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IZVLEČEK 

Učenci v Sloveniji danes veliko časa preživijo v učilnici in drugih zaprtih prostorih. V 

magistrskem delu smo preučevali pouk na prostem, ki omogoča neposreden stik z naravo in 

gibanje na svežem zraku. Ima veliko pozitivnih učinkov, saj učencem ponuja realno izkušnjo, 

poveča motivacijo, navdušenje in samozavest, posledično pa privede do manjših težav z 

motnjami pozornosti, omogoča socialni razvoj itd. (Skribe-Dimec, 2014).  

Namen magistrskega dela je bil, da izvedemo pet šolskih ur (enot) pouka na prostem, in sicer 

enkrat tedensko izven učilnice v neposredni bližini šole ne glede na vremenske razmere in 

učno vsebino. Vzorec je zajemal učence 4. razreda osnovne šole. Ugotavljali smo, kako vreme 

vpliva na uspešno izvedbo pouka na prostem in ali so s poukom na prostem doseženi vsi 

zastavljeni učni cilji. Teorija pravi, da pouk na prostem vključuje vsa čutila, učenci so 

aktivnejši in rezultati pedagoškega procesa so boljši od rezultatov pedagoškega procesa v 

učilnici (Štemberger, 2012). S pomočjo pisnega preizkusa znanja smo ugotavljali razlike v 

znanju med vsebinami, obravnavanimi v učilnici, in tistimi na prostem. Pred (v mesecu 

februarju) in po (aprila) izvedbi pouka na prostem pa smo naredili sociometrični test in 

ugotavljali, ali so se med časom izvedenega pouka na prostem pokazale razlike med 

povezanostjo učencev.  

Rezultati raziskave so pokazali, da ima vreme vpliv na uspešnost izvedbe pouka na prostem. 

Večino učencev je motilo deževno vreme, vendar se jih je kljub temu nekaj odločilo, da bi 

raje imeli pouk na prostem kot v učilnici. Ugotovili smo, da se pouk na prostem lahko izvede 

v vsakem vremenu, le dobro se je treba nanj pripraviti. Če nam zaradi vremena ne uspe izvesti 

celotne učne ure na prostem, lahko izvedemo le en del (uvodni, osrednji ali zaključni). 

Ugotovili smo tudi, da se pouk na prostem lahko izvede ne glede na učno vsebino in doseže 

zastavljene učne cilje. Pokazale so se razlike v znanju med vsebinami, obravnavanimi v 

učilnici, in tistimi na prostem. Učenci so boljše rezultate dosegli pri pisnem preizkusu znanja 

iz vsebin, obravnavanih na prostem. Prav tako smo zaznali razlike v rezultatu sociograma, 

izvedenega pred in po pouku na prostem. V nasprotju s pričakovanji so bili učenci bolj 

medsebojno povezani pred izvedbo pouka na prostem (v mesecu februarju) kot po njem 

(aprila). 
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TITLE: Outdoor Instruciton of Social Science to Year 4 Primary School Pupils 

 

ABSTRACT  

Pupils in Slovenia nowadays spend a lot of time in classrooms and other enclosed areas. In 

this master’s thesis, we examined lessons in outdoor settings that enable direct contact with 

nature and exercises in fresh air. These lessons have many positive effects as they provide 

real-world experience to pupils, increase their motivation, enthusiasm and confidence and 

consequently diminish problems with distractions, enable social development etc. (Skribe-

Dimec, 2014). 

The purpose of this master’s thesis was to perform five outdoor school lessons, namely one 

lesson per week outside the classroom in the immediate vicinity of school regardless of the 

weather conditions and learning content. Our sample included pupils of a fourth grade in a 

nine-year primary school. We studied how the weather affected the conduct of the outdoor 

lessons and if all learning objectives were achieved. Theoretically, outdoor lessons comprise 

all sense organs, pupils become more active and the results of teaching practices in outdoor 

settings are better than in classrooms (Štemberger, 2012). We prepared a written test for 

pupils in order to determine the differences in knowledge of contents learned in classrooms 

and outside. Before (in February) and after (in April) the outdoor lessons, we carried out a 

sociometric test and searched for potential differences in pupils’ connectedness during the 

outdoor lessons. 

The results of the research show that weather affects the conduct of the outdoor lessons. 

Although the majority of pupils were disturbed by the rainy weather, some of them preferred 

the outdoor lessons to those in classrooms. We discovered that outdoor lessons can take place 

in bad weather if we prepare well. If the weather prevents us from having the entire lesson 

outside the classroom, we can conduct at least a part of it there (the introductory, main or 

conclusive part). Moreover, we established that outdoor lessons can take place regardless of 

the learning content and learning objectives can be achieved. We observed a difference in 

knowledge of contents learned in classrooms and outside. Pupils obtained better results at the 

written test of subjects learned outside. Furthermore, we noticed a difference in the results of 

the sociogram performed before and after the outdoor lessons. Contrary to our expectations, 

pupils were more connected with each other before the outdoor lessons (in February) than 

after (in April). 
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1. UVOD  

Pouk na prostem je organizirano učenje zunaj šolskih stavb, ki lahko poteka na najrazličnejših 

lokacijah v okolici šole. Sklicuje se na filozofijo, teorijo in prakso izkustvenega učenja ter 

okoljske vzgoje in omogoča učenje na svežem zraku (Skribe-Dimec, 2014). Mnogo šol ima 

veliko zunanjih površin, ki so preslabo izkoriščene. Največkrat so namenjene le za igro med 

odmori, vendar bi jih morali učitelji uporabiti tudi za pripravo pestrih in zanimivih učnih ur 

(Cowley, 2007). Pouk zunaj klasičnega šolskega okolja ni namenjen le določenim šolskim 

predmetom, temveč vsem. Največ vsebin in ciljev, predpisanih v učnih načrtih za drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje (4., 5., in 6. razred), lahko zunaj klasične šolske učilnice 

dosežemo pri predmetih, kot so družba, naravoslovje in tehnika ter šport. Pri vseh učnih 

predmetih pa so prisotni cilji, do katerih lahko pridemo s poukom na prostem (Štemberger, 

2012). 

Pouk na prostem omogoča neposreden stik z naravo, hkrati pa je lahko zabaven, zdrav, 

poceni, v skladu s trajnostnim razvojem in z velikimi uspehi pri osebnem ter socialnem 

razvoju in doseganju drugih ciljev. Za dosego nekaterih ciljev je potrebno natančno načrtovati 

šolske ure, medtem ko določene cilje dosežemo že samo s tem, ko smo z učenci zunaj. 

Dejstvo je, da v današnjih časih slovenski učenci veliko časa preživijo v učilnicah in drugih 

zaprtih prostorih, zato bi morale šole načrtno ter sistematično organizirati različne oblike 

pouka na prostem. Na šolskem igrišču so vsakodnevno večinoma le učenci podaljšanega 

bivanja. Ure pouka na prostem so redke in vnaprej načrtovane (Skribe-Dimec, 2014). 

V raziskovalnem delu smo pouk na prostem izvedli pri predmetu družba v 4. razredu osnovne 

šole. Izvedli smo pet šolskih ur, in sicer enkrat tedensko eno šolsko uro izven učilnice v 

neposredni bližini šole ne glede na vremenske razmere. Raziskovalni pristop empiričnega dela 

magistrske naloge je bilo akcijsko raziskovanje. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnih 

vprašalnikov za učence in učiteljico, sociometričnega testa, pisnega preizkusa znanja ter 

lastnega opazovanja, ki so bili avtorsko oblikovani. V raziskavi je sodelovalo 21 učencev 4. 

razreda Osnovne šole Šentjernej.  

Za raziskovanje pouka na prostem smo se odločili, ker nas je zanimalo, ali lahko uspešno 

izvedemo pouk ali del njega na zunanjih šolskih površinah ne glede na vremenske razmere. 

Želeli smo ugotoviti, ali lahko izvedemo katerokoli učno vsebino in dosežemo vse zastavljene 

učne cilje ter kaj se zgodi z disciplino in motivacijo učencev, ko zapustijo učilnico in pouk 

nadaljujejo zunaj. Kljub vsem prej naštetim vprašanjem je bil glavni vzrok za izbiro 

raziskovalnega dela na to temo radovednost, ali se lahko uspešno izvede pouk na prostem.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1. POUK NA PROSTEM 

 

Pouk na prostem je organizirano učenje zunaj šolskih stavb. Poteka lahko na najrazličnejših 

lokacijah v okolici šole, v naravi, na kmetijah ali v parkih, v urbanih okoljih, na ulicah, v 

muzejih, gledališčih, galerijah, na lokacijah naravne in kulturne dediščine itn. Sklicuje se na 

filozofijo, teorijo in prakso izkustvenega učenja ter okoljske vzgoje. Predvsem je 

najpomembnejše, da omogoča učenje na svežem zraku (Skribe-Dimec, 2014). 

Cowley (2007) pravi: »Mnogo šol ima veliko zunanjih površin. Te so pogosto preslabo 

izkoriščene, saj niso pomembne le za igro med odmori, pač pa so lahko dragocene tudi pri 

pripravi pestrih in zanimivih učnih ur« (str. 35). Pouk izven klasičnega šolskega okolja ni 

namenjen le določenim šolskim predmetom, temveč vsem. Največ vsebin in ciljev, 

predpisanih v učnih načrtih, lahko zunaj klasične šolske učilnice dosežemo pri predmetoma 

spoznavanje okolja (družboslovje) in šport. Pri vseh predmetih pa so prisotni cilji, ki nam 

omogočajo pouk na prostem (Štemberger, 2012). 

Pouk na prostem je zelo širok pojem, ki vključuje igro na prostem v zgodnjih letih, šolske 

projekte, okoljsko vzgojo, rekreacijske in pustolovske aktivnosti, osebne ter socialne razvojne 

programe, vodstvo, usposabljanje, izobraževanje za trajnost in več. Vse oblike poučevanja na 

prostem lahko zagotovijo dramatičen kontrast znotraj razreda. Neposredne izkušnje na 

prostem so bolj motivacijske in imajo večji vpliv ter verodostojnost. Pouk na prostem 

predvsem omogoča aktivno učenje, s katerim učenci hitro razvijajo učne sposobnosti 

raziskovanja, eksperimentiranja, podajanja povratnih informacij in refleksij ter sodelovalnega 

učenja. Pri tem udeleženci spoznavajo sami sebe in drug drugega. Pogosto odkrijejo lastne 

potenciale, sposobnosti in interese, s katerimi presenetijo sebe ali druge (English Outdoor 

Council, 2014).   

»Pouk na prostem je lahko zabaven, zdrav, poceni, v skladu s trajnostnim razvojem in z 

velikimi uspehi pri osebnem in socialnem razvoju ter doseganju še drugih ciljev« (Skribe-

Dimec, 2014, str. 79). Omogoča neposreden stik z naravo. Okoljska vprašanja imajo vedno 

večji pomen na političnem dnevnem redu, vendar veliko ljudi živi urbano življenje, ki jim ne 

omogoča konkretnega stika z naravo in njenimi ukrepi ter elementi, ki podpirajo življenje na 

Zemlji. Pouk na prostem učencem omogoča učenje, da razvijejo vrednote in mnenja ter so 

seznanjeni z izkušnjami iz prve roke o naravnem svetu (English Outdoor Council, 2014).   
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2.1.1. Prednosti pouka na prostem 

 

»Okolje, v katerem poučujemo in se učimo, je vsaj tako pomembno kot metode in oblike dela, 

ki jih uporabljamo kot pomoč pri poučevanju, in toliko kot vsebina, ki jo obravnavamo« 

(Štemberger, 2012, str. 84). Učenci so navajeni poučevanja v razredu, vendar jim s poukom 

na prostem omogočimo več raziskovanja, odkrivanja in gibanja. Sprememba učnega okolja 

velikokrat vpliva na doživljanje posamezne vsebine in kakovost zapomnitve naučenega. 

Učencem moramo zato omogočiti izkustveno učenje. Zunanje učno okolje ne predstavlja 

samo narava, temveč tudi druge izvenšolske ustanove (npr. kulturne ustanove). Pouk na 

prostem vključuje vsa čutila, učenci so aktivnejši in rezultati pedagoškega procesa so boljši od 

rezultatov pedagoškega procesa v učilnici (Štemberger, 2012).  

Otroci se danes premalo gibajo, zato je pouk na prostem pozitiven način poučevanja iz več 

vidikov: krepi odpornost in duševnost, spodbuja višjo raven učenja ter se osredotoči na to, kar 

delajo otroci in ne učitelj (Štemberger, 2012). Nekatere vzgojno-izobraževalne cilje, 

predpisane v učnih načrtih, lahko kvalitetnejše uresničimo na prostem, v okolju. Učenci 

morajo tudi izven učilnice razvijati sposobnost raziskovanja in opazovanja družbenih pojavov. 

S takšnim delom se poveča aktivnost učencev in pomen znanja, ki ga tako pridobijo, je v večji 

trajnosti. Takšen pouk zahteva več priprav in aktivnosti učencev (Bevc, 1997).  

Pouk na prostem ima veliko pozitivnih učinkov: 

 učencem omogoča realno izkušnjo, 

 izboljša fizično in mentalno zdravje učencev, 

 poveča motivacijo, navdušenje in samozavest, 

 manj je težav z motnjami pozornosti, 

 izboljša učenje učencev v razredu (timsko delo, povezanost v skupinah itd.), 

 poveča ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje, 

 izboljša učne dosežke, 

 omogoča socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje itd.), 

 spodbuja individualne učne metode, 

 poveča skrb in odgovornost za okolje, 

 omogoča medpredmetno povezovanje (Skribe-Dimec, 2014). 

 

Ena izmed naštetih prednosti pouka na prostem avtorice Skribe-Dimec je, da učencem 

omogoča socialni razvoj. Tudi Štemberger (2012) pravi: »V zunajšolskem okolju otroci bolj 

spoznavajo drug drugega, spoznavajo sebe, doživijo sebe in drug drugega ter razvijajo 

socialne veščine« (str. 84). Iz že ugotovljenih rezultatov tujih držav pri izvajanju pouka na 

prostem izvemo, da ta prinese veliko prednosti. 
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2.1.2. Pomanjkljivosti pouka na prostem 

 

Štemberger (2012) je ugotovila, da so pomanjkljivosti, s katerimi se srečamo pri izvedbi 

pouka na prostem, predvsem naslednje: ni dodatnega spremljevalca za določeno skupino 

otrok, vreme, materialne omejitve in natrpanost učnih načrtov.  

Pomanjkljivosti pouka na prostem lahko razvrstimo na tri glavne ovire: 

 organizacijski problemi: marsikateremu učitelju pouk na prostem predstavlja 

dodatno delo za načrtovanje in izvedbo, 

 vsebinski problemi: učitelji so mnenja, da nimajo dovolj znanja o naravi, da bi lahko 

delali z učenci na prostem, 

 disciplinski problemi: učitelj ima lahko večje težave z nadzorom učencev, saj imajo 

zunaj več svobode gibanja (van Bussel, 1992). 

 

Vse tri ovire, ki jih našteje in opredeli van Bussel, so vezane na učitelja. Povzamemo, da je 

izvedba pouka na prostem odvisna tudi od osebnosti in avtoritete učitelja, ki se zanj odloči. 

Učitelj mora imeti dovolj znanja o poučevanju o naravi in znati podati jasna ter odločna 

pravila (da ne pride do večjih težav z nadzorom učencev). Učitelj, ki se odloči za pouk na 

prostem, naj uspešno premaguje organizacijske, vsebinske in disciplinske probleme. 

Štembergerjeva pa našteje ovire, ki niso vezane na učitelja, temveč so odvisne od šole (ali je 

na voljo spremljevalec, kakšne so materialne omejitve) in vremena.  

 

2.1.3. Tipi pouka na prostem 

 

Ločimo več vrst pouka. V šolskem sistemu se večinoma uporabljajo trije glavni tipi pouka na 

prostem: terensko delo in obiski (izleti), pustolovske (avanturistične) dejavnosti na prostem in 

okolica šole/projekti lokalnih skupnosti (Skribe-Dimec, 2014). Najpogosteje uporabljena 

oblika pouka na prostem je terensko delo, zato bomo opisali glavne značilnosti, ki jih je treba 

upoštevati pri njegovi izvedbi (priprava na terensko delo, potrebna oprema in ocenjevanje 

terenskega dela).  

Terensko delo  

Terensko delo je pouk, ki poteka na terenu (izven učilnic). Končni rezultat terenskega dela je 

običajno izpolnjen učni list. Izvedemo ga lahko v obliki projektnega dela (Cunder idr., 2002). 

Terensko delo je tudi oblika geografskega dela in laboratorij geografa je teren. Pojave in 

procese morajo učenci spoznati v pokrajini, saj le tako dobijo neposreden vtis ter spoznajo 

geografske pojave in procese. Terensko delo in neposredno opazovanje omogočata možnost 

ugotavljanja procesov ter pridobivanja novih (geografskih) pojmov. Zahtevata dobro pripravo 

in organizacijo. Učence moramo seznaniti s cilji, ki jih želimo doseči, pripraviti opazovalne 

naloge in poskrbeti, da bodo vsi zaposleni z delom. Cilj terenskega dela je čim večja aktivnost 

učencev na terenu (Brinovec, Godnov in Lovrenčak, 1992). Pouk na prostem lahko izvedemo 

v obliki terenskega dela.  
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Priprava terenskega dela 

Cunder idr. (2002) pravijo, da preden začnemo z izvedbo terenskega dela, moramo poznati 

odgovore na vsa spodaj našteta vprašanja. Ti nam omogočijo, da se izognemo nepredvidljivim 

zapletom, s katerimi se lahko srečamo pri pouku na prostem.  

Kakšen je namen in vloga dejavnosti na prostem?  

Za izvedbo terenskega dela je pomembna vsebina učne snovi in ne samo metoda dela. Učenci 

morajo videti smisel v delu, saj bo v nasprotnem primeru slabša motivacija za delo.  

 

Katerim najnujnejšim zahtevam mora ustrezati izbrano okolje? 

Pred izvedbo mora učitelj dobro premisliti, katero okolje bo ustrezalo izvedbi terenskega dela 

glede na učno snov. Pred izvedbo pouka si mora okolje ogledati. Tako bo vedel, kakšne 

naloge bodo lahko učenci na podlagi okolice izvedli. Najpomembnejši zahtevi za izbiro 

ustreznega okolja sta varnost in dostopnost. Učitelj mora ugotoviti, ali bodo lahko učenci v 

izbranem okolju dosegli oziroma uresničili zastavljene cilje. 

 

Ali je kraj za izvedbo varen? 

Učencem moramo učitelji zagotoviti popolno varnost. Izbrano okolje, v katerem izvajamo 

pouk, ne sme vsebovati nevarnosti (npr. preveč prometna cesta, globoka in deroča voda).  

 

Kdaj je najprimernejši čas za terensko delo? 

Glede na čas in vreme se primerno odločimo za izvedbo pouka izven učilnice. Za terensko 

delo se ne odločamo le takrat, ko je zunaj lepo in sončno vreme. Vsak letni čas nam omogoči 

različno vreme in v okolju odkriva različne značilnosti. V vseh letnih časih imamo veliko 

možnosti za preučevanje pokrajine.  

 

Kako bomo učence razvrstili v skupine? 

Učence razdelimo v skupine po različnih kriterijih, ki jih oblikujemo sami (npr. na podlagi 

interesov ali sposobnosti učencev). Če vsakič oblikujemo drugačne skupine, učencem 

omogočimo medsebojno spoznavanje in sodelovanje.   

 

Kako velike bodo delovne skupine? 

Najmanjša skupina na terenu najpogosteje šteje dva člana, največja pa štiri. Zaradi varnosti ne 

sme nikoli določenega dela opravljati en sam učenec. Delo v skupini pa mora biti enakomerno 

razporejeno.   

 

Ali bo imela vsaka skupina vodjo? 

Premisliti moramo, ali je določitev vodje smiselna in kaj to pomeni za ostale člane. Učencem 

moramo razložiti, da se ne smejo skriti za vodjo skupine in ji prepustiti vse delo.  

 

O čem se je treba pred izvedbo pogovoriti z učenci? 

Pred izvedbo terenskega dela se moramo z učenci pogovoriti o vseh njihovih morebitnih 

vprašanjih. S tem bomo omogočili, da bo delo potekalo brez prekinitev, saj bodo natančno 

vedeli, kaj in kako morajo opraviti delo ter koliko časa imajo na voljo. 
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Čas in trajanje dejavnosti? 

Najprimernejše je, da smo z učenci na terenu od dve do štiri šolske ure. V manj kot dveh urah 

učenci ne morejo veliko narediti, pri več kot štirih urah pa se zmanjša njihova koncentracija in 

motivacija za delo. Učenci postanejo naveličani in utrujeni. Terensko delo primerno časovno 

omejimo glede na vsebino in cilje učne ure.  

 

Ali je potreben spremljevalec? 

Glede na število učencev se odločimo, ali potrebujemo spremljevalca. Če je v skupini več kot 

15 učencev, ga potrebujemo. Spremljevalca običajno določi ravnatelj šole.  

 

Kakšne pripomočke potrebujemo?  

Na podlagi zastavljenih ciljev uporabimo določene pripomočke. Uporabimo tiste, ki so 

dosegljivi in primerni za izvajanje vaje, dela. Dobro je, če je učitelj iznajdljiv in zna uporabiti 

in v delo vključiti pripomočke, ki so izdelani doma. 

 

Najpogosteje potrebna oprema pri terenskem delu (pouku na prostem) 

Pri terenskem delu vedno potrebujemo osnovno opremo. Ostali pripomočki so prilagojeni 

učnim ciljem in vsebini. Med osnovne pripomočke uvrščamo: 

 primerno obutev in obleko – učenci morajo biti ustrezno pripravljeni na vreme (če je 

deževno, vetrovno, hladno vreme itd.); 

 trdo podlago, blok za pisanje, svinčnik in polivinilasto vrečko, ki jo imajo učenci s 

sabo v primeru slabega vremena, saj lahko vanjo spravijo pisalo in blok za pisanje; 

 osnovno karto prostora, kjer se terensko delo izvaja; 

 napisane cilje terenskega dela, ki učence opomnijo na namen dela; 

 vozni red lokalnega prometa (če ga nameravamo uporabiti); 

 fotoaparat, da učenci dokumentirajo pokrajino; 

 kompas za orientacijo (Cunder idr., 2002). 

 

Učence je treba obvestiti, kdaj bomo izvajali pouk na prostem, da bodo nanj primerno 

pripravljeni. Naročimo jim lahko, da določene pripomočke za delo prinesejo od doma, za 

ostale pa poskrbi učitelj. Na teren vzamemo le potrebne pripomočke za delo. Ker nam okolica 

ponuja veliko naravnih predmetov, je dobro, če so učenci in učitelj iznajdljivi ter jih 

konkretno uporabijo pri nalogah.  

 

Ocenjevanje terenskega dela 

Učenci v četrtem in petem razredu pri predmetu družba izvajajo preproste vaje na terenu. Pri 

terenskem delu je treba oceniti pripravo na terensko delo, samo izvedbo in končno pisno 

poročilo. Učence moramo navajati na skupinsko (timsko) delo, zato je primerno, da ocenimo 

tudi to. Učitelj mora predhodno izdelati splošen točkovnik, ki mu bo v pomoč pri ocenjevanju 

(Burnik idr., 2003). 
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2.1.4. Načrtovanje pouka na prostem  

 

»Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela je proces, katerega rezultat je priprava.« (Budnar 

idr., 2006, str. 20) Pri načrtovanju pouka učitelj odloča o strategijah poučevanja, organiziranju 

dejavnosti, oblikah sodelovanja,  razvijanju različnih znanj itd. (Budnar idr., 2006). Dejstvo 

je, da v današnjih časih slovenski učenci veliko časa preživijo v učilnicah in drugih zaprtih 

prostorih, zato bi morale šole načrtno ter sistematično organizirati različne oblike pouka na 

prostem. Na šolskem igrišču so vsakodnevno večinoma le učenci podaljšanega bivanja. Ure 

pouka na prostem so redke in vnaprej načrtovane (šolski, naravoslovni in tehniški dnevi ter 

šole v naravi). Za dosego nekaterih ciljev je potrebno natančno načrtovanje šolske ure, 

medtem ko določene cilje dosežemo že samo s tem, ko smo z učenci zunaj (Skribe-Dimec, 

2014). 

Pri načrtovanju moramo biti pozorni, da že pred začetkom šolskega leta naredimo načrt, 

katere cilje in vsebine bi lahko realizirali izven šolskih učilnic; pravočasno rezerviramo 

potreben prostor za izvedbo; preverimo, ali bomo potrebovali spremstvo, in predvidimo 

spremljevalce; pregledamo potrebna materialna sredstva; preverimo, ali bomo potrebovali 

dovoljenje staršev, in naredimo rezervni načrt, če pouka ne bi mogli izvesti na prostem. 

Poučevanje na prostem zahteva od učitelja, da učencem omogoči veliko aktivnosti. Pripraviti 

mora dejavnosti, pri katerih je poudarek na delu učencev, saj se v nasprotnem primeru 

dolgočasijo (Štemberger, 2012). 

Aktivnosti na prostem prispevajo k zdravemu razvoju osebnosti, saj dandanes otroci preživijo 

veliko časa pred računalniki in mobilnimi telefoni. Učni načrti spodbujajo izkustveno učenje, 

ki ga je najbolj smiselno izvesti v realnem svetu. Pouk na prostem naj bo organiziran načrtno 

in sistematično. Pri tem lahko sodelujemo s kolektivom (vodstvo šole in celoten kolektiv), v 

aktivih (skupina učiteljev) ali individualno (Skribe-Dimec, 2014).  

Vsak tip pouka na prostem zahteva natančno načrtovanje. V magistrski nalogi smo se 

osredotočili na poučevanje v okolici šole, saj smo ga izvedli in dobljene rezultate podrobno 

opisali v empiričnem delu.  

Poučevanje v okolici šole ima kar nekaj prednosti:  

 transport ni potreben, 

 ne potrebujemo posebne opreme, 

 manjše varnostne zahteve, 

 neposredna uporaba šolske okolice (konkretna uporaba okolice šole, npr. poišči 

najvišjo stavbo), 

 posredna uporaba šolske okolice (učitelj uči na prostem, kot bi učil v učilnici; 

pomembno je, da učenci preživijo del dneva na svežem zraku), 

 lokalne dejavnosti je lažje vključiti v šolski kurikul (Skribe-Dimec, 2014). 
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Nekatere šole imajo učilnico na prostem (kar pomeni, da so uredili šolsko okolico tako, da 

lahko tam izvajajo pouk), nekatere imajo samo lesene klopi, druge dodajo tudi nadstrešek ali 

naredijo samostojno hišo (Skribe-Dimec, 2014). 

Preden začne s poučevanje na prostem, si mora učitelj ogledati okolico in izbrati primeren 

prostor za vodenje pouka. Pripraviti mora delovne liste in druge pripomočke, da bodo učenci 

čim bolj aktivni (Kolar in Cankar, 2002). 

K poučevanju na prostem lahko pristopimo na dva različna načina: 

1. samostojno učenje: učitelj učencem omogoči, da samostojno raziskujejo, odkrivajo, 

doživljajo in izkušajo; 

2. vodeno učenje: učitelj za učence pripravi raznolike dejavnosti, ki jih opravijo v 

določenem okolju.  

 

Vodeno učenje se v šolski praksi pogosteje pojavlja, saj je za učitelje lažje. Samostojno 

učenje pa je za učence zelo motivacijsko, saj jim dopušča kreativnost in ustvarjalnost (Skribe-

Dimec, 2014). 

Van Bussel (1992) pravi, da lahko pouk na prostem organiziramo kot uvodno dejavnost, 

raziskovalno dejavnost ali dejavnost, ob kateri učenci uporabijo na novo pridobljeno znanje.  

Pred odhodom na prosto damo učencem v učilnici napotke, kaj potrebujejo (npr. pisalo, 

delovni list in podlago). Po vrnitvi v učilnico pa pregledamo rešene naloge in jih analiziramo 

(Kolar in Cankar, 2002). Prav tako je potrebno, da pred odhodom na prosto učencem podamo 

jasna navodila obnašanja in sodelovanja ter navidezno omejimo prostor, kjer bo potekal pouk.  

Pouk mora biti kakovosten ne glede na to, ali ga izvajamo v učilnici ali na prostem. Jank in 

Meyer (2006) izpostavljata osem meril za kakovosten pouk:  

1. Učitelj mora jasno strukturirati potek učne ure. 

2. Velik delež »pravega« učnega časa učencev. 

3. Strokovna korektnost. 

4. Jasno oblikovani in preverjeni pričakovani rezultati. 

5. Uspešno usmerjanje pozornosti učencev. 

6. Prijazno delovno ozračje. 

7. Raznovrstnost metod. 

8. Redne in koristne povratne informacije.  

 

Pri načrtovanju pouka na prostem moramo biti pozorni na njegovo dolžino. Pouk na prostem 

lahko poteka različno dolgo; nekaj minut (ko učenci npr. poiščejo določeno drevo, listje ali 

stavbo), eno ali dve šolski uri, celo dopoldne, lahko gre za celodnevno ekskurzijo ali 

večdnevno dejavnost (Skribe-Dimec, 2014). 

Načrtovati moramo tudi, katere učne metode bomo uporabili. Te so opredeljene v vzgojnem-

izobraževalnem procesu. Poleg splošno znanih učnih metod (pogovor, razlaga, razgovor …) 

ločimo še geografske učne metode, ki jih lahko uporabimo pri pouku družbe v 4. ali 5. razredu 
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in na višji stopnji pri predmetu geografija. Izhodiščna učna metoda v geografiji je metoda 

neposrednega opazovanja. Iz nje izhaja metoda opazovanja in risanja, metoda merjenja, 

metoda intervjuvanja in anketiranja, metoda zbiranja podatkov ter metoda kartiranja 

(Brinovec, Godnov in Lovrenčak, 1992). Tudi didaktična načela usmerjajo praktično ravnanje 

pri pouku in s tem omogočajo dober pouk ter njegovo analizo. Obstaja več vrst didaktičnih 

načel: načelo odprtosti pouka, načelo genetičnega učenja, načelo normalizacije življenjskih 

razmer in problemski pouk (Jank in Meyer, 2006). Naštete metode in didaktična načela se 

lahko uspešno uporabijo pri pouku na prostem. 

 

2.1.5. Vodenje pouka na prostem 

 

Uspeh učenja izven učilnice je v veliki meri odvisen od vodstva šole. V raziskavi (Learning 

outside the classroom) so ugotovili, da je do najboljše prakse pri vodenju pouka na prostem 

prišlo, ko so bili učitelji prepričani, da bi bile potrebne spremembe v učnem načrtu. Učitelji so 

bili navdušeni in prepričani o izboljšanju učenčevih dosežkov, želja, značaja ter osebnega 

razvoja in so smatrali učenje izven učilnice kot ključno sredstvo, da to storijo. Spodbujali so 

močan občutek skupnega cilja med osebjem (ostalimi učitelji) in pričakovali, da se bo obseg 

dejavnosti, ki bodo varna, zanimiva in vsebovala dobro integrirano učenje, zunaj učilnice 

vključil v redni del kurikula. Učitelji so podali jasen opis učenja izven učilnice, tako da so 

zaposleni vedeli, kaj se od njih pričakuje od trenutka, ko se zaposlijo za delo v instituciji (šoli) 

(House, 2008). 

Pri vodenju pouka na prostem moramo imeti že vnaprej jasne odgovore na naslednja 

vprašanja: 

 Kakšen je namen in vloga dejavnosti na prostem? 

 Ali kraj ustreza namenu in je varen? 

 Kako velike bodo skupine, kako bomo učence razporedili v skupine in ali bodo imele 

skupine vodje? 

 Kdaj je najprimernejši čas za izvedbo pouka na prostem in kaj storiti v primeru 

nepričakovanega vremena? 

 Kateri prostor je najprimernejši za izvedbo in do kje bomo omejili prostor? 

 Ali potrebujemo spremljevalca, kdo bo ta oseba in kaj pričakujemo od nje? 

 Kako pripraviti pripomočke in katere pripomočke bomo uporabili? (van Bussel, 1992) 

(Za odgovore na vprašanja glej točko Priprava terenskega dela.) 

 

Pri pouku na prostem je potrebno vključiti dinamiko različnih oblik dela: individualno delo, 

delo v paru in skupini, ki zahtevata sodelovanje. Delo moramo prilagoditi tako, da vključimo 

različne stile učenja in jim omogočimo razvoj socialnih veščin. Ena od značilnosti 

sodelovalnega učenja je, da delo organiziramo v majhnih skupinah. S tem omogočimo 

soodvisnost med posameznimi člani skupine in razvijanje socialnih spretnosti, vsak 

posameznik pa je odgovoren za svoj del naloge ter naloge celotne skupine. Vsak član skupine 
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mora prispevati svoj del pri reševanju naloge in se zavedati medsebojne odvisnosti. Učitelj 

mora učencem podati jasna, kratka in natančna navodila (Kolar in Cankar, 2002). 

2.1.6.  Nekaj ugotovitev tujih raziskav o pouku na prostem 

 

O pouku na prostem (izpustimo športni dan, ekskurzijo ali šolo v naravi) v Sloveniji nismo 

zasledili veliko literature. Učitelji pouk na prostem izvajajo predvsem pri učnem predmetu 

šport, vendar je zunanje šolsko okolje namenjeno izvedbi vseh šolskih predmetov 

(Štemberger, 2012). Našli smo nekaj raziskav tujih držav o izvedbi šolskega pouka na 

prostem.  

 

Islandija 

Islandija je dežela mraza, vetra in dežja, a kljub temu učitelji tedensko izvajajo pouk na 

prostem. Z ustrezno opremo (ne glede na vreme) učencem načrtno in sistematično omogočajo 

neposredne izkušnje v naravi (Skribe-Dimec, 2012). V Islandiji učenci enkrat tedensko 

preživijo 120 minut v okolici šole. Tam imajo pouk na prostem kot del vzgoje in 

izobraževanja za trajnostni razvoj. Na islandskih osnovnih šolah imajo pouk, organiziran po 

urniku. Ne glede na vremenske razmere ima vsak oddelek določen dan in uro v tednu, ko 

izvaja pouk na prostem. Učitelji sami določijo, katere predmete bodo poučevali zunaj 

učilnice. Predstavitev navodil in zaključni del učne ure pa običajno potekata v učilnici. Tako 

najbolje izkoristijo čas, ki je namenjen pouku na prostem (Skribe-Dimec, 2014). Avtorica 

Skribe-Dimec (2012) je v svojem raziskovalnem delu zapisala: »Učencev dež ne moti, 

nekateri so ga celo veseli. Večji problem s(m)o odrasli, tako učitelji kot starši« (str. 17). 

 

Škotska  

Narejena je bila raziskava o vplivu učenja zunaj učilnice v 12 osnovnih šolah, 10 srednjih 

šolah, eni posebni šoli in treh visokih šolah. Inšpektorji so obiskali 13 strokovnih organizacij, 

vključno z izvajalci učenja zunaj učilnice, in se pogovorili s predstavniki petih lokalnih 

oblasti. Raziskave so pokazale, da so dejavnosti na prostem privedle do boljših rezultatov 

dijakov in študentov, vključno z boljšim dosežkom, standardi, motivacijo, osebnim razvojem 

ter vedenjem. Raziskava je pokazala tudi primere pozitivnih učinkov učenja izven učilnice na 

mladih, ki so imeli težave z motivacijo. Ugotovili so, da bi bilo najučinkovitejše in 

najprimernejše, če bi šole vključile učenje izven učilnice v sestavni del dobro načrtovanega 

kurikuluma, ki zagotavlja skladen ter pospešen razvoj znanja, spretnosti in razumevanja 

(House, 2008). 

V raziskavi so prišli še do naslednjih ugotovitev: 

 Načrtovanje in izvajanje pouka izven učilnice bistveno pripomore k dvigu standardov 

ter izboljšanju osebnega, družbenega in čustvenega razvoja učencev. 

 Učenje izven učilnice je bilo najuspešnejše kot sestavni del dolgoročnega načrtovanja 

kurikuluma in je bilo tesno povezano z dejavnostmi v razredu. 

 Osnovne šole so za razliko od srednjih šol bolje in dosledneje uporabljale okolico 

svojih objektov, območij ter sosednjih območij za podporo učenja učencev. 
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 V osnovnih šolah je bilo preveč stanovanjskih obiskov in drugih dejavnosti, ki so 

imele natančno opredeljene cilje, a niso bile dovolj integrirane z dejavnostmi v 

razredu.   

 Šole so trdno delale, da so bile uspešne pri premagovanju ovir za učenje izven 

učilnice; to se nanaša na zdravje, varnost in vedenje učencev ter obremenitev učiteljev. 

 Šole so prejele podporo lokalnih oblasti pri izpolnjevanju zdravstvenih in varnostnih 

zahtev za obiske. Dobile so omejeno podporo za zagotavljanje kakovosti učenja, ki 

izhaja iz teh dejavnosti (House, 2008). 

 

Finska 

Na Finskem so učenci v dopoldanskem času zunaj med vsakim odmorom ne glede na to, 

kakšno je vreme. Tam se fizično in psihično sprostijo ter so posledično bolj zbrani pri 

nadaljnjem pouku (Skribe-Dimec, 2014). 

 

Velika Britanija 

Pouk na prostem ponuja široko paleto možnosti za doseganje celega niza rezultatov. Nekateri 

rezultati zahtevajo skrbno načrtovanje in pomoč, medtem ko pri drugih preprosto pride do 

tega, da gremo v okolico. V Veliki Britaniji je bila narejena raziskava Health, Well-Being and 

Open Space (Zdravje, dobro počutje in odprt prostor), pri kateri so prišli do sledečih 

ugotovitev: 

 Izpostavljenost in dostop do zelenih površin imata širok spekter socialnih, 

gospodarskih, okoljskih ter zdravstvenih koristi. 

 Mestne zelene površine pomembno prispevajo h kakovosti okolja in človekovega 

zdravja ter blaginje v mestnih in primestnih območjih. 

 Rekreacija na prostem nudi priložnost za povečanje kakovosti življenja in dvig 

socialne interakcije. 

 Telesna dejavnost v naravnem okolju ne le pripomore k povečanju življenjske dobe, 

zmanjšanju simptomov depresije in možnosti kajenja ter zlorab snovi, temveč tudi 

poveča sposobnost za boljše delovanje na delovnem mestu in doma. 

 Kratkoročne strategije se morajo začeti z vzpostavljanjem jasnejše povezave med 

dostopom do mestnih zelenih površin in zdravega življenja v glavah politikov ter 

oglasih splošne javnosti (English Outdoor Council, 2014).  

  

Iz zgornjih ugotovitev raziskave lahko povzamem, da je preživljanje časa na prostem dobro za 

naše zdravje in počutje. Zato je dobro, da učencem omogočimo pouk na prostem in s tem 

pripomoremo, da bodo morda tudi kasneje, ko odrastejo, večkrat odšli ven (na prosto).  

V raziskavi pa so nekateri ravnatelji poročali, da so osebje, guvernerji in starši izrazili 

zaskrbljenost, da lahko čas, preživet izven učilnice, zmanjša akademsko doseganje znanja 

učencev. Vendar so jim prvi  predložili dokaze, da je učni načrt širok in uravnotežen ter da 

učenje izven učilnice vodi k boljšim dosežkom (English Outdoor Council, 2014). 
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2.2. DRUŽBA KOT UČNI PREDMET V 4. RAZREDU 

 

Pri predmetu družba si prizadevamo ustvariti učno okolje, v katerem bodo učenci pridobili 

znanje o okolju, ki jim bo pomagalo v vsakdanjem življenju pri uporabi spoznanj ter 

smotrnem odločanju in ravnanju v socialnem ter kulturnem okolju. Cilji predmeta se med 

seboj zelo prepletajo. Zajemajo socialno, emocionalno, estetsko, kognitivno, moralno in 

motivacijsko področje. Bistvo predmeta je, da učenci spoznavajo razmerja med 

posameznikom, družbo in okoljem (Budnar, Hus, Umek in Zabukovec, 2006). Brinovec, 

Godnov in Lovrenčak (1992) pravijo, da bi morali v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu 

razviti način dela, ki bi slonel na sodelovanju šole in povezovanju šolskih učnih tem z domačo 

pokrajino. Ta ponuja veliko možnosti za pridobivanje znanja, boljše poznavanje odnosov, 

ugotavljanje pojavov in procesov ter vrednotenje dejstev. Cilj geografskega pouka je, da 

učenci začnejo geografsko misliti, in zato je potrebno, da najprej povežemo učne vsebine z 

domačim krajem. S takšnim poukom moramo pričeti že v 4. razredu pri predmetu družba, saj 

je domača pokrajina ena izmed učnih tem v učnem načrtu. 

Učni načrt poudarja aktivno vključevanje udeležencev učnega procesa – učenje prek 

dejavnosti. Izhodišče za poučevanje učencev je njihovo obstoječe znanje, cilj poučevanja pa 

je nadgradnja predznanja in njegova uporaba v konkretnih situacijah. Pouk mora biti usmerjen 

tako, da učence spodbuja k razvijanju samostojnosti, odgovornosti in načrtnosti. Pri tem se 

učenci učijo tudi obvladovanja učinkovitih strategij medsebojnega sodelovanja in reševanja 

sporov (Budnar, Hus, Umek in Zabukovec, 2006).  

Današnji sodobni pouk temelji na čim aktivnejšem delu učencev. Ni dovolj, da si učenci 

zapomnijo samo tisto, kar jim pove učitelj. Učenci morajo s pomočjo reševanja določenega 

problema, ki ga poda učitelj, samostojno priti do vsebin in odnosov med pojavi ter procesi. Pri 

pouku družbe lahko učenci odkrivajo in pojasnjujejo pojave ter procese tam, kjer nanje 

naletijo – v naravi in družbi. Z neposrednim opazovanjem predmetov in pojavov, o katerih se 

učenci učijo, jasneje oblikujejo predstave in pojme. Sposobnost opazovanja mora učitelj 

razvijati načrtno. Učence naj najprej navaja na aktivno in usmerjeno opazovanje, nato na 

analiziranje ter primerjanje in na koncu na posploševanje (Brinovec, Godnov in Lovrenčak, 

1992). Pozorni moramo biti pri oblikovanju učenčevih komunikacijskih, raziskovalnih, 

družbenih in socialnih spretnostih. Učenje pogosto temelji na konstruktivističnem pristopu, 

izkušenjskem, sodelovalnem in problemskem učenju, saj se pri doseganju ciljev lahko 

pojavijo nove priložnosti, ki zahtevajo nove sposobnosti ter znanja (Budnar, Hus, Umek in 

Zabukovec, 2006).  

 

2.2.1. Vloga učitelja pri poučevanju učnega predmeta družba 

 

Učiteljeva vloga pri poučevanju učencev je zelo pomembna, ker spodbuja učenčevo miselno 

aktivnost in oblikuje ter izvaja dejavnosti v smislu izkušenjskega učenja, konstruktivističnega 

poučevanja, sodelovalnega učenja in iger vlog. Takšen učitelj spodbuja in spremlja učenčevo 
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avtonomijo ter pobudo, uporablja različne pripomočke, gradiva in kognitivno izrazoslovje 

(npr. analizirajte, razvrstite, predvidite), menja strategijo poučevanja, preverja razumevanje 

pojmov, še preden razkrije njihove lastnosti, spodbuja dialoge med učenci ter učiteljem, 

spodbuja učence k raziskovanju, jim omogoči dovolj časa za razmislek itd. (Budnar, 2006). 

Učitelj naj za uresničitev zastavljenih učnih ciljev uporablja aktivne učne oblike in metode 

dela. Učencem naj omogoči delo v dvojicah in manjših skupinah, uporabi naj igro vlog, 

projektno učno delo, sodelovalno učenje, vodene razprave, pogovor itd. Učenci naj bodo pri 

pouku čim bolj samostojni in aktivni. Pouk naj izhaja iz vsakdanjih, resničnih ali izmišljenih 

situacij, učenčeva pozornost pa naj bo usmerjena v prepoznavanje povezav in odnosov, 

načrtovanje, analizo ter izvedbo dejavnosti (Hriberšek Balkovec, Kos, Košak, Perger Kuščer 

in Smrtnik Vitulić, 2003). 

Učitelj naj pri pouku na prostem omogoči učenje z vsemi čutili, saj takšno učenje učence 

veliko bolj pritegne za razliko od tistega, kjer od njih zahtevamo, da uporabijo samo razum in 

pamet. Čutne zaznave lahko učence pomirjajo in jih tesneje povežejo s svetom, ki jih obkroža. 

Delo, kjer uporabljamo vse čute, bo zanimivejše in ustvarjalnejše (Cowley, 2007). 

Pouk na prostem lahko vsebuje moteče oziroma nepričakovane dejavnike, ki vplivajo na 

kakovostno izvedbo pouka. Mednje lahko uvrstimo vreme, uporabo pripomočkov, živali … 

Učitelj ima pri pouku na prostem na voljo manj pripomočkov kot v učilnici, zaradi zunanje 

okolice pa lahko hitreje izgubi disciplino in motivacijo pri učencih. Dobro je, če je učitelj 

iznajdljiv in se uspešno sooči z nepričakovanimi dejavniki. »Iznajdljivi učitelj je pozoren na 

to, kaj govori in koliko govori« (Smith, 2012, str. 60). Učitelj ne sme preveč govoriti, saj s 

tem omeji priložnosti za učenje. Pri predolgi razlagi in govorjenju lahko učence prevzame 

spanec ali pa se zaposlijo s čim, kar ne povzroča preveč hrupa. Smith, 2012, pravi, da se z 

»iznajdljivim jezikom« učitelja sporazumevamo z učenci v treh točkah: samozavesti, 

motivaciji in vedenju. Pravi, da mora biti uporaba izjav za izboljšanje samozavesti pristna in 

iskrena. Ko učence pohvalimo, moramo to izreči s srcem in primerno telesno govorico.  

Jank in Meyer (2006) pravita: »Učiteljice in učitelji so posamezniki, ki učenkam in učencem 

pomagajo pri učenju« (str. 34) in obenem trdita: »Učenke in učenci so posamezniki, ki 

dopuščajo, da jim pri učenju pomagajo učiteljice in učenci« (str. 33). 

 

2.2.2.  Motivacija  

 

Motivacija je osebna stvar, vendar lahko vplivamo nanjo. »Kadar govoriš, navdušuj in 

motiviraj. Ne puščaj jih šibkih in nikoli ne prevladuj.« (Smith, 2012, str. 63) Učence moramo 

motivirati tako, da bodo delali samostojno. Poskrbeti moramo, da niso motivirani le takrat, ko 

jih nadzira učitelj, temveč tudi takrat, ko so sami. Motiviramo lahko s poštenostjo, 

spoštovanjem in njihovo notranjo željo po tem, da bi bili boljši od svojih vrstnikov. Povemo 

jim, kaj bomo počeli, saj s tem zmanjšamo negotovost dogajanja. Med samim delom jih 

moramo opomniti tudi na cilje (npr. kako se bomo počutili, ko dosežemo cilj) in jim dati 
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priložnost, da jih dosežejo (npr. naštej mi tri stvari, na katere si pri svojem delu ponosen; pri 

čem si med reševanjem naloge najbolj užival) (Smith, 2012). 

Žakelj (2005) pravi, da lahko s primernimi didaktičnimi pristopi motiviranost za učenje 

spodbudimo na različne načine. Postavljati moramo smiselna vprašanja, izzive in problemske 

situacije, saj le tako v učnem procesu dosežemo kognitivni konflikt, prek katerega začutijo 

potrebo po razširitvi znanja. Pomembno je, da novo snov združimo z obstoječim znanjem 

učencev. S tem dosežemo, da si učenci novo znanje bolje in lažje zapomnijo.  

Če so učenci motivirani za delo, lahko pouk poteka nemoteno. Na prostem lahko učence 

demotivirajo različni dejavniki, kot so vreme, okolica, mimoidoči in živali, zato mora učitelj 

poskrbeti za motivacijske dejavnosti. Učenci so posledično osredotočeni le na delo in jih 

moteči dejavniki ne zmotijo. Takšno delo je opravljeno kakovostno in znanje je zaradi lastne 

motiviranosti trajnejše.  

 

2.2.3.  Disciplina  

 

 »Vzdrževanje discipline je neprestana igra brez zmagovalcev in poražencev.« (Smith, 2012, 

str. 65) Na prostem lahko hitreje pride do izgube nadzora nad disciplino, saj so učenci v 

zunanjem prostoru, ki jim omogoča več prostega gibanja kot učilnica. V okolici se lahko 

pojavijo moteči dejavniki, ki učence demotivirajo za delo, posledično pa privedejo do 

disciplinskih problemov. Učitelj lahko učence opozori na moteče dejavnike in jim naroči, naj 

nanje ne usmerjajo pozornosti, temveč se osredotočijo na naročeno učno delo. 

Vzdrževanje discipline je pogosto polno izzivov. Uporabiti moramo primerne izjave in jih 

kombinirati s prvinami nebesedne govorice (kretnje rok, ton glasu, razdalja med učiteljem in 

učencem). Ko pride do neprimernega obnašanja, moramo takoj ukrepati in nikoli ne smemo 

dopustiti, da se stvari nakopičijo. Smith (2012) pravi, da je za vzdrževanje dobre discipline 

dobro upoštevati naslednje smernice: 

 Vedno moramo grajati vedenje in ne osebe. 

 Učencu, ki se slabo vede, moramo dati prostor in čas, da sam popravi svoje vedenje. 

 Učencem pomagamo, da se osredotočijo na svoje delo. To lahko povemo na miren 

način, npr.: »Brina, rad bi, da nadaljuješ s svojim delom. Hvala.« 

 Učencem napovemo, kdaj mu bomo lahko pomagali. Npr.: »Pridem do tebe čez 2 

minuti.« 

 Zamenjamo vlogo učitelj-učenec. Npr.: »Kaj bi ti storil na mojem mestu, da bi rešil 

situacijo?« 

 Situacijo lahko razrešimo s humorjem, vendar nikoli na račun učencev. 

 Učencem lahko ponudimo izbiro. Npr.: »Bi dokončali to nalogo pri pouku ali po 

pouku?« 

 Spodbujati moramo vedenje, pri katerem učenec popravi samega sebe. Npr.: »Tilen. 

(premor) Kaj počneš?« 
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 Učenca pokličemo po imenu, naredimo premor in ga pohvalimo za določeno dejanje 

itd.  

 

Učencem moramo podati točno in jasno informacijo glede tega, kaj je bilo neprimerno 

vedenje v določenem dejanju. Učenci, ki se ne znajo primerno vesti, se tudi ne morejo učiti. 

Grdo vedenje manjšine lahko škodi izobraževanju večine. S tem ko učencem pomagamo, da 

se z življenjem soočijo manj jezni in mirnejši, ustrežemo tako sebi kot njim (Cowley, 2007). 

Vzdrževanje discipline je bistvenega pomena za uspešno izvedbo pouka na prostem, saj ta 

poteka izven učilnice in učenci imajo več svobodnega gibanja po zunanjem prostoru.  

 

2.3. NAČINI POUČEVANJA DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN NA 

PROSTEM 

 

2.3.1. Učne oblike poučevanja 

Pouk je kompleksno strukturiran, zato mora učitelj ustrezno izbrati učno obliko, učno metodo 

in učna sredstva. Pri izbiri učnih oblik in metod ima učitelj avtonomijo, vendar lahko z 

raznoliko uporabo učencem zagotovi smiselno in obstojnejše znanje z razumevanjem (Čagran, 

Ivanuš Grmek in Sadek, 2009). 

Ločimo štiri učne oblike poučevanja: individualna oblika, frontalna oblika, delo v paru in 

skupinsko delo. Izbira učne oblike je odvisna od učne vsebine, ki jo obravnavamo pri pouku, 

od učencev in njihovih značilnostih. Naloga učitelja je, da pravilno izbere in uporabi učno 

obliko ter metodo za uspešno izvedbo pouka. Na terenu lahko učinkovito vključimo 

skupinsko delo, pri katerem učenci sodelujejo med seboj in skupaj raziskujejo zunanjo 

okolico. V nadaljevanju smo se osredotočili na opis najpogosteje uporabljene učne oblike na 

prostem, skupinskega dela. 

2.3.1.1. Skupinsko delo 

 

Skupinsko delo je indirektno poučevanje, saj sta učitelj in učenec v indirektnem odnosu. 

Učenci so v direktnem odnosu z učno snovjo in učnimi metodami. Ločimo dve vrsti 

skupinskega dela, in sicer delo v homogenih skupinah (enake po določenih značilnostih, npr. 

sposobnosti, znanju, spolu) in heterogenih skupinah (različne po nekaterih značilnostih) 

(Čagran, Ivanuš Grmek in Sadek, 2009). Cowley (2007) pravi: »Ključno pri razvoju otroka je, 

da se naučijo dobro sodelovati z vrstniki. Razredi, v katerih učenci uspešno sodelujejo, nudijo 

boljše učno okolje« (str. 18). Učinkovito izvajanje skupinskega dela lahko izboljša zmožnosti 

samostojnega učenja učencev. Učitelj mora skupinsko delo izvajati tako, da imajo učenci ves 

čas popoln nadzor nad svojim delom. Smith (2012) opisuje pet načinov, ki nam lahko 

pomagajo do uspešne izvedbe skupinskega dela v razredu.  
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Oblikovanje skupin: sestavo skupine učencev je potrebno vedno spreminjati. Določiti 

moramo kriterij, po katerem bomo oblikovali skupine, in ga pojasniti učencem. Po določitvi 

skupin učencem sporočimo, da želimo na novo oblikovanim skupinam uspešno skupinsko 

delo. Nato določimo časovno omejitev dela skupin in pri tem upoštevamo formulo: število 

učencev × čas = število ur dela. Primer: skupina štirih učencev, ki dela eno šolsko uro (45 

min) je tako, kot bi ena oseba delala tri ure. Učencem moramo pojasniti, kaj pričakujemo od 

njih v določenem času in katere cilje naj si prizadevajo doseči. Učence ne priganjamo k delu, 

temveč jih usmerjamo v pričakovane dosežke. 

 

Ureditev okolice: okolico si prilagodimo za skupinsko delo. To pomeni, da večjim skupinam 

omogočimo več prostora. Učencem jasno povemo, da lahko opremo oziroma večje predmete 

premikajo, vendar jih morajo po končanem pouku pospraviti na svoje mesto. Uporabo opreme 

oziroma predmetov je smiselno prilagoditi terenu, kjer izvajamo pouk.  

 

Ocenjujemo tudi proces: učencem povemo, da bomo poleg znanja ocenjevali tudi proces 

dela (v skupini). S tem bomo zmanjšali verjetnost, da bi en učenec naredil vse.  

 

Določitev vlog: Smith (2012) pravi, da se je iz svojih izkušenj naučil, da moramo učencem 

dodeliti pet različnih vlog: 

 Povezovalec: skrbi za nemoten potek dela in poroča o napredku skupine. 

 Varuh časa: skrbi za časovni potek skupinskega dela. Časovno mora paziti, da 

bo skupina pravočasno pripravila, izvedla in pospravila vse potrebno za delo. 

 Varuh potrebščin: prinaša in odnaša potrebne potrebščine ter vire.  

 Nadzornik uspešnosti: skrbi za osredotočenje na uspešno izvedene naloge. 

Poskrbi, da delo poteka brez prekinitev in da bo opravljeno korektno ter 

kakovostno. 

 Zastopnik: predstavlja skupino pri »nujnih« sestankih. Med skupinskim 

delom ne prekinemo celotnega dela, temveč k sebi pokličemo vse zastopnike 

in jim podamo določeno informacijo, navodila. 

Pri vsaki novi nalogi zamenjamo vloge učencev. Pomembno je, da učenci izkusijo 

različne vloge, saj s tem bolje razumejo učinkovitost skupinskega dela. 

 

Učni pripomočki: dobro je, da skupinam omogočimo enake učne pripomočke. S tem bomo 

učence bolj osredotočili na znanje in ne izbiro pripomočkov ter lepšo izdelavo končnega 

izdelka (npr. plakata). 

 

Pri skupinskem delu učitelji pogosto uporabijo miselni vzorec, zlasti pri prikazovanju in 

analiziranju večdimenzionalnih problemov. Ta omogoča zelo hiter pristop k spoznavanju 

tematske celote (Burnik idr., 2003). Učitelj se na podlagi učne vsebine in učnih ciljev odloči, 

ali bo pri pouku na prostem uporabil skupinsko delo. Ena izmed prednosti skupinskega dela 

pri pouku na prostem je tudi ta, da so lahko učenci glasnejši pri svojih razpravah in pripravah, 

hkrati pa imajo več gibalnega prostora. 
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2.3.2. Didaktični sistemi učenja na prostem 

 

Didaktični modeli oziroma sistemi poučevanja morajo omogočiti interakcije med učenci in 

med učiteljem ter učenci in postopoma oblikovati celovito pojmovanje o svetu ter odnosu do 

njega (Budar, Kerin, Mirt, Raztresen in Umek, 2011). V nadaljevanju smo na kratko opisali 

pet različnih didaktičnih sistemov učenja (konstruktivizem, izkustveno učenje, sodelovalno 

učenje, problemski pouk in raziskovalno učenje), ki so primerni tudi za delo na prostem. 

2.3.2.1. Konstruktivistični pristop in izkustveno učenje 

 

Konstruktivizem in izkustveno učenje sta lahko uspešno izvedena pri pouku na prostem, saj 

lahko prek njiju učencem omogočimo stik s konkretnimi predmeti in pojmi. Oba pristopa 

vsebujeta konstruiranje znanja in posledično vključujeta veliko raznovrstnih dejavnosti. Po 

izvedenem učnem procesu je treba učence spodbuditi k refleksiji, ozaveščanju in zavedanju 

lastnega procesa spoznavanja, zaznavanja ter učenja. Pri tem gre za znanje o lastnih miselnih 

procesih in lastnemu načinu učenja, kar imenujemo tudi metakognicija. Učenci se zavedajo 

svoje vloge in odgovornosti pri konstruiranju znanja. To omogoča zavedanje vplivov, ki 

oblikujejo razmišljanje in oblikovanje stališč ter odnosov. Ključnega pomena je aktivna 

udeležba učencev pri pridobivanju znanja (Budnar idr., 2006). Pomembno vlogo ima učno 

okolje, v katerem potekajo navedeni procesi. Učitelj naj omogoči pouk v kompleksno 

izzivalnem učnem okolju, kjer se učenci počutijo varne in sprejete (Budnar, 2005). Učitelj 

lahko oba pristopa učinkovito uporabi pri pouku na prostem, izven učilnice. Tako se učenci na 

konkretnih primerih iz okolja izkustveno učijo in pridobivajo novo znanje, ki je lahko zaradi 

zunanje okolice trajnejše, hkrati pa lahko omogočimo aktiven pouk, za katerega je značilno, 

da se učenci ne učijo le z glavo, ampak tudi z nogami, rokami ter vsemi čutili.  

Konstruktivizem: nekateri avtorji razumejo konstruktivizem kot spoznavno teorijo, ta pa je 

delna disciplina filozofije. Izhaja iz tega, da je znanje in spoznanja mogoče graditi le z lastno 

miselno dejavnostjo in ne samo s pomočjo naših zaznav (Jank in Meyer, 2006). Za 

konstruktivističen pristop je značilno, da mora vsak posameznik sam aktivno skonstruirati 

znanje. Pomembna sta procesa raziskovanja in odkrivanja. Novo znanje posameznik pridobi 

tako, da preoblikuje že obstoječe znanje. V ospredju se pojavijo metodično-didaktični 

pristopi, ki omogočajo aktivne in praktične dejavnosti ter posledično razvijanje strategije 

mišljenja in konstruiranje znanja. Pristop je osredotočen na učenca, kar pomeni, da si prek 

dejavnosti pridobi nova znanja. (Budnar idr., 2006) 

Izkustveno učenje: ena izmed oblik učenja je izkustveno učenje, ki skuša povezati 

neposredno izkušnjo, spoznavanje (kognicijo), opazovanje (percepcijo) in ravnanje (akcijo) v 

neločljivo enoto. Izkustveno učenje je tako kot konstruktivističen pristop osredotočeno na 

poučevanje učenca in s tem pridobivanje novih znanj prek različnih dejavnosti (Budnar idr., 

2006). Sodobno in dinamično izobraževanje na družboslovnem področju mora učencem 

dopuščati, da lahko vnašajo pridobljene izkušnje v sam pedagoški proces. S tem učitelj doseže 

motiviranost učencev za delo (Židan, 1995).  
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Pri izkustvenem učenju učenci neposredno doživljajo pojave in procese v okolju ter s tem 

pridobivajo znanja o naravnih zakonitostih in povežejo že pridobljena znanja z novimi 

izkušnjami ter situacijami. Pri tem naj prevladuje samostojno delo učencev v sproščenem 

vzdušju. Učencem moramo pustiti ustvarjalno svobodo, da bodo motivirani za delo. Paziti 

moramo na zastavljene učne cilje. Ne smemo si zadati preveč ali previsokih učnih ciljev, saj 

potem učenci ne bodo motivirani za delo. Cilji morajo biti realni in uresničljivi (Kolar in 

Cankar, 2002). Takšen način poučevanja učencem prinaša več prednosti. Učenci so bolj 

motivirani za delo in pridobijo boljše znanje, ki jih vodi k večji uspešnosti (Židan, 1995).  

Različni avtorji so izkustveno učenje opisali podobno, vendar so med njihovimi opisi tudi 

razlike. Primerjali smo pojmovanje izkustvenega učenja avtorjev Budnar idr. (2006) ter Kolar 

in Cankar (2002).  

Budnar idr. (2006) pravijo, da izkustveno učenje poteka v šestih različnih stopnjah, s katerimi 

lahko pridobivamo znanja različnih področij, kot so spoznavno, socialno, psihomotorično in 

čustveno. Stopnje izkustvenega učenja delijo na: 

1. načrtovanje: ugotavljanje potreb in določitev ciljev; 

2. uvodna faza: ustvarjanje ozračja, postavitev pravil in identifikacija potreb; 

3. faza aktivnosti: učenci se vpletejo v izkušnjo; 

4. faza analize: učenci osmišljajo izkušnje in o njih diskutirajo. Pri tem pridobivajo 

povratne informacije; 

5. faza povzetka: izkušnje prenesejo v teorijo; 

6. faza evalvacije: lahko je sprotna ali končna.   

 

Kolar in Cankar (2002) pa pravita, da je vzgojno delo v naravi učinkovitejše, če je vključenih 

naslednjih pet postopkov: 

 motiviranje učencev s spoznavanjem problematike, 

 usvajanje znanja, 

 iskanje rešitev v praktičnih primerih, 

 opravljanje naloge ob pomoči učitelja, 

 samostojno opravljanje naloge.  

 

Za doseganje učnih ciljev pri pouku na prostem avtorja Kolar in Cankar (2002) pravita, da je 

učinkovito, če upoštevamo tri zaporedne korake: 

 Doživeti in izraziti. Učenci opazujejo naravo in okolje prek vseh svojih čutil. Pri tem 

svoja opažanja ubesedijo in jih zabeležijo. 

 Spoznati in razumeti. Učenci svoje zabeležene ugotovitve in doživete vtise 

analizirajo in povežejo s predznanjem. Nadgradijo in dopolnijo jih z novim znanjem, 

nato pa interpretirajo ter kritično argumentirajo. Učitelj učence v pogovoru usmerja in 

spodbuja pri iskanju novih rešitev.  

 Uporabiti in ravnati. Nova znanja lahko uporabijo na konkretnih primerih.   
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Našteti koraki učencem doprinesejo trajnejše znanje, ker povežejo nova spoznanja s 

predznanjem in jih nato uporabijo na konkretnih primerih. Jank in Meyer (2006) pravita: 

»Didaktičnega znanja ne usvajamo le z glavo, ampak tudi s srcem, rokami, nogami in vsemi 

čuti« (str. 116). 

2.3.2.2.Sodelovalno učenje   

»Sodelovalno (kooperativno) učenje je učenje s sodelovanjem, skupnim delom v dvojicah, v 

skupinah. Tako učenje je primerno za različna področja kot kognitivno, socialno-

emocionalno, psihomotorično in je namenjeno razvijanju kakovostnejšega, trajnejšega znanja 

in razvoja osebnosti.« (Budnar idr., 2006, str. 16–17) S sodelovalnim učenjem, ki je ena od 

oblik učenja, se učenci urijo v vzajemnem delu, medsebojni pomoči in sodelovanju za 

doseganje skupnih ciljev. Učitelj ima pri načrtovanju sodelovalnega učenja pomembno vlogo. 

Oblikovati mora ustrezne sestave skupin, ki so običajno heterogene, lahko pa tudi homogene. 

Ustvariti mora učno okolje, ki spodbudno deluje na sodelovanje in razumevanje med učenci. 

Budnar idr. (2006) pravijo, da so za sodelovalno učenje pomembni elementi: ustrezna sestava 

skupine, pozitivna soodvisnost med posameznimi člani, posameznikova odgovornost za lastni 

rezultat in rezultat celotne skupine, sodelovalne veščine, ustrezna struktura dela ter končna 

refleksija. 

Učenci imajo v sodelovalni učni situaciji predvsem dve nalogi, in sicer da se naučijo 

predvideno učno snov ter se hkrati prepričajo, ali so se je naučili tudi člani skupine. Teorija 

pravi, da učenci s sodelovalnim učenjem povečajo in izboljšajo šolske dosežke, vplivajo na 

socialni razvoj posameznika, posameznik dobi boljšo samopodobo, poveča se notranja 

motivacija učencev, manj je strahu in izboljša se ozračje v razredu (Bogataj idr., 2001). Za 

sodelovalno učenje se mora učitelj razumno odločiti, ker je zastavljen učni cilj pomemben za 

vsakega učenca, ki pa pričakuje, da bo cilj dosegla skupina. Primerno ga je uporabiti pri 

reševanju problemov, divergentnih in kreativnih nalogah ter takrat, ko je potrebno 

poizvedovanje in spraševanje (Budnar idr., 2006). 

2.3.2.3. Problemski pouk in raziskovalno učenje 

V pouk na prostem lahko učinkovito vključimo problemski pouk in raziskovalno učenje. 

Problemski pouk je oblika neposrednega vodenega učenja, ki vsebuje problemsko situacijo. 

Učenec z iskanjem, razmišljanjem, preverjanjem, argumentiranjem ter drugimi dejavnostmi 

raziskuje in rešuje zastavljeni problem (Strmičnik, 1992, v Bogataj idr., 2001). Pri 

problemskem pouku ločimo tri didaktične namene: 1. praktično učno delovanje (učenci prek 

praktičnih postopkov spoznajo določen pojav, predmet ali proces), 2. oblikovanje operacij 

(učenci razložijo reševalne predloge in zamisli ter utemeljijo namen dejanja), 3. oblikovanje 

pojmov (učenci posplošujejo bistvene lastnosti in soodvisnost). Pouk je lahko v celoti ali le 

delno zasnovan kot problemski pouk, iz česar izhaja zanj več različnih poimenovanj, med 

njimi tudi raziskovalno učenje. Vidmar (1989, v Bogataj idr., 2001) pravi, da se pri 

problemskem pouku razvija posebna kakovost mišljenja (ustvarjalno mišljenje), ki pripomore 

k razvijanju ustvarjalnih sposobnosti učencev.  
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Problemski pouk je uspešno načrtovan in izveden, ko se učenec znajde v situaciji, ki je zanj 

problemska. Težavnost mora biti prilagojena posameznemu učencu in problem mora biti 

povezan z učenčevim interesom. S tem dosežemo, da učenec občuti nekaj neznanega, 

problemskega in si želi poiskati rešitev na zastavljen problem. Pouk ne postane samo 

zanimivejši, ampak dobi spoznavno vrednost (Bogataj idr., 2001). Učenci z lastno aktivnostjo 

iščejo rešitve in pridobivajo nova procesna ter vsebinska znanja. V sam proces problemskega 

pouka je vključeno učenčevo opazovanje, primerjanje, razvrščanje, urejanje, načrtovanje, 

napovedovanje, sklepanje, utemeljevanje, vrednotenje in presojanje. Učitelj lahko učence 

usmerja z različnimi vprašanji (vprašanja za usmerjanje pozornosti, merjenje in štetje, 

primerjalna, akcijska, problemska ter miselna vprašanja). Učitelj mora vedeti, kdaj zastaviti 

določeno vprašanje, da bo lahko učence usmeril v različne dejavnosti, s katerimi bodo 

samostojno dosegli cilj in razvijali lastno mišljenje (Budnar idr., 2006). Pri izbiri problema 

mora razmišljati o zahtevnosti ter motivacijski in življenjski primernosti. Učitelj načrtuje 

način vodenja in pomoč pri reševanju problema, upošteva individualne razlike med učenci ter 

na podlagi tega prilagodi vsebino, postopek, navodila in vodstvo. Učitelj naj pri učencih 

razvija problemsko situacijo tako, da znajo učenci sami poiskati problem in ga postopoma 

rešiti. Burnik Kos idr. (2003) pravijo: »Problemov za problemski pouk in raziskovalno 

usmerjen pouk je veliko na vseh področjih, le videti jih moramo in učence usmerjati k 

drugačnemu pridobivanju znanja« (str. 17). V praksi je najučinkovitejše, če smiselno, 

premišljeno in načrtovano kombiniramo različne metode ter oblike dela. S tem v pouk 

vnašamo dinamiko in učencem omogočimo različne izkušnje, pridobljene na različne načine 

(Burnik Kos idr., 2003). 

 

2.3.3. Učne metode poučevanja 

Učne metode so način dela pri pouku in na njihov izbor vpliva več dejavnikov: učna snov, 

učni cilji, razvojna stopnja otrok, stopnja učnega procesa (posredovanje novih vsebin, 

utrjevanje, preverjanje …) in učiteljeva osebnost. Večina didaktikov loči tri glavne učne 

metode: razlaga, demonstracija in pogovor (Kovač  in Strel, 2003). Poznamo še druge metode, 

kot so metoda praktičnih del, branja in dela z besedilom, metoda risanja, metoda razprave, 

metoda opazovanja, delo s slikami, zemljevidi in fotografijo, metoda debate, igra vlog itd. Pri 

izbiri učnih metod naj učitelj daje prednost tistim, ki omogočajo miselno aktiviranje učencev 

pri učnem delu in jih aktivno vpletejo v oblikovanje spoznavnega procesa (Čagran, Ivanuš 

Grmek in Sadek, 2009). Tudi zunaj (učilnice) lahko uporabimo različne načine učenja. V 

nadaljevanju bomo izpostavili naslednje: metoda razlage in pogovora, delo s slikami, 

zemljevidi ter fotografijami, delo z delovnimi listi, učbenikom in delovnim zvezkom ter igra 

vlog in simulacija.  

2.3.3.1. Metoda razlage in pogovora 

Razlaga mora biti jasna, razumljiva, pravilna in kratka (povemo samo najpomembnejše) 

(Kovač in Strel, 2003). Z razlago učitelj sproži, spodbudi in usmerja učenčevo miselno 

aktivnost. Na terenu se izogibamo dolgim razpravam, saj so te manj učinkovite pri doseganju 

višjih spoznavnih ciljev, ker ne spodbujajo učenčeve miselne aktivnosti (Čagran, Ivanuš 
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Grmek in Sadek, 2009). Z metodo pogovora učitelj z učenci izmenjuje informacije o vsebini, 

jih spodbuja k razmišljanju in usmerja k iskanju rešitev. Pri metodi pogovora morajo učenci 

imeti predhodne izkušnje in znanja (Kovač in Strel, 2003). Obe metodi lahko uporabimo v 

uvodnem delu, za pridobivanje znanja ali kot povzetek na koncu pouka.  

2.3.3.2. Delo s slikami, zemljevidi in fotografijami 

S pomočjo metode dela s slikami, zemljevidi ali fotografijami omogočimo, da imajo učenci 

lažjo predstavo o določenem predmetu ali pojmu. Učencem zagotovimo večjo preglednost 

vsebin in dodatno pomoč pri razlagi ali pogovoru. V primeru slabega vremena oziroma dežja 

uporabimo plastificirane slike, fotografije ali zemljevide. 

2.3.3.3. Delo z delovnimi listi, učbenikom in delovnim zvezkom 

Pri pouku na prostem lahko učitelj poleg pripomočkov, ki jih potrebuje za uspešno izvedbo, 

primerno uporabi učbenik, delovni zvezek ali delovni list. Učbenik ne predstavlja le vira 

pisnih informacij, temveč vsebuje dodatne informacije, ki jih učenci dobijo s kombinacijo 

slik, kart in tabel. Če imajo učenci delovni zvezek, ga je smiselno uporabiti, saj so v njem 

vaje, s katerimi poglabljajo (geografska) spoznanja ter širijo in konkretizirajo znanje. Naloge 

in določene vaje lahko vključimo v pouk na različne načine: v uvodni motivaciji, osrednjem 

delu ali zaključku (kjer preverimo naučeno snov) (Brinovec, 2004). Če učenci nimajo 

delovnega zvezka, lahko učitelj pripravi delovni list z različnimi nalogami. 

Delovni list je sredstvo, s katerim učence navajamo na samostojno delo. Učinkovito je 

sestavljen takrat, ko učenci pri svojem delu ničesar dodatno ne sprašujejo. Pri tem je učitelj 

razbremenjen, saj je del vodenja pouka prenesen na delovni list. Glede na učinek jih delimo 

na odprte ali zaprte. Delovni list mora biti natančno sestavljen, saj učence vodi pri delu. Delo 

na prostem zahteva bolj odprta navodila, zlasti takrat, ko želimo, da učenci povedo o nečem 

svoje mnenje (npr. Kaj ti je bilo všeč, kaj te je presenetilo?) (van Bussel, 1992). 

Van Bussel (1992) pravi, da pri pouku na prostem želimo učencu z delovnim listom pomagati 

zaznavati, opazovati, razvrščati in razporejati, šteti ter meriti, raziskovati in eksperimentirati s 

predmeti iz narave ali njihove okolice. 

 

Prednosti in pomanjkljivosti delovnega lista 

Izbira in izdelava delovnega lista je odvisna od ciljev pouka. Včasih je bolj primerno, da 

celoten razred skupaj razišče ali si ogleda določeno stvar, včasih pa je bolj smiselno delo z 

delovnim listom. Pri delu na prostem so delovni listi pogosto odlično sredstvo in pomoč pri 

učenju, saj je del vodenja prenesen nanj.   

Prednosti:  

 Učitelj lahko organizira več delovnih postaj za učence. 

 Učence lahko vpeljemo v raziskovanje in odkrivanje.  
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 Lahko so osrednji del pri raziskovanju, odkrivanju, predelavi zbiranja podatkov in 

drugih dejavnostih.  

 Učencem omogočijo, da opazijo in izkusijo stvari, katerih sicer ne bi opazili (npr. 

Poglej! Poduhaj! Dotakni se!). 

 Opazovanja in raziskovanja so lahko bolje organizirana (van Bussel, 1992).  

 

Pomanjkljivosti:  

 Učenčeve izkušnje in doživetja so vnaprej opredeljena. 

 Z delovnim listom lahko uničimo spontano doživetje in dogajanje preveč 

programiramo. 

 Učenci raziskujejo vsake zase in s tem lahko podremo enotnost razreda kot 

raziskovalne skupine (van Bussel, 1992). 

 

Dejavnosti ob delovnem listu so zelo različne. Za dejavnosti se odločimo na podlagi učnih 

ciljev in vsebine. Najpogostejše so naslednje: zaznavanje z vsemi čutili (vid, sluh, okus, tip in 

voh), iskanje stvari, opisovanje, risanje, slikanje, sestavljanje pesmic, razporejanje reči, 

primerjanje organizmov, pojavov in krajev, štetje, merjenje, primerjanje, ocenjevanje, 

presojanje ter ocenjevanje, določanje mesta stvari, opredeljevanje prostorskih odnosov, 

razlaganje pojavov in razmišljanje o njih (van Bussel, 1992). Učitelj mora načrtovati primerno 

dejavnost, saj bo le tako imel delovni list ob njegovi uporabi več prednosti kot slabosti.  

 

Vrste delovnih listov 

Izbira vrste delovnega lista je odvisna od učne vsebine in učnih ciljev. Van Bussel (1992) loči 

med petimi različnimi vrstami delovnih listov: 

1. Seznami. Učenci izpolnjujejo številne lastnosti organizmov in predmetov. 

2. Listi s prostorom za vstavljanje. Delovni listi vsebujejo vprašanja in prazen prostor 

za odgovore.  

3. Zemljevid okolice. Na zemljevid (npr. okolice šole) vrišejo določene predmete, 

stavbe, drevesa … 

4. Podoba prazne pokrajine in vrisovanje. Na delovnem listu narišemo podobo prazne 

pokrajine z le nekaj osnovnimi elementi (npr. drevo, hiša, ograja). Učenci risbo 

izpolnejo po lastnem opazovanju.  

5. Listi z navodili (npr. pojdi in poišči). Na delovnem listu so slike določenih 

predmetov, ki jih učenci poiščejo v bližnji okolici, pod sliko pa so zapisana vprašanja, 

ki se nanašajo na predmet. Učenci na podlagi opazovanja (z vsemi čutili) odgovorijo 

na vprašanja. Ta so lahko napisana v razpredelnici in takšen list imenujemo 

razporeditvena razpredelnica.  
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Kriteriji dobrih delovnih listov 

Če želimo, da bo delovni list dobro sestavljen, ga moramo oblikovati tako, da bodo učenci 

samostojno opravljali dejavnosti in čim manj spraševali učitelja za pomoč. Delovni list mora 

učence spodbujati, da sami opazujejo okolico in pri tem uporabijo čim več čutov. Izogniti se 

moramo vprašanjem, pri katerih od učencev želimo razlago. Vprašanja naj bodo sestavljena 

tako, da lahko učenci dobijo odgovore z opazovanjem določene stvari. Učencem naj delovni 

list omogoči, da na primer z risbo oblikujejo predstavo o novem znanju. Navedeni morajo biti 

pripomočki, ki jih bodo potrebovali pri izvedbi nalog. Ti morajo biti preprosti (npr. 

povečevalno steklo, merilne vrvice) in uporabijo naj predvsem tisto orodje, ki ga vedno nosijo 

s seboj – lastne ude (kako široko je nekaj, koliko korakov je dolgo itd.).  

Delovni list naj vsebuje različne tipe nalog, z različnimi tipi vprašanj (odprti, zaprti) in 

možnimi odgovori. Naloge naj bodo krajše in daljše, vsebujejo naj divergentna vprašanja ter 

vprašanja, ki učence spodbudijo, da povedo svoje mnenje ali osebna doživetja (Ti je všeč?). 

Vsebuje naj le toliko vprašanj in nalog, kolikor jih lahko učenci rešijo v največ pol ure. 

Delovni listi morajo biti pregledni in privlačno oblikovani, da učence pritegnejo k opazovanju 

in iskanju (van Bussel, 1992). 

Z uporabo zgoraj naštetih kriterijev lahko oblikujemo dober delovni list, ki bo omogočil 

samostojno delo učencev in razbremenitev učitelja.  

 

2.3.3.4. Igra vlog in simulacija  

 

Igra vlog in simulacija spadata med metodo izkušenjskega učenja. Učenci igrajo različne 

vloge v namišljenih ali resničnih situacijah ter pridobivajo nova znanja. Hkrati raziskujejo in 

razvijajo svoje sposobnosti na čustvenem, spoznavnem, socialnem ter psihomotoričnem 

področju (Budnar idr., 2006). Z igro vlog ali simulacijo učencem pri pouku na prostem 

omogočimo veliko prostora za samo pripravo in izvedbo. Zunanji prostor izvedbe pouka ima 

lahko pozitivne učinke na metodo igre vlog in simulacijo. Prostor, kjer predstavijo zaigrano 

situacijo, je v učilnici običajno pred tablo. Pouk na prostem omogoča večji predstavitveni 

prostor in uporabo naravnih elementov iz okolja.  

Igra vlog in simulacija se med seboj razlikujeta v načinu prevzema vloge učenca v dani 

situaciji. Pri igri vlog učenec začasno prevzame določeno vlogo nekoga drugega in jo odigra. 

Pri simulaciji učenec igra sebe v namišljeni situaciji, kot bi bila realna. Cilji obeh izkušenjskih 

metod so predvsem usposabljanje učencev za timsko delo, večja aktivnost učencev pri pouku, 

razvijanje in izražanje čustev, prakticiranje naučene snovi ter spodbujanje in vzdrževanje 

motivacije. Učiteljeva naloga je, da jasno opredeli cilje, učencem razloži način dela, postavi 

časovno omejitev priprave in predstavitve ter spodbuja diskusijo in refleksijo po končanih 

predstavitvah. Učenci lahko situacije odigrajo po vnaprej določenih navodilih ali pa svobodno 

improvizirajo na določeno temo. Pomembno je, da imamo jasen cilj, kdaj in zakaj uporabimo 

igro vlog ali simulacijo (Budnar idr., 2006). 
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Učence lahko pri zunanjih aktivnostih postavimo v različne vloge. Lahko prevzamejo vloge 

neživih stvari (npr. stavbe), živih bitij (npr. rastlin ali živali), vlogo oseb (kar je najpogosteje 

uporabljen način) ali poosebljajo ideje oziroma pojme. Lapanje Dekleva (2012) pri 

prevzemanju vlog loči štiri temeljne stopnje procesa: 

1. Prevzemanje vlog stvari; učenci predstavljajo na novo spoznane pojme. 

2. Prevzemanje vlog samega sebe; učitelj ustvari kontekst neke dramske situacije, na 

katero se učenci odzovejo, kot bi se v resničnih okoliščinah, in pri tem zastopajo svoja 

stališča ter poglede. 

3. Funkcionalno prevzemanje vlog; učenec prevzame vlogo, razumsko zavzame stališča 

in poglede lika. Ločimo tri oblike funkcionalnega prevzemanja vlog:  

 Funkcionalno prevzemanje socialne vloge – prevzemajo vloge otroka, učitelja 

(pri učenju socialnih zakonitosti in spretnosti). 

 Funkcionalno prevzemanje laične vloge – prevzemanje vloge vsakdanjih ljudi, 

ki načeloma nimajo strokovnega znanja o obravnavani problematiki (npr. 

prebivalec določenega kraja, kjer imajo onesnaženo okolje zaradi tovarne). 

 Funkcionalno prevzemanje strokovne vloge – prevzemanje vloge (osebe) s 

strokovno funkcijo, ki jo ima ta oseba v namišljenem svetu (npr. inženir v 

tovarni, ki onesnažuje okolje). 

4. Prevzemanje vloge lika; učenec prevzame vlogo osebe, ki je lahko realna (npr. 

zgodovinska oseba) ali namišljena (npr. učenec, ki ga je poučevala zgodovinska 

oseba).  

Učitelj se na podlagi učne vsebine in učnih ciljev odloči, katero vlogo bodo učenci prevzeli. 

Izven učilnice imajo učenci več svobode, zato jih je težje nadzirati. To lahko privede do 

disciplinskih problemov. Izognemo se jim tako, da učence motiviramo za učni predmet, jim 

natančno povemo, kaj pričakujemo od njih, da jasno zastavimo naloge in pripravimo ustrezne 

pripomočke, ter jim omogočimo dovolj časa za delo in nekaj časa za sprostitev (npr. učenci 

pred izvedbo nalog malo potečejo naokrog). Če učitelj učence dobro nauči, kako naj 

dejavnosti opravijo čim bolj samostojno, bo delo na prostem potekalo veliko lažje (van 

Bussel, 1992). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1. Opredelitev problema 

Za raziskovalni problem smo si postavili naslednje vprašanje: Ali lahko uspešno izvedemo 

učno uro pri predmetu družba na prostem in dosežemo zastavljene cilje ne glede na učno 

vsebino ter vreme?  

Na uspešno izvedbo učne ure na prostem vpliva več dejavnikov. Pozorni smo bili na 

dejavnike, kot so vreme, motivacija učencev in disciplina. Raziskave so pokazale, da pouk na 

prostem pozitivno vpliva na učence v smislu boljše socialne povezanosti, motiviranosti in 

aktivnosti pri delu. Islandija je dežela mraza, vetra in dežja, a kljub temu učitelji tedensko 

izvajajo pouk na prostem. Z ustrezno opremo (ne glede na vreme) učencem načrtno in 

sistematično omogočajo neposredne izkušnje v naravi (Skribe-Dimec, 2012). O pouku na 

prostem (ki ne šteje kot športni dan, ekskurzija ali šola v naravi) v Sloveniji nismo zasledili 

veliko literature. Učitelji pouk na prostem izvajajo predvsem pri predmetu šport. Pouk izven 

klasičnega šolskega okolja ni namenjen le določenim šolskim predmetom, temveč vsem 

(Štemberger, 2012). V okviru predmetov družba in spoznavanje okolja smo našli dve deli, ki 

se nanašata na pouk na prostem: Didaktične igre pri pouku spoznavanja okolja zunaj učilnice 

(Majcen, 2014) in Delo na prostem v 1. razredih zasavskih osnovnih šol pri predmetu 

spoznavanja okolja (Šergan, 2009). Obe temi zajemata prvo triletje osnovne šole, mi pa smo 

izvedli pouk na prostem v drugem triletju, kjer je snov pri predmetu družba zahtevnejša. 

Cowley (2007, str. 35) pravi: »Mnogo šol ima veliko zunanjih površin. Te so pogosto 

preslabo izkoriščene, saj niso pomembne le za igro med odmori, pač pa so lahko dragocene 

tudi pri pripravi pestrih in zanimivih učnih ur«. V raziskavi smo izvajali pouk enkrat tedensko 

izven učilnice v neposredni bližini šole ne glede na vremenske razmere. Ugotavljali smo, kaj 

vse je vplivalo na izvedbo učne ure na prostem in s tem potrdili ali ovrgli teoretične prednosti 

ter slabosti pouka na prostem. Z raziskavo bomo vnesli vpogled v pouk na prostem in podali 

možnosti primerov izvajanja pouka družbe na prostem v Sloveniji. 

 

3.2. Raziskovalna vprašanja 

Namen magistrskega dela je izvedba pouka na prostem pri predmetu družba v 4. razredu ne 

glede na učno vsebino in vreme. Znotraj glavnega namena smo si zastavili sledeča vprašanja: 

 Kako vreme vpliva na uspešno izvedbo pouka na prostem? 

 Ali lahko pri vsaki temi del pouka učinkovito izvedemo na prostem? 

 Ali bodo s poukom na prostem doseženi vsi zastavljeni učni cilji? 

 Ali se bodo pokazale razlike v znanju med vsebinami, obravnavanimi v učilnici, in 

tistimi na prostem? 

 Ali se bodo pokazale razlike v rezultatu sociograma, izvedenega pred in po pouku na 

prostem? 

 

3.3. Metoda raziskovanja 

Raziskovalni pristop empiričnega dela magistrske naloge je akcijsko raziskovanje. V raziskavi 

smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov, sociometričnega testa, pisnega 

preizkusa znanja in lastnega opazovanja, ki smo jih oblikovali na podlagi izbrane teme.  
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3.4. Vzorec 

V raziskavi je sodeloval 4. razred osnovne šole v občini Šentjernej. Vzorec zajema 21 

učencev, od tega 11 deklic in 10 dečkov. Način vzorčenja je neslučajnostni in priložnostni. 

Povprečna starost učenk in učencev je bila 9,5 let. 

 

3.5. Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 

3.5.1. Organizacija zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu februarju, marcu in aprilu. Enkrat tedensko smo 

izvedli pouk na prostem (datumi: 6. 3., 11. 3., 18. 3., 27. 3. in 1. 4. 2015). Pred prvo in po 

zadnji izvedbi pouka na prostem pa sta bila narejena sociometrična testa (februarja in aprila). 

Teden dni po zadnji učni uri pouka na prostem so učenci pisali pisno preverjanje znanja. 

Anketni vprašalniki so bili izpolnjeni vsakokrat takoj po končanih učnih urah.  

3.5.2. Vsebinsko-metodološke značilnosti instrumentov 

Tehnike zbiranja podatkov, ki smo jih uporabili pri raziskavi, so anketa za učiteljico, anketa 

za učence, sociogram, pisno preverjanje znanja in opazovanje poteka učnih ur. Instrumenti, 

kot so anketni vprašalnik za učiteljico in učence, opazovalni list in pisni preizkus znanja, so 

avtorsko oblikovani. Avtorica instrumenta sociometričnega preizkusa, ki smo ga izvedli pred 

začetkom izvajanja pouka na prostem in po končani peturni izvedbi, je dr. Tanja Kajtna 

(Kajtna, 2009). S sociometričnim preizkusom smo ugotavljali, ali se bodo pokazale razlike 

med družbenimi odnosi v skupini (razredu), saj teorija pravi, da se učenci s poukom na 

prostem bolj povežejo med seboj. 

Med vsako učno uro smo neposredno zbirali podatke v naravnem okolju. Tehnika zbiranja 

podatkov je delno strukturirano opazovanje z udeležbo (priloga E), saj smo pred izvedbo 

pripravili ključne točke (določene kriterije), ki so nam služile za analiziranje učne ure. 

Opazovali pa smo tudi tisto, kar je v dani situaciji najbolj pritegnilo našo pozornost. Ker je 

opazovanje z udeležbo subjektivno, smo izdelali anketni vprašalnik za učiteljico (priloga Č), 

ki je pripomogel k analiziranju učne ure še z njenega vidika. Z anketnim vprašalnikom, ki ga 

je izpolnila učiteljica, smo dobili povratne informacije o izvedbi pouka na prostem in vplivu 

takšnega pouka na učence pri naslednjih učnih urah tistega dne. Anketni vprašalnik je 

sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa z več možnimi odgovori in lestvico stališč. Učiteljica je 

enak anketni vprašalnik izpolnila po vsaki učni uri na prostem. Njeni odgovori so nam bili v 

pomoč pri vsakodnevnem analiziranju učne ure in primerjavi njenih odgovorov s teorijo o 

prednostih pouka na prostem pri nadaljnjem izvajanju pouka.  

Učenci so po vsaki končani učni uri pouka na prostem izpolnili kratek anketni vprašalnik 

(priloga D), ki je vseboval lestvico stališč, s katerimi smo pridobili njihovo mnenje o 

doživljanju pouka na prostem. 

Na koncu pettedenske praktične izvedbe smo z učiteljico sestavili pisni preizkus znanja 

(priloga G), ki je obsegal preverjanje doseganja učnih ciljev pouka na prostem in učnih ciljev, 

doseženih v učilnicah. Naloge v preizkusu znanja so bile različnih težavnosti.  
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3.5.3. Merske karakteristike  

Objektivnost merskih instrumentov je zagotovljena, saj so vsi učenci dobili anketne 

vprašalnike in preizkus znanja na enak dan ter z enakimi nalogami in vprašanji. Preizkus 

znanja smo ovrednotili in interpretirali skupaj z učiteljico. Zagotovljena je občutljivost, saj je 

bil preizkus znanja sestavljen iz različno zahtevnih nalog. Tudi anketnim vprašalnikom smo 

zagotovili občutljivost s petstopenjsko lestvico. 

 

3.6.  Postopek obdelave in opis obdelave podatkov 

Obdelava anketnih vprašalnikov in njihova interpretacija temeljita na kvantitativni analizi. 

Rezultate raziskave smo statistično analizirali in pri tem uporabili frekvence. Podatki so 

prikazani tabelarično in v opisni obliki. Odstotki pri posameznih vprašanjih so izračunani 

glede na število vseh anketirancev, zajetih v raziskavo. Na opazovalnem listu so zapisani 

kriteriji opazovanja s podvprašanji. Opisno smo jih analizirali po vsaki izvedeni učni uri. 

Sociometrični preizkus smo prikazali s tabelarično predstavitvijo, s katero smo ugotavljali 

socialno strukturo skupine in položaj posameznika. Izračunali smo tudi sociometrični status 

posameznika in indeks kohezivnosti za celotno skupino (Kajtna, 2009). Rezultati pisnega 

preverjanja znanja so prikazani s tabelarično predstavitvijo, ki je opisno analizirana.  

 

 

3.7. Rezultati in interpretacija podatkov  

 

3.7.1. Analiza posamezne učne enote na prostem (priloga F) 

Analiza prve učne enote na prostem (priloga F, učna priprava 1) 

Prvo učno uro na prostem smo izvedli v petek, 6. 3. 2015, in sicer drugo šolsko uro (ob 9.25). 

Pouk na prostem smo izvajali na šolskem igrišču. Učenci so imeli s sabo mehke podloge za 

sedenje na šolskih tribunah.  

 
Slika 1: Učenci pri pouku na prostem na šolskih tribunah (Lahne, 2015)  

 

Vreme je bilo delno oblačno s temperaturo zraka okoli 4 °C. Zaradi srednje močnega vetra je 

bilo zunaj mrzlo. Učenci so bili na vreme dobro pripravljeni, saj jih je večina imela primerno 

obleko in pokrivala. Vreme ni bistveno vplivalo na samo izvedbo učne ure, ki je potekala po 

načrtovani učni pripravi. Učenci so morali biti le pozorni, da jim veter ni odnesel delovne 

liste. Skozi celotno učno uro so bili motivirani za delo, saj so sodelovali pri pogovoru, iskanju 
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rešitev na konkretnih primerih in individualnem ter skupinskem delu pri reševanju delovnih 

listov. Učna ura je večino časa potekala frontalno. Vsak učenec je imel pri sebi le svoj 

učbenik in pisalo. V okolici ni bilo manjših motečih dejavnikov oziroma predmetov, s 

katerimi bi se lahko igrali, zato so bili pozornejši pri poslušanju razlage in sodelovanju v 

pogovoru med izvedeno učno uro. Ker so sedeli na tribunah, smo imeli dober pregled nad 

samim dogajanjem.  

 

 

            
Sliki 2 in 3: Učenci med poslušanjem razlage in pri reševanju delovnega lista (Zagorc, 2015) 

 

Učenci so bili za delo najbolj motivirani ob zaključku šolske ure, ko je vsaka skupina dobila 

načrt šolskega igrišča z različno vpisano potjo do enakega cilja. Med seboj so nenačrtovano 

tekmovali, kdo bo prvi prišel do cilja. Po končani učni uri so povedali, da jim je bila zadnja 

dejavnost najbolj všeč. Med sabo so po končani uri primerjali dobljene načrte in komentirali, 

kdo je imel daljšo pot do cilja.  

 

             
Sliki 4 in 5: Fotografiji učencev pri izvajanju zaključne dejavnosti »S pomočjo načrta po 

različnih poteh do cilja« (Lahne, 2015)  

 

Med učno uro učenci niso bili nemirni in ni prišlo do večjega klepetanja. Ves čas smo imeli 

nadzor nad njimi. Dejavnosti, ki so bile napisane v učni pripravi, so bile izvedene v celoti, z 

izjemo dejavnosti risanja načrta. Način risanja smo učencem demonstrirali, sama dejavnost pa 

je bila zaradi časovne omejitve in močnega vetra preložena na domačo nalogo. 
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Sliki 6 in 7: Demonstracija risanja načrta s pomočjo letalske fotografije (Zagorc, 2015) 

 

Učenci so medsebojno sodelovali le takrat, ko jim je bilo to naročeno. Skupine so različno 

sodelovale, nekatere bolj, druge manj. Opazili smo nekaj učencev, ki se v skupinski pogovor 

niso pogosto vključevali. Lažje so sodelovali v pogovoru s sosedom. Nekajkrat smo med učno 

uro izbranim učencem naročili, naj določeno stvar pokažejo ali razložijo sošolcu. Do 

nesporazumov in medsebojnega nenačrtovanega sodelovanja med učenci ni prišlo. Z 

načrtovanimi dejavnostmi smo med učno uro zajeli zastavljene učne cilje. Po končanem 

pouku na prostem smo učencem zastavili nekaj kratkih ustnih vprašanj in s tem preverili, ali 

so učenci osvojili nove pojme.  

Učenci so delovne liste izpolnili v celoti. Najprej so jih reševali individualno, nato so si 

medsebojno pomagali v skupini. Na koncu smo skupaj preverili rešitve. Učno uro smo 

časovno podaljšali za 10 minut, ker so nam nekaj časa vzela uvodna pravila, ki smo jih 

učencem povedali v učilnici, in preobuvanje. Navodila za dejavnosti so bila kratka in jasna, 

zato z njimi nismo izgubljali nepotrebnega časa. Tudi vreme in oblikovanje skupin ni vplivalo 

na časovno izvedbo.  

Skupine smo predhodno oblikovali tako, da je bil v vsaki skupini učenec, ki je učno šibkejši 

in učno močnejši, da niso bili medsebojno priljubljeni učenci skupaj itd. Učencem smo že ob 

uvodnih pravilih povedali, da menjavanje članov med skupinami ni dovoljeno. S tem bomo 

omogočili, da bodo vsako učno uro skupaj preživeli različni učenci, in na koncu ugotavljali, 

ali bodo rezultati sociograma pred in po pettedenski izvedbi pouka na prostem različni.  

Pri učni uri so učenci potrebovali samo učbenik in pisalo, medtem ko smo mi za njih 

pripravili delovne liste in primer risanja načrta. Z učnimi pripomočki ni bilo težav. Med učno 

uro ni prišlo do posebnosti, ki bi vplivale na njen potek. Ena izmed pozitivnih, nepričakovanih 

stvari je ta, da se je eden izmed učencev spomnil, kako bi lahko praktično reševali delovni list 

(podlogo so uporabili za klečanje, tribune in učbenike pa za mizo).  

             
Sliki 8 in 9: Fotografiji učencev pri reševanju delovnih listov (Zagorc, Lahne, 2015) 
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Učna ura je potekala nepričakovano dobro, saj nas je učiteljica predhodno opozorila, da so 

precej nemiren oddelek. Učenci so bili motivirani in disciplinirani. Nad uspešno izvedbe učne 

ure smo bili zadovoljni. Pričakovali smo, da bo motivacija in disciplina učencev zaradi pouka 

izven učilnice nižja. Skrbel nas je vpliv vremena, ker je zunaj močno pihalo. Na začetku učne 

ure so učenci sedeli višje na tribunah, nato pa so se kmalu premaknili nižje, kjer je bil veter 

šibkejši in ni oviral izvedbe pouka.    

 

Analiza odgovorov učiteljice v anketnem vprašalniku 

Učiteljica se s trditvijo, da je vreme negativno vplivalo na izvedbo pouka na prostem, ni 

strinjala. Strinjala se je s trditvijo, da so bili učenci pri pouku na prostem bolj motivirani, kot 

so običajno pri predmetu družba v učilnici, in da so razvijali socialne veščine. Opazovala je 

izvedbo učne ure in podala povratno informacijo, da disciplina in nadzor nikoli nista bila 

izgubljena nad učenci. Bila je mnenja, da bi bila učna ura lahko enako dobro izvedena tudi v 

učilnici. Svoj odgovor je pojasnila: 

Pojasnila bom kljub temu, da sem se odločila za odgovor »enako dobro«. Opazila sem, da so 

bili nekateri učenci, ki so sicer v razredu bolj zadržani in se manjkrat oglašajo, v tej uri bolj 

aktivni, večkrat so podali svoj odgovor in so se mi zdeli dosti bolj motivirani kot po navadi. 

Od nekaterih učencev, ki so pri pouku v razredu bolj aktivni, sem pričakovala večje 

sodelovanje v razgovoru. En učenec, s katerim pri pouku v učilnici po navadi ni težav, pa je 

zunaj hotel izstopati z neumestnimi pripombami, kar pa je zanj sicer značilno takrat, kadar ni 

prisoten učitelj (med odmori, na stranišču). 

Boljše je bila ura izvedena v tem, da je učence zelo navdihnila v zaključku, ko so se morali po 

različnih poteh na načrtu zbrati na cilju. 

 

Po končani izvedbi pouka na prostem je učiteljica opazovala učence še v nadaljnjih urah 

pouka. Pri tem je opazila, da so bili učenci po pouku na prostem bolj motivirani za učenje v 

učilnici kot navadno. Disciplinskih problemov ni bilo niti več niti manj kot sicer in prav tako 

so učenci v teku dneva enako sodelovali pri pouku kot poprej.    

Analiza odgovorov učencev v anketnem vprašalniku 

Tabela 1: Stališča učencev do trditev, ki se nanašajo na izvedeno prvo učno enoto na prostem  

 

Stališča učencev do 

trditev 

Vreme 

me ni 

motilo. 

(f) 

Dejavnosti 

so bile 

zanimive. 

(f) 

Bolje sem 

spoznal vsaj 

enega 

sošolca/-ko. 

(f) 

Delovni 

list je bil 

pregleden. 

(f) 

Raje bi 

imel to 

učno uro 

v učilnici. 

(f) 

Se popolnoma strinjam. 6 16 4 13 5 

Se strinjam. 6 2 4 6 0 

Se ne morem odločiti. 0 2 1 1 1 

Se ne strinjam. 4 1 1 1 1 

Se sploh ne strinjam. 5 0 11 0 14 

SKUPAJ 21 21 21 21 21 
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Trditev 1: Vreme me ni motilo. Šest učencev se je popolnoma strinjalo, šest pa samo strinjalo 

s trditvijo, da jih vreme ni motilo. To je 57,1 % vseh učencev. Štirje učenci se s trditvijo niso 

strinjali, medtem ko je pet učencev vreme motilo, saj so se odločili, da se s trditvijo sploh ne 

strinjajo.  

Trditev 2: Dejavnosti so bile zanimive. Šestnajstim (76,2 % vseh učencev) učencem so bile 

dejavnosti zanimive, saj so se s trditvijo popolnoma strinjali. Dva učenca sta se s trditvijo 

strinjala, medtem ko se dva nista mogla odločiti. Samo eden učenec se s trditvijo ni strinjal, 

kar pomeni, da mu pripravljene dejavnosti niso bile zanimive. Nihče od učencev se s trditvijo 

sploh ni strinjal. Iz rešenih anketnih vprašalnikov izvemo, da so bile izvedene dejavnosti 

zanimive, saj se je osemnajst učencev s trditvijo strinjalo oziroma popolnoma strinjalo in le 

eden se s trditvijo ni strinjal.  

Trditev 3: Bolje sem spoznal vsaj enega sošolca/-ko. Štirje učenci so se odločili, da se s 

trditvijo popolnoma strinjajo, medtem ko so se prav tako štirje odločili, da se s trditvijo 

strinjajo. Torej je skupaj osem učencev, to je 38,1 % vseh učencev, pri pouku na prostem 

bolje spoznalo vsaj enega sošolca oziroma sošolko. En učenec se ni mogel opredeliti, en pa se 

s trditvijo ni strinjal. Enajst učencev se s trditvijo sploh ni strinjalo. To je 52,4 % vseh 

učencev.  

Trditev 4: Delovni list je bil pregleden. Trinajst učencev (61,9 % vseh učencev) se je 

popolnoma strinjalo, da je bil delovni list pregleden. Šest učencev se je s trditvijo strinjalo. 

Skupaj je to devetnajst učencev (90,4 % vseh učencev), ki so bili s preglednostjo delovnega 

lista zadovoljni. En učenec se ni mogel opredeliti, en učenec pa se je odločil, da se s trditvijo 

ne strinja. Zanj delovni list ni bil pregleden. Nihče se ni odločil, da se s trditvijo sploh ne 

strinja. 

Trditev 5: Raje bi imel to učno uro v učilnici. Pet učencev (slaba četrtina vseh učencev) se je 

popolnoma strinjalo s trditvijo, da bi raje imeli to učno uro v učilnici. Razlog, zakaj so se tako 

odločili, smo poiskali pri prvi trditvi. Vseh pet učenec se je pri trditvi Vreme me ni motilo. 

odločilo, da se z njo ne strinjajo ali sploh ne strinjajo. Iz tega lahko sklepamo, da učencem ni 

bilo všeč vreme, zato so se odločili, da bi raje učno uro na prostem zamenjali z učno uro v 

učilnici. Samo en učenec se ni mogel odločiti, ali bi raje imel to učno uro v učilnici, in ravno 

tako se en učenec s trditvijo ni strinjal. Štirinajst učencev (66,7 % od celotnega razreda) se s 

trditvijo sploh ni strinjalo, kar pomeni, da bi raje imeli učno uro na prostem kot v učilnici. 

Povzamemo lahko, da je bilo skupaj petnajst učencev (71,4 % vseh učencev), ki bi učno uro 

raje imeli na prostem kot v učilnici. 

 

Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev: iz analiz odgovorov učencev razberemo, 

da večino (več kot polovico) učencev vreme pri izvedenem pouku na prostem ni motilo, 

dejavnosti so jim bile zanimive, delovni list pregleden in raje bi imeli učno uro, izvedeno na 

prostem, kot v učilnici. Večina učencev se ni strinjala s trditvijo, da so med učno uro na 

prostem bolje spoznali vsaj enega sošolca ali sošolko.  

 

Analiza druge učne enote na prostem (priloga F, učna priprava 2) 

V sredo, 11. 3. 2015, smo izvedli drugo učno uro na prostem, in sicer nadaljevanje učne teme 

Načrti in zemljevidi. Pouk na prostem se je pričel ob 9.30. Vreme je bilo spremenljivo 

oblačno s temperaturo zraka okoli 5 °C. Vreme ni vplivalo na izvedbo učne ure, saj do 
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padavin še ni prišlo, moč vetra pa je bila zelo šibka. Pojavile so se močne vonjave gnojil iz 

okolice, vendar se nanj nihče od učencev ni pritožil ali jih omenil. Pouk smo izvajali na 

šolskem igrišču. V uvodnem delu smo učence razdelili v različno razporejene skupine glede 

na prejšnjo učno uro. Z metodo pogovora smo z učenci obdelali temo o zemljevidih, nato je 

sledilo skupinsko delo po postajah.  

   
Slike 10–12: Fotografije učencev pri uvodnem skupinskem delu prepoznavanja zemljevidov 

(Zagorc, 2015) 

 

Na šolskem igrišču so bile že pripravljene štiri oštevilčene postaje z navodili in vsem 

potrebnim materialom. Razdalja med dvema postajama je bila približno 50 metrov. S tem smo 

omogočili dinamično uro, saj so učenci od ene do druge postaje tekli. Učenci so dobili le 

informacijo o imenih postaj (Atlas, Zemljevid, Načrt, Križanka), natančna navodila pa so bila 

napisana pri vsaki postaji.  

             

 
Slike 13–16: Navodila in učni pripomočki iz štirih delovnih postaj pri pouku na prostem 

(Lahne, 2015)  

 

Z delovnim prostorom ni bilo težav in tudi nepričakovane ovire se niso pojavile. Učenci so 

imeli dovolj prostora in vse potrebne pripomočke za izvedbo nalog. Za delo so bili zelo 

motivirani. Na postajah so bili časovno omejeni. Takoj ko so prišli na postajo, so se lotili 
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reševanja pripravljene naloge, in po zaslišanem pisku na piščalko tekli do naslednje postaje. 

Menimo, da so bili učenci zaradi teka in nepričakovanih nalog na postajah za delo dodatno 

motivirani. Nobena skupina se ni zamotila z lastnimi dejavnostmi (npr. igranje s sošolci ali 

predmeti iz okolice), ker so bili popolnoma zaposleni z reševanjem nalog. Do disciplinskih 

težav ni prišlo, so pa bile skupine med seboj zelo različno povezane. V eni od skupin je bilo 

prisotno mirno in povezano vzdušje, medtem ko so v drugi skupini bili učenci bolj nemirni in 

tekmovalni. V uvodnem delu so bili učenci bolj klepetavi kot prejšnjo uro na prostem, vendar 

so se hitro umirili in začeli sodelovati. 

             

    
Slike 17–21: Učenci pri skupinskem delu na različnih postajah (reševanje delovnih listov, 

delo z atlasom, reševanje križank in risanje zemljevida na asfalt) (Lahne, 2015) 

 

Učenci so v skupini sodelovali in si pomagali. Do vidnih nesporazumov med njimi ni prišlo. 

Vsi delovni listi in križanke niso bili izpolnjeni v celoti. V navodilih so imeli zapisano, da jih 

najprej rešijo individualno, nato pa skupaj pregledajo rešitve. Ugotovili smo, da so določene 

skupine takoj pričele z glasnim skupinskim reševanjem. Rezultat teh skupin je bil v celoti 

izpolnjen delovni list. Tisti, ki so se držali navodil (najprej individualno reševanje in nato 

skupinsko) pa časovno niso uspeli dokončati nalog. V prihodnje bomo morali omogočiti več 

časa za reševanje nalog ali spremeniti navodila poteka reševanja. 

Po končani učni uri na prostem smo pregledali vse rešene delovne liste učencev in obkljukali 

pravilne rešitve, popravili napačne in dopolnili manjkajoče besede. Tako so imeli vsi učenci 

pravilno rešene delovne liste, ki so jih nato nalepili v zvezke za družbo (delovne liste smo jim 

vrnili po končani tretji šolski uri), in so se lahko iz njih učili. Pri učni uri smo imeli postaje 

časovno omejene na šest minut, vendar smo nato časovno omejitev podaljšali (z dovoljenjem 

učiteljice) na osem minut. Tako smo omogočili učencem, da so izvedli naloge po postajah, in 

učna ura na prostem se je podaljšala za slabih deset minut. Učenci so bili hitreje pripravljeni 

na učno uro (hitreje so se oblekli in obuli) kot prejšnjo uro na prostem. Pri izvedbi učne ure se 

niso pojavile nobene posebnosti, ki bi pozitivno ali negativno vplivale na uro. Pri učni uri smo 
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bile prisotne tri odrasle osebe (učiteljica, romska pomočnica in avtorica magistrskega dela). 

Učiteljica je delo učencev spremljala na postaji, kjer so risali načrt, romska pomočnica pa je 

pomagala in nadzirala na postaji z atlasom. Jaz sem hodila od postaje do postaje in pomagala 

učencem, če je bilo to potrebno. Z načrtovanimi dejavnostmi smo omogočili učenje v okviru 

vseh načrtovanih ciljev. Po končani učni uri smo pregledali rešene delovne liste in križanke 

ter jih dopolnili s povratnimi informacijami o pravilnosti rešitev. Dejavnosti učne ure so 

potekale skladno z načrtovanimi učnimi pripravami. Ob zaključku šolske ure smo se zbrali na 

tretji postaji (risanje načrta). Ogledali smo si končni rezultat risanja načrta domačega kraja, ki 

je bilo skupinsko delo vseh učencev. Preverili smo, ali ima načrt vse potrebne sestavine, in se 

pogovorili o narisanih elementih. Učenci so anketni vprašalnik izpolnili v učilnici. Kar nekaj 

učencev je bilo navdušenih nad razgibanim delom po postajah. Spraševali so, ali bo naslednjo 

uro na prostem delo potekalo enako. 

    
Sliki 22 in 23: Fotografiji zaključnega dela učne ure in narisan načrt domačega kraja na 

asfaltu (Zagorc, 2015) 

 

Če bi pouk na prostem izvedla sama (brez učiteljice in romske pomočnice), bi morala 

učencem omogočiti več časa na postajah (npr. 10–15 minut), da bi lahko najprej naloge rešili 

individualno, nato skupinsko in na koncu preverili rešitve. Veliko skupin rešitev ni 

pregledalo, zato sem to storila jaz po končani izvedbi. Učna ura je bila zelo razgibana in je 

vsebovala veliko različnih motivacijskih dejavnosti (labirint, križanka, risanje na asfaltu …).  

Analiza odgovorov učiteljice v anketnem vprašalniku 

Učiteljica se je popolnoma strinjala s trditvijo, da so bili učenci pri pouku na prostem bolj 

motivirani kot navadno v učilnici pri predmetu družba. Ni se strinjala s trditvijo, da je vreme 

negativno vplivalo na izvedbo pouka na prostem. Strinjala se je s trditvijo, da so učenci 

razvijali socialne veščine in se večji del ure sodelovalno učili. Opazila je, da disciplina in 

nadzor nad učenci nista bila nikoli izgubljena. Menila je, da bi se učna ura lahko enako dobro 

izvedla v učilnici. Svoj odgovor je pojasnila: 

V nekaterih skupinah je bilo opaziti dosti večjo sodelovalnost kot pri pouku v učilnici. Zopet 

so presenetili nekateri učenci, ki so v skupini umirjeno poskrbeli za razpored dela. V učilnici 

bi sicer izvedli pouk enako dobro, mislim pa, da količinsko ne bi opravili toliko, saj je učence 

na naslednjo postajo gnala radovednost, zelo dobrodošlo pa je seveda tudi vmesno gibanje, ki 

obenem poskrbi za boljše zdravje. 
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Po izvedbi pouka na prostem je učiteljica opazovala učence pri nadaljnjih urah in opazila, da 

so bili učenci enako motivirani za učenje v učilnici kot navadno, vendar pa so pri skupinskem 

delu bolje sodelovali kot po navadi. Po drugi izvedeni uri na prostem je bilo več disciplinskih 

problemov. Učiteljica je svoj odgovor pojasnila: Danes in zadnjič je bilo opaziti, da je bilo 

učence v naslednji uri težje utišati, bili so bolj glasni in sproščeni kot po navadi. Morda zgolj 

slučajno. Razberemo lahko, da smo s poukom na prostem količinsko opravili več dela, kot bi 

ga lahko v učilnici. Učence je motivirala radovednost, kaj jih čaka na naslednji postaji, in 

opravili so več nalog, kot bi jih sicer.  

Analiza odgovorov učencev v anketnem vprašalniku 

Tabela 2: Stališča učencev do trditev, ki se nanašajo na drugo izvedeno učno enoto na 

prostem  

 

Stališča učencev do 

trditev 

Vreme 

me ni 

motilo. 

(f) 

Dejavnosti 

so bile 

zanimive. 

(f) 

Bolje sem 

spoznal vsaj 

enega 

sošolca/-ko. 

(f) 

Delovni 

list je bil 

pregleden. 

(f) 

Raje bi 

imel to 

učno uro 

v učilnici. 

(f) 

Se popolnoma strinjam. 20 19 7 16 1 

Se strinjam. 1 1 1 4 0 

Se ne morem odločiti. 0 0 2 0 0 

Se ne strinjam. 0 0 1 1 3 

Se sploh ne strinjam. 0 1 10 0 17 

SKUPAJ 21 21 21 21 21 

 

Trditev 1: Vreme me ni motilo. Dvajset učencev (95,2 % vseh učencev) vreme ni motilo, saj 

so se popolnoma strinjali s trditvijo, eden učenec pa se je s trditvijo strinjal. Nihče se ni 

odločil, da se s trditvijo ne strinja ali sploh ne strinja. Vreme je bilo sicer spremenljivo 

oblačno, vendar ni bilo močnega vetra ali padavin. Učenci so tekli od postaje do postaje, zato 

jih tudi temperatura zraka, ki je bila okoli 5 °C, ni motila. Vsi učenci so bili vremenu 

primerno oblečeni in obuti, zato nobenega ni zeblo, segreli pa so se tudi s tekom.  

Trditev 2: Dejavnosti so bile zanimive. Devetnajst učencev (to je 90,4 % vseh učencev) se 

popolnoma strinja s trditvijo, da so bile dejavnosti zanimive. En učenec se s trditvijo strinja, 

medtem ko se samo en učenec s trditvijo popolnoma ne strinja. Pregledali smo anketni 

vprašalnik učenca, ki mu dejavnosti sploh niso bile zanimive, in ugotovili, da ga vreme ni 

motilo in se s trditvijo, da bi imel učno uro raje v učilnici kot na prostem, sploh ni strinjal. 

Sklepamo, da čeprav mu dejavnosti niso bile zanimive, bi raje imel učno uro na prostem kot v 

učilnici. Rezultate anketnega vprašalnika druge šolske ure na prostem smo primerjali z 

anketnim vprašalnikom prve šolske ure. Pri prvi šolski uri je delo potekalo frontalno skozi 

celotno učno uro, medtem ko je bila druga šolska ura organizirana po skupinah. Velike razlike 

med odgovori učencev ni bilo, vendar pa so jim bile dejavnosti zanimivejše med drugo 

izvedeno šolsko uro na prostem.  

Trditev 3: Bolje sem spoznal vsaj enega sošolca/-ko. Sedem učencev (to je 33,3 % vseh 

učencev) se je popolnoma strinjalo s trditvijo, da so bolje spoznali vsaj enega sošolca ali 

sošolko, en učenec pa se je s trditvijo strinjal. Dva učenca se nista mogla opredeliti, medtem 
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ko se eden učenec ni strinjal s to trditvijo. Preostalih deset učencev (to je 47,6 % vseh 

učencev) se s trditvijo sploh ni strinjalo. Pregledali smo anketne vprašalnike in zanimivo je, 

da so se štirje učenci (od petih) znotraj svoje skupine popolnoma strinjali s trditvijo, da so 

bolje spoznali vsaj enega sošolca. Sklepamo, da je skupina dobro sodelovala in se medsebojno 

povezala. Ostali trije učenci, ki so se popolnoma strinjali s trditvijo, so bili razporejeni v 

različne skupine. Zanimivo je dejstvo, da so se iste tri učenke s trditvijo, da so bolje spoznale 

vsaj enega sošolca oziroma sošolko, popolnoma strinjale tako prvo kot drugo učno uro na 

prostem.  

Trditev 4: Delovni list je bil pregleden. Šestnajst učencev se je popolnoma strinjalo s 

trditvijo, da je bil delovni list pregleden. Štirje učenci so se s trditvijo strinjali, eden učenec pa 

se ni strinjal.  

Trditev 5: Raje bi imel to učno uro v učilnici. En učenec se je popolnoma strinjal s trditvijo, 

da bi raje imel učno uro v učilnici (kot na prostem). Trije učenci se s trditvijo niso strinjali in 

kar sedemnajst učencev se s trditvijo sploh ni strinjalo. Skupaj bi dvajset učencev (to je 95,2 

% vseh učencev) raje imelo pouk na prostem kot v učilnici. 

Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev: nobenega učenca ni motilo vreme pri 

izvedbi druge učne ure na prostem in prav tako so bile izvedene dejavnosti zanimive skoraj 

vsem učencem (samo enemu ne). Večini učencev je bil delovni list pregleden in izvedeno 

učno uro bi raje imeli na prostem kot v učilnici. Večje število učencev je pri učni uri bolje 

spoznalo vsaj enega sošolca ali sošolko. Glede primerjave odgovorov učencev med prvo in 

drugo izvedeno šolsko uro na prostem sklepamo, da jim je bila druga šolska ura zanimivejša 

oz. bolj všeč.   

Analiza tretje učne enote na prostem (priloga F, učna priprava 3) 

Tretjo učno uro na prostem smo izvedli 18. 3. 2015, in sicer drugo šolsko uro (ob 9.30). Bilo 

je sončno brez vetra s temperaturo zraka okoli 6 °C. Pouk smo izvedli na sončnih prostorih 

šolskega igrišča, in sicer smo bili uvodoma z učenci na tartanu in šolskih tribunah, ob 

zaključku šolske ure pa smo odšli do peskovnika z mivko (odbojkarsko igrišče).  

       
Sliki 24 in 25: Fotografiji uvodne dejavnosti na tartanu in osrednji del učne ure na šolskih 

tribunah (Zagorc, 2015) 

 

Vreme je na učno uro vplivalo tako pozitivno kot negativno. Kot pozitivno lastnost lahko 

izpostavimo toplo sonce, ki nas je prijetno grelo, zato so bile bunde skorajda odveč. Kot 

negativno lastnost pa lahko izpostavimo to, da je prijetno sonce povzročilo navihanost in 



Anja Lahne: Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole 

MAGISTRSKO DELO 

37 

 

klepetavost učencev ter s tem hitrejšo izgubo zbranosti učencev. Na začetku ure so bili zelo 

živahni in jih je bilo težje umiriti. V uvodnem delu učne ure smo s pomočjo igre preverili 

znanje, pridobljeno na prejšnjih dveh učnih urah na prostem. Sledilo je frontalno delo in 

pogovor v skupinah. Razumevanje novih pojmov (desni in levi breg reke) smo praktično 

preverili z zabavnimi trditvami.  

      
Sliki 26 in 27: Fotografiji učencev pri praktičnem utrjevanju znanja (kje je desni in kje levi breg reke) 

s pomočjo igre (Zagorc, 2015) 

 

Učenci so bili zelo motivirani za delo in niso izvajali nenačrtovanih dejavnosti, ki bi motile 

pouk. Najbolj so bili motivirani pri zaključni dejavnosti, ko so ponazorili pojme o legi kraja v 

peskovniku. Učenci so upoštevali navodila in omejitev prostora izvajanja pouka na prostem. 

Zastavljene učne cilje, ki smo jih z učenci uresničili prek izvedenih dejavnosti, smopreverili 

na koncu učne ure s tremi vprašanji, vezanimi na temo, ki smo jo tisti dan obravnavali. Pri 

tretji učni uri na prostem nismo uporabili delovnih listov. Odločili smo se za praktično 

preverjanje razumevanja novih in že znanih pojmov. V učilnici so učenci dobili miselni 

vzorec z vsemi ključnimi besedami. Miselni vzorec so pobarvali in prilepili v zvezek za 

družbo. Za izvedbo učne ure smo uporabili zelo malo pripomočkov. Učenci so potrebovali 

podlago za sedenje in učbenik, mi pa smo imeli list za prikaz smeri toka reke. V peskovniku 

so učenci za vse potrebne prikaze (drevo, hiša, vinograd …) uporabili naravne materiale iz 

bližnje okolice (kamne, marjetice, vejice, travo, ostanke oreha …). Po končanem delu v 

peskovniku so vse uporabljene predmete odstranili. 

     
Slike 28–30: Fotografije prikazujejo iznajdljivo uporaba naravnih pripomočkov (marjetic, kamnov, 

orehov) pri prikazu lege kraja (Lahne, 2015)  
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Učenci so najbolj sodelovali pri zaključni dejavnosti (delo v peskovniku). V uvodnem delu 

smo morali učence večkrat opozoriti, naj se v skupini med seboj posvetujejo in pogovarjajo, 

ker so se najprej pogovarjali le s sosedi znotraj skupine. Do nesporazumov med učenci in 

nenačrtovanega medsebojnega sodelovanja ni prišlo. Učno uro smo podaljšali za nekaj minut, 

ker so učenci pri delu v peskovniku zelo uživali. Pri delu so bili motivirani in ustvarjalni. 

   

    

Slike 31–34: Fotografije učencev pri praktičnem prikazu lege kraja v peskovniku (Lahne, 

2015) 

Do negativnih ali pozitivnih posebnosti med učno uro ni prišlo. Na koncu učne ure smo 

učenem povedali, da bomo s tremi vprašanji preverili njihovo znanje. Rekli so, naj jih 

vprašamo čim več, da bodo lahko dlje časa zunaj.  

      
Sliki 35 in 36: Fotografiji učencev pri predstavljanju končnih izdelkov in preverjanju 

razumevanja novih pojmov (Zagorc, 2015) 
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Učna ura je bila zelo razgibana in za učitelja lahka za vodenje. Nad učenci smo imeli dober 

nadzor pri delu v zunanjem prostoru. Kombinirali smo učni obliki prve in druge že izvedene 

učne enote na prostem (prva ura je potekala predvsem frontalno, druga pa skupinsko po 

terenu). Opazili smo, da je bila tretja izvedena učna enota na prostem do sedaj najlažje 

vodljiva in dobro vsebinsko načrtovana, saj smo med učno uro na konkreten in zabaven način 

preverjali razumevanje novih in že znanih pojmov, naučenih na prejšnjih učnih urah na 

prostem (primer: pri uvodni dejavnosti smo uporabili igro noč/dan; na konkretnem primeru 

smo osvajali nove pojme: levi in desni breg reke, konkretno delo oziroma igra v peskovniku). 

Tudi samo vreme je pozitivno vplivalo na dobro voljo in sproščenost. 

Analiza odgovorov učiteljice v anketnem vprašalniku 

Učiteljica se s trditvijo, da je vreme negativno vplivalo na izvedbo pouka na prostem, sploh ni 

strinjala, kar pomeni, da je vreme pozitivno vplivalo na izveden pouk na prostem. Strinjala se 

je, da so bili učenci pri učni uri na prostem bolj motivirani kot navadno pri predmetu družba 

(v učilnici). Popolnoma se je strinjala, da so učenci pri učni uri na prostem razvijali socialne 

veščine in se manjši del učne ure sodelovalno učili. Opazovala je potek učne ure in opazila, da 

sta bila nadzor ter disciplina nad učenci nekajkrat izgubljena. Menila je, da je bila za to uro 

primernejša izvedba zunaj učilnice in da bi bila izvedba v učilnici slabša. Svoj odgovor je 

utemeljila: 

Slabše (op. v učilnici) zato, ker so učenci pri uri na prostem imeli možnost praktičnega 

utrjevanja pojmov o legi nekega kraja v peskovniku. Med učenjem je bilo veliko gibanja, kar 

je seveda bolje kot v učilnici, je pa zaradi tega nekajkrat popustila pozornost učencev pri 

poslušanju navodil ali razlage. 

Po končani izvedbi učne ure na prostem so učenci pouk nadaljevali na terenu. Odšli so na 

ogled domačega kraja (ogled smo spremljali). Po končani uri je učiteljica opazovala učence in 

ugotovila, da so bili učenci po pouku na prostem enako motivirani za učenje kot sicer. V 

nadaljnjih učnih urah je prišlo do manjšega števila disciplinskih problemov in učenci so pri 

skupinskem delu enako sodelovali kot poprej.  

 

 Analiza odgovorov učencev v anketnem vprašalniku 

Tabela 3: Stališča učencev do trditev, ki se nanašajo na izvedeno tretjo učno enoto na 

prostem  

 

Stališča učencev do 

trditev 

Vreme 

me ni 

motilo. 

(f) 

Dejavnosti 

so bile 

zanimive. 

(f) 

Bolje sem 

spoznal vsaj 

enega 

sošolca/-ko. 

(f) 

Delovni 

list je bil 

pregleden. 

(f) 

Raje bi 

imel to 

učno uro 

v učilnici. 

(f) 

Se popolnoma strinjam. 16 18 3 / 0 

Se strinjam. 0 1 2 / 1 

Se ne morem odločiti. 1 0 2 / 2 

Se ne strinjam. 0 0 3 / 1 

Se sploh ne strinjam. 3 1 10 / 16 

SKUPAJ 20 20 20 / 20 
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Trditev 1: Vreme me ni motilo. Šestnajst učencev se je popolnoma strinjalo s trditvijo, da jih 

vreme ni motilo. En učenec se ni mogel opredeliti in trije učenci se s trditvijo sploh niso 

strinjali. To pomeni, da jih je vreme motilo. Bilo je sončno in brez vetra, torej tako toplo, da si 

lahko na soncu odložil bundo. Dva učenca, ki ju je vreme motilo, sta kljub temu izbrala 

možnost, da bi raje imela učno uro na prostem kot v učilnici. Tretji učenec se ni mogel 

opredeliti. 

Trditev 2: Dejavnosti so bile zanimive. Osemnajst učencev se je popolnoma strinjalo, da so 

bile pripravljene in izvedene učne dejavnosti zanimive. En učenec se je s trditvijo strinjal, 

medtem ko se en učenec sploh ni strinjal. Pregledali smo anketni vprašalnik učenca, ki mu 

dejavnosti niso bile zanimive, in opazili, da je bil kljub temu, da ga vreme ni motilo, edini, ki 

bi raje imel izvedeno učno uro v učilnici kot na prostem. 

Trditev 3: Bolje sem spoznal vsaj enega sošolca/-ko. Trije učenci so se popolnoma strinjali s 

trditvijo, da so bolje spoznali vsaj enega sošolca ali sošolko. Dva učenca sta se s trditvijo 

strinjala, medtem ko se dva nista mogla odločiti. Trije učenci se s trditvijo niso strinjali in kar 

polovica učencev se s trditvijo sploh ni strinjala. Zanimivo je dejstvo, da je tistih pet učencev, 

ki se je s trditvijo popolnoma strinjalo ali samo strinjalo, ženskega spola. Med temi dekleti so 

tri, ki so se pri vseh ostalih anketnih vprašanjih s trditvijo popolnoma strinjale ali strinjale. 

Trditev 4: Delovni list je bil pregleden. Učenci trditve Delovni list je bil pregleden. niso 

izpolnili, ker lista pri učni uri nismo uporabili oziroma potrebovali. Na koncu učne ure so 

dobili miselni vzorec s splošnimi pojmi in povzetkom učne snovi, ki smo jo obravnavali na 

prostem. Miselnega vzorca niso ocenjevali, ker je avtorica vzorca njihova učiteljica.  

Trditev 5: Raje bi imel to učno uro v učilnici. Šestnajst učencev se s trditvijo sploh ni 

strinjalo in en učenec se z njo ni strinjal. Dva učenca se nista mogla odločiti, ali bi raje imela 

učno uro v učilnici ali na prostem. Eden izmed njiju pa je označil, da ga je vreme motilo. 

Učenec, ki se je s trditvijo strinjal, je v svojem anketnem vprašalniku označil dejavnosti kot 

nezanimive. Morda je to razlog, da je izbral možnost pouka v učilnici.  

Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev: tudi med tretjo izvedeno učno uro na 

prostem večino učencev vreme ni motilo, dejavnosti so se jim zdele zanimive (samo enemu 

učencu se dejavnosti niso zdele zanimive) in raje bi imeli učno uro na prostem kot v učilnici. 

Zopet se večina učencev ni strinjala s trditvijo, da so bolje spoznali vsaj enega sošolca 

oziroma sošolko.  

Analiza četrte učne enote na prostem (priloga F, učna priprava 4) 

Četrto šolsko uro na prostem smo izvedli v petek, 27. 3. 2015, drugo šolsko uro po urniku. 

Vreme je bilo deževno, zato smo kombinirali prostor izvedbe pouka: najprej izven in nato v 

učilnici. Učno pripravo smo preventivno prilagodili vremenu, ker so bile napovedane dežne 

plohe. Glede na motiviranost in odzivnost učencev na pouk smo učno uro dodatno prilagodili 

glede na kraj izvedbe. Uvodno dejavnost in začetni del osrednjega dela učne priprave smo 

izvedli zunaj učilnice, in sicer na avtobusni postaji in pod streho šole.  

Vreme je vplivalo na izvedbo pouka na prostem, saj so mokri dežniki in dežne kaplje 

demotivirale učence za poslušanje in sodelovanje. Nekateri učenci so pridno sodelovali, drugi 

pa so včasih klepetali. 
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Sliki 37 38: Pouk v dežju pod streho avtobusne postaje (Zagorc, 2015) 

 

Deževno vreme je vplivalo na motivacijo in zbranost učencev. Nekateri so kaj kmalu 

povedali, da jih zebe. Učno uro smo nadaljevali v učilnici, kjer smo učence lažje nadzirali in 

motivirali za delo. Učenci so bili v učilnici manj nemirni kot zunaj. Na prostem so bili učenci 

zaradi dežja manj zbrani za sodelovanje kot v učilnici. Dejavnosti, ki smo jih izvedli izven 

učilnice, so temeljile na pogovoru in opazovanju fotografij šolskih predmetov iz šolanja v 

preteklosti. Učenci so bili za delo različno motivirani in pripravljeni. Nekateri so se 

predhodno pozanimali o učni temi in zelo sodelovali, drugi pa so zgolj poslušali. Izvedli smo 

vse načrtovane dejavnosti. Učenci so se na začetku učne ure malo poigravali z dežniki, zato so 

jih do odhoda v učilnico odložili in se jih niso smeli dotikati. Do nesporazumov med učenci je 

prišlo v uvodnem delu, ko so se dečki (ki so sedeli skupaj) zmerjali med sabo. Pri vseh 

preteklih učnih urah na prostem smo predhodno načrtno oblikovali različne skupine, to uro pa 

smo učencem prepustili, da sami izberejo, s kom bodo sedeli. Ker nismo imeli predvidenega 

skupinskega dela, se je zdelo smiselno, da se učenci razporedijo po lastnih željah. Opazili 

smo, da je hitreje prišlo do klepetanja in manjših konfliktov (predvsem med dečki).   

 

           
Slike 39–41: Fotografije pouka na prostem v dežju pod streho avtobusne postaje in pod 

podaljškom šolske strehe (Zagorc, 2015) 

 

Učenci so bili najbolj motivirani pri doživetem branju odlomka o kaznovanju v šoli v 

preteklosti. Odlomek je natančno opisoval, kako je učitelj s palico kaznoval učence za 

neprimerno vedenje. Učenci so zelo pozorno poslušali in komentirali prebrani odlomek. Tudi 

sami so se vživeli v način šolanja v preteklosti (v učilnici), saj smo jim naročili, naj sedijo v 
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svojih klopeh vzravnano in z rokami za hrbtom, v razredu pa mora biti čista tišina. 

Demonstrirali smo način kaznovanja (učenec je šel klečat v kot). Učence je bilo zelo zanimivo 

videti v vlogi šolarjev iz preteklosti. Nadaljevali smo s pogovorom in pouk je potekal čedalje 

bolj sproščeno. Učenci so delovni list izpolnjevali v učilnici, saj je zunaj deževalo. V učni 

pripravi smo predvideli, da bodo delovni list izpolnili individualno, vendar se je pojavila 

težava s časovno izvedbo. Skupaj smo ga izpolnili do polovice zastavljenih nalog, drugo 

polovico pa so učenci dopolnili za domačo nalogo (primer vprašanja: Kakšen je danes učitelj 

in učenec v primerjavi s preteklostjo?). Učno uro smo z učiteljičinim dovoljenjem podaljšali 

za dobrih 15 minut, ker smo le tako lahko izvedli vse dejavnosti, ki so bile načrtovane. 

Pripomočki za učno enoto na prostem so bile plastificirane fotografije šolskih predmetov in 

dogodkov iz preteklosti, ki smo jih kljub dežju lahko uporabili v uvodnem delu učne ure.  

Teorija pravi, da učence pouk v dežju ne moti in so prav tako lahko motivirani ter zbrani za 

delo kot navadno. Menimo, da je dež na učence vplival negativno, ker je motil njihovo 

zbranost. Učenci so bolje sodelovali v učilnici. Učno uro se lahko izvede v dežju, vendar 

morajo biti učenci predhodno dobro pripravljeni nanj tako glede oblačil (primerna obutev, 

obleka in dežnik) kot tudi motivacijsko. Učitelj mora pripraviti dejavnosti, ki ne vključujejo 

delovnih listov in dela z učbenikom. Pouk v dežju je primeren takrat, ko si gremo ogledat ali 

raziskovat konkreten objekt ali pojav v okolici in učence na vreme predhodno pripravimo. 

Frontalno vodenje pouka v dežju postane kaj kmalu dolgočasno, učenci pa se zamotijo z 

dežnimi kapljicami in drugimi stvarmi. Menimo, da če bi z učenci večkrat šli v dežju na 

prosto in izvajali del pouka zunaj, bi se na to navadili.  

 

Analiza odgovorov učiteljice v anketnem vprašalniku 

Učiteljica se je popolnoma strinjala s trditvijo, da je vreme negativno vplivalo na izvedbo 

učne ure na prostem. Ni se mogla opredeliti, ali so bili učenci pri pouku na prostem bolj 

motivirani kot sicer pri predmetu družbe v učilnici. Strinjala se je, da so učenci razvijali 

socialne veščine. Pri učni uri na prostem je opazila, da kljub dežju disciplina in nadzor nad 

učenci nista bila izgubljena, učenci pa so se manjši del učne ure sodelovalno učili. Menila je, 

da bi bila učna ura na prostem enako dobro izvedena v učilnici. Nad izvedbo pouka v dežju je 

bila navdušena in opazila je, da so bili nekateri učenci zaradi dežja preveč vznemirjeni, kar se 

je pokazalo pri disciplini izven učilnice. Učenci so svojo razdraženost pokazali z zmerjanjem 

sošolcev. Eden izmed učencev je učiteljici pred izvedbo rekel, da bi bilo bolje, če bi imeli 

pouk v učilnici, ker zunaj dežuje. S tem nam je učiteljica dala vedeti, da učenci niso navajeni 

izvajati pouka na prostem v dežju in če bi to večkrat izvedli, bi bilo za učence nekaj 

običajnega. Po končani kombinirani učni uri na prostem in v učilnici je v nadaljnjih učnih 

urah pouka učiteljica opazila, da so bili učenci enako motivirani za nadaljnje delo kot poprej, 

in ni zaznala razlik pri disciplinskih težavah. 
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 Analiza odgovorov učencev v anketnem vprašalniku 

Tabela 4: Stališča učencev do trditev, ki se nanašajo na izvedeno četrto učno enoto na 

prostem  

 

Stališča učencev do 

trditev 

Vreme 

me ni 

motilo. 

(f) 

Dejavnosti 

so bile 

zanimive. 

(f) 

Bolje sem 

spoznal vsaj 

enega 

sošolca/-ko. 

(f) 

Delovni 

list je bil 

pregleden. 

(f) 

Raje bi 

imel to 

učno uro 

v učilnici. 

(f) 

Se popolnoma strinjam. 6 10 3 13 6 

Se strinjam. 2 4 1 1 2 

Se ne morem odločiti. 0 1 1 0 1 

Se ne strinjam. 1 0 1 0 1 

Se sploh ne strinjam. 10 4 13 5 9 

SKUPAJ 19 19 19 19 19 

 

Trditev 1: Vreme me ni motilo. Šest učencev se je popolnoma strinjalo s trditvijo, da jih 

vreme ni motilo, dva pa sta se s trditvijo strinjala. En učenec se s trditvijo ni strinjal, kar 

polovica učencev (52,6 %) pa se s trditvijo sploh ni strinjala. To pomeni, da je deset učencev 

deževno vreme motilo. Štirje od desetih učencev, ki so se odločili, da jih je vreme motilo, so 

pri zadnji trditvi določili, da bi raje imeli pouk v učilnici. Drugi štirje učenci pa so se kljub 

temu, da jih je vreme motilo, pri zadnji trditvi odločili, da bi raje imeli pouk na prostem kot v 

učilnici. 

Trditev 2: Dejavnosti so bile zanimive. Deset učencev se je popolnoma strinjalo s trditvijo, 

štirje pa so se strinjali, da so bile pripravljene dejavnosti pouka zanimive. En učenec se ni 

mogel opredeliti, medtem ko se štirje učenci s trditvijo sploh niso strinjali. Raziskali smo 

odgovore učencev, ki jim dejavnosti sploh niso bile zanimive. Trije učenci, ki jim dejavnosti 

niso bile zanimive, so pri prvi trditvi obkrožili, da jih je vreme motilo, in pri zadnji trditvi, da 

bi raje imeli učno uro na prostem kot v učilnici, kar se ne povezuje. Sklepamo, da so bili 

učenci pri branju trditev in odločanju, kaj bodo izbrali, nepozorni na prebrano, saj so se za vse 

trditve odločili, da se z njimi sploh ne strinjajo (vse križce so napisali v zadnji stolpec). Četrti 

učenec, ki se je odločil, da mu dejavnosti sploh niso bile zanimive, pa se je popolnoma strinjal 

s trditvami, da ga vreme ni motilo, da bi raje imel učno uro na prostem in da je bil delovni list 

pregleden.  

Trditev 3: Bolje sem spoznal vsaj enega sošolca/-ko. Trije učenci so se popolnoma strinjali s 

trditvijo, da so pri pouku na prostem bolje spoznali vsaj enega sošolca ali sošolko. En učenec 

se je s trditvijo strinjal, eden se ni mogel odločiti, medtem ko se eden učenec s trditvijo ni 

strinjal. Trinajst učencev se s trditvijo sploh ni strinjalo. Kot razlog lahko navedemo dejstvo, 

da pri pouku nismo oblikovali skupinskega dela, tako da učenci res niso imeli priložnosti 

bolje spoznati vsaj enega sošolca oziroma sošolko.   

Trditev 4: Delovni list je bil pregleden. Trinajst učencev se je popolnoma strinjalo, da je bil 

delovni list (v našem primeru razpredelnica) pregleden za reševanje. En učenec se je s 

trditvijo strinjal, medtem ko se pet učencev s trditvijo sploh ni strinjalo.  

Trditev 5: Raje bi imel to učno uro v učilnici. Šest učencev se je popolnoma strinjalo in dva 

sta se strinjala, da bi raje imela učno uro v učilnici. En učenec se ni mogel opredeliti in en 

učenec se s trditvijo ni strinjal. Kar devet učencev se je odločilo, da bi raje imelo učno uro na 
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prostem. To me je presenetilo, saj je to skoraj polovica učencev. Pet učencev od devetih, ki so 

se odločili, da bi raje imeli učno uro na prostem kot v učilnici, so se pri prvi trditvi (Vreme me 

ni motilo.) popolnoma strinjali ali samo strinjali. Zanimivo je, da so se štirje učenci odločili, 

da jih je vreme zelo motilo, ampak bi kljub temu raje imeli pouk na prostem.  

Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev: malo več kot polovico učencev je deževno 

vreme motilo, vendar pa se je kljub temu polovica vseh učencev odločila, da bi raje imela 

učno uro na prostem kot v učilnici. Do sedaj se je največ učencev strinjalo s trditvijo, da jih je 

vreme motilo. Analiza odgovorov je pokazala, da so bile večini učencev dejavnosti zanimive 

in delovni list pregleden. Tudi četrto šolsko uro na prostem večina učencev ni bolje spoznala 

vsaj enega sošolca ali sošolko.  

Analiza pete učne enote na prostem (priloga F, učna priprava 5) 

Zadnjo šolsko uro pouka na prostem smo izvedli 1. 4. 2015. Vreme je bilo oblačno do delno 

sončno s plohami in temperaturo zraka okoli 8 °C. Pred izvedbo učne ure na prostem je bilo 

vreme sončno (tako sončno, da smo mislili, da učenci ne bodo potrebovali bund oziroma 

jaken). Medtem ko smo z učenci odhajali na šolsko igrišče, se je zunaj stemnilo in pričel je 

pihati rahel veter. V uvodnem delu ure je tekel pogovor o fotografiji nekoč in danes, nato smo 

nadaljevali pouk z delom po skupinah. Po dobrih petnajstih minutah pouka na prostem je 

začelo rahlo deževati. Pouk smo kljub vremenu nadaljevali, ker smo predvidevali, da gre le za 

prehodne dežne kaplje. Vendar se je vreme poslabšalo in učenci niso bili primerno oblečeni 

ter obuti in opremljeni z dežniki, zato smo se odločili, da pouk do konca izvedemo v učilnici. 

Med potjo v učilnico je močno posijalo sonce, dežne kaplje pa niso ponehale. Z učenci smo 

na nebu iskali mavrico, vendar je ni bilo. Ko smo prišli v učilnico, je dež za nekaj časa 

ponehal, nato pa je začelo močno deževati. Imeli smo pravo aprilsko muhasto vreme. Vreme 

je sicer negativno vplivalo na samo izvedbo pouka na prostem, vendar smo prostor izvajanja 

uspešno prilagodili in izvedli pouk po načrtovani pripravi.  

       
Sliki 42 43: Fotografiji učencev pri pouku na prostem na šolskih tribunah (uvodni, frontalni 

del učne ure) (Zagorc, 2015) 

 

Učenci so bili motivirani za delo, saj so morali po skupinah odigrati različne prizore šolanja 

nekoč in danes. V igro so se zelo vživeli in posledično izvedli tudi druge dejavnosti, ki niso 

bile načrtovane (v navodilih). Nekatere skupine so navodila za delo prebrale zelo površno, 

zato so pri predstavitvi prizorov dodale lastne elemente in igralske vložke. Učenci so vidno 

uživali v igranju vlog, zato smo učno uro z učiteljičinim dovoljenjem podaljšali in posledično 

izvedli vse načrtovane dejavnosti.  
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Slike 44–46: Fotografije učencev pri skupinskem pripravljanju na igranje in primerjanje 

prizorov šolanja nekoč in danes (Zagorc, 2015) 

 

Učenci so bili bolj disciplinirani v učilnici kot na prostem. Na šolskem igrišču so bili na 

začetku ure nemirni in jih je bilo težje umiriti. Učenci niso ušli izpod nadzora, saj niso prosto 

tekali po zunanjem prostoru. Pri skupinskem delu so bili razporejeni po šolskih tribunah, kjer 

so glasno skupinsko sodelovali. Ena izmed prednosti pouka na prostem je ta, da so lahko 

učenci glasnejši, kot bi bili v učilnici. V skupinah so zelo različno sodelovali. V eni skupini so 

učenci odlično sodelovali, kar se je opazilo pri njihovem predstavitvenem igranju. Ena izmed 

skupin se ni dobro pripravila na nastop, zato so improvizirali. Vsi smo uživali v vseh 

nastopih. Do nesporazumov med učenci je prišlo v eni od skupin, ko dva člana nista bila 

pripravljena sodelovati oziroma sta bila polna energije in bi raje tekala naokoli. Težavo smo 

rešili tako, da smo pomagali vodji skupine določiti vloge učencev in jih usmerili, kako naj 

pričnejo z igro. Načrtovano je bilo, da učenci pri odigranih prizorih uporabijo navidezne 

pripomočke, vendar smo zaradi igranja prizorov v učilnici uporabili konkretne pripomočke, 

kot so miza, klop in tabla. Pri tem se niso pojavile težave, učenci pa so se lažje vživeli v 

vloge.  

       

Slike 47–49: Fotografije učencev v učilnici pri igranju prizorov iz šolanja nekoč in danes (Lahne, 

2015) 

 

Na koncu učne ure smo frontalno rešili delovni list in se o rešitvah pogovorili. S tem smo 

preverili, ali so učenci dosegli zastavljene učne cilje. Glasno smo ponovili učno snov dveh 

šolskih ur. Pri izpolnjevanju delovnega lista se niso pojavile težave, učenci pa so na zadnje 

vprašanje odgovorili za domačo nalogo. Pri učni uri se niso pojavile posebnosti. Vreme je 

odigralo pomembno vlogo pri izvedbi učne enote, saj smo se morali seliti iz zunanjih površin 

šole v notranje. Če ne bi imeli vremenskih težav, bi učenci prizore odigrali na prostem in 

izpolnili delovne liste zunaj učilnice, na šolskih tribunah. Učna ura je bila kombiniranega tipa 

glede na prostor izvajanja (zunaj in notri), kar ne smatramo za slabo. Učenci so se nadihali 
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svežega zraka, se sprehodili in nabrali nove moče za nadaljnje učenje. Nihče od učencev se ni 

pritoževal nad dežjem ali oporekal, da bi se sredi učne ure vrnili v razred. Spraševali so le, če 

bomo učno uro nadaljevali v učilnici, kar smo tudi naredili. 

Analiza odgovorov učiteljice v anketnem vprašalniku 

Učiteljica se je strinjala s trditvama, da je vreme negativno vplivalo na izvedbo pouka na 

prostem in da so učenci pri pouku razvijali socialne veščine. Ni se mogla opredeliti, ali so bili 

učenci pri izvedeni kombinirani učni uri na prostem in v učilnici bolj motivirani za delo pri 

pouku družba kot navadno. Opazila je, da sta bila nadzor in disciplina nekajkrat izgubljena 

nad učenci in da so se učenci manjši del učne ure sodelovalno učili. Pojasnila mi je, da učenci 

tudi pri drugih predmetih navodila preberejo površno in po navadi naredijo vse bolj na hitro 

ter polovičarsko. Učiteljica je bila mnenja, da bi se učna ura enako dobro izvedla tudi v 

učilnici. V nadaljnjih urah pouka je opazila, da so bili učenci po učenju na prostem enako 

motivirani za delo kot sicer in da je prišlo do manjšega števila disciplinskih problemov kot 

poprej.  

 Analiza odgovorov učencev v anketnem vprašalniku 

Tabela 5: Stališča učencev do trditev, ki se nanašajo na peto izvedeno učno enoto na prostem  

 

Stališča učencev do 

trditev 

Vreme 

me ni 

motilo. 

(f) 

Dejavnosti 

so bile 

zanimive. 

(f) 

Bolje sem 

spoznal vsaj 

enega 

sošolca/-ko. 

(f) 

Delovni 

list je bil 

pregleden. 

(f) 

Raje bi 

imel to 

učno uro 

v učilnici. 

(f) 

Se popolnoma strinjam. 8 20 4 14 9 

Se strinjam. 3 0 3 2 0 

Se ne morem odločiti. 0 0 1 2 6 

Se ne strinjam. 2 0 1 0 0 

Se sploh ne strinjam. 7 0 11 2 5 

SKUPAJ 20 20 20 20 20 

 

Trditev 1: Vreme me ni motilo. Osem učencev se je popolnoma strinjalo, trije pa so se 

strinjali s trditvijo, da jih vreme ni motilo. Skupaj smo našteli kar enajst učencev (več kot 

polovica), ki jih vreme ni motilo. Dva učenca se s trditvijo nista strinjala, medtem ko se jih 

sedem sploh ni strinjalo. Skupno je bilo torej devet učencev, ki jih je vreme pri izvajanju 

pouka na prostem motilo. Predvidevamo, da jih je zmotil dež.  

Trditev 2: Dejavnosti so bile zanimive. Vsi učenci so se popolnoma strinjali, da so bile 

dejavnosti zanimive. Predvidevamo, da jim je bilo igranje prizorov iz šolanja nekoč in danes 

zelo zanimivo ter zabavno. Vživeli so se v vloge in pri nekaterih prizorih smo se vsi 

nasmejali. Videli smo stroge učitelje in sodobne starše, poslušne učence in tiste, ki si preveč 

dovolijo. Igra vlog je učence motivirala in prek igre so trajno poglobili novo znanje. 

Trditev 3: Bolje sem spoznal vsaj enega sošolca/-ko. Štirje učenci so se popolnoma strinjali 

s trditvijo, da so bolje spoznali vsaj enega sošolca ali sošolko, trije učenci pa so se s trditvijo 

zgolj strinjali. En učenec se ni mogel opredeliti in en učenec se s trditvijo ni strinjal. Enajst 

učencev se sploh ni strinjalo, da so pri pouku na prostem bolje spoznali vsaj enega sošolca 

oziroma sošolko. Učenci so bili razdeljeni v različne skupine in se glede na skupinsko 
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povezanost odločali, kaj od naštetih odgovorov bodo izbrali. Učenci, ki so se s trditvijo 

popolnoma strinjali ali samo strinjali, so prihajali iz različnih skupin. Največ dva učenca, ki 

sta se strinjala ali popolnoma strinjala, sta bila člana enake skupine.  

Trditev 4: Delovni list je bil pregleden. Štirinajst učencev se je popolnoma strinjalo s 

trditvijo, da je bil delovni list pregleden, dva pa sta se s trditvijo strinjala. Dva učenca se nista 

mogla opredeliti in dva učenca se sploh nista strinjala, da je bil delovni list pregleden. 

Pregledali smo odgovore iz prejšnjih ur in ugotovili, da je eden izmed dveh učencev, katerima 

delovni list ni bil pregleden, tudi pri drugih dveh urah pouka na prostem odgovoril enako.   

Trditev 5: Raje bi imel to učno uro v učilnici. Devet učencev se je popolnoma strinjalo s 

trditvijo, da bi imeli učno uro raje v učilnici kot na prostem. Šest učencev se ni moglo 

opredeliti in pet učencev se je kljub aprilskemu vremenu odločilo, da bi raje imeli učno uro na 

prostem kot v učilnici. Primerjali smo odgovore učencev na zadnjo trditev (Raje bi imel to 

učno uro v učilnici.) z odgovori na prvo trditev (Vreme me ni motilo). Ugotovili smo, da je 

šest učencev (od devetih, ki bi raje imeli pouk v učilnici) vreme pri pouku na prostem motilo, 

zato lahko sklepamo, da je bilo ravno to vzrok za njihovo odločitev, da bi imeli raje pouk v 

učilnici. Treh učencev vreme ni motilo, a so se kljub temu odločili, da bi raje imeli pouk v 

učilnici. Dva učenca od petih, ki sta se odločila, da bi raje imela učno uro na prostem kot v 

učilnici, se s prvo trditvijo sploh nista strinjala, kar pomeni, da ju vreme ni motilo in bi imela 

pouk kljub aprilskemu vremenu raje na prostem. Preostali trije učenci so se odločili, da bi 

imeli pouk na prostem, čeprav jih je vreme motilo. Povzamemo lahko, da tako, kot so si 

odgovori med seboj različni, so različni tudi učenci in njihove odločitve.  

Povzetek ugotovitev analize odgovorov učencev: večino učencev muhasto aprilsko vreme 

pri peti izvedeni šolski uri na prostem ni motilo. Čisto vsem učencem so bile dejavnosti 

zanimive, saj so se vsi popolnoma strinjali s to trditvijo. Večini učencev je bil delovni list 

pregleden. Tudi pri zadnji šolski uri na prostem več kot polovica učencev ni bolje spoznala 

vsaj enega sošolca ali sošolko. Zanimiva je ugotovitev analize glede učnega okolja izvedbe 

pouka, saj se slaba tretjina učencev ni mogla opredeliti, ali bi raje imela pouk v učilnici ali na 

prostem. Kljub temu se je večje število učencev strinjalo, da bi imeli pouk raje v učilnici.  

3.7.2. Analiza pisnega preverjanja znanja 

Po končanem pettedenskem (peturnem) izvajanju pouka na prostem so učenci (teden dni 

pozneje) pisali pisno preverjanje znanja. Preverjanje znanja je bilo sestavljeno iz dveh delov, 

in sicer iz prvega dela z nalogami, ki so se nanašale na učne vsebine, obravnavane pri pouku 

na prostem, in iz drugega dela z nalogami, ki so vsebovale učno snov, obravnavano v učilnici. 

Prvi del preverjanja znanja je vseboval osem nalog različnih težavnosti po taksonomski ravni 

(razumevanje, uporaba, analiza …), medtem ko je drugi del preverjanja znanja vseboval 

sedem nalog različnih težavnosti. Prvi del preverjanja znanja sem sestavila avtorica 

magistrskega dela, saj sem načrtovala in izvedla pouk na prostem, drugi del pa je sestavila 

učiteljica, ki je učence poučevala v učilnici. Oba dela preverjanja znanja sta imela enako 

končno število točk (20 točk), ki so jih učenci lahko dosegli s pravilnim reševanjem nalog. To 

nam omogoča, da lahko primerjamo, ali se bodo pojavile razlike pri doseganju točk med 

prvim in drugim delom preverjanja znanja glede na to, da so bile nekatere učne vsebine 

obravnavane na prostem, druge pa v učilnici.  
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Prvi del pisnega preverjanja znanja je vseboval naloge z učnimi temami načrti in zemljevidi, 

uvod v lego kraja in šolanje v preteklosti. Drugi del preverjanja znanja je obsegal naloge z 

učno vsebino o letalski fotografiji in legi domačega kraja. Z učiteljico sva se predhodno 

dogovorili o sestavi nalog pisnega preverjanja znanja in točkovanju. Po končanem reševanju 

preverjanja znanja je vsaka pregledala in točkovala svoj del preverjanja znanja, nato pa sva 

skupaj pregledali še končno točkovanje. Preverili sva, kje so učenci izgubili največ točk in kje 

so bili najuspešnejši.  

Ocenjevalna lestvica 

Točke Odstotki Ocena 

18–20 90 %–100 % odl. 5 

15–17 75 %–89 % pbd. 4 

12–14 60 %–74 % db. 3 

9–11 45 %–59 % zd. 2 

0–10 0 %–44 % nzd. 1 

 

Tabela 6: Rezultati pisnega preverjanja znanja  

 

UČENEC 

Pouk na prostem 

(prvi del preverjanja znanja) 
Pouk v učilnici 

(drugi del preverjanja znanja) 

Točke Ocena Točke Ocena 

Učenec 1 19 5 16 4 

Učenec 2 18 5 12 3 

Učenec 3 16 4 10 1 

Učenec 4 19 5 9 1 

Učenec 5 20 5 15 4 

Učenec 6 15 4 13 3 

Učenec 7 15 4 16 4 

Učenec 8 11 2 10 1 

Učenec 9 14 3 12 3 

Učenec 10 17 4 14 3 

Učenec 11 20 5 17 4 

Učenec 12 20 5 18 5 

Učenec 13 19 5 18 5 

  Učenec 14* / / / / 

Učenec 15 19 5 15 4 

Učenec 16 14 3 5 1 

Učenec 17 15 4 15 4 

Učenec 18 19 5 18 5 

Učenec 19 15 4 8 1 

Učenec 20 17 4 8 1 

Učenec 21 17 4 11 2 

Povprečno število 

doseženih točk 

 

16,95 

 

4 

 

13,00 

 

3 

*Učenec 14 ni pisal preverjanja znanja, ker je bil odsoten.  
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Iz tabele je razvidno, da so učenci več točk dosegli pri nalogah, ki so vsebovale učno snov, 

obravnavano pri pouku na prostem, kot pri nalogah z učno snovjo, obravnavano v učilnici. 

Samo en učenec je zbral več točk pri preverjanju znanja z nalogami, obravnavanimi v učilnici, 

(učenec 7) in en učenec je imel enako število doseženih točk pri obeh preverjanjih (učenec 

17). Povprečno število točk, ki so jih učenci dosegli pri pisnem preverjanju znanja nalog z 

učno vsebino, obravnavano izven učilnice, je 16,95 (končna ocena prav dobro 4) in nalog z 

učno vsebino, obravnavano v učilnici, je 13,00 (končna ocena dobro 3). Največje število točk, 

ki so jih učenci dosegli pri preverjanju znanja, se je razlikovalo. Pri nalogah z učno vsebino, 

obravnavano na prostem, so učenci dosegli največ 20 točk (od možnih 20) in pri nalogah z 

učno vsebino, ki so jo obravnavali v učilnici, so dosegli največ 18 točk (od možnih 20). 

Velika razlika se je pokazala pri minimalnem doseganju točk učencev. Pri prvem delu 

preverjanja znanja (naloge z učno vsebino, obravnavano na prostem) je minimalno število 

točk, ki jih je dosegel učenec, 11 (ocena zadostno 2) in pri nalogah z učno vsebino, 

obravnavano v učilnici, je minimalno število točk, ki jih je dosegel učenec, 5 (ocena 

nezadostno 1). Največja razlika med doseženimi točkami pri nalogah iz pouka na prostem in 

iz tistih, obravnavanih v učilnici, je 10 točk (učenec 4), sledita mu učenec 16 in učenec 20 z 9 

točkami razlike. Povprečna razlika med doseženimi točkami vseh učencev (20 učencev) pri 

prvemu in drugemu delu preverjanja znanja je 3,95 točk.  

 

Tabela 7: Končne ocene učencev preverjanja znanja 

Končne ocene  Naloge, vezane na pouk na 

prostem 

Naloge, vezane na pouk v 

učilnici 

Odlično 5 9 učencev 3 učenci 

Prav dobro 4 8 učencev 6 učencev 

Dobro 3 2 učenca 4 učenci 

Zadostno 2 1 učenec 4 učenci 

Nezadostno 1 0 učencev 3 učenci 

 

Iz tabele končnih ocen učencev je razvidno, da so učenci uspešnejše pisali prvi del pisnega 

preverjanja znanja (prvi del so sestavljale naloge z učnimi vsebinami, obravnavanimi pri 

pouku na prostem). Kar devet učencev bi pisalo odlično 5 in osem učencev prav dobro 4. Dva 

učenca bi pisala končno oceno dobro 3, samo en učenec bi pisal oceno zadostno 2 in nihče 

nezadostno 1. Pri drugemu delu pisnega preverjanja znanja (drugi del je vseboval naloge z 

učnimi vsebinami, obravnavanimi pri pouku v učilnici) bi samo trije učenci dobili končno 

oceno odlično 5 in šest učencev oceno prav dobro 4. Štirje učenci bi dobili oceno dobro 3 in 

prav tako štirje učenci bi pisali končno oceno zadostno 2. Trije učenci bi drugi del pisnega 

preverjanja znanja pisali negativno (ocena nezadostno 1).  

 

Pri interpretaciji tabele uporabljamo pogojnik, saj se njihove končne ocene niso vpisale v 

redovalnico. Učenci so pisali pisno preverjanje znanja, ki ga običajno pišejo pred kontrolo 

nalogo, pri kateri se ocena zapiše v redovalnico. Ker je bilo to preverjanje znanja, nas je 

učiteljica (razredničarka 4. razreda) opozorila, da se učenci za preverjanje znanja, ki ni za 

oceno, pripravijo (učijo) manj kot za kontrolno nalogo za oceno. Razlika med preverjanjem 

znanja in ocenjevanjem je v tem, da s preverjanjem znanja zbiramo informacije o tem, kako 
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učenec dosega cilje oziroma standarde znanja, medtem ko pri ocenjevanju znanja vrednotimo, 

v kolikšni meri učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov (Budnar idr., 

2006). Nekateri učenci so pred reševanjem pisnega preizkusa glasno povedali, da se niso učili, 

saj bodo preverili sami sebe, koliko so si zapomnili obravnavane učne vsebine. Nekateri 

učenci so se na preverjanje znanja pripravili in učili. Zanimivo je, da čeprav so učenci odkrito 

povedali, da se niso vsi učili za pisno preverjanje znanja, so rezultati prvega dela preverjanja 

znanja (z nalogami z učno snovjo, obravnavano pri pouku na prostem) boljši od rezultatov 

drugega dela preverjanja znanja. Predvidevamo, da so si učenci učno snov, ki je bila 

obravnavna pri pouku na prostem, bolje zapomnili, saj smo se praktično učili prek igre (npr. 

igra noč/dan za utrjevanje snovi), razgibanega skupinskega dela po postajah (npr. druga učna 

ura s konkretnim risanjem načrta, uporabo atlasa in zabavnega reševanja križank) in uporabe 

zunanje okolice (npr. tretja šolska ura, ko so učenci lego kraja prikazali s pomočjo 

peskovnika). Kljub temu da sta bili zadnji dve učni uri na prostem kombinirani s poukom v 

učilnici, so si učenci prek igre vlog in drugih pripomočkov učno snov dobro zapomnili.  

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se bodo pokazale razlike v znanju med vsebinami, 

obravnavanimi v učilnici, in tistimi na prostem? 

Da, pokazale so se razlike v znanju med vsebinami, obravnavanimi v učilnici, in tistimi na 

prostem. Rezultati pisnega preverjanja znanja učencev kažejo na boljšo uspešnost reševanja 

nalog z učnimi vsebinami, obravnavanimi na prostem, kot nalog z vsebinami, ki so bile 

obravnavane v učilnici. 

3.7.3. Analiza sociometričnega preizkusa  

Naredili smo dva sociometrična preizkusa z učenci 4. razreda, s katerima smo ugotavljali 

strukturo skupine in položaj posameznika v skupini (glej prilogo sociometrični test). Učenci 

so morali navesti tri osebe (sošolce/-ke) iz skupine, s katerimi bi se najraje družili. Napovedati 

so morali tudi, kolikokrat bodo sošolci izbrali njih. Naredili smo tabelo (po navodilu dr. Tanje 

Kajtna, Sociometrična preizkušnja), v katero smo vpisali rezultate, in nato izračunali 

sociometrični status posameznika ter indeks kohezivnosti. Prvi sociogram je bil izpeljan v 

začetku februarja (pred izvedbo pouka na prostem), drugi sociogram pa aprila (teden dni po 

končanem enournem pettedenskem izvajanju pouka na prostem). Iz tabel je razvidno, koga je 

posamezni učenec (učenci so označeni s številkami in ne z imenom ter priimkom) izbral 

februarja in koga aprila ter izračun posameznikovega sociometričnega statusa. V tabeli so 

vpisane številke (1, 2 in 3), ki pomenijo izbiro učencev med sošolci. Številke, ki so obarvane 

rdeče, kažejo na vzajemno (medsebojno) izbiro med učenci. Ta predstavlja povezanost 

skupine oziroma razreda (Kajtna, 2009). 
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3.7.3.1. Sociogram, narejen v mesecu februarju (2015) 

 

3.7.3.2. Sociogram, narejen v mesecu aprilu (2015) 
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Sociometrični status posameznika nam pove položaj posameznika v skupini (priljubljenost 

med vrstniki, ali je posameznik izločen iz skupine, ali je osamljen, s kom se rad družit itd.). 

Višji kot je sociometrični status posameznika, bolj je priljubljen (Kajtna, 2009). S 

sociogramom smo prišli do naslednjih ugotovitev na področju sociometričnega statusa 

posameznikov. 

Tabela 8: Izračun sociometričnega statusa posameznika 

Sociometrični status Število učencev (februar) Število učencev (april) 

Nizek sociometrični status 2 6 

Srednji sociometrični status 18 14 

Visok sociometrični status 1 1 

Pomen izračuna sociometričnega statusa posameznika: 

SS < 0,90 ……………. nizek sociometrični status 

0,90 ≤ SS ≤ 1,19 …….. srednji sociometrični status 

1,19 < SS ……..…….. visok sociometrični status 

Več učencev (šest) je imelo nižji sociometrični status v mesecu aprilu (po enournem 

pettedenskem izvajanju pouka na prostem) kot februarju. Učenec št. 21 je imel nizek 

sociometrični status pri obeh sociometričnih preizkušnjah, medtem ko je pet učencev aprila 

prešlo iz srednjega sociometričnega statusa v nizkega. Učenec št. 6 je prešel iz nizkega 

sociometričnega statusa v srednjega. Visok sociometrični status je imel le en učenec tako v 

mesecu februarju kot aprilu, vendar ne gre za istega učenca. Februarja ga je imel učenec št. 18 

(deklica), aprila pa učenec št. 12 (deček). Iz tabele je razvidno, da je bil boljši sociometrični 

status posameznika v mesecu februarju, saj sta imela le dva učenca nizkega v primerjavi z 

aprilom. Pri prvi sociometrični preizkušnji samo dva učenca nista dobila nobene izbire s strani 

sošolcev, medtem ko se je pri drugi preizkušnji številka povečala na šest.  

Vsota vzajemnih izbir med učenci pri prvem sociometričnem preizkusu je bila 38, pri drugem 

pa 26. To pomeni, da so bili učenci februarja, pred izvedbo pouka na prostem, medsebojno 

razporejeni v manjše skupinice, ker je prišlo do večjega števila vzajemnih izbir v primerjavi z 

aprilom. Za povezanost med sošolci ne moremo izpostaviti le vpliva pouka na prostem, 

temveč tudi druge dejavnike (pouk v učilnici, socialna povezanost med odmori itd.), ki so 

vplivali na medsebojne razredne odnose.  

Z izračunom indeksa kohezivnosti izvemo povezanost določene skupine, v našem primeru 

povezanost učencev 4. razreda. Za izračun nam služi izpolnjena tabela sociometričnega 

preizkusa. Končne številke izračuna (ki veljajo za skupine od 20 do 30 članov) nam povedo: 

Ik < 0,40 ………………… šibka povezanost 

0,40 ≤ Ik ≤ 0,60 ………… srednja povezanost 

0,60 < Ik ………………... visoka povezanost 
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Tabela 9: Prikaz povezanosti skupine 

Sociometrična preizkušnja Indeks kohezivnosti 

Pred izvedbo pouka na prostem  

(februarja) 

Ik = 0,60   (zgornja meja) srednje 

povezanosti 

Po končani izvedbi pouka na prostem 

(aprila)  

Ik = 0,41   (spodnja meja) srednje  

povezanosti 

 

Izračuni indeksa kohezivnosti kažejo, da so bili učenci 4. razreda bolj povezani pred kot po 

izvedbo pouka na prostem. V obeh izračunih povezanost skupine spada v kategorijo srednje 

povezanosti. Februarja so bili učenci po izračunih na zgornji meji srednje povezanosti, 

medtem ko so bili aprila na spodnji meji srednje povezanosti. Pouk na prostem glede na 

izračune indeksa kohezivnosti ni pozitivno vplival na povezanost učencev. 

Teorija pravi, da ima pouk na prostem veliko prednosti in ena izmed njih je tudi omogočanje 

socialnega razvoja med učenci (sodelovanje, zaupanje, timsko delo, povezanost v skupine 

itd.) (Skribe-Dimec, 2014). Rezultati sociometrične preizkušnje niso pokazali boljše 

povezanosti med učenci, vendar so se učenci urili v timskem delu in s tem pripomogli k 

socialnemu razvoju. Morda bi ob daljšem izvajanju pouka na prostem lahko prišlo do višje 

povezanosti med učenci (glede na izračun indeksa kohezivnosti).  

Učenci so po vsaki izvedeni učni uri izpolnili anketni vprašalnik. Med drugim so odgovorili 

tudi na trditev: Bolje sem spoznal vsaj enega sošolca/-ko. V spodnji tabeli so rezultati 

odgovorov učencev po koncu posamezne šolske enote, izvedene na prostem.  

Tabela 10: Odgovori učencev na trditev Bolje sem spoznal vsaj enega sošolca/-ko. 

Bolje sem spoznal vsaj 

enega sošolca/-ko. 

1. učna 

enota 

2. učna 

enota 

3. učna 

enota 

4. učna 

enota 

5. učna 

enota 

Se popolnoma strinjam. 4 7 3 3 4 

Se strinjam. 4 1 2 1 3 

Se ne morem odločiti. 1 2 2 1 1 

Se ne strinjam. 1 1 3 1 1 

Se sploh ne strinjam. 11 10 10 13 11 

SKUPAJ 21 21 20 19 20 

 

Največ učencev, ki se je strinjalo s trditvijo, da so med učno uro na prostem bolje spoznali 

vsaj enega sošolca ali sošolko, smo našteli pri 2. šolski enoti, ko je potekalo delo po postajah. 

Skoraj vsako učno uro se približno 10–13 učencev s trditvijo sploh ni strinjalo (to je približno 

polovica vseh učencev). Učenci so bili vsako učno uro (razen 4. šolsko enoto, ki je večino 

časa potekala frontalno) razdeljeni v različne skupine. S tem smo omogočili, da so se čim 

bolje medsebojno spoznali in razvijali socialni odnos. Glede na rezultate povzamemo, da 

učenci v petih šolskih enotah, izvedenih na prostem, niso bolje spoznali vsaj enega sošolca 

oziroma sošolko, saj se večji delež učencev s trditvijo sploh ni strinjal.  
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3.7.4. Odgovori na raziskovalna vprašanja  

 

 Kako vreme vpliva na uspešno izvedbo pouka na prostem? 

Iz vsakodnevnih analiz lahko razberemo, da ima vreme vpliv na uspešno izvedbo pouka na 

prostem. Izvedli smo pet učnih ur (enot) pouka na prostem in vsako uro smo bili deležni 

različnega vremena. 

Tabela 11: Vreme ob izvajanju posamezne učne enote  

Datum izvajanja pouka na prostem Opis vremena 

1. učna enota (6. 3. 2015) Zelo vetrovno, delno oblačno, 4 °C. 

2. učna enota (11. 3. 2015) Spremenljivo oblačno, šibek veter, 5 °C. 

3. učna enota (18. 3. 2015) Sončno, toplo, brez vetra, 6 °C. 

4. učna enota (27. 3. 2015) Deževno.  

5. učna enota (1. 4. 2015) Oblačno do delno sončno s plohami, 8 °C. 

 

Vreme je imelo vpliv na uspešnost izvedbe pouka na prostem predvsem v času 4. in 5. učne 

enote, ko smo uvodni del izvedli na prostem, preostali del pa v učilnici. Dež je imel negativen 

vpliv na obnašanje in motiviranost učencev. Motile so jih dežne kaplje in dežniki, bili pa so 

tudi manj pozorni na razlago učne snovi. Četrto šolsko uro na prostem je bilo napovedano 

deževno vreme, zato smo izvedbo učne enote na prostem preventivno prilagodili. Kljub 

prilagoditvam smo del osrednjega in celotni zaključni del učne ure izpeljali v učilnici, kjer so 

učenci bolj sodelovali v primerjavi s sodelovanjem na prostem. Peto izvedeno šolsko enoto na 

prostem smo pričakovali lepo vreme, vendar nas je presenetil rahel dež in kasneje ploha. 

Zaključni del pete šolske učne ure smo izvedli v učilnici. Vreme je vplivalo na pouk na 

prostem tudi tretjo šolsko uro. Bilo je sončno, toplo in brez vetra. Sonce je imelo pozitiven 

vpliv na učence, saj so postali živahnejši in razigrani, kar pa je imelo na samo izvedbo pouka 

negativen vpliv. Učence je bilo težje umiriti in hitreje smo izgubili nadzor ter disciplino. Tudi 

učiteljica je bila mnenja, da je imelo vreme negativen vpliv na uspešnost izvedbe pouka med 

4. in 5. učno enoto (zaradi dežja). Največ težav smo imeli pri 4. šolski enoti na prostem, ker 

so bili učenci zaradi dežja manj motivirani za poslušanje in sodelovanje. Pri ostalih šolskih 

urah smo lahko pripravili razgibane dejavnosti po večjem območju terena in učenci so bili 

motivirani za delo.  

Tabela 12: Odgovori učencev na trditev Vreme me ni motilo. 

Vreme me ni motilo. 1. učna 

enota 

2. učna 

enota 

3. učna 

enota 

4. učna 

enota 

5. učna 

enota 

Se popolnoma strinjam. 6 20 16 6 8 

Se strinjam. 6 1 0 2 3 

Se ne morem odločiti. 0 0 1 0 0 

Se ne strinjam. 4 0 0 1 2 

Se sploh ne strinjam. 5 0 3 10 7 

SKUPAJ 21 21 20 19 20 

*1., 2., 3., 4., 5. šolska ura = učne ure, izvedene enkrat tedensko na prostem, izven učilnice. 

Vse učne ure so bile izvedene 2. šolsko uro po urniku.  
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Iz tabele je razvidno, da je učence najbolj motilo vreme med 4. šolsko enoto, ko je deževalo. 

Takoj za njo sledi 5. šolska enota, ko smo imeli aprilsko muhasto vreme. Kljub temu da je 7 

učencev odgovorilo, da jih je 5. šolsko enoto na prostem vreme motilo, jih 8 sploh ni motilo. 

Učenci so med seboj zelo različni, zato je tudi njihov pogled na vreme in moteče dejavnike 

zelo različen. Najmanj jih je vreme motilo med 2. izvedeno šolsko enoto na prostem, ko je 

bilo spremenljivo oblačno z rahlim vetrom. Učenci so bili skoraj enotnega mnenja in so se 

popolnoma strinjali s trditvijo, da jih vreme ni motilo (20 od 21 učencev). Tudi tretjo šolsko 

uro kar 80,0 % vseh učencev (16 od 20 učencev) vreme ni motilo. Glede na rezultate lahko 

povzamemo, da učencev ne moti vetrovno, oblačno, pretežno oblačno ali sončno vreme. 

Dobro polovico učencev moti deževno vreme, ker nanj niso navajeni.  

 

Tabela 13: Odgovori učencev na trditev Raje bi imel to učno uro v učilnici. 

Raje bi imel to učno uro v 

učilnici.  

1. učna 

enota 

2. učna 

enota 

3. učna 

enota 

4. učna 

enota 

5. učna 

enota 

Se popolnoma strinjam. 5 1 0 6 9 

Se strinjam. 0 0 1 2 0 

Se ne morem odločiti. 1 0 2 1 6 

Se ne strinjam. 1 3 1 1 0 

Se sploh ne strinjam. 14 17 16 9 5 

SKUPAJ 21 21 20 19 20 

*1., 2., 3., 4., 5. šolska ura = učne ure, izvedene enkrat tedensko na prostem, izven učilnice. 

Vse učne ure so bile izvedene 2. šolsko uro po urniku.  

Vreme, učna snov in pripravljene dejavnosti so imele vpliv na učenčevo odločitev, ali bi raje 

imel učno uro v učilnici kot na prostem. Menimo, da je bil glavni razlog za odločitev vreme. 

Glede na zgornje odgovore anketnega vprašalnika se je največ učencev odločilo, da bi raje 

imelo učno uro v učilnici kot na prostem med 5. šolsko enoto. Sledita ji 4. šolska enota in nato 

1. šolska enota. Nihče od učencev se ni odločil, da bi imel 3. šolsko enoto raje izvedeno v 

učilnici kot na prostem. Razlog za izbiro je bila po vsej verjetnosti zaključna dejavnost v 

peskovniku, ko so morali učenci prikazati različne pojme, povezane z lego kraja. Poleg tega 

pa je bilo 3. šolsko enoto na prostem lepo vreme (sončno, brez vetra). Prav tako se je največ 

učencev odločilo, da se s trditvijo sploh ne strinja (kar pomeni, da bi raje imeli učno enoto na 

prostem kot v učilnici) za 2. šolsko enoto (kar 17 + 3 učenci), sledi pa ji 3. šolska enota (16 + 

1 učenec). Pri drugi šolski enoti, izvedeni na prostem, so učenci vidno uživali v pripravljenih 

razgibanih dejavnostih po celotnem šolskem igrišču. Največje število neodločenih učencev je 

bilo med 5. šolsko enoto, saj se šest učencev ni opredelilo, ali bi raje imeli učno enoto na 

prostem ali v učilnici. 5. šolsko enoto je bilo pravo aprilsko muhasto vreme. Primerjava s 

prejšnjim vprašanjem kaže, da bi se vseeno nekaj učencev odločilo za delo zunaj, pa čeprav 

jih vreme moti. Pri 4. učni enoti (ko je bilo najslabše vreme; deževno) se je največje število 

učencev odločilo (deset učencev), da jih vreme moti. Pri naslednji trditvi pa se deset učencev 

(1 + 9 učencev) ni strinjalo oziroma popolnoma ni strinjalo, da bi kljub slabemu vremenu raje 

imeli učno enoto v učilnici kot na prostem.  

Pouk na prostem se da izvesti v vsakem vremenu, le dobro se je treba nanj pripraviti. 

Nekatere učne vsebine pa je lažje izvesti v učilnici, ki ima svoje prednosti. Avtorji Brinovec, 

Godnov in Lovrenčak (1992) pravijo, da lahko pri pouku družbe učenci odkrivajo ter 

pojasnjujejo pojave in procese tam, kjer nanje naletijo – v naravi in družbi. Z neposrednim 

opazovanjem predmetov in pojavov, o katerih se učenci učijo, jasneje oblikujejo predstave ter 
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pojme. Različno vreme je del našega vsakdanjega življenja in naravni pokrajinski dejavnik. 

Pouk na prostem lahko izvedemo v vsakem vremenu, vendar je kakovost izvedbe odvisna tudi 

od vremena. Glede na praktično izvedbo pouka na prostem ugotavljamo, da je lažja in 

kakovostnejša izvedba, če ne dežuje. Pouk na prostem ni le kopija pouka v učilnici, vendar pa 

lahko učenci v suhem vremenu poleg frontalnega poslušanja in pogovora lažje uporabijo učno 

gradivo (npr. delovne liste, križanke in uganke). V vsakem vremenu lahko uporabljajo 

predmete iz okolice ter se gibajo po prostoru in do želenih ciljev pridejo s pomočjo 

izkustvenega učenja. V primeru dežja lahko učenci vse naštete dejavnosti naredijo, vendar se 

mora učitelj znajti in prilagoditi prostor poučevanja. Domnevamo, da se učenci postopoma 

prilagodijo delu na prostem tudi v slabšem vremenu (primer Islandije, kjer pouk na prostem 

izvedejo tudi v primeru dežja, v čemer učenci uživajo). Učenci pri nas bi se morali na pouk v 

dežju postopoma navaditi, da bi ga lahko izvedli tako uspešno kot pouk v suhem vremenu.  

 

 Ali lahko pri vsaki temi del pouka učinkovito izvedemo na prostem? 

Obravnavali smo tri različne učne teme (glej spodnjo tabelo). Vse so bile uspešno izvedene s 

poukom na prostem. Uspešnost izvedbe je odvisna od dejavnosti, ki jih pripravimo za učence, 

pa tudi od vremena. Učne dejavnosti morajo biti povezane z učno snovjo in učence motivirati 

za delo. Avtorji Brinovec, Godnov in Lovrenčak (1992) pravijo, da je za sodobni pouk 

značilno aktivno delo učencev. Ni dovolj, da si učenci zapomnijo le, kar jim pove učitelj. 

Učenci morajo s pomočjo reševanja določenega problema, ki ga poda učitelj, samostojno priti 

do vsebin in odnosov med pojavi ter procesi.  

 

Tabela 14: Razpored obravnavanih učnih enot pri pouku na prostem 

Datum izvajanja pouka na prostem Obravnavana učna enota 

1. učna enota (6. 3. 2015) Načrti in zemljevidi 

 2. učna enota (11. 3. 2015)  Načrti in zemljevidi 

3. učna enota (18. 3. 2015) Lega domačega kraja (splošno) 

4. učna enota (27. 3. 2015) Šolanje v preteklosti 

5. učna enota (1. 4. 2015) Šolanje v preteklosti 

 

Prve tri šolske enote so bile v celoti izvedene na prostem, pri zadnjih dveh pa smo kombinirali 

prostor poučevanja na prostem z učilnico. Kljub slabemu vremenu smo začetni del 4. in 5. 

šolske enote izvedli izven učilnice. S tem smo potrdili, da lahko pri vsaki učni temi del pouka 

učinkovito izvedemo na prostem ne glede na temo ali vreme. Pri prvih treh učnih enotah na 

prostem smo obravnavali geografske teme, ki so bile praktično izvedljive v bližnji okolici 

šole. Učenci so uporabili načrte, praktično prikazali pojme, povezane z lego kraja, se 

razgledali v domačem okolju in jih na konkretnih primerih pokazali. Zadnji dve učni enoti sta 

bili zgodovinski. Ponagajalo nam je vreme, saj bi bili v primeru lepega vremena učni temi v 

celoti obravnavani izven učilnice. Prav vsako učno temo se lahko učinkovito izvede na 

prostem – če ne v celoti, pa vsaj en del. Nekatere teme so primernejše za poučevanje v 

učilnici, vendar lahko z učenci preživimo samo uvodni, osrednji ali zaključni del učne ure na 

prostem. Vse je odvisno od pripravljenosti učitelja za poučevanje izven učilnice.  
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Tabela 15: Odgovori učencev na trditev Dejavnosti so bile zanimive. 

Dejavnosti so bile zanimive. 1. učna 

enota 

2. učna 

enota 

3. učna 

enota 

4. učna 

enota 

5. učna 

enota 

Se popolnoma strinjam. 16 19 18 10 20 

Se strinjam. 2 1 1 4 0 

Se ne morem odločiti. 2 0 0 1 0 

Se ne strinjam. 1 0 0 0 0 

Se sploh ne strinjam. 0 1 1 4 0 

SKUPAJ 21 21 20 19 20 

 

Iz tabele je razvidno, da so bile učencem najzanimivejše dejavnosti zadnjo (peto) šolsko enoto 

na prostem, saj se je vseh 20 učencev popolnoma strinjalo s to trditvijo. Učenci so utrjevali 

učno snov šolanje v preteklosti s pomočjo igre vlog (šolanje nekoč in danes). Odigrali so 

prizore in se ob tem nasmejali. Prav tako so jim bile zelo zanimive dejavnosti druge šolske 

enote na prostem, ko je bilo organizirano delo po postajah (delo z atlasom, risanje načrta, 

reševanje delovnega lista in križanke). Sledi ji tretja šolska enota (kar 18 + 1 učenec), kjer so 

učenci znanje uporabili pri igri v peskovniku. Visoko strinjanje s trditvijo, da so bile 

dejavnosti zanimive, so izrazili tudi za prvo šolsko enoto (16 + 2 učenca). Iz odgovorov 

razberemo, da so bile učencem najmanj zanimive dejavnosti četrte šolske enote, ki je bila v 

uvodnem delu izvedena na prostem v dežju, preostanek učne enote pa smo nadaljevali v 

učilnici. Kljub temu pa se je 14 učencev (to je 72 % vseh učencev) strinjalo, da so bile 

dejavnosti zanimive.  

Učiteljica je vsako učno enoto s svojim mnenjem ovrednotila, ali bi bila učna ura v učilnici 

izvedena slabše, enako dobro ali boljše. Spodnja tabela nam poda pregled nad njenimi 

odgovori po vsaki učni uri na prostem. Obrazložitve učiteljice so zapisane v posameznih 

analizah anketnega vprašalnika učiteljice (glej analizo posameznih učnih ur).  

 

Tabela 16: Mnenja učiteljice glede primernosti kraja izvedbe učne enote 

Izvedba učne 

ure v učilnici bi 

bila: 

 

1. učna enota 

 

2. učna enota 

 

3. učna enota 

 

4. učna enota 

 

5. učna enota 

slabša   x   

enako dobra x x  x x 

boljša      

 

Učiteljica je bila mnenja, da bi bile 1., 2., 4. in 5. učna enota lahko enako dobro izvedene tudi 

v učilnici. Za 3. učno enoto je menila, da bi bila v učilnici slabše izvedena, saj so učenci na 

prostem v peskovniku praktično vadili in prikazali pojme o legi kraja.  
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 Ali bodo s poukom na prostem doseženi vsi zastavljeni učni cilji? 

 

Zastavljene učne cilje smo preverjali ustno, in sicer po končani izvedbi učne enote na prostem 

ali v uvodnem delu naslednje učne ure. Učencem smo zastavili nekaj vprašanj, včasih pa smo 

snov ponovili prek igre (npr. igra dan/noč, pravilnost trditev). Vedno smo izpeljali vse 

zastavljene učne dejavnosti in s tem omogočili učenje v okviru načrtovanih učnih ciljev. 

Učenci so po končani peturni izvedbi pouka na prostem pisali pisno preverjanje znanja, ki je 

vsebovalo naloge z učno vsebino, obravnavano pri pouku na prostem. S tem smo preverili, ali 

so dosegli zastavljene cilje oziroma minimalne standarde znanja.  

Pri pouku na prostem učenci niso pisali zapiskov oziroma povzetkov nove učne snovi v 

zvezke za družbo. Pripravili smo jim različne delovne liste, na katerih je bila zapisana nova 

učna snov. Učenci so pri prvih dveh šolskih enotah, izvedenih na prostem, dobili delovni list, 

pri katerem so imeli naloge različnih tipov. Morali so opazovati in primerjati, dopolniti povedi 

s pravilno besedo, obkrožiti, povezati ter našteti določene stvari. Pri prvi šolski enoti na 

prostem so učenci dobili načrte šolskega igrišča in vrisano pot do cilja. Načrt jih je zelo 

motiviral za delo, saj so se lahko po narisani poti v skupinah gibali po prostoru do narisanega 

cilja. Drugo šolsko enoto je delo potekalo po postajah, zato so poleg delovnega lista reševali 

tudi križanko (ki je vsebovala vprašanja, vezana na učno snov), labirint, ustno odgovarjali na 

zastavljena vprašanja, vezana na atlas, in risali načrt na asfaltno igrišče. Tretjo šolsko enoto na 

prostem so namesto delovnega lista dobili miselni vzorec s ključnimi besedami učne ure. 

Četrto učno enoto so prejeli razpredelnico, v kateri so primerjali šolanje nekoč in danes. 

Zadnjo (peto) šolsko enoto na prostem pa so imeli delovni list, ki je vseboval tri različne 

naloge (za dopolniti, obkrožiti in odgovoriti na vprašanja). 

Učenci so po vsaki končani izvedbi pouka na prostem izpolnili anketni vprašalnik, ki je 

vseboval vprašanje, vezano na preglednost delovnega lista. V spodnji tabeli so rezultati 

odgovorov učencev.  

 

Tabela 17: Odgovori učencev na trditev Delovni list je bil pregleden. 

Delovni list je bil pregleden. 1. učna 

enota 

2. učna 

enota 

3. učna 

enota 

4. učna 

enota 

5. učna 

enota 

Se popolnoma strinjam. 13 16 / 13 14 

Se strinjam. 6 4 / 1 2 

Se ne morem odločiti. 1 0 / 0 2 

Se ne strinjam. 1 1 / 0 0 

Se sploh ne strinjam. 0 0 / 5 2 

SKUPAJ 21 21 / 19 20 

 

V razpredelnici je razvidno, da je bil učencem delovni list najbolj pregleden med 2. šolsko 

enoto na prostem, saj se je kar 20 učencev (16 + 4 učenci) strinjalo oz. popolnoma strinjalo s 

to trditvijo. Poleg delovnega lista so morali učenci rešiti še križanko, labirint in poiskati 

odgovore na vprašanja iz atlasa. Na zabaven način so izpolnjevali pripravljene učne 

pripomočke in utrjevali znanje. Prvo šolsko enoto se je 19 učencev odločilo, da je bil delovni 

list pregleden (13 + 6 učencev). Tretjo šolsko enoto učenci na trditev niso odgovarjali, ker so 

v učni enoti namesto delovnega lista dobili miselni vzorec (avtorice Irene Zagorc, 
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razredničarke). Največ učencev se s trditvijo sploh ni strinjalo med 4. šolsko enoto, ko so 

morali dopolnjevati razpredelnico. Najprej smo jo dopolnjevali skupaj in pojavilo se je kar 

nekaj vprašanj, kam naj kaj zapišejo. Nekateri učenci so bili pri dopolnjevanju razpredelnice 

nekoliko zmedeni in izgubljeni. Predvidevam, da še niso imeli dovolj izkušenj in branja 

preglednic še niso povsem usvojili.   

Teorija pravi, da je delovni list sredstvo, s katerim učence navajamo na samostojno delo. 

Učinkovito je sestavljen takrat, ko učenci pri svojem delu ničesar dodatno ne sprašujejo (van 

Bussel, 1992). Pri reševanju delovnih listov, razen pri preglednici, učenci niso imeli dodatnih 

vprašanj, včasih jih je zanimal le odgovor oziroma pravilna rešitev na zastavljeno vprašanje. 

Ena izmed prednosti delovnega lista, omenjena v teoriji, je, da lahko učitelj organizira več 

delovnih postaj za učence, kar smo naredili med 2. šolsko enoto na prostem. Pouk je bil 

razgiban in delovni listi ter napisana navodila na posamezni postaji so prihranila odvečno 

govorjenje in razlago.  

 

 

 Ali se bodo pokazale razlike v znanju med vsebinami, obravnavanimi v učilnici, 

in tistimi na prostem? 

Da, pokazale so se razlike v znanju med vsebinami, obravnavanimi v učilnici, in tistimi na 

prostem. Učenci so boljše rezultate dosegli pri pisnem preizkusu znanja iz vsebin, 

obravnavanih na prostem. Kljub enakemu številu končnih točk pri obeh preverjanjih znanja so 

učenci dosegli večje število končnih točk pri preverjanju znanja z učno snovjo, obravnavano 

pri pouku na prostem, kot pri preverjanju s snovjo, obdelano v učilnici. Posledično so se 

pokazale tudi razlike pri končnih ocenah pisnega preverjanja znanja. Preverjanje znanja z 

učnimi vsebinami, obravnavanimi na prostem, so učenci pisali uspešnejše. Kar trikrat več 

učencev je pri pisnem preverjanju znanja dobilo končno oceno odlično (5) in noben učenec 

negativno oceno (1). Pri preverjanju znanja vsebin, obravnavanih v učilnici, pa so le trije 

učenci prejeli oceno odlično (5) in prav tako trije negativno oceno (1) (glej točko Analiza 

pisnega preverjanja znanja).  

 

 

 Ali se bodo pokazale razlike v rezultatu sociograma, izvedenega pred in po pouku 

na prostem? 

Da, pokazale so se razlike v rezultatu sociograma, izvedenega pred in po pouku na prostem. 

Analiza odgovorov učencev iz anketnih vprašalnikov na trditev Bolje sem spoznal vsaj enega 

sošolca/-ko. v petih šolskih enotah, izvedenih na prostem, je pokazala, da učenci niso bolje 

spoznali vsaj enega sošolca ali sošolko, saj se večji delež učencev s trditvijo sploh ni strinjal. 

Prav tako so rezultati sociometrične preizkušnje pokazali, da so bili učenci 4. razreda bolj 

medsebojno povezani pred izvedbo pouka na prostem (v mesecu februarju), kot po izvedbi 

(aprila). Kljub temu so se učenci urili v timskem delu in s tem pripomogli k socialnemu 

razvoju. Morda bi ob pogostejšemu izvajanju pouka na prostem dosegli boljše rezultate in 

posledično večjo (glede na izračun indeksa kohezivnosti) povezanost med učenci. Zavedati se 

moramo, da na medsebojno povezanost učencev vpliva več dejavnikov, in samo s poukom na 

prostem je to težko izboljšati (glej točko Analiza sociometričnega preizkusa). 
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4. ZAKLJUČEK 

  

Po izvedenih petih učnih enotah na prostem v petih tednih in raziskavi smo prišli do več 

spoznanj.  

Na prostem smo uspešno izvedli različne učne vsebine in dosegli zastavljene učne cilje ne 

glede na vreme. Z rezultati pisnega preverjanja znanja smo ugotovili, da so bili učenci 

uspešnejši pri pisnem preverjanju znanja, sestavljenega iz vsebin, ki smo jih obravnavali pri 

pouku na prostem. Sprememba učnega okolja na učence velikokrat vpliva na doživljanje 

posamezne vsebine in kakovost zapomnitve naučenega. Učencem moramo zato omogočiti 

izkustveno učenje, da vključijo vsa čutila in so aktivnejši, saj so posledično rezultati 

pedagoškega procesa na prostem boljši od rezultatov pedagoškega procesa v učilnici 

(Štemberger, 2012).  

Prav tako smo prišli do zanimivega podatka o medsebojni povezanosti učencev oziroma 

oddelka. Rezultati so pokazali, da so bili učenci bolj medsebojno povezani pred izvedbo 

pouka na prostem kot po končanem pettedenskem izvajanju. Kljub temu da so bili rezultati 

sociometričnega preizkusa pod pričakovanjem, ne moremo zanikati, da so učenci v času 

izvajanja pouka na prostem razvijali socialne veščine ter po vsej verjetnosti, tako kot pravi 

teorija, odkrivali lastne potenciale, sposobnosti in interese (English Outdoor Council, 2014). 

Tedensko smo izvedli eno šolsko uro pouka na prostem. Menimo, da bi morali izvesti vsaj 

dve šolski uri (2 × 45 minut) skupaj, saj smo morali časovno učno uro vedno podaljšati za 10–

15 minut, da smo lahko izvedli vse načrtovane dejavnosti. Nekaj časa vzame preobuvanje in 

preoblačenje učencev, sam odhod do želenega prostora izvajanja pouka in vrnitev v učilnico. 

Po vsaki zaključeni učni enoti smo skušali pripraviti manj dejavnosti za naslednjo učno enoto 

na prostem, vendar smo jo morali vedno časovno podaljšati. Glede na rezultate preverjanja 

znanja je pouk na prostem učinkovitejši, ker se učenci več naučijo v šoli in je zato potrebnega 

manj učenja iz zvezkov in učbenikov doma. Domnevamo, da je tako pridobljeno znanje tudi 

trajnejše, kar bi lahko raziskovali v prihodnje.   

Učitelj lahko uspešno izvede le del učne enote na prostem (lahko je uvodni, osrednji ali 

zaključni del), ko pa se odloči, da bo izvedel celotno učno uro zunaj, priporočamo, da izvede 

dve do tri šolske ure skupaj, saj lahko s tem učencem omogoči več časa za delo in učenje. Če 

bi ponovno izvajali pouk na prostem, bi vsekakor poučevali dve šolski uri skupaj. Teorija 

pravi, da je najprimernejše, da smo z učenci na terenu od dve do štiri šolske ure. V manj kot 

dveh urah učenci ne morejo veliko narediti, pri več kot štirih urah pa se jim zmanjša 

koncentracija in motivacija za delo (Cunder idr., 2002). 

Dobro je, da na teren vzamemo čim manj pripomočkov oziroma le tiste, ki so nujno potrebni. 

Učence spodbudimo, da uporabijo stvari iz okolice (primer: 3. šolska enota, ko so učenci za 

prikaz dreves, hiš itd. uporabili naravne pripomočke iz okolice). Zvezek, kamor bi učenci 

pisali zapiske in povzetke, nadomestimo z delovnim listom in poskrbimo za pravilne rešitve. 

Zelo uporaben je učbenik, kjer lahko učenci preberejo učno snov in si ogledajo fotografije. 
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Poskrbimo, da imata po dva učenca skupaj en učbenik. Učenci na teren ne vzamejo šolskih 

peresnic, temveč le eno pisalo ali določene barvice, če jih bodo potrebovali.   

Učitelji se moramo na pouk na prostem dobro pripraviti. Pregledati moramo okolico, kjer 

bomo poučevali, učencem omejiti prostor gibanja, imeti zamisel, kaj bomo naredili v primeru 

slabega vremena, katere pripomočke bomo vzeli s sabo itd. Pred začetkom izvedbe pouka na 

prostem se je treba z učenci pogovoriti o pravilih, ki bodo veljala na prostem. Učencem 

moramo razložiti, da čeprav gremo na zunanje šolske površine, je to še vedno pouk, in da tudi 

zunaj veljajo enaka pravila obnašanja kot pri pouku v učilnici. Ker je zunanji prostor veliko 

večji kot učilnica, lahko hitreje izgubimo nadzor in disciplino nad učenci. Učence je težje 

umiriti in jih zbrati na enem mestu. Priporočamo, da ima učitelj s sabo piščalko. Po končanih 

dejavnostih s piskom zbere vse učence. Namesto piščalke se lahko z učenci dogovori za 

kakšen drug znak oziroma način zbiranja (npr. dvig roke ali ploskanje). V primeru izvedbe 

ene ali več šolskih ur na prostem je treba učence obvestiti, da se primerno pripravijo (obutev, 

obleka) in so pozorni na vremensko napoved. Vreme vpliva na uspešnost izvedbe pouka na 

prostem. Izvajali smo pouk v petih različnih stanjih vremena in vedno smo lahko izvedli pouk 

ali le del njega na prostem. Vreme ima lahko tako pozitiven kot negativen vpliv na potek 

pouka na prostem, saj lahko učence motivira za delo (npr. sončno vreme) ali celo demotivira 

(deževno vreme). Seveda je potek odvisen tudi od zanimivosti pripravljenih dejavnosti, učne 

vsebine in vrste ter velikosti pokritega prostora, kjer lahko izvedemo del pouka. Pojavi se 

vprašanje, ali je sploh smiselno izvesti pouk na prostem, če zunaj dežuje. Odgovor na to 

vprašanje je odvisen od vrste učne vsebine, učnega prostora na prostem in pripravljenosti 

učitelja ter učencev na pouk v dežju. Pouk v dežju se da izvesti, vendar se pojavi vprašanje, 

kako kakovostna bo izvedba. Menimo, da učenci v Sloveniji nanj niso pripravljeni. Če bi 

želeli izvesti pouk v dežju nemoteno in učinkovito, bi morali učence na to postopoma 

pripraviti in imeti primerno opremo (npr. oblačila, obutev in pripomočke). Iz izkušenj, ki smo 

jih pridobili z raziskovalnim delom, bi v primeru dežja izvedli le del učne ure pouka na 

prostem (npr. uvodni ali zaključni del), pri katerem bi si šli z učenci na konkretnem primeru 

pogledat določen predmet, pojav … V primeru močnega dežja je nesmiselno izvajati pouk 

zunaj, saj so učenci preveč demotivirani za poslušanje in sodelovanje.  

Poučevanje v bližnji okolici šole ima kar nekaj prednosti, ki bi jih morali učitelji večkrat 

izkoristiti (transport ni potreben, ne potrebujemo posebne opreme, manjše varnostne zahteve, 

neposredna uporaba šolske okolice …). Bistvo neposredne uporabe šolske okolice je, da 

učitelj uči na prostem, kot bi učil v učilnici, in da učenci preživijo del dneva na svežem zraku. 

Kar nekaj osnovnih šol že ima učilnice na prostem, ki služijo poučevanju. Dobro bi bilo, da bi 

jo učitelji večkrat uporabili ne glede na učni predmet, učno snov in vreme (ter bi izvajali pouk 

tako, kot ga v Islandiji).  

 

 



Anja Lahne: Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole 

MAGISTRSKO DELO 

62 

 

5. PRILOGE 

Priloga A: Dopis za šolo 

 

Univerza v Ljubljani 

Pedagoška fakulteta  

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

 

DOPIS ZA ŠOLO 

Praktično izvajanje pouka na prostem pri predmetu družba v 4. razredu v sklopu 

magistrskega dela 

 

Spoštovana gospa ravnateljica! 

Sem Anja Lahne, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer poučevanje na razredni 

stopnji. Pišem magistrsko delo z naslovom Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. 

razredu. 

Na Osnovni šoli Šentjernej bi rada izvajala praktični del magistrskega dela s temo pouk na 

prostem pri predmetu družba. Za izvedbo pouka na prostem sem se odločila, ker so raziskave 

pokazale, da ta pozitivno vpliva na učence. Pozitivne spremembe se kažejo kot boljša socialna 

povezanost, motiviranost in aktivnost pri delu. V magistrskem delu sem si zastavila dva 

glavna cilja, ki jih želim s poukom na prostem preveriti: 

 Kako vreme vpliva na uspešno izvedbo pouka na prostem? 

 Ali bodo s poukom na prostem doseženi vsi zastavljeni učni cilji? 

Pouk bo potekal v okolici šole ne glede na vreme. Izvedba pouka na prostem bo trajala pet 

tednov (5 šolskih ur) v mesecu februarju, marcu ali aprilu. Učna ura se bo razlikovala le glede 

na učni prostor, ki ne bo učilnica. Z učenci bom obravnavala vsebine, ki jih ima učiteljica 

predvidene v učnem načrtu. Po vsaki končani izvedbi bodo učenci in učiteljica dobili kratek 

anketni vprašalnik, ki mi bo služil za lažjo analizo učne ure. V mojem magistrskem delu je 

anonimnost učencev zagotovljena. Po končani peturni izvedbi pouka na prostem bom za 

učence naredila preizkus znanja in ugotavljala, ali so dosegli zastavljene učne cilje, ki smo jih 

obravnavali pri pouku na prostem.  

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje!  

Lep pozdrav,  

študentka Anja Lahne:______________________ 

mentorica doc. dr. Maja Umek:_____________________ 
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Priloga B: Obvestilo za starše 

   OBVESTILO 

 

Spoštovani starši! 

Anja Lahne, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani (smer poučevanje na razredni stopnji), 

bo po zimskih počitnicah izvajala eno šolsko uro tedensko pouk pri predmetu družba v 4. b 

razredu.  

Pouk bo izvajala izven učilnice, na prostem, in sicer v neposredni bližini šole, ne glede na 

vremenske razmere. Izvedla bo pet ur pouka na prostem v prisotnosti razredničarke. Pri urah 

bo poučevala redne vsebine iz učnega načrta, učenci pa bodo po vsaki končani uri rešili še 

kratki anketni vprašalnik. Ugotovitve bodo študentki v pomoč pri pisanju magistrske naloge 

na temo pouk na prostem pri predmetu družba. 

Prosimo Vas, da izpolnite priloženo izjavo, s katero dovoljujete objavo fotografij v njenem 

magistrskem delu. Anonimnost učencev, torej vašega otroka, je zagotovljena. 

Zahvaljujeva se Vam za razumevanje in Vas lepo pozdravljava, 

 

razredničarka        v. d. ravnateljice 

Irena Zagorc                                                           mag. Renata Zupanc Grom 

prof. 

 

Šentjernej, 3. 2. 2015 

 

Priloga C: Soglasje 

  

Spodaj podpisani__________________________________________________________ 

                                                (ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika) 

 

dovolim, da so fotografije, na katerih bo 
_________________________________________ 

                                                                                         (ime in priimek Vašega otroka)  

 

pri pouku na prostem, vključene v magistrsko delo študentke Anje Lahne.  

Magistrska dela so javno dostopna. 

 

Datum: __________    Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: _____________________      
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Priloga Č: Anketni vprašalnik za učiteljico 

1. Vprašanja se nanašajo na izvedbo pouka na prostem. Za vsako trditev označite eno od 

naštetih možnosti.  

 Se 

popolnoma 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se ne 

strinjam. 

Se sploh 

ne 

strinjam. 

Vreme je negativno vplivalo 

na izvedbo pouka na prostem. 

     

Učenci so bili to uro bolj 

motivirani kot navadno pri 

predmetu družba. 

     

Učenci so razvijali socialne 

veščine.  

     

 

2. Vprašanja se nanašajo na izvedbo pouka na prostem. Za vsako trditev obkrožite eno 

od naštetih možnosti.  

 

Izgubljena sta bila nadzor in 

disciplina nad učenci. 

Nikoli. Nekajkrat. Večji del učne ure. 

Učenci so se sodelovalno učili. 

 

Nikoli. Manjši del učne ure. Večji del učne ure. 

Učna ura bi bila izvedena v 

učilnici … (*Če ste obkrožili 

slabše ali boljše, pojasnite 

zakaj.) 

Slabše. Enako dobro. Boljše. 

 

* Pojasnilo: _______________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________ 

 

3. Vprašanja se nanašajo na pouk po izvedbi pouka na prostem. Za vsako trditev 

označite ali obkrožite eno od naštetih možnosti.   

 

 Nisem opazila. Manj. Enako. Več 

(bolj). 

So bili učenci po učenju 

na prostem bolj 

motivirani za učenje v 

učilnici kot navadno? 

    

Ali je bilo med učenci 

opaziti, da hitreje 

razvijajo socialne 

veščine? (*Glej razlago.) 

    

Je prišlo v nadaljnjih 

šolskih urah do 

disciplinskih problemov?  
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Ali so učenci v teku 

dneva pri skupinskem 

delu bolj sodelovali kot 

navadno?       

Ni bilo 

skupinskega 

dela. 

Slabše so 

sodelovali. 

Enako so 

sodelovali kot 

navadno. 

Bolj so 

sodelovali. 

* Ali ste pri učnih urah po izvedenem pouku na prostem opazili, da so učenci med seboj bolj 

povezani in si medsebojno več zaupajo? 

 

 

Priloga D: Anketni vprašalnik za učence 

 

IME: ___________________ 

 

Za vsako trditev s križcem (x) označi eno od naštetih možnosti.  

 

 

TRDITEV 

Se 

popolnoma  

strinjam. 

Se  

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se ne 

strinjam. 

Se sploh ne 

strinjam. 

Vreme me ni motilo. 

 
     

Dejavnosti so bile 

zanimive. 
     

Bolje sem spoznal vsaj 

enega sošolca/-ko. 
     

Delovni list je bil 

pregleden. 
     

Raje bi imel to učno uro v 

učilnici. 
     

 

 

Priloga E: Opazovalni list 

Ključne točke (kriteriji) opazovanja pouka na prostem z udeležbo, ki nam služijo za 

analizo posamezne učne enote, izvedene na prostem.   

1. Vreme 

- Kakšno je bilo vreme? (Temperatura, veter, padavine …) 

- Ali je vreme vplivalo na izvedbo učne ure? (Kako?) 

 

2. Motivacija 

- Ali so bili učenci motivirani za delo? 

- Ali so učenci počeli lastne dejavnosti, ki niso bile v načrtu? (Se igrali s predmeti v 

okolici?) 

- Vzroki za motiviranost ali nemotiviranost učencev. 
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3. Disciplina 

- Ali so bili učenci nemirni? 

-Ali so učenci veliko klepetali? 

- Ali so učenci ušli izpod nadzora; so tekali po prostoru? 

 

4. Dejavnosti 

- Ali so bile izvedene vse dejavnosti? 

- Ali sem kakšno dejavnost izpustila? Zakaj? 

- Ali so bile dejavnosti izvedene tako, kot so bile načrtovane? 

 

5. Povezanost učencev 

- Ali so učenci med seboj sodelovali, če je bilo to v načrtu? 

- Je prišlo do nesporazumov med učenci? Zakaj? Kaj se je zgodilo? 

- Ali so učenci med seboj sodelovali, če to ni bilo načrtovano? 

 

6. Doseg učnih ciljev 

- Ali smo dosegli zastavljene učne cilje? 

 

7. Delovni listi 

- So bili delovni listi izpolnjeni v celoti? 

- So se pojavile težave pri izpolnjevanju delovnih listov? Katere? 

- Ali so učenci samostojno reševali delovne liste? 

 

8. Delovni prostor 

- Kje se je izvajal pouk na prostem? 

- Ali so se pojavile kakšne težave, ovire? 

 

9. Časovna izpeljava 

- Ali je bilo dovolj časa za izvedbo zastavljene učne ure? 

- Kaj nam je odvzelo čas za izvedbo učne ure? (Obuvanje? Oblikovanje skupin? 

Navodila za dejavnosti? Pridobitev pozornosti učencev? Vreme?) 

 

10. Pripomočki 

- Katere pripomočke smo uporabili? 

- Ali so se pojavile kakšne težave? Katere? 

 

11. Posebnosti učne ure 

- Ali so se pojavile kakšne posebnosti pri izvedbi učne ure? (Katere? Zakaj?) 

- Kako so posebnosti vplivale na potek učne ure? (Pozitivno, negativno?) 
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Priloga F: UČNE PRIPRAVE 

Učna priprava 1 

Študentka: Anja Lahne Mentorica na OŠ:   

Šola:  Datum: 6. 3. 2015 

Razred: 4. Predmet: družba 

Učna tema: Skrbimo za domači kraj 

Učna enota: Načrti in zemljevidi 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z načrtom in letalsko fotografijo 

Učne oblike: individualno, skupinsko, frontalno 

Učni cilji: 

Učenci znajo: 

 določiti sestavine načrta,  

 se orientirati na načrtu in letalski fotografiji naselja, 

 primerjati načrt in letalsko fotografijo, 

 skicirati načrt naselja s pomočjo letalske fotografije, 

 praktično uporabiti načrt in priti do določenega cilja, 

 uporabiti kartiranje kot metodo shranjevanja in prikaza prostorskih podatkov.  

Učna sredstva in učni pripomočki:  

 Pripomočki, ki jih potrebujejo učenci: pisalo, trda podlaga (učbenik), podlaga za 

sedenje. 

 Učna sredstva: delovni list, letalske fotografije, načrti, prosojni papir. 

 

* Anketni vprašalnik za učence, anketni vprašalnik za učiteljico. 

Ključne besede: načrt, kartograf, legenda  

Literatura:  

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2012). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.  

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2013). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan.  

 Razredni pouk – 4. in 5. razred. Pridobljeno 25. 2. 2015 s 

http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba.html  

 Razvoj kartografije. Pridobljeno 25. 2. 2015 s 

http://www.o-4os.ce.edus.si/projekti/geo/kartografija/razvoj.html 

Opombe:  

Pred izvedbo učne ure se z učenci pogovorimo o pravilih, ki bodo veljala v vseh nadaljnjih 

http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba.html
http://www.o-4os.ce.edus.si/projekti/geo/kartografija/razvoj.htm
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urah pouka na prostem pri predmetu družba. (Priloga 1) 

Z učenci bomo odšli na šolsko igrišče. Prva učna ura na prostem bo potekala vodeno, 

predvsem frontalno, zato bomo z učenci odšli na šolske tribune, kjer bodo lahko sedeli na 

svojih podlagah in sodelovali pri pogovoru.  

 

 POTEK UČNE URE 

UVODNI 

DEL 

(10 minut) 

 

Z učenci odidemo na šolsko igrišče in ponovimo glavna pravila, ki bodo 

veljala pri pouku na prostem (upoštevanje omejenega prostora in pravil, ki 

veljajo za pouk …). 

Vodim pogovor o načrtih in zemljevidih. 

Učence vprašam: 

 Kako starši vedo, kam peljati, ko greste na morje ali izlet?  

 Odpravite se nekam v čisto nove kraje. Kaj vse bi lahko uporabili, 

da bi prišli do želenega cilja?  

 Kako pa so včasih, ko še ni bilo GPS-ov in drugih elektronskih 

naprav, prišli do določenega kraja? 

 Ali ste vi že kdaj videli ali uporabljali zemljevide in načrte? 

 Ali ste že kdaj risali zemljevid? (Za kakšen namen?) 

 Kdaj mislite, da so ljudje začeli risati zemljevide in načrte? 

 

Nastanek zemljevidov in načrtov 

Učencem povem, da so odkrili najstarejši primerek zemljevida, ki je nastal 

približno 6000 pr. n. št., v Turčiji. Zemljevid je bil narisan na zid in je 

prikazoval tloris z ulicami in hišami. Stari Grki so razvili zemljepis in 

kartografijo. V srednjem veku so bile pomembne portulane (pomorske 

karte z vrisanimi potmi). Podrobni in natančni zemljevidi, kot jih poznamo 

danes, pa so se začeli izdelovati v Franciji. (Razvoj kartografije) 

Zemljevidi so s časom postali vse bolj natančni. Na začetku so jih risali na 

živalske kože, da so jih lažje prenašali okoli, šele nato na papir.  

 

Učence vprašam, ali vedo, kdo izdela zemljevid? S čim si pri tem pomaga? 

(Danes zemljevide izdeluje kartograf s pomočjo letalskih in satelitskih 

fotografij in računalnikov.) 

OSREDNJI 

DEL 

(20 minut) 

 

Učence razdelim v pet skupin. Vsaka skupina dobi letalsko fotografijo 

Škofje Loke in načrt kraja Škocjan. Njihova naloga je, da si ju dobro 

ogledajo in primerjajo. (Priloga 2) 

Pogovorimo se, kaj je letalski fotografiji in načrtu skupnega ter kakšne 

razlike opazijo. Učencem zastavljam vprašanja: 

 Kakšne so podobnosti med letalsko fotografijo Škofje Loke in 

načrtom Škocjana? 

 Kakšne so razlike? 

 Ali se pri obeh nahaja reka, potok? Kako je prikazana? 

 Katera slika prikazuje več podrobnosti (avtomobili, grmovje …) in 

zakaj? (Letalska fotografija.) 
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 Ali bi bilo smiselno, da so zgoraj omenjene podrobnosti tudi v 

načrtu? Zakaj tako mislite? 

 Na kateri sliki izvemo imena ulic in cest? Zakaj? (Na načrtu.) 

 Kako na načrtu vemo, katere ceste so glavne in katere stranske? 

Kako pa to izvemo na letalski fotografiji? 

 Ali imajo barve na letalski fotografiji in načrtu enak pomen?  

 Iz kje prej razberemo, kje se nahajajo javne zgradbe? Kako to veš? 

 Nekdo je rekel, da pridite k njemu na obisk, in vi ne bi vedeli kam. 

Kaj bi vam bilo bolj v pomoč, letalska fotografija ali načrt? 

 … 

Po končanem pogovoru učencem razdelim delovne liste. Skupaj rešimo 

nalogo 1, pri kateri učenci v razpredelnico zabeležijo, kaj je prikazano samo 

na letalski fotografiji, kaj na načrtu in kaj na obeh. (Priloga 4; Delovni list, 

naloga 1) 

Učenci ostanejo razdeljeni v skupinah. Podrobno si ogledajo načrt Škocjana 

in sodelujejo pri pogovoru.  

 Kateri del bi določili za središče naselja? 

 Zakaj? 

 Katere javne zgradbe so v središču naselja? 

 Katera naselja obsega Škocjan? 

 Kako se imenuje reka, ki teče skozi naselje? 

 Ali je na načrtu vrisan potok? 

 Ali lahko v Škocjanu prespiš? Po čem to veš? 

 Je tam kakšna tovarna? 

 Koliko gostiln je v Škocjanu? Kako to veš?  

 Kje se nahaja pošta? 

 Ali je na načrtu vidno grmovje? Kaj pa gozd? 

 Koliko je dolga pot od šole do cerkve? 

 S čim si si pomagal? 

 Koliko je dolga pot od avtomehanične delavnice do najbližje 

gostilne? 

 Ali ima Škocjan kakšno gospodarsko stavbo? 

 Kaj vse je lahko gospodarska stavba? (Hlev, skedenj, garaža, 

delavnica …) 

 Katere javne zgradbe so na načrtu? 

 Kdo je avtor načrta Škocjan? 

 … 

Učenci izpolnijo preostali nalogi na delovnem listu, nato pa ju skupaj 

pregledamo. (Priloga 4; Delovni list, nalogi 2 in 3) 

ZAKLJUČNI 

DEL 

(15 minut) 

Učencem povem, da se bodo spremenili v kartografe in s pomočjo 

prosojnega papirja narisali načrt Škofje Loke. Pomagali si bodo z letalsko 

fotografijo Škofje Loke, ki jo imajo v učbeniku na str. 50. Prosojni papir 

bodo položili na letalsko fotografijo in obrisali pomembne elemente za 

načrt. Opozorim jih, da morajo biti pozorni na vse sestavine, ki jih vsebuje 

načrt (legenda, naslov, datum …). Nedokončani načrt dokončajo za domačo 

nalogo in ga skupaj z izpolnjenim delovnim listom prilepijo v zvezek za 
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družbo. 

Vsaki skupini učencev razdelim enak nepopoln »načrt« šolskega igrišča s 

tremi napisi (brez legende), ki ima označeno drugačno pot do enakega cilja. 

(Priloga 3) Vsaka skupina se s pomočjo načrta orientira na šolskem igrišču 

in po označeni poti pride do cilja. Na cilju učenci izpolnijo kratek anketni 

vprašalnik o današnji učni uri, nato pa se vrnejo v učilnico.  

Priloga 1 

Pravila pri pouku na prostem 

 Čeprav se nahajamo zunaj učilnice, je to še vedno pouk in se temu primerno 

obnašamo. 

 Potrebno je upoštevati omejen prostor izvajanja pouka. 

 Če želiš kaj vprašati, medtem ko učiteljica razlaga vsem učencem, dvigni roko.  

 Pri skupinskem delu bodi pozoren na pisk piščalke, saj ta pomeni, da je dogovorjen 

čas za delo potekel. 

 Po pisku piščalke pridete do učiteljice oziroma se pomaknete na naslednjo postajo z 

nalogami. 

 Mobilne naprave, pijača in hrana med poukom niso dovoljeni. 

 Pred poukom na prostem po potrebi pojdite na stranišče, saj med samim poukom 

posameznih izhodov v šolo ne bo. 

 Skupine so vnaprej določene in menjava članov znotraj skupine ni dovoljena. 

 

Priloga 2 

Načrt Škocjana (vir: učbenik Družba in jaz 1, str. 53) 
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Letalska fotografija Škofje Loke (vir: učbenik Družba in jaz 1, str. 50 ) 

 

Priloga 3 

Načrt 1 (šolsko igrišče) 
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Načrt 2 (šolsko igrišče) 

 
 

 

Načrt 3 (šolsko igrišče) 
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Načrt 4 (šolsko igrišče) 

 
 

 

Načrt 5 (šolsko igrišče) 

 

 

 

Priloga 4 

Delovni list z rešitvami (Načrti in zemljevidi) 
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NAČRTI IN ZEMLJEVIDI – 1. del  

 

Ime in priimek: ______________________ 

 

1. Opazuj letalsko fotografijo Škofje loke in načrt Škocjana. V tabeli s križcem (X) označi, kaj 

je prikazano samo na letalski fotografiji, kaj samo na načrtu in kaj na obojem.  

PRIKAZANI ELEMENTI NA LETALSKI 

FOTOGRAFIJI Škofje Loke 

NA NAČRTU 

Škocjana 

Legenda z znaki  X 

Sence X  

Vode X X 

Ceste X X 

Zgradbe X X 

Smeri neba  X 

Rastlinstvo (drevesa, grmovje) X  

Imena cest, ulic, naselij  X 

Naslov X X 

Avtomobili X  

 

2. Dopolni povedi.  

S pomočjo ____letalske fotografije ______ kartografi izdelajo načrt mesta, naselja.  

 

Kartograf je strokovnjak za izdelavo ___načrtov___ in ____zemljevidov_____.  

 

Načrti prikazujejo __manj___ podrobnosti kot letalske fotografije, na njih pa so prikazani  

 

podatki, ki jih na letalskih fotografijah ni: napisi, ki označujejo __imena____ ulic, naselij,  

 

cest, večjih zgradb, voda itd., namembnost posameznih zgradb z različnimi__barvami__ 

 

(ali so to stanovanjske, javne, industrijske ali gospodarske zgradbe) in drugimi znaki  

 

(gostilne, pošta, prenočišča …). Pomen znakov na načrtu razberemo v _____legendi_______.  

 

Načrt je prikazan v ____ptičjem___ pogledu. Načrtu lahko pravimo tudi ___karta_____. 

 

 

3. Iz naštetih besed prečrtaj tisto, ki ne sodi v sestavine načrta. 

Sestavine načrta so:  

 naslov, 

 legenda, 

 merilo, 

 sence, 

 smeri neba, 

 datum, 

 avtor. 
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Učna priprava 2 

Študentka: Anja Lahne Mentorica na OŠ:   

Šola:  Datum: 11. 3. 2015 

Razred: 4. Predmet: družba 

Učna tema: Skrbimo za domači kraj 

Učna enota: Načrti in zemljevidi 

Učne metode: pogovor, razlaga, metoda dela z zemljevidi in fotografijami 

Učne oblike: individualno, skupinsko, frontalno 

Učni cilji: 

Učenci znajo: 

 brati preproste zemljevide različnih meril in vsebin, 

 določiti sestavine načrta in zemljevida, 

 primerjati zemljevid, načrt in letalsko fotografijo,  

 se orientirati na letalski fotografiji domačega kraja,  

 skicirati načrt domačega kraja s pomočjo letalske fotografije. 

Učna sredstva in učni pripomočki:  

atlas Družba in jaz, križanka o zemljevidih in načrtih, delovni list o zemljevidu, letalska 

fotografija o domačem kraju, primer letalske fotografije, načrta in zemljevida, navodila za 

vsako postajo, krede, pisala, mapi za shranjevanje delovnih listov in križank 

Ključne besede: zemljevid, atlas, relief 

Literatura: 

 Kako nastane zemljevid. Pridobljeno 26. 2. 2015 s  

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5789 

 Kako nastanejo zemljevidi. Pridobljeno 26. 2. 2015 s  

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3972 

 Križanka: zemljevidi in načrti. Pridobljeno 26. 2. 2015 s  

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761 

 Zemljevidi in načrti – učni list. Pridobljeno 26. 2. 2015 s  

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3974 

 Razredni pouk – 4. in 5. razred. Pridobljeno 26. 2. 2015 s 

http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba.html 

 Raziskovalec (zemljevid Šentjerneja). Pridobljeno 26. 2. 2015 s 

http://www.raziskovalec.com/zemljevid/Sentjernej/ 

Opombe:  

V primeru dežja postaje z nalogami ne bodo razgibano razporejene po terenu, temveč bodo 

primerno razporejene po šolskem igrišču na tistih prostorih, kjer je streha (na avtobusni 

postaji, pod streho šole …). Risanje načrta domačega kraja na asfalt lahko prestavimo na 

risanje s flomastri na večji papir oziroma plakat.  

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5789
http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3972
http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761
http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3974
http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba.html
http://www.raziskovalec.com/zemljevid/Sentjernej/
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 POTEK UČNE URE 

UVODNI 

DEL 

(10 minut) 

Učence razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina dobi primer zemljevida, 

načrta in letalske fotografije. (Priloga 1) Njihova naloga je ugotoviti 

oziroma prepoznati, kaj od dobljenih prilog je načrt, kaj zemljevid in kaj 

letalska fotografija. Svoje odgovore ustno utemeljijo. V nadaljevanju 

primerjajo, v čem se zemljevid razlikuje od načrta in letalske fotografije.  

Vodim pogovor in učencem postavljam vprašanja: 

 V čem se razlikujeta letalska fotografija in zemljevid? 

 V čem sta si podobni letalska fotografija in zemljevid? 

 Ali je zemljevid bolj podoben načrtu ali letalski fotografiji? 

 Kdo izdeluje zemljevide? 

 Kaj vse je na zemljevidu? 

 Ali so na zemljevidu vidne stanovanjske in druge zgradbe? 

 Ali so na zemljevidu narisane reke? 

 Ali na zemljevidu izvemo imena cest, ulic? 

 Ali so na zemljevidu stvari, ki se premikajo (avtomobili)? 

 Ali so na zemljevidu drevesa, grmovje? 

 Kaj vse vsebuje zemljevid? (Merilo, naslov in legendo.) 

 Kaj mislite, da prikazujejo barve na zemljevidu? (Relief.) 

Učencem povem, da zemljevid prikazuje velike dele zemeljske površine. 

Na zemljevidu vidimo obliko zemeljske površine, vode, mesta in ceste. 

Obliko zemeljskega površja imenujemo relief. Relief na zemljevidu 

označimo z barvami. (Primer: zelena barva označuje nižine do 200 m, 

rumena barva označuje griče od 500 m do1000 m, rjava barva označuje 

gorovje nad 1500 m). Ločimo več vrst zemljevidov, npr. zemljevid padavin, 

zemljevid prebivalstva, zemljevid zemeljske površine, narečja itd. (vir: 

Zemljevid, Kako nastanejo zemljevidi) 

Knjiga, v kateri so zbrani zemljevidi, se imenuje atlas (npr. Atlas sveta, 

Atlas Slovenije …). Zemljevidom, ki so zbrani na internetu, pravimo 

interaktivni atlasi. (vir: Zemljevid, Kako nastanejo zemljevidi) Učencem 

povem, da si bodo kasneje pri delu po postajah pobliže ogledali atlas.   

OSREDNJI 

DEL 

(30 minut) 

Učencem predstavim navodila za skupinsko delo po postajah. 

Na šolskem igrišču so že predhodno postavljene štiri oštevilčene postaje. 

Pri vsaki postaji so natančna navodila. Učenci bodo časovno omejeni (6 

minut pri vsaki postaji). Vsaka skupina bo začela pri drugi postaji in se 

pomikala naprej do naslednje postaje v smeri urinega kazalca. Ko zaslišijo 

pisk piščalke, se skupaj s svojo skupino premaknejo do naslednje postaje. V 

skupini določim vodjo, ki poskrbi za nadzor reševanja nalog (na tistih 

postajah, kjer bodo priložene rešitve nalog). Ko skupina obišče zadnjo 

postajo in zasliši zadnji pisk piščalke, vzame vse pripomočke, ki so bili na 

njihovi zadnji postaji, in pride na postajo številka 3 (risanje načrta 

domačega kraja). Med reševanjem bom učence opazovala in ustrezno 

usmerjala.  
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Delo po postajah: 

1. Atlas  

Učenci si dobro ogledajo atlas. V atlasu imajo list z desetimi 

vprašanji. Vsak član skupine prebere dve vprašanji. Zastavi ju 

sošolcem, ki v atlasu na strani 22 poiščejo odgovore nanj. Tisti, ki 

zastavi vprašanje, vzame tudi papir, na katerem so zapisane rešitve. 

Pravilnost odgovorov pove sošolcem šele takrat, ko sošolci poiščejo 

odgovor. (Priloga 3) 

 

2. Križanka o načrtih in zemljevidih    
Vsak učenec vzame križanko, na katero se podpiše, nato jo 

individualno reši. Ko končajo vsi člani skupine, skupaj preverijo 

odgovore. Vodja skupine preveri njihove rešitve s pomočjo 

priloženih rešitev. Rešene križanke vložijo v priloženo mapo (dobili 

jih bodo v učilnici; s tem omogočimo, da se križanka ne zmečka 

oziroma izgubi do konca šolske ure). 

(Priloga 4) Križanka je pridobljena s svetovnega spleta.  

Vir: http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761 

 

3. Risanje načrta domačega kraja 

Učenci v skupini na asfaltirano igrišče s kredami narišejo načrt 

domačega kraja. Velikost zemljevida bo na asfaltu že vnaprej 

označena z narisanim kvadratom. Za pomoč bodo dobili letalsko 

fotografijo domačega kraja in povečan načrt centra Šentjerneja. 

(Priloga 5) 

Vse skupine bodo risale skupni načrt. Ko skupina zapusti postajo, 

druga skupina nadaljuje risanje enakega načrta. Učenci se bodo 

morali orientirati na narisanem načrtu in narisati vse sestavine, ki jih 

načrt vsebuje (legenda, naslov, merilo, avtor, smeri neba in datum). 

 

4. Delovni list Zemljevid 

Vsak učenec vzame delovni list o zemljevidih. Najprej se nanj 

podpiše, nato začne z individualnim reševanjem. Po končanem 

reševanju skupaj preverijo rešitve, vodja pa nato preveri, ali se 

njihove rešitve ujemajo s priloženimi. Podpisane in pravilno rešene 

delovne liste vstavijo v mapo (dobili jih bodo v učilnici). (Priloga 6) 

ZAKLJUČNI 

DEL 

(5 minut) 

Z učenci se zberemo na tretji postaji in si ogledamo končni načrt domačega 

kraja, ki so ga narisali. Učence vprašam, ali imajo kakšno dodatno 

vprašanje glede današnje snovi, jim morda kaj ni bilo jasno, želijo še 

dodatno razlago in ali so imeli na postajah kakšne težave.  

Izpolnjene delovne liste in križanko dobijo, ko pridejo v učilnico. Njihova 

naloga je, da jih prilepijo v zvezek za družbo.  

Učencem razdelim anketni vprašalnik o današnji učni uri.  

 

 

 

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761
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Priloga 1    

(Letalska fotografija Ljubljane, načrt Šiške in zemljevid Ljubljane) 

 

PREPOZNAJMO 

 

Vir: 

https://www.google.si/search?q=na%C4%8Drt+ljubljane&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&

ei=u27vVOi5Gom9Ubb0g_gL&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=675#imgdii=_&imgrc=QSP14kI0_bwKSM

%253A%3BgfnpQUqA_5XcrM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252Fkarta.jpg%3Bhttp%

253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252F%3B550%3B331 

 

 

Vir: http://mss.svarog.si/geografija/index.php?page_id=10982 

https://www.google.si/search?q=na%C4%8Drt+ljubljane&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u27vVOi5Gom9Ubb0g_gL&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=675#imgdii=_&imgrc=QSP14kI0_bwKSM%253A%3BgfnpQUqA_5XcrM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252Fkarta.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252F%3B550%3B331
https://www.google.si/search?q=na%C4%8Drt+ljubljane&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u27vVOi5Gom9Ubb0g_gL&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=675#imgdii=_&imgrc=QSP14kI0_bwKSM%253A%3BgfnpQUqA_5XcrM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252Fkarta.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252F%3B550%3B331
https://www.google.si/search?q=na%C4%8Drt+ljubljane&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u27vVOi5Gom9Ubb0g_gL&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=675#imgdii=_&imgrc=QSP14kI0_bwKSM%253A%3BgfnpQUqA_5XcrM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252Fkarta.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252F%3B550%3B331
https://www.google.si/search?q=na%C4%8Drt+ljubljane&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=u27vVOi5Gom9Ubb0g_gL&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=675#imgdii=_&imgrc=QSP14kI0_bwKSM%253A%3BgfnpQUqA_5XcrM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252Fkarta.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.neplodnost.com%252F%3B550%3B331
http://mss.svarog.si/geografija/index.php?page_id=10982
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Vir: http://www.gdl.si/letalsko-snemanje-za-ortofoto-ali-panoramske-posnetke 

Priloga 2    

Navodila: Dobro si oglejte atlas. Prelistajte ga skupaj. V atlasu imate list z desetimi 

vprašanji. Vsak član skupine prebere dve vprašanji. Zastavi ju sošolcem, vi pa morate v atlasu 

na strani 22 poiskati odgovore nanj. Tisti, ki zastavi vprašanje, vzame tudi papir, na katerem 

so zapisane rešitve. Pravilnost odgovorov pove sošolcem šele takrat, ko sošolci poiščejo 

odgovor.  

Vprašanja: 

1. Poiščite tri mesta, ki imajo 10 000–49 999 prebivalcev. S čim ste si pomagali? 

2. Poiščite Triglav, Roglo in Grintovec. Kakšna je oznaka za vrh? 

3. Ali so na zemljevidu močvirja? Če so, jih poiščite. 

4. Koliko mest na zemljevidu ima nad 150 000 prebivalcev? Poimenuj mesto/a. 

5. Poiščite Trdinov vrh. Katero mesto mu je najbližje? 

6. Koliko prebivalcev ima Novo mesto? 

7. Katera reka teče skozi Ptuj? 

8. Katera reka teče skozi Celje? 

9. Ali je pri Postojni železnica? 

10. Na strani 38 poiščite občino Šentjernej. Naštejte njene sosednje občine.  

Rešitve: 

1. Kočevje, Postojna, Koper, Velenje, Jesenice, Ptuj, Murska Sobota … 

2. Oznaka za vrh je črno obarvan trikotnik. 

3. Da, na zemljevidu so močvirja. Nahajajo se v Notranjskem podolju. 

4. Eno mesto; Ljubljana. 

5. Novo mesto. 

6. 50 000–149 999 prebivalcev.  

7. Drava. 

8. Savinja. 

9. Da. 

10. Novo mesto, Škocjan, Krško. (Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki) 

 

http://www.gdl.si/letalsko-snemanje-za-ortofoto-ali-panoramske-posnetke
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Priloga 3    

Navodila: Vsak vzame svojo križanko, na katero se naprej podpiše. Križanko rešujete vsak 

zase, nato pa skupaj preverite rešitve. Potem na delovnem listu rešite labirint. Vodja skupine 

je odgovoren, da imate na koncu vsi člani skupine pravilno rešeno križanko, ki jo podpisano 

oddate v mapo »Narejeno«. 

 

IME IN PRIIMEK: _____________________ 

KRIŽANKA:   Načrti in zemljevid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodoravno: 

4. Pogled na predmet od zgoraj. 

6. Strokovnjak, ki riše zemljevide. 

7. Fotografija, po kateri narišejo zemljevide. 

9. Pomanjšan prikaz zemeljskega površja. 

Navpično: 

1. Na zemljevidu so najpomembnejše. 

2. Knjiga zemljevidov. 

3. Na zemljevidu ga označimo z M. 

5. Po njej določi kartograf višino stavb. 

7. Razlaga dogovorjenih znakov. 

8. Drug izraz za načrt nekega kraja. 

Vir: http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761 

 

 

Tu nekje stoji 

hrib in na njem je 

grad z obzidjem. 

Pod hribom je 

naselbina. Mislim, 

da ji rečejo 

Emona.  

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761
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REŠITVE: 

Zemljevid Pomanjšan prikaz zemeljskega površja. 

Karta  Drug izraz za načrt nekega kraja. 

Legenda Razlaga dogovorjenih znakov. 

Kartograf Strokovnjak, ki riše zemljevide. 

Letalska Fotografija, po kateri narišejo zemljevide. 

Senca  Po njej določi kartograf višino stavb. 

Merilo  Na zemljevidu ga označimo z M. 

Barve  Na zemljevidu so najpomembnejše.  

Tloris             Pogled na predmet od zgoraj.  

Atlas  Knjiga zemljevidov. 

 

 

Labirint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761 

 

 

Sin moj, čimprej 

se odpravi proti 

domu, ker te 

čaka dolga pot. 

Najprej pojdi 

proti severu, 

nato pa zavij 

proti vzhodu, da 

boš našel pot, ki 

pelje domov. 

http://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=4761
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Priloga 4  (Letalska fotografija in načrt domačega kraja)  

Navodila: Postali boste kartografi. V označeni kvadrat na asfaltu narišite načrt Šentjerneja. 

V pomoč vam je letalska fotografija in zemljevid Šentjerneja. Načrt mora vsebovati vse 

njegove sestavine (naslov, smeri neba, datum, avtorja, legendo in merilo). Po iztečenem času 

greste naprej na naslednjo postajo, skupina za vami pa bo načrt nadaljevala. V skupini se 

najprej pogovorite, kdo in kaj bo narisal/napisal. Če so pred vami sošolci že nekaj narisali, vi 

načrt dopolnite. Bodite natančni.  

Letalska fotografija domačega kraja 

 
Vir: http://www.raziskovalec.com/zemljevid/Sentjernej/ 

 

Zemljevid domačega kraja 

 
Vir: http://www.raziskovalec.com/zemljevid/Sentjernej/ 

 

Priloga 5   (Delovni list o zemljevidu) 

Navodila: Vsak član skupine vzame en delovni list. Na delovni list se naprej podpišite. Vsak 

član skupine samostojno reši delovni list, nato ga skupaj preglejte. Vodja skupine po 

pregledu delovnih listov vzame priložene rešitve in pregleda, ali ste vse izpolnili pravilno. 

Podpisane in pravilno izpolnjene delovne liste vsi vložite v mapo z napisom »Narejeno«. 

http://www.raziskovalec.com/zemljevid/Sentjernej/
http://www.raziskovalec.com/zemljevid/Sentjernej/
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Delovni list z rešitvami 

NAČRTI IN ZEMLJEVIDI – 2. del 

 

Ime in priimek: ________________________ 

1. Dopolni naslednje povedi. 

 

Na zemljevidih in načrtih __ni__ toliko podrobnosti kot na letalski fotografiji. Kaj bo na  

 

zemljevidu in kaj na načrtu nekega kraja, določijo _________kartografi____________. 

 

________Zemljevid__________    prikazuje velike dele zemeljske površine s pomočjo   

 

dogovorjenih znakov. Na zemljevidu razberemo _____obliko____ zemeljske površine, vode,  

 

_____ceste______, ________kraje_______, lahko tudi meje.  Obliko zemeljskega površja  

 

imenujemo ______relief______. Na zemljevidu so najpomembnejše _____barve_______.  

 

Sestavine zemljevida so: naslov, legenda in ___merilo___. Označimo ga z veliko črko _M__. 

 

2. Obkroži pravilni odgovor.  

 

 Na zemljevidu je sever navadno:    SPODAJ       ZGORAJ                   

 

 Knjigo, kjer so zbrani zemljevidi, imenujemo:  ATLAS       RELIEF 

 

 Relief na zemljevidu označimo s/z:    BARVAMI       KVADRATKI      

 

 

 

3. Poveži, kaj pomenijo določene barve reliefa na 

zemljevidu.  

Zelena barva   gorovje (nad 1500 m) 

Rumena barva   nižine (od 0 do 200 m) 

Rjava barva   griči (od 200 do 500 m) 

4. Naštej tri različne zemljevide. 

 

___Zemljevid padavin, zemljevid narečij, zemljevid občin, zemljevid prebivalstva ...___ 
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Učna priprava 3 

Študentka: Anja Lahne Mentorica na OŠ:   

Šola:  Datum:18. 3. 2015 

Razred: 4. Predmet: družba 

Učna tema: Skrbimo za domači kraj 

Učna enota: Lega domačega kraja 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, delo z učbenikom 

Učne oblike: individualno, skupinsko, frontalno 

Učni cilji: 

Učenci znajo: 

 opisati obliko in lego domačega kraja glede na relief, vode, prometnice ter smeri neba, 

 razložiti in s primeri ponazoriti pojme prisojna ter osojna lega naselja, 

 določiti levi in desni breg vodotoka,  

 se orientirati v domačem kraju glede na smeri neba. 

Učna sredstva in učni pripomočki:  

 Učbenik za družbo, moder list s puščico za prikaz reke, baterija, peskovnik, miselni vzorec. 

Ključne besede: lega, prisojna lega, osojna lega, levi in desni breg, površje  

Literatura:  

 Šentjernej. Pridobljeno 14. 3. 2015 s http://splet-stari.fnm.uni-

mb.si/mojaslo/predstavitve/predstavitve/sentjernej/podatki.html 

 Umek, M. (2006). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole. Priročnik za 

učitelje – 2. izdaja. Ljubljana: Modrijan.  

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2012). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.  

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2013). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan.  

Opombe:  

V primeru dežja ne bomo mogli uporabiti peskovnika v zaključnem delu učne ure, zato bom 

dejavnost spremenila tako, da bodo učenci s pomočjo ustvarjalnega giba in iznajdljivosti 

prikazali pojme. Vsaka skupina bo dobila čas, da skupinsko prikaže dva izmed določenih 

pojmov, ostale skupine pa bodo ugibale, kaj prikazujejo.  

Ostale dejavnosti so lahko izvedljive pod streho, npr. na avtobusni postaji (pri šolskemu 

igrišču), pod streho šole in drugih poslopij na prostem.  

 

 

http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/mojaslo/predstavitve/predstavitve/sentjernej/podatki.htm
http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/mojaslo/predstavitve/predstavitve/sentjernej/podatki.htm


Anja Lahne: Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole 

MAGISTRSKO DELO 

85 

 

 POTEK UČNE URE 

UVODNI 

DEL 

(5 minut) 

Z učenci odidemo na šolsko igrišče, kjer preverim razumevanje prejšnje 

snovi na temo načrti in zemljevidi s pomočjo igre Noč in dan. Pripravljene 

imam napisane trditve, ki jih glasno preberem. (Priloga 1) Učenci ob 

pravilni trditvi stojijo na eni nogi, če je bila dana trditev nepravilna, pa 

počepnejo. Nepravilne trditve ustno popravijo.  

OSREDNJI 

DEL 

(20 minut) 

Učence razdelim v štiri skupine. Učenci, ki so v isti skupini, sedijo skupaj. 

Učence spodbudim, da opišejo, kje stanujejo oziroma kje stoji njihova hiša: 

 po smereh neba glede na šolo (južno od šole), 

 ob glavni cesti, 

 ob reki, na levem bregu, 

 na vzpetini … 

 

Učencem povem, da lahko lego domačega kraja opišemo na različne 

načine. Odvisno je, komu povemo, od kod smo doma. Tujcu bo denimo 

zadostoval podatek, da smo iz Slovenije. Če lego domačega kraja 

opisujemo nekomu iz Slovenije, moramo biti natančnejši. Osebi iz 

Gorenjske bi lahko zadostoval podatek, da smo iz Dolenjske, in nato bi 

povedali še večji bližnji znani kraj (npr. blizu Novega mesta). Če govorimo 

z nekom iz manjšega kraja, pa povemo še ime pokrajine, bližnji hrib, reko 

ali druge znane točke. Povemo lahko tudi, ob kateri cesti, železnici ali reki 

leži naš domači kraj. Dobro je, če znamo uporabiti smeri neba (severno od 

… ). 

 

Učence vprašam, kako bi povedali Ljubljančanu, kje je kraj Šentjernej. V 

skupini se najprej med seboj posvetujejo, nato vsaka skupina poroča, kaj 

vse bi povedali.   

(Šentjernej leži sredi Šentjernejskega polja, ob križišču cest proti Novemu 

mestu, Brežicam, Pleterjam in Dobruški vasi (priključek na avtocesto). Je 

približno 20 km oddaljen od Novega mesta.) 

 

Učencem naročim, naj se razgledajo naokoli in povedo, kaj vse vidijo. 

Skupaj določimo lego šole glede na bližnje pomembne kraje in hribovje. 

(Osnovna šola Šentjernej leži: 

 severno od Gorjancev, 

 južno od avtoceste, reke Krke, 

 vzhodno od Novega mesta, 

 zahodno od Kostanjevice.) 

Učencem naročim, naj odprejo učbenik za družbo na straneh 54–55 in si 

dobro ogledajo risbo pokrajine. Pogovorimo se o vseh napisanih pojmih in 

jih poiščemo v bližnji okolici (če je to mogoče). Pojmi: kraj na ravnini, kraj 

ob jezeru, kraj na vzpetini, kraj v kotlini, kraj ob vznožju vzpetine, naselje 

na desnem bregu, naselje na levem bregu, prisojna lega, osojna lega. 

Pogovorimo se, kaj pomeni na desnem in levem bregu reke ali potoka. (Pri 

določanju levega in desnega brega si moramo vedno predstavljati, da 

gledamo v smer, kamor teče reka.) Praktično preverim, ali so učenci 

razumeli, kaj pomeni na desnem in levem bregu glede na reko ali potok. 
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Uporabila bom moder papir z narisano puščico, ki bo predstavljal reko in 

smer toka. Glasno bom povedala trditve, učenci pa se bodo morali pravilno 

postaviti na desni ali levi breg glede na izrečeno trditev. Lego reke bom 

spreminjala. (Priloga 2) 

ZAKLJUČNI 

DEL 

(15 minut) 

Z učenci odidemo do šolskega peskovnika z mivko. Učenci se razporedijo v 

štiri skupine, kot jim je bilo določeno na začetku šolske ure. Vsaka skupina 

dobi list z geografskimi pojmi (prisojna/osojna lega na vzpetini, vznožje, 

pobočje, vrh …), ki jih morajo v peskovniku oblikovati. (Priloga 3)  

Po končanem delu pregledamo razumevanje pojmov na konkretnih izdelkih, 

ki so jih naredili v peskovniku. Pri pojmih osojna in prisojna lega (namesto 

Sonca) uporabimo baterijo. Z učenci odidemo v učilnico. Učenci dobijo 

miselni vzorec Lega kraja. Nalepijo ga v zvezek in ga za domačo nalogo 

pobarvajo. (Priloga 4) 

 

Priloga 1 

 

1. S pomočjo načrta kartografi izdelajo letalsko fotografijo. Nepravilno (zamenjano) 

2. Pomen znakov na načrtu razberemo v legendi.   Pravilno 

3. Načrti prikazujejo več podrobnosti kot letalske fotografije. Nepravilno (manj) 

4. Avtomobile lahko vidimo na letalski fotografiji.   Pravilno  

5. Strokovnjak za izdelavo zemljevidov in načrtov je kartoslikar. Nepravilno (kartograf) 

6. Namembnost posameznih kart je označena z različnimi črkami. Nepravilno (barvami) 

7. Zemljevid prikazuje velike dele zemeljske površine.  Pravilno 

8. Načrt vsebuje merilo. Označimo ga z malo črko m.  Nepravilno (veliko) 

9. Knjigo zemljevidov imenujemo tloris.    Nepravilno (atlas) 

10. Na zemljevidu je sever vedno zgoraj.    Pravilno 

11. Relief na zemljevidu označimo s kvadratki.   Nepravilno (z barvami) 

 

 

Priloga 2 

 

1. Deklice se postavijo na desni breg reke, dečki na levi breg. 

2. Vsi, ki imate oblečene kavbojke, se postavite na desni breg, ostali na levega. 

3. Tisti, ki imate brata ali sestro, se postavite na levi breg, ostali na desnega. 

4. Tisti, ki živite na vzpetini, se postavite na levi breg, ostali na desnega. 

5. Tisti, ki veste, kdo izdeluje zemljevide, se postavite na desni breg, ostali na levega. 
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Priloga 3 

 

V peskovniku »zgradite« naslednje: 

 kraj na ravnini, 

 hiša ob jezeru, 

 dve hiši na vzpetini, 

 dve drevesi v kotlini,  

 pet hiš ob vznožju vzpetine,  

 drevo na desnem bregu reke,  

 tri hiše na levem bregu reke,  

 vinograd na prisojni legi, 

 nič ne sme biti na osojni legi. 

Za pripomočke, kot so hiša in drevo, uporabite naravne predmete iz okolja (kamen, trava, 

vejice dreves ali grmovja …).  

 

Priloga 4 

Miselni vzorec Lega kraja (avtorica: učiteljica Irena Zagorc) 

 

 

 

 

 

 



Anja Lahne: Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole 

MAGISTRSKO DELO 

88 

 

Učna priprava 4 

Študentka: Anja Lahne Mentorica na OŠ:   

Šola:  Datum:. 27. 3. 2015 

Razred: 4. Predmet: družba 

Učna tema: Raziskujemo zgodovino šolanja 

Učna enota: Šolanje v preteklosti 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z učbenikom 

Učne oblike: individualno, frontalno 

Učni cilji: 

Učenci znajo: 

 opisati šolanje v preteklosti, 

 ob fotografiji, predmetih, dokumentih iz preteklosti primerjati učilnice, učence, 

učitelje in pouk s sedanjostjo ter razlike razložiti. 

Učna sredstva in učni pripomočki:  

Učbenik, razpredelnica šolanja nekoč in danes, fotografije predmetov iz šolanja v preteklosti, 

odlomek o kaznovanju. 

Ključne besede: šolanje v preteklosti, zlata knjiga, črna knjiga, oslovska klop 

Literatura:  

 Umek, M. (2006). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole. Priročnik za 

učitelje – 2. izdaja. Ljubljana: Modrijan. 

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2012). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.  

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2013). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan. 

 Razredni pouk – 4. in 5. razred. Pridobljeno 24. 3. 2015 s 

http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba1.html 

Opombe:  

Za petek, 27. 3. 2015, so napovedane plohe. Učno uro sem sestavila tako, da bo večino časa 

potekala frontalno, prevladovala bosta pogovor in delo z učbenikom. Z učenci bomo odšli na 

avtobusno postajo (nahaja se ob šolskem igrišču), kjer je streha (zaščita pred dežjem). V 

primeru močnega deževja pa bomo odšli v podhod, ki vodi v telovadnico in avlo šole. Tako 

bo pouk še vedno potekal na prostem in pod streho. V zaključnem delu bodo učenci reševali 

razpredelnico o šolanju danes. Če bo preveč deževalo, bomo zaključni del učne ure izpeljali v 

učilnici. V primeru da bomo morali pouk zaradi vremena nadaljevati v učilnici, bom lahko 

učencem na internetnih straneh pokazala več primerov slik ali video posnetkov (Youtube) 

šolanja v preteklosti.  

 

http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba1.html
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 POTEK UČNE URE 

UVODNI 

DEL 

(10 minut) 

 

Prinesem fotografije predmetov (gosje pero in črnilo, tablica, učilnica 

nekoč, zlata knjiga, berilo, razredna fotografija, učitelj nekoč, šolske 

potrebščine), ki so povezani s šolanjem v preteklosti. Fotografije pokažem 

učencem in ti povedo, ali jih prepoznajo in če jih danes še uporabljamo v 

šoli. 

Učencem napovem, da se bomo pogovarjali o šolanju v preteklosti. 

OSREDNJI 

DEL 

(30 minut) 

Učenci so imeli predhodno za domačo nalogo, da poizvedo o šolanju 

njihovih staršev, starih staršev in starejših ljudi. Učenci pripovedujejo, kar 

so jim povedali starši in stari starši o šolanju v preteklosti. Urijo se v 

pripovedovanju in poslušanju sošolcev.  

Preberem literarni odlomek Ivana Hribarja o kaznovanju. Učenci se urijo v 

poslušanju in predstavljanju preteklosti. Pred razlago se dogovorimo o 

pravilih poslušanja: učenci me ne prekinjajo z vprašanji, dokler jim ne 

dovolim.  

Učencem naročim, naj odprejo učbenik na straneh 86 in 87. Določim 

učenca, ki glasno prebere posamezni odstavek besedila o šolanju v 

preteklosti. Po vsakem prebranem odstavku se pogovorimo in poudarimo na 

novo spoznane pojme (zlata knjiga, črna knjiga, oslovska klop …). 

Prebrano besedilo primerjamo s šolanjem v sedanjosti.  

Pogovorimo se o fotografijah v učbeniku. Učenci jih primerjajo s 

sedanjostjo (npr. fotografija učitelja nekoč; učenci povedo, kakšen je učitelj 

danes in kako si predstavljajo učitelja v prihodnosti). 

Učencem povem še nekaj dodatnih informacij o šolanju v preteklosti, ki 

niso bile omenjene v učbeniku. (Priloga 1) 

ZAKLJUČNI 

DEL 

(5 minut) 

Učencem razdelim razpredelnico šolanja nekoč in danes. Individualno 

napišejo značilnosti šolanja danes, nato pa zapise skupaj pregledamo. 

Izpolnjeno razpredelnico prilepijo v zvezek za družbo in napišejo naslov 

Šolanje v preteklosti. (Priloga 2) 

Učenci v učilnici rešijo anketni vprašalnik o današnji učni uri na prostem. 

 

Priloga 1 

Šolanje je postalo obvezno pred 200 leti. Nekoč so učenci pisali s kredo na majhne tablice. 

Zvezkov še niso imeli, zato so si morali naučene stvari dobro zapomniti. Vsak učenec je imel 

le eno tablico in ko je bila ta popisana, je s krpico vse napisano pobrisal in nadaljeval s 

pisanjem ali računanjem. Kasneje so pisali z živalskimi (gosjimi) peresi v zvezek. Namočili 

so jih v črnilo in morali so paziti, da niso vsega razmazali. Po navadi so nosili rokavnik, ki jih 

je ščitil pred madeži črnila in kred. Dečki in deklice so sedeli ločeno. Število učencev v 

razredih je bilo zelo veliko. Učiteljice so bile stroge in učence so kaznovale s palico, sedeti so 

morali v oslovski klopi ali klečati v kotu na koruzi. Imeli so manj šolskih predmetov kot 

danes in imenovali so se drugače (telovadba, računstvo, petje, risanje, lepopis, ročno delo …). 

Za malico so jedli, kar so si prinesli od doma, kasneje pa so za šolsko malico dobili jabolko in 

kos kruha (včasih tudi marmelado ali pašteto) ter enkrat tedensko topli obrok. Sedeli so za 

lesenimi klopmi, ki so bile sestavljene tako, da so lahko učenci dvignili ploskev mize in 
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spodaj je bil predal za shranjevanje lastnine. V učilnici so morali sedeti mirno in roke so bile 

večino časa za hrbtom. Tako so sedeli pri miru in vzravnano. Včasih so učenci v prvem in 

drugem razredu nosili črne halje. Končne ocene so zapisali v spričevalo, ki se je imenovalo 

izkaz o šolskem napredku. 

 

Priloga 2 

 

 NEKOČ DANES 

 

Šolska stavba 

 

 

 

 Manjša od današnjih. 

 Ni imela telovadnice, kuhinje 

in kabinetov. 

 Imela je stanovanja za učitelje. 

 Lahko so poučevali v večjih 

hišah.  

 

 

 

Pouk 

 

 

 

 

 

 Drugačna imena predmetov. 

 Imeli so zlato in črno knjigo. 

 Namen: širiti pismenost. 

 Verska vzgoja. 

 Učenje praktičnih stvari: 

sadjarstvo, kmetijstvo. 

 

 

 

Učitelj 

 

 

 

 Oblečen v temna oblačila. 

 Imel je palico. 

 Zelo strog. 

 Ni se poročil, posvetil se je 

vzgoji in izobraževanju.  

 Včasih jih je bilo manj kot 

danes. 

 Uporabljali so stroge kazni. 

 

 

 

Učenec 

 

 
 

 

 V razredu je bilo večje število 

učencev kot danes. 

 V šolo so hodili peš. 

 Dekliški in fantovski razredi 

so bili ločeni. 
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Učna priprava 5 

Študentka: Anja Lahne Mentorica na OŠ:   

Šola:  Datum:. 1. 4. 2015 

Razred: 4. Predmet: družba 

Učna tema: Raziskujemo zgodovino šolanja 

Učna enota: Šolanje v preteklosti 

Učne metode: pogovor, razlaga, igra vlog 

Učne oblike: individualno, skupinsko, frontalno 

Učni cilji: 

Učenci znajo: 

 opisati šolanje v preteklosti, 

 se vživeti v vloge in jih odigrati, 

 primerjati šolanje nekoč in danes. 

 

Učna sredstva in učni pripomočki:  

Delovni list, navodila za delo v skupini, strip govorilnih ur nekoč in danes. 

Ključne besede: šolanje v preteklosti, šolanje danes 

Literatura:  

 Umek, M. (2006). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne šole. Priročnik za 

učitelje – 2. izdaja. Ljubljana: Modrijan. 

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2012). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan.  

 Umek, M. in Janša Zorn, O. (2013). Družba in jaz 1: družba za 4. razred osnovne 

šole. Učbenik. Ljubljana: Modrijan. 

 Razredni pouk – 4. in 5. razred. Pridobljeno 24. 3. 2015 s 

http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba1.html 

Opombe:  

Prejšnja šolsko ura je potekala frontalno s pomočjo učbenika in pogovora. Današnja ura je 

sestavljena iz skupinskega dela (igra vlog) in delovnega lista. V primeru slabega vremena 

bomo delovni list rešili v učilnici.   

 

 

 

 

 

http://razrednipouk.weebly.com/dru382ba1.html
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 POTEK UČNE URE 

UVODNI 

DEL 

(5 minut) 

Učencem pokažem zanimivo ilustracijo primera govorilnih ur nekoč in 

danes. Učenci povedo, kaj vidijo na sliki, in jo komentirajo. (Priloga 1) 

OSREDNJI 

DEL 

(30 minut) 

Učence razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina izžreba opisan prizor 

učencev pri pouku ali določen dogodek, ki je povezan s šolo. Njihova 

skupinska naloga je, da prizor odigrajo pred sošolci tako, da prikažejo, kako 

bi se to zgodilo nekoč in danes. Vloge si razdelijo sami (nekdo igra učitelja, 

ostali so učenci ali druge osebe, ki nastopajo v odlomku). (Priloga 3) 

Učenci dobijo navodila s pomožnimi vprašanji, ki jim pomagajo pri 

načrtovanju zaigranega dogodka. Na voljo imajo deset minut, da se v 

skupini dogovorijo in izurijo prizor, nato pa ga vsaka skupina v petih 

minutah predstavi ostalim sošolcem. O posameznih nastopih se 

pogovorimo. 

ZAKLJUČNI 

DEL 

(10 minut) 

Učencem razdelim delovne liste Šolanje v preteklosti. Skupaj jih izpolnimo, 

nato pa jih v učilnici prilepijo v zvezke za družbo. Z reševanjem delovnega 

lista ponovimo in utrdimo snov te ter prejšnje učne ure. Delovni list služi 

kot zapis učne snovi. (Priloga 2) 

 

Priloga 1 

 

Vir: http://www.mojvideo.com/uporabnik/jacko/slika/sola-nekoc-in-danes/223631 

 

 

 

http://www.mojvideo.com/uporabnik/jacko/slika/sola-nekoc-in-danes/223631
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Priloga 2 (Delovni list z rešitvami) 

Šolanje v preteklosti 

Ime in priimek: _________________________ 

1. Dopolni! 

 

Daleč v preteklosti so se šolali le otroci ____plemičev_____ in ______meščanov_________.  

Otroci kmetov so _____redko_______ hodili v šolo. Spomladi in ____jeseni_____otroci s  

podeželja niso redno obiskovali pouka, ker so morali ________pomagati________ doma na  

podeželju. Namen šole je bil širiti ______pismenost_______. Nekdanje šole so bile  

___manjše_____, kot so današnje. Niso imele _šolske kuhinje__ in____telovadnice____.   

Najuspešnejše učence so ob koncu šolskega leta vpisali v ____zlato____ knjigo.  

 

2. Obkroži, ali so spodnje trditve pravilne (DA) ali nepravilne (NE). 

 

a) Včasih je šolanje potekalo kar v večjih hišah.  DA NE 

b) Včasih je bilo več učiteljev kot danes.   DA NE 

c) Otroci so v šolo hodili peš.     DA NE 

d) V šoli so bila stanovanja za učitelje in ravnatelja.  DA NE 

e) Pridne otroke so vpisovali v črno knjigo.   DA NE 

f) Dekliški in fantovski razredi so bili ločeni.   DA NE 

g) Pismenost pomeni znanje branja in pisanja.   DA NE 

 

3. Odgovori na spodnja vprašanja. 

 

a) S čim so učenci pisali nekoč in s čim pišejo danes? 

 

Nekoč so učenci pisali s kredami na tablice, kasneje pa z živalskim peresom   

in črnilom. Danes pišemo s svinčniki, nalivnimi peresi itd. 

 

b) Kako so učitelji kaznovali učence nekoč in kako je s kaznovanjem danes?  

 

Nekoč so učitelji za kaznovanje uporabili palico, učenci so morali sedeti v oslovski  

klopi ali v kotu klečati na koruzi. Danes takšnih kazni ni. Učenec lahko dobi ukor in  

opomin. Učitelji ne smejo fizično obravnavati z učenci.  

 

c) Kaj je oslovska klop? 

Navadno zadnja klop v razredu, v kateri so morali za kazen_sedeti učenci, 

 ki pri pouku niso znali ali so bili poredni. 
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Priloga 3 

 

Skupina 1 

Dva učenca zamudita k pouku. Razlog (zakaj sta zamudila) si izmislite sami, vendar pazite 

na ustrezen čas (nekoč, danes).  

Pomagate si lahko z naslednjimi vprašanji: 

 Kakšen razlog bosta navedla učenca, ki sta zamudila? 

 Ali bosta prišla oba učenca hkrati v razred? 

 Ali bosta prišla učenca v razred z različno zamudo in različnim opravičilom? 

 Kako bi ukrepal učitelj danes? Kako bi učitelj ukrepal nekoč? 

 Bosta dobila kazen? Oba? Kakšno? 

 Ali ju kateri od sošolcev zagovarja? Zakaj? Kaj bo rekel? 

 Ali se učenec tiho priplazi v razred in učitelj tega ne opazi? 

 Ali bo na začetku ure učitelj štel učence in zapisal, kdo manjka?  

 Ali bo samo vprašal, kdo manjka? 

 ... 

Dogodek po lastnih zamislih popestrite in po želji naredite zabavnega.  

 

 

 

Skupina 2 

Odigrajte potek govorilnih ur dveh različnih staršev. Zaigrajte, kako bi govorilne ure 

potekale nekoč in danes.  

Pomagate si lahko z naslednjimi vprašanji: 

 Ali bosta na govorilne ure prišla oba starša? 

 Kdo bo več govoril ali spraševal? Starši ali učiteljica? 

 Ali bo tudi učenec prišel na govorilne ure? 

 O čem se bodo pogovarjali? 

 Pazi na imena predmetov (včasih so imeli: telovadbo, risanje, lepopis, ročna dela …). 

 Boste prikazali dva zelo različna para staršev? 

 Bodo eni starši od učenca, ki mu gre v šoli zelo dobro, drugi od tistega, ki mu gre 

slabo? 

 Bodo na govorilne ure prišli starši učenca, ki je zapisan v zlati ali črni knjigi? 

 Se bodo starši pritožili glede načina kaznovanja? 

 Se bo učiteljica zagovarjala?  

 Bo učiteljica stroga ali bo zelo prijazna? 

 … 

Dogodek po lastnih zamislih popestrite in po želji naredite zabavnega.  
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Skupina 3 

Zaigrajte, kako poteka pouk matematike oziroma računanja. Prikažite kaznovanje.  

Pomagate si lahko z naslednjimi vprašanji: 

 Kaj se boste učili? (Npr. seštevanje do 10.) 

 Kam bodo učenci pisali? (V tablice, zvezke?) 

 Kako bodo sedeli? (Roke za hrbtom? Fantje skupaj, punce skupaj?) 

 Bodo učenci med učno uro klepetali? 

 Bodo učenci nagajali učitelju? Kako? 

 Jih bo učitelj opozoril? Kako? 

 Ali bo učitelj strog? 

 Kako jih boste kaznovali? 

 Bodo morali dvigniti roke? 

 Koliko učencev bo nagajalo in kako? 

 Ali bo pridne učence nagajanje sošolcev motilo? Kako bodo to povedali?  

 … 

Dogodek po lastnih zamislih popestrite in po želji naredite zabavnega.  

 

 

 

Skupina 4 

Zaigrajte, kako so učenci prišli v šolo nekoč in kako pridejo danes. Prikažite, kako se učenci 

pripravijo na pouk (katere šolske potrebščine so pripravili). Zaigrajte še prihod učitelja/-ice 

v razred. 

Pomagate si lahko z naslednjimi vprašanji: 

 Ali so učenci tekli v šolo? So se med potjo igrali? 

 Ali so se med potjo pogovarjali? O čem? (Npr.: Je kaj novega na kmetiji? Ima kdo nov 

računalnik ali tablico? O domači nalogi?) 

 So mogoče med potjo kakšno zapeli? Katero? (Pazi na čas dogodka.) 

 Jih je mogoče ujel dež? Je kdo prišel bos? 

 Katere šolske potrebščine so položili na šolsko mizo?  

 Kako so se usedli? Fantje skupaj, punce skupaj? Različno? 

 Ali bodo primerjali šolske potrebščine med sabo? 

 Kako bodo učenci pozdravili učiteljico? 

 Ali bodo vstali, ko bo prišla v razred učiteljica? Bo kdo od učencev zamudil? 

 Kako bo pozdravila učiteljica?  

 …. 

Dogodek po lastnih zamislih popestrite in po želji naredite zabavnega.  
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Priloga G: Preverjanje znanja 

 

(SKRBIMO ZA DOMAČI KRAJ IN ŠOLANJE V PRETEKLOSTI) 

Ime in priimek: ______________________________     Razred: 4. b        Datum: 13. 4. 2015 

1. Obkroži, ali je trditev pravilna (DA) ali nepravilna (NE).                                          /2                                          

 

Nekoč so otroci v šolo hodili peš.     DA NE 

Pridne otroke so vpisovali v črno knjigo.    DA NE 

Načrti prikazujejo več podrobnosti kot letalske fotografije.  DA NE 

Pomen znakov na načrtu razberemo v legendi.   DA NE 

 

2. Kaj se nahaja na zemljevidu in na načrtu, ne pa na letalski fotografiji? Obkroži.     

                                                                                                                                     /1 

a) Sence. 

b) Imena ulic. 

c) Avtomobili. 

 

3. Naštej sestavine načrta. (6)                                                                                         /2 

 

______________________________________________________________________  

 

4. Poimenuj lego kraja A in kraja B (kje se nahajata glede na vzpetino).  

 S črko C označi kraj na pobočju prisojnega dela vzpetine.                                                    /3                                                                                  

 
5. Na desni breg rek nariši drevo in spodaj na črto napiši, kaj predstavlja puščica.      /2             

 

 

 

 

 

                   

 

 

Puščica predstavlja ____________________________________________________ 
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6. Razloži spodnje pojme.                                                                                            /4                                                              

 

Kartograf - _____________________________________________________________  

 

Atlas - _________________________________________________________________ 

 

Zlata knjiga - ____________________________________________________________ 

 

Oslovska klop - __________________________________________________________  

 

 

7. Primerjaj šolanje (šolsko stavbo in pouk) nekoč in danes. Opiši razlike.             /3 

 

Šolska stavba: _____________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________  

 

Pouk: ____________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Predstavljaj si, da si učenec nekoč, v preteklosti.                /3 

 

a) Opiši, kakšna je učiteljica, ki poučuje pouk.  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________   

 

b) Napiši, s čim bi takrat pisal v šoli. 

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________ 

 

c) Katere načine kaznovanja bi lahko uporabila učiteljica? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 



Anja Lahne: Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole 

MAGISTRSKO DELO 

98 

 

          SKUPAJ TOČK: ____/ 20         

 

 

1. Oglej si spodnje slike in jih poveži z ustrezno besedo. 

 

                  
 

 

       ZEMLJEVID             LETALSKA FOTOGRAFIJA  NAČRT                     /2  

 

 

2. Na kaj moramo biti pozorni pri opazovanju letalske fotografije? (4) 

 

______________________________________________________________________ 

                                             /2 

 

3. Ustrezno dopolni povedi. 

 

Letalska fotografija je _____________________________________________________.  

 

Če opazujemo celotno fotografijo, iz nje razberemo_______________________________. 

                          /2 

 

4. Oglej si letalsko fotografijo dela naselja. Natančno jo opazuj in odgovori na vprašanja. 

 

 
 

a) Kaj ti pove barva na fotografiji? Razloži na vsaj dveh primerih. 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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b) Kaj ti o naselju povedo oblike na fotografiji? Razloži na vsaj dveh primerih. 

 

______________________________________________________________________   

 

______________________________________________________________________       /4 

 

 

5. Podrobneje opiši lego kraja Šentjernej.  

 

a)_________________________________________________________________ 

 

 

b)_________________________________________________________________ 

 

 

c)_________________________________________________________________ 

 

d) Šentjernej leži  ________________  od Novega mesta. (Zapiši smer neba.)                 /4 

                                                                                                                                        

 

 

6. Zapiši, v katero smer vodijo ceste iz križišča v Šentjerneju (smer neba): 

 

- Prvomajska cesta: __________________________ 

 

- Trubarjeva cesta:  __________________________                                                            /2

  

 

 

7. Preberi trditve in zapiši DRŽI ali NE DRŽI. 

 

* Šentjernej leži na pobočju vzpetine. ____________________ 

 

* Severno od Šentjerneja teče reka Krka.__________________ 

 

* Šentjernej leži zahodno od Kostanjevice. ________________ 

 

* Potok Kobila teče v smeri vzhod–zahod. ________________    /4 

             

 

SKUPAJ TOČK: ____/ 20 
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Priloga H: Primer rešenega in ocenjenega pisnega preverjanja znanja 

 (vsebin, obravnavanih pri pouku na prostem) 
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