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POVZETEK

V šolah se pojavlja  vedno več novih  metod dela.  Učenci  so vedno bolj  aktivni  subjekti  v 
izobraževalnem procesu. Zato je treba prilagoditi pouk za uporabo višjih miselnih procesov. 
Tudi učitelji vedno bolj posegajo po novejših didaktičnih pripomočkih, predvsem računalniku, 
za bolj vizualno in interaktivno pomoč pri razlagi.

V diplomskem delu je opisana in razložena 3D računalniška grafika, v povezavi s programskim 
orodjem  Blender.  S  konkretnimi  primeri  je  razloženo  risanje  in  teksturiranje  objektov, 
postavitev svetil in animacija objektov, ki so bili uporabljeni pri didaktični interaktivni igri.

Raziskovali smo, če se učenci res bolje naučijo snovi s pomočjo didaktične interaktivne igre in 
kaj  o  uporabi  teh  orodij  menijo  bodoči  učitelji  matematike  in  računalništva.  Didaktično 
interaktivno igro smo naredili po konstruktivističnemu načelu kot problemski pouk. Tema igre 
je  pretvarjanje  dvojiških števil  v desetiška in  obratno.  Igra je  predstavljena z zanimivo 3D 
grafično podobo in je razdeljena na dva dela. V prvem delu je interaktivno razložena teorija s 
primernimi vajami,  v drugem delu so interaktivni  testi,  ki  predstavljajo končno preverjanje 
znanja. 

Skupaj smo testirali 61 učencev iz treh slovenskih osnovnih šol iz okolice Ljubljane. Učence 
smo razdelili v dve skupini, kjer se je 33 učencev učilo snov frontalno s klasičnim poukom, 28 
učencev se je učilo s pomočjo didaktične interaktivne igre. Na koncu so rešili enak test, ki je 
pokazal, da so se nekateri učenci pripravljeni učiti z lastno aktivnostjo, večina učencev pa še 
vedno potrebuje učitelja, ki jim poda snov. Bodoči učitelji matematike in računalništva bi z 
veseljem uporabljali didaktična interaktivna orodja pri pouku, vendar le kot popestritev rednega 
pouka ali za vajo in utrjevanje.

Šolstvo se bo moralo prilagoditi novim didaktičnim orodjem, da bodo le-ta osvojila svoj cilj.

Ključne besede:
didaktična  interaktivna  igra,  didaktična  igra,  izobraževalna  igra,  didaktični  pripomoček, 
konstruktivizem,  dvojiški  številski  sistem,  3D  grafika,  vizualizacija,  3D  objekt,  animacija, 
Blender
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ABSTRACT

Title: 3D visualization in education

There are many new methods and various forms of teaching in schools nowadays. Pupils are 
actively involved in educational process. That is why we have to adopt the basic educational 
system for usage of higher mental functions. Teachers also increasingly use newer educational 
technologies, such as computers, for more visual and interactive help in explanation.

The 3D computer graphics with software Blender is explained in my bachelor thesis. Drawing, 
modeling  and  texturing  objects,  lightening  and  animation  are  explained  with  concrete 
examples, which were used in the educational interactive game.

We were researching, if pupils really learn more with educational interactive game, and what 
future mathematics and computer science teachers think about the usage of such teaching aid. 
The educational interactive game was made on constructivism principles as problem solving. 
The  game  is  about  converting  binary  numbers  into  decimal  numbers  and  reverse.  It  is 
represented by an interesting 3D graphic interface and it  is divided to two parts.  First part 
interactively  explains  theory  with  appropriate  exercises  and  in  the  second  part  interactive 
knowledge tests are presented, which represent a final assessment of knowledge. 

We had tested 61 pupils in three Slovenian primary schools in surroundings of Ljubljana. The 
pupils were divided into two groups, where 33 of them were learning in traditional way in front 
of a  blackboard and 28 of  the pupils  were learning with the educational  interactive game. 
Afterwards they solved the same knowledge test, which showed, that some of the pupils are 
willing to learn with their own activity, but most of them still need a teacher for explanation. 
Our  research  also  showed,  that  future  mathematics  and  computer  science  teachers  would 
definitely use educational interactive technology in their classes, but only as improvement of 
regular lessons or for practice.

Educational  system  will  need  further  improvements  to  make  educational  interactive 
technologies closer to the goal, for which they are made for.

Key words:
educational interactive game, educational game, serious game, didactic tool, constructivism, 
binary numeral system, 3D graphics, visualization, 3D object, animation, Blender
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1.   UVOD

Ljudje smo vizualna bitja. Starši nas začnejo učiti tako, da nam kažejo predmete: »To je vlak.  
To je hiša. To je jabolko.« S pojavom računalniške grafike pa se je med drugim razvilo tudi  
izobraževanje s pomočjo računalnika. V začetku je bila grafika predstavljena z risanimi liki v 
dvodimenzionalnem prostoru in kot animacija v 2D, potem se je razvil nepravi 3D, ki se je 
uporabljal v računalniških igrah (2.5D) in nazadnje tudi 3D. Tehnologija se razvija še naprej, 
vendar  smo  se  v  diplomi  osredotočili  na  3D  grafiko,  s  poudarkom  na  vizualizaciji  in 
animacijah.

V sklopu diplomskega dela smo izdelali didaktično interaktivno igro, s katero smo preverjali 
učinkovitost učenja. Didaktična interaktivna igra je namenjena učencem zadnje triade osnovne 
šole, z njo pa si lahko pomagajo tudi dijaki srednjih šol. Poleg tega je namenjena tudi vsem 
učiteljem in profesorjem, ki bi jo želeli uporabiti, dodelati, spremeniti, ali pa s pomočjo video 
vodičev narediti svoje lastne objekte, animacije ali kar celo igro.

Ker je izdelava takšne didaktične interaktivne igre zahteven projekt, sva se s sošolko Vesno 
Jovanovič dogovorili,  da bova igro naredili skupaj. Razdelili sva si jo na dva logična dela: 
vizualizacijo z animacijami in interaktivnost (Jovanovič, 2011). 

Vsaka od naju ima svoje samostojno diplomsko delo, ki se razlikuje po vrstnem redu. Če bralec 
želi sam narediti izobraževalno interaktivno igro, bo v mojem diplomskem delu – 1. del našel 
osnove  programa  Blender  (verzija  2.49b),  izdelovanje  objektov  in  animacij.  V  Vesninem 
diplomskem delu – 2.  del  (Jovanovič,  2011)  so razložene osnove izdelovanja igre –  game 
engine za interaktivnost in nekaj programiranja v programskem jeziku Python.

Struktura diplomskega dela zajema v drugem poglavju kratek teoretični pregled glavnih teorij 
učenja in v tretjem poglavju zgodovino izobraževalne igre. V četrtem poglavju je razložena 
zasnova izobraževalnega gradiva in  predstavitev 3D grafične podobe.  V petem poglavju je 
razložena 3D računalniška grafika v povezavi  s  programskim orodjem Blender  in s  teorijo 
podkrepljena implementacija izobraževalnega gradiva.  V empiričnemu delu (šesto poglavje) 
smo  raziskovali,  če  je  bila  igra,  narejena  po  konstruktivističnemu  načelu,  uspešnejša  od 
klasičnega pouka. Raziskovali smo tudi, če so bodoči učitelji matematike in računalništva bolj 
sprejemljivi do novih tehnologij in kje vidijo njihovo uporabnost. 

Diplomskemu delu je priložena CD zgoščenka, ki vsebuje vse programe za izdelavo didaktične 
interaktivne  igre  (Blender  2.49b,  Burster,  VLC  player).  Vsebuje  tudi  igro,  vse  datoteke 
programa Blender, ki so opisane v diplomskemu delu ter video vodiče nekaterih delov igre, ki 
so bili prezahtevni za opis znotraj diplomskega dela. Moje diplomsko delo je bilo narejeno v 
operacijskemu  sistemu  Linux  (Ubuntu),  video  vodiči  so  bili  posneti  in  urejani  v 
prostodostopnih programih (Desktop recorder,  Pitivi  Video Editor).  Okrnjena verzija igre je 
dostopna na šolskem strežniku: http://hrast.pef.uni-lj.si/~drbinarko/. 
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2.   TEORIJE UČENJA

Omenili bomo tri glavne teorije učenja, ki so spremenile pogled na otrokovo razmišljanje, kako 
se uči, kdaj se uči in kaj vpliva na to. Omenili bomo tudi glavne zagovornike določene teorije.

Behaviorizem oziroma vedenjska teorija proučuje vedenje, kar posameznik dela in reče. John 
B.  Watson  in  drugi  behavioristi  govorijo  o  zakonih  učenja,  ki  jih  je  mogoče  aplicirati  na 
vsakogar, ne glede na starost (Batistič Zorec, 2006). Ti zakoni učenja proučujejo odnos med 
dražljajem in reakcijo (S-R formula: dražljaj oziroma stimulus – odgovor oziroma reakcija). Po 
Watsonu lahko vidimo le  dražljaj  in odgovor,  zato lahko le to proučujemo,  ne moremo pa 
proučevati tega, kar se dogaja v osebnosti. Moč povezave med dražljajem in danim odgovorom 
je večja, če je odgovor tesno spremljan s prijetnim dražljajem – nagrado, oziroma manjša, če je  
odgovor spremljan z neprijetnim dražljajem – kaznijo (Batistič Zorec, 2006). Novega vedenja 
se učenci  učijo z oblikovanjem, veriženjem in razlikovanjem. Za vedenjsko teorijo je torej 
značilna tradicionalna shema pouka: razlaga, utrjevanje, učenje transfera in vzdrževanje znanja, 
kjer se naučimo le rutinskih operacij.

Jean Piaget je znan po svoji teoriji kognitivnega razvoja (Batistič Zorec, 2006). Zanimalo ga je 
predvsem, kako otroci razmišljajo, kako se obnašajo pri spontanih aktivnostih in kako rešujejo 
dani problem. Piaget pravi, da znanje ni reprezentacija tega, kar smo se naučili ali izkusili, 
ampak je znanje povezano s preteklimi izkušnjami in aktualno stopnjo zrelosti. Otrok aktivno 
gradi svoje znanje glede na stadij, v katerem je.  Razvojna obdobja po Piagetu so:

− senzomotorični stadij (0 – 2 let) je predverbalno obdobje, v katerem otrok uporablja 
zaznavne in gibalne sposobnosti za razumevanje sveta,

− stadij preoperativnega mišljenja (2 – 7 let), kjer otrok uporablja miselne reprezentacije 
objektov, vendar operacije lahko izvaja le nad fizičnimi objekti in je osredotočen le na 
eno dimenzijo,

− stadij  konkretnih  operacij  (7  –  11  let),  kjer  otrok  izvaja  miselne  operacije  le  nad 
reprezentacijami  konkretnih  objektov,  ne  zmore  hipotetičnega  razmišljanja  in  težko 
razmišlja v splošnih kategorijah,

− stadij  formalnih operacij  (11 – 15 let),  kjer  otrok izvaja  miselne operacije  tudi  nad 
abstraktnimi pojmi,  lahko razmišlja  o  splošnih lastnostih  in  njihovih odnosih,  lahko 
razmišlja hipotetično in deduktivno.

Po Piagetu je torej učenje aktivno spreminjanje miselnih struktur, pomemben pogoj je učenčeva 
zrelost, pri učenju pa je poudarek na načinu doseganja znanja (Batistič Zorec, 2006).

Funkcionalni  vidik  Piagetove  teorije,  iz  katerega  izvira  tretja  teorija  –  konstruktivizem,  je 
konstrukcija znanja, da otrok sam gradi (konstruira) svoje znanje. Konstruktivizem je danes 
tudi prevladujoča teorija o učenju (Batistič Zorec, 2006). Učenec sam konstruira znanje v svoji 
glavi, kar pomeni, da znanja ni mogoče enostavno prenašati npr. iz knjig ali od učitelja. Učitelj 
učence  samo  usmerja  in  jih  spodbuja  k  razmišljanju,  ne  vsiljuje  jim  svojih  odgovorov. 
Konstrukcija znanja poteka na osnovi predznanja, otroci pa morajo imeti čas za razmislek in 
možnost, da pridejo do rešitev z lastno aktivnostjo. 
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3.   IZOBRAŽEVALNA IGRA

Živimo v informacijski dobi. Tehnologija zadnjih 50 let strmo raste in je začela vstopati tudi v 
izobraževanje (Akilli, 2007). Ena izmed novosti, ki jih je prinesla informacijska doba, so igre v 
izobraževanju z računalnikom (Akilli po Rieber, 2007).

Otroci se spoznajo z igro že takoj po rojstvu. V vrtcu se učenje skozi igro le še stopnjuje. Potem 
vstopijo v osnovno šolo in začne se formalno izobraževanje. Z novimi generacijami učencev se 
igre vključujejo tudi v formalno izobraževanje, saj so ti otroci nove generacije trdno povezani z 
igrami  skozi  celo  življenje.  Te  učence  Prensky  imenuje  digitalni  domorodci igralniške 
generacije (»digital natives of game generation«) (Prensky, 2001). So tudi precej drugačni od 
tako imenovanih digitalnih imigrantov. To so ljudje, ki so se rodili pred digitalnimi igrami, saj 
imajo popolnoma drugačne izkušnje z njimi. Digitalni domorodci, ki veliko igrajo igre, imajo 
določene  izpopolnjene  značilnosti  in  spretnosti,  kot  na  primer  hitro  upravljanje  z  veliko 
informacijami. Že zelo zgodaj uporabljajo alternativne možnosti, kako priti do informacij in 
iščejo rešitve za svoje probleme preko novih komunikacijskih poti. Nova generacija otrok raje 
dela več stvari hkrati in uporablja različne metode, da pride do enega končnega cilja, kot da 
dela eno stvar po nekih linearnih korakih. Posledično se bodo takšni otroci hitreje, lažje in z 
manjšim stresom znašli v novih situacijah in spoprijeli z novimi izzivi. Zato se nova generacija 
imenuje tudi  generacija,  orientirana k intelektualnemu reševanju problemov (»intellectual  – 
problem – solving – oriented generation«) (Prensky, 2001).

Različni avtorji definirajo igro na več načinov, od organizirane igre do aktivnosti s pravili, 
vendar vsem definicijam manjkata dva glavna elementa, ki sta zabava in kreativnost. Akilli je 
zato uporabila novo definicijo, ki pravi, da je igra tekmovalna aktivnost,  ki je kreativna in 
zabavna, vendar pa v okviru določenih pravil in za katero je potrebno imeti določene spretnosti 
(Akilli, 2007).

Raziskovalci so razdelili igro na več zvrsti. Tako poznamo akcije, sestavljanke, strelske igre, 
strategije, športne igre, pustolovske igre, igre vlog, letalske, besedne, fantazijske, simulacije in 
seveda tudi izobraževalne igre, ki jih v angleški literaturi omenjajo kot »educational game« in 
»serious game« (http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genres).

V diplomskem delu bomo izdelali 3D didaktično interaktivno igro, saj imajo izobraževalne igre 
veliko dobrih lastnosti: 

• interaktivne vaje in takojšnja povratna informacija, 
• učenje z lastno aktivnostjo, 
• učenje na napakah, 
• odkrivanje in reševanje problemov, 
• konstruktivistično učenje, 
• postavljanje novih vprašanj,
• reševanje nalog (Prensky, 2001).
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Dobro narejena 3D izobraževalna igra s konstruktivističnimi principi podpira kognitivno učenje 
z novimi, zmogljivejšimi načini. S tem učenci pridobijo bolj poglobljeno znanje in uporabljajo 
višje miselne procese (Jones, Bronack, 2007).

Tehnologija  se  je  že  tako  razvila,  da  ima  skoraj  vsak  osnovnošolec  doma  računalnik  in 
širokopasovni  internet,  morda  tudi  igralno konzolo.  Tudi  v  filmski  industriji  se  vedno bolj 
usmerjajo v 3D grafiko (od risank do filmov), zato se že pričakuje, da so nove igre narejene v 
treh dimenzijah, če želijo motivirati otroke (Jones, Bronack, 2007).

Igro  smo naredili  po  konstruktivističnemu  načelu  kot  problemsko  igro.  Uporabili  smo 3D 
grafiko, da smo učence primerno motivirali in da je igra bolj realna. V igri je zajeta tako teorija 
z vajami kot končno preverjanje, kjer so vaje in testi interaktivni in zanimivi. Igra se nadaljuje 
glede na pravilno rešen test. Če se učenci prevečkrat zmotijo, jih igra vrne na teoretičen del. Po 
vseh pravilno rešenih testih, sledi animiran zaključek.

4.   ZASNOVA IZOBRAŽEVALNEGA GRADIVA

4.1.   SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Na  osnovi  teoretične  podlage  smo  naredili  izobraževalno  gradivo,  s  katerim  se  bodo 
osnovnošolci  ali  dijaki  naučili,  kaj  je  to  dvojiški  številski  sistem,  kako  se  pretvarja  iz 
dvojiškega v desetiški številski sistem in obratno. Igra se začne s profesorjevim govorom o 
tem, kaj čaka učence v igri, vendar na poti do učilnice pade v jamo. Cilj igre je, da se učenci 
naučijo  dvojiški  številski  sistem in  tako  rešijo  profesorja  iz  jame.  Po  začetnem  uvodnem 
motivacijskem videu je razložena teorija, za vsakim sklopom so vaje, kjer se števila naključno 
generirajo. Po končani teoriji imajo teste, pri katerih se lahko največ trikrat zmotijo. S pravilno 
rešenim testom usvojijo kos vrvi, ki jim pomaga, da rešijo profesorja iz jame. Ko vse teste 
pravilno rešijo, profesor spleza na svobodo.

Izobraževalno  gradivo  je  namenjeno  učencem  zadnjih  razredov  osnovne  šole.  Lahko  ga 
uporabljajo tudi dijaki in študentje za poglabljanje znanja ali tudi drugi uporabniki, ki želijo 
osvežiti znanje o dvojiških številih. Gradivo lahko uporabijo za samostojno učenje, lahko pa 
služi učiteljem kot pomoč pri razlagi ali utrjevanju snovi, npr. pri matematiki, računalniških 
predmetih ali računalniškem krožku. Igro lahko nadgradimo še za ostale številske sisteme in za 
različne nivoje težavnosti.

Cilji didaktičnega interaktivnega gradiva so, da učenec:
− spozna dvojiška števila,
− razume koncept razbitja števila na dvojiška števila,
− zna uporabiti ta koncept pri pretvarjanju števil, iz desetiškega v dvojiško število,
− zna pretvoriti iz dvojiškega v desetiško število.

Koraki izdelave sledijo v nadaljevanju. Priimek osebe, ki je delala določen korak, je zapisan v 
oklepaju. Ostali koraki so bili narejeni skupaj s kolegico Vesno Jovanovič (Jovanovič, 2011).
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Koraki pri izdelavi didaktične interaktivne igre:
1. Izbira teme in zbiranje idej.
2. Učenje programa Blender.
3. Razdelitev dela in izdelava izdelkov:

• uvodni motivacijski video (Kristan):
◦ objekt profesorja (telo, obleka, lasje, teksture, kosti, animacija),
◦ snemanje začetnega govora, ki ga dodamo profesorju,
◦ prizor hodnika (teksture sten, rože, vrata),
◦ prizor jame (teksture ozadja, navodila),

• video v učilnico (Kristan):
◦ prizor učilnice (mize, stoli, kateder, rože, omare, tabla, stene, teksture, gumbi, 

animacija),
• učilnica:

◦ objekti gumbov, puščici naprej in nazaj (Kristan),
◦ tabla z vso teorijo (Kristan),
◦ vaje ob zaključku vsakega teoretičnega sklopa (Jovanovič):

▪ vaje po prvem sklopu: Odpri sef 1, Razdeli bonbone, Uravnovesi tehtnico, 
Sestavi palico, Pretvori števila,

▪ vaje po drugem sklopu: Odpri sef 2, Koliko je dolga palica, Pretvori števila,
▪ izris vseh objektov, animacija, interakcija,

• jama s testi:
◦ animacija profesorja, ki čaka (Kristan),
◦ gumbi s testi, dodajanje vrvi za pravilno rešen test, vsi testi v celoti (Jovanovič),
◦ testi: Odpri sef 1, Tehtnica, Pretvori 1, Odpri sef 2, Palice, Pretvori 2 

(Jovanovič),
• končni video (Kristan):

◦ animacija profesorja, ki pleza na svobodo,
◦ okolica (vrv, trava),
◦ dodajanje zvoka.

4. Testiranje testov in popravljanje napak (Jovanovič).
5. Povezava vseh datotek in videov v eno samo datoteko (Jovanovič).
6. Testiranje igre in popravljanje napak.
7. Naslovnica igre (Kristan).
8. Test za učence (Kristan).
9. Testiranje učencev na osnovnih šolah.
10. Analiza testov.
11. Anketna vprašanja in osnutek spletne strani.
12. Implementacija spletne strani na šolskem strežniku (Kristan).
13. Spletna anketa (Jovanovič).
14. Posodobitev igre za internetno verzijo (Jovanovič).
15. Nalaganje igre in videov na spletni strežnik (Jovanovič).
16. Analiza anket iz spletne strani.

Igra je na priloženem CD-ju, okrnjena verzija pa je tudi na šolskem strežniku 
http://hrast.pef.uni-lj.si/~drbinarko/.

5



Diagram: Struktura didaktične
interaktivne igre

6

NASLOVNICA

UVODNI VIDEO

VIDEO V UČILNICO

UČILNICA

ZAČNI – UVOD

1. POGLAVJE

VAJE

2. POGLAVJE

VAJE

ŽE ZNAM

V JAMI

ODPRI SEF 1

TEHTNICA

PRETVORI 1

ODPRI SEF 2

PALICE

PRETVORI 2

SPLEZAJ VEN –
 REŠI PROFESORJA

(ko pravilno reši vse teste)

KONČNI VIDEO

ODPRI SEF 1

RAZDELI BONBONE

URAVNOVESI TEHTNICO

SESTAVI PALICO

PRETVORI ŠTEVILA

ODPRI SEF 2

KOLIKO JE DOLGA PALICA

PRETVORI ŠTEVILA

uvodna
motivacija

teorija z vajami

preverjanje
znanja

zaključek



4.2.   GRAFIČNA PODOBA

Učencu  je  predstavljena  zanimiva  grafična  podoba  v  obliki  3D  igre,  ki  je  opremljena  z 
animacijami  in  zvokom.  Izobraževalno  gradivo  omogoča  predstavitev  teorije,  sprotno 
utrjevanje znanja s primeri, možnost izbire med sklopi snovi in končno preverjanje znanja.

Opis igre:
1. Igra  se  začne  z  naslovnico,  kjer  je  zapisana  tema  igre,  avtorici  in  nekaj  slikovnih 

izsekov iz igre za motivacijo.

Slika 1: Naslovnica igre

2. S klikom na gumb Začni, se začne uvodni govor profesorja, ki napove temo igre. Na 
poti  do  učilnice  profesor  pade  v  jamo,  kjer  najde  listek  z  navodili.  V navodilih  je 
zapisan cilj igre – rešiti profesorja iz jame tako, da se učenec nauči dvojiški številski 
sistem.

Slika 2: Profesorjev govor

Slika 3: Profesor v jami

Slika 4: Navodilo (Jovanovič, 2011)
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3. Učenec gre v učilnico, kjer se nauči snov in dela interaktivne vaje, lahko pa teorijo 
preskoči in začne takoj reševati teste, ki bodo rešili profesorja. V učilnici lahko učenec 
enostavno prehaja med poglavji in vajami s pomočjo menija na levi strani table. Vaje so 
interaktivne. Učenec jih rešuje s klikanjem na objekte, povratno informacijo dobi takoj 
z zvočnim signalom in napisom.

Slika 5: Učilnica Slika 6: Teorija v učilnici

4. Nekaj prizorov vaj:

Slika 7:  Vaja Odpri sef 1 
(Jovanovič, 2011)     

Slika 8: Vaja Uravnovesi tehtnico  
(Jovanovič, 2011)     

Slika 9: Vaja Sestavi palico 
(Jovanovič, 2011)

5. Učenec prosto prehaja med učilnico in jamo, kjer mora pravilno rešiti vseh 6 testov. 
Pravilno rešen test se označi z zeleno kljukico. Z vsakim pravilno rešenim testom dobi 
učenec kos vrvi. Ko vse teste reši pravilno, ima ravno dovolj vrvi, da lahko profesor 
spleza iz jame na svobodo.

Slika 10:  Profesor v jami s testi  
(Jovanovič, 2011)     

Slika 11: Primer testa Pretvori 2  
(Jovanovič, 2011)   

Slika 12: Profesor spleza na 
svobodo
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5.   3D RAČUNALNIŠKA GRAFIKA IN BLENDER

Računalniška grafika je vizualizacija realnega ali nerealnega sveta s pomočjo računalnika – 
kreiranje, shranjevanje in manipulacija modelov in slik. Začetki računalniške grafike segajo v 
leto 1960, ko je pri Boeingu zaposleni oblikovalec William Fetter skušal izdelati 3D sheme 
človeškega telesa pri dizajnu pilotske kabine s pomočjo risalnika. 1963 je Ivan Sutherland iz 
MIT za doktorsko disertacijo naredil prvi interaktivni sistem za računalniško grafiko, ki ga je 
poimenoval  skicirka (ang.  Sketchpad).  To je  bil  prvi  grafični  vmesnik,  ki  je  kasneje  dobil 
kratico GUI (ang. Graphic user interface) (Erzetič,  Gabrijelčič, 2010).

 

Slika 13: 3D shema človeškega telesa (http://wanlinksniper.blogspot.com/2009/10/william-fetter-and-boeing-
man.html)

Računalniška grafika se je sčasoma vedno bolj razvijala. Prvi poskusi 3D grafike so bili zelo 
grobi  in  v  glavnem mrežni  modeli  objektov.  Da bi  objekt  lahko pridobil  na  ločljivosti,  še 
posebno ob približevanju,  je  bila  takrat  edina  možnost  povečanje  števila  poligonov,  kar  je 
podaljšalo čase izračunov in obremenilo pomnilnik in procesor.

  

Slika 14: Žični modeli (ang. Wireframe): krogla, torus, opičja glava – že narejeni objekti v programu Blender

V 80. in 90. letih so izboljšali realen izgled računalniških tvorb do te mere, da jih v nekaterih 
primerih ne ločimo od pravega sveta. Še posebno je to vidno v filmski industriji (Zvezdne steze 
in Tron).

Slika 15: Posnetek iz filma Tron (http://www.studiobriefing.net/2010/12/movie-reviews-tron-legacy/)
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Prvi celovečerec, ki je bil narejen izključno s 3D tehniko je Toy story iz leta 1995 (Slika 16:  
http://www.onlygoodmovies.com/blog/good-movies/good-rated-g-movies/),  sledila  pa  mu  je 
cela  vrsta  podobnih  –  Shrek,  Ledena  doba  (Slika  17:  http://iceage.wikia.com/wiki/  
List_of_Ice_Age_characters), Avtomobili,  Jaz, baraba (Erzetič,  Gabrijelčič, 2010).  Zadnjih 
nekaj  let  se  pojavlja  vedno  več  filmov,  ki  so  tridimenzionalni,  npr.  Avatar  (Slika  18:  
http://www.wallconvert.com/converted/avatar-neytiri-wallpapers_16285_1920x1200-
5248.html,  http://www.moviephotogallery.com/data/media/11/avatar_144.jpg)  ali  trenutno 
najnovejši Smrkci.

Slika 16:  Toy story   Slika 17: Ledena doba        

    

Slika 18: Prizora iz filma Avatar

Ker  je  računalniška  grafika  vizualizacija  in  manipulacija  nekega  objekta,  bomo  določen 
koncept  lažje  in bolje  usvojili,  če  si  ga predstavljamo.  Ker  pa je  vedno večji  poudarek na 
realnem upodabljanju,  smo za  izdelavo  didaktične  interaktivne  igre  uporabili  enega  izmed 
mnogih programov za delo s 3D računalniško grafiko, in sicer Blender. Za Blender smo se 
odločili  iz  preprostih  razlogov:  ker  je  prostodostopen,  odprtokoden,  zmogljiv  in  dobro 
dokumentiran.

Najbolj  znani  komercialni programi za 3D računalniško grafiko so npr.  Maya, 3ds Max in 
Zbrush.  Veliko pa je tudi  brezplačnih ali  prostodostopnih,  npr.  Blender,  3D Canvas,  Art of 
Illusion in Gmax (http://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics_software).

5.1.   OSNOVE BLENDERJA V KONTEKSTU DIPLOMSKEGA 
DELA

Namestitev Blenderja je podrobno opisana v dodatku diplomskega dela, zato bomo začeli kar z 
osnovami. Ko program zaženemo, se nam najprej odpre takšno okno.

Slika 19: Začetno okno v Blenderju
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Zanimivost Blenderja je v njegovih oknih, ki jih lahko poljubno razširjamo, ožamo, dodajamo 
in odstranjujemo, vse v enem glavnem oknu. Prednost tega je v tem, da lahko za nek objekt 
opazujemo več stvari hkrati. 

Slika 20: Prvo podokno na levi nam prikazuje 3D pogled, drugo podokno prikazuje animacijo  
kosti, tretje podokno prikazuje sestavljeno animacijo človeka, govora, kamere, svetila. Pod temi  

tremi podokni je časovna premica za manipulacijo z animacijo, še pod njo pa okno z gumbi.

Enostavno lahko razdelimo okno na dva dela tako, da se z miško postavimo na črto, ki loči 
glavno okno in okno z gumbi. Z desnim klikom potrdimo, da želimo razdeliti okno (split area). 
Namesto miške se nam pokaže črta. Prestavimo črto tja, kamor želimo dodati novo okno in 
potrdimo z levim klikom ali opustimo z desnim klikom.
Na enak način združimo več oken. Z desnim klikom na razdelilno črto izberemo združitev (join  
areas). S kurzorjem pokažemo, v katero smer naj okni združi. 

Slika 21: Zapiranje desnega podokna

Če  želimo  razširiti  določeno  okno  čez  cel  ekran,  se  z  miško  pomaknemo  na  to  okno  in 
pritisnemo  SHIFT  +  preslednica,  in  enako  za  nazaj  v  prvotno  stanje.  Okno  z  gumbi  je 
enostavno za manipulacijo,  saj  lahko povečujemo in zmanjšujemo gumbe (CTRL + scroll), 
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premikamo gumbe v levo in desno (scroll) ali pa jih premikamo gor in dol (SHIFT + scroll). 
Blender pozna veliko različnih tipov oken, ki jih vidimo, če kliknemo na mrežo v menijski 
vrstici.

Slika 22: Tipi podoken

Tipi podoken so:
− scripts window: okno za programiranje svojih skript v programskem jeziku Python,
− file browser: okno, ki prikazuje dokumente,

Slika 23: Oznake v podoknu dokumentov

− image browser: okno, ki prikazuje dokumente, le da so dokumenti prikazani z ikonami,
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− node editor (SHIFT + F3): za materiale in zahtevnejše teksture, kjer upoštevamo 
ambientno, difuzno in zrcalno komponento,

Slika 24: Urejevalnik vozlišč

− Buttons Window (SHIFT + F7): okno z gumbi,

Slika 25: Okno z gumbi z vsemi podokni in podskupinami
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− Outliner (SHIFT + F9): predstavlja hierarhični pogled na objekte in možnost, da 
vidimo, kako so objekti med seboj povezani. Hitro lahko označimo skupino objektov, 
če imamo zelo kompleksen prizor.

Slika 26: Strukturni prikaz objektov

− User preferences: nastavitve in lastnosti za komunikacijo z Blenderjem,
− Text Editor (SHIFT + F11): zapiski o objektih, modelih in prizorih, programiranje v 

Pythonu,

Slika 27: Del kode (Jovanovič, 2011)

− Audio Window: prikaže valovanje zvoka, ki ga naložimo,

Slika 28: Naložen zvok »govor«

− Timeline: časovna premica, kjer manipuliramo z animacijo,

Slika 29: Časovna premica, kjer so gumbi za začetek in konec animacije, avtomatsko dodajanje ključev in  
glasnost

− Video Sequence Editor (SHIFT + F8): urejevalnik videa,
− UV/Image Editor (SHIFT + F10): enostavni urejevalnik slik in tekstur,
− NLA Editor (CTRL + SHIFT + F12): NeLinearna Animacija, mešanje več animacij 

skupaj (npr. hoja in mahanje roke),

Slika 30: Prepletanje animacij ravnine, kamere, valja, profesorja in govora
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− Action Editor (SHIFT + F12): animacija celotnega lika – vsaka kost posebej,

Slika 31:  Ključi, kjer se naredi premik za vsako kost posebej
  

Slika 32: Krivulja animacije kamere  
glede na lokacijo

− IPO Curve Editor (SHIFT + F6): grafična reprezentacija animacije objekta, npr. 
kamere,

− 3D View (SHIFT + F5): 3D pogled iz različnih zornih kotov.

Slika 33: Rastlina v smeri na ravnino xz in iz smeri kamere

Opomba:
Zelo pomemben del tipkovnice je numerični del (ki nima enakih lastnosti kot številčnica nad 
črkami) in tretji gumb na miški. Če imamo prenosni računalnik, se da Blender nastaviti drugače 
in imajo druge tipke lastnosti, ki jih ima sicer numerični del. Več o teh nastavitvah najdemo na 
strani: http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Tutorials/Animation/BSoD/Character_Animation/
Laptop_NumPad. Pri miški pa uporabljamo 3 gumbe, levi klik, desni klik in sredinski klik. Če 
imamo miško s  samo enim gumbom (Apple)  ali  dvema (prenosnik),  si  lahko  v  Blenderju 
pomagamo s kombinacijo tipk na tipkovnici in miško, ki jo imamo. Več o teh kombinacijah 
najdemo    na    strani:    http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual/Interface/Keyboard_and
_Mouse#Mouse_Button_Emulation. 
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Numerični del tipkovnice se uporablja za različne poglede na objekt. Najbolj uporabljene so 
številke

• 0: pogled iz kamere,
• 1: pogled od spredaj (naris),
• CTRL + 1: pogled od zadaj,
• 3: pogled iz desne strani (stranski ris),
• CTRL + 3: pogled iz leve strani,
• 5: preklapljanje med ortografsko in perspektivno projekcijo,
• 7: pogled od zgoraj (tloris),
• CTRL + 7: pogled od spodaj.

Prav tako imajo posebne lastnosti gumbi na miški:
• levi gumb: potrditev transformacije, klikanje na gumbe v oknu z gumbi, prestavljanje 

3D kurzorja za dodajanje novih objektov,
• desni gumb: označevanje objekta, preklic transformacije,
• sredinski gumb: če držimo sredinski gumb in premikamo miško, lahko obračamo 

pogled v 3D oknu,
• scroll (kolešček): približevanje prizora,

◦ CTRL + scroll: premikanje prizora levo in desno,
◦ SHIFT + scroll: premikanje prizora gor in dol.

Posebnost programa Blender je v tem, da moramo objekt klikniti z desnim miškinim gumbom, 
če ga želimo označiti. Šele nato lahko nad objektom izvršujemo transformacije. Zelo uporabni 
sta tudi kombinaciji tipk CTRL + Z in CTRL + Y, ki ju poznamo v skoraj vseh programih za 
razveljavitev korakov in za ponovno uveljavitev.

Blender prikazuje 3D objekte na 2D zaslonu s pomočjo dveh projekcij, in sicer z ortografsko in 
perspektivno. Pri ortografski projekciji so projekcijske osi vzporedne oziroma paralelne, zato 
se razdalje na projekciji ohranijo. Ortografsko projekcijo navadno uporabimo pri tehničnem 
risanju, kjer nas zanima tloris, naris in stranski ris. Pri perspektivni projekciji pa se projekcijske 
osi sekajo v točki, v kateri je pozicionirana kamera. Navadno jo uporabimo pri risanju objektov, 
saj imamo boljši vpogled v realno sliko – kateri objekt je bliže kameri in kateri je bolj oddaljen.

Blender  pozna tri  linearne  transformacije.  To so  prestavljanje  (Grab),  skaliranje  (Scale)  in 
rotacija (Rotation). Objekt manipuliramo z začetnicami teh transformacij. Torej, če bi želeli 
prestaviti objekt, pritisnemo tipko G, prestavimo z miško objekt tja kamor želimo in potrdimo z 
levim klikom. Podobno objekt skaliramo in rotiramo. Veliko se uporabljajo tudi sestavljene 
transformacije, ki so še vedno linearne. Na primer, da bi želeli objekt najprej skalirati samo po 
x-smeri,  rotirati  okoli  z-osi  in premakniti  za 5 enot po pozitivni x-osi.  To lahko enostavno 
naredimo s črkami S → X, R → Z, G → X → 5. To pomeni, da najprej pritisnemo črko S, nato 
X in z miško potrdimo, koliko se naj razširi. Potem pritisnemo R, nato Z in z miško pokažemo, 
koliko se naj zarotira. Na koncu pa pritisnemo še G, nato X in nato še 5, kjer se objekt prestavi 
za 5 enot  in  potrdimo z levim klikom ali  pritisnemo  ENTER.  Seveda lahko naredimo tudi 
inverzne transformacije. Če smo prej prestavili objekt za 5 enot po pozitivni x-osi, sedaj želimo 
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prestaviti za 5 enot po negativni x-osi. To naredimo z G → -5. Enako lahko naredimo npr. z 
rotacijami. R → -45 pomeni, da bomo objekt zavrteli za 45 stopinj v nasprotno smer glede na 
os, okrog katere vrtimo.

Ko narišemo nek objekt, je avtomatsko prikazan v načinu  Object Mode,  nad katerim lahko 
izvršujemo le zgornje tri linearne transformacije. Če bi želeli še bolj spremeniti in oblikovati 
objekt, ga moramo prestaviti najprej v  Edit Mode. To naredimo s pomočjo tipke  TAB ali pa 
kliknemo  v  menijski  vrstici  (Slika  34).  Ko  je  objekt  pripravljen  na  oblikovanje,  lahko 
oblikujemo posebej točke (vozlišča) objekta, robove, ploskve, lahko ga poljubno podaljšujemo 
s tipko E (ang. extrude, izvleči), ki jo uporabimo enako kot linearne transformacije.

Slika 34: Preklapljanje med različnimi stanji

Pri risanju objektov bomo uporabljali le  Object in Edit Mode,  Weight Mode se uporablja pri 
animaciji človeka, kjer »pobarvamo« del objekta, ki se bo premikal z določeno kostjo.

Če želimo pogledati, kako izgleda naš objekt v realnosti, ga prikažemo s tipko F12 (render). V 
funkcijskih  tipkah  se  skriva  tudi  veliko  bližnjic.  Na  primer  F1 se  uporablja za  odpiranje 
dokumentov,  F2 za shranjevanje dokumentov,  F3 za shranjevanje slike v jpg formatu in tako 
naprej.

5.2.   RISANJE PRIZORA UČILNICE

Na konkretnem primeru bomo razložili, kako se naredi enostaven prizor, kjer bomo zajeli vse 
glavne značilnosti  risanja  in  oblikovanja  objektov.  Narisali  bomo učilnico,  kjer  bodo stoli, 
mize, rastline, posode in tabla. Na tem mestu ne bomo razložili, kako smo naredili profesorja, 
ker je prezahtevno in bi bilo diplomsko delo preobsežno. Vendar pa je pomembno, zato bomo 
izdelavo profesorja naredili v obliki video vodiča, ki ga bomo priključili diplomskemu delu kot 
dodatek.

Preden se lotimo risanja  učilnice,  si  moramo vsaj  malo predstavljati,  kako bo izgledala  na 
koncu. Razmisliti  moramo o tem, katere in koliko objektov bomo vključili v prizor. Začeli 
bomo kar z Blenderjem in njegovimi pravilnimi geometrijskimi telesi – kockami in kroglami.

Ko rišemo objekte, imamo vedno več različnih poti, da narišemo nek objekt. Ideja za stol z 
Booleanovimi operatorji je uporabljena iz knjige 3D od točke do upodobitve, saj je elegantno 
uporabljen  logični  NE,  kar  dokazuje,  da  je  Booleanova  logika  zares  uporabna  na  večih 
področjih (Erzetič,  Gabrijelčič, 2010).
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• Odpremo program Blender in si najprej razdelimo okno na dve podokni.

Slika 35: Na levi strani imamo pogled od  spredaj (1), na desni pa pogled iz  
strani (3). Večkrat bomo uporabili tudi pogled od zgoraj (7).

• Začnemo s kocko, ki jo že imamo. Najprej moramo narediti kvader, iz katerega bomo 
kasneje naredili stol, zato bomo najprej podaljšali zgornjo ploskev kocke za dvakratno 
dolžino:
◦ TAB za prehod v Edit Mode, izklopimo še manipulator, da nas ne moti,
◦ a (ang. all), da odznačimo vse točke in izberemo gumb Face select mode,
◦ izberemo zgornjo ploskev – lice in ker ga želimo podaljšati, pritisnemo 

E → 2 → ENTER, saj ga podaljšamo dvakratno.

Slika 36: Obkroženi so gumbi Edit mode,  
manipulator in Face select mode

Slika 37: Zgornjo ploskev izvlečemo za faktor 2

• Naslonjalo bo malenkost izbočeno, zato izberemo Vertex select mode, označimo zadnji 
dve točki tako, da označimo najprej eno, držimo  SHIFT in označimo še drugo in ju 
potisnemo ven z G → Y. Lahko ju še malenkost skaliramo navzven, ampak ni nujno (S).

• Ko to naredimo, objekt spet spremenimo nazaj v Object mode s tipko TAB.
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Slika 38: Označimo zadnji dve točki in ju potisnemo navzven v pogledu 3

• Za vsak slučaj odznačimo vse z a in se prestavimo na 2. sloj (ang. Layer), kjer dodamo 
nov objekt, s katerim bomo izrezali naš stol, ki je zaenkrat še kvader:
◦ pritisnemo preslednico oz. SPACE/Add/Mesh/Cube,
◦ v pogledu 7 zožamo po y-smeri: S → Y in razširimo po x-smeri: S → X,
◦ v pogledu 1 prestavimo kvader malenkost nižje po z-smeri: G → Z.

Slika 39: Prestavimo se na 2. sloj

Slika 40: Razširimo po x-osi in zožamo po y-osi

• Označimo oba sloja skupaj s tipko SHIFT, da bomo lahko odšteli kvader od stola:
◦ najprej moramo nujno označiti stol, s tipko SHIFT nato označimo še kvader,
◦ odštejemo z  W/Difference in  takoj  naprej  pritisnemo  G → X → 5,  saj  ko  smo 

uporabili logični ne, se je avtomatsko naredil dvojnik, ki smo ga sedaj prestavili za 
5 enot v desno po x-osi,

◦ kvader za odštevanje bomo še potrebovali, lahko pa zbrišemo ostanek podvojenega 
stola – označimo in pritisnemo X ali Delete,
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Slika 41:  Označimo oba sloja     Slika 42: Odštejemo z logičnim ne

Slika 43: Dvojnik premaknemo v desno   Slika 44: Zbrišemo ostanek podvojenega stola

◦ označimo kvader in v pogledu 7 rotiramo za 90 stopinj z R → 90,
◦ kvader prestavimo nazaj na lokacijo stola z G → X → -5, kjer ga bomo spet odšteli,
◦ ponovno označimo najprej stol,  nato s tipko  SHIFT še kvader in ga odštejemo z 

W/Difference,  nato premaknemo dvojnik z  G → X → 5 in ostanek podvojenega 
stola zbrišemo z X.

Slika 45: Rotiran kvader prestavimo na 
prejšnjo lokacijo 

Slika 46: Prikažejo se nam že štiri noge stola

• Sedaj že imamo noge stola, izoblikovati moramo še naslonjalo:
◦ označimo kvader in ga premaknemo v z-smeri z G → Z, da bo tako kot na sliki 47,

Slika 47: Premik kvadra do naslonjala

◦ kvader prestavimo nazaj na prejšnjo lokacijo z G → X → -5,
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◦ zgornjo ploskev dvignemo v Edit mode-u tako, da označimo zgornjo ploskev (Face 
select mode) in pritisnemo G → Z, spremenimo nazaj v Object mode s tipko TAB,

◦ označimo  najprej  stol  in  nato  še  kvader  s  tipko  SHIFT in  ju  odštejemo  z 
W/Difference, premaknemo dvojnik za 5 enot z G → X → 5, ostanek podvojenega 
stola zbrišemo z X in kvader prestavimo na prejšnjo lokacijo z G → X → -5,

◦ v pogledu 7 zasučemo kvader za 90 stopinj z R → 90,
◦ v pogledu 1 se prestavimo v Edit mode, odznačimo vse objekte z a, izberemo Face 

select mode, izberemo sprednjo ploskev in jo potegnemo ven v y-smeri z G → Y,
◦ v pogledu 7 izberemo Vertex select mode in izberemo točki pri naslonjalu, v pogledu 

3 pa ju premaknemo z G → Y v y-smeri, tako da bosta stranici vzporedni,

Slika 48: Točki premaknemo v y-smeri, da 
bosta stranici vzporedni

Slika 49: Stol po operaciji odštevanja

◦ spremenimo v Object mode, označimo stol in kvader s tipko SHIFT in ju odštejemo 
z W/Difference, premaknemo dvojnik z G → X → 5 in izbrišemo cel dvojnik z X.

• Naslonjalo  bomo  spet  naredili  na  2.  sloju.  Najprej  odznačimo  vse  objekte  z  a,  se 
pomaknemo na 2. sloj in dodamo novo kocko z Add/Mesh/Cube:
◦ premaknemo kocko za eno enoto višje z G → Z → 2,
◦ v pogledu 1 zožamo s S → Z,
◦ v pogledu 3 zožamo s S → Y,
◦ vključimo oba sloja in naslonjalo pomaknemo na pravo mesto z  G in  R, če je še 

premajhen, ga popravimo s skaliranjem S,

Slika 50: Zožitev po z-smeri in y-smeri Slika 51: Naslonjalo pomaknemo na 
pravo mesto

◦ naslonjalo prestavimo na 1. sloj z M in kliknemo na prvi okenček, tako kot kaže 
slika 52.
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Slika 52: Menjava slojev

• Na 2. sloj lahko sedaj dodamo prečke med nogami stola:
◦ z  a najprej  vse  odznačimo,  v  2.  sloju  dodamo  valj  z  Add/Mesh/Cylinder,  kjer 

pustimo parametre pri miru,
◦ v pogledu 1  zožamo s  S → X,  v pogledu 3 zožamo s  S → Y,  v pogledu 1 pa 

rotiramo z R → 90,
◦ z M prestavimo prečko na 1. sloj,
◦ uporabimo G → Y in G → Z, da premaknemo prečko na pravo mesto, skaliramo s 

S → X, da prečka ne gleda čez nogi stola,
◦ podvojimo prečko s SHIFT + D in jo premaknemo do prvih dveh nog z G → Y,
◦ označimo obe prečki s tipko SHIFT, ju v pogledu 7 podvojimo s SHIFT + D in ju 

zarotiramo z R → 90. Tako dobimo končno obliko stola.

Slika 53: Prečka med zadnjima 
nogama stola

Slika 54: Prečko podvojimo na sprednjo stran Slika 55:  
Združimo objekte

• Vse objekte, ki smo jih naredili, združimo v en sam objekt tako, da najprej vse objekte 
označimo s pomočjo tipke SHIFT in jih združimo s CTRL + J.

Sedaj, ko imamo narejen en stol, ga lahko poljubno podvajamo in točno to bomo naredili. Še 
prej pa naredimo šolsko klop z dvema stoloma.

Za vsak slučaj shranimo trenutno blend datoteko kot  File/Save as, poiščimo svojo mapo in 
shranimo npr. kot ucilnica.blend.

• Najprej podvojimo stol in nato dodamo novo kocko, ki jo bomo spremenili v kvader, 
dovolj velik za šolsko mizo. Uporabimo SHIFT + D, G → X in Add/Mesh/Cube, ki jo 
razpotegnemo v kvader s S → X, tako da bo zgledalo, kot je na sliki 56.
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Slika 56: Dodali smo nov objekt kocke in jo preoblikovali v obliko bodoče mize, na sliki si  
sledijo pogled od spredaj, od strani in od zgoraj

• Sedaj na 2. sloju naredimo podoben kvader, ki ga bomo z booleanovim operatorjem 
odšteli od mize, tako kot smo to naredili pri stolu s pomočjo W/Difference.

Slika 57: Odšteli smo prvi kvader in izbrisali  
podvojeni ostanek mize

• Kvader odštejemo dvakrat in na koncu dobimo mizo.

Slika 58: Slika obeh stolov in mize v vseh štirih pogledih

Učilnica je po navadi sestavljena iz več vrst klopi, zato bomo naredili 4 kolone po 3 vrste klopi. 
Da  ne  bomo  dvanajstkrat  podvojili  klop,  obstaja  bolj  elegantna  rešitev,  in  sicer  uporaba 
Modifier-ja Array. 
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• Podvojili bomo klop, ker jo bomo kasneje malenkost spremenili, saj bo to kateder.
• Prvotno klop in oba stola bomo združili v en objekt s CTRL + J.
• Uporabimo Modifier Array, ki ga najdemo v oknu z gumbi in nastavimo na naslednje 

vrednosti:
◦ fixed count = 3, ki naredi 3 kopije istega objekta,
◦ pri vključenem relative offset pa X = 0, Y = 1.5, Z = 0, ki te 3 kopije postavi glede 

na dvojnike po x, y in z osi z določenimi razdaljami,
◦ potrdimo s klikom na apply.

Slika 60: Uporaba prvega modifier-ja

Slika 61: Uporaba drugega modifier-ja
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• Sedaj imamo v eni vrsti tri klopi. Če želimo imeti 4 take vrste, moramo dodati še en 
modifier array z naslednjimi vrednostmi:
◦ fixed count = 4,
◦ relative offset X = 0, Y = 0, Z = -2.0,
◦ potrdimo s klikom na apply.

Klopi imamo postavljene in povezane med seboj, saj če označimo samo en stol, se označi vseh 
12 klopi.  Sedaj  se  bomo posvetili  še  katedru.  Najprej  ga  bomo obrnili  v  nasprotno smer, 
odstranili en stol, preostalega bomo pa malce zasukali.

Slika 62: Kateder

Vsaka  učilnica  ima  po  navadi  tudi  omare,  regale  in  kakšno rastlino.  Trenutno  imamo vse 
objekte na 1. sloju, zato lahko omare naredimo na 2. sloju, rastline pa v 3. sloju.
Za omaro bomo uporabili kar kvader, kateremu bomo kasneje dodali teksturo. Lahko sestavimo 
tudi več kvadrov skupaj, za kljuke pa smo uporabili kroglo (UV Sphere), kjer smo spremenili 
nastavitve (Slika 63). Kroglo smo skalirali po dolžini in jo podvojili tja, kjer bodo vrata in 
predali. Ko vključimo oba sloja – klopi in omaro, omaro rotiramo in premaknemo na pravo 
mesto.

Slika 63: UV Sphere
Slika 64: Žični model  

omare

Slika 65: Omara s kljukami v treh pogledih Slika 66: Omara in klopi
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Naredili bomo enostavno rastlino, da bo učilnica izgledala bolj realno. Pomaknemo se na 3. 
sloj in začnemo z loncem – kroglo. 

• Dodamo kroglo Add/Mesh/UVsphere, kjer spet spremenimo nastavitve na manj krožnic 
(Segments=8, rings=8).

• S tipko TAB gremo v Edit Mode, z a odznačimo vse in označimo samo eno krožnico s 
kombinacijo tipk SHIFT  + ALT + desni klik (Slika 67).

Slika 67: Označimo eno krožnico
Slika 68: Krožnico  

razširimo ven

• Krožnico razširimo s S (Slika 68).
• Med zgornji dve krožnici bomo dodali dodatne krožnice s tipkami CTRL + R in potrdili 

z levim klikom ali s sredinskim klikom, ki nam jih avtomatsko postavi na sredino.
• Spet rob posode razširimo s S in ga premaknemo nižje, da bo rob vzporeden z G → Z.

Slika 69: Dodamo novo krožnico in jo skaliramo Slika 70: Premik krožnice po z-osi

• Vstavimo še eno krožnico s CTRL + R, jo z G → Z premaknemo do roba posode in jo 
še skaliramo, da bo vzporedna robu.

Slika 71: Vstavimo novo krožnico Slika 72: Krožnico premaknemo in skaliramo

• Odznačimo krožnico z  a in označimo notranjih 9 vozlišč. Pomagamo si s tipko  B in 
narišemo pravokotnik, znotraj katerega naj bodo označene točke (Slika 73). Če bi še 
enkrat pritisnili B, bi se nam pokazal krog, s katerim lahko označimo več točk naenkrat.

Slika 73: Tipka B Slika 74: Označenih notranjih 9 točk Slika 75: Točke premaknemo navzdol
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• Označene točke premaknemo navzdol z G → Z.

Sedaj imamo narejen lonec za rastlino, zato se lahko premaknemo nazaj v Object Mode s tipko 
TAB in odznačimo objekt s tipko a, ker bomo sedaj narisali še list rastline.

• Vstavimo ravnino Add/Mesh/Plane in jo skaliramo po y-osi s S → Y.
• V Edit Mode stranski dve točki izvlečemo štirikrat po x-osi z E → X.
• V Object Mode rotiramo pravokotnik postrani z R → levi klik.

Slika 76: Vstavljanje ravnine

Slika 77: Štirikrat izvlečemo Slika 78: Pravokotnik rotiramo

• V Edit Mode bomo uredili obliko lista tako, da bomo vsak par točk malenkost zožali ali 
razširili s tipko S, zadnji par točk pa bomo združili v eno točko:
◦ označimo eno točko in jo zbrišemo z X → Vertices,
◦ ostale 3 točke označimo in jih povežemo v ploskev s tipko F (face),
◦ zgornjo točko poravnamo na sredino z G → Y.

• Razdelimo list na več ploskev, da ga bomo lahko ukrivili, tako da dodamo krožnici s 
CTRL + R.

Slika 79: Vsak par  
točk skaliramo

Slika 80: Zbrišemo 
zgornjo točko

Slika 81: Združimo 
točke v ploskev

Slika 82: Zgornjo točko  
premaknemo na sredino

Slika 83: Dodamo 
dve novi krožnici
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• List ukrivimo z naslednjimi koraki:
◦ izberemo spodnje 4 točke in jih premaknemo bolj navpično z G → X,
◦ izberemo predzadnje 4 točke in jih premaknemo bolj vodoravno z G → Z,
◦ izberemo 5 zgornjih preostalih točk in jih premaknemo z G → Z,
◦ izberemo še zadnjo točko in jo premaknemo z G → Z,
◦ robove upognemo tako, da zunanje točke premaknemo navzdol in navznoter.

Slika 84: Prepogibamo list vodoravno in navpično Slika 85: Robove upognemo navznoter

• V Object Mode list premaknemo v lonec in ga skaliramo na primerno velikost.

Slika 86: List premaknemo v sredino lonca, slika prikazuje pogled od  
spredaj, iz strani in od zgoraj

• List 5-krat podvojimo in vsakega posebej zarotiramo za 60 stopinj, s kombinacijo tipk 
SHIFT + D in takoj R → 60 (to ponovimo petkrat). Na tem mestu ne bomo uporabili 
Modifier-ja Array, saj bomo kasneje vsak list posebej malenkost spremenili.

Slika 87: List petkrat podvojimo in zarotiramo Slika 88: Naredimo drug nivo listov

• Označimo vseh 6 novih listov in jih podvojimo s SHIFT + D, pomaknimo jih navzdol z 
G → Z, zarotiramo za 30 stopinj z R → 30 in jih še po občutku skaliramo.

• Za bolj realen videz vsak list malo spremenimo v Edit Mode.
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Slika 89: Vsak list posebej malo spremenimo za bolj realen videz

Sedaj, ko smo narisali enostavno rastlino, bomo najprej vse liste združili v en objekt s CTRL + 
J in jih pogladili s klikom na gumb Set Smooth, v oknu z gumbi Link and Materials (Slika 90). 
Označimo še posodo, vendar je ne bomo zgladili na enak način, saj bi radi obdržali robove 
posode. Zato dodamo Modifier Subsurf, ki nam navidezno poveča število točk. V nastavitvah 
spremenimo spremenljivko  Level na  3 enote,  ostalo  pustimo in pritisnemo na  gumb  apply 
(Slika 91). Sedaj pa lahko uporabimo tudi funkcijo  Set Smooth, da bo posoda še bolj gladka 
(Slika 92). 

Slika 90: Gumb Set  
Smooth

Slika 91: Dodamo modifier Subsurf

Slika 92: Po uporabi funkcije Set Smooth, je rastlina končana

Ko vključimo  1.  in  3.  sloj,  lahko  rastline  skaliramo  na  primerno  velikost  in  jih  poljubno 
postavljamo  po  učilnici  s  pomočjo  podvojitve.  Postavili  jih  bomo na  ležečo  omaro  in  na 
kateder.
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Do popolne učilnice nam manjkajo le še stene, tabla in posode za pretakanje soka. Na 4. sloju 
bomo postavili samo eno stransko steno, eno sprednjo steno in tla. Na sprednjo steno bomo 
postavili še tablo. Vsi ti objekti bodo narejeni iz kocke (Cube) in zožani po globini. Na 5. sloju 
bomo naredili eno posodo in jo potem podvojevali in povečevali,  da bomo dobili primerne 
velikosti  – 1,  2,  4,  8,  16 in 32 enot.  Naredili  jo bomo zelo podobno kot zgornji  lonec od 
rastline, zato ne bomo še enkrat opisali podrobnega postopka. Posode bomo postavili na mizo 
za eksperimente, ki jo bomo kopirali od katedra in povečali. Končna učilnica je prikazana na 
spodnjih slikah. Vsi objekti so pobarvani s sivo barvo, ki je začetna barva novih objektov. V 
naslednjem poglavju bomo našim objektom dali nekaj barve in teksture, da bodo zgledali lepši 
in bolj realni. 

Slika 93: Učilnica s klopmi, stenami, tablo in rastlinami

Slika 94: Eksperimentalna miza s  
posodami in vrčem

5.3.   TEKSTURA IN MATERIAL IZRISANE UČILNICE

Ljudje imamo predstave o objektih (lesena miza, steklen kozarec, človeška koža) in cilj pri 
risanju objektov je bil realna slika. Zato moramo te lastnosti upoštevati tudi pri teksturiranju 
objektov, in sicer vzporedno s tem, za kakšen objekt gre. Verjetno bomo leseno mizo drugače 
teksturirali,  če  jo  bomo uporabili  v  katalogu za  prodajo  pohištva,  kot  pa recimo v otroški 
risanki, kjer nastopajo risani liki.

Material definira optične lastnosti objekta, njegovo barvo in odsevnost (zrcalnost). Tekstura je 
vzorec,  ki  ga  ima  nek  material,  na  primer  les,  zidaki  ali  marmor.  Odvisna  je  od  modela 
osvetlitve (Blinn, Phong, Lambert, SSS), od difuzne in zrcalne komponente, transparentnosti, 
reliefnih razlik (bump mapping), npr. praske in od tega, kako je 3D tekstura modela razgrnjena 
na 2D ravnino (UV mapping).  Blender  pozna več tipov osvetljevanja,  najpomembnejša sta 
senčenje z difuzno in zrcalno komponento ter sledenje žarku (ang. ray-tracing), ki je precej bolj 
realen, vendar tudi precej bolj obremeni procesor.
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Blender ima v oknu z gumbi podokno  Shading,  kjer se nahajajo vse nastavitve in lastnosti 
materialov, tekstur in modelov osvetlitve. Struktura teksturiranja je zelo kompleksna in je zato 
v diplomskem delu ne bomo podrobneje opisovali. Lotili se bomo enostavnega teksturiranja, ki 
smo ga uporabili pri igri.

Slika 95: Podokno Shading in prednastavljene nastavitve

Najprej bomo pobarvali mize in stole. Ker je les zelo težko teksturirati – uporabiti moramo več 
različnih tekstur, da dobimo izgled lesa, bomo raje uporabili sliko lesa, ki jo lahko naredimo s 
fotoaparatom na domači pisalni mizi. Za naše potrebe bo to čisto dovolj, saj ne potrebujemo 
povsem realnih lesenih miz za našo igro.

• Vklopimo samo 1. sloj, ker nas trenutno zanimajo samo klopi in označimo mize.
• V oknu z gumbi gremo na podokno  Shading, kjer dodamo nov material s klikom na 

gumb Add New (Slika 96).
• Material poimenujemo les (Slika 97).

Slika 96: Dodamo nov material

Slika 97: Poimenujemo 
material

• Dodamo novo teksturo v zavihku Texture (Slika 98), gremo na gumb Texture in dodamo 
nov tip teksture: Texture Type = Image (Slika 99), ker bo naša struktura kar slika.
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Slika 98: Dodamo  novo  
teksturo Slika 99: Dodamo nov tip  strukture

• Naložimo sliko z gumbom LOAD in izberemo našo sliko lesa.
• Ker se les ponavadi ne sveti, bomo dali specular komponento na 0.

• Vidimo, da so trenutno črte lesa navpično, mi bi jih pa želeli imeti vodoravno (Slika 
101), kar naredimo s pomočjo praznega objekta Empty:
◦ odznačimo vse z a, dodamo empty, SPACE/Add/Empty (Slika 102),
◦ v oknu Editing mu damo ime “empty les” (Slika 103),
◦ označimo spet klopi, gremo na  Shading, zavihek  Map Input, kjer označimo gumb 

Object in vpišemo ime praznega objekta: “empty les” (Slika 104),

Slika 101: Navpične črte lesa Slika 102: Dodajanje praznega objekta 
empty

Slika 103: Poimenujemo empty Slika 104: S katerim 
objektom je povezana slika
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◦ da  nam  ni  potrebno  vsakič  generirat  slike  z  F12 za  vsako  spremembo,  lahko 
uporabimo takojšnji predogled s SHIFT + P, kjer lahko opazujemo vse spremembe 
v realnem času,

◦ označimo  empty,  vključimo  skalirni  manipulator,  z  levim  miškinim  gumbom 
kliknemo na rdečo piko pri x-osi, vtipkamo 20 in pritisnemo ENTER. X-os empty-ja 
smo tako podaljšali v x-smeri za 20 enot, saj želimo, da črte lesa potekajo v x-smeri.

Slika 105: Na levi strani okna skaliramo x-os empty-ja za 20 enot, na desni strani okna  
spremljamo, kaj se zgodi s teksturo lesa

Slika 106: Mize zgledajo sedaj v redu

• Označimo še kateder in dodamo material lesa, ki smo ga že naredili (Slika 107).
• Enako naredimo še s stolom od katedra.
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Slika 107: Kliknemo na dve puščici na 
levi strani gumba Add New in izberemo 

material les

Slika 108: Učilnica s teksturo lesa

Omare so tudi iz lesa, zato bomo ravno tako dodali material lesa, ki smo ga že naredili. Kjuke 
bomo najprej združili v en objekt s CTRL + J in jim dali nov material. Ta material bo zgledal 
kovinsko in se bo svetil.

• Izberemo kljuke in dodamo nov material, ki ga poimenujemo kljuke (Slika 109).
• Izberemo rjavkasto barvo, zrcalno komponento nastavimo na 1.500 in trdoto na 100.

Slika 109: Dodamo nov material z  
Add New

Slika 110: Nastavitve za material kljuk
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Slika 111: Učilnica sedaj izgleda takole

Pobarvajmo rastlino. Za teksturo bomo spet vzeli kar sliko, ki jo lahko fotografiramo doma in 
jo dodali na enak način kot teksturo lesa – dodali bomo nov material, poimenovali ga bomo list, 
dodali bomo teksturo slike in nastavili zrcalno komponento na 0.

Slika 112: Nastavitve za teksturo lista

Posodi bomo dali dva materiala, in sicer barvo posode in barvo zemlje. Posodo umaknemo od 
listov z  G → Y → 5 ali kaj podobnega, saj jo bomo na koncu premaknili nazaj na prvotno 
mesto.  Dodamo prvi  material  tako,  da  spremenimo barvo v  oranžno.  Ker  keramika  odbija 
svetlobo, zrcalne komponente ne bomo dali na 0, ampak na 0.300.

Slika 113: Nastavitve za material posode
Slika 114: Dodamo 

drugi material

Premaknemo  se  na  zavihek  Link  and  Materials v  Editing oknu,  kjer  bomo  dodali  drugi 
material. Kliknemo na gumb New (Slika 114) in v zgornjem okenčku se nam prikaže besedilo 2 
Mat 2, kar pomeni, da ima naš material dva indeksa in trenutno se nahajamo na drugem. Če bi 
se nahajali na prvem, bi pisalo 2 Mat 1.
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Premaknemo se nazaj na gumb Shading, kjer poimenujemo novi material zemlja, barvo bomo 
spremenili v temno rjavo in zrcalno komponento nastavili na 0.

Slika 116: 
Označimo ploskve

Sedaj pa moramo Blenderju tudi povedati,  kateri  del posode naj ima material  zemlje.  Zato 
gremo  v  Edit  Mode s  tipko  TAB in  označimo  ploskve,  ki  bodo  druge  barve.  To  najlažje 
naredimo v pogledu 7 in s  črko  B,  ki  jo pritisnemo dvakrat  in razširimo krog do največje 
velikosti.

Spet se premaknemo nazaj na zavihek Link and Materials v Editing oknu, kjer kliknemo gumb 
Assign.  Tako smo povedali  programu, katere ploskve naj bodo drugačnega materiala (Slika 
117). S tipko Tab se prestavimo nazaj v Object Mode. Z metodo indeksiranja novih materialov 
na enem objektu bi lahko narisali tudi črte na posodo ali kaj podobnega, saj imamo lahko več 
indeksov.

Slika 117: Ploskvam smo 
dodelili nov material

Slika 118: Posoda z  
zemljo v pogledu od 

zgoraj

 

Slika 119: Primera posode s črtami

Pod posode z rožami bi lahko dodali še bele prtičke, na mize bi dodali knjige in zvezke, na 
steno bi dodali okna in tako naprej. Podrobnosti je veliko in če imamo čas, voljo in ideje, jih 
lahko tudi implementiramo. Pobarvati moramo še stene, tla in tablo s primernimi barvami. Za 
eksperimentalno mizo lahko uporabimo material lesa, posode bomo pa pobarvali tako, kot da 
so iz stekla. 

Več o teksturah si lahko preberemo na strani: 
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual/Textures/Types/Procedural.
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Slika 120: Učilnica po končanem teksturiranju

Naredimo nov material steklo, ki ga bomo uporabili za posode. Na Sliki 121 so vse nastavitve, 
da posoda zgleda kot iz stekla:

• Alfa drsnik pove stopnjo prosojnosti (transparentnosti), 0 je popolnoma prosojno, 1 je 
popolnoma neprosojno. Mi bomo uporabili A = 0.200.

• V zavihku Mirror Transp bomo spremenili naslednje nastavitve:
◦ vklopili  bomo gumb  Ray Transp,  ki  pove da gre za ray-tracing (sledenje žarku) 

skozi površino (transparentnost),
◦ spremenili bomo IOR (Index of Refraction values), koeficient loma svetlobe glede 

na površino, IOR stekla = 1.52, več o vrednostih različnih materialov najdemo na 
http://www.pixelandpoly.com/ior.html,

◦ povečali  bomo  Depth,  ki  pove,  kolikokrat  se  bo  žarek  odbil  oziroma  lomil  od 
steklene površine,  Depth = 10.  Če je  Depth premajhen,  lahko objekt zgleda kot 
neprosojen, če je Depth visok, pa veliko bolj obremenimo procesor.

◦ Za malo bolj realen videz smo prižgali tudi gumb Ray Mirror, ki da zrcalno podobo 
okolice nase z ray-tracing-om. Spremenili smo nastavitve pri Ray Mirror = 0.10, 
Samples = 5 in Depth = 2. V sliki je majhna razlika, v času procesiranja je pa razlika 
ogromna. 

• Posodam smo dali rdečo barvo, vrču pa belo. Pri vrču, ki je bele barve, smo znižali tudi 
transparentnost na 0.150, ostalo je enako.
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Slika 121: Nastavitve za material stekla

 

Slika 122: Razlika med vklopljenim Ray Mirror-jem in brez njega

  

Slika 123: Končana učilnica
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5.4.   IZVOR SVETILA, SENČENJE

Zelo pomemben del risanja in  oblikovanja objektov je  pravilna osvetlitev prizora.  Kako se 
svetloba odbija od površine in kako se lomi, je odvisno od objekta. Če izrišemo (render) sliko z 
F12 in ne vidimo ničesar, črn obris ali pa celo vse belo, to po navadi pomeni, da nismo dobro 
postavili luči in nastavili njihove intenzitete. Če želimo torej pravilno dodajati svetlobne vire, 
moramo najprej razumeti, kako delujejo realne luči in njihove lastnosti.

Vsak svetlobni  vir  ima značilno barvo.  Normalna žarnica z  belo svetlobo oddaja drugačno 
barvo kot fluorescentna žarnica. Razlika je tudi v fotografiji posneti ob sončnem zahodu in čez 
dan.  Barva  sonca  se  v  tem primeru  spremeni  glede  na  pozicijo  sonca  in  pozicijo  objekta 
(opazovalca). Pomemben je torej kot, pod katerim se svetloba odbija od površine in s tem tudi 
oblika  in  smer  sence.  Svetloba  je  odvisna  tudi  od  razpršenosti,  saj  se  z  oddaljenostjo 
razpršenost  veča  in  je  posledično  svetlobni  vir  manj  intenziven.  Realne  luči  bodo  vedno 
naredile senco objektom. Glede na to pod katerim kotom prihaja svetloba in odvisno od tega, 
če  je  več  svetlobnih  virov,  poznamo  več  različnih  senc.  Prava  senca  (Umbra)  je  temna 
homogena senca z ostrimi robovi.  Polsenca (Penumbra)  je delno osvetljena senca,  ki  nima 
ostrih  robov.  Obstaja  pa  še  del  sence,  kjer  je  viden  kolobar  okoli  osvetljenega  telesa 
(Antumbra).

Slika 124: Senca (Umbra) in polsenca 
(Penumbra) z dvema svetilnima viroma

Slika 125: Umbra, Penumbra in Antumbra 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Umbra)

Blender pozna 5 različnih tipov luči, ki jih lahko dodajamo tako kot objekte, s preslednico 
oziroma SPACE/Add/Lamp:

• Lamp: enotočkovno svetilo, lahko izostruje sence, najboljša je za zapolnjevanje temnih 
prostorov, kjer izklopimo sence,       

• Sun: svetloba s paralelnimi žarki, osvetli z enakomerno svetlo svetlobo, predvsem za 
zunanje prizore,

• Spot:  svetilo  stožčaste  oblike,  je  edino,  ki  je  vidno  s  »halo«  opcijo,  kjer  lahko 
simuliramo svetlobo v megli in edino, s katerim lahko prikažemo neprave (fake) sence – 
buffer sence, ki  niso tako zelo natančne kot ray-trace sence, so pa zelo hitre in edina 
možna oblika senc za animacije,

• Hemi: 180° konstantno svetilo, odlična za dopolnitev svetlosti ali kot luč ozadja,
• Area:  podobna Lamp,  s  to  razliko,  da  je  pravokotna  in  ne  točka,  lahko izriše  zelo 

natančne sence, ki vzamejo veliko časa za izrisovanje.

39



Slika 126: Svetilo Lamp, Sun, Spot, Hemi, Area 
(http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D:_Noob_to_Pro/Adding_Lamps)

Sedaj smo dokončno postavili prizor z objekti, jih opremili z materialom in teksturami ter jih 
primerno osvetlili. Naslednji korak je izdelava animacije, kjer bomo te objekte premikali.

5.5.   IZDELAVA ANIMACIJE

Pri animaciji profesorja je bilo veliko dela z dodajanjem kosti, ki smo jih kasneje premikali. 
Statične objekte je lažje animirati, saj se ne spreminjajo toliko kot človek, kjer moramo paziti 
na gibe nog, rok, hrbtenice in glave.

V tem poglavju bomo razložili osnove animacije, uporabili bomo nov objekt, ki smo ga naredili 
samo za razlago – Ostržka. V dodatek k diplomi bomo pa dodali video vodič, ki predstavlja, 
kako smo profesorja iz igre v celoti izrisali in dodali lase. 

V pomoč je bil vodič na spletu: 
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Tutorials/Animation/BSoD/Character_Animation. 

Slika 127: Objekt Ostržek, za razlago animacije
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Ko imamo objekt končan, moramo razmisliti, kako se bo premikal. Ne bomo premikali vsakega 
vozlišča posebej, ampak mu bomo določili okostje in premikali samo določene kosti. Zato mu 
moramo najprej dodati kosti (armature).

• Označimo  sredino  objekta,  da  bo  kost  hrbtenice  poravnana  s  telesom.  To  najlažje 
naredimo  tako,  da  gremo  v  Edit  Mode,  označimo  sredinsko  vozlišče  in  postavimo 
kurzor na vozlišče s  SHIF + S → Cursor To Selection, gremo nazaj v  Object Mode 
(Slika 128).

Slika 128: Označimo sredino objekta Slika 129: Dodamo kost Slika 130: Kost

• Dodamo prvo kost s preslednico, tako kot objekt, s SPACE/Add/Armature. Ko dodamo 
kost, je avtomatsko v Edit Mode, sicer jo damo s TAB v Edit Mode (Slika 129).

• Vsaka kost ima koren – ROOT in konec – TIP  (Slika 130).
• Preden  nadaljujemo  z  dodajanjem  kosti,  bomo  popravili  nekaj  nastavitev  v  oknu 

gumbov:
◦ nujno vklopimo gumb X-Axis Mirror: kosti bomo dodajali simetrično glede na x-os,
◦ vklopimo gumb X-Ray: okostje bo vidno skozi objekt.

Slika 131: Nastavitve kosti Slika 132: Premaknemo kost Slika 133: Dodamo novo kost

• V pogledu 3 premaknemo kost na sredino telesa in do konca trupa (Slika 132).
• Označimo TIP in povečamo kost z G → Z.
• Ko imamo označen samo TIP, novo kost dodamo tako, da jo izvlečemo z E → Z, da 

bosta med seboj povezani (Slika 133).
• Še trikrat izvlečemo, da dobimo nove kosti za prsni koš, vrat in glavo, kjer je TIP od 

glave malenkost višje (Slika 134).
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Slika 134: Prsni koš, vrat in  
glava Slika 135: Poimenujemo kosti

Slika 136: Izvlečemo rami

• Kosti poimenujemo, da bomo kasneje vedeli, katero kost smo premaknili. Označimo 
kost  in  v podoknu  Armature Bones vpišemo ime.  Poimenovali  smo jih  glava,  vrat,  
hrbtenica 3, hrbtenica 2, hrbtenica 1.

• Simetrično izvlečemo kosti za roki, tako da označimo TIP od hrbtenica2 in simetrično 
izvlečemo s  SHIFT + E ramensko kost – dela samo, če je vklopljen X-Axis Mirror 
(Slika 136).

• Simetrično izvlečemo še trikrat in kosti poimenujemo za vsako stran posebej:
◦ leva stran: dlan_L, roka2_L, roka1_L, rama_L,
◦ desna stran: dlan_R, roka2_R, roka1_R, rama_R.

Slika 137: Poimenovanje kosti
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• Do sedaj  smo spoznali  Object  Mode in  Edit  Mode. Pri  animiranju  kosti  pa  bomo 
uporabljali predvsem Pose Mode, s katerim bomo manipulirali z vsako kostjo posebej. 
Bližnjice na tipkovnici za dostopanje iz Object Mode do Pose Mode so CTRL + TAB, iz 
Pose Mode v Edit Mode pa že poznani TAB.

Slika 138: Object Mode Slika 139: Edit Mode Slika 140: Pose Mode

• Če izberemo roka1_L in rotiramo, se bodo vse kosti na nižjem nivoju rotirale zraven. 
Če izberemo roka2_L in rotiramo, se bodo kosti na nižjem nivoju rotirale zraven, kosti 
na višjem nivoju pa ne. Temu rečemo parenting oziroma princip starš-otrok.

 

Slika 141: Rotacija kosti roka1_L in rotacija kosti roka2_L

• Označimo vse kosti z a in zbrišemo vse rotacije z ALT + R (Clear Rotation) → ENTER 
ali potrdimo z levim miškinim gumbom, tako da so kosti v začetnem stanju. Lahko 
zbrišemo tudi vse premike z ALT + G (Clear Location).

• V oknu  Edit bomo vklopili gumb  Auto IK (Inverse Kinematics:  če otroku naredimo 
spremembo, bodo vsi starši sledili).

• Označimo kost dlan_L in jo premaknemo z G, kosti se bodo sedaj premaknile drugače.

Slika 142: Po vklopu Auto IK se kosti premikajo drugače
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• Roka se mora tako premakniti, vendar želimo, da hrbtenica ostane pri miru. Zato bomo 
prekinili verigo kosti pri rami:
◦ izberemo kost roka1_L in gremo v Edit Mode,
◦ v  podoknu  Armature  Bones odznačimo  gumb  CON,  ki  pove,  da  je  roka1_L 

povezana z rama_L (connected).
• Če gremo sedaj v Pose Mode in spet premaknemo dlan_L z G, se kosti premaknejo le 

od rame naprej.

Slika 143: Rama ostane pri miru

Slika 144: Roka1 ni več povezana z ramo

• Enako naredimo za desno stran:
◦ izberemo kost roka1_R in gremo v Edit Mode,
◦ v podoknu Armature Bones odznačimo gumb CON, ki pove da je roka1_R povezana 

z rama_R.
• Dodajmo kosti še v spodnji del trupa. Gremo spet v Edit Mode in izberemo ROOT od 

kosti hrbtenica1 – če razširjamo kosti iz ROOT-a, kost avtomatsko nima starša.
• Simetrično izvlečemo boke s SHIFT + E, ki pa morajo biti otroci od hrbtenice1, zato 

označimo bok_L in ga dodamo kot otroka  hrbtenici1 (child of). Ne vklopimo gumba 
CON.

Slika 145: Dodamo kosti bokov
Slika 146: Noga1, noga2 in podplat

Slika 147: Upognemo 
koleno
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• Še trikrat simetrično izvlečemo, da dobimo kosti: noga1, noga2 in podplat.
• Izberemo TIP od noga1 in upognemo koleno malenkost naprej, zato da nam bo kasneje 

Auto IK pravilno delal in se kolena ne bodo upognila nazaj (Slika 147).
• Izberemo  TIP od  noga2 in  izvlečemo  navpično  še  eno  kost,  ki  nam bo  služila  za 

manipulacijo celotne noge in jo poimenujemo noga.

Slika 148: Vse kosti spodnjega dela trupa

• Popravimo nastavitve:
◦ v Edit Mode označimo podplat_L, odznačimo gumb CON in spremenimo otroka v 

noga_L,
◦ označimo noga_L in spremenimo otroka v NONE (prazen prostor), da bo ostala 

noga na tleh pri premikanju, saj ne bo povezana z nobeno drugo kostjo,
◦ v Pose Mode označimo noga2_L in dodajmo IK Solver, ki ga najdemo v oknu z 

gumbi Edit, podokno Contraints, Add Contraint → IK Solver (Slika 149),
◦ vpišemo OB: Armature in BO: podplat_L (Slika 150),

Slika 149: Dodamo IK Solver

Slika 150: Vpišemo ime 
okostja
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◦ odznačimo gumb Auto IK in premaknimo noga_L. Spet se premakne tudi hrbtenica, 
zato moramo to popraviti,

◦ označimo  noga2_L, v podoknu  Contstraint, spremenimo  ChainLen: 2, to pomeni, 
da bo povezava tekla le dva nivoja višje (dve kosti: noga1 in noga2),

◦ spet premaknemo noga_L in sedaj je pravilno.

Slika 151: Nepravilen premik 
noge

Slika 152: Popravimo ChainLen Slika 153: Pravilen premik noge

• Popravimo nastavitve še za desno stran.

Sedaj imamo pravilno postavljene kosti, zato jih bomo povezali z objektom Ostržka s pomočjo 
novega modifier-ja Armature, da se bo tudi objekt premikal skladno s kostmi.

• Označimo objekt v Object Mode in v oknu Edit dodamo modifier Armature:
◦ vpišemo ime objekta OB: Armature,
◦ označimo samo gumb Vertex Groups, odznačimo Envelopes.

Slika 154: Dodamo nov Modifier Armature
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Sedaj moramo povedati Blenderju, kateri del objekta naj premakne z določeno kostjo. To bomo 
naredili tako, da bomo za vsako kost posebej pobarvali določen del objekta s čopičem – weight 
paint.

• Zožamo kosti, da nam ne bodo v napoto pri barvaju, tako da jih spremenimo v palčke. 
Izberemo okostje  in  v  podoknu  Armature izberemo  STICK,  prej  smo imeli  izbrano 
oktaedre (octahedron) (Slika 155).

• Okostje mora biti nujno v  Pose Mode, izberemo objekt Ostržka in se premaknemo v 
Weight Paint Mode s CTRL + TAB.

• Objekt  postane  temno  moder,  saj  weight  paint  uporablja  barve,  s  katerimi  pove 
informacije o določenih vozliščih. Kurzor postane čopič (Slika 156).

Slika 155:Spremenimo način prikaza okostja 

Slika 156: Objekt v Weight Paint  
Mode

Slika 157: Nastavitve za Paint

• V oknu z gumbi  Edit se je pojavilo novo podokno Paint, kjer spremenimo nastavitve 
(Slika 157):
◦ Weight = 1.0, ki nam pove barvo čopiča,
◦ Opacity = 1.0, ki nam pove koliko barve nanesemo z enim potegom čopiča,
◦ izklopimo gumba All Faces in Vertex Dist, da bomo imeli več nadzora nad tem, kaj 

in koliko pobarvamo,
◦ vklopimo gumb Soft,
◦ nujno vklopimo gumb X-Mirror, da bomo pobarvali samo eno stran objekta, druga 

se bo samodejno pobarvala, saj smo kosti pravilno poimenovali z x_L in x_R.
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• Pobarvamo roka1_L, roka2_L in dlan_L, avtomatsko se pobarvajo tudi desne kosti.

Slika 158: roka1_L Slika 159: roka2_L Slika 160: dlan_L

• Pobarvamo tudi  glavo,  vendar  ko  z  G premaknemo glavo nazaj,  vidimo,  da  nismo 
pobarvali  notranjih  vozlišč  (Slika  162).  Lahko  jih  pobarvamo  sedaj  in  potem 
prekličemo vse premike in rotacije z ALT + R in ALT + G v Pose Mode.

Slika 161: Pobarvamo glavo Slika 162: Notranja vozlišča niso  
pobarvana

Slika 163: Pobarvamo ostanke

• Pobarvamo še trup.

      

Slika 164: Pobarvali smo vrat, hrbtenica3, hrbtenica2, hrbtenica1, noga1_L, noga2_L, podplat_L

            

Zaenkrat so oči in nos ločeni objekti, ker jih bomo kasneje posebej animirali. Moramo pa jih 
nekako priključiti na kost  glava, da ko bomo premikali cel objekt, se bodo zraven premikali 
tudi oči in nos.

Okostje mora biti v  Pose Mode, izberemo prvo oko v  Object Mode in ga priključimo kosti 
glava, tako da naenkrat izberemo oko in s SHIFT še kost glave. Pritisnemo CTRL + P → Bone, 
kar pomeni, da smo jo povezali po principu starš-otrok z glavno kostjo. Enako naredimo še z 
drugim očesom in z nosom.
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Slika 165: Povezava očesa s kostjo

 

Slika 166: Poizkusimo nekaj poz

Dodali bomo še tri nove kosti, ki nam bodo pomagale manipulirati z objektom.
• Najprej bomo dodali glavno kost – master, ki nam bo služila za manipulacijo celotnega 

objekta naenkrat:
◦ označimo okostje in gremo v Edit Mode, izberemo TIP od hrbtenice1 in izvlečemo 

kost nazaj. Poimenujemo jo  master in dodamo, da nima nobenega starša  (child of  
none) (Slika 167),

◦ pri  kosteh  hrbtenica1,  noga_L in  noga_R spremenimo starša v  master (child of  
master) in prikažejo se nam črtkane črte. Izklopimo gumb Auto IK,

◦ da kolena ne bodo padala nazaj v napačno stran, bomo dodali  Constraint → IK 
Solver, 

◦ izberemo  okostje,  gremo  v  Edit  Mode,  izberemo  TIP od  noga2 in  simetrično 
izvlečemo kost:
▪ kosti poimenujemo koleno_L in koleno_R (Slika 168),
▪ odznačimo CON in spremenimo starša v master,
▪ v pogledu 3 premaknemo kolenske kosti stran od objekta (Slika 169),
▪ dodamo Constraint → IK Solver, kjer je ChainLen = 1.

Slika 167: Dodamo kost master

Slika 168: Dodamo 
kolenske kosti

Slika 169: Kolenske kosti premaknemo in  
dodamo Constraint
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• Sedaj  bomo  dodali  še  eno  glavno  kost,  ki  bo  povezana  z  očmi  in  bo  omogočala 
enostavno manipulacijo vrtenja oči (eye-tracking):
◦ izberemo  okostje,  gremo  v  Edit  Mode,  izberemo  kost  glava in  jo  podvojimo. 

Premaknemo jo pred glavo, poimenujemo jo npr.  oci in dodamo  master za starša 
(child of master),

◦ ROOT od nove kosti premaknemo na nivo oči objekta (Slika 170),
◦ gremo v Pose Mode, izberemo levo oko in dodamo Constraint → Track To,
◦ Constraint-u moramo povedati katera os kaže navzgor in v kateri smeri naj objekt 

gleda, zato vklopimo v podoknu  Draw gumb  Axis, da nam pokaže osi očesa. Da 
lažje vidimo osi, spremenimo objekt v mrežo s tipko Z (wireframe). Y kaže navzgor 
in z nazaj, torej mora oko gledati v smer -z,

◦ Constraint-u povemo na kateri objekt se navezuje, OB: Armature in BO: oci,
◦ enako naredimo še za drugo oko.

Slika 170: Dodamo kost oci in jo 
dvignemo

Slika 171: Koordinatne osi očesaSlika 172: Nastavitve Constraint-a

Slika 173: Enako naredimo 
še za drugo oko

 

Slika 174: Ko premaknemo kost oci, se nam tudi objekta oci  
premakneta
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Ko vstavimo pravilno vse kosti, potem se lahko lotimo animacije in premikanja posameznih 
delov objekta.

Najprej bomo okno razdelili na več delov, kjer bomo odprli nov tip okna – Action Editor, kjer 
bomo naredili individualne akcije (mahanje, hoja), ki jih bomo kasneje združili. Dodali bomo 
še en nov tip okna – Timeline.

Slika 175: Razdelitev glavnega okna na podokna

Naredili bomo hiter pozdrav, kjer bo Ostržek pomahal. Pozicioniramo roko v Pose Mode in ko 
imamo vse kosti v pravi poziciji, jim dodamo ključe (key). Ključi opisujejo orientacijo kosti 
(položaj, rotacijo in velikost). Dodamo jih samo tistim kostem, ki so se dejansko premaknile. 
Izberemo kosti, ki smo jih premaknili (roka1_L, roka2_l, dlan_L) in vstavimo ključ  LocRot 
tako, da pritisnemo črko I → LocRot.

Slika 176: Pozicioniramo roko v gib mahanja

Ključi se vpišejo v Action Editor, ki ima več vrstic in v vsaki vrstici je ime kosti. Če izberemo 
kost, je označena tudi v Action Editor-ju in obratno, če izberemo ime kosti v Action Editor-ju, 
je tudi kost izbrana. Prikažejo se rumene kare, ki ponazarjajo ključe. Poravnane so z navpično 
zeleno črto, ki nakazuje na kateri sliki (ang. frame) se nahajamo. Trenutno smo na 1. sliki, zato 
so vsi ključi tukaj.

Na naslednjo sliko se lahko premaknemo na več načinov:
• z levim klikom na določeno sliko v Action Editor-ju ali Timeline-u,
• z uporabo puščic na tipkovnici:

◦ → za 1 sliko naprej,
◦ ← za 1 sliko nazaj,
◦ ↑ za 10 slik naprej,
◦ ↓ za 10 slik nazaj,

• kliknemo na števec slik v meniju Timeline in spremenimo ročno.
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Premaknemo se na 5. sliko in vklopimo gumb Record in Add/Replace Key v oknu Timeline, ki 
bo avtomatsko vstavljal ključe tistim kostem, ki smo jih premaknili (Slika 177).

Premaknemo roko tako, da rotiramo roka2_L in res se je v Action Editor-ju ključ vstavil sam. 
Sedaj se premaknemo na 9. sliko, kjer bomo skopirali prvotno pozo tako, da z  B označimo 
ključe na 1.  sliki,  pritisnemo  SHIFT + D in  jih  premaknemo na 9.  sliko.  Ni  jih  potrebno 
skopirati točno na 9. sliko, saj jih lahko poravnamo s tipkami SHIFT + S → Nearest frame. Na 
dnu Action Editor-ja je okno s tekstom, kjer bomo poimenovali to akcijo AC: pozdrav.

Slika 177: Vklopimo 
Record

Slika 178: Roko rotiramo na 5. sliki in podvojimo na 9. sliko, akcijo  
poimenujemo pozdrav

Dodali bomo novo akcijo hoje, zato kliknemo na puščici pri imenu akcije in dodamo novo – 
Add New. Poimenujemo jo  hoja.  Zbrišemo vse ključe in  se  pomaknemo na 1.  sliko.  Kosti 
premaknemo v prvotno stanje z ALT + G in ALT + R.

Prvo pozo naredimo tako, da pozicioniramo kosti v Pose Mode (pomembno je, da gumb Auto 
IK ni vklopljen, ko premikamo noge, ker jih sicer ne bomo mogli premakniti) in ko imamo vse 
kosti  v pravi poziciji,  jim dodamo ključe.  Izberemo kosti,  ki smo jih premaknili (roka1_L, 
roka2_l, dlan_L, roka1_R, roka2_R, dlan_R, noga_L, noga_R, hrbtenica1, glava) in vstavimo 
ključ s črko I → LocRot.

Slika 179: Pozicioniranje prve poze pri hoji

Da ne bomo ročno premikali vseh kosti za drugo pozo, obstaja bolj elegantna rešitev, in sicer 
shranjevanje poze v buffer, kopiranje poze in kopiranje zrcalne poze. Izberemo torej vse kosti v 
okostju z a in jih shranimo z gumbom CopyPose (Slika 180). Gremo na 11. sliko in kliknemo 
Paste Flipped Pose (tudi zato smo kosti poimenovali z x_L in x_R, da ta funkcija deluje). Če 
smo slučajno nepravilno prilepili pozo, preverimo lastnosti kosti, tako da gremo v Edit Mode in 
pritisnemo tipko N. Za vse kosti posebej pregledamo okno Roll, ki mora biti 0 (Slika 181).
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Slika 180: Kopiramo pozo

Slika 181: Vse kosti morajo 
imeti Roll = 0

Slika 182: Nastavimo začetek in  
konec animacije

Gremo na 21. sliko in prilepimo normalno pozo (Paste Pose). Ročno lahko popravimo vmesne 
poze. Nastavimo začetek animacije na 1. sliko in konec animacije na 21. sliko (Slika 182).

Slika 183: Popravljanje vmesnih poz

Sedaj lahko zaženemo animacijo v 3D oknu s pritiskom na  ALT + A in jo ustavimo s tipko 
ESC.

Naredili smo dve akciji (pozdrav in hoja), ki ju bomo sedaj združili. Zato bomo odprli nov tip 
okna – NLA Editor (Non-linear Animation).

Slika 184: Okno NLA Editor Slika 185: Animacijo hoje zapakiramo v trak

Izberemo  hoja z  desnim klikom in pritisnemo c (convert action into a NLA strip), s katerim 
pretvorimo ključe v trak (Slika 185).

Spremenimo konec animacije  na sliko 41,  tako da bo Ostržek naredil  dva koraka.  V  NLA 
Editor-ju pritisnemo N, da pridemo do nastavitev za trak. Spremenimo Repeat = 5 in StripEnd 
= 101, tako da se bo ponovilo petkrat in konec traka bo na 101. sliki (Slika 186). V Action 
Editor-ju izberemo akcijo pozdrav, v NLA Editor-ju pa ga spremenimo v trak s tipko c (Slika 
188, Slika 189). Spremenimo število ponovitev na 4 in premaknemo trak animacije  pozdrav 
bolj na sredino s tipko G (Slika 190). Da bo animacija pozdrava tekla bolj tekoče, spremenimo 
še nastavitvi za BlendIn = 8 in BlendOut = 8 (Slika 191). Z ALT + A pogledamo animacijo.
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Slika 186: Nastavitve traku Slika 187: Trak animacije hoja

Slika 188: V Action Editor-ju izberemo pozdrav

Slika 189: NLA Editor

Slika 190: Animacija pozdrav se ponovi štirikrat, na sredini animacije hoja

Slika 191: Spremenimo BlendIn in BlendOut za bolj tekoče prehajanje

Animirali bi lahko posebej tudi kamero, da bi sledila objektu, tako da bi vstavljali ključe za 
kamero.
Sedaj, ko smo končali z animacijo, jo bomo izvozili še v posnetek, in sicer tako, da bomo 
popravili  nastavitve v oknu z gumbi –  Scene,  Render buttons.  V zavihku  Output izberemo 
ikono mape v prvi vrstici in določimo mesto, kamor se bo shranil posnetek in ga poimenujemo. 
Potrdimo s klikom na gumb Select Output Pictures. Začetek in konec animacije nastavimo v 
oknu  Timeline ali  pa  v  zavihku  Anim.  V  zavihku  Format nastavimo  format  izvoženega 
posnetka na 800 × 600, čeprav bi bil tudi 320 × 240 dober. Izberemo še vrsto posnetka  AVI 
Jpeg in pritisnemo gumb ANIM, ki nam bo shranil video posnetek v prej določeno mapo.
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5.6.   TEKOČINE

Zelo  zmogljivo  orodje  v  programskem  paketu  Blender  je  zagotovo  orodje  za  simulacijo 
tekočin. Ker bomo v didaktični izobraževalni igri pretakali sok v posode, bomo v tem poglavju 
razložili nekaj osnov za delo s tekočinami. Omejili se bomo na enostavnejši primer, kjer bomo 
zajeli vse glavne komponente orodja. Osnovni primer simulacije tekočine je enostavno narediti. 
Če  pa  želimo,  da  tekočina  izgleda  realistično,  pa  to  postane  velik  problem.  Zelo  koristna 
lastnost simulacij tekočin je ta, da imajo tekočine težnost v smeri z-osi.

Za izdelavo simulacije  tekočine so potrebni  trije  glavni  sestavni  deli:  domena,  tekočina in 
ovira.

1. Domena (ang.  domain)  je  prostor,  po navadi  kocka,  znotraj  katerega  bomo naredili 
simulacijo. Domena je omejen prostor, saj so simulacije tekočin preveč kompleksne za 
računanje v neskončnem prostoru. Od velikosti domene je tudi odvisno, kako hitro bo 
računalnik procesiral izračune. V eni datoteki lahko imamo največ eno domeno.

2. Tekočino  (ang.  fluid)  dodamo  kot  nov  objekt  znotraj  domene.  Tolikšna  kot  je 
prostornina objekta, toliko tekočine bomo imeli. Obstajata še dva tipa tekočine, in sicer 
pritok in odtok.
• Pritok (ang. inflow) se uporablja pri konstantnem pritekanju vode, npr. iz pipe ali 

iz steklenice.
• Odtok (ang. outflow) se uporablja v kombinaciji s pritokom, kjer odteče odvečna 

tekočina, npr. v umivalniku.
3. Ovira (ang. obstacle) je nov objekt, ki ga dodamo. Uporabimo jo lahko na več načinov:

• oviro lahko vržemo v tekočino, da ustvarimo pljusk,
• ovira je lahko tudi posoda ali kozarec, ki omejuje tekočino.

Simulacija  tekočine  je v  osnovi  animacija.  Zato  moramo  prilagoditi  tudi  nastavitve  za 
animacijo. Na koncu dodamo še material vode, da zgleda simulacija bolj realna.
Naredili  smo  primer  simulacije  vode,  kjer  kapljica  vode  pade  v  kozarec  in  pljuskne 
(http://wiki.blender.org/index.php/User:N_t/SummerOfCode2005/Fluid_Animation/Tutorial_2)
.
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Naredili smo kozarec in  ga primerno teksturirali.  Dodali smo oranžen prt in modro ozadje. 
Dodali  smo objekt krogle in ga spremenili v tekočino (Slika 193). Nato smo dodali  objekt 
kocke in ga spremenili  v domeno (Slika 194). Nujno spremenimo pot,  kjer bodo shranjene 
začasne datoteke (path) v mapo, ki smo jo ustvarili v ta namen. Kozarec spremenimo v oviro 
(Slika 195). Na koncu pritisnemo gumb BAKE, da računalnik naredi vse potrebne izračune. To 
lahko traja kar nekaj časa.

Slika 193: V oknu z gumbi  
izberemo Object in podokno 

Physics buttons, kjer dodamo novo 
tekočino (fluid)

Slika 194: Dodamo domenoSlika 195:Kozarec spremenimo v oviro

Tako smo naredili animacijo, ki jo lahko zaženemo z že poznanim ALT  + A in ustavimo z ESC.

Slika 196: Izsek 1 iz animacije       Slika 197: Izsek 2 iz animacije

Slika 198: Izsek 3 iz animacije     Slika 199: Izsek 4 iz animacije
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Slika 200: Realna slika kozarca

Naredili smo tudi primer tekoče vode iz pipe, kjer smo pokazali, kakšna je razlika v različnih 
nastavitvah. Prizor je narejen enako kot zgornji primer, le da spremenimo objekt vode v pritok 
(inflow) namesto v tekočino (fluid).

   

Slika 201: Spremenili smo resolucijo tekočine. Na levi sliki je resolucija 50, na desni pa 100. Desna slika je bolj  
realna, vendar pa je tudi čas procesiranja daljši: leva slika – 3min, desna slika – 5min.
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6.     OCENA USPEŠNOSTI

Igro  smo  testirali  na  osnovnošolcih,  kjer  smo  preverjali  prvo  hipotezo  in  na  študentih 
Pedagoške fakultete, kjer smo preverjali drugo hipotezo.
Želeli smo preveriti, če so bodoči učitelji bolj sprejemljivi za uporabo didaktičnih interaktivnih 
gradiv ter ugotoviti, če je uporaba takšnih gradiv pri učenju uspešnejša od klasičnega pouka.

6.1.   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE

1.  hipoteza: Učenci  bolj  razumejo snov,  če  je  predstavljena  z  didaktično interaktivno igro, 
podkrepljeno s teoretičnimi spoznanji, kot pa če je predstavljena frontalno.
2. hipoteza: Bodoči učitelji matematike in računalništva so sprejemljivi za uporabo didaktičnih 
interaktivnih iger pri pouku.

6.2.     POTEK PREVERJANJA

V maju in juniju smo obiskali tri osnovne šole v okolici Ljubljane, kjer smo testirali igro. V 
eksperiment smo vključili osmošolce in devetošolce, katere so že njihovi učitelji razdelili v 
heterogeni skupini. Vsaka od naju je prevzela po eno skupino.
Ena skupina se je o dvojiškem številskem sestavu učila klasično s pomočjo predavanja in table, 
druga pa s pomočjo računalnika in igre. Igro smo namestili na računalnike po predhodnem 
dogovoru s profesorji. Obe skupini sta se učili istočasno eno šolsko uro, na koncu ure pa smo 
znanje obeh skupin preverjali s kratkim testom. 

Test:
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DVOJIŠKI ŠTEVILSKI SISTEM

         Spol:                Starost:

1. Kaj je to dvojiški številski sistem? 
Katera števila so v dvojiškem številskem sistemu?

2. Zapiši 2 različni dvojiški števili.

3. Pretvori iz desetiškega v dvojiški številski sistem

21(10) =

34(10) =

4. Pretvori iz dvojiškega v desetiški številski sistem

010011(2) =

101001(2) =

5. Oglej si Mihovo vabilo na rojstni dan. Kdaj bo praznoval rojstni dan?

Vabim te, da se udeležiš mojega rojstnega dne, ki bo

DAN: 011101

MESEC: 001011

URA: 010000

S seboj prinesi dobro voljo!
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V drugem delu  raziskave  smo naredili  anketo  za  študente  Pedagoške  fakultete,  ki  smo jo 
objavili na spletu. Vsak študent, ki je sodeloval v anketi, si je ogledal igro in jo reševal, na 
koncu pa je odgovoril na nekaj vprašanj v povezavi z didaktično interaktivno igro.

Anketni vprašalnik (Jovanovič, 2011):

1. Spol
• Ženski
• Moški

2. V kateri letnik si trenutno vpisan/a?
• 3.
• 4.
• Absolvent

3. Ali ti je bila igra všeč?
• Da
• Ne
• Drugo: ________

4. Ali se ti zdi primerna uporaba igre v izobraževalnem procesu?
• Da
• Ne
• Drugo: ________

5. Ali bi sam/a naredil/a podobno izobraževalno igro?
• Da
• Ne
• Drugo: ________

6. Ali bi uporabil/a igro pri učni uri?
• Da
• Ne
• Drugo: ________

7. Kako bi jo uporabil/a?
• Za vajo (utrjevanje)
• Za samostojno učenje (učenec se uči sam)
• Ne bi je uporabil
• Drugo: ________

8. Ali misliš, da bi se učenci bolje/več naučili s pomočjo igre, kot s frontalno razlago?
• Da
• Ne
• Drugo: ________

9. Ali te zanima, kakšne so še ostale vaje in testi v igri?
• Da
• Ne
• Drugo: ________

10. Napiši še svoje mnenje o igri: pohvale, pripombe,… 
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6.3.   REZULTATI IN ANALIZA TESTOV

Rezultati so opisani glede na posamezno šolo, na koncu pa sledijo še skupne ugotovitve in 
primerjava ter interpretacija vseh treh šol.

• OŠ Rodica, Kettejeva 13, 1230 Domžale, 
ravnateljica: Milena Vidovič, profesor: Martin Mah

Prva šola,  ki  smo jo obiskali,  je bila OŠ Rodica,  kjer smo testirali  8. razrede pri  izbirnem 
predmetu računalništva, v ponedeljek, 23. maja 2011. Vesna je vodila računalniško skupino, 
sama pa sem predavala. Ker je bilo v moji skupini le 5 učencev, smo temo predelali zelo hitro. 
Naredili smo tudi vse vaje, vsega skupaj v dobre pol ure. Izmed vseh petih učencev je izstopal 
en  učenec,  ki  je  že  po  uvodnem  govoru  prepoznal  temo  in  tudi  kasneje  takoj  razumel 
pretvarjanje v obe smeri.  Razen ene učenke, ki je prihajala iz tujine in še ni znala odlično 
slovenskega  jezika,  so  vsi  učenci  pred  tablo  razumeli  pretvarjanje  in  pravilno  izračunali 
primere, kar je razvidno tudi iz rešenih testov.

Vsega skupaj je bilo 5 učencev, od tega 4 moški in 1 ženska, zelo različnih starosti – eden 13 
let, dva 14 let, eden 15 let in eden 16 let. Vsi so bili iz 8. razreda.

Spol \ Starost 13 let 14 let 15 let 16 let Skupaj

Moški 1 2 0 1 4

Ženski 0 0 1 0 1

Skupaj 1 2 1 1 5
Tabela 1 : Število učencev glede na spol in starost

Kako so v povprečju reševali naloge, je razvidno iz tabele:

Naloga 1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga Skupaj

Število možnih točk 2 1 2 2 3 10

Število doseženih točk 0,6 0,8 1 1,6 2,4 6,4

Število doseženih točk  v 
procentih

30 % 80 % 50 % 80 % 80 % 64 %

Tabela 2: Povprečno število doseženih točk na testu pri frontalnem pouku

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Število učencev, ki je 
doseglo zgornje točke

1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

Tabela 3: Koliko točk so dobili učenci pri frontalnem pouku
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Graf 1: Koliko učencev je dobilo določeno število točk na 1. šoli (Jovanovič, 2011)

 
Vsi  štirje  fantje  so  teste  rešili  odlično,  dva  sta  pisala  70  %,  dva  90  %,  punca  pa  zaradi 
nerazumevanja jezika ni rešila testa. Pri nalogah so vsi fantje pravilno rešili zadnji dve nalogi,  
kjer je bilo potrebno pretvoriti iz dvojiškega v desetiško število. Prav tako so vsi fantje pravilno 
zapisali dve različni dvojiški števili. Pri tretji nalogi sta dva fanta narobe izračunala pretvorbo 
iz desetiškega v dvojiško število, pa še to samo zato, ker nista bila pozorna na število števk, saj 
sta pozabila na koncu števila dodati še eno ničlo. Nihče od testiranih pa ni v celoti pravilno 
rešil prve naloge, ki je bila teoretična. Do tega je najverjetneje prišlo zaradi tega, ker si nihče ni 
delal zapiskov, čeprav sem to večkrat omenila, ali pa se jim enostavno ni zdelo pomembno. 
Zapiske so si delali šele takrat, ko je bilo potrebno preračunavati in smo to tudi skupaj delali 
pred tablo.
Torej lahko v mojem primeru predavanja sklenemo to, da se učenci s predavanjem naučijo 
dobro, vendar le tisto kar se večkrat ponovi, z ustnim spraševanjem, reševanjem pred tablo in 
podobnim. Če tega ne bi bilo, torej da bi si učenci snov samo zapisovali v zvezke, najverjetneje 
ne bi bili tako dobri rezultati.

Primerj  ava z učenci, ki jih je učila Vesna:  
Vesna je imela drugo skupino v računalniški učilnici, kjer so snov usvajali s pomočjo igre. V 
skupini je bilo 8 učencev, rezultati testa pa so bistveno slabši od učencev s frontalnim poukom. 
Eden učenec je dosegel 50 %, dva učenca sta dosegla 40 %, trije učenci so dosegli 10 % in dva  
učenca 0 %. Rezultati testa so protislovni z realnim dogajanjem v računalniški učilnici, saj sta 
dva učenca igro razumela in jo rešila do konca, ena učenka pa je skoraj rešila igro, ampak ji je 
na koncu zmanjkalo časa. Pri učenju z računalniki nihče ni pravilno rešil teoretičnih vprašanj, 
saj so teorijo enostavno preskočili in so takoj začeli reševati učitelja. Za tri učence je bil izziv, 
da so preko problema prišli do razumevanja in pravilno rešili vse naloge, druge je to očitno 
demotiviralo, saj so zbrali vsega skupaj manj kot 10 %. Sklepamo, da so test in učenje vzeli  
bolj za zabavo kot resno delo in so rezultati na testu zato slabi (Jovanovič, 2011).
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Če primerjamo učence, ki so se učili frontalno in učence, ki so se učili s pomočjo računalnika, 
lahko rečemo, da je bil frontalni pouk tokrat veliko uspešnejši od samostojnega učenja z igro. 
Učenci še vedno niso dovolj samostojni glede učenja, ne znajo se sami naučiti, ne znajo niti 
izluščiti bistva iz teoretične razlage, če si jo sploh preberejo, saj jim niti ni pomembna. To se je 
izkazalo tudi pri frontalnem pouku, saj sem jih kar naprej opominjala kaj je pomembno, pa si 
vseeno niso zapisali v zvezke, ker jim ni bilo pomembno. Šele, ko smo prišli do vaj, kjer so 
pred tablo reševali primere, so se prepričali, da je teorija pomembna in zapisali so si osnovne 
stvari. V sklopu vaj so se naučili zraven še teorijo, in ker so tega načina vajeni, je uspeh viden v 
testu.

• OŠ Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10a, 4000 Kranj, 
ravnateljica: Fani Bevk, profesorici: Breda Markelj in Alenka Glastovec

Drugo šolo smo v četrtek, 2. 6. 2011, obiskali v Kranju, kjer smo ravno tako testirali 8. razrede, 
in sicer pri predmetu matematike. Tokrat sem jaz imela računalniško skupino, Vesna je prevzela 
frontalno delo. Otroke smo razdelili na dve skupini tako, da je vsaka od naju imela pol učencev 
iz 1. nivoja in pol učencev iz 2. nivoja.

V moji skupini je bilo skupaj 12 učencev, od tega štirje 13 letniki in osem 14 letnikov, osem 
moških in štiri ženske.

Spol \ Starost 13 let 14 let Skupaj 

Moški 2 6 8

Ženski 2 2 4

Skupaj 4 8 12
Tabela 4: Število učencev glede na spol in starost

Kako so v povprečju reševali naloge, je razvidno iz tabele:

Naloga 1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga Skupaj

Število možnih točk 2 1 2 2 3 10

Število doseženih točk 1 0,5 0,9 0,8 1,3 4,5

Število doseženih točk 
v procentih

50 % 50 % 46 % 42 % 42 % 45 %

Tabela 5: Povprečno število doseženih točk na testu pri igri

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Število učencev, ki je 
doseglo zgornje točke

1 4 1 0 0 0 1 2 1 0 2

Tabela 6: Koliko točk so dobili učenci pri igri
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Graf 2: Koliko učencev je dobilo določeno število točk na 2. šoli (Jovanovič, 2011)

V povprečju so test rešili pod 50 %, verjetno zaradi mešane skupine, saj sta bila tokrat združena 
dva nivoja iz matematike. To potrjujejo tudi rezultati: trije so pisali nad 80 %, trije med 60 % in 
70 %, šest jih je pisalo pod 20 %, od tega tri ženske od skupno štirih. Štirje učenci so v pol ure  
rešili vseh 6 testov v igri pravilno in prišli do konca igre, vendar znanja niso pokazali v testu.  
Nihče ni prebral teorije znotraj igre, ampak so takoj začeli reševati profesorja. Najprej so bili 
zmedeni, nekateri so se vrnili do teoretične razlage, drugi pa so se ponovno lotili testnih nalog 
in  skozi  problem  ugotovili  rešitev  ter  igro  končali.  Sklepamo,  da  se  je  nekaj  učencev 
pripravljeno učiti problemsko, da sami skozi  problem  pridejo  do spoznanja, s čimer se tudi 
več naučijo – ti učenci so rešili test z več kot 70 %. Ostalim problemski pouk ne odgovarja, 
tudi samostojno učenje ne, saj tudi po prebiranju teorije niso prišli do pravilno rešenih nalog, 
kar je razvidno iz testov.
Polovica vseh učencev (6) je test pisalo nad 50 %. Izmed pozitivnih učencev, jih je največ 
imelo probleme pri prvi teoretični nalogi. Zanimivo je, da je bilo pri negativnih učencih ravno 
obratno. Kar 5 učencev od šestih se je lotilo reševanja 1. naloge, kjer so pravilno odgovorili na 
eno od dveh vprašanj, ostalih nalog pa se sploh niso lotili.

Opazili smo, da nekateri učenci niso znali izluščiti bistva iz teoretičnega dela igre, saj jim tudi 
zapiski niso dosti pomagali pri reševanju nalog. Za druge učence pa je bila igra pravi izziv in so 
se z različnimi strategijami lotili reševanja problema, večina učencev pa si je na liste narisala 
tabelo s števili iz posod -  256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.

Primerjava z   učenci, ki jih je učila Vesna:  
Vesna je tokrat imela skupino, ki jo je učila na klasičen način s pomočjo table. Imela je 15 
učencev v heterogeni skupini, sestavljeni iz učencev 1. in 2. nivoja matematike, ki so test rešili 
izredno dobro, in sicer povprečno z 79,3 %. Samo trije učenci so test pisali pod 50 %, vsi ostali 
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so pisali nad 60 %, sedem učencev pa je celo pisalo vse možne točke – 100 %. Torej se je več 
kot  polovica  učencev  dejansko  naučilo,  kaj  je  to  dvojiški  številski  sistem  in  kako  se  ga 
pretvarja, samo trije so imeli več težav pri razumevanju. Ni bilo takšnih učencev, ki bi dosegli 
manj kot 30 % tako kot pri meni, kjer je bilo takih kar polovica. Tudi tukaj je bil frontalni pouk 
uspešnejši od učenja s pomočjo igre (Jovanovič, 2011).

• OŠ Preserje pri Radomljah, Pelechova 83, 1235 Radomlje, 
ravnateljica: Ana Nuša Kern, profesorica: Polona Oletić

Nazadnje smo bili še na šoli v Radomljah pri Domžalah v ponedeljek 13. 6. 2011, kjer sem jaz 
spet imela računalniško skupino, Vesna pa skupino s klasičnim predavanjem. Tudi tukaj  je 
potekala ura drugače kot pri prejšnjih dveh šolah, saj smo testirali 9. razrede v heterogenih 
skupinah pri predmetu matematike.

V moji skupini je bilo 8 učencev, od tega 2 moška in 6 žensk, 5 jih je bilo starih 14 let, trije pa 
15 let.

Spol \ Starost 14 let 15 let Skupaj 

Moški 1 1 2

Ženski 4 2 6

Skupaj 5 3 8
Tabela 7: Število učencev glede na spol in starost

Kako so v povprečju reševali naloge, je razvidno iz tabele:

Naloga 1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga 5. naloga Skupaj

Število možnih točk 2 1 2 2 3 10

Število doseženih točk 0,8 1 1,4 1,5 2,1 6,8

Število doseženih točk 
v procentih

38 % 100 % 69 % 75 % 71 % 68 %

Tabela 8: Povprečno število doseženih točk na testu pri igri

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Število učencev, ki je 
doseglo zgornje točke

0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2

Tabela 9: Koliko točk so dobili učenci pri igri

65



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rezultati rešenih testov

Frontalni pouk
Učenje z igro

Točke

Š
te

v
il
o
 u

č
e
n
c
e
v

Graf 3: Koliko učencev je dobilo določeno število točk na 3. šoli (Jovanovič, 2011)

Rezultati so izredno zanimivi, saj so štirje učenci pisali test nad 80 %, dva sta pisala 70 % in 
dva pod 20 %. Ena punca je v dobre pol ure prišla do konca igre, kar v testih ni razvidno, saj je 
najboljša ženska pisala 90 %, oba moška pa kar 100 %, čeprav nista prišla do konca igre. Vsi 
učenci so na začetku skrbno brali teorijo, kar je vidno v rezultatih, saj so 2. nalogo vsi rešili v 
celoti pravilno. Pri 1. nalogi nekateri niso bili natančni, saj so zamenjali dvojiški in desetiški 
številski sistem. Vseh 6 pozitivnih učencev je rešilo 4. in 5. nalogo povsem pravilno, pri 3. 
nalogi pa se je samo eden od teh šestih pri enem primeru zmotil. Enako kot pri prejšnji šoli, si 
je večina učencev na liste zapisalo števila posod.

Primerjava z učenci, ki jih je učila Vesna:
Tudi tokrat je Vesna imela skupino, ki jo je učila na frontalen način. Imela je 13 učencev, 8 
fantov in 5 deklet. Snov so predelali zelo hitro, rezultati so pa nadpovprečno dobri, saj so vsi 
učenci, brez izjeme, rešili test z 80 % in več. Največ težav jim je delala prva naloga, ki je bila 
teoretična,  sicer  so  pa  v povprečju  rešili  test  s  87  %. Morda je  k  tako dobremu rezultatu 
pripomogla starost  učencev, saj  so bili  devetošolci,  morda predpriprava učiteljice,  ki jim je 
rekla, da se naj potrudijo med najino uro, morda pa so k temu pripomogle le dobre delovne 
navade učencev samih in želja po znanju, saj so tudi učenci, ki so se učili z igro, rešili test bolje 
od drugih dveh osnovnih šol (Jovanovič, 2011).

Vseeno pa so se spet bolje odrezali učenci, ki so se učili frontalno, verjetno zaradi podobnih 
razlogov, kot smo jih že omenili.
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• Skupna primerjava vseh treh šol

Ko smo dali skupaj vse številke in rezultate, smo prišli do naslednjih ugotovitev. Skupno smo 
testirali 61 učencev, od tega 36 fantov (59 %) in 25 deklet (41 %), starih med 13 let in 16 let,  
kar je razvidno v spodnji tabeli. Frontalno se je učilo 33 učencev (54 %), s pomočjo didaktične 
interaktivne igre pa 28 učencev (46 %).

Spol \ Starost 13 let 14 let 15 let 16 let Skupaj 

Moški 10 20 5 1 36

Ženski 5 12 8 0 25

Skupaj 15 32 13 1 61
Tabela 10: Število učencev vseh treh osnovnih šol skupaj, glede na spol in starost

Dosežene točke 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Število učencev (frontalno) 1 0 0 2 1 0 1 3 6 11 8

Število učencev (igra) 3 8 2 0 2 1 1 4 2 1 4
Tabela 11: Koliko točk so dobili učenci glede na to, ali so se učili frontalno ali s pomočjo igre
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Graf 4: Koliko učencev je dobilo določeno število točk glede na to, ali so se učili frontalno ali s pomočjo igre

Rezultati so izjemno zanimivi, saj smo pričakovali, da se bodo učenci s pomočjo igre naučili 
več in bolje kot tisti, ki so se učili klasično. Iz zgornjega grafikona (Graf 4) pa vidimo, da je 
veliko več učencev (88 %), ki se je učilo frontalno, doseglo boljše rezultate – nad 60 %, kot  
tisti, ki so se učili s pomočjo igre. Pravzaprav je ravno obratno, saj je več kot polovica učencev 
(57 %), ki so se učili s pomočjo  igre,  pisalo  test pod 50 %, v primerjavi z  drugimi učenci,  ki  
so se učili  frontalno – teh  je le 12 %.
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1. hipoteza: Učenci bolj  razumejo snov, če je predstavljena z didaktično interaktivno igro, 
podkrepljeno s teoretičnimi spoznanji, kot pa če je predstavljena frontalno.

Hipoteze  ne  moremo  z  zagotovostjo  zavrniti,  saj  smo  testirali  premalo  učencev  (61).  Iz 
rezultatov lahko le sklepamo, da so učenci, ki so se učili frontalno, v povprečju pisali test bolje 
(80 %) od učencev, ki so se učili s pomočjo igre (44,3 %).

Izračunali smo aritmetično sredino, mediano in standardni odklon. Rezultati so predstavljeni v 
tabeli, kjer so naši podatki bili števila doseženih točk posameznega učenca.

Frontalni pouk Učenje z igro

Aritmetična sredina x̄=8,00 x̄=4,43

Mediana Me=9 Me=4

Standardni odklon σ=2,33 σ=3,61
Tabela 12: Izračuni aritmetične sredine, mediane in standardnega odklona

Podatki iz frontalnega pouka so bolj skoncentrirani,  saj  je standardni odklon 2,33 glede na 
aritmetično sredino 8,00. Pri pouku z igro pa so podatki bolj razpršeni, saj je standardni odklon 
kar 3,61 glede na aritmetično sredino, ki je 4,43.

Rezultati so nas presenetili, saj smo predvidevali, da se učenci radi učijo sami, si naredijo svojo 
strategijo  učenja in  svoj  časovni  načrt,  kjer  predelajo tisto,  kar  se  njim samim zdi  najbolj  
pomembno in rešujejo tiste vaje, ki se jim zdijo pravšnje za njih osebno, saj vemo, da so si 
otroci  različni.  To  pomeni,  da  različno  hitro  usvajajo  snov,  z  različnimi  metodami  in 
pripomočki. Poleg tega smo mislili, da jim bo igra predstavljala izziv, nek problem, ki se ga 
bodo navdušeni lotili po začetni motivaciji s profesorjem, ki pade v luknjo. Ugotovili pa smo, 
da se je samostojno pripravljeno učiti le malo učencev. Ti učenci, ki so pripravljeni na bolj 
aktivno in samostojno delo, kar pravzaprav predstavlja problemski pouk, so na testih dosegli 
lepe rezultate in nekateri celo prišli do konca igre, s čimer smo bili navdušeni tudi mi. Ostale, 
ki pa so dosegli tudi zelo slabe rezultate, pa problemski in aktiven pouk ne pritegne, saj so 
navajeni, da jih učitelj dobesedno pelje čez teorijo, pove kaj morajo znati in se ničesar več od 
tega niti ne mislijo naučiti. To je bilo razvidno tudi iz samega opazovanja med reševanjem igre, 
saj so točno ti učenci, ki so na testih dosegli najnižje rezultate, že po petih minutah reševanja 
igre rekli, da tega ne razumejo in da se ne bodo ukvarjali s tem.
Po drugi strani pa se je s frontalnim učenjem potrdilo, da učenci niso pripravljeni nič narediti 
za to,  da bi se sami kaj naučili,  saj  so vsi  dosegli  zelo lepe rezultate,  ker sva jih z Vesno 
dobesedno peljali čez konkretne primere, kjer je vsak rešil vsaj en primer pred tablo in kjer sva 
posledično vsakemu posebej razlagali, kaj mora narediti. To je v protislovju z vso teorijo, ki 
smo  jo  na  začetku  diplomske  naloge  na  kratko  opisali,  kjer  vsi  strokovnjaki  poudarjajo 
aktivnost posameznika, nefrontalni pouk, samoiniciativnost in pomoč učitelja pri usmerjanju in 
ne pri podajanju dejstev.

Po  krajšem  razmisleku  smo  sklenili,  da  so  didaktične  interaktivne  igre  sicer  dobre  za 
popestritev vsakdanjega pouka in da si z njimi lahko pomagamo kvečjemu pri utrjevanju snovi. 

68



Utrjevanje z igro je bolj zanimivo, igre pa niso dobro nadomestilo frontalnemu pouku, saj vsi 
učenci še niso dovolj zreli, da bi se bili sposobni sami naučiti snov. 

Sedaj nas pa zanima tudi druga stran zgodbe, in sicer, če bi se (bodoči) učitelji raje posluževali 
takšnih izobraževalnih iger pri poučevanju ali bi se raje držali klasičnega pouka.

6.4.   REZULTATI IN ANALIZA ANKET

Drugo  hipotezo  smo  preverjali  z  anketo.  Za  anketni  vzorec  smo  izbrali  študente  tretjega, 
četrtega letnika in absolvente Pedagoške fakultete, smeri matematika-računalništvo.

Poleg  preverjana hipoteze smo želeli tudi ugotoviti, za kakšen namen bi uporabljali didaktične 
izobraževalne igre.

Prvi  dve  vprašanji  ankete  se  navezujeta  na  spol  in  starost  študentov.  Anketo  je  rešilo  23 
študentov, od tega 5 moških in 18 žensk. Šest jih je bilo v času anketiranja vpisanih v 3. letnik, 
pet v 4. letnik in 12  absolventov. V nadaljevanju sledi analiza odgovorov, ki sva jo napisali 
skupaj z Vesno.

3. vprašanje: Ali ti je bila igra všeč?
Vsem anketirancem, razen enemu, je bila igra všeč. Ker je to vprašanje subjektivno, saj osebno 
poznamo  večino  anketirancev,  smo  pri  zadnjem  vprašanju  anketirancem  dali  možnost,  da 
napišejo svoje mnenje o igri.

4. vprašanje: Ali se ti zdi primerna uporaba igre v izobraževalnem procesu? 
Čisto vsi anketiranci so na vprašanje odgovorili pritrdilno. Iz tega lahko sklepamo, da študentje 
pedagoške fakultete že razmišljajo o novih metodah in oblikah dela.

5. vprašanje: Ali bi sam/a naredil/a podobno izobraževalno igro?
Ker smo anketirali bodoče učitelje matematike in računalništva, nas je zanimalo, ali bi se sami 
lotili izdelave podobnih izdelkov. Kar 18 (78 %) anketirancev bi se lotilo izdelave igre, medtem 
ko se trije (13 %) ne bi. Dva (9 %) pa bi izdelala igro le, če bi imela dovolj časa.

Odgovor Število odgovorov Število odgovorov [%]

Da 18 78

Ne 3 13

Drugo 2 9
Tabela 13: Ali bi študentje sami naredili podobno igro
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Graf 5: Ali bi študentje sami naredili podobno igro

6. vprašanje: Ali bi uporabil igro pri učni uri? 
Pri četrtem vprašanju smo ugotovili, da se anketirancem zdi uporaba didaktičnih interaktivnih 
gradiv  pri  učni  uri  primerna.  Ker  takšna  učna  ura  zahteva  veliko  priprav,  smo  s  šestim 
vprašanjem želeli preveriti, koliko anketirancev bi osebno uporabilo izobraževalno igro pri učni 
uri. Vsi anketiranci so pripravljeni vložiti več truda v pripravo na takšno uro, saj so vsi na to 
vprašanje odgovorili pritrdilno.

7. vprašanje: Kako bi jo uporabil?
Več kot  polovica  anketirancev (64 %)  bi  igro  uporabila  pri  utrjevanju  (za  vajo),  27 % za 
samostojno učenje, 9 % pa se jih je odločilo za kombinacijo obojega. Teh 9 % predstavlja dva 
študenta, ki sta sama v odgovoru napisala to možnost, saj je primarno ni bilo med možnimi 
odgovori.

Odgovor Število odgovorov Število odgovorov [%]

Za vajo (utrjevanje) 14 64

Za samostojno učenje
(učenec se uči sam)

6 27

Ne bi je uporabil 0 0

Drugo 2 9
Tabela 14: Na kakšen način bi študentje uporabili igro
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Graf 6: Na kakšen način bi študentje uporabili igro

Odgovora pod možnostjo Drugo:
• Tako za vajo, kot za samostojno učenje.
• Pri bolj nadarjenih učencih bi jo uporabila kot pripomoček za samostojno učenje, pri 

ostalih pa bolj za vajo oz. utrjevanje ter kasnejšo osvežitev snovi.

8. vprašanje: Ali misliš, da bi se učenci bolje/več naučili s pomočjo igre, kot pa s frontalno 
razlago? 
Mnenja  anketirancev  so  različna.  14  (61  %)  jih  meni,  da  trditev  drži,  4  (17  %)  pa  so 
nasprotnega mnenja. Ostalih 5 (22 %) anketirancev je podalo svoje dogovore:

• Mislim, da je kombinacija obeh pristopov (frontalna razlaga in učenje z igro) uspešna 
kombinacija  za  doseganje  učnih  ciljev.  Pomembno  je,  da  se  sama  igra  vključi  v 
frontalno razlago, saj je potrebno naprej povedati, zakaj želimo, da jo učenci igrajo, in 
po koncu je obvezno narediti evalvacijo same igre in rezultatov, saj s tem igri damo 
smisel. Torej odgovor: kombinacija obeh pristopov.

• Nekateri zagotovo.
• Najprej potrebujejo frontalni razlago, potem šele pride igra na vrsto. samo z igro se ne 

bi dobro naučili, ker se nekaterim ne da brat vsega kar piše.
• Odvisno od snovi.
• Sem bolj za to, da je igra dopolnilo.

Ti odgovori kažejo na to, da na vprašanje ni tako enostavno odgovoriti le z Da ali Ne. Koliko se 
učenci naučijo, je odvisno od učencev samih in od učne snovi. Trije anketiranci so mnenja, da 
je igra uspešna v kombinaciji s frontalno razlago.
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9. vprašanje: Ali te zanima kakšne so še ostale vaje in testi v igri?
Vse  anketirance,  razen  enega,  zanimajo  še  ostale  vaje  in  testi  v  igri.  Sklepava,  da  je 
anketiranec, ki je na to vprašanje odgovoril negativno, tudi edini, ki je pri tretjem vprašanju 
odgovoril, da mu igra ni všeč. 

10. vprašanje: Napiši še svoje mnenje o igri: pohvale, pripombe,... 
To je  edino opisno vprašanje,  ki  pa  ni  bilo  obvezno.  Nanj  je  odgovorilo  19  anketirancev. 
Njihovi odgovori, ki smo jih slovnično popravili za namen diplome, sledijo v nadaljevanju:

• Odlična ideja in izpeljava igre. Veliko vloženega truda. Učencem bi zagotovo bilo zelo 
všečno reševati takšne naloge in se učiti na takšen način. Skratka pohvalno za avtorici!

• Igra ima zelo zanimive igre, preko katerih se lahko učenec nauči dvojiškega številskega 
sistema. Predvsem moram pohvaliti igro z utežmi, saj na zelo inovativen način prikaže 
prehod iz desetiškega v dvojiški sistem in obratno. Glede vsebinskega dela igre nimam 
pripomb, le pohvalo. Priporočal bi le nadgradnjo grafičnega vmesnika oz. grafičnega 
dela računalniške igre, saj so barve malenkost pretemne in rahlo demotivirajoče (čeprav 
je vsebina odlična). Mogoče bi uporabil malo bolj svetlejše in bolj nežne barve, ki se 
ponavadi uporabljajo za didaktične namene. Če bi ocenil, bi igri dal oceno 4+.

• Fino! Sem se nasmejala pri Uvodnem videu. Pri tem, bi navodila, ki so na koncu malo 
podaljšala...  Pri  končnem videu pa ni  zvoka (verjetno bi  moral  bit,  ker  profesor na 
koncu nekaj govori). Drugače pa superca. Le tako naprej, če že niste na koncu!

• Na zelo zanimiv način predstavljena tema. Nazorno in z različnimi primeri. Začetna 
razlaga v učilnici (primeri s tekočinami) se mi zdi še posebej dobra. Pripombe: Malček 
počasno delovanje in dokaj slaba odzivnost v igri. Nekoliko je nerodno, ker je ravno 
toliko velika igra da moram malo premikati drsnik - res pa je, da je moj ekran 15,4inch.
Grafična  dodelava  ne  bi  škodila.  Profesor  zgleda  malo  sporen.  Aha  pa  pri  testu,  v 
drugem delu, kjer sestavljaš palico bi tudi lahko umaknile koliko je katera enota, ker 
potem je preveč enostavno ker samo sešteješ-ne rabiš nič vedeti katera vrednost je na 
katerem mestu  (tako  kot  sta  to  naredili  v  prvem delu,  ko  na  gumbih  in  utežeh  ni 
vrednosti).

• Igra je zanimiva, liki zanimivi. Tudi vaje za utrjevanje so zelo zanimive. Dobro je tudi 
to, da je vmes malo humorja- profesor pade v jamo.

• Igra mi je všeč, edin pri testu pri tehtnici, ko sem kliknila na utež 32 ali 16, se utež na 
tehtnici ni pokazala, drugače je pa super igra. Pri uvodnem delu se na koncu prehitro 
konča, nisem uspela vse prebrat. Igrica je zabavna in poučna.

• Igra je zanimiva, skozi učenje učenec igra igro, vendar potem v testu igra dobi bolj 
zahtevno raven, kar je zelo dobro, igra pa je še vedno zelo podobna prejšnji, da učenec 
vidi, da je znanje še nepopolno in ne misli, da je to le zaradi druge igre. Edino pri testu 
nekaj nagaja miška, če je možen popravek...

• Igra je zelo dobra in poučna.
• Sigurno je, da so takšne igre koristne, vendar predvsem kot popestritev in dopolnilo 

pouku.
• Odlična igra!!!!
• Super igra
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• V igri  je na zelo zanimiv in jasen način predstavljeno pretvarjanje.  Učenci bi  imeli 
občutek, da igrajo igrice ob enem pa bi se nekaj naučili. Igra je res dobra. Motilo me je 
le to, da včasih igra ni v celem zaslonu, prav tako pa mi na zadnji prosojnici razlage ni  
bilo jasno na kateri spodnji gumb naj kliknem.

• Superca sta naredili. Čestitke!
• Všeč mi je grafika, ki bi pritegnila učence. Hkrati so mi izredno zanimive igre, saj se 

preko življenjskih nalog naučijo nove snovi.
• Potrditev klikanja na gumbe mi je delovalo zelo počasi oz. sem kliknila 3x, da mi je 

zaznalo en klik - morda je težava le v mojem brskalniku, a tudi ob ponovnem zagonu ni 
bilo bolje. Čestitke za idejo in izvedbo!

• Igra odpri sef se mi zdi zelo zanimiva in zelo primerna za utrjevanje snovi.
• Igrica je super zasnovana, je dobra...
• Zanimivo, luštno.
• Igrica je zelo dobro sestavljena, saj preverja znanje in razumevanje dvojiškega števila, 

pretvarjanje iz desetiškega v dvojiško in obratno.  Tole igrico bom najverjetneje sam 
uporabil pri nastopih, ko bom učitelj, saj je izredno dobro narejena in zelo primerna tudi 
za samostojno učenje.

Veliko anketirancev nam je dalo pozitivno povratno informacijo, nekateri pa so podali nekaj 
kritik. Kritike so se nanašale na počasno odzivnost programa. Ker je igra namenjena igranju z 
diska in ne preko interneta, pri tej kritiki ne moremo ničesar izboljšati. Igro smo dali na internet 
zato, da smo anketirancem olajšali reševanje igre (jim ni bilo potrebno igre in vseh dodatkov 
naložiti na računalnik). Na ta način imajo tudi vsi ostali zainteresirani za igro hiter vpogled v 
igro.  Dva  anketiranca  sta  opozorila,  da  se  je  navodilo  ob  koncu  prve  animacije  prehitro 
končalo. V igri je to že rešeno z gumbom, s katerim učenec sam določi čas prikaza navodila. V 
video posnetku nismo mogli realizirati interaktivnega gumba, zato pa v predvajanju posnetka 
obstaja možnost pavze. Mnenja glede grafike so različna, nekaterim je všeč, nekaterim pa ni.

2. hipoteza: Bodoči učitelji matematike in računalništva so sprejemljivi za uporabo didaktičnih 
interaktivnih iger pri pouku.

Drugo hipotezo ne moremo z zagotovostjo potrditi, saj smo anketirali premalo študentov (23). 
Sklepamo lahko, da so bodoči učitelji sprejemljivi za uporabo didaktičnih interaktivnih iger pri 
pouku. To  so  pokazali  odgovori  na  četrto  in  šesto  vprašanje.  Vsi  anketiranci  (100  %)  so 
sprejemljivi za uporabo interaktivnih izobraževalnih iger v učnem procesu. Večina anketirancev 
bi izobraževalno igro uporabila za vajo, saj so mnenja, da se učenci več naučijo s pomočjo igre. 
Pripravljeni so se tudi potruditi in sami izdelati izobraževalno igro (Jovanovič, 2011).
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7.     ZAKLJUČEK

Vizualizacija primerov in uporaba didaktične interaktivne tehnologije je vsekakor pomembna 
komponenta v učnem procesu. Drugo vprašanje pa je,  ali  je tudi tako uspešna kot klasičen 
pouk.  V diplomskem delu smo naredili  didaktično interaktivno igro po konstruktivističnem 
načelu. 

Naredili smo zanimivo 3D grafično podobo z glavnim likom profesorja. Učenec se s pomočjo 
igre sam aktivno uči  o dvojiškem številskem sestavu.  Vključena je  teorija  z  interaktivnimi 
vajami,  na  koncu  pa  interaktivni  testi  kot  končno  preverjanje.  Po  izpeljani  raziskavi  smo 
ugotovili, da se učenci še vedno naučijo bolje pri klasičnem pouku kot s pomočjo igre. Razlogi 
so predvsem v samostojnosti in delavnosti učencev. Morda je kriv tudi šolski sistem in nekateri  
učitelji, ki zavračajo uporabo nove tehnologije. Verjetno bi v 8. in 9. razredu osnovne šole imeli 
učenci  boljše  delovne  navade,  če  bi  se  jih  že  od  vrtca  spodbujalo  k  drugačnemu pristopu 
učenja. Z novo generacijo učiteljev se bo morda naredil še kakšen korak v to smer. Bodoči 
učitelji matematike in računalništva se strinjajo, da je uporaba didaktičnih interaktivnih iger 
dobrodošla sprememba pri pouku. Vendar ne kot samostojni pripomoček pri usvajanju znanja, 
ampak kot dopolnilo k razlagi. Prav tako so pripravljeni tudi sami narediti podobne igre, kar 
smo ugotovili z drugo raziskavo.

V diplomskem delu smo opisali tudi delo z brezplačnim programskim orodjem Blender. Tako 
lahko  učitelji  in  drugi  tudi  sami  naredijo  podobno  igro.  V  priloženem  CD-ju  so  poleg 
diplomskega dela vključeni vsi programi za izdelavo igre v Blenderju, video vodiči in datoteke 
programa  Blender  za  nadaljnjo  uporabo.  Originalne  datoteke  so  namenjene  predvsem 
nadgradnji didaktične interaktivne igre še za druge številske sisteme, za novo snov ali za nove 
vaje in teste.
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9.     DODATEK - NAMESTITEV BLENDERJA

Za uporabo igre, narejene v Blenderju, nam ni potrebno namestiti programa na računalnik, saj 
se igra lahko shrani kot »exe« datoteka in jo v Windowsih iz diska zaženemo brez problemov.
Prav tako nam je ni treba namestiti na računalnik, če jo uporabljamo na spletu, ne glede na 
operacijski sistem (Windows, Linux, Mac) in brskalnik, ki podpira vmesnik. Če pa bi želeli 
sami narediti kaj v Blenderju ali spremeniti, pa si je potrebno program namestiti.

Windows: na  domači  strani  Blenderja  (http://www.blender.org/)  poiščemo  zadnjo  stabilno 
različico Blenderja, ki je trenutno 2.59 (1. 9. 2011). Shranimo jo na svoj računalnik in začnemo 
z  instalacijo,  kjer  sledimo  navodilom.  Ko  se  instalacija  konča,  nas  bo  program  vodil  do 
določenih  dodatkov,  ki  jih  moramo shraniti  na disk,  če  želimo,  da  bo  Blender  popolnoma 
deloval, npr. programski jezik Python. Pomembno je, da namestimo točno določeno verzijo 
Pythona, ki jo naša verzija Blenderja potrebuje, kajti v nasprotnem primeru program ne bo 
deloval.  Bolj  podroben  opis  je  na  njihovi  domači  strani 
(http://wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual/Introduction/Installing_Blender/Windows).

Linux (Ubuntu): odpremo terminal in vanj vpišemo:      
     

sudo apt-get install blender 

Lahko pa program Blender poiščemo tudi v Software centru.

Mac: shranimo primerno različico Blenderja, razširimo arhiv in dvokliknemo ikono Blenderja. 
Python je avtomatsko vključen v instalaciji.

Slika 202: Blender logo 
(http://download.blender.org/institute/logos/blenderlogo.png)
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