učitelji v mestu in na podeželju navajajo, da dejansko 

izvajajo vsebine tematskega sklopa ŽIVA BITJA (1. del) zunaj učilnice. 

 

Graf 15: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (1. del) zunaj učilnice. 

Vsebino pogoji za življenje živali 71,1 % mestnih in 43,7 % podeželskih učiteljev zunaj 

učilnice izvaja redko ali nikoli, 23,7 % mestnih in 46,9 % podeželskih učiteljev izvaja vsebino 

zunaj včasih, medtem ko pogosto ali vedno vsebino zunaj izvaja le 5,3 % mestnih in 9,4 % 

podeželskih učiteljev. Ker je razlika med mestnimi in podeželskimi učitelji pri vsebini pogoji 

za življenje živali precej očitna, sem izračunala vrednost x² preizkusa hipoteze neodvisnosti 

(x²=5,34; g=2) in ugotovila, da razlika statistično ni pomembna. Pri vsebini pogoji za življenje 

rastlin med učitelji v mestih in na podeželju ne prihaja do večjih razlik, saj 51,3 % mestnih in 

43,8 % podeželskih učiteljev vsebino zunaj izvaja redko ali nikoli, 35,9 % mestnih in 31,2 % 

podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih in 12,8 % mestnih in 25,0 % podeželskih 

učiteljev vsebino izvaja zunaj vedno ali pogosto. Do malo večjih razlik prihaja pri vsebini 

razvoj rastlin iz semena, kjer do najizrazitejše razlike pride pri mestnih (58,0 %) in 

podeželskih učiteljih (34,4 %), ki vsebino izvajajo zunaj redko ali nikoli. Toda med učitelji, ki 

vsebine izvajajo zunaj včasih (23,6 % mestnih in 31, 3% podeželskih učiteljev), ter učitelji, ki 

vsebine izvajajo zunaj pogosto ali vedno (18,4 % mestnih in 34,3 % podeželskih učiteljev), so 

razlike manjše in statistično niso pomembne.  
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Tabela 18 prikazuje mnenja učiteljev o potrebi po izvajanju ostalih vsebin tematskega sklopa 

ŽIVA BITJA (2. del).  

 

Tabela 18: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (2. del) 
zunaj učilnice. 

Te vsebine imajo v priročnikih največ predlaganih dejavnosti, ki jih lahko učenci izvajajo 

zunaj učilnice in s tem se skladajo tudi mnenja učiteljev. Da je nujno potrebno zunaj učilnice 

izvajati vsebino spoznavanje vrta kot življenjskega okolja, meni 47,9 % učiteljev, 37,0 % jih 

meni, da je to zelo priporočljivo in 15,1 % učiteljev meni, da je priporočljivo. 39,8 % učiteljev 

meni, da je vsebino značilna okolja v Sloveniji nujno potrebno izvajati zunaj, medtem ko jih 

45,2 % meni, da je to zelo priporočljivo in 12,3 % učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo 

izvajati zunaj. Podobno tudi o vsebini rastline in živali v gozdu 34,2 % učiteljev meni, da je 

vsebino nujno potrebno izvajati zunaj, 37,0 % jih meni, da je zelo priporočljivo in 24,7 % 

učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj. Tudi o vsebini rastline in živali na 

travniku 35,6 % učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj, 45,2 % jih meni, 

da je zelo priporočljivo, in 16,5 % učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj 

učilnice.  

Nekaj učiteljev meni, da vsebin značilna okolja v Sloveniji, rastline in živali v gozdu ter 

rastline in živali na travniku ni potrebno izvajati zunaj učilnice, vendar menim, da se pri teh 

vsebinah ponuja toliko konkretnih dejavnosti za izvajanje zunaj učilnice, da bi z izvajanjem 

teh vsebin v učilnici učence prikrajšali za neposredne izkušnje v naravi. 

Za lažjo primerjavo mnenja učiteljev v mestih in na podeželju sem podatke iz tabele 18 

predstavila tudi grafično (graf 16). 

mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ
f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
f 0 0 0 1 1 2 2 1 3 1 1 2
f % 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 3,1% 2,7% 4,9% 3,1% 4,1% 2,4% 3,1% 2,7%
f 6 5 11 7 2 9 15 3 18 10 2 12
f % 14,6% 15,6% 15,1% 17,1% 6,3% 12,3% 36,6% 9,4% 24,7% 24,4% 6,3% 16,5%
f 17 10 27 16 17 33 15 12 27 20 13 33
f % 41,5% 31,3% 37,0% 39,0% 53,1% 45,2% 36,6% 37,5% 37,0% 48,8% 40,6% 45,2%
f 18 17 35 17 12 29 9 16 25 10 16 26
f % 43,9% 53,1% 47,9% 41,5% 37,5% 39,8% 21,9% 50,0% 34,2% 24,4% 50,0% 35,6%
f 41 32 73 41 32 73 41 32 73 41 32 73
f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Graf 16: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (2. del) zunaj 
učilnice. 

Graf 16 prikazuje, da se med učitelji v mestih in na podeželju ne pojavljajo večje razlike glede 

mnenj o potrebah po izvajanju vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA zunaj učilnice. 85,4 % 

mestnih in 84,4 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino spoznavanje vrta nujno potrebno 

ali zelo priporočljivo izvajati zunaj učilnice, medtem ko 14,6 % mestnih in 15,6 % 

podeželskih učiteljev meni, da je priporočljivo. Podobno tudi pri vsebini značilna okolja v 

Sloveniji 80,5 % mestnih in 90,6 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno 

ali zelo priporočljivo izvajati zunaj učilnice. Opaznejšo razliko med mestnimi in podeželskimi 

učitelji vidimo pri vsebini rastline in živali v gozdu, kjer le 58,5 % mestnih in kar 87,5 % 

podeželskih učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno ali zelo priporočljivo izvajati zunaj 

učilnice, medtem ko 36,6 % mestnih in 9,4 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino 

priporočljivo izvajati zunaj. Do te sicer majhne razlike pride najverjetneje zato, ker imajo 

podeželske šole lažji dostop do gozdov kot mestne šole. Tudi pri vsebini rastline in živali na 

travniku opazimo med mestnimi in podeželskimi učitelji majhno razliko, saj 73,2 % mestnih 

in 90,6 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno ali zelo priporočljivo 

izvajati zunaj učilnice, medtem ko 24,4 % mestnih in 6,3 % podeželskih učiteljev meni, da je 

vsebino priporočljivo izvajati zunaj učilnice. Podatki na grafu 16 kažejo, da imajo učitelji v 

mestih in na podeželju podobno mnenje glede potreb po izvajanju vsebin tematskega sklopa 

ŽIVA BITJA zunaj učilnice.  

Tabela 19 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebine tematskega 

sklopa ŽIVA BITJA (2. del) zunaj učilnice. 
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Tabela 19: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (2. del) zunaj učilnice. 

36,6 % učiteljev vsebino spoznavanje vrta zunaj učilnice izvaja vedno, 39,5 % jo izvaja zunaj 

pogosto in 16,9 % včasih. Vsebino značilna okolja v Sloveniji 31,4 % učiteljev vedno izvaja 

zunaj učilnice, 38,6 % vsebino izvaja zunaj pogosto in 22,9 % včasih. Podobno tudi vsebino 

rastline in živali v gozdu 26,8 % učiteljev zunaj izvaja vedno, 39,4 % vsebino izvaja zunaj 

pogosto in 21,1 % vsebino izvaja zunaj včasih. Vsebino rastline in živali na travniku 45,7 % 

učiteljev vedno izvaja zunaj učilnice, 38,6 % izvaja vsebino zunaj pogosto in 11,4 % jo izvaja 

zunaj včasih. Kot pričakovano, učitelji vse štiri vsebine izvajajo zunaj učilnice kar pogosto, 

vendar je bilo mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin zunaj učilnice (v tabeli 18) 

vseeno drugačno od dejanske obravnave. To pomeni, da se učiteljem zdi izvajanje vsebin 

zunaj učilnice potrebno, toda pri organizaciji vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA zunaj 

učilnice naletijo na ovire, zaradi katerih pouka zunaj ne izvedejo.  

Za primerjavo mestnih in podeželskih učiteljev sem podatke ponazorila še grafično (graf 17). 

 

Graf 17: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa ŽIVA BITJA (2. del) zunaj učilnice. 
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Vsebino spoznavanje vrta vedno ali pogosto zunaj učilnice izvaja 66,7 % mestnih in 87,4 % 

podeželskih učiteljev, medtem ko jo včasih zunaj izvaja 25,6 % mestnih in 6,3 % podeželskih 

učiteljev. Vsebino značilna okolja v Sloveniji vedno ali pogosto zunaj učilnice izvaja 65,8 % 

mestnih in 75,0 % podeželskih učiteljev, medtem ko jo včasih zunaj izvaja 31,6 % mestnih in 

12,5 % podeželskih učiteljev. Vsebino rastline in živali v gozdu 53,9 % mestnih in 81,3 % 

podeželskih učiteljev izvaja zunaj učilnice vedno ali pogosto, 28,2 % mestnih in 12,5 % 

podeželskih učiteljev pa vsebino izvaja zunaj včasih. Pri tej vsebini kar 17,9 % mestnih 

učiteljev vsebino izvaja zunaj redko ali pa nikoli, kar bi lahko pripisali slabšemu dostopu do 

gozda. Vsebino rastline in živali na travniku 81,6 % mestnih in 87,5 % podeželskih učiteljev 

izvaja zunaj učilnice vedno ali pogosto, medtem ko 13,1 % mestnih in 9,4 % podeželskih 

učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih.  

Na grafu 17 je vidno, da pri vseh štirih vsebinah prihaja do majhnih razlik med mestnimi in 

podeželskimi učitelji, saj podatki kažejo, da podeželski učitelji vsebine tematskega sklopa 

ŽIVA BITJA nekoliko pogosteje izvajajo zunaj učilnice kot mestni učitelji. Razlike pa so 

vendarle premajhne, da bi jih lahko posploševali.  

 

3. 5. 2. 7 Tematski sklopi: ČLOVEK, JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI 

Vsebine tematskih sklopov ČLOVEK, JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI sem vključila v 

skupno poglavje. To so vsebine pomen telesne vadbe in počitka, kako prositi za pomoč v 

nevarnih situacijah, pomembnost nekaterih ustanov za življenje ljudi ter različni poklici v 

družbi. Tabela 20 prikazuje mnenja učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskih sklopov 

ČLOVEK, JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI zunaj učilnice. 

 

Tabela 20: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskih sklopov ČLOVEK, JAZ, 
SKUPNOSTI in ODNOSI zunaj učilnice. 
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Pri vsebini pomen telesne vadbe in počitka 24,7 % učiteljev meni, da je vsebino zelo 

priporočljivo izvajati zunaj učilnice, 37,0 % jih meni, da je vsebino priporočljivo izvajati 

zunaj in 31,5 % učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj. Pri vsebini kako prositi 

za pomoč v nevarnih situacijah 74,1 % učiteljev meni, da te vsebine ni potrebno izvajati 

zunaj, in 20,5 % jih meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj. O vsebini pomembnost 

nekaterih ustanov večina učiteljev meni, da vsebine ni potrebno (43,9 %) izvajati zunaj 

učilnice ali pa da je vsebino priporočljivo (42,5 %) izvajati zunaj. Podobno so mnenja 

učiteljev zelo deljena tudi pri vsebini različni poklici v družbi, saj jih 60,3 % meni, da te 

vsebine ni potrebno izvajati zunaj učilnice, medtem ko jih 39,7 % meni, da je vsebino 

priporočljivo ali zelo priporočljivo izvajati zunaj učilnice. Iz tabele 20 je razvidno, da so pri 

vseh štirih vsebinah mnenja učiteljev o potrebi po izvajanju teh vsebin zunaj učilnice zelo 

deljena. 

Za lažjo primerjavo mnenj učiteljev v mestih in na podeželju sem podatke iz tabele 20 

predstavila tudi grafično (graf 18). 

 

Graf 18: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskih sklopov ČLOVEK, JAZ, 
SKUPNOSTI in ODNOSI zunaj učilnice. 

Pri vsebini pomen telesne vadbe in počitka prihaja do majhnih razlik med mestnimi in 

podeželskimi učitelji, saj 36,6 % mestnih in 31,2 % podeželskih učiteljev meni, da vsebine ni 

potrebno izvajati zunaj učilnice, 46,3 % mestnih in 25,0 % podeželskih učiteljev meni, da je 

vsebino priporočljivo izvajati zunaj, in 17,1 % mestnih in 43,8 % podeželskih učiteljev meni, 

da je vsebino zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj učilnice. Pri vsebini kako 

prositi za pomoč v nevarnih situacijah se večina mestnih (80,5 %) in podeželskih (65,6 %) 
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učiteljev strinja, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj učilnice. O vsebini pomembnost 

nekaterih ustanov 58,6 % mestnih in 40,6 % podeželskih učiteljev meni, da vsebine ni 

potrebno izvajati zunaj, medtem ko 39,0 % mestnih in 46,9 % podeželskih učiteljev meni, da 

je vsebino priporočljivo izvajati zunaj učilnice. Tudi pri vsebini različni poklici v družbi se 

večina mestnih (58,5 %) in podeželskih (62,5 %) učiteljev strinja, da vsebine ni potrebno 

izvajati zunaj učilnice, medtem ko 31,7 % mestnih in 34,4 % podeželskih učiteljev meni, da je 

vsebino priporočljivo izvajati zunaj učilnice.  

V tabeli vidimo, da učitelji niso izrazili velike potrebe po izvajanju izbranih vsebin tematskih 

sklopov ČLOVEK, JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI zunaj učilnice, kar je bilo pričakovano, 

saj imajo te vsebine tudi v priročnikih k učbenikom le malo predlaganih dejavnosti, ki bi jih 

učenci lahko izvajali zunaj. Prav tako ne vemo, ali so učitelji pri odgovarjanju upoštevali, da 

pouk zunaj učilnice zajema tudi obisk trgovine, pošte, banke, bolnišnice … 

Tabela 21 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebine tematskih 

sklopov ČLOVEK, JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI zunaj učilnice. 

 

Tabela 21: Pogostost izvajanja vsebin tematskih sklopov ČLOVEK, JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI 
zunaj učilnice. 

Pri vsebini pomen telesne vadbe in počitka so odgovori učiteljev precej deljeni, saj vsebino 

vedno zunaj učilnice izvaja 11,4 % učiteljev, pogosto 24,3 % učiteljev, včasih 20,0 % 

učiteljev, redko 31,4 % učiteljev in 12,9 % učiteljev vsebine ne izvaja zunaj nikoli. Vsebine 

kako prositi za pomoč v nevarnih situacijah 38,0 % učiteljev nikoli ne izvaja zunaj, 33,8 % 

učiteljev vsebino izvaja zunaj redko in 16,9 % učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih. Podobno 

je tudi pri vsebini pomembnost nekaterih ustanov, saj 23,9 % učiteljev vsebine nikoli ne 

izvaja zunaj učilnice, 23,7 % učiteljev vsebino zunaj izvaja redko in 29,0 % učiteljev vsebino 
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mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ
f 5 4 9 18 9 27 10 7 17 14 5 19
f % 13,2% 12,5% 12,9% 46,1% 28,2% 38,0% 25,6% 21,9% 23,9% 36,8% 15,6% 27,2%
f 11 11 22 12 12 24 14 9 23 9 13 22
f % 28,9% 34,4% 31,4% 30,8% 37,5% 33,8% 36,0% 28,1% 32,4% 23,7% 40,6% 31,4%
f 11 3 14 6 6 12 10 9 19 11 11 22
f % 28,9% 9,4% 20,0% 15,4% 18,7% 16,9% 25,6% 28,1% 26,7% 29,0% 34,4% 31,4%
f 8 9 17 2 3 5 3 3 6 4 1 5
f % 21,1% 28,1% 24,3% 5,1% 9,4% 7,1% 7,7% 9,4% 8,5% 10,5% 3,1% 7,1%
f 3 5 8 1 2 3 2 4 6 0 2 2
f % 7,9% 15,6% 11,4% 2,6% 6,2% 4,2% 5,1% 12,5% 8,5% 0,0% 6,3% 2,9%
f 38 32 70 39 32 71 39 32 71 38 32 70
f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

pomen telesne vadbe in 

poči tka

kako pros i ti  za  pomoč v 

nevarnih s i tuaci jah

pomembnost nekaterih 

us tanov za živl jenje l judi
različni poklici  v družbi

nikoli

včasih

pogosto

vedno

SKUPAJ

Tematski  sklopi: 

ČLOVEK, JAZ, 

SKUPNOSTI, ODNOSI

redko



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

69 
 

31,3 % učiteljev vsebino zunaj izvaja redko in 31,4 % učiteljev vsebino izvaja zunaj učilnice 

včasih. Pri zadnjih treh vsebinah so učitelji, ki vsebine izvajajo zunaj učilnice pogosto ali 

vedno, v manjšini. To je bilo pričakovano, saj vsebine v priročnikih k učbenikom nimajo 

predlaganih veliko dejavnosti, ki bi jih lahko učitelji organizirali zunaj, poleg tega ne moremo 

biti prepričani, da so učitelji pri odgovarjanju upoštevali, da pouk zunaj učilnice zajema tudi 

obisk trgovine, pošte, banke, bolnišnice … 

Za primerjavo, kako pogosto te vsebine zunaj učilnice izvajajo učitelji v mestih in na 

podeželju, sem podatke prikazala tudi na grafu 19.  

 

Graf 19: Pogostost izvajanja vsebin tematskih sklopov ČLOVEK, JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI 
zunaj učilnice. 
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ponujenih veliko dejavnosti za izvajanje zunaj učilnice, kar 29,0 % mestnih in 43,7 % 

podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj vedno ali pogosto. Najverjetneje nekateri učitelji to 

vsebino medpredmetno povezujejo s športno vzgojo, saj lahko z učenci med vsakim 

sprehodom v okolico naredimo nekaj kratkih telovadnih vaj. Vsebino kako prositi za pomoč v 

nevarnih situacijah kar 76,9 % mestnih in 65,7 % podeželskih učiteljev izvaja zunaj redko ali 

nikoli, medtem ko precej manjši deleži učiteljev vsebino zunaj izvajajo včasih, pogosto ali 

vedno. Tudi vsebino pomembnost nekaterih ustanov za življenje ljudi kar 61,6 % mestnih in 

50,0 % podeželskih učiteljev ne izvaja zunaj učilnice, 25,6 % mestnih in 28,1 % podeželskih 

učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih in 12,8 % mestnih in 21,9 % podeželskih učiteljev 
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mestnih in 56,2 % podeželskih učiteljev izvaja zunaj redko ali nikoli, medtem ko 29,0 % 

mestnih in 31,4 % podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih.  

Iz tabele 19 je razvidno, da glede pogostosti izvajanja vsebin tematskih sklopov ČLOVEK, 

JAZ, SKUPNOSTI in ODNOSI zunaj učilnice ne prihaja do velikih razlik med učitelji v 

mestih in na podeželju. Prav tako se mnenja učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin zunaj 

učilnice ne razlikujejo od dejanske obravnave, kar najverjetneje pomeni, da učitelji pri 

izvajanju teh vsebin zunaj učilnice ne naletijo na ovire. 

 

3. 5. 2. 8 Tematski sklop: PROMET 

Pri tematskem sklopu PROMET sem za podrobno analizo izbrala vsebine pomen prometnih 

znakov, nevarnosti prometa, pomen vidnosti v prometu in pravila varne hoje. Tabela 22 

prikazuje mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa PROMET zunaj 

učilnice.  

 

Tabela 22: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa PROMET zunaj učilnice. 

28,8 % učiteljev meni, da je vsebino pomen prometnih znakov nujno potrebno izvajati zunaj 

učilnice, 41,1 % učiteljev meni, da je to vsebino zelo priporočljivo izvajati zunaj, in 23,3 % 

jih meni, da je priporočljivo. Podobni rezultati so tudi pri vsebini nevarnosti prometa, kjer 

32,9 % učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj, 31,5 % jih meni, da je zelo 

priporočljivo, in 30,1 % učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj učilnice. Pri 

vsebini pomen vidnosti v prometu 30,1 % učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno 

izvajati zunaj, 26,0 % jih meni, da je zelo priporočljivo, in 34,3 % učiteljev meni, da je 

vsebino priporočljivo izvajati zunaj. Podobno je tudi pri vsebini pravila varne hoje, saj 52,1 

mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ
f 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f % 0,0% 3,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
f 1 3 4 4 0 4 6 1 7 2 0 2
f % 2,4% 9,3% 5,5% 9,8% 0,0% 5,5% 14,7% 3,1% 9,6% 4,9% 0,0% 2,7%
f 11 6 17 10 12 22 15 10 25 9 2 11
f % 26,9% 18,8% 23,3% 24,4% 37,5% 30,1% 36,6% 31,3% 34,3% 21,9% 6,3% 15,1%
f 16 14 30 14 9 23 9 10 19 8 14 22
f % 39,0% 43,8% 41,1% 34,1% 28,1% 31,5% 21,9% 31,3% 26,0% 19,5% 43,7% 30,1%
f 13 8 21 13 11 24 11 11 22 22 16 38
f % 31,7% 25,0% 28,8% 31,7% 34,4% 32,9% 26,8% 34,3% 30,1% 53,7% 50,0% 52,1%
f 41 32 73 41 32 73 41 32 73 41 32 73
f % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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% učiteljev meni, da je vsebino nujno potrebno izvajati zunaj, 30,1 % jih meni, da je zelo 

priporočljivo, in 15,1 % učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj učilnice.  

Pri vseh vsebinah je nekaj učiteljev označilo, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj učilnice, 

vendar se, kot je bilo pričakovano, velika večina učiteljev strinja, da je vsebine tematskega 

sklopa PROMET potrebno izvajati zunaj učilnice. Prav tako imajo vsebine o prometu v vseh 

priročnikih k učbenikom predlagane dejavnosti, ki jih lahko z učenci izvajamo zunaj učilnice, 

zato je pomembno, da učencem omogočimo, da si pridobijo neposredne izkušnje v prometu. 

Za lažjo primerjavo mnenj učiteljev v mestih in na podeželju sem podatke iz tabele 22 

prikazala tudi grafično (graf 20). 

 

Graf 20: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa PROMET zunaj učilnice. 

O vsebini pomen prometnih znakov 70,7 % mestnih in 68,8 % podeželskih učiteljev meni, da 

je vsebino nujno potrebno ali zelo priporočljivo izvajati zunaj učilnice, medtem ko 26,9 % 

mestnih in 18,8 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj 

učilnice. O vsebini nevarnosti prometa 65,8 % mestnih in 62,5 % podeželskih učiteljev meni, 

da je vsebino nujno potrebno ali zelo priporočljivo izvajati zunaj učilnice, medtem ko 24,4 % 

mestnih in 37,5 % podeželskih učiteljev meni, da je to priporočljivo. O vsebini pomen 

vidnosti v prometu 48,7 % mestnih in 65,6 % podeželskih učiteljev meni, da je vsebino nujno 

ali zelo priporočljivo izvajati zunaj, medtem ko 36,6 % mestnih in 31,3 % podeželskih 

učiteljev meni, da je priporočljivo. Tudi pri vsebini pravila varne hoje kar 93,7 % podeželskih 

in 73,2 % mestnih učiteljev meni, da je vsebino nujno ali zelo priporočljivo izvajati zunaj, 

medtem ko 21,9 % mestnih in 6,3 % podeželskih učiteljev meni, da je to priporočljivo. Kot je 
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razvidno iz tabele 20, se mnenja mestnih in podeželskih učiteljev o potrebah po izvajanju 

vsebin tematskega sklopa PROMET zunaj učilnice ne razlikujejo veliko in te razlike 

statistično niso pomembne. 

Tabela 23 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebine tematskega 

sklopa PROMET zunaj učilnice.  

 

Tabela 23: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa PROMET zunaj učilnice. 

Vsebino pomen prometnih znakov 42,3 % učiteljev vedno izvaja zunaj učilnice, 31,0 % 

učiteljev pogosto in 22,5 % učiteljev včasih. Vsebino nevarnosti prometa zunaj učilnice 

vedno izvaja 40,6 % učiteljev, pogosto 29,0 % učiteljev in včasih 21,7 % učiteljev. Pri vsebini 

pomen vidnosti v prometu so mnenja učiteljev bolj deljena, saj vsebino zunaj redko izvaja 

12,7 % učiteljev, včasih 19,7 % učiteljev, pogosto 28,2 % učiteljev in vedno vsebino zunaj 

izvaja 38,0 % učiteljev. Pri vsebini pravila varne hoje so učitelji bolj enotni, saj jih večina 

vsebino izvaja zunaj učilnice vedno (56,3 %) ali pogosto (32,4 %). Da učitelji vsebine o 

prometu zunaj učilnice izvajajo v tako visokem deležu, je pričakovano, saj imajo vsi 

priročniki k učbenikom veliko predlaganih dejavnosti, poleg tega ima veliko šol urejene 

posebne poligone, kjer se učenci lahko urijo v prečkanju ceste ipd. 

Za lažjo primerjavo, kako pogosto učitelji v mestih in na podeželju navajajo, da dejansko 

izvajajo vsebine tematskega sklopa PROMET zunaj učilnice, sem podatke iz tabele 23 

predstavila v grafu 21.  

mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ
f 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
f % 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 3,2% 2,9% 2,6% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
f 0 3 3 1 3 4 4 5 9 0 1 1
f % 0,0% 9,4% 4,2% 2,7% 9,7% 5,8% 10,2% 15,6% 12,7% 0,0% 3,1% 1,4%
f 6 10 16 8 7 15 9 5 14 4 3 7
f % 15,4% 31,2% 22,5% 21,0% 22,6% 21,7% 23,1% 15,6% 19,7% 10,2% 9,3% 9,9%
f 15 7 22 11 9 20 9 11 20 9 14 23
f % 38,5% 21,9% 31,0% 28,9% 29,0% 29,0% 23,1% 34,4% 28,2% 23,1% 43,8% 32,4%
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f % 46,1% 37,5% 42,3% 44,7% 35,5% 40,6% 41,0% 34,4% 38,0% 66,7% 43,8% 56,3%
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Graf 21: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa PROMET zunaj učilnice. 

Na grafu 21 je razvidno, da glede pogostosti izvajanja vsebin tematskega sklopa PROMET 

med učitelji v mestih in na podeželju ne prihaja do večjih razlik. Vsebino pomen prometnih 

znakov 84,6 % mestnih in 59,4 % podeželskih učiteljev zunaj učilnice izvaja vedno ali 

pogosto, medtem ko 15,4 % mestnih in 31,2 % podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj 

včasih. Vsebino nevarnosti prometa zunaj učilnice vedno ali pogosto izvaja 73,6 % mestnih in 

64,5 % podeželskih učiteljev, medtem ko vsebino zunaj včasih izvaja 21,0 % mestnih in 22,6 

% podeželskih učiteljev. Vsebino pomen vidnosti v prometu 64,1 % mestnih in 68,8 % 

podeželskih učiteljev izvaja zunaj vedno ali pogosto, medtem ko 23,1 % mestnih in 15,6 % 

podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih. Najbolj pogosto pa učitelji zunaj izvajajo 

vsebino pravila varne hoje, saj jo vedno ali pogosto zunaj izvaja 89,8 % učiteljev v mestih in 

87,6 % učiteljev na podeželju.  

 

3. 5. 2. 9 Tematski sklop: OKOLJSKA VZGOJA 

Pri tematskem sklopu OKOLJSKA VZGOJA sem za podrobno analizo izbrala vsebine 

ustrezno ravnanje z odpadki, varovanje in vzdrževanje okolja in posledice onesnaževanja za 

živa bitja.  

Tabela 24 prikazuje mnenje učiteljev o potrebah po izvajanju vsebin tematskega sklopa 

OKOLJSKA VZGOJA zunaj učilnice.  

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

mesto podeželje mesto podeželje mesto podeželje mesto podeželje

pomen prometnih
znakov

nevarnosti prometa pomen vidnosti v
prometu

pravila varne hoje

de
le

ž 
uč

ite
lje

v 
v 

%

vsebine tematskega sklopa PROMET

Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa PROMET zunaj učilnice

nikoli,
redko

včasih

pogosto,
vedno



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

74 
 

Tematski sklop:   ustrezno ravnanje    varovanje in vzdrževanje posledice onesnaževanja 

OKOLJSKA z odpadki   okolja     za živa bitja   

VZGOJA mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

sploh ni potrebno f 2 0 2 1 0 1 1 0 1 

  f % 4,9 % 0,0 % 2,7 % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 2,4 % 0,0 % 1,3 % 

ni potrebno f 10 10 20 8 5 13 10 7 17 

  f % 24,4 % 31,3 % 27,4 % 19,5 % 15,6 % 17,8 % 24,4 % 21,9 % 23,3 % 

priporočljivo f 19 12 31 15 14 29 24 16 40 

  f % 46,3 % 37,5 % 42,5 % 36,6 % 43,8 % 39,8 % 58,6 % 50,0 % 54,8 % 

zelo priporočljivo f 6 5 11 12 7 19 5 5 10 

  f % 14,6 % 15,6 % 15,1 % 29,3 % 21,9 % 26,0 % 12,2 % 15,6 % 13,7 % 

nujno f 4 5 9 5 6 11 1 4 5 

  f % 9,8 % 15,6 % 12,3 % 12,2 % 18,7 % 15,1 % 2,4 % 12,5 % 6,9 % 

SKUPAJ f 41 32 73 41 32 73 41 32 73 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 24: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa OKOLJSKA VZGOJA 
zunaj učilnice. 

O vsebini ustrezno ravnanje z odpadki 30,1 % učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati 

zunaj, 42,5 % jih meni, da je to priporočljivo, in 27,4 % učiteljev meni, da je vsebino nujno 

ali zelo priporočljivo izvajati zunaj. Podobno mnenje imajo učitelji tudi pri vsebini varovanje 

in vzdrževanje okolja, kjer jih 19,1 % meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj, 39,8 % 

učiteljev meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj, in 41,1 % jih meni, da je vsebino 

nujno ali zelo priporočljivo izvajati zunaj. O vsebini posledice onesnaževanja za živa bitja 

24,6 % učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj, medtem ko jih 54,8 % meni, da 

je to priporočljivo, in 20,6 % učiteljev meni, da je vsebino nujno ali zelo priporočljivo izvajati 

zunaj učilnice. Za lažjo primerjavo mnenj mestnih in podeželskih učiteljev sem podatke iz 

tabele 24 ponazorila tudi na grafu 22.  

 

Graf 22: Mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa OKOLJSKA VZGOJA 
zunaj učilnice. 
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O vsebini ustrezno ravnanje z odpadki 29,3 % mestnih in 31,3 % podeželskih učiteljev meni, 

da vsebine ni potrebno izvajati zunaj, 46,3 % mestnih in 31,2 % podeželskih učiteljev meni, 

da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj, in 24,4 % mestnih ter 31,2 % podeželskih učiteljev 

meni, da je vsebino zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj učilnice. O vsebini 

varovanje in vzdrževanje okolja 21,9 % mestnih in 15,6 % podeželskih učiteljev meni, da 

vsebine ni potrebno izvajati zunaj, 36,6 % mestnih in 43,8 % podeželskih učiteljev meni, da je 

vsebino priporočljivo izvajati zunaj, in 41,5 % mestnih ter 40,6 % podeželskih učiteljev meni, 

da je vsebino zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati zunaj učilnice. O vsebini posledice 

onesnaževanja za živa bitja večina učiteljev (58,6 % mestnih in 50,0 % podeželskih učiteljev) 

meni, da je vsebino priporočljivo izvajati zunaj, medtem ko 26,8 % mestnih in 21,9 % 

podeželskih učiteljev meni, da vsebine ni potrebno izvajati zunaj, in 14,6 % mestnih ter 28,1 

% podeželskih učiteljev meni, da je vsebino zelo priporočljivo ali nujno potrebno izvajati 

zunaj. Z grafa 22 je razvidno, da med učitelji v mestih in na podeželju ne prihaja do večjih 

razlik glede mnenja o potrebah po izvajanju vsebin tematskega sklopa OKOLJSKA VZGOJA 

zunaj učilnice. 

Tabela 25 prikazuje, kako pogosto učitelji navajajo, da dejansko izvajajo vsebine tematskega 

sklopa OKOLJSKA VZGOJA zunaj učilnice. 

Tematski sklop: ustrezno ravnanje    varovanje in vzdrževanje posledice onesnaževanja 
OKOLJSKA z odpadki   okolja     za živa bitja   

VZGOJA mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ mesto podeželje SKUPAJ 

nikoli f 3 0 3 2 1 3 4 3 7 

  f % 7,7 % 0,0 % 4,2 % 5,3 % 3,1 % 4,3 % 11,4 % 9,4 % 10,5 % 

redko f 8 9 17 11 8 19 15 7 22 

  f % 20,5 % 28,1 % 23,9 % 28,9 % 25,0 % 27,1 % 42,8 % 21,9 % 32,8 % 

včasih f 19 11 30 18 11 29 14 12 26 

  f % 48,7 % 34,4 % 42,3 % 47,4 % 34,4 % 41,4 % 40,0 % 37,5 % 38,8 % 

pogosto f 4 7 11 4 4 8 1 8 9 

  f % 10,3 % 21,9 % 15,5 % 10,5 % 12,5 % 11,5 % 2,9 % 25,0 % 13,4 % 

vedno f 5 5 10 3 8 11 1 2 3 

  f % 12,8 % 15,6 % 14,1 % 7,9 % 25,0 % 15,7 % 2,9 % 6,2 % 4,5 % 

SKUPAJ f 39 32 71 38 32 70 35 32 67 

  f % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Tabela 25: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa OKOLJSKA VZGOJA zunaj učilnice. 

Vsebino ustrezno ravnanje z odpadki zunaj učilnice vedno izvaja 14,1 % učiteljev, pogosto 

15,5 % učiteljev, 42,3 % učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih in 23,9 % jih vsebino izvaja 

zunaj redko. Vsebino varovanje in vzdrževanje okolja 15,7 % učiteljev vedno izvaja zunaj, 

11,5 % jih vsebino izvaja zunaj pogosto, medtem ko vsebino včasih zunaj izvaja 41,4 % 

učiteljev in redko 27,1 % učiteljev. Podobno pogosto učitelji zunaj izvajajo tudi vsebino 
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posledice onesnaževanja za živa bitja, saj jih 13,4 % vsebino izvaja zunaj pogosto, 38,8 % 

učiteljev včasih, 32,8 % učiteljev redko in 10,5 % jih vsebine zunaj ne izvaja.  

Glede na mnenje učiteljev o potrebi po izvajanju vsebin tematskega sklopa OKOLJSKA 

VZGOJA zunaj učilnice (tabela 24) je pogostost izvajanja teh vsebin zunaj učilnice (tabela 

25) nekoliko nižja od pričakovane, kar bi lahko pripisali določenim oviram (spremstvo, 

varnost, vstopnine, vreme), na katere učitelji naletijo pri organizaciji dejavnosti zunaj 

učilnice. 

Za lažjo primerjavo, kako pogosto učitelji v mestih in na podeželju navajajo, da dejansko 

izvajajo vsebine tematskega sklopa OKOLJSKA VZGOJA zunaj učilnice, sem podatke 

predstavila tudi na grafu 23. 

 

Graf 23: Pogostost izvajanja vsebin tematskega sklopa OKOLJSKA VZGOJA zunaj učilnice. 

Vsebino ustrezno ravnanje z odpadki zunaj učilnice vedno ali pogosto izvaja 23,1 % mestnih 

in 37,5 % podeželskih učiteljev, včasih vsebino izvaja zunaj 48,7 % mestnih in 34,4 % 

podeželskih učiteljev, medtem ko 28,2 % mestnih in 28,1 % podeželskih učiteljev vsebino 

izvaja zunaj redko ali nikoli. Vsebino varovanje in vzdrževanje okolja vedno ali pogosto 

izvaja zunaj 18,4 % mestnih in 37,5 % podeželskih učiteljev, včasih 47.4 % mestnih in 34,4 % 

podeželskih učiteljev, medtem ko 34,2 % mestnih in 28,1 % podeželskih učiteljev vsebino 

izvaja zunaj učilnice redko ali nikoli. Pri obeh vsebinah so razlike med učitelji v mestih in na 

podeželju opazne, a so premajhne, da bi jih lahko posploševali. Pri vsebini posledice 

onesnaževanja za živa bitja pa so razlike med učitelji v mestih in na podeželju precej večje. 

54,2 % mestnih in 31,3 % podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj redko ali nikoli, 40,0 % 
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mestnih in 37,5 % podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj včasih ter le 5,8 % mestnih in 

kar 31,2 % podeželskih učiteljev vsebino izvaja zunaj vedno ali pogosto. Po izračunu 

vrednosti x² preizkusa hipoteze neodvisnosti (x²=8,14; g=2) lahko s tveganjem, manjšim od 5 

%,  trdim, da se v osnovni množici med učitelji v mestih in na podeželju pojavljajo razlike 

glede izvajanja vsebine posledice onesnaževanja za živa bitja zunaj učilnice. Podatki kažejo, 

da učitelji na podeželju vsebino posledice onesnaževanja za živa bitja pogosteje izvajajo 

zunaj učilnice kot mestni učitelji. 

 

3. 5. 2. 10 Skupne ugotovitve 

Na podlagi podatkov na grafu 1 (delež pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice 

glede na lokacijo šole) in na podlagi izračuna vrednosti x² preizkusa hipoteze neodvisnosti 

sem morala drugo hipotezo ovreči. Podatki namreč kažejo, da med učitelji v mestih in na 

podeželju ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede izvajanja predmeta spoznavanje 

okolja zunaj učilnice. Prav tako se večje razlike med podeželskimi in mestnimi učitelji niso 

pokazale pri večini izbranih vsebin iz učnega načrta predmeta spoznavanje okolja (2011).  

Do statistično pomembnih razlik je prišlo pri mnenju učiteljev o potrebah po izvajanju 

vsebine razvoj rastline iz semena, kjer so podeželski učitelji izrazili večjo potrebo po 

izvajanju te vsebine zunaj učilnice od mestnih učiteljev. Podobno so se po izračunu vrednosti 

x² preizkusa hipoteze neodvisnosti pokazale statistično pomembne razlike pri pogostosti 

izvajanja vsebin življenje in delo na kmetiji v različnih letnih časih ter posledice 

onesnaževanja za živa bitja. Podatki torej kažejo, da ti dve vsebini podeželski učitelji 

pogosteje izvajajo zunaj učilnice kot mestni učitelji. Vendar na podlagi teh izračunov druge 

hipoteze, ki je zasnovana precej splošneje, vseeno ne morem potrditi. S pomočjo pridobljenih 

rezultatov lahko potrdim, da do razlik glede izvajanja vsebin zunaj učilnice med mestnimi in 

podeželskimi učitelji prihaja zgolj pri prej naštetih vsebinah.  

Za boljšo nazornost, kako pogosto učitelji zunaj učilnice izvajajo izbrane vsebine vseh 

tematskih sklopov, nam graf 24 prikazuje izračunane aritmetične sredine odgovorov učiteljev 

o pogostosti izvajanja teh vsebin zunaj učilnice. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

78 
 

 

Graf 24: Izračunane aritmetične sredine odgovorov učiteljev o pogostosti izvajanja vsebin zunaj 

učilnice. 
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Vsebine, ki jih učitelji najpogosteje izvajajo zunaj učilnice, so: pravila varne hoje, okolica 

šole, rastline in živali na travniku, spremembe v različnih letnih časih in orientacija v okolju.  

Vsebine, ki jih učitelji najmanj pogosto izvajajo zunaj učilnice, so: kako prositi za pomoč v 

nevarnih situacijah, lastnosti trdnih snovi in tekočin, različni poklici v družbi, pogoji za 

življenje živali in pomembnost nekaterih ustanov za življenje ljudi. 

 

3. 5. 3 Tretja hipoteza 

Tretja zastavljena hipoteza se glasi: Glavni razlog, da učitelji organizirajo učne ure zunaj 

učilnice, je pri učencih spodbujati učenje za trajnostni razvoj, saj ni namen pouka zunaj le 

delo s konkretnim materialom, ampak je pomembno tudi spodbujanje pozitivnega odnosa do 

narave. Tabela 26 prikazuje, kako so učitelji razporedili razloge, ki jih motivirajo za 

organizacijo pouka zunaj učilnice, po pomembnosti (1. mesto ‒ najpomembnejši razlog, 5. 

mesto ‒ najmanj pomemben razlog). 

    1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto SKUPAJ M Mesto 

svež zrak f 8 3 8 18 36 73 4,0 5. 

  f % 11,0 % 4,1 % 11,0 % 24,6 % 49,3 % 100,0 %     

spodbujanje učenja f 21 15 23 11 3 73 2,4 2. 

za trajnostni razvoj f % 28,7 % 20,6 % 31,5 % 15,1 % 4,1 % 100,0 %   

drugačen in  f 14 25 19 11 4 73 2,5 3. 

zanimivejši pouk f % 19,2 % 34,2 % 26,0 % 15,1 % 5,5 % 100,0 %   

delo ob konkretnem f 26 24 9 4 10 73 2,3 1. 

materialu f % 35,6 % 32,9 % 12,3 % 5,5 % 13,7 % 100,0 %   

možnost gibanja, f 4 6 14 29 20 73 3,8 4. 

sprostitve in zabave f % 5,5 % 8,2 % 19,2 % 39,7 % 27,4 % 100,0 %     

M…izračunana aritmetična sredina 

Tabela 26: Razlogi, ki učitelje motivirajo k organizaciji pouka zunaj učilnice. 

Na prvo mesto je največ učiteljev (35,6 %) postavilo pomembnost dela ob konkretnem 

materialu. Prav tako ima ta odgovor najnižjo izračunano aritmetično sredino (M=2,3), kar 

pomeni, da so ga anketirani učitelji izbrali za najpomembnejšega. 28,7 % anketiranih učiteljev 

je na prvo mesto navedlo razlog, da je potrebno spodbujati učenje za trajnostni razvoj in z 

aritmetično sredino 2,4 so ta razlog učitelji izbrali za drugega najpomembnejšega. Na tretje 

mesto (M=2,5) so anketirani učitelji izbrali odgovor, da izvajanje pouka zunaj predstavlja 
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drugačen in zanimivejši način pouka. Na predzadnje mesto (M=3,8) so učitelji navedli razlog, 

da imajo učenci možnost gibanja, sprostitve in zabave, medtem ko so na zadnje mesto 

(M=4,0) postavili razlog, da jih k pouku zunaj učilnice motivira svež zrak. Postavljeno 

hipotezo moram na podlagi rezultatov iz tabele 26 ovreči, saj največji delež učiteljev za 

organizacijo pouka zunaj učilnice motivira razlog, da učenci delajo ob konkretnem materialu, 

in ne spodbujanje učenja za trajnostni razvoj. 

Učitelji so lahko izpostavili razloge, ki jih motivirajo za organizacijo pouka zunaj učilnice, pa 

niso bili našteti med možnimi odgovori. Nekaj učiteljev je izpostavilo možnost skupinskega 

dela, sodelovalnega učenja in izkustvenega učenja. Učenci naj bi bili za delo zunaj tudi bolj 

motivirani, zato pri takšnem pouku rajši sodelujejo in si nekatere stvari lažje zapomnijo. Ena 

učiteljica je poudarila tudi pomen odkrivanja narave z vsemi čutili in privlačnost takšnega 

pouka za učence, ki imajo težave z branjem in učenjem. 

 

3. 5. 4 Četrta hipoteza 

Četrta postavljena hipoteza pravi, da se nekateri učitelji izogibajo pouku zunaj učilnice, ker 

naletijo na ovire že pri organizaciji. Tabela 27 predstavlja, kako so učitelji razporedili ovire, 

zaradi katerih se izognejo izvajanju pouka zunaj učilnice. 

    1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto SKUPAJ M Mesto 

organizacijski problemi f 50 15 2 3 3 73 1,6 1. 

(varnost, spremstvo) f % 68,5 % 20,6 % 2,7 % 4,1 % 4,1 % 100,0 %     

vsebinski problemi f 3 3 8 19 40 73 4,2 5. 

(morebitno neznanje) f % 4,1 % 4,1 % 11,0 % 26,0 % 54,8 % 100,0 %     

disciplinski problemi f 3 15 38 11 6 73 3,0 3. 

  f % 4,1 % 20,6 % 52,0 % 15,1 % 8,2 % 100,0 %     

bolje mi gre vodenje f 1 2 12 37 21 73 4,0 4. 

pouka v učilnici f % 1,4 % 2,7 % 16,4 % 50,7 % 28,8 % 100,0 %     

premalo časa f 16 38 13 3 3 73 2,2 2. 

  f % 21,9 % 52,0 % 17,9 % 4,1 % 4,1 % 100,0 %     

M…izračunana aritmetična sredina 

Tabela 27: Ovire, zaradi katerih se učitelji kdaj izognejo organizaciji pouka zunaj učilnice. 
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Med vsemi ovirami, zaradi katerih se učitelji kdaj izogibajo pouku zunaj učilnice, je kar 68,5 

% učiteljev na prvo mesto navedlo organizacijske probleme. Prav tako imajo organizacijski 

problemi izračunano najnižjo aritmetično sredino (M=1,6), zato lahko četrto hipotezo 

potrdim.  

Na drugo mesto so anketirani učitelji z izračunano aritmetično sredino 2,2 izbrali odgovor, da 

imajo za izvajanje pouka zunaj premalo časa, medtem ko so na tretje mesto z izračunano 

aritmetično sredino 3,0 izbrali odgovor, da jim oviro predstavljajo disciplinski problemi. Na 

predzadnjem mestu so učitelji navedli, da jim gre bolje vodenje pouka v učilnici (M=4,0), na 

zadnje mesto pa so uvrstili vsebinske probleme (M=4,2). 

Ovire, ki so jih izpostavili učitelji sami, so v večini povezane z vremenskimi razmerami, ki 

lahko zaradi nepredvidljivosti povzročijo probleme pri organizaciji. Precej učiteljev je kot 

oviro izpostavilo tudi pomanjkanje financ za organiziranje prevoza do bolj oddaljenih lokacij, 

kar prav tako spada v sklop organizacijskih problemov, ki jih je definiral Frans van Bussel 

(1992). Podatki tako kažejo, da učitelje pri pouku zunaj učilnice daleč najbolj ovirajo 

organizacijske težave, pa naj bo to problem spremstva, varnosti, prevoza, dodatnega dela ali 

pomanjkanje časa. Nekaj učiteljev pa je kot oviro izpostavilo tudi dejstvo, da morajo zunaj 

zaradi hrupa govoriti glasneje, kar je lahko precej naporno.   

 

3. 5. 5 Peta hipoteza 

Zadnja zastavljena hipoteza se glasi: Učitelji vsebine, ki jih je treba obravnavati zunaj 

učilnice, večinoma obravnavajo skupaj v sklopu naravoslovnih dni, saj jim tako ni treba 

izvajati toliko učnih ur zunaj učilnice med šolskim letom. Tabela 28 predstavlja, kako pogosto 

anketirani učitelji organizirajo naravoslovne dni zunaj učilnice. 

Ali da, vsi f 31 

naravoslovni   f % 42,5 % 

dnevi delno f 40 

potekajo   f % 54,8 % 

zunaj? ne f 2 

    f % 2,7 % 

SKUPAJ   f 73 

    f % 100,0 % 

Tabela 28: Pogostost izvajanja naravoslovnih dni zunaj učilnice. 
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Kar 42,5 % anketiranih učiteljev vse naravoslovne dneve organizira zunaj učilnice, medtem 

ko 54,8 % učiteljev naravoslovne dneve delno organizira zunaj učilnice. Iz odgovorov 

učiteljev, ki so prikazani v tabeli 28, lahko potrdim peto hipotezo, saj skoraj vsi učitelji 

naravoslovne dneve organizirajo zunaj učilnice v celoti ali pa vsaj delno. Le dva učitelja sta v 

anketi označila, da naravoslovnih dni nikoli ne izvajata zunaj učilnice.  

Pri zadnjem vprašanju ankete so učitelji našteli vsebine, ki jih v sklopu naravoslovnih dni 

organizirajo zunaj učilnice in več kot polovica učiteljev najpogosteje zunaj izvaja vsebino 

značilna življenjska okolja v Sloveniji (travnik, gozd, potok, vrt, sadovnjak) ter živali in 

rastline v njih. Veliko učiteljev organizira zunaj naravoslovni dan na temo vremena, prometa 

in prometne varnosti, orientacije v prostoru in poznavanja domačega kraja, nekaj učiteljev pa 

je napisalo, da obiščejo kmetijo, živalski vrt, botanični vrt, bližnji muzej ali zbirni center za 

odpadke. Vsebine, ki jih učitelji najpogosteje izvajajo zunaj v okviru naravoslovnih dni, se 

precej ujemajo z vsebinami, ki jih za naravoslovne dni v dokumentu Dnevi dejavnosti 

predlaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, obenem pa so to tudi vsebine, ki 

imajo v priročnikih k učbenikom največ priporočenih dejavnosti za pouk zunaj učilnice.  
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4. ZAKLJU ČEK 

Živimo v času, ko lahko zaradi napredne tehnologije otroci v vsakem trenutku pridejo do 

obilo informacij in posledično veliko časa preživijo pred vsemi mogočimi elektronskimi 

napravami, hkrati pa so veliko v zaprtih prostorih. Predmet spoznavanje okolja predstavlja 

učiteljem idealno možnost za vzpostavitev neposrednega odnosa med učenci in naravnim 

okoljem. Po navadi so učenci že sami motivirani za pouk zunaj in pokažejo zanj navdušenje, 

zato je naloga učiteljev, da jim znajo preko zanimivih nalog in dejavnosti zunanji svet čim 

bolj približati. 

V okviru diplomske naloge sem se posvetila pregledu literature, ki govori o oblikah pouka 

zunaj učilnice in specifikah predmeta spoznavanje okolja in dejavnosti, ki so v okviru 

predmeta primerne za pouk zunaj. Predstavila sem načela poučevanja na prostem, ki učitelje 

spodbujajo, da z učenci delijo svoje občutke o naravi in jih naučijo naravo spoštovati. Pri 

odločanju, kje se bo pouk zunaj odvijal, se morajo učitelji zavedati, da prav vsaka okolica šole 

daje priložnost za odkrivanje, učiteljeva naloga je le, da primerno mesto najde in ga čim bolj 

izkoristi. V nadaljevanju sem predstavila, na kakšne načine je mogoče delo zunaj organizirati, 

da bo za učence privlačno, da jih bo motiviralo za odkrivanje okolice in spodbujalo njihovo 

radovednost. Predhodna priprava učitelja na učno uro ima pomembno vlogo že pri pouku v 

učilnici, vendar mora učitelj pri pouku zunaj paziti na nekaj dodatnih dejavnikov, kot so 

vreme, varnost, spremstvo itd. V diplomskem delu sem predstavila tudi težave, na katere 

učitelji naletijo pri pouku zunaj učilnice. 

V sklopu svoje raziskave sem sestavila anketni vprašalnik za učitelje, ki poučujejo predmet 

spoznavanje okolja. Vprašanja so spraševala o deležu pouka, ki ga učitelji izvajajo zunaj 

učilnice, o mnenju o potrebah po izvajanju določenih vsebin zunaj in o dejanski obravnavi teh 

vsebin zunaj učilnice. Ta del vprašalnika je bil precej obsežen in zahteven, saj je zajemal vse 

tematske sklope, ki so si vsebinsko zelo različni. Poleg tega me je v vprašalniku zanimalo 

tudi, kateri razlogi učitelje najbolj motivirajo, da določene vsebine organizirajo zunaj, in 

katere so najpogostejše ovire, zaradi katerih se pouku zunaj učilnice tudi kdaj izognejo. 

V empiričnem delu sem se precej posvečala vprašanju, kolikšen delež pouka predmeta 

spoznavanje okolja učitelji izvajajo zunaj učilnice. V prvi hipotezi sem predpostavila, da 

poteka na prostem vsaj 30 % pouka predmeta spoznavanje okolja, vendar so rezultati 

pokazali, da skoraj polovica anketiranih učiteljev zunaj izvaja le od 11 do 20 % pouka. Več 
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kot 30 % pouka predmeta spoznavanje okolja zunaj učilnice izvaja le 8,2 % učiteljev. 

Zanimalo me je tudi, ali prihaja pri deležu pouka zunaj do razlik med učitelji v mestih in na 

podeželju. Predpostavila sem, da učitelji na podeželju pogosteje organizirajo pouk zunaj 

učilnice, saj imajo v okolici svojih šol večjo izbiro in lažji dostop do različnih okolij (npr. do 

travnika, potoka, gozda). V anketah so se pri nekaterih vsebinah pokazale razlike, vendar so 

bile večinoma premajhne, da bi lahko rekli, da prihaja med učitelji v mestih in na podeželju 

do statistično pomembnih razlik v deležu pouka, organiziranega zunaj učilnice, zato sem 

morala drugo hipotezo ovreči.  

Rezultati anket so pokazali, da učitelji pri pouku zunaj učilnice največkrat naletijo na 

organizacijske težave (spremstvo, varnost), kar sem napovedala v četrti hipotezi. Glede 

razlogov, ki učitelje motivirajo za učenje zunaj, sem predvidevala, da jih najbolj motivira 

dejstvo, da je treba učence vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj ter spodbujati spoštljiv 

odnos do našega planeta. Vendar sem morala to hipotezo ovreči, saj so učitelji kot 

najpomembnejši razlog za učenje zunaj izpostavili delo ob konkretnem materialu. 

Precejšen del empiričnega sklopa sem posvetila podrobni analizi mnenj učiteljev o potrebah 

po izvajanju posameznih tematskih sklopov zunaj in deležu dejanske obravnave teh sklopov 

zunaj učilnice. Pri večini vsebin je prišlo do razlik med mnenjem in dejansko obravnavo, kar 

pomeni, da se učitelji zavedajo, da bi bilo neko vsebino priporočljivo izvajati zunaj, vendar 

zaradi določenih ovir vsebine zunaj ne izvedejo. Zanimivo bi bilo preveriti, ali se razlogi, 

zaradi katerih se učitelji kdaj izognejo pouku zunaj učilnice, razlikujejo glede na različne 

tematske sklope in vsebine. Z nekoliko prilagojeno anketo bi lahko ugotovili, ali se pri 

različnih vsebinah učitelji izogibajo pouku zunaj učilnice zaradi različnih težav in podobno 

lahko učitelje pri različnih vsebinah za izvajanje pouka zunaj učilnice motivirajo različni 

dejavniki. Pri nekaterih vsebinah bi jih lahko bolj motiviralo spodbujanje učenja za trajnostni 

razvoj, pri drugih delo ob konkretnem materialu in pri tretjih drugačen in zanimivejši pouk. 

Zagotovo bi se morali vsi učitelji, ne glede na lokacijo šole, delovno dobo ali razred 

poučevanja, zavedati, da pouk zunaj učilnice učencem omogoča aktivno spoznavanje okolja 

in hkrati pripomore k razumevanju pojavov in procesov v naravnem in družbenem okolju. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

85 
 

5. LITERATURA 

• Beames, S., Higgins, P., Nicol, R. (2012). Learning outside the clasroom. New York; 

London: Routledge. 

• Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: 

Human Kinetics. 

• Bussel, F. van (1992). Nizozemski tečaj začetnega naravoslovja za razredne učitelje. V: 

Ferbar, J. Razvoj začetnega naravoslovja. Kaj smo slišali in brali. Nova Gorica: Educa, 

str. 15−32. 

• Cencič, M., Cencič, M. (2002). Priročnik za spoznavno usmerjen pouk. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

• Cornell, J (1994). Približajmo naravo otrokom. Celje: Mohorjeva družba. 

• Cornell, J. (1998). Veselimo se z naravo. Celje: Mohorjeva družba. 

• Ferbar, J. (1992). Razvoj začetnega naravoslovja. Kaj smo slišali in brali. Nova Gorica: 

Educa. 

• Ford, P. (1986). Outdoor education: Definition and philosophy. Las Cruces: ERIC 

Clearinghouse on Rural Education and Small Schools Digest. 

• Gilbertson, K., Bates, T., McLaughlin, T., Ewert, A. (2006). Outdoor education: methods 

and strategies. Champaign: Human kinetics. 

• Gill, T. (2011). Children and nature. London: Great London Authority. 

• Golob, N. (2001). Naravoslovje in izkustveno učenje. Okoljska vzgoja v šoli, letn. 3, št. 1-

2 , str. 14−18. 

• Hergan, I., Kolar, M., Kovač, T. (2003). Dotik okolja 1, priročnik k učbeniku in 

delovnemu zvezku za spoznavanje okolja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

• Hergan, I., Battelli, C., Kolar, M., Kovač, T. (2004). Dotik okolja 2, priročnik k učbeniku 

in delovnemu zvezku za spoznavanje okolja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

86 
 

• Hergan, I., Devetak, I., Kolar, M., Kovač, T. (2005). Dotik okolja 3, priročnik k učbeniku 

in delovnemu zvezku. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

• Katalinič, D., Dolinšek, D. (2010). Zbornik zbranih povzetkov vsebin projekta Zgodnje 

naravoslovje temelj za trajnostni razvoj. Portorož: Doves. 

• Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. 

Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

• Korban - Črnjavič, M., Hus, V. (2009). Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in 

poučevanja predmeta spoznavanje okolja. Revija za elementarno izobraževanje, letn. 2, 

št. 1, str. 73−81. 

• Krnel, D. (1993). Zgodnje učenje naravoslovja. Ljubljana: DZS. 

• Krnel, D. (1998). Zgodnje učenje naravoslovja. Naravoslovna solnica, letn. 2, št. 1-2, str. 

13−18. 

• Krnel, D., Pečar, M., Bajd, B., Ferbar, J. (2011). Okolje in jaz 1, priročnik za učitelje. 

Ljubljana: Modrijan. 

• Krnel, D., Bajd, B., Ferbar, J. Pečar, M., Antić Gaber, M. (2014). Okolje in jaz 2, 

priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan. 

• Krnel, D., Bajd, B., Pečar, M., Antić Gaber, M. (2014). Okolje in jaz 3, priročnik za 

učitelje. Ljubljana: Modrijan. 

• Marjanović - Umek, L. (1989). Predšolski otrok in razvoj naravoslovnih pojmov. V: 

Kobal, E. Zgodnje uvajanje otrok v naravoslovje. Ljubljana: DZS, str. 14−15. 

• Ocepek, R. (2012). Premagajmo predsodke do živali: vzgoja za odgovoren odnos do 

narave. Ljubljana: Agencija Baribal.  

• Petauer, M., Prevolšek, V., Šalej, D., Vovk - Korže, A. (2007). Odkrivam svoje okolje 2, 

priročnik za učitelje za spoznavanje okolja 2. Ljubljana: Rokus Klett.  

• Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. Journal 

of Environmental Education 17(3), str. 13−15. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urška Jeranko Perkovič, diplomsko delo 

87 
 

• Sedmak, S. (2009). Danes za jutri − Razmišljanja o vzgoji in izobraževanju za trajnostni 

razvoj. Koper: Fakulteta za management Koper. 

• Skribe - Dimec, D. (1996). Pouk zgodnjega naravoslovja. Naravoslovna solnica, 

promocijska številka, str. 12−13. 

• Skribe - Dimec, D. (1998). Raziskovalne škatle. Ljubljana: Modrijan. 

• Vovk - Korže, A., Petauer, M., Prevolšek, V., Šalej, D. (2007). Odkrivam svoje okolje 3, 

priročnik za učitelje za predmet spoznavanje okolja. Ljubljana: Rokus Klett.  

• Vrščaj, D., Strgar, J., Kralj, D., Udir, V., Popit, S., Čonč, V. (2003). Opazujem, 

raziskujem, razmišljam 1, priročnik za učitelja pri pouku spoznavanja okolja. Ljubljana: 

DZS. 

• Vrščaj, D., Strgar, J., Kralj, D., Udir, V. (2004). Opazujem, raziskujem, razmišljam 2, 

priročnik za učitelja pri pouku spoznavanja okolja. Ljubljana: DZS. 

• Vrščaj, D., Strgar, J., Kralj, D., Udir, V., Popit, S. (2001). Opazujem, raziskujem, 

razmišljam 3, priročnik za učitelja pri pouku spoznavanja okolja. Ljubljana: DZS. 

 

5. 1 INTERNETNI VIRI 

• Dnevi dejavnosti; pridobljeno 15. 9. 2014 s svetovnega spleta: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/progra

m_drugo/Dnevi_dejavnosti.pdf 
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6. PRILOGA 

 

ANKETA − POUK ZUNAJ UČILNICE PRI SPOZNAVANJU OKOLJA 

 

Sem Urška Jeranko Perkovič, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

in pod mentorstvom dr. Darje Skribe Dimec pišem diplomsko nalogo z naslovom Pouk zunaj 

učilnice pri predmetu spoznavanje okolja. Prosim, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na 

priložena vprašanja in mi s tem pomagate pri diplomski nalogi. Anketa je namenjena 

učiteljem in učiteljicam, ki poučujejo predmet spoznavanje okolja (1.−3. razred). 

 

1. Spol:    M    Ž 

2. Osnovna šola, kjer učite:           mestna       podeželska 

3. Razred, ki ga učite:                    1.        2.        3.  

4. Delovna doba poučevanja:         

a) do 5 let 

b) 5−15 let 

c) več kot 15 let 

  

5. Obkrožite, kolikšen delež pouka predmeta spoznavanje okolja organizirate zunaj učilnice. 

a) 0−10 % 

b) 11−20 % 

c) 21−30 % 

č)   31−40 % 

d) več kot 40 % 



 

 
 

6. Ocenite, katere vsebine bi bilo po vašem mnenju smiselno izvajati zunaj učilnice.  

(5 − nujno, 4 − zelo priporočljivo, 3 − priporočljivo, 2 − ni potrebno, 1 − sploh ni potrebno) 

 

TEMATSKI 
SKLOP VSEBINE           

ČAS spremembe v različnih letnih časih 1 2 3 4 5 

  gibanje Sonca 1 2 3 4 5 

PROSTOR okolica šole 1 2 3 4 5 

  glavne smeri neba 1 2 3 4 5 

  značilnosti domačega kraja 1 2 3 4 5 

  orientacija v okolju 1 2 3 4 5 

  življenje in delo na kmetiji v različnih letnih časih 1 2 3 4 5 

SNOVI lastnosti trdnih snovi in tekočin 1 2 3 4 5 

  merjenje temperature 1 2 3 4 5 

SILE IN  gibanje živali 1 2 3 4 5 

GIBANJA  kako nastanejo sledovi gibanja 1 2 3 4 5 

POJAVI opazovanje vremenskih stanj in pojavov 1 2 3 4 5 

  vremenska stanja v različnih letnih časih 1 2 3 4 5 

  gibanje oblakov, veter 1 2 3 4 5 

ŽIVA BITJA pogoji za življenje živali 1 2 3 4 5 

  pogoji za življenje rastlin 1 2 3 4 5 

  razvoj rastline iz semena 1 2 3 4 5 

  spoznavanje vrta kot življenjskega okolja 1 2 3 4 5 

  
značilna okolja v Sloveniji (gozd, travnik, polje, park, 
sadovnjak) 1 2 3 4 5 

  rastline in živali v gozdu 1 2 3 4 5 

  rastline in živali na travniku 1 2 3 4 5 

ČLOVEK pomen telesne vadbe in počitka 1 2 3 4 5 

JAZ kako prositi za pomoč v nevarnih situacijah 1 2 3 4 5 

SKUPNOSTI pomembnost nekaterih ustanov za življenje ljudi 1 2 3 4 5 

ODNOSI različni poklici v družbi 1 2 3 4 5 

PROMET pomen prometnih znakov 1 2 3 4 5 

  nevarnosti prometa 1 2 3 4 5 

  pomen vidnosti v prometu 1 2 3 4 5 

  pravila varne hoje 1 2 3 4 5 

OKOLJSKA ustrezno ravnanje z odpadki 1 2 3 4 5 

VZGOJA varovanje in vzdrževanje okolja 1 2 3 4 5 

  posledice onesnaževanja za živa bitja 1 2 3 4 5 
 



 

 
 

7. Ocenite, kako pogosto spodaj napisane vsebine izvajate zunaj učilnice.  

(5 − vedno, 4 − pogosto, 3 − včasih, 2 − redko, 1 − nikoli) 

 

TEMATSKI 
SKLOP VSEBINE           

ČAS spremembe v različnih letnih časih 1 2 3 4 5 

  gibanje Sonca 1 2 3 4 5 

PROSTOR okolica šole 1 2 3 4 5 

  glavne smeri neba 1 2 3 4 5 

  značilnosti domačega kraja 1 2 3 4 5 

  orientacija v okolju 1 2 3 4 5 

  življenje in delo na kmetiji v različnih letnih časih 1 2 3 4 5 

SNOVI lastnosti trdnih snovi in tekočin 1 2 3 4 5 

  merjenje temperature 1 2 3 4 5 

SILE IN  gibanje živali 1 2 3 4 5 

GIBANJA  kako nastanejo sledovi gibanja 1 2 3 4 5 

POJAVI opazovanje vremenskih stanj in pojavov 1 2 3 4 5 

  vremenska stanja v različnih letnih časih 1 2 3 4 5 

  gibanje oblakov, veter 1 2 3 4 5 

ŽIVA BITJA pogoji za življenje živali 1 2 3 4 5 

  pogoji za življenje rastlin 1 2 3 4 5 

  razvoj rastline iz semena 1 2 3 4 5 

  spoznavanje vrta kot življenjskega okolja 1 2 3 4 5 

  
značilna okolja v Sloveniji (gozd, travnik, polje, park, 
sadovnjak) 1 2 3 4 5 

  rastline in živali v gozdu 1 2 3 4 5 

  rastline in živali na travniku 1 2 3 4 5 

ČLOVEK pomen telesne vadbe in počitka 1 2 3 4 5 

JAZ kako prositi za pomoč v nevarnih situacijah 1 2 3 4 5 

SKUPNOSTI pomembnost nekaterih ustanov za življenje ljudi 1 2 3 4 5 

ODNOSI različni poklici v družbi 1 2 3 4 5 

PROMET pomen prometnih znakov 1 2 3 4 5 

  nevarnosti prometa 1 2 3 4 5 

  pomen vidnosti v prometu 1 2 3 4 5 

  pravila varne hoje 1 2 3 4 5 

OKOLJSKA ustrezno ravnanje z odpadki 1 2 3 4 5 

VZGOJA varovanje in vzdrževanje okolja 1 2 3 4 5 

  posledice onesnaževanja za živa bitja 1 2 3 4 5 
 

 



 

 
 

8. Kateri razlogi vas motivirajo k organizaciji pouka zunaj učilnice? Razvrstite jih po 

pomembnosti, pri čemer je 1. najpomembnejši in 5. najmanj pomemben. 

 

___ svež zrak  

___ spodbujanje učenja za trajnostni razvoj  

___ drugačen in zanimivejši pouk 

___ delo ob konkretnem materialu 

___ možnost gibanja, sprostitve in zabave 

 

9. Kateri razlogi vas še motivirajo k organizaciji pouka zunaj učilnice, pa niso bili našteti pri 

prejšnjem vprašanju?  

___________________________________________________________________________ 

 

10. Kakšne so morebitne ovire, zaradi katerih se kdaj izognete pouku zunaj učilnice? 

Razvrstite jih po pomembnosti, pri čemer je 1. najpomembnejša in 5. najmanj pomembna.  

 

___ organizacijski problemi (varnost, spremstvo)  

___ vsebinski problemi (morebitno neznanje učitelja) 

___ disciplinski problemi 

___ bolje mi gre vodenje pouka v učilnici 

___ premalo časa 

 

11. Kakšne so še morebitne ovire, zaradi katerih se kdaj izognete pouku zunaj učilnice, pa 

niso bile naštete pri prejšnjem vprašanju? 

___________________________________________________________________________



 

 
 

12. Ali naravoslovni dnevi na vaši šoli potekajo zunaj učilnice? 

a) da, vsi        b) delno         c) ne 

 

13. Naštejte nekaj vsebin predmeta spoznavanje okolja, ki jih v sklopu naravoslovnih dni 

organizirate zunaj učilnice.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________      


