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POVZETEK 

Nadarjenost je prirojena sposobnost, ki jo je treba razvijati, zato je spodbudno učno okolje v 

šoli zelo pomembno. V zadnjem času veliko govorimo o nadarjenih pri različnih učnih 

predmetih. Nadarjenost je najpogosteje omenjena pri likovni in glasbeni umetnosti ter pri športu 

in matematiki, zelo redko pa je omenjena pri pouku družbe. Zato smo se odločili, da raziščemo, 

kako učitelji razrednega pouka pouk družbe v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole 

prilagajajo nadarjenim učencem. Zanimalo nas je, katere značilnosti nadarjenosti zaznavajo 

učitelji razrednega pouka pri pouku družbe v 4. in 5. razredu osnovne šole; kako učitelji 

razrednega pouka prilagajajo pouk družbe nadarjenim v 4. in 5. razredu osnovne šole; katere 

teme in dejavnosti pri pouku družbe v 4. in 5. razredu osnovne šole najbolj motivirajo nadarjene 

učence; kako se nadarjeni učenci doma učijo in pripravljajo na pouk družbe v 4. in 5. razredu 

osnovne šole. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo pisali o nadarjenih učencih, in sicer o značilnostih 

nadarjenih, vrstah nadarjenosti, od kod izvira nadarjenost, o odkrivanju in identifikaciji, delu z 

nadarjenimi učenci v Sloveniji, napakah in nevarnostih pri odkrivanju nadarjenih ter o 

nadarjenosti pri pouku družbe. 

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja in deskriptivno metodo. 

Vpogled v načine dela z nadarjenimi smo dobili tako, da smo intervju izvedli s štirimi 

učiteljicami razrednega pouka, ki v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole poučujejo družbo, 

in z osmimi učenci, ki so v postopku identifikacije ali pa so že prepoznani za nadarjene in so 

udeleženi pri pouku družbe. Pričakovali smo, da z nadarjenimi ne delajo drugače kot z drugimi 

učenci, pogosto pa ti učenci s svojim sodelovanjem oblikujejo učne ure in raven pouka. Izsledki 

kažejo, da učitelji z nadarjenimi res ne delajo veliko drugače kot z drugimi učenci. Učenci, ki 

so bili vključeni v raziskavo, s svojim sodelovanjem sooblikujejo učno uro, ravni pouka pa ne 

določajo. Posebnih prilagoditev za nadarjene nismo zaznali. Po navadi dobijo dodatne naloge, 

ki pa niso nujno tudi na višji ravni. Nadarjeni sodelujejo na različnih tekmovanjih in v interesnih 

dejavnostih. Šole imajo zanje organizirane tabore za vedoželjne. Najbolj priljubljena tema pri 

družbi je zgodovina. Učenci imajo pri učenju mir in stalen prostor. So zelo samostojni in 

organizirani. Družbo se večina nadarjenih uči tako, da snov prebere in ponovi. Veliko se naučijo 

tudi s sodelovanjem pri pouku. 

Ključne besede: nadarjeni učenci, pouk družbe, vloga učitelja, kvalitativna raziskava. 

 

 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

Talent is an innate ability, which needs to be developed, therefore a simulative learning 

environment is of great importance. Lately, there has been a lot of talk about talented children 

in different school subjects. Talent is most commonly discussed when talking about art, music, 

physical education, and mathematics classes, but it is rarely connected to the social studies. 

This is the reason why this master thesis researches how class teachers adjust the social studies 

to the talented students in 4. and 5. classes of elementary school. The focus of the research was 

to establish which characteristics of a talent are recognized by the teachers, how teachers adapt 

the program to the talented students, which topics and activities are the most stimulating for the 

talented students, and how they learn at home and prepare themselves for the social studies. 

The theoretical part of the master thesis focuses on the talented students; i.e. their 

characteristics, different sorts of talents, where talents come from, detecting and identifying 

talents, working with talented students in Slovenia, mistakes and dangers with detecting 

talented students, and talents in the social studies. 

In the empirical part, qualitative approach and descriptive method were used. To get an insight 

into methods for working with talented students, interviews were carried out – with four class 

teachers teaching social studies at the elementary school and with eight students being in a 

process of identification or already being recognized as talented and who attend social studies. 

It was expected that the talented students are being treated like the other students who often 

shape classes and define difficulty level. 

The results show that teachers indeed do not treat talented students any different than the other 

students. Students taking part in the survey do co-shape class, but they do not define the 

difficulty level. There were not established any special adjustments for the talented students. 

These students normally get additional work but not necessarily at a higher level. Talented 

students take part in different school competitions and extracurricular activities. For such 

students which are eager to learn, schools organize camps. The most important topic in the 

social studies is history. Students have a quiet and permanent place to learn. They are very 

independent and organized. Most of the students learn for the social studies through reading 

and brushing up the subject matter. They as well learn a lot by taking part in the class. 

Key words: talented students, social studies, teacher's role, qualitative survey. 
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UVOD  

Kot študentka razrednega pouka sem imela med študijem tudi prakso na različnih osnovnih 

šolah. Poučevala sem različne starosti otrok in različne šolske predmete. Delala sem z učenci, 

ki imajo primanjkljaj na določenih učnih področjih, in z nadarjenimi učenci. Obema skupinama 

sem morala prilagajati svoje učne priprave. Upoštevati sem morala nadarjenost učencev in tudi 

njihove primanjkljaje. Meni osebno je bilo težje pouk prilagajati nadarjenim. Ravno zato sem 

se odločila, da za svoje magistrsko delo malo bolj raziščem, kako učitelji v naših osnovnih šolah 

pouk prilagajajo učencem, ki so nadarjeni ali pa so v postopku identifikacije. Izbrala sem si 

mentorico na področju družboslovja. Veliko se pogovarjamo o nadarjenih pri matematiki, 

športu, pri likovni umetnosti. Malo manj slišimo o nadarjenih pri družbi. Ravno zato sem se 

odločila, da bom raziskovala prilagoditve pri pouku družbe. Po pogovoru z mentorico sem se 

odločila, da bo za mojo temo najprimernejša kvalitativna raziskava. Za zbiranje informacij smo 

sestavili intervju, ker se nam je zdelo, da bomo tako dobili več podatkov. 

Pojem nadarjenost je verjetno star približno toliko kot človeštvo. Že v zgodovini so nekateri 

posamezniki veljali za nadarjene, na primer dobri lovci, odlični bojevniki, dobri govorniki, 

umetniki, športniki itn. Zaradi potreb družbe sta iskanje nadarjenih in spodbujanje nadarjenosti 

nujna. Zaradi tega se zanimanje za nadarjene širi (Jurman, 2004). Definicije nadarjenosti, ki 

nam jih ponuja različna literatura, so različne. Ta raznolikost temelji na razlikah v konceptih 

inteligence (Callahan v Kerr, 2009). »Nadarjenost je prirojeno nagnjenje oziroma sposobnost, 

s katero pojasnimo, zakaj nekdo doseže nadpovprečne rezultate na znanstvenem, praktičnem 

oziroma na tehničnem ali umetnostnem področju« (Krafft in Semke, 2008, str. 8). Strokovnjaki 

menijo, da k nadarjenosti pripomorejo podedovane zmožnosti in okolje. Dednost in učenje se 

torej s pomočjo okolja prepletata (Krafft in Semke, 2008). Posebna delovna skupina, imenovana 

Področna kurikularna komisija za osnovno šolo, je pripravila Koncept odkrivanja in dela z 

nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Avtorji koncepta so opisali odkrivanje nadarjenih 

učencev, ki poteka v treh stopnjah. Prva stopnja je evidentiranje, druga je identifikacija, na tretji 

stopnji pa seznanijo starše in pridobijo njihovo mnenje. Na prvi stopnji se uporabijo že znane 

informacije o učencu, posebnih pripomočkov pa se ne uporablja. Stopnja identifikacije 

vključuje oceno učiteljev, test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Zadnja stopnja zahteva dobro 

sodelovanje razrednika, svetovalne službe in staršev otroka (Bezić idr., 2006). V svetu sta se 

uveljavila dva organizacijska pristopa v povezavi z delom z nadarjenimi. Prvi je izločanje 

nadarjenih v posebne oddelke ali šole, drugi pa je skupno šolanje nadarjenih z drugimi učenci 

(Bezić idr., 2006). Že Nagel (1987) je navedel štiri vrste nadarjenosti, in sicer splošno 

intelektualno, umetnostno, psihomotorično in socialno nadarjenost. V Sloveniji osnovo za 

odkrivanje nadarjenih učencev v šoli določa Renzullijev trikrožni model nadarjenosti 

(Juriševič, 2012). »Model predpostavlja, da so posamezniki lahko nadarjeni na različnih 

področjih, zato je pričakovani odstotek nadarjenih učencev višji od tradicionalnih za 3–5 % 

(Horowitz in O'Brien, 1985), in sicer se giblje 15–20 % nadarjenih učencev v populaciji« 

(Juriševič, 2012, str. 20). Preizkus nadarjenosti je sestavljen iz vprašanj z desetih področij: 

splošna socialna zmožnost, socialna zmožnost (sprejemljivost), motivacija, prostorsko 

razmišljanje, logično razmišljanje, jezikovne sposobnosti, glasbena nadarjenost, telesne 

sposobnosti, ročne spretnosti, ustvarjalnost (Krafft in Semke, 2008). »Raziskave kažejo, da 

imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali 

pa so pri nadarjenih izrazitejše. Ti učenci pa niso neka homogena skupina, ampak obstajajo 

razlike tudi znotraj skupine nadarjenih. Osebnostne lastnosti, ki jih najdemo v skupini 

nadarjenih, se nanašajo na različna področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, 

motivacijsko, socialno-čustveno« (Žagar, Artač, Bezić, Nagy in Purgaj, 1999, str. 5). 

Nadarjenost je treba razvijati tudi na področju družboslovja. Pri družbi se prepletajo 
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družboslovne in naravoslovne teme. Ravno zato lahko spodbujamo razvoj različnih spretnosti 

in sposobnosti. Zavedati pa se moramo, da delo z nadarjenimi ne pomeni le več dela, ampak 

tudi drugačen način dela. Aktivnost učenca je pomemben pogoj, da učitelj sploh opazi njegovo 

nadarjenost. Učitelji moramo znati pomagati nadarjenim učencem; vedeti moramo, kako jih 

motivirati za delo. Na tem mestu je individualizacija zelo pomembna, saj z njo razvijamo razlike 

med učenci (Lilek, 2012). »Nadarjeni učenci imajo v okviru družboslovnih predmetov zaradi 

njihove kompleksnosti, razvijanja specifičnega geografskega in zgodovinskega mišljenja, 

vzročno-posledičnega razumevanja preteklosti in kritičnega razmišljanja o sedanjosti in 

prihodnosti veliko možnosti za razvoj svojih specifičnih nadarjenosti« (Čas, 2012, str. 244). 

Nadarjenost so si več stoletij razlagali kot dar neba, celo kot nadčloveško inspiracijo. Pred 

dobrimi sto leti so jo začeli raziskovati. Nastalo je več definicij. Vsaka poudarja drug vidik 

nadarjenosti (Ferbežer, Korez in Težak, 2008). »Včasih je pomenilo 'biti nadarjen', da se je 

otrok uvrstil v zgornjih pet odstotkov populacije pri splošnih inteligentnostnih testih. Danes pa 

vemo, da je nadarjenost veliko več kot le višina IQ-testa, zato so novejše definicije veliko širše. 

Po teh definicijah so nadarjeni in talentirani tisti otroci in mladostniki, ki imajo izredne 

sposobnosti ali potenciale, da prikažejo svoje dosežke na različnih področjih v primerjavi s 

svojimi vrstniki« (Ferbežer, Korez in Težak, 2008, str. 13). 

Z zanimanjem za nadarjene se je razvila tudi potreba po definiranju nadarjenosti. V povezavi s 

tem zanimanjem George (1997) omenja nekaj pomembnih dejavnikov. Prvi tak dejavnik so 

psihologi, ki preučujejo človeški um. Z raziskovanjem so ugotovili, da imajo nekateri učenci 

nižje sposobnosti za opravljanje določenih nalog kot njihovi vrstniki. Ugotovili so tudi, da je z 

njimi treba ravnati drugače kot z drugimi. Tako so začeli uvajati posebne vzgojno-

izobraževalne ustanove. Pozneje so ugotovili, da so poskrbeli le za intelektualno šibkejše, ne 

pa tudi za učence, ki presegajo povprečnost. Drugi dejavnik je pravica vsakega posameznika 

do vzgoje in izobraževanja. To nas privede do tega, da moramo najti ustrezen način 

izobraževanja za nadarjene, ki so prav tako pomembna skupina. Kot tretji dejavnik omenja 

strokovne dejavnosti, ki zahtevajo zaposlitev oseb z visokimi umskimi sposobnostmi. Iz pravice 

do šolanja lahko izpeljemo četrti dejavnik, ki kaže na to, da financiranje šolstva državo precej 

stane. Ugotovili so, da se nadarjeni učenci določene stvari lahko naučijo hitreje kot povprečni 

učenci. S pomočjo nadarjenih bi tako država lahko prihranila nekaj denarja. Kot peti dejavnik 

navaja ugotovitve sociologov, da se učenci vedejo nedružabno in neprijazno, kadar se pri pouku 

dolgočasijo oziroma nimajo kaj početi. Nadarjeni učenci nekatere naloge opravijo hitreje kot 

drugi in potem začnejo povzročati nemir v razredu. Zaradi tega moramo nadarjene učence 

identificirati in preprečiti ali vsaj zmanjšati njihovo neprijazno vedenje v razredu. Šesti dejavnik 

je želja strokovnjakov, da bi čim bolje razumeli človeško naravo in poiskali meje človekovih 

umskih sposobnosti. Zadnji dejavnik, ki ni najmanj pomemben, pa je strinjanje strokovnjakov 

na področju izobraževanja, da ima vsak posameznik pravico napredovati tako daleč in tako 

hitro, kot je v njegovih zmožnostih. Ravno to je eden najpomembnejših ciljev vzgoje in 

izobraževanja.  
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I TEORETIČNI DEL 

1 INTELIGENTNOST, USTVARJALNOST, NADARJENOST  

V psihološki in pedagoški literaturi pogosto zasledimo izraze nadarjenost, inteligentnost, 

kreativnost in bistrost. V literaturi 20. stoletja je pojem inteligentnost najpogostejši. Pred letom 

1900 lahko ta izraz zasledimo le pri jezikoslovcih, prevladovala pa sta nadarjenost in bistrost. 

Po letu 1960 sta se začela pogosto uporabljati pojma nadarjenost in kreativnost. Danes lahko v 

literaturi zasledimo vse omenjene izraze. Ker med njimi ni jasnih razlik, pa smo upravičeno 

zmedeni (Jurman, 2004). 

Jurman (2004) navaja, da se pojem inteligentnost v latinščini nanaša samo na človekov razum 

oziroma funkcije razuma, pojem kreativnost pa predvsem na iste funkcije, le s ciljem, da se 

oblikuje produkt. 

Definicij inteligence je približno toliko, kot je znanstvenikov, ki se s tem problemom ukvarjajo. 

V inteligenci lahko vidimo sposobnost, da se znajdemo v novih položajih. Za to potrebujemo 

temeljne spretnosti, npr. splošno vednost, spomin, logično mišljenje, sposobnost prostorskih 

predstav in osnovno matematično znanje. Inteligenco merimo z inteligenčnimi testi. Če ta test 

rešuje več oseb, lahko določimo relativne stopnje. Rezultat izrazimo s števili oziroma z 

inteligenčnim kvocientom IQ. Pri odraslih z IQ 100 označimo povprečno inteligenco celotnega 

prebivalstva, pri otrocih pa povprečno inteligenčno storilnost vrstnikov (Nagel, 1987). 

Izraz kreativnost se je v evropskih jezikih razvil prek uspešnega razvoja francoske umetnosti. 

Izraz inteligentnost lahko razložimo z Binetovim delom in uporabo njegovih testov. Slovenski 

jezikoslovci so izraz »l'intelligence« podomačili. Korenu besede so dodali »-ost«. To pomeni, 

da so pojmu pripisali značaj osebnostne lastnosti. To ni skladno z Binetovim pojmovanjem, 

zato starejši slovenski psihologi uporabljajo pojem »inteligenca«. To spet povzroča nesoglasja, 

saj je v slovenskem slovarju inteligenca razložena kot sloj intelektualcev. Zato pojme 

nadarjenost, bistrost, inteligenca in ustvarjalnost pojmujemo kot splošne človekove značilnosti 

(Jurman, 2004). 

Ustvarjalen človek ima pri problemih in različnih nalogah pametne in izvirne rešitve ter zamisli. 

Ustvarjalnost lahko opazimo na vseh področjih življenja, še posebej pri otrocih. Otrok se že 

rodi z ustvarjalno zmožnostjo. Če to zmožnost spodbujamo, se neprestano razvija, če jo 

zanemarjamo, pa bodo do izraza prišle druge sposobnosti. Razvoj ustvarjalnosti se po šestem 

letu upočasnjuje, po devetem letu starosti pa se konča (Krafft in Semke, 2008). 

Ustvarjalnost je že zelo star problem. Star je skoraj toliko kot razvoj človeštva. Človek, ki 

pokaže nekaj boljšega, novega, nekaj, česar še ni, pri ljudeh vzbuja pohvalo in začudenje. 

Ustvarjalnosti ne preučuje le psihologija, ampak tudi filozofija, sociologija, zgodovina, 

antropologija, etnologija in tudi vse umetniške discipline. Ko se o njej govori kot o procesu, se 

zanjo po navadi uporablja izraz kreativnost. Ko govorimo o produktu človekove aktivnosti, 

uporabljamo izraz ustvarjalnost. Psihologi in raziskovalci na področju družbenih ved 

ustvarjalnost preučujejo kot proces, raziskovalci s področja umetnosti pa jo preučujejo kot 

produkt (Jurman, 2004). 

Nagel (1987) navaja, da je za razvoj ustvarjalnosti potrebnih več stvari. Te so: divergentno 

mišljenje, domiselnost, izvirnost in prožnost. Divergentno mišljenje se kaže tako, da 

posameznik rešitve za neki problem išče po nekoliko nevsakdanjih in nenavadnih poteh. 

Domiseln je tisti, ki ima ogromno idej. Ni pa pomembno le, da je idej veliko, biti morajo tudi 
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izvirne, enkratne, posebne. Prožnost je duhovna spretnost; omogoča hitro prestopanje na 

različne ravni mišljenja in obravnavanje problema z različnih zornih kotov. 

Med nadarjenostjo in inteligentnostjo obstaja razlika. Ta razlika pa vpliva tudi na ustvarjalnost. 

Po mnenju strokovnjakov naj bi bila nadarjenost naravnana bolj sintetično, inteligentnost pa 

bolj analitično. Kognitivna energija je dovolj močna za analizo, za sintezo pa ne. Za sintezo sta 

potrebni še emotivna in konativna energija. Ustvarjalnost je zato odvisna od delovanja 

nadarjenosti in inteligentnosti. Tako je bolj sintetična ali bolj analitična, lahko pa je tudi oboje 

(Jurman, 2004). 

Če povzamemo, lahko rečemo, da sta inteligenca in ustvarjalnost tesno povezani z 

nadarjenostjo. Za razvoj ustvarjalnosti in nadarjenosti sta motivacija in spodbudno učno okolje 

zelo pomembna. Ko se ustvarjalnost, nadarjenost ter motivacija in okolje povežejo, lahko 

govorimo o visoki storilnosti oziroma posebnih dosežkih in izdelkih (Nagel, 1987). 

Za lažjo predstavo prilagamo sliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Model sestavin razvoja talenta (po Renzulliju) (Nagel, 1987) 
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2 KDO SO NADARJENI  

Zanimanje za nadarjene in tudi odkrivanje nadarjenih se je povečalo v 70. letih 20 stoletja. 

Pojavil se je problem opredelitve, kdo je nadarjen in kdo ni. V preteklem času so raziskovalci 

le opisovali lastnosti nadarjenega posameznika. Danes to ni več dovolj. S pomočjo ustrezne 

definicije je treba kompleksno opredeliti pojem nadarjenost (Jurman, 2004). 

Termin nadarjenost nima psihološkega izvora. V preteklosti se je ta pojem v Evropi uporabljal 

predvsem v šolstvu. Uporabljali so ga duhovniki in pozneje tudi učitelji, ki so odkrivali bistre 

oziroma nadarjene učence. Že takrat se je nadarjenost kazala v posebnih zmožnostih in 

ustvarjanju nečesa novega. Pojem nadarjenost je prvi strokovno uporabljal Terman, ki je bil 

šolski psiholog na državni šoli v Los Angelesu. Njegovo merilo za odkrivanje nadarjenosti je 

inteligenčni kvocient 140 in več. Nadarjenost kot pojem je stopila v ospredje šele po letu 1965. 

Vzrok za to naj bi bila izstrelitev prvega umetnega satelita. V vesolje so ga poslali Sovjeti. Ta 

dogodek je na Zahodu in v ZDA povzročil razmislek o tem, da za nekaj takega ni dovolj le 

inteligentnost, ampak tudi kaj drugega. Danes pa ne zadostuje le učiteljeva beseda, da je neki 

učenec nadarjen, ampak je nadarjenost treba meriti (Jurman, 2004). 

Nadarjene učence poimenujemo z različnimi izrazi. Ti ne zmedejo le njihovih staršev, ampak 

tudi učence. Nekatera poimenovanja opišejo le del tega, kar pomeni nadarjenost (Ferbežer, 

Korez in Težak, 2008). Najpogosteje uporabljamo izraze talent, genij, hiter učenec, boljši 

učenec. »Talent je nadpovprečna prirojena zasnova za določeno spodobnost, ki pa nima 

razsežnosti genialnosti. Izraz genij označuje intelektualno, zlasti pa ustvarjalno izjemno 

nadarjenega človeka. Statistično je takšnih le okoli 0,1 odstotka vseh ljudi« (Krafft in Semke, 

2008, str. 8). Izraz »hiter učenec« poimenuje le eno izmed karakteristik nadarjenosti, ne definira 

pa nadarjenosti v celoti. Vedeti moramo tudi, da niso vsi nadarjeni učenci hitri. Besedna zveza 

»boljši učenec« pa je preveč primerjalni izraz. Nadarjen učenec je lahko boljši od svojih 

vrstnikov v nekaterih stvareh, ampak mogoče slabši v drugih (Ferbežer, Korez in Težak, 2008). 

Že George je v svoji knjigi Nadarjeni otrok kot izziv zapisal, da potrebujemo uporabno in jasno 

definicijo nadarjenosti, ki naj omogoči razpravljanje o tej temi in tudi nudi konkreten odgovor 

vsem, ki želijo svoje znanje o izjemnih sposobnostih poglobiti (George, 1997).  

»Renzulli (1981, v George, 1997, str. 9) je za oblikovanje definicije nadarjenosti postavil 

naslednje pogoje: 

1. temeljiti mora na raziskavah o značilnostih nadarjenih, 

2. biti mora vodilo pri postopku identifikacije, 

3. kazati mora pot k logično sledečim programskim ukrepom, 

4. spodbujati mora nadaljnje raziskave, ki bodo preverile veljavnost definicije.«  

Tunnicliffe (2010) piše, da je na srečo šol, ki poskušajo oblikovati svojo definicijo nadarjenosti, 

veliko svetovno poznanih definicij, ki so jim lahko v pomoč. Najvplivnejša in najpogosteje 

uporabljena definicija naj bi bila definicija ameriškega Urada za vzgojo in izobraževanje 

oziroma Marlandova definicija, ki je bila oblikovana leta 1972. Oblikoval jo je ameriški 

komisar za izobraževanje za uporabo njihove zvezne države in lokalne izobraževalne ustanove. 

Po tej definiciji nadarjene učence identificirajo za to strokovno usposobljene osebe. Njihova 

nadarjenost se kaže v posebnih sposobnostih in dosežkih. Ti učenci potrebujejo prilagojene 

izobraževalne programe in dejavnosti tudi zunaj rednega pouka ter se zavedajo lastnega 

prispevka sebi in družbi (Marland, 1972). Ta definicija je najvplivnejša predvsem zato, ker ne 

poudarja le visoke splošne inteligentnosti, ampak tudi talente v umetnosti in na specifičnih 
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akademskih področjih. Hkrati upošteva tudi kreativnost, psihomotorične spretnosti in 

sposobnost vodenja (George, 1997). 

Ogilvie (1973) je oblikoval definicijo, ki je širša in obsega več različnih postavk. Po njegovem 

mnenju je nadarjen tisti, ki izstopa po splošnih ali specifičnih sposobnostih. Obstajalo naj bi 

šest področij, in sicer mehanske spretnosti, vizualne sposobnosti in sposobnost nastopanja, 

fizični talent, sposobnost vodenja in ozaveščenost o družbi, kreativnost, visoka inteligentnost.  

Gagne (1985) pa je opredelil razliko med talentom in nadarjenostjo. To je razlika med 

sposobnostjo in dejanskimi dosežki. O talentu govorimo, ko so dosežki posameznika 

nadpovprečni na določenih področjih, npr. pri matematiki ali glasbi. Nadarjen pa je tisti, ki je 

nadpovprečen po svojih kreativnih, umskih in nekaterih drugih sposobnostih.  

 

2.1 Od kod izvira nadarjenost 

Kljub vsem definicijam nadarjenosti se vsakič znova sprašujemo, zakaj imamo vsi posebne 

talente, ki se bolj ali manj izražajo. Sprašujemo se tudi, ali je ta naša nadarjenost prirojena ali 

priučena. Danes težko najdemo resnega strokovnjaka, ki se ukvarja z nadarjenostjo in ki bi trdil, 

da so posebne sposobnosti samo podedovane ali samo povezane z okoljem in učenjem. 

Prevladuje mnenje, da k tem sposobnostim pripomore oboje – dednost in okolje. Znanstveniki 

preučujejo le razmerje med prirojenimi dejavniki in vplivi iz okolja, in sicer pri različnih vrstah 

nadarjenosti (Krafft in Semke, 2008). 

Vsakemu otroku je torej dana neka genska osnova, ki ga dela edinstvenega. Sama dispozicija 

za nadarjenost pa ni dovolj za doseganje posebnih dosežkov. Da se nadarjenost uspešno razvija, 

so potrebni še ustvarjalnost, motivacija in spodbudno okolje. Otrok, ki je ustvarjalen, naj bi bil 

sposoben povezovati ideje in informacije, bil naj bi izviren, domiseln. Njegovo razmišljanje naj 

bi bilo prožno. Nadarjenost pa je tesno povezana tudi z motivacijo in okoljem, saj ta dejavnika 

pomembno soodločata, ali se bosta nadarjenost in ustvarjalnost razvili in uveljavili (Ferbežer, 

Korez in Težak, 2008). 

Treffinger in Renzulli (1986) trdita, da se nadarjeno vedenje odraža zaradi interakcije 

nadpovprečnosti v splošnih in specifičnih sposobnostih, visoke stopnje ustvarjalnosti in 

motiviranosti. 

Da vsaka nadarjenost potrebuje spodbudo, je ugotovil tudi ameriški znanstvenik Benjamin S. 

Bloom, ki je deloval na področju vzgoje. Preučeval je osebni razvoj stotih svetovno znanih 

znanstvenikov, športnikov in umetnikov. Njihov razvoj je spremljal vse od otroštva. Spoznal 

je, da samo z nadpovprečno nadarjenostjo ni mogoče pojasniti nadpovprečnega uspeha teh 

posameznikov. Pomembno je tudi dejstvo, da ti prvaki niso bili prepuščeni sami sebi, ampak so 

jih starši spodbujali in jih dobro motivirali. Tako je Bloomova ugotovitev potrdila, da vsaka 

nadarjenost potrebuje priznanje okolja in spodbudo (Nagel, 1987). 
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2.2 Značilnosti nadarjenih 

Ker smo v literaturi zasledili veliko definicij nadarjenosti, smo se odločili preveriti tudi, kaj 

strokovnjaki ugotavljajo glede značilnosti nadarjenih učencev.  

Veliko ljudi meni, da so nadarjeni učenci drugačni od preostalih. Velikokrat slišimo pridevnike, 

kot so: nedružabni, osamljeni in celo nevrotični. Večina teh izrazov pa je stereotipna in se 

nanaša na nadarjene kot na skupino. Tako kot vsak človek imajo tudi nadarjeni posamezniki 

dobre in slabe lastnosti. Terman je trideset let spremljal razvoj 1.500 nadarjenih. Pri vseh 

posameznikih je bil IQ višji od 140. Raziskava je pokazala, da je bila večina dobro prilagojena, 

uspešno so se vključili v svoje poklice – pogosto so bili celo voditelji. Ugotovili so tudi, da so 

bili ti ljudje kot otroci uspešnejši pri jezikovnem izražanju, branju, naravoslovnih znanostih, 

sklepanju v aritmetiki, umetnosti in pri književnosti (Terman in Oden, 1959, v George, 1997). 

Nagel (1987) je značilnosti nadarjenosti razdelil na učne značilnosti, ustvarjalnost, motivacijo 

in na socialne lastnosti.  

Za boljši pregled bom predstavila vsako področje posebej. 

Učne značilnosti 

 Imajo dober spomin. 

 So splošno razgledani. 

 Imajo bogat besedni zaklad. 

 Prepoznajo vzroke in posledice oziroma vzročno-posledične odnose. 

 Med stvarmi prepoznajo podobnosti in razlike. 

 Sposobni so posplošitve. 

 Dobro opazujejo. 

 Radi in veliko berejo. Raje berejo knjige, ki so po navadi za odrasle. 

 Zapletene oziroma kompleksne stvari si poenostavijo tako, da jih razdelijo na 

preprostejše in njim razumljivejše enote. 

 Sposobni so kritičnega mišljenja in vrednotenja (Nagel, 1987) 

Ustvarjalnost 

 Veliko sprašujejo. 

 Imajo veliko idej, ki so izvirne. 

 Po navadi dajejo zelo pametne odgovore. 

 Znajo izraziti svoje mnenje in pri tem niso sramežljivi. 

 Imajo smisel za humor. 

 Radi imajo lepoto in detajle. 

 Zanimajo se za ples, petje, glasbo, literaturo … 

 Imajo razvito domišljijo (prav tam). 

Motivacija 

 So predani nekaterim problemom. 

 Naloge hočejo vedno rešiti do konca. 

 Če jim naloge niso v izziv, se lahko hitro začnejo dolgočasiti. Če so jim v izziv, so 

visoko notranje motivirani. 

 Zanje je značilna samokritičnost. Niso hitro zadovoljni s svojim delom. 

 Zanje je popolnost pomembna. 

 Zastavijo si visoke cilje. Naloge po navadi rešujejo brez pomoči odraslih. 
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 Zanimajo jih »odrasle teme«, kot sta politika in vera (prav tam). 

Socialne lastnosti 

 Veliko se ukvarjajo s problemi, kot so dobro – zlo, prav – narobe itn.  

 Nagnjeni so k individualizmu. 

 Ni jih strah biti drugačen. 

 Vsako mnenje kritično preverijo. 

 So odgovorni, zanesljivi. 

 So dobri organizatorji. 

 Prijatelje si iščejo med vrstniki, ki so enako sposobni. 

 Radi odločajo o drugih. 

 So empatični (prav tam). 

George (1990) je pri večini nadarjenih otrok opazil sposobnost hitrega mišljenja, opažanja 

povezav med stvarmi in zato tudi smisel za humor.  

Galbraith (1992) je ugotovila, da večina nadarjenih otrok kaže naslednje značilnosti: 

 hitro učenje; 

 vztrajnost; 

 radovednost; 

 smisel za humor; 

 občutljivost do drugih ljudi; 

 logično mišljenje, iskanje smiselnosti; 

 odprtost za novo. 

To so pogoste značilnosti nadarjenih učencev. Ni nujno, da se vse te značilnosti pokažejo pri 

vseh nadarjenih (Galbraith, 1992). 

Jurman (2004) navaja lastnosti nadarjenih, ki jih omenjajo ameriški avtorji: 

 splošna inteligentnost je visoka; 

 so radovedni; 

 nadpovprečni v zgradbi telesa; 

 splošno so dobro informirani; 

 dober spomin; 

 bogato besedišče; 

 smisel za humor; 

 so originalni in iniciativni; 

 so občutljivi za ljudi, stvari in za dogodke; 

 branje literature z različnih področij; 

 zgodaj dosežejo čustveno zrelost; 

 so čustveno stabilni; 

 vztrajnost; 

 nagnjeni k vodenju; 

 imajo močen smisel za vrednote. 

Pomembne so tudi značilnosti nadarjenih učencev na emocionalnem področju. 

 



9 

Ferbežer in Kukanja (2008) navajata tipične emocionalne značilnosti: 

1. Nadarjeni učenci so čustveno intenzivnejši od svojih vrstnikov. 

2. Njihov občutek za poštenost in pravičnost je dobro razvit. 

3. Zmožni so se vživeti v čustva sočloveka, so empatični. 

4. Ko ugotovijo, da njihovi vrstniki neradi berejo ali pišejo v prostem času, so 

razočarani. 

5. Nadarjeni imajo izrazit smisel za humor. Humor imajo raje v besedni obliki kot pa v 

vizualni. 

6. Bolje se razumejo s starejšimi otroki. 

7. Prijateljstvo pojmujejo drugače kot njihovi vrstniki. 

8. Prijateljstvo raje sklepajo v ožjih krogih. Najraje se navežejo na enega ali dva 

prijatelja. 

9. Nadarjeni učenci pri vključevanju in sprejemanju v družbo doživljajo velik pritisk. 

10. So čustveno dovzetni, občutljivi in razdražljivi. 

Nadarjeni učenci se na kognitivnem področju od sovrstnikov razlikujejo v stopnji kognitivnih 

procesov in ne toliko v vrsti teh procesov. Za nadarjene je značilno, da hitreje sprejemajo in 

obdelajo informacije, bolje rešujejo probleme, njihov spomin je obsežnejši in učinkovitejši, 

uporabljajo več miselnih strategij in višje miselne procese, hitreje preidejo na abstraktno raven 

mišljenja in jo usvojijo, učinkovito povezujejo informacije in znanje z različnih področij, so 

selektivnejši pri procesiranju informacij, uporabljajo vidno-prostorske predstave. Novejše 

študije kažejo, da se nadarjeni učenci dobro socialno prilagodijo, imajo pozitivno mnenje o sebi 

– še posebej pri učenju, lahko so visoko notranje motivirani. Vseeno pa so nadarjeni 

nehomogena skupina in zato značilnosti ne smemo preveč posploševati (Robinson in 

Clinkenbeard, 2008). 

Za učitelje in tudi starše je pomembno, da prepoznajo značilnosti nadarjenosti, saj lahko le tako 

pomagajo razvijati te sposobnosti. 

Ferbežer, Korez in Težak (2008) zato navajajo še tri značilnosti nadarjenih otrok. Te so: 

verbalna izurjenost ter ustvarjalnost in radovednost. Verbalna izurjenost se pokaže tako, da 

otrok začne kmalu govoriti in besede pravilno izgovarja, ima bogat besedni zaklad, pisanje ga 

privlači, hitro začne brati in pisati, črk ne zamenjuje tako pogosto kot njegovi vrstniki, besede 

pravilno sklanja. Pesmi in zgodbe si hitro zapomni ter jih tudi sam tvori. Pogosto zastavlja 

vprašanja in se tako veliko nauči. Radovednost in ustvarjalnost pa se kažeta tako, da ima otrok 

dober spomin, hitro se uči, je vztrajen, zelo samostojen, ima izvirne ideje, je pozoren do drugih 

ljudi, hitro vidi bistvo nekega problema, v stvareh išče smisel, ima razvito logično mišljenje, je 

odprt za nove ideje, dobro se izraža pri ustvarjalnih dejavnostih. 

Poleg značilnosti nadarjenosti pa je dobro poznati tudi vrste nadarjenosti. Tako lahko učencev 

razvoj še dodatno spodbujamo v tisti smeri, v kateri je uspešnejši. 

2.3 Vrste nadarjenosti 

Nadarjenost otroka se lahko kaže na različnih področjih. Nagel (1987) omenja štiri glavna 

področja nadarjenosti: 

 splošna intelektualna nadarjenost; 

 psihomotorična nadarjenost; 

 socialna nadarjenost; 

 umetnostna nadarjenost. 
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Splošna intelektualna nadarjenost po navadi zajema več učnih področij. Kdor je splošno 

intelektualno nadarjen, hitro dojema, ima dober spomin, se lažje uči. Psihomotorična 

nadarjenost predstavlja telesno spretnost in je zaželena na vseh področjih učenja. Socialno 

nadarjen učenec je empatičen, zna komunicirati z ljudmi in jim pomagati. Umetnostna 

nadarjenost se pokaže že zelo kmalu, in to v sposobnosti igranja na glasbila, risanju itn. 

Omenjene vrste nadarjenosti se redko pojavljajo same. Večinoma se med seboj prepletajo 

(Nagel, 1987). 

Galbraith (1992) v svoji knjigi nadarjenost razdeli na pet različnih področij. 

Teoretična sposobnost 

Učenec ima dober spomin, hitro usvoji nove stvari, je uspešen pri interesnih dejavnostih in o 

področjih, ki ga zanimajo, veliko ve. 

Intelektualna sposobnost 

Tak učenec se hitro navduši nad stvarmi, ki so zanj nove, dobro opazuje, je neodvisen, ima 

bogat besedni zaklad, ima razvito sposobnost abstraktnega mišljenja, je radoveden. 

Likovne umetnosti 

Učenec svoja čustva, razpoloženje, razmišljanje izraža prek glasbe, igre, plesa. Ima smisel za 

skladnost, zna usklajevati gibe. Rad ustvarja nekaj novega, izvirnega. Je gibčen in ustvarjalen.  

Ustvarjalnost 

Posameznik ima razvit smisel za humor. Je iznajdljiv, izviren, domiseln. Glede svoje 

drugačnosti ni sramežljiv. Svoje razmišljanje usmerja samostojno. 

Vodstvene sposobnosti 

Učenec je samozavesten, odgovoren, razsoden. Vrstniki ga sprejemajo v svojo družbo. Njegov 

govor je jasen in tekoč. Ima dobro razvito sposobnost predvidevanja. Stvari ima rad 

strukturirane.  

George (1997) navaja šest vrst nadarjenosti, in sicer: 

 splošna umska sposobnost; 

 specifična akademska sposobnost; 

 psihomotorične sposobnosti; 

 voditeljska sposobnost in družbena zavest; 

 kreativno in ustvarjalno mišljenje; 

 sposobnost vizualne in odrske umetnosti. 

O odkrivanju nadarjenosti bomo pisali pozneje, bomo pa zdaj vseeno omenili deset področij, s 

katerih so vprašanja na preizkusu, saj so tesno povezana z vrstami nadarjenosti.  

Krafft in Semke (2008) navajata naslednjih deset področij: 

1. splošna socialna zmožnost; 

2. socialna zmožnost – sprejemljivost; 

3. jezikovne sposobnosti; 

4. prostorsko razmišljanje; 
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5. logično razmišljanje; 

6. telesne sposobnosti; 

7. ročne spretnosti; 

8. ustvarjalnost; 

9. glasbena nadarjenost; 

10. motivacija. 

Tunnicliffe (2010) omenja tudi Gardnerjevo teorijo inteligentnosti. Po njegovem mnenju so 

vrste nadarjenosti povezane z dosežki na akademskem, ustvarjalnem in na socialnem področju. 

Vse to pa se povezuje tudi s tem, na kak način se učenec uči. Avtor v svoji knjigi omenja štiri 

vrste nadarjenosti, in sicer intelektualno, ustvarjalno, senzomotorično in socialno-čustveno. 

Glede na vse navedene avtorje in njihove teorije o vrstah nadarjenosti lahko trdimo, da se 

raziskovalci ne morejo povsem uskladiti o številu in vrstah nadarjenosti. Nekateri omenjajo 

štiri, drugi pa celo pet ali šest vrst. Zgodi se tudi, da isto vrsto imenujejo drugače, opis 

značilnosti pa je enak, npr. intelektualna in umska sposobnost. Tunnicliffe pa v povezavi z 

nadarjenostjo omenja tudi različne vrste inteligentnosti in način učenja. 

2.4 Odkrivanje in identifikacija nadarjenosti  

Naši predniki so se že v antiki ukvarjali s posebnimi talenti; preučevali so inteligentnost, 

osebnostne lastnosti ljudi, njihovo obnašanje itn. Filozofi so že takrat menili, da nadarjenost v 

večini primerov ostane neodkrita. Raziskovanje nadarjenosti se nadaljuje tudi danes. 

Znanstvenik Rost, ki se ukvarja s preučevanjem nadarjenosti, je izjavil, da je ena izmed pravic 

vsakega človeka, da se spodbuja njegova nadarjenost (Krafft in Semke, 2008). 

V 18. stoletju so znanstveniki nadarjenost raziskovali s teorijo o lobanji. Prepričani so bili, da 

so sposobnosti in lastnosti človeka povezane z obliko glave. Prve dokumentirane izsledke je 

predstavil Galton. Inteligentnost je meril s piščalko, in sicer na podlagi tega, kako visoke tone 

sliši posameznik. Višje tone, kot je slišal, bolj inteligenten naj bi bil po Galtonovem mnenju. 

Pri drugem poskusu se je oseba morala odločiti, katera škatla je težja – tista z vato ali tista z 

naboji. Preverjal je tudi občutljivost na vonj vrtnic. V začetku 20. stoletja sta Binet in Simon 

preverjala besedni zaklad, logično razmišljanje in jezikovno razumevanje. Iz pridobljenih 

rezultatov sta glede na starost otroka določila njegovo inteligenčno starost. Tako sta ugotovila, 

ali je otrok nadpovprečen, podpovprečen ali je v povprečju v primerjavi z vrstniki. Njun 

preizkus je bil zelo uspešen. Njegovo nadgradnjo danes poznamo kot Stanford-Binetov 

preizkus. Omeniti moramo še dve pomembni imeni, ki sta povezani z rojstvom inteligenčnega 

količnika. Prvi je William Stern, ki je izpeljal IQ. Inteligenčno starost je delil z dejansko 

starostjo in jo pomnožil s sto. Inteligenčno starost določimo s preizkusom. Če je inteligenčna 

starost višja od biološke, inteligenčni količnik presega povprečje. Drugo pomembno ime pa je 

David Wechsler, ki je izpeljal Wechslerjevo lestvico, ki se opira na Gaussovo krivuljo in jo 

uporabljamo še danes. Povprečna vrednost je sto. Odklon v levo pomeni nižjo vrednost, odklon 

v desno pa višjo. Njegova lestvica je razdeljena na standardne odklone. Ti odkloni pa pomenijo 

15 točk (Krafft in Semke, 2008). 

Raziskovalci se še vedno dogovarjajo o vrstah nadarjenosti, definicijah itn. Z dejstvom, da 

moramo nadarjenost začeti spodbujati čim prej, pa se strinjajo vsi. Nekatere znake nadarjenosti 

lahko vidimo že zelo kmalu. Zavedati se moramo, da nadarjenosti ni mogoče neposredno meriti. 

Najprej se mora izkazati v dosežkih, rezultatih inteligenčnega preizkusa, v umetnosti itn. Ravno 

zato je pomembno, da učitelji urijo svoj dar opazovanja učencev, saj bodo lahko le tako 

pravočasno zaznali, ali je neki učenec nadarjen. Večina nadarjenih učencev ima tudi dobre 



12 

ocene, vendar nam ocene ne povedo, kako je posameznik dosegel tak uspeh. Samo z ocenami 

ne moremo vedeti, ali se je veliko učil ali se je zanesel le na to, da se je snov naučil že med 

poukom. Ocena nam prav tako ne pove, koliko časa je učenec pisal test. V spričevalu ne 

moremo videti značilnosti, kot sta motivacija za učenje in ustvarjalnost. Problem se pojavi tudi 

pri učiteljevi sodbi. Znanstvene raziskave kažejo, da je učiteljevo mnenje manj zanesljivo od 

ocen in da učitelji na svojih šolah za nadarjene niso prepoznali niti polovice tistih učencev, ki 

so bili dejansko nadarjeni. Učiteljevo slabo prepoznavanje nadarjenih pa je verjetno posledica 

tega, da med študijem niso slišali veliko o nadarjenosti. Na sodbo o tem, kdo je nadarjen, pa 

vplivajo tudi predsodki in podzavestno tekmovanje z učencem. Pri prepoznavanju nadarjenosti 

imajo pomembno vlogo tudi drugi učenci. Zanimivo je dejstvo, da so sodbe vrstnikov 

natančnejše kot sodbe učiteljev. Učence lahko povprašamo, kdo v razredu ima najboljše ideje, 

in hitro bodo imeli v mislih kakšno ime. Ne smemo pozabiti na otrokovo mnenje o sebi. Učenci 

so zelo realistični, ko presojajo sami sebe. Posebne sposobnosti otrok pa dobro opazijo tudi 

njihovi starši, ki so načelno zanesljivi pri presoji. Problem se pojavi, če starši svoja prevelika 

pričakovanja usidrajo v svojega otroka (Nagel, 1987). 

George (1997) piše o tem, da je pri odkrivanju nadarjenih pomemben tudi razvoj tehnik in 

postopkov za identifikacijo, ki jih bodo učitelji lahko uporabili v razredu. Avtor omenja tri 

področja virov identifikacije. Tako kot Nagel tudi George omenja učiteljevo mnenje. Poleg tega 

k virom uvršča tudi ocenjevalne lestvice in standardizirane teste. V identifikacijski postopek 

naj bi vključili inteligenčni test, dosežke, rezultate preverjanja znanja, samooceno, oceno 

učiteljev, staršev, spričevala, izdelke in subjektivna mnenja učiteljev. 

Razlikovati moramo pojma »identifikacija« in »odkrivanje«. Pri odkrivanju govorimo o iskanju 

prvih znakov nadarjenosti, identifikacija pa je določanje vrste in stopnje nadarjenosti. Oblike 

identifikacije se razlikujejo, kadar razvijamo spretnosti, splošne sposobnosti, posebne 

sposobnosti. Poznamo veliko tehnik, metod, oblik in načinov identifikacije. Strokovnjaki te 

postopke delijo v dve metodološki kategoriji, in sicer merjenje in ocenjevanje (Ferbežer, 1998).  

Ker ocenjevanje delijo na posredno in neposredno, Ferbežer (1998) navaja tri osnovne oblike 

identifikacijskih postopkov: 

 ocenjevanje materialnih in mentalnih izdelkov; 

 ocenjevanje lastnosti; 

 merjenje ravni razvitosti lastnosti. 

Med materialne in mentalne izdelke uvrščamo glasbena in likovna dela, pesmi, književna dela, 

znanstvene članke itn. Taki dosežki kažejo nadarjenost. Ker se pojavljajo pozneje v življenju 

posameznika, imajo pri identifikaciji omejeno vrednost. Raven razvitosti merimo s 

standardiziranimi merskimi instrumenti. Prednosti teh instrumentov so, da so poceni, 

uporabimo jih lahko na celotni populaciji, so preprosti. S kvalitativno in kvantitativno analizo 

lahko ugotovimo raven in vrsto nadarjenosti (Ferbežer, 1998).  

Poznamo več vrst testov: 

 testi splošne mentalne razvitosti; 

 testi posebnih sposobnosti; 

 testi specifičnih sposobnosti in spretnosti; 

 testi za ustvarjalne sposobnosti (prav tam). 

Identifikacija je strokovna ocena, ali so znaki, ki smo jih prepoznali, res značilnosti nadarjenosti 

in napoved, ali se bodo ti znaki razvijali tudi vnaprej. To ni enkratno dejanje, ampak dolgotrajen 
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proces. Identifikacija je vedno povezana tudi z našo odločitvijo, ali bomo nadarjenega učenca 

vključili v neki učni program (Ferbežer, 1998). 

Za podporo zapisanega o osnovnih oblikah identifikacije prilagam še spodnjo shemo. 

 

 

 

Slika 2: Osnovne oblike identificiranja nadarjenih (Ferbežer, 1998) 

Shema nam jasno pokaže, da so vse tri oblike identifikacije med seboj povezane in se ne 

izključujejo. Ravni razvitosti merimo z različnimi testi; materialni in mentalni izdelki se kažejo 

v raznih dosežkih, nagradah, članstvih itn. Lastnosti posameznika pa so zapisane v poročilih 

staršev in svetovalcev. Pomembne so tudi učiteljeva nominacija, ocene sošolcev in znancev ter 

samoocenjevanje (Ferbežer, 1998). 

Psihologi v Ameriki nadarjenost merijo z IQ 140 in več. S tem merijo le inteligentnost in jo 

potem dopolnijo z metodami za odkrivanje osebnostnih dejavnikov. Testi za odkrivanje 

osebnostnih dejavnikov pa so bolj kot k merjenju nadarjenosti naravnani k merjenju 

ustvarjalnosti. Postopki odkrivanja nadarjenosti so na strokovni ravni, ampak vseeno 

vključujejo tudi ideološke faktorje. V naši družbi je predvsem pomembno, da je posameznik 

prej doseže cilj kot njegovi vrstniki in da ima več znanja, da zmore več kot drugi. To lahko 

poimenujemo tudi agresivno pridobitništvo oziroma koristoljubna usmerjenost. Potrebe družbe 

tako prevladajo nad razvijanjem nadarjenega človeka. Vse to se kaže tudi v postopkih dela z 

nadarjenimi. Spremljanje in delo z nadarjenimi vključujeta tri dejavnosti, in sicer akceleracijo, 

izločanje in bogatitev. Akceleracija je pomembna za pospeševanje razvoja nadarjenih. Primerna 

je samo za izjemne in zelo dobro razvite osebnosti. Izločanje omogoča nadaljnjo selekcijo. 

Začasno izločanje načelno nima resnih posledic na posameznika. Trajno izločanje oziroma 

vključevanje v posebne šole pa ima lahko za nadarjenega otroka nepredvidljive posledice. 

Bogatitev je vključevanje nadarjenih v dodatne dejavnosti (Jurman, 2004). Za vsako izmed treh 

dejavnosti je Jurman (2004) navedel aktivnosti. Jaz jih bom naštela le nekaj.  

Akceleracija:  

 zgoden vpis v prvi razred OŠ; 

 preskakovanje razredov; 

 napredek mimo razredov; 
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 dodatni tečaji; 

 zgoden vpis na fakulteto; 

 usvajanje informacij v krajšem času kot vrstniki. 

Izločanje: 

 vključevanje nadarjenih učencev v posebne razrede/posebne šole; 

 razvrščanje nadarjenih učencev glede na vrste sposobnosti/šolske predmete; 

 obisk sobotnih/letnih šol; 

 specializacija glede na izbirne predmete. 

Bogatitev: 

 programi za samoizobraževanje oziroma individualno izpopolnjevanje; 

 izobraževanje v manjših skupinah (znotraj razredov); 

 raziskovalni projekti; 

 interesne skupine, klubi; 

 obisk seminarjev, delavnic, tekmovanj itn. (Jurman, 2004). 
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3 DELO Z NADARJENIMI UČENCI V SLOVENIJI 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci je v Sloveniji opredeljeno v Konceptu odkrivanja in 

dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999). V tem poglavju ga bomo na kratko 

predstavili. 

Koncept opredeljuje nadarjene učence in procese odkrivanja; ti so: evidentiranje, identifikacija, 

seznanitev in pridobitev mnenja staršev nadarjenih. Navaja tudi področja, na katerih naj bi 

nadarjeni pokazali svoje posebne sposobnosti in dosežke. Ta so: splošna intelektualna 

sposobnost, specifična šolska zmožnost, kreativno/produktivno mišljenje, vodenje, sposobnost 

za umetnost. 

Osebnostne lastnosti koncept razdeli na štiri področja, in sicer: 

 miselno-spoznavno; 

 učno-storilnostno; 

 motivacijsko; 

 socialno-čustveno. 

Odkrivanje nadarjenih je zahteven proces, zato pri njem sodelujejo učitelji, starši, šolska 

svetovalna služba in po potrebi tudi zunanji strokovni delavci. 

Že prej smo omenili tri stopnje odkrivanja nadarjenih. Zdaj jih bomo s pomočjo koncepta na 

kratko razložili. 

Evidentiranje 

Na tej stopnji ni testiranj oziroma uporabe ocenjevalnih pripomočkov. Vseeno strokovnjaki 

predlagajo nekaj meril: 

 učiteljevo mnenje; 

 učni uspeh; 

 izjemni dosežki; 

 tekmovanja; 

 konjički; 

 mnenje šolske svetovalne službe. 

V skupino evidentiranih učencev so izbrani tisti, ki ustrezajo vsaj enemu izmed naštetih meril. 

To je za zdaj še širša skupina učencev, ki bi bili lahko nadarjeni. Vse podatke v povezavi z 

njimi vodi šolska svetovalna služba. 

Identifikacija  

Identifikacija je podrobnejša obravnava evidentiranih učencev. Strokovnjaki navajajo določena 

merila: 

 ocene učiteljev: zajeti morajo več področij, in sicer ustvarjalnost, motivacijo, interese, 

izjemne dosežki, telesne in gibalne sposobnosti, vodenje, razumevanje, spomin …; 

 test ustvarjalnosti; 

 test sposobnosti. 

Testa ustvarjalnosti in sposobnosti izvaja in vrednoti šolski psiholog. Za nadarjene so 

identificirani tisti učenci, ki so pri vsaj enem omenjenem merilu dosegli nadpovprečen rezultat. 

Sklep o nadarjenosti nekega učenca se sprejme na sestanku izrednega učiteljskega zbora. Na 
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tem sestanku sodelujeta tudi koordinator za delo z nadarjenimi učenci in šolska svetovalna 

služba. 

Seznanitev in mnenje staršev 

To je zadnja stopnja procesa odkrivanja nadarjenih učencev. Šolska svetovalna služba in 

razrednik obvestita starše o identifikaciji njihovega otroka za nadarjenega. Hkrati tudi pridobita 

mnenje staršev o otroku. 

Postopek odkrivanja se v vseh treh obdobjih devetletne osnovne šole razlikuje. V prvem 

obdobju se izvedeta le evidentiranje ter seznanitev staršev in pridobitev mnenja. V drugem 

obdobju se izvede tudi identifikacija. Potem se ponovno seznani starše in se pridobi mnenje o 

otroku (Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999). 

 

 

4 NAPAKE, NEVARNOSTI PRI ODKRIVANJU NADARJENIH IN 

DELU Z NJIMI  

Tako kot drugod se tudi pri identifikaciji lahko naredi kakšno napako. Poleg tega, da se lahko 

zmotimo in napačno identificiramo učenca, se lahko zgodi tudi to, da spregledamo nadarjene. 

Pozorni moramo biti na skupine otrok, ki so zelo pogosto nerazpoznavni. To so otroci iz 

neugodnega družinskega okolja, otroci, ki imajo razvojne pomanjkljivosti, otroci migrantov, 

otroci, ki so učno neuspešni, in deklice, ki so nadarjene. Problem ni le v napačni, ampak tudi 

pozni identifikaciji. Zelo pomembno je, da pravočasno identificiramo nadarjenega otroka, saj 

ima uresničitev sposobnosti velik družbeni pomen. Pravočasna identifikacija je nujna tudi za 

psihološki razvoj, in sicer razvoj samozaupanja, kreativnosti, interesov in motivacije (Ferbežer, 

1998). 

Čeprav poudarjamo, da je treba nadarjene identificirati čim prej, pa je tudi zgodnja 

identifikacija predšolskih otrok lahko nevarna oziroma ima napake. Zavedati se moramo, da se 

vsi otroci ne razvijajo enako hitro. S tem, ko etiketiramo otroka za nadarjenega, lahko 

povzročimo probleme. Njihovi starši imajo lahko previsoka pričakovanja, do njih se lahko 

začnejo drugače vesti. Otrokovo vedenje se lahko zelo spremeni, njegov uspeh pa se lahko 

zmanjša oziroma ne zadošča pričakovanjem okolice. Zgodnja identifikacija je pomembna 

predvsem s tega vidika, da starši, vzgojitelji in drugi strokovni delavci sodelujejo in tako 

pomagajo otroku, da razvija sposobnosti in potenciale. Manj napak bi naredili, če bi imeli več 

informacij o posameznikovih interesih, njegovi motiviranosti in o rezultatih oziroma dosežkih. 

Preveč se osredinjamo na kognitivne lastnosti. Razlog za vse napake je, da učitelji s študijem 

ne pridobijo dovolj znanja o nadarjenosti. Poleg tega pa na identifikacijo vplivajo tudi učiteljevi 

predsodki, vrednote in stališča (Rupnik v Blažič, 2003).  
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5 NADARJENOST IN POUK DRUŽBE 

Ker se v empiričnem delu osredinjamo na delo z nadarjenimi učenci pri pouku družbe v osnovni 

šoli, moramo omeniti tudi nekaj v povezavi s tem. Najprej je pomembno, da nadarjene 

prepoznamo tudi pri pouku družbe. Ko jih enkrat identificiramo, pa je nujno, da jim delo 

oziroma pouk tudi prilagodimo. 

Ko govorimo o učenju in poučevanju družboslovnih vsebin, se moramo zavedati, da učenci 

snov spoznavajo na različne načine. Eyre in Lowe (2002) sta za usvajanje geografskih vsebin 

poudarila učenje prek besedil, fotografij, slik, filmov, simbolov, grafov, modelov, zvokov, prek 

poslušanja govorjene besede itn. Tako učenci uporabljajo vsa čutila. Zajeti so kognitivni in 

čustveni procesi, ki učencem pomagajo, da razumejo informacije in jih tudi analizirajo.  

Pomembno je, da se učitelji o svojih opažanjih pogovorijo tudi z drugimi strokovnimi delavci. 

Učenci, ki so nadarjeni na področju družbe, naj bi: 

 razumeli geografske koncepte, da jih lahko uporabijo v novih situacijah, v smislu 

interpretacije, razvijanja hipotez, zaključkov in raziskovanja rešitev; 

 znali komunicirati v zapisanem in ustnem jeziku; 

 logično razmišljali, uporabljali abstraktne simbole, prepoznavali vzorce; 

 radi uporabljali grafe, tabele, zemljevide, diagrame in druge vizualne metode za 

predstavitev informacij; 

 radi sodelovali v igranju vlog in delu zunaj razreda; 

 bili zmožni vodenja;  

 se bili zmožni približati drugim ljudem, razumeti in ceniti njihove drugačne poglede na 

stvari, njihova čustva in vedenje; 

 imeli bolje razvit občutek za vrednote kot njihovi vrstniki; 

 bili dobro razgledani; 

 bili zmožni prenosa z ene snovi na drugo oziroma z ene teme na drugo; 

 bili ustvarjalni, originalni v svojem razmišljanju (Ferretti, 2007). 

V literaturi zasledimo zapisane prilagoditve in individualizirane programe za družboslovno 

nadarjene šele za zadnje triletje. Nekatere ideje bi lahko z nekaj prilagoditvami uporabili tudi 

na razredni stopnji. 

Spodbujati moramo motivacijo učencev, prilagoditi vsebine, oblike in metode dela. Prav tako 

moramo prilagoditi tudi preverjanje in ocenjevanje. Motivacijo lahko spodbujamo z različnimi 

eksperimenti, s posnetki, križankami in z rebusi. 

Čas (2012) navaja nekaj možnosti prilagajanja. 

Prilagoditve vsebin 

 Nadarjeni učenci pripravijo referat, ki je problemsko zasnovan, in ga predstavijo svojim 

sošolcem. Po predstavitvi lahko tudi vodijo diskusijo.  

 Učne liste prilagodimo glede na različne taksonomske ravni znanja. 

 Vsebine prilagodimo glede na aktualno dogajanje pri nas in po svetu. 

Prilagoditve oblik 

 Sodelovalno učenje. Nadarjeni učenec vodi svojo skupino. 

 Ustvarjalno reševanje problemov v skupini. 
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 Nadarjeni učenec pomaga sošolcem, ki so učno šibkejši. 

 Individualno delo za nadarjenega učenca prilagodimo višjim taksonomskim ravnem 

znanja. 

Prilagoditve metod 

 Eksperiment, ki ga izvaja nadarjeni učenec. 

 Demonstracija učenca – npr. globus in zemljevid. 

 Analiza slike. 

 Sodelovanje v razpravi in vodenje diskusije. 

 Govorni nastop, predstavitev. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 Pozorni moramo biti na to, da se pri ustnem ocenjevanju ne ocenjuje samo vsebinskega 

znanja. Učenec mora pokazati znanje višjih stopenj taksonomije. Zmožen mora biti 

povezovati, logično sklepati, predvidevati posledice itn. 

 Poleg klasičnih oblik preverjanja in ocenjevanja lahko uporabimo tudi terensko delo, 

referat in predstavitev, orientacijo itn. (Čas, 2012). 

Lilek (2012) prav tako navaja oblike, ki pripomorejo k razvoju nadarjenosti. Te so: 

 raziskovalne naloge; 

 tekmovanja; 

 dodatni pouk, interesne dejavnosti; 

 sobotna šola; 

 individualizacija; 

 ekskurzije; 

 udeležba prireditev in obisk raznih ustanov; 

 projektni teden itn. 

Aktivnosti, ki se pojavljajo znotraj omenjenih oblik: 

 igra vlog; 

 okrogla miza; 

 terensko delo; 

 izdelava referata/poročila in predstavitev; 

 turistično vodenje; 

 pridobitev informacij s pomočjo različnih gradiv itn. (Lilek, 2012). 

V nadaljevanju bomo predstavili nadarjene učence pri družbi, pri tem pa se bomo naslonili na 

Gardnerjevo teorijo o inteligentnostih. 

Učenci, ki so nadarjeni pri družboslovnih temah, pogosto kažejo dobro razgledanost oziroma 

imajo o nekaterih temah še posebno poglobljeno znanje. Nekateri učenci že dosegajo učne cilje 

posameznega učnega sklopa v učnem načrtu. Ravno zato bi bili taki učenci sposobni delati na 

višji ravni. Več vsebinskega znanja lahko izboljša časovno uvrščanje oziroma dobro vpliva na 

orientacijo v zgodovinskem času. Pri nekaterih učencih se kaže razvitost orientacije v 

dejanskem času. To opazimo pri učencih, ki si dobro organizirajo čas za učenje, dejavnosti v 

dnevu itn. Nekateri pa se popolnoma zatopijo v določene dejavnosti, ki jih zanimajo, in lahko 

izgubijo občutek za čas. Učenci, ki so akademsko nadarjeni, po navadi brez težav berejo 

miselne vzorce, časovne trakove, preglednice. Z njimi si celo pomagajo pri učenju. Nadarjeni 

učenci lahko pri družbi kažejo tudi izrazite prostorske sposobnosti. Učitelji morajo biti pozorni 

na učenčevo poznavanje domače in šolske okolice, na lociranje nekaterih pomembnih točk. Te 
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številne podrobnosti in dejstvo, da učenca dobro poznajo, še ne pomenijo, da je učenec 

nadarjen, omogočajo pa prilagoditev dejavnosti na višji ravni mišljenja. Naturalistična 

inteligentnost se lahko pokaže pri obravnavi fizičnogeografskih tem. Tak učenec se zanima za 

nastanek pojavov v domači okolici oziroma v okolici šole, npr. nastanek vrtač, kapnikov, barve 

prsti itn. Interpersonalna inteligentnost se kaže pri učencih, ki se najbolje učijo s sodelovanjem 

in povezovanjem. Znajo komunicirati in radi delajo v skupini. Učencem, ki so intrapersonalno 

inteligentni, odgovarjajo individualne dejavnosti. Najbolj jim ustreza tematski sklop Jaz. 

Jezikovno inteligentni učenci se izkažejo pri diskusijah oziroma dejavnostih, pri katerih se 

lahko izražajo govorno (Umek in Raztresen, 2014).  

Ko učitelji načrtujejo prilagoditve pouka družbe za nadarjene, se velikokrat srečajo s težavami. 

Nadarjeni učenci niso homogena skupina. Tudi znotraj skupine nadarjenih so razlike. Zaradi 

tega navajamo nekaj predlogov organizacije dela v razredu, ki so spodbudni ne le za nadarjene, 

ampak za vse učence. Pomembno je, da se učitelj dobro pripravi na pouk. Za vsako uro si mora 

posebej zastaviti cilje, ki jih namerava doseči, raven pouka, dejavnosti. Strokovnjaki opažajo, 

da je pouk v prvi triadi preveč omejen na doseganje ciljev in standardov znanja oziroma na 

raven, ki jo učitelji ocenjujejo. Učenci se zato pogosto dolgočasijo. Pouk je premalo usmerjen 

v cilje in dejavnosti višje ravni mišljenja. Raven pouka lahko spremenimo na različne načine. 

Učitelji lahko uporabijo različne učne vire, organizirajo lahko več samostojnega in 

sodelovalnega učenja, vključijo lahko problemski pouk. Zaželena je tudi uporaba metode šestih 

razmišljajočih klobukov. Avtor te metode je Edward de Bono. Vsaka barva klobuka pomeni 

drugačen način razmišljanja. Učenci lahko tako pokažejo svoja čustva, kreativnost. Metoda išče 

prednosti in tudi slabosti. Dobra stran tega je tudi to, da sodelujejo vsi učenci (prav tam). 
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II EMPIRIČNI DEL 

6 PROBLEM MAGISTRSKEGA DELA 

Nadarjeni so za razvoj družbe zelo pomembni. Ravno zato je potrebno, da poznamo njihove 

značilnosti. Zagotoviti jim moramo kakovosten pouk, prilagoditi metode dela in s tem 

spodbujati nadarjenost ter radovednost in zavzetost za teme, ki jih še posebej zanimajo. Paziti 

moramo, da jim ne dajemo le več dodatnih zadolžitev, ampak da so te dodatne aktivnosti 

drugačne in zahtevnejše. Tako kot drugi učenci tudi nadarjeni potrebujejo motivacijo za delo. 

Ugotavljali smo, kako učitelji razrednega pouka pouk družbe v 4. in 5. razredu osnovne šole 

prilagajajo nadarjenim učencem in kako nadarjeni učenci dojemajo pouk družbe. 

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na problem, ki smo si ga zastavili, smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere značilnosti nadarjenosti zaznavajo učitelji razrednega pouka pri pouku družbe v 

4. in 5. razredu osnovne šole? 

2. Kako učitelji razrednega pouka prilagajajo pouk družbe nadarjenim v 4. in 5. razredu 

osnovne šole? 

3. Katere teme in dejavnosti pri pouku družbe v 4. in 5. razredu osnovne šole najbolj 

motivirajo nadarjene učence? 

4. Kako se nadarjeni učenci doma učijo in pripravljajo na pouk družbe v 4. in 5. razredu 

osnovne šole? 

 

8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja in 

deskriptivno metodo.  

 

9 PREUČEVANE OSEBE 

Vzorec je majhen, neslučajnostni, namenski, saj so preučevane osebe izbrane glede na potrebe 

raziskave. Posploševanje na osnovno množico v našem primeru ni ustrezno. V raziskavo smo 

vključili tri učiteljice petega razreda in eno učiteljico četrtega razreda osnovne šole, ki 

poučujejo družbo in imajo v razredu vsaj enega nadarjenega učenca oziroma učenca, ki je v 

postopku identifikacije. Vključenih je tudi šest učencev petega razreda in dva učenca iz četrtega 

razreda devetletne osnovne šole, in sicer iz razredov učiteljic, ki so sodelovale v intervjuju. V 

naši raziskavi je sodelovalo šest učencev in dve učenki, torej več učencev kot učenk, in štiri 

učiteljice. 
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10 OPIS INTRUMENTA 

Za zbiranje podatkov smo uporabili nestandardiziran intervju, ki je polstrukturiran. Vprašanja 

so odprta. Spraševali smo o značilnostih nadarjenih učencev, učnih metodah, učnih sredstvih, 

sodelovanju s starši, o predlogih za izboljšanje dela z nadarjenimi. Intervju smo opravljali 

individualno, torej le z eno osebo hkrati. Tako preučevane osebe niso imele vpliva druga na 

drugo. Ko smo zastavili vprašanje, smo poslušali odgovor. Po potrebi smo postavili tudi kakšno 

podvprašanje, saj smo tako dobili še več informacij. Tri intervjuje z učiteljicami smo snemali, 

enega smo zapisovali. Intervjuje učencev smo posneli. Pred tem smo pridobili dovoljenja 

njihovih staršev. 

S tem, ko smo intervju izvedli z učenci in učitelji, smo dobili boljši vpogled v to, kaj učitelji 

razrednega pouka v resnici počnejo z nadarjenimi učenci pri pouku družbe oziroma kako učenci 

dojemajo pouk družbe. 

 

11 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v več načrtovanih korakih.  

Začeli smo s sestavljanjem intervjuja. Pripravili smo ga izključno za namen te raziskave. 

Njegovo ustreznost smo tudi preverili, in sicer tako, da smo ga predhodno izvedli v četrtem 

razredu devetletne osnovne šole. 

Najprej smo v stik stopili z ravnatelji izbranih šol. Poslali smo jim pisno prošnjo za sodelovanje. 

Po njihovem odzivu smo v stik stopili z učiteljicami četrtih in petih razredov, ki poučujejo 

družbo in imajo v razredu vsaj enega nadarjenega učenca oziroma je ta učenec v postopku 

identifikacije. Intervju smo najprej izvedli z nadarjenim učencem, nato pa tudi z učiteljico. 

Pred izvedbo intervjujev z učenci smo pridobili pisno soglasje staršev o sodelovanju njihovih 

otrok v naši raziskavi. Pri sodelovanju s starši so nam pomagale učiteljice. 

Z učiteljicami smo se pogovarjali pred poukom ali po pouku, z učenci pa smo intervju izvedli 

med poukom. Intervju z učiteljicami je trajal od dvajset minut do pol ure, z učenci pa od deset 

do petnajst minut. 

Intervjuji so potekali v učilnicah ali kabinetih, v katerih je bilo mirno in nas nihče ni motil.  

 

12 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, zbrane z intervjuji, smo velikokrat poslušali in prebrali ter jih pretipkali oziroma 

naredili transkripte. Te smo podrobno pregledali, jih večkrat prebrali in preučili ter podatke 

kodirali, analizirali in oblikovali ugotovitve. Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali 

sedem kategorij: značilnosti nadarjenih, prilagoditve za nadarjene, priljubljene teme in 

dejavnosti, način učenja nadarjenih, druge dejavnosti nadarjenih, vpliv okolja, sodelovanje s 

starši. 
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13 REZULTATI Z RAZLAGO 

Rezultate obdelave in naše ugotovitve bomo predstavili v nadaljevanju. Najprej bomo 

predstavili izsledke intervjujev z učiteljicami in nato še izsledke intervjujev z učenci.  

13.1 Analiza intervjujev 

Analize intervjujev so predstavljene v preglednicah. Kodirne enote smo zapisali v levi del 

preglednice, kategorije in kode pa v desni del.  

 

Tabela 1: Intervju z učiteljico 1 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Koliko učencev v vašem razredu je 

identificiranih za nadarjene oziroma so v 

postopku prepoznavanja? 

Dva. 

2. 2. Ali se nadarjenost kaže tudi pri pouku 

družbe in kako? 

Ja, se kaže. Učenca sta radovedna, veliko vesta, 

ampak sta tudi površna. 

- Imata ta učenca dobro razvito prostorsko 

razmišljanje, logično razmišljanje?  

Ja, imata. 

- Imata dobro razvito socialno zmožnost – sta 

introvertirana ali ekstravertirana? 
Učenka je tiha, se ne izpostavlja rada, je bralni 

molj. Učenec je zgovoren in odprt. 

- Sta ustvarjalna? 

Učenec je ustvarjalen in svojo ustvarjalnost tudi 

pokaže. Učenka se ne izpostavlja. Ona analizira 

situacije, gre v globine, razčlenjuje stvari, se 

vživi v situacijo. 

 

3. 3. Ali sta motivirana za učenje družbe? 

Ja, oba sta motivirana. 

- Sta za katere teme bolj/manj motivirana? 

Katere teme so izstopajoče? 

Oba sta bolj motivirana za zgodovino. Problem 

je, ker je pouk zelo omejen zaradi učnega načrta. 

Učitelji moramo biti osredotočeni na učni načrt 

in tako omejujemo ustvarjalnost otrok. Ni časa, 

da bi se posvetili njihovi ustvarjalnosti. Preveč 

hitimo. 

Teme na začetku učencev ne privlačijo – tudi 

nadarjenih dveh ne. To so socialne teme, čustva 

itn. Njuna nadarjenost tukaj ne pride do izraza.  

 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva  

 

 

 

Radovednost, 

razgledanost, 

površnost, 

prostorsko in 

logično razmišljanje, 

socialna zmožnost, 

ustvarjalnost 

 

 

Učenka: tiha, bralni 

molj, analizira, 

razčlenjuje, 

empatična 

Učenec: zgovoren, 

odprt, ustvarjalen 

 

 

 

Motivacija 

 

 

 

 

Zgodovina 

priljubljena, socialne 

teme pa ne 

 

Omejen pouk, 

omejena 

ustvarjalnost 
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4. 4. Kaj konkretno delate z njima pri pouku 

družbe? Ali delate z njima na drugačen način 

kot z drugimi učenci? Če ne, zakaj ne? 

Po navadi jima dam dodatne naloge ali pa 

rešujeta naloge kar naprej v delovnem zvezku.  

- Ali uro gradite ob njunem sodelovanju 

oziroma ali s svojim sodelovanjem 

soustvarjata/oblikujeta uro in določata raven 

pouka? 
Pouk velikokrat speljeta na drugo pot oziroma 

na vzporedno temo – govorita o svojih izkušnjah 

(predvsem učenec). Nivoja pouka ne določata. 

 

1. 5. Uporabljate kakšne posebne materiale 

(učne materiale, pripomočke, učila)? Katere 

oziroma kaj uporabljate? 
Veliko uporabljam prezentacije oziroma 

elektronske prosojnice. Prinesem jima tudi 

dodatne naloge. 

Ali jima dajete tudi kakšne posebne teme 

oziroma dodatne vire (širjenje, dodajanje 

vsebin)? Katere? 

Spodbujam ju k uporabi računalnika, kjer si 

lahko prebereta več o temah, ki ju zanimajo. Te 

teme so po navadi povezane z zgodovino, saj ju 

to najbolj veseli. 

Spodbujam ju, da pripravita kakšno predstavitev, 

prineseta kakšno knjigo, ki sta jo prebrala in 

jima je všeč, slike. Učenec veliko kolesari. Pri 

pouku potem pripoveduje, kje so bili, prinese 

zemljevid in nam pokaže, kje so bili. 

Ali s temi viri delata doma in/ali pri pouku 

(poglabljanje vsebin)? 

Dodatne naloge rešujeta pri pouku. Česar ne 

rešita, lahko dokončata doma. Računalnik 

uporabljata predvsem doma, a jima to omogočim 

tudi med poukom. 

5. 6. Ali sta ta učenca vključena v kakšne 

dodatne dejavnosti? 

Nista vključena v dejavnosti za nadarjene, ker 

sta šele četrti razred in sta šele v postopku 

odkrivanja. 

- Ali te dejavnosti vključujejo družboslovne 

teme? Katere? 

/ 

- Se z njima kdo ukvarja tudi zunaj rednega 

pouka? So na vaši šoli za nadarjene 

organizirane kakšne aktivnosti zunaj pouka? 

Kaj počnejo? (Je to samo dodatni pouk ali 

tudi katera druga oblika?) 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne naloge, 

delovni zvezek 

 

 

 

 

 

Ne določata ravni 

pouka 

 

 

 

 

Elektronske 

prosojnice, dodatne 

naloge  

 

 

 

 

Uporaba računalnika 

pri pouku in doma 

 

 

 

Priprava 

predstavitve, knjige, 

zemljevid, opis, 

potovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onadva še nista 

vključena 
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Nadarjeni učenci na naši šoli sooblikujejo 

časopis naše šole. Vključeni so v dejavnost Gibi, 

zvoki, glasbila, kjer oblikujemo radijske zgodbe 

in jih predstavimo na radiu. Pri dej dejavnosti 

izhajajo iz zvokov in tako spoznavajo različne 

stvari. S pomočjo zvokov ustvarijo npr. slap. 

 

1. 7. Ali staršem kdaj predlagate dejavnosti za 

njihove nadarjene otroke po pouku? Kaj jim 

svetujete? 

Take predloge dajemo staršem predvsem v petem 

razredu, zdaj pa jim pripravim dodatno delo, in 

sicer predvsem pri slovenščini. Staršem pa 

predlagam tudi, naj spodbujajo to, da njihovi 

otroci raziskujejo. S tem mislim raziskovanje v 

naravi, s pomočjo knjig, računalnika itn. 

Ali starši kdaj predlagajo dodatno zaposlitev 

ali dejavnosti za svoje nadarjene otroke? 

Kakšne predloge imajo? 
Starši nimajo predlogov, so pa odprti za moje 

predloge. 

 

1. 8. Ali veste, s čim se ti učenci ukvarjajo po 

pouku? 

Učenec obiskuje pevski zbor. Z družino veliko 

kolesarijo. Učenka obiskuje planinski krožek. 

 

 

 

 

Ali je njihovo domače okolje motivacijsko, 

učno in socialno-čustveno spodbudno? 

Pri obeh je domače okolje motivacijsko in 

spodbudno. 

 

9. Se vam zdi, da se učitelji pri družbi dovolj 

posvečate nadarjenim? 

Ne. 

Zakaj mislite, da je tako? 

Ker imamo premalo časa. Učni načrt je preveč 

natrpan in zato zavira nadarjene.  

Kakšen način dela predlagate vi? 

Predlagam več raziskovalnega dela, 

eksperimentov, več uporabe računalnika in igre 

vlog. 

Ste za to, da delo po pouku poteka skupaj z 

nadarjenimi različnih starosti ali ne? Ste bolj 

za individualno delo z le enim učencem 

hkrati? 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE 

S STARŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis šole, 

radijske zgodbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatno delo, 

spodbujanje k 

raziskovanju, 

odkrivanju 

 

 

 

 

Starši nimajo 

predlogov, so odprti 

 

 

 

 

Pevski zbor, 

kolesarjenje, 

planinski krožek 

 

 

 

 

 

Motivacijsko, 

spodbudno 

 

 

Učitelji se 

nadarjenim ne 

posvečajo dovolj 

 

Premalo časa, 

natrpan učni načrt, 

zaviranje nadarjenih 

 

 

Predlogi:  

raziskovalno delo, 

eksperimenti, 

računalnik, igra vlog 
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Odvisno od učenca. Če je učenec individualist, 

naj ustvarja sam. Delo po pouku z različnimi 

učenci je tudi dobro, saj tako starejši učenci 

pomagajo mlajšim, skrbijo za njih in so jim 

zgled. Pomembno je, da spodbujamo 

sodelovanje. 

 

1. 10. Če si zdaj v misli prikličete konkretna 

učenca, ki sta nadarjena – bi se lahko za njiju 

naredilo še kaj več? Kaj konkretno? 

2. Ja, lahko bi se še kaj naredilo. Organizirala bi 

lahko več skupinskega dela in več pomoči 

šibkejšim učencem.  

 

Zgled mlajšim, 

sodelovanje 

 

 

 

Skupinsko delo,  

Pomoč šibkejšim 

 

 

 

Tabela 2: Intervju z učiteljico 2 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Koliko učencev v vašem razredu je 

identificiranih za nadarjene oziroma so v 

postopku prepoznavanja? 

Dva. Ena pa bo septembra testirana na željo 

staršev. 

 

2. 2. Ali se nadarjenost kaže tudi pri pouku 

družbe in kako? 

Ja. Z radovednostjo, razgledanostjo in z 

aktivnim sodelovanjem. 

- Ali imata dobro razvito socialno zmožnost? 

Dobro ja, zelo dobro pa ne. Kažejo se 

pomanjkljivosti v komunikaciji zaradi tega, ker 

se počutijo nekaj več, ker se počutijo boljši, in to 

radi dajo vedeti drugim. Zaradi tega je 

komunikacija včasih otežena. S tem mislim, da 

sogovornika nista enakovredna. Včasih se lahko 

občuti njihova vzvišenost, vendar ne pri vseh 

učencih.  

- Ste pri nadarjenih opazili, da sta tekmovalna? 

Nadarjena učenca v mojem razredu sta zelo 

tekmovalna. 

- Sta nadarjena učenca v vašem razredu 

ustvarjalna? 

Ustvarjalna sta v smislu idej in iskanja rešitev, v 

smislu praktične oziroma motorične 

ustvarjalnosti pa ne tako zelo. 

 

3. 3. Sta motivirana za učenje družbe? 

Ja, zelo. 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva  

 

 

 

 

 

 

 

Radovednost, 

razgledanost, 

aktivno 

sodelovanje, 

pomanjkljiva 

komunikacija, 

neenakovrednost, 

vzvišenost, 

tekmovalnost, 

ustvarjalne ideje in 

rešitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacija 
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- Sta za katere teme pri družbi bolj 

motivirana? 

Za politiko sta manj motivirana (državni svet, 

državni zbor itn.) – pokazala sta manj 

zanimanja. Bolj sta motivirana za temo 

Slovenija. Najbolj sta motivirana za zgodovinske 

teme. Pri zgodovini sta bila zelo aktivna, tudi ko 

smo delali plakate. 

 

1. 4. Kaj konkretno delate z njima pri pouku 

družbe?  

Vse učence sem poskušala navaditi, da bi bili 

bolj samostojni pri učenju, ampak nisem bila 

takoj uspešna. Spodbujala sem jih, da bi sami 

poiskali ključne besede v besedilu, da bi si 

pomagali s slovarčkom. Nadarjena učenca sta 

bila pri tem uspešna. Ogromno smo delali z 

zemljevidom. Nadarjena učenca se na začetku 

nista dobro znašla z zemljevidom. Celemu 

razredu sem predstavila tudi pajkovo mrežo in še 

nekatere stvari, ampak se ni obneslo, zato smo 

žal ostali bolj pri osnovah, saj je bila višja raven 

očitno preveč zahtevna za njih. Veliko učencev 

ima tudi bralne težave. Nadarjena učenca sta 

sposobna prebrati besedilo, ga razumeti in 

narediti zapiske. Snov sta takoj usvojila. 

Nadarjena učenca stvari razumeta, tudi če jima 

samo poveš. Hitro dojemata. Zato sta dobra v 

tem, da pomagata drugim, ki imajo težave 

oziroma ne dojemajo tako hitro. Vključila sem 

tudi sodelovalno učenje, ampak ker nimajo niti 

osnov, sem morala delati na tem, da smo 

obnovili snov in da sem jim razložila stvari. 

Nisem jih mogla kar pustiti. Sčasoma so postali 

bolj samostojni. Veliko sem uporabljala slike. E-

gradiva in te stvari. 

- Ali delate z njima na drugačen način kot z 

drugimi učenci? Če ne, zakaj ne?  

Sta pred ostalimi, ampak z njima ne delam 

drugače kot z ostalimi, ker nista tako zelo hitra. 

Nista tako zelo nad drugimi. Nista tako hitra, da 

bi zapiske naredila pred drugimi in bi potem 

delala še kaj drugega. Enega izmed njiju moram 

včasih kar malo priganjati, kar se tiče 

organizacije dela in da se je sploh zbral. Pri 

usvajanju snovi sta pa zelo hitra. V glavi imata 

stvari urejene, ko pa je to treba spraviti v zapis 

pa se lahko pojavijo problemi. Glede na to, da 

sta peti razred ju spodbujam, da razvijata tudi 
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veščino zapisa. Če sta bila hitrejša kot drugi, sta 

pomagala svojim sošolcem. 

- Ali uro gradite ob njunem sodelovanju 

oziroma ali s svojim sodelovanjem 

soustvarjajo/oblikujejo uro?  

Ja, in sicer v smislu idej, kaj bi oni radi počeli 

pri pouku. Je pa problem, ker smo vezani na učni 

načrt. Njihova ideja je bila, da bi pri likovni 

umetnosti naredili malo večji zemljevid v merilu 

in da ne bi bili samo v razredu. Na podlagi 

projekcije so prerisali zemljevid. Prerisali so ga 

na tri večje plakate (narisan zemljevid je bil 

približno trikrat večji kot ta naš klasičen 

zemljevid Slovenije). Potem so na zemljevid 

uvrstili sličice krajev, znamenitosti npr. Bled, 

kurente, Ribnica, suha roba, Cerkniško jezero, 

soline itn. To jim je bilo zelo všeč. Ura je bila 

narejena iz njihovih idej. Izpadlo je zelo dobro. 

V tem primeru je to šlo. Če pa sem iskrena, te 

načrt zelo zavezuje. Program je preveč razširjen. 

Žal moramo vse to strpati. Dokler glede tega ne 

bodo nič spremenili v ohlapnosti programa oz. 

učnega načrta, bo žal tako.  

- Ali nadarjena učenca določata tudi raven 

pouka? 

Ja. Sta potegnila za sabo nekaj učencev, da niso 

ostali preveč zadaj oziroma na nižjem nivoju. To 

se bolj vidi pri matematiki, pri družbi pa to ni 

tako opazno. 

 

4. 5. Uporabljate kakšne posebne materiale 

(učne materiale, pripomočke, učila)?  

Največkrat uporabljamo interaktivno tablo in 

povezavo filmčkov. Na ekskurzije ne moremo iti. 

Še tisto ekskurzijo, ki smo jo imeli, je nimamo 

več zaradi socialnih težav. Zdaj ni več obvezna. 

Vrtače, uvale sem jim tako vse pokazala prek 

filmčkov, prek elektronskih prosojnic. Nekako 

jim poskušam približati naravo, absolutno pa to 

ni isto. 

- Ali dajete tema učencema tudi kakšne 

posebne teme oziroma dodatne vire (širjenje, 

dodajanje vsebin)?  

Če sta želela, sem jima dala, ampak to je bilo 

bolj pri naravoslovju. Eden je izrazit 

naravoslovec in sem mu dala tudi možnost, da je 

poučeval pouk naravoslovja. Predstavljal je 

svojo temo. Tudi drugi je poučeval naravoslovje. 

Svojo nadarjenost in zanimanje sta najbolj 

izkazala pri naravoslovju in matematiki. Tudi pri 
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družbi izstopata. Eden je bolj vešč dela z 

zemljevidom kot drugi. Moram pa biti iskrena, 

da pri družbi njuna nadarjenost ne izstopa tako 

zelo.  

 

5. 6. Ali sta bila nadarjena učenca že vključena v 

kakšne dodatne dejavnosti?  

Ja. Obiskujeta interesne dejavnosti, vključili smo 

jih na veliko tekmovanj. 

- Ali te dejavnosti vključujejo družboslovne 

teme?  

Z družboslovnimi temami smo se srečevali pri 

veseli šoli. Imeli smo 20 ur. Teme so bile bolj 

razširjene in so ju zanimale. Prišli smo na 

državni nivo. Bila sta zelo uspešna. 

- Se na vaši šoli kdo ukvarja z nadarjenimi tudi 

zunaj rednega pouka? 

Seveda. Imamo ure za nadarjene. V te ure so 

vpeta tekmovanja, tabor na Kopanju. Tabor smo 

imeli letos prvič. Bili smo zelo uspešni in 

nadaljujemo drugo leto. Šli smo tudi v hišo 

eksperimentov. Naredili smo pa tudi orientacijo 

po Ljubljani. V roke dobijo zemljevid, grejo na 

ulice in iščejo skriti zaklad. 

 

6. 7. Ali staršem kdaj predlagate dejavnosti za 

njihove nadarjene otroke po pouku?  

Ja. Za enega učenca smo ugotovili, da je poleg 

vseh veščin, ki jih ima, zelo dober tudi pri športu 

in so ga potem starši na našo pobudo dali 

testirati. 

- Ali starši kdaj predlagajo dodatno zaposlitev 

ali dejavnosti za svoje nadarjene otroke?  

Bolj redko. 

- Kakšne predloge pa imajo, ko jih imajo? 

Nič kaj posebnega. Spomnim se samo konkretne 

družine, ki nam je dala predloge za tabor za 

naslednje leto. En učenec bo drugo leto s svojim 

očetom pripravil nekaj stvari, dejavnosti. 

 

7. 8. Ali veste, s čim se nadarjena učenca 

ukvarjata po pouku?  

Ja. Ju kar dobro poznam očitno. Oba hodita v 

glasbeno šolo, eden pa se zdaj ukvarja še s 

športom. 

 

 

- Ali je njihovo domače okolje motivacijsko, 

učno in socialno-čustveno spodbudno? 
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Jaz tega ne morem soditi, ampak mislim, da ja. 

Po tem, kar opažam, lahko rečem, da ja. Pri 

enem učencu smo imeli nekaj problemov, ker se 

ne zna organizirati, dobil je nekaj štiric in mama 

je to težko sprejela. Malo smo ga morali 

spodbuditi, in sicer v smislu: »Zmoreš in boš.« 

Drugi je bolj samostojen in aktiven. Doma ima 

zelo spodbudno okolje za spoznavanje narave in 

družbe. 

 

8. 9. Se vam zdi, da se učitelji pri družbi dovolj 

posvečate nadarjenim?  

Vedno bi se lahko bolj, vendar imam letos 

razred, kjer so učenci komaj dosegli pozitivne 

ocene. To se mi še ni zgodilo. Trudila sem se, da 

sem nadarjena učenca vključila v čim več 

tekmovanj. Tega ne omogočajo vse šole. V 

razredu imam veliko učencev, ki težko usvajajo 

pojme v povezavi z družbo in zato se moram 

toliko bolj posvečati šibkejšim. Snov jemljemo 

počasneje, več utrjujemo. Gledam neko zlato 

sredino. Vedno damo maksimum od sebe, ampak 

se zavedam, da bi se lahko še bolj potrudili. Ni 

pa tako hudo, da se ne bi dalo nič delati z njimi. 

Moramo biti iskreni. 

- Zakaj mislite, da se učitelji pri družbi ne 

ukvarjajo toliko z nadarjenimi? 

A je splošno znano, da se ne? Kaj pa vem. Če 

gledam učni načrt je res vse zelo natrpano. Prav 

družba je taka, da ima veliko snovi. Kakšno snov 

bi mogoče lahko sama predelala, ampak sta 

zanimanje kazala bolj za druge predmete in ne 

toliko za družbo. Ne vem, zakaj ne. 

- Kakšen način dela predlagate vi?  

Na primer, da sami naredijo zapiske, da sami 

predelujejo, da si sami doma pogledajo različno 

literaturo, da oni poučujejo, da vodijo skupine. 

Odvisno, kakšni so ti nadarjeni. 

- Ste za to, da delo po pouku poteka skupaj z 

nadarjenimi različnih starosti ali ne?  

Mi smo podružnica in delamo večinoma 4. in 5. 

razred skupaj. Ko pa smo zadnjič združili vse 

razrede, je bilo odlično. Delijo mnenja in ideje. 

Mlajši posnemajo starejše in se hitreje učijo. 

Bolje je, da sodelujejo različne starosti.  

- Ste bolj za individualno delo z le enim 

učencem hkrati? 

Nadarjeni učenci morajo delati skupaj. Tudi 

zaradi socialnega čuta, zaradi organizacije, 

sodelovanja. Morajo čim bolj delovati skupaj. 
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Vsak ima svoje kompetence, zmožnosti in je 

odlično, če sodelujejo. 

 

1. 10. Če si zdaj v misli prikličete konkretna 

učenca, ki sta nadarjena – bi se lahko za njiju 

naredilo še kaj več? Kaj konkretno? 

Da bi predstavljala temo. Eden ve ogromno o 

dinozavrih. Zdaj se je malo sprostilo in bomo 

imeli malo časa. Oba imata rada pozornost in jo 

pred tablo tudi takoj dobita. Dobro bi bilo, da bi 

onadva podaja snov učencem, da bi 

predstavljala projekte. Eden je spreten z 

računalnikom in s tablico in bi lahko to malo 

predstavil. Vedno se da še kaj narediti. Učitelj 

mora biti dober vodja, mora spodbujati razvoj 

učencev, znati jim mora prisluhniti. Če veliko 

pričakuješ od otrok, boš tudi veliko dobil od njih. 

Vsak otrok te nauči nečesa. Letos sem morala pa 

res slediti tempu razreda, ki je malo bolj počasen 

od prejšnjih generacij. 
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Tabela 3: Intervju z učiteljico 3 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Koliko učencev v vašem razredu je 

identificiranih za nadarjene oziroma so v 

postopku prepoznavanja? 

Dva. 

 

9. 2. Ali se nadarjenost kaže tudi pri pouku 

družbe? 

Ja, predvsem pri družbi. 

Kako pa? 

Za enega fanta sem malo skeptična, ali je to 

samo zato, ker veliko potuje in se doma veliko 

ukvarjajo z njim. On ve veliko o svetu. Drugi fant 

zna pa dobro povezovati stvari, sklepati z ene 

stvari na drugo, zna predstaviti na primer 

panonski svet ob zemljevidu pa ne bi bilo nujno, 

da kaj ve o tem. 

- Imata ta dva učenca tudi dobro razvito 

prostorsko razmišljanje? 

Ja. 

- Imata dobro razvito tudi logično mišljenje? 

Eden ja (tisti, ki se dobro znajde na zemljevidu), 

drugi pa ne v taki meri (tisti, ki potuje). 

- Imata dobro razvito socialno zmožnost? 
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To je pa obratno. Eden ja, drugi ima s tem še 

težave, ampak zelo dela na sebi, ker sam tako 

želi. Mu pomagamo. Ni nič katastrofalnega, 

ampak bil bi vedno prvi pri vseh stvareh. Lani 

pri športu je bilo hudo, če niso zmagali, ampak 

prek pogovora gre. Je zelo razmišljajoč fant in 

mu gre v glavo in v srce, kar mu povemo. 

Napreduje. 

- Sta bolj introvertirana ali bolj 

ekstravertirana? 

Sta zelo odprta. 

- Sta ustvarjalna? 

Ta, ki veliko potuje, je, drugi pa … če govorimo 

o likovni ustvarjalnosti, potem nista. Če pa 

govorimo o predmetih, kot sta matematika in 

družba, potem pa sta ustvarjalna. 

- Kako pa se ustvarjalnost kaže na primer pri 

družbi? 

Veliko delamo na projektih. Mi imamo zdaj od 

septembra samo družbo in še nič naravoslovja. 

Ko bomo zaključili s sklopom Slovenija, bomo 

imeli potem samo naravoslovje. Že od lani 

imamo fleksibilen urnik. Zdi se mi bolje, da 

imamo šest ur skupaj, kot pa da te ure delimo. 

Več lahko naredimo. Mi smo delali projekt 

Slovenija. Tukaj se kažejo njune vodstvene 

sposobnosti. Prevzela sta vodenje vsak svoje 

skupine, čeprav ni bilo tako določeno – kako naj 

se organizirajo, kaj naj prinesejo, kako bodo 

predstavili plakat, kaj bodo še dodali zraven. Vse 

smo delali v šoli, ampak sta kljub temu doma 

posnela še filmček, poiskala še kaj na internetu 

in tudi to prinesla. Tudi potem, ko smo vse to 

predstavili devetim razredom, sta imela tisto 

glavno stvar za povedat in sta bila tako kot jaz 

ali pa vi, ko bi šli na oder. 

 

3. Ali sta motivirana za učenje družbe?  

Ja. 

- Sta za katere teme bolj/manj motivirana?  

Ne, jaz mislim, da sta kar za vse zelo motivirana. 

- Ni nobene teme, ki bi izstopala? 

Zdaj imamo sicer samo Slovenijo, ampak ju je 

tudi lani zgodovina zelo zanimala. Lani smo 

začeli s socialnimi temami in s prometom in ju je 

tudi to zanimalo. 

 

4. Kaj konkretno delate z njima pri pouku 

družbe?  
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Vsi delamo projektne naloge. Si pa sama 

izbereta, da vodita, da kaj več naredita. Včasih 

eden predstavi še potovanja, drugi predstavi 

kakšno stvar, ki ga zanima – zdaj nam je 

predstavljal soline. Zelo rada pomagata 

sošolcem. Mi pri družbi delamo tako razširjeno, 

da je že v sam program vključeno delo z 

nadarjenimi. 

- Torej delate z vsemi enako? 

Ja, z vsemi, ampak se mi zdi, da imam zelo visok 

nivo pri družbi. 

- Ali uro gradite ob njunem sodelovanju 

oziroma ali s svojim sodelovanjem 

soustvarjata/oblikujeta uro? 

Vsi jo oblikujejo, večina učencev. Tista napisana 

priprava, gre dostikrat mimo. Cilji so doseženi, 

ampak če imajo otroci drugačen interes, da bi 

oni še kaj prebrali … Zadnjič smo se pogovarjali 

o znamenitostih Slovenije in je en otrok 

predstavil rudnik v Idriji. Naslednji dan sem 

imela nekaj drugega v načrtu. Ta učenec je 

prinesel pravljico o škratu, ki tam pomaga in 

smo potem to brali. Zelo prilagajam pouk, 

ampak od tega veliko odnesemo. Izhajam iz njih 

– iz učencev. Seveda pa sledim ciljem. 

- Ali nadarjena učenca dvigata raven pouka? 

Učenci imajo zelo radi družbo. Mislim, da ravno 

zato, ker je toliko raznovrstnih vsebin oziroma 

metod in dela. Tukaj ni otroka, ki ne bi imel rad 

družbe. Je pa tako, da imam tudi jaz zelo rada 

družbo. Nadarjena učenca dvigneta kvaliteto 

narejenega pri določeni skupini. V tisti skupini, 

kjer je eden ali drugi, so stvari mnogo bolje 

narejene. Naloge v skupini razdelita tako, da 

učenci svojo nalogo zmorejo opraviti. 

 

5. Uporabljate kakšne posebne materiale 

(učne materiale, pripomočke, učila)?  

Imamo zemljevid, globus, Google je naš prijatelj, 

zunaj imamo peskovnik, kjer ustvarjamo, listje, 

drevesa – narava. 

- Ali jima dajete tudi kakšne posebne teme 

oziroma dodatne vire (širjenje, dodajanje 

vsebin)? 

Že sama iščeta informacije. Ko ju kaj zanima, ju 

spodbudim, da sama raziščeta in potem to 

predstavita v razredu. 

- Ali s temi viri delata doma in/ali pri pouku 

(poglabljanje vsebin)? 
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To raziskujeta doma, če želita, ali pa pri 

govorilnih urah za učence, ki jih imam. 

 

6. Ali sta vključena v kakšne dodatne 

dejavnosti?  

Ti učenci imajo letos izbirne predmete in so že s 

tem zelo obremenjeni. Imata že tako dve dodatni 

uri nemščine in sta že vsak dan do dveh v šoli. 

Eden ima še košarko v šoli in zunaj šole. 

- Obiskujeta kakšne dejavnosti, ki so povezane 

z družbo? 

Mislim, da ne. 

- Se z nadarjenimi učenci kdo ukvarja tudi 

zunaj rednega pouka? So za njih organizirane 

kakšne aktivnosti zunaj pouka? Kaj počnejo? 

(Je to samo dodatni pouk ali tudi katera 

druga oblika?) 

Onadva še nista identificirana. 

 

7. Ali staršem kdaj predlagate dejavnosti za 

njihovega nadarjenega otroka po pouku?  

Enemu se že tako skoz nekaj dogaja, tako da s 

starši o tem nismo govorili. Povsod sta močna. 

Jaz sem predlagala samo mami enega izmed 

njiju stvari v povezavi z razvijanjem socialnih 

veščin. Po navadi predlagam, kako delati na 

šibkejših področjih. Drugače se mi pa ni zdelo, 

da bi potrebovala še kaj dodatnega. 

- Ali starši kdaj predlagajo dodatno zaposlitev 

ali dejavnosti za svoje nadarjene otroke?  

Starši teh dveh učencev nimajo predlogov. 

 

8. Ali veste, s čim se učenca ukvarjata po 

pouku?  

Vem samo za nemščino in košarko, kot sem že 

omenila. Vem, da obiskujeta tudi verouk. 

 

- Ali je njuno domače okolje motivacijsko? 

Ja, pri obeh. 

- Je tudi učno spodbudno? 

Tudi. 

- Tudi socialno-čustveno? 

Obe mami sta topli, ampak hkrati zelo 

ambiciozni. Očetov ne poznam. Mamicama je 

pomembno ne le znanje, ampak tudi ocene. Jaz 

zelo rada govorim o znanju, ne ocenah. 

- Sta nadarjena učenca tudi tekmovalna? 

V odnosu z drugimi ne toliko. Bolj sta 

tekmovalna do sebe. Že od začetka leta se 

pogovarjamo o tem, da ne tekmujemo z levim in 
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desnim sosedom, ampak s samim seboj, da po 

korakih napredujemo in da lahko pogledamo, kaj 

smo znali na začetku in kaj na koncu, in da smo 

lahko s tem zadovoljni. Eden izmed njiju je bil 

lani zelo tekmovalen pri športu, letos se pa 

kontrolira.  

- Sta dobro organizirana? 

Odlično. Sta vestna pri prinašanju potrebščin. 

Vesta, kaj potrebujeta. 

 
9. Se vam zdi, da se učitelji pri družbi dovolj 

posvečate nadarjenim?  

Za druge ne morem govoriti. Družba je moje 

močno področje, zato se jim verjetno povečam 

več pri družbi, kot bi se jima kje drugje, ker jima 

lahko več dam. Tudi na predmetni stopnji jih 

učiteljica družbe dobro pripravi na življenje in 

jim da splošno izobrazbo, razgledanost. Nekateri 

učitelji ne spodbujajo razmišljanja s svojo glavo, 

ampak morajo učenci v test napisati točno tako, 

kot piše v učbeniku. Učence se premalo spodbuja 

k raziskovanju, povezovanju z drugimi predmeti 

in razmišljanju s svojo glavo. Preveč je 

spodbujanja učenja na pamet. 

Jaz imam zelo malo testov. Drug teden prvič 

pišemo test po dveh letih, ker imamo drugače 

projekte, ustna preverjanja, skupinsko delo, ki se 

potem predstavlja. Test sem vključila zato, ker se 

potem na višji stopnji piše test in se morajo 

navaditi. 

- Kakšen način dela predlagate vi?  

Jaz vsako leto kaj spremenim. Predvsem izhajam 

iz otrok – kaj je njim všeč, kaj je njim blizu. Letos 

smo prvič izhajali iz zemljevida – značilnosti 

alpskega sveta – brali smo iz zemljevida. To je 

bila res neverjetna izkušnja, ker so res znali 

brati. Oni se zdaj ne rabijo na pamet učiti, ker 

lahko preberejo iz zemljevida. 

- Ste za to, da delo po pouku poteka skupaj z 

nadarjenimi različnih starosti ali ne?  

Odvisno kako se skupina ujame. Lahko se 

menjava način – odvisno kako so usmerjeni. Za 

nadarjene pri družbi, mislim, da so lahko skupaj. 

Pri matematiki so verjetno malo težje skupaj 

učenci različnih starosti, ker je tako različna 

razvitost možganov in sposobnosti. 

- Ste bolj za individualno delo z le enim 

učencem hkrati? 

Ne. Sem za skupinsko delo. 

- Zakaj? 
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Zaradi socialnega stika. Več glav več ve in več 

naredi. 

 

10. Če si zdaj v misli prikličete konkretna 

učenca, ki sta nadarjena – bi se lahko za njiju 

naredilo še kaj več? Kaj konkretno? 

Jaz sem prepričana, da vsak človek naredi 

največ, kar v tistem trenutku zmore. Zdaj delam 

vse, kar mislim, da je v redu. Več zdajle ne gre, 

mogoče bo šlo čez dva meseca. 

 

  

 

Socialni stik 

 

 

 

Tabela 4: Intervju z učiteljico 4 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Koliko učencev v vašem razredu je 

identificiranih za nadarjene oziroma so v 

postopku prepoznavanja? 

Dva sta prav prepoznana. 

2. Ali se nadarjenost kaže tudi pri pouku 

družbe? 

Nekje lahko, nekje pa ne. Odvisno za kakšno 

nadarjenost je otrok prepoznan oziroma če še ni 

prepoznan ima lahko neko tako močno področje 

v smislu razgledanosti. 

- Kako pa se to konkretno kaže pri teh dveh 

nadarjenih učencih? 

Učenka ima za družbo kar odpor. Včeraj sem se 

ravno z njeno mamo pogovarjala, da ji je družba 

vedno muka. To je zdaj nekako prebrodila, ker je 

videla, da je snov zdaj drugačna, veliko bolj 

zanimiva. Imamo temo Slovenija in potujemo po 

Sloveniji in je veliko zanimivosti. Zdaj je 

spremenila svoje mnenje. Ona je še v postopku, 

da bi kaj tudi sama naredila. Učenec pa ima 

ogromno informacij, nevsakdanjih informacij. 

Obravnavali smo Ljubljano in je povedal neka 

taka dejstva in smo vsi samo gledali. Zelo rad 

bere enciklopedije ali take poučne knjige. Veliko 

si tudi zapomni in to pove, ni pa to moteče. Snov, 

ki jo obravnavamo nekako poveže in doda nekaj 

(informacije). Nadarjenost se kaže tudi v tem, 

ker jih določene stvari zelo zanimajo, ampak mi 

si ne moremo toliko časa vzeti. Zato jim rečem, 

da če jih zanima, naj gredo v knjižnico, raziščejo 

in naslednjič poročajo. Jaz jim kar rečem, naj 

strica Googla vprašajo.  
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- Imata ta dva učenca dobro razvito prostorsko 

razmišljanje? 

Ja, oba. 

- Kaj pa logično razmišljanje? 

Tudi. 

- Imata dobro razvito socialno zmožnost? 

Tudi. Ta dva izstopata na vseh področjih. Nista 

tako ozko usmerjena, ampak sta razgledana na 

vseh področjih. 

- Bi za njiju rekla, da sta bolj introvertirana ali 

bolj ekstravertirana? 

Ne morem reči ne eno ne drugo. Neka taka 

sredina. 

- Sta ustvarjalna? 

Zelo.  

- Tudi v smislu idej? 

Tudi.  

 

3. Ali sta motivirani za učenje družbe?  

Učenec je zelo. Učenka pa mislim, da spoznava 

predmet družba na malo drugačen način in ji je 

to malo v prid. Tudi zdaj, ko sem spraševala 

(ustno ocenjevanje), je imela ona blazen odpor 

do učenja. Sicer se je učila, sem videla, da se je 

učila. Tista pika na i pa je manjkala. Moje sume 

je potrdila njena mama. Ravno včeraj je bila pri 

meni na govorilni uri in je rekla, da je imela 

blazen odpor, ampak da ga zdaj premaguje, zato 

ker je tema zanimiva. 

- Torej bi za učenko lahko rekli, da je za 

določene teme bolj oziroma manj motivirana. 

Kaj pa za učenca? Je za katere teme pri 

družbi bolj oziroma manj motiviran? 

Spet odvisno, kaj ga zanima. Največja motivacija 

je pa njim zgodovina (vsem učencem). Skoraj 

vsem. To so taka dejstva, podatki, s katerimi niso 

bili toliko seznanjeni. Potem jim jaz prinesem 

knjige in raziskujejo. Zgodovina je zelo 

priljubljena. Posebej zdaj v petem razredu še. 

Potem lahko izzveni ali pa tudi ne. 

 

4. Kaj konkretno delate z njima pri pouku 

družbe? 

V bistvu je zelo veliko rednih stvari in jih ne 

želim obremenjevati in jih načelno ne 

obremenjujem. Če pa je kaj takega, zelo 

velikokrat prinesejo strokovno gradivo in 

pokažejo. V delovnem zvezku so naloge in včasih 

rečem, da nekatere naloge lahko naredijo, če 

želijo, ni pa nujno. Onadva po navadi rešita te 
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naloge. Če kaj ugotovita, poročata. Tudi drugi, 

ne le onadva. 

- Bi rekli, da z njima delate na drugačen način 

kot z drugimi? 

Lahko rečem, da zdaj delam z vsemi enako in 

vsem dam možnost. Kdor želi, lahko naredi še 

več. Vsak ima možnost. Če pa kdo nima te 

sposobnosti, pa rečem, da ima drugo delo in da 

mora najprej opraviti to, potem pa bo delal 

nekaj na višjem nivoju. 

- Ali uro gradite ob njunem sodelovanju 

oziroma ali s svojim sodelovanjem 

soustvarjata/oblikujeta uro?  

Ja, če uro tako zasnujemo. Če imamo zgolj 

usvajanje nove snovi, največkrat ne. Če pa 

imamo skupinsko delo, sodelovalno učenje pa 

jim prepustim, da peljejo uro po svoje.  

- Bi za njiju lahko rekla, da določata raven 

pouka? 

Ne. 

- Ne višata ravni s svojo razgledanostjo? 

Jaz mislim, da kakšna ura bo zagotovo takšna, 

ampak da bi bilo pa to izrazito, pa ne morem 

reči. 

Zdaj smo imeli projekt Varno na kolesu, kjer smo 

imeli raziskavo prometa in so morali narisati 

tudi zemljevid domače pokrajine in sta imela 

onadva res konkretne in dobre ideje. Tukaj sta 

bila gonilni sili. 

 

5. Uporabljate kakšne posebne materiale 

(učne materiale, pripomočke, učila)?  

Letos smo začeli z novo serijo Radovednih pet. 

Materiala je zelo veliko. Jaz iščem tudi drugje. V 

knjigah, na spletu, tudi v revijah. 

- Prinesete v razred kakšne pripomočke? 

Tudi. Zemljevid imam obešen vedno, relief 

(gledali smo plastnice). Vedno želim plastično 

pokazati, na več načinov, na konkretni ravni. 

- Ali jim dajete tudi kakšne posebne teme 

oziroma dodatne vire (širjenje, dodajanje 

vsebin)? 

Občasno. Predvsem kadar izrazijo željo po več. 

Je pa res, da je snovno tako natrpano. Ne le 

družba, ampak vsi predmeti. Je težko zahtevati 

več. Potem imajo še svoje dejavnosti in 

družinsko življenje. 

- Ali s temi viri delajo doma in/ali pri pouku 

(poglabljanje vsebin)? 
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Recimo dodatni pouk … delamo kar v šoli. 

Gremo tudi v računalniško učilnico, knjižnico. 

Nekatere stvari jim pa ostanejo za doma. Ne 

moremo narediti vsega v šoli. 

 

6. Ali so ti učenci že bili vključeni v kakšne 

dodatne dejavnosti na šoli?  

Dodatni pouk. 

- Ali te dejavnosti vključujejo družboslovne 

teme? 

Pri dodatnem pouku vsekakor. 

- Je za njih organizirano še kaj drugega poleg 

dodatnega pouka? 

Interesne dejavnosti. Oba sta vključena. 

Vključena sta v naravoslovne dejavnosti in 

družboslovne, v pevski zbor. Oba sta tudi 

športno zelo aktivna.  

- Ima šola organizirano kaj posebej za 

nadarjene? 

Ja, ima. Do petega razreda delamo z njimi samo 

razredničarke, potem pa imajo tudi tabor za 

vedoželjne. Tam se grupirajo glede na to, kaj si 

želijo. To je spet odvisno od učitelja – na 

katerem področju je močen. Jaz stremim k temu, 

da so vsa področja pokrita. Enkrat malo bolj 

delam na enem področju, drugič malo bolj na 

drugem. Varno na kolesu se tudi zelo povezuje z 

družbo (promet).  

 

7. Ali staršem kdaj predlagate dejavnosti za 

njihove nadarjene otroke po pouku?  

Ne. Imamo pa individualen načrt za otroke, ki so 

prepoznani kot nadarjeni. Vprašamo jih, kaj si 

oni želijo, katera področja bi radi še razvili, in 

potem na podlagi tega tudi mi delamo z njimi. 

- Ali starši kdaj predlagajo dodatno zaposlitev 

ali dejavnosti za svoje nadarjene otroke?  

Ne. Se mi zdi, da so moje ure kar pestre in 

razgibane, tako da dobijo vpogled v vse. Imajo 

možnost to pokazati, ko imajo svoje delo. Učenci 

si izberejo sebi ljub način in delajo. Učenčev oče 

je prišel k meni in vprašal, kaj pomeni, da je 

njegov otrok prepoznan za nadarjenega. 

Razložila sem mu, da učenec doma prav dodatno 

ne bo obremenjen, ker to pomeni, da dodatno 

delajo starši. Povedala sem, da nekaj stvari bo 

treba dodatno narediti, prav veliko pa ne. 

 

8. Ali veste, s čim se ti učenci ukvarjajo po 

pouku?  
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Mislim, da se učenec ukvarja z nogometom. Zelo 

rad ustvarja. Mislim, da je vključen v likovne 

delavnice. Učenka poje. Ukvarja se s kikboksom. 

Oba sta zelo aktivna. 

 

- Ali je njihovo domače okolje motivacijsko 

spodbudno? 

Zelo. 

- Kaj pa učno spodbudno? 

Tudi. 

- Kaj pa socialno-čustveno? 

Tudi. 

 

9. Se vam zdi, da se učitelji pri družbi dovolj 

posvečate nadarjenim?  

V bistvu skoraj ne. Priznam, da je zelo pester 

razred. Jaz si letos lahko privoščim, da se jim 

posvečam, ker imam v razredu samo šestnajst 

otrok. Enkrat v življenju dobiš tako generacijo 

brez odločb in brez česar koli. Tako lahko res 

veliko narediš. Če pa je razred zelo močen in če 

so odločbe zelo številčne, je pa tista redna snov 

včasih prenaporna. O nekih dodatnih 

dejavnostih ne morem govoriti. Se pa trudimo, 

predvsem če otrok pokaže interes. Poslušamo 

otroke. 

- Kakšen način dela predlagate vi?  

Predvsem najprej učencem predstaviti program, 

potem pa jih vprašati, kaj so tista njihova močna 

področja, česa še ne vedo, pa jih zanima, ali pa 

kaj je tisto, kar zelo dobro vedo pa bi radi na 

svoj način predstavili vrstnikom. Izhajati je treba 

iz njih samih, jim iti naproti in jih mentorsko 

spodbujati. Ne smeš delati namesto njih. Izdelek 

mora biti njihov. 

- Ste za to, da delo po pouku poteka skupaj z 

nadarjenimi različnih starosti ali ne?  

Odvisno, za kakšen projekt oziroma nalogo gre. 

Nekje bi heterogena skupina krasno sodelovala 

in delala, drugje pa bi bila homogena skupina 

boljša. Prenos podatkov, informacij, znanja 

starejših na mlajše je krasen. 

- Ste bolj za individualno delo z le enim 

učencem hkrati? 

Skupina učencev je veliko boljše. Če je en sam, 

pa se prilagodiš tistemu. 

 

1. 10. Če si zdaj v misli prikličete konkretne 

učence, ki so nadarjeni – bi se lahko za njih 

naredilo še kaj več? Kaj konkretno? 
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Jaz mislim, da bo sigurno še prišla kakšna tema 

pri rednem pouku, ki ju bo zelo zanimala in 

bosta takrat lahko razširila svoje znanje. 

Določene teme jaz izpustim in rečem, da če kdo 

želi, naj se pripravi in razišče, pogleda, če ima 

kakšno vprašanje, naj pride, preden bi imel neki 

nastop ali pa kot učno uro. Skupaj bi pogledala, 

kako in kaj. Neke smernice jim daš, potem pa 

imajo proste roke. Vedno je možno nekaj 

narediti, čeprav si s tem narediš delo. Zato imam 

jaz veliko projektov in jih vprašam, kaj si še 

želijo.  
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Tabela 5: Intervju z učencem 1 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Meni se zdi pouk družbe zelo v redu. Učiteljica 

je prijazna, snov dobro razloži, da vsi razumemo 

in da potem v testih vse lažje naredimo. 

Super. Se ti zdi pouk družbe dolgočasen ali 

zanimiv?  

Zanimiv. 

 

Te katere teme še posebej zanimajo?  

Ja. Zgodovina našega kraja, kako je bilo v 

preteklosti, kako se je življenje spreminjalo, 

stroji. 

 

1. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih pri 

družbi še posebej dober?  

Ne bi rekel. 

 

2. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge?  

Ne. 

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke?  

Ne. 

Ali kdaj delaš z računalnikom pri pouku 

družbe? 

Ne. 

Ti da učiteljica kakšne dodatne teme? 

Ne. 

Ti da kakšne dodatne vire – kakšne revije, 

časopise, knjige? 

Ne. 
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Delaš pri pouku družbe iste stvari kot drugi 

učenci? 

Ja. 

Si mogoče opazil, da te učiteljica pri pouku 

družbe večkrat pokliče kot ostale učence? 

To pa ja. 

Ali kdaj rešuješ težje naloge kot drugi? 

Ja, ko moram kdaj kaj povedat ali pa jih razložit.  

Torej ti pomagaš svojim sošolcem, jim 

razlagaš snov? 

Ja. 

Kaj bi ti počel pri družbi takrat, ko prej 

končaš dejavnost ali nalogo? 

Bral bi kaj v učbeniku. 

Kakšno posebno temo? 

Ja. 

Imaš kakšno v mislih? 

Zgodovino. 

Kaj bi se ti učil pri družbi? Bi kaj spremenil? 

Nič. Tako mi je v redu. 

Kakšne dejavnosti bi vključil? 

Mogoče malo več športa. Da bi se šport 

povezoval z družbo. 

 

1. 5. Ali po pouku obiskuješ kakšen krožek?  

Ja. Zdrav življenjski slog. Pred poukom imam pa 

računalništvo. 

 

 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja, ker potem lažje prideš v naslednje razrede in 

potem v srednjo šolo, faks. 

 

 

1. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  

Učim se popoldne, ko sem doma. Kar veliko 

časa. 

Kako se učiš za družbo?  

Učim se iz učbenika in zvezkov, iz svojih 

zapiskov. 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš?  

Ja. 

Kje pa se po navadi učiš? 

V svoji sobi. 

Imaš med učenjem mir?  

Ja. 

Se kdo uči s teboj? 

Mogoče mi kdaj mami malo pomaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

NAČIN UČENJA 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večkrat poklican 

s strani učiteljice  

 

Razlaga drugim 

učencem 

 

 

 

 

 

Njegov predlog: 

branje, zgodovina 

 

 

 

Tem ne bi 

spreminjal 

 

Povezava s 

športom 

 

 

Zdrav življenjski 

slog, 

računalništvo 

 

 

Ocene so 

pomembne, 

prihodnost 

šolanja 

 

 

 

Veliko časa, 

učbenik, zvezek, 

zapiski 

 

Stalen prostor, 

soba 

 

 

Mirno okolje 

 

 

Pomoč staršev 
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Ti kdo pregleda domačo nalogo za družbo?  

Ja, oba starša. 

 

1. 8. Si pri družbi naredil kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Ja. 

Ti je temo določila učiteljica ali si jo določil 

sam?  

Žrebali smo. 

Ti je pri pripravi projekta oz. predstavitve 

kdo pomagal? 

Pomagali so mi starši. 

Kje si iskal informacije? 

V učbeniku, zvezku, v knjigah in na spletu. 

 

1. 9. Ali raje delaš sam ali v skupini? 

Raje delam v skupini. 

Ali rad vodiš skupino? 

Ne. 

Zakaj ne? 

Ker v tem nisem ravno najboljši. 

Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko 

delate v skupini? 

Ko se kaj razmišlja, ko je treba kaj pripravit. 

Misliš s tem, da daješ ideje? 

Ja. 

Ali kdaj zapisuješ stvari ali predstavljaš? 

Bolj redko. 

Torej si bolj idejni vodja? 

Ja. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom?  

Imam treninge nogometa. Sem vratar. Drugače 

pa sem pri računalniku. 

Kaj pa počneš ob koncu tedna? 

Dobiva se s sošolcem in se gremo ven s pištolami 

streljat. 

Se kaj ukvarjaš z glasbo? 

Ne. 

Veliko gledaš televizijo? 

Ne. 

Kaj pa najraje gledaš, ko jo gledaš? 

Kakšne risanke na programu Minimax. 

Ali kaj spremljaš novice? 

Ja. 

Ti je katera posebej ostala v spominu zdaj v 

tem času? 

Zaenkrat ne. 

Koliko časa pa nameniš računalniku? 

Pol ure na dan. 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev 

 

Žrebanje tem 

 

Pomoč staršem 

 

Informacije: 

učbenik, zvezek, 

knjige, splet 

 

 

 

 

Skupinsko delo 

 

Ni vodja 

 

Razmišljanje, 

ideje 

 

 

 

Idejni vodja 

 

 

 

 

 

 

Nogomet, 

računalnik, 

prijatelji 

 

 

 

 

 

 

Risanke 

 

Spremlja novice 
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Za kaj pa po navadi oziroma najpogosteje 

uporabljaš računalnik? 

Da odigram kakšno igrico ali pa kaj preberem 

na spletu. 

Kaj pa bereš na spletu? 

Na primer, kaj se je zgodilo v tujini. 

Ali na spletu kdaj rešuješ dodatne vaje – 

mogoče za višje razrede? 

Ne. 

 

11. Si kdaj ogledaš kakšno predstavo? 

Ja. 

Z družino ali s šolo? 

Največkrat s šolo. 

Se spomniš, katero predstavo si nazadnje 

gledal? 

Ne. 

Se udeležiš kakšne prireditve? 

Zdaj sem bil na bazarju. Sem pomagal na 

stojnici. Vse je bilo povezano z morjem. 

1. Si že bil v muzeju?  

Ja. 

V katerem pa?  

V gradu Khislsteinu, v Kranju. 

Kaj si videl in se novega naučil? 

Kako so včasih na glavah nosili vedra. Gledal 

sem predmete iz preteklosti. 

 
2. 12. Si naročen na kakšno revijo?  

Ne. 

Imate doma kakšne časopise ali revije? 

Ja. Delo, revija Jana. 

Ali kakšno stvar prebereš v časopisu ali 

reviji? 

V Delu najraje berem o športu, v reviji pa o 

glasbenikih. 

Hodite z družino na izlete, na potovanja? 

Ja. Nazadnje smo bili v hrvaški Istri. Kmalu pa 

bomo šli na Murter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

Računalnik pol 

ure na dan 

 

 

 

Igrice, splet 

 

Dogodki v tujini 

 

Ne dela vaj za 

višje razrede 

 

 

 

Predstave s šolo 

 

 

 

 

 

Bazar, pomoč na 

stojnici 

 

 

 

Muzej v Kranju 

 

Predmeti iz 

preteklosti 

 

 

 

 

Delo, revija Jana 

 

Bere o športu in 

glasbenikih 

 

Poletne počitnice, 

hrvaška 
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Tabela 6: Intervju z učenko 1 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Je v redu. Me zanima. 

Je zanimiv ali dolgočasen?  

Meni se zdi zanimivo. 

Te katere teme še posebej zanimajo? Katere?  

Zdaj se pogovarjamo o zgodovini našega kraja. 

To mi je zelo zanimivo. 

Ti je še kakšna tema zelo všeč? 

Ja. Zemljevidi. 

 

1. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še 

posebej dobra? Pri katerih? 

Pri zgodovini in zemljevidih sem dobra. 

 

2. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge? 

Ne. 

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke? 

Se ne spomnim, da bi dobila kakšne pripomočke. 

Ali kdaj delaš z računalnikom pri pouku 

družbe? 

Ne. 

Ali vam da učiteljica kakšne posebne teme? 

Tudi ne. 

Ti kdaj prinese kakšno knjigo ali pa revijo? 

Knjigo pa je prinesla. 

Je knjigo prinesla vsem ali samo tebi? 

Vsem. 

Si mogoče opazila, da učiteljica tebe večkrat 

pokliče kot tvoje sošolce? 

Tako kot ostale. 

Ali kdaj rešuješ težje naloge? 

Ne. 

Kaj bi ti počela pri družbi, ko hitreje končaš 

neko dejavnost ali nalogo? 

Verjetno bi kaj brala. 

Kakšno posebno knjigo ali revijo? 

Mogoče kaj o tem, kar počnemo ali kakšno svojo 

knjigo. Mogoče bi se kaj učila. 

Kaj bi se ti učila pri družbi? Če bi lahko kaj 

spremenila, kaj bi spremenila? 

Nič ne bi spremenila. 

Kakšne dejavnosti bi vključila? 

Ne vem. Nimam idej. 

 

POUK DRUŽBE 

 

 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodovina našega 

kraja, zemljevidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni posebnih 

prilagoditev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjige za vse 

učence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njen predlog:  

branje, učenje 

 

 

Tem ne bi 

spreminjala 

 

Nima idej za 

dejavnosti 

 

Klekljanje 
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1. 5. Ali po pouku obiskuješ kakšen krožek?  

Klekljanje.  

 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja. Zelo. 

Zakaj? 

Hočem biti čim bolj uspešna. 

Kaj bi rada postala, ko boš odrasla? 

Ne razmišljam še o tem. 

 

1. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  

Različno. Če pišemo test ali pa če vem, da bom 

mogla nekaj znati, se učim. Drugače si pa tudi za 

zabavo kaj pogledam, če me kaj zanima. 

Kako se učiš za družbo?  

Največkrat berem iz učbenika ali pa iz zvezka. 

Včasih pogledam tudi v kakšno knjigo. Če me še 

kaj zanima, preberem na internetu. 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš? 

Ja. Učim se v svoji sobi. 

Imaš med učenjem mir?  

Odvisno od sestre. 

Se kdo uči s teboj? 

Sama se učim. Če imam kakšno vprašanje, mi 

pomagata oči in mami. 

Ti kdo pregleda domačo nalogo? 

Ne. Pregleda jo učiteljica. 

 

1. 8. Si pri družbi naredila kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Ja. Predstavljali smo plakate. 

Ti je temo določila učiteljica ali si jo določila 

sama?  

Nekaj je določila učiteljica, nekaj smo pa 

žrebali. 

Ti je pri pripravi projekta oz. predstavitve 

kdo pomagal? 

Če smo delali v paru, smo si pomagali, če pa 

sem delala sama, nisem imela pomoči. Starši so 

mi pomagali samo pri slikah. 

Kje po navadi iščeš informacije? 

V knjigah, drugače pa tudi na računalniku. 

 

 

1. 9. Ali raje delaš sama ali v skupini? 

V skupini ne delam preveč rada. Raje delam v 

paru ali sama. 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

NAČIN UČENJA 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

Ocene so 

pomembne, želja 

po uspehu 

 

 

 

 

 

 

Zabava, branje iz 

učbenika, zvezka, 

knjige, na 

internetu 

 

 

 

Soba 

 

Sorojenci 

 

Samostojnost, 

pomoč staršev, 

učiteljice 

 

 

 

Plakati, žrebanje 

tem 

 

 

 

 

 

Delo v paru, 

individualno, 

pomoč staršev 

 

Informacije: 

knjige, računalnik 

 

 

 

 

Delo v paru, 

individualno, 

zapisuje, pomaga, 
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Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko 

delate v skupinah?  

Po navadi pišem in pomagam. 

Ali kdaj vodiš skupino? 

To pa ne. 

Ali kdaj predstavljaš, kaj ste naredili v 

skupini? 

Po navadi si razdelimo in predstavimo vsak svoj 

del. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom?  

Največkrat berem, pogledam kaj na televiziji. 

Kaj počneš ob koncu tedna? 

Če je lepo vreme, gremo k vikend hiški na Sveto 

Katarino ali pa kam hodit. 

Se kaj ukvarjaš s športom? 

Ne, ker ga nimam preveč rada. 

Se ukvarjaš z glasbo? 

Glasba mi je všeč, ampak ne igram nobenega 

inštrumenta. 

Veliko gledaš televizijo? 

Včasih sem jo veliko gledala, zdaj pa raje berem 

knjige. 

Kaj najraje bereš? 

Fantazijo. Trenutno berem Zakopane skrivnosti. 

Pa se vrniva k televiziji. Kaj najraje gledaš na 

televiziji? 

Odvisno od tega, kaj mi paše. Najpogosteje 

gledam Disney Channel in oddaje o živalih. 

Ali kaj spremljaš novice? 

Če slučajno kaj ujamem. 

Si zdaj v kratkem ujela kakšno novico in si si 

jo zapomnila? 

Ne. 

Koliko časa nameniš računalniku? 

Včasih sem kar dolgo. Zdaj sem pa približno tri 

urice. 

Za kaj pa uporabljaš računalnik? 

Včasih za igrice, včasih pa da iščem informacije. 

Ali na spletu kdaj rešuješ dodatne vaje – 

mogoče za višje razrede? 

Ja, včasih za zabavo. 

 

11. Si kdaj ogledaš kakšno predstavo? 

Samo s šolo.  

Se udeležiš kakšne prireditve? 

Samo šolske prireditve. 

1. Si že bila v muzeju?  

Ja. 

V katerem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne vodi, predstavi 

vsak svoje 

 

 

 

 

 

 

 

Branje, televizija, 

vikend, hoja 

 

Šport ji ni všeč, 

glasbo ima rada, 

ne igra 

instrumenta 

 

 

Raje bere 

 

 

Fantazija 

 

 

Oddaje o živalih 

 

 

 

 

 

 

Veliko pri 

računalniku 

 

Igrice, 

informacije 

 

Dodatne vaje za 

zabavo 

 

Predstave s šolo 

 

Šolske prireditve 

 

Obisk muzeja 
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Se ne spomnim. 

Se mogoče spomniš, kaj si tam videla? 

Ne spomnim se. 

 

2. 12. Si naročena na kakšno revijo?  

Ja. 

Katero?  

National Geographic Junior. 

Kaj ti je v tej reviji najbolj všeč? 

Neverjetnice. 

Katere revije in časopise še imate doma?  

Nimamo jih. 

Omenila si, da z družino hodite na izlete. Kam 

pa hodite? 

V hribe. Nekaj časa nazaj smo šli v Avstrijo. 

Ti je kaj še posebej ostalo v spominu? 

Ja. Minimundus. Bilo je zelo zanimivo. 

 

 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

 

 

National 

Geographic 

Junior 

 

Bere Neverjetnice 

 

Ni drugih revij in 

časopisov 

 

Obisk hribov, 

Avstrija, 

Minimundus 

 

 

Tabela 7: Intervju z učencem 2.1 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Družba se mi zdi predmet tam nekje vmes. 

Nekje vmes? Je dolgočasna ali zanimiva? 

Zanimiva je pa še kar. 

Katere teme te pa še posebej zanimajo? 

Prazgodovina, stari vek, novi vek. 

 

1. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še 

posebej dober?  

V vsem sem še kar dober. 

Lahko kakšno izpostaviš? 

Prazgodovina in koliščarji. 

 

2. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge?  

Pri družbi ne. 

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke? 

Ne. 

Ti da učiteljica kakšne posebne teme? 

Ne. 

Ti kdaj prinese kakšne revije, časopise, 

knjige? 

Ne. 

Ali kdaj delaš z računalnikom? 

POUK DRUŽBE 

 

 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še kar zanimiva 

 

 

 

 

 

Prazgodovina, 

stari vek, novi 

vek, koliščarji 

 

 

 

 

 

Ni posebnih 

prilagoditev 
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Ja, ko sem delal plakat. Učiteljica nam je 

dovolila, da smo kaj poiskali na računalniku. 

Ali te pri pouku družbe učiteljica večkrat 

pokliče? 

Ne. 

Ali kdaj rešuješ kakšne težje naloge? 

Ne. Če kdaj hitreje končam, mi da še kakšno 

nalogo, ampak to da tudi drugim. 

Kaj bi ti počel pri družbi, ko hitreje končaš 

nalogo, ki vam jo da učiteljica? 

Jaz bi kaj bral. 

O čem pa? 

Kakšno knjigo, ki je še nisem prebral. 

Bi bral knjigo, ki je povezana z družbo? 

Ne. 

Kaj bi se ti učil pri družbi? 

Čim več bi se učil o stvareh iz preteklosti. 

Kakšne dejavnosti pa bi vključil v pouk 

družbe? 

Da bi morali kaj opisati ali pa veliko 

razmišljati. 

 

1. 5. Ali po pouku obiskuješ kakšen krožek? 

Katerega? 

Klavir, nogomet, rokomet in verouk. 

Ali šola kaj organizira zate? 

Rokomet in nogomet imam v šoli. 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja, še kar. 

Zakaj? 

Zato, da se bom lahko vpisal na gimnazijo 

oziroma na tisto šolo, na katero hočem hoditi. 

 

1. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  

Pred testom si dvakrat preberem in sodelujem 

pri pouku. 

Kako se učiš? 

Tako, da si preberem snov. 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš? 

Ne.  

Kje pa se najpogosteje in najraje učiš? 

V svoji sobi. 

Imaš pri učenju mir? 

Kakor kdaj. Imam še dva brata in dve sestri. 

Se kdo uči s teboj? 

Ne. 

Ti kdo pregleda domačo nalogo? 

Nihče. 
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Računalnik, 

iskanje informacij 

 

 

 

Dodatne naloge 

za vse učence 

 

 

 

Njegov predlog: 

branje knjig 

 

 

 

Učenje o 

preteklosti 

 

Opisovanje, 

razmišljanje 

 

 

 

Klavir, nogomet, 

rokomet, verouk 

 

 

 

Ocene so 

pomembne, vpis 

na želeno šolo 

 

 

 

 

 

Branje, 

sodelovanje pri 

pouku 

 

 

Nima stalnega 

prostora, 

najpogosteje soba 

 

Sorojenci 

 

Samostojnost 

 

 



49 

 

1. 8. Si pri družbi naredil kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Ja. Predstavitev o koliščarjih. 

Ti je temo določila učiteljica ali si jo določil 

sam?  

Učiteljica je rekla, naj predstavim to temo, ker 

o tem veliko vem. 

Ti je pri pripravi projekta oz. predstavitve 

kdo pomagal? 

Ne. Vse sem delal sam. 

Kje si našel podatke oziroma informacije? 

Veliko sem že tako vedel, ker je to temo 

predstavljal že moj brat. 

Si si kaj pomagal z računalnikom in 

knjigami? 

Ne. Vse sem si zapomnil od brata. 

 

1. 9. Ali raje delaš sam ali v skupini? 

Odvisno v kakšni skupini sem. 

Ali rad vodiš skupino? 

Ja, ampak samo, če me določijo. Včasih se tudi 

javim. 

Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko 

delate v skupinah? Ali zapisuješ, 

predstavljaš, vodiš skupino? 

Najpogosteje predstavljam. Zapisujejo drugi, 

mene pa določijo, da predstavljam. 

Zakaj misliš, da tebe najpogosteje določijo 

za predstavitev? 

Ker dobro berem in si veliko zapomnim. 

Nimam treme pred učiteljico. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom? 

Zelo me zanimajo ptiči in naravoslovje. 

Zanimivo. Kaj počneš v povezavi s tem? 

Na spletni strani tekmujem, kdo v enem letu 

vidi več različnih vrst ptičev. Trenutno sem 

prvi. 

Kaj pa počneš ob koncu tedna? 

Gremo na teren, kjer opazujem ptiče. 

Se ukvarjaš s športom ali z glasbo? 

Treniram nogomet, rokomet in igram klavir. 

Ali veliko gledaš televizijo? 

Ne. Imamo jo, ampak sta jo oči in mami 

izklopila. 

Kaj pa gledaš na televiziji, ko jo gledaš? 

Po navadi kakšne naravoslovne oddaje ali pa 

Discovery Channel. 

Katera oddaja ti je najbolj všeč? 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 
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Ptiči, 

naravoslovje, 

tekmovanje na 

spletu, terensko 

delo, opazovanje 

ptic 

 

Nogomet, 

rokomet, klavir, 

televizija 

izklopljena 

 

Naravoslovne 

oddaje 
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Najraje gledam, kako lovijo tune, kako 

izkopavajo zlato. 

Ali kaj spremljaš novice? 

Zelo malo. Samo občasno. 

Ti je ta teden kakšna novica ostala v 

spominu? 

Ne. Nisem spremljal novic. 

Koliko časa nameniš računalniku? 

Kakor kdaj. 

Za kaj po navadi uporabljaš računalnik? 

Da preverim spletno stran v povezavi s ptiči, ko 

jih opazujem in za igre. 

Ali na spletu kdaj rešuješ dodatne vaje – 

mogoče za višje razrede? 

Ja. Takrat, ko se pripravljam na kakšno 

tekmovanje. Učiteljica nam priporoči kakšno 

spletno stran. 

 

11. Si kdaj ogledaš kakšno predstavo? 

Včasih. Takrat, ko gremo s šolo v gledališče. 

Se spomniš, katero si si nazadnje ogledal? 

Ja. Kekca. 

Si se zdaj v kratkem času udeležil kakšne 

prireditve? 

Ja. Bil sem na šolski prireditvi. 

Si kaj sodeloval pri tej prireditvi? 

Ja, vsi sodelujemo. 

1. Si že bil v muzeju?  

Ja. 

V katerem?  

V prirodoslovnem in še v …. (se ni spomnil). 

Kaj si videl in se novega naučil? 

Kako so živeli v starih časih. Videl sem tudi 

minerale. Razstavo ptičev. 

 

2. 12. Si naročen na kakšno revijo?  

Ja – Svet ptic. Moj oči je včlanjen v klub in 

dobimo to revijo vsak mesec. 

Imate doma še kakšno drugo revijo ali 

časopis? 

Ne. 

Kaj po navadi prebereš v reviji, ki jo imate 

doma? Kaj najraje prebereš? 

Najraje preberem, katere vrste ptic so se 

pojavile. Tam so tudi slike. 

Hodite z družino na izlete, potovanja? 

Ja. Vsako leto gremo na morje. Šli smo v 

Nemčijo, v Italijo. Na Dunaj smo šli v živalski 

vrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

 

 

Občasno 

spremljanje novic 

 

 

 

Računalnik za 

uporabo spletne 

strani o pticah, 

igrice 

 

Dodatne vaje kot 

priprava na 

tekmovanje 

 

 

 

 

Obisk gledališča s 

šolo 

 

 

Šolska prireditev 

 

Sodelujejo vsi 

 

 

Prirodoslovni 

muzej 

 

Življenje v 

preteklosti, 

minerali, razstava 

ptičev 

 

Svet ptic 

 

Ni drugih revij in 

časopisov 

 

Vrste ptic in slike 

 

Morje, Nemčija, 

Italija, ZOO na 

Dunaju 
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Tabela 8: Intervju z učencem 2.2 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Dober. 

Je zanimiv ali dolgočasen?  

Zanimivo je. 

Te katere teme še posebej zanimajo? 

Katere?  

Zgodovina – kamena doba, doba kovin. 

 

2. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še 

posebej dober?  

Ja. 

Pri katerih? 

Pri zgodovini. 

 

3. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge? Opiši 

jih. 

Ne. Nikoli.  

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke? 

Ne. 

Kaj pa kakšne posebne teme ali pa vire? Ti 

da učiteljica kakšno knjigo, časopis ali pa 

revijo pri družbi? 

Ne. 

Ali kdaj delaš z računalnikom? 

Ne. 

Te učiteljica večkrat pokliče kot tvoje 

sošolce? 

Ja. 

Ali pri pouku družbe kdaj rešuješ težje 

naloge? 

Ja. 

Kaj bi ti počel pri družbi, če hitreje končaš 

nalogo, ki vam jo da učiteljica? 

Bral bi knjigo. 

Kakšno posebno knjigo? 

Vinetou. 

Kaj bi se ti učil pri družbi? 

To kar se učimo. Nič ne bi spremenil. 

Kakšne dejavnosti bi vključil, kakšne naloge 

bi opravljal? 

Jaz bi delal težje naloge. 

 

1. 5. Ali pred/po pouku obiskuješ kakšen 

krožek?  

POUK DRUŽBE 

 

 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

Dober, zanimiv 

 

 

 

Zgodovina, 

kamena doba, 

doba kovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni posebnih 

prilagoditev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večkrat poklican 

kot drugi 

 

Težje naloge 

 

 

Njegov predlog: 

branje knjige 

Vinetou 

 

 

Tem ne bi 

spreminjal 

 

Delal bi težje 

naloge 
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Ja. 

Katerega? 

Dramski krožek. Igram pa tudi trobento. 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja. 

Zakaj? 

Če imam dobro spričevalo, mi ati in mami kaj 

kupita. Pa tudi zato, da bom lahko napredoval. 

 

1. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  

Pred ocenjevanjem si malo pogledam snov in 

to je to. 

Kako se učiš za družbo?  

Snov si preberem iz učbenika in potem me ati 

sprašuje. 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš? 

Ne. Najpogosteje se učim v svoji sobi. 

Imaš med učenjem mir? 

Ja. 

Ti kdo pregleda domačo nalogo za družbo? 

Ja.  

Kdo? 

Mami. 

 

2. 8. Si pri družbi naredil kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Ne. 

 

1. 9. Ali raje delaš sam ali v skupini? 

Sam. Tako imam mir. Bolje se skoncentriram. 

Kaj pa, če vas da učiteljica v skupine? Ali 

rad vodiš skupino? 

Ja. 

Zakaj? 

Zato, ker po navadi največ vem. Če drugi 

vodijo skupino, moram govoriti samo takrat, ko 

mi je naročeno. Če vodim, sem sam svoj 

gospod. 

Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko 

delate v skupinah?  

Sem vodja ali pa zapisujem. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom? 

Če imamo ocenjevanje, se učim. Drugače pa se 

igram zunaj v peskovniku. 

Se ukvarjaš s športom ali z glasbo? 

Igram trobento. Vadim igranje trobente pol ure 

na dan. Tudi s športom se včasih ukvarjam. 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

NAČIN UČENJA 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE 

ZA NADARJENE 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

Dramski krožek, 

trobenta 

 

 

Ocene so 

pomembne, 

napredek, 

materialna 

nagrada 

 

 

 

Branje snovi iz 

učbenika, pomoč 

staršev 

Nima stalnega 

prostora, 

najpogosteje 

soba, mir 

 

 

 

 

 

 

 

Ni naredil 

projekta 

 

 

 

Individualno 

delo, rad vodi 

skupino 

 

 

 

Največ ve 

 

 

Vodi, zapisuje 

 

 

 

 

Učenje, 

peskovnik, 

trobenta 
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Kaj pa počneš ob koncu tedna? 

Med vikendom pomagam mamici in atiju, 

vadim trobento, se učim, se igram zunaj v 

peskovniku, vozim kolo. 

Kaj pa pomagaš staršem? 

Obešam perilo in take stvari. 

Ali veliko gledaš televizijo? 

Ne tako veliko. 

Kaj najraje gledaš? 

Animal planet – oddajo Tanked. Izdelovanje 

akvarijev. 

Ali kaj spremljaš novice? 

Ja. 

Katera novica ti je ostala v spominu ta 

teden? 

Oropani gasilci. 

Koliko časa nameniš računalniku? 

Približno uro na teden. 

Za kaj pa po navadi uporabljaš računalnik? 

Da si kaj pogledam za angleščino. Da sem 

naredil vaje za veselo šolo. 

Slovarje ali vaje? 

Oboje. 

na spletu rešuješ dodatne vaje – mogoče za 

višje razrede? 

Ne. 

 

11. Si kdaj ogledaš predstavo? 

Občasno. 

Z družino ali s šolo? 

Z družino. 

Se udeležiš kakšne prireditve? 

Ja. Šolske prireditve. Lani sem bil tudi na 

prireditvi v trgovini. Dobili so novo šefico in so 

imeli prireditev. 

1. Si že bil v muzeju?  

Ja. 

V katerem?  

V prirodoslovnem muzeju. 

Si bil tam s šolo ali družino? 

Z družino. 

Kaj si videl in se novega naučil? Kaj ti je 

ostalo posebej v spominu? 

Okostja živali (okostje mamuta). 

 

2. 12. Si naročen na kakšno revijo?  

Ne. Babi je naročena na Ciciban in Cicido. 

Kdo pa to bere? 

Babi bere sestrici, jaz pa berem sam. 

Katere revije in časopise še imate doma?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

 

 

Pomoč staršem, 

kolo 

 

 

 

 

Ne gleda veliko 

televizije 

 

Naravoslovne 

oddaje 

 

Spremlja novice 

 

 

Ura na teden za 

računalnik 

 

 

Angleščina, vaje 

za veselo šolo 

 

Slovar in vaje 

 

Ne dela vaj za 

višje razrede 

 

 

Z družino si 

občasno ogleda 

predstavo 

 

Šolske prireditve 

 

 

 

Prirodoslovni 

muzej 

 

 

Z družino 

 

 

Okostja živali 

 

 

 

Ciciban, Cicido 
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Delo. 

Ti bereš ta časopis? 

Ja. 

Kaj pa po navadi prebereš? 

Garfielda. 

A to je strip? 

Ja. 

Hodite z družino na izlete, potovanja? 

Tudi. Hodimo na izlete po Sloveniji. 

 Delo 

 

 

 

V časopisu bere 

strip 

 

 

Izleti po 

Sloveniji 
 

 

Tabela 9: Intervju z učencem 3.1 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Zanimiv. 

Te katere teme še posebej zanimajo? 

Katere?  

Zgodovina in kako so ljudje v preteklosti kaj 

delali itn. 

 

2. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še 

posebej dober? Pri katerih? 

Vse mi gre dobro. 

 

3. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge? Opiši 

jih. 

Ne. 

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke? 

Ne. 

Ali kdaj delaš z računalnikom pri družbi? 

Pri pouku ne, doma pa, če imamo kakšno 

predstavitev. 

Ali pri pouku kdaj bereš kakšno dodatno 

knjigo ali pa revijo? Vam učiteljica kdaj kaj 

takega prinese v razred? 

Knjige beremo, če imamo test in prej 

zaključimo. Mi takrat beremo knjige, da drugi v 

miru končajo delom. 

Si opazil, da te učiteljica večkrat pokliče kot 

druge? 

Sem.  

Ali rešuješ težje naloge kot drugi? 

Ne. 

POUK DRUŽBE 

 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE ZA 

NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimiv 

 

 

 

Zgodovina, 

preteklost 

 

 

 

 

 

 

Ni posebnih 

prilagoditev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branje knjig, če 

prej končajo 

 

 

Večkrat pokliče 

kot druge 
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Kaj bi ti počel pri družbi, če hitreje končaš 

nalogo, ki vam jo da učiteljica? 

Prosto bi imel. 

Zakaj? 

Saj, če prej zaključimo nalogo, nam učiteljica 

reče, naj se usedemo in v miru počakamo. 

Kaj bi se ti učil pri družbi? 

Zgodovino itn. 

Kakšne dejavnosti bi vključil, kakšne naloge 

bi opravljal? 

Tako, da bi tudi fizično sodelovali. Lansko leto 

smo imeli eno tako nalogo. 

Mi jo lahko opišeš? 

Učili smo se o okusu, vonju itn. Imeli smo 

zaprte oči in smo tipali in okušali. Morali smo 

sodelovati in je bilo zelo dobro. 

 

1. 5. Ali po pouku obiskuješ kakšen krožek?  

Veliko. 

Veliko? Mi jih lahko našteješ? 

Saksofon, orkester, košarka, pevski zbor, 

verouk.  

To je pa res veliko krožkov. 

Zato sem zelo vesel, da nam učiteljica dovoli 

narediti domačo nalogo med poukom, če prej 

končamo nalogo, ki nam jo da. 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja. 

Zakaj? 

Ker hočem biti zdravnik oziroma kirurg, ko 

bom velik. Ne bo mi uspelo postati kirurg, ker 

moraš biti natančen in to jaz nisem. V kirurški 

sobi moraš sedeti tudi pet ur in jaz ne morem 

biti tako dolgo pri miru. Nekaj na področju 

zdravnika (zdravstva) bi bil. 

1. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  

Če imamo predstavitve, približno pol ure. Če 

pišemo test, parkrat ponovim. Drugače pa že v 

šoli poslušam in si lahko veliko zapomnim. Pri 

nekaterih testih tudi brat ne rabim snovi pred 

testom. 

Kako se učiš za družbo?  

Ponavljam. Parkrat si preberem snov, potem 

pa ponovim. Mami me včasih še sprašuje. 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš?  

Moja soba s pisalno mizo. 

Imaš med učenjem mir?  

Ja. Včasih sestrica nagaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN UČENJA 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njegov predlog: 

prosto 

 

 

Prosto, če prej 

končajo 

 

Zgodovina 

 

Fizično 

sodelovanje 

 

 

Tipanje, 

okušanje 

 

 

 

Saksofon, 

orkester, 

košarka, pevski 

zbor, verouk 

Domača naloga 

med poukom 

 

 

 

 

 

Ocene so 

pomembne, rad 

bi postal 

zdravnik 

 

 

 

 

Pol ure, 

ponavljanje 

snovi pred 

testom, 

poslušanje v 

šoli, dober 

spomin, branje 

snovi, mami 

sprašuje 

 

Soba  

 

Sorojenci 
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Se kdo uči s teboj? 

Včasih mami. Ko sem bil mlajši se je več, zdaj 

pa se večinoma sam. 

Ti kdo pregleda domačo nalogo? 

Ne. Je mami že ugotovila, da jo naredim v šoli, 

in je sploh ne pregleduje več. 

 

1. 8. Si pri družbi naredil kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Ja. Zdaj sem imel predstavitev triglavskega 

narodnega parka. 

Ti je temo določila učiteljica ali si jo določil 

sam?  

Sami smo si izbrali, samo morala je biti na 

področju slovenskih znamenitosti. 

Ti je pri pripravi projekta oz. predstavitve 

kdo pomagal? 

Pri elektronskih prosojnicah mi je pomagal oči, 

drugače pa sem naredil vse sam. 

Kje si iskal podatke, informacije? 

Na internetu in nekaj tudi v knjigah. 

Si šel po knjige v knjižnico ali jih imate 

doma? 

Doma jih imamo. 

 

2. 9. Ali raje delaš sam ali v skupini? 

Če povem po resnici, raje delam sam. 

Ko delate v skupinah – ali rad vodiš 

skupino? 

Ja, zelo rad. 

Zakaj? 

Zato ker sem po navadi vedno rad prvi, 

najboljši in najbolj uspešen. 

Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko 

delate v skupinah? Ali zapisuješ, 

predstavljaš, vodiš skupino? 

Po navadi predstavljam, ker si dobro 

zapomnim. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom?  

Se sprostim, ker je kar naporno – čedalje bolj. 

S sestrico se igram zunaj. Zadnjič sem pomagal 

pri podiranju smrek. Zelo rad pomagam. 

Kaj pa počneš v prostem času ob koncu 

tedna? 

Igramo se družabne igre, gledam televizijo, 

zvečer gledamo kakšen film in je kot v kinu. 

Rekel si, da igraš košarko in saksofon. 

Koliko časa že igraš saksofon? 

Zdaj drugo leto. 

 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE ZA 

NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč staršev 

 

 

 

 

 

Predstavitev 

 

Sami izberejo 

temo, slovenske 

znamenitosti 

Pomoč staršev 

 

 

Informacije: 

splet, knjige 

 

 

 

Domača 

knjižnica 

 

 

 

Raje dela sam, 

rad vodi skupino 

 

 

Dobra 

samozavest 

 

Predstavlja, 

dober spomin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostitev, igra s 

sestrico, 

podiranje smrek, 

družabne igre, 

televizija 
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Ali veliko gledaš televizijo? 

Nekje vmes. 

Kaj najraje gledaš? 

Najraje gledam kakšne zanimive filme, 

pustolovske filme. Tudi igrice najraje igram 

pustolovske. 

Spremljaš novice?  

Ja. Zelo me zanima, če je kakšno letalo padlo 

dol, ampak mi starši tega ne dovolijo gledati, 

ker to ni za otroke. 

Katera novica ti je ostala v spominu ta 

teden? 

Teroristični napad. 

Se spomniš, kje je bil? 

V Parizu. 

Koliko časa nameniš računalniku? Si pred 

računalnikom vsako popoldne? 

Ne. Samo za vikend sem na računalniku, ko 

igram igrice ali delam predstavitve. 

Ali na spletu rešuješ dodatne vaje – mogoče 

za višje razrede? 

Ja. 

Za kateri predmet pa? 

Po navadi za slovenščino, ker mi ne gre tako 

dobro kot družba. 

 

11. Si ogledaš kakšno predstavo? 

Ja. 

Greš na te predstave samo s šolo ali tudi z 

družino? 

V glavnem s šolo, včasih pa tudi z družino. 

Se udeležiš kakšne prireditve? 

Ja, skoraj v vseh nastopam. 

Verjetno govoriš o šolskih prireditvah. 

Ja. 

Kaj pa kakšne druge prireditve zunaj šole? 

V našem kraju so prireditve le pri gasilskem 

domu. Tudi tam sodelujem, ker se gasilec. 

Kaj pa počneš, ko sodeluješ na šolskih 

prireditvah? 

Po navadi igram saksofon. 

1. Si že bil v muzeju?  

Ja. 

V katerem?  

V šolskem muzeju. 

Kaj si videl in se novega naučil? 

Učitelji so bili včasih bolj strogi kot danes. 

 

2. 12. Si naročen na kakšno revijo?  

Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

 

 

Televizija 

 

Pustolovski 

filmi, 

pustolovske 

igrice 

 

 

Spremlja novice 

 

 

 

 

 

Računalnik le 

ob koncu tedna, 

igrice, priprava 

predstavitev 

 

Dodatne vaje za 

višje razrede 

 

Slovenščina 

 

 

 

Predstave s šolo, 

včasih z družino 

 

 

Nastopi na 

prireditvah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obisk šolskega 

muzeja 

 

Strogost 

učiteljev 
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Imate doma kakšne časopise ali revije? 

Ja. 

Katere? 

Dnevnik, reklame iz različnih trgovin. 

Kaj pa ti prebereš v časopisu? 

Šport. 

Hodite z družino na izlete, potovanja? 

Ja. Poleti gremo radi na morje. Gremo tudi v 

toplice. Oči in mami sta obljubila, da gremo to 

poletje k slapu Savica. 

 Ni naročen na 

revijo 

Dnevnik, 

reklame iz 

trgovin 

 

Bere o športu 

 

Morje, toplice 

 

 

Tabela 10: Intervju z učencem 3.2 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Super. 

Je zanimiv? 

Ja, zelo. 

Te katere teme še posebej zanimajo?  

Ja. Me skoraj vse zmeraj zelo zanima. 

Katera tema te pa še posebej zanima? 

Od lani – elektrika, človek, kako se družiti s 

prijatelji, človekove pravice. 

 

2. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še 

posebej dober? Pri katerih? 

Ja. Veliko sodelujem, rad delam, zmeraj imam 

vse zapisano, naloge imam vedno narejene. 

 

 

 

3. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge? Opiši 

jih. 

Ja. Dobimo kakšne podatke in potem sestavimo 

kakšne učne liste za druge. 

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke? Ali kdaj delaš na primer z 

računalnikom? 

Ja. Pomagam pripraviti kakšne stvari, da jih 

potem gledamo. Pomagam učiteljici. 

Si opazil, da te učiteljica pri družbi večkrat 

pokliče, ko se kaj pogovarjate? 

Ja, zelo velikokrat me pokliče, ko dvignem roko 

ali pa me kaj vpraša, če drugi česa ne vejo. 

Ali kdaj rešuješ težje naloge? 

Ja, kdaj pa res. 

POUK DRUŽBE 

 

 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

PRILAGODITVE ZA 

NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super, zanimiv 

 

 

 

Vse ga zanima, 

elektrika, 

človek, 

človekove 

pravice, socialne 

teme 

 

Veliko sodeluje, 

rad dela, 

zapisuje, dela 

naloge 

 

 

 

 

 

Sestavljanje 

učnih listov 

 

 

 

Pomoč učiteljici  

 

 

 

Velikokrat 

poklican 

 

Težje naloge 
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Ali pri pouku kdaj bereš kakšno dodatno 

knjigo, časopis, revijo? Vam učiteljica kdaj 

kaj prinese v razred? 

Ja, če kaj takega obravnavamo in prinese kaj v 

povezavi s tistim, da si preberemo. To si bolj v 

skupinah preberemo po navadi. 

Kaj bi ti počel pri družbi, če hitreje končaš 

nalogo, ki vam jo da učiteljica? 

Naredil bi še kaj za naprej ali pa bi bral 

kakšno knjigo. 

Kaj bi se ti učil pri družbi, če bi lahko ti 

odločal? 

O avionih, ker so mi zelo všeč. Lahko bi tudi 

kaj predstavil o avionih. 

Kakšne dejavnosti bi vključil v pouk družbe, 

kakšne naloge bi opravljal? 

Da bi se igrali kakšne igre in bi se zraven kaj 

naučili, reševali bi kaj na računalniku, reševali 

bi kakšne kvize, izdelali bi kakšno maketo. 

 

1. 5. Ali po pouku obiskuješ kakšen krožek?  

Nemščino, ker v srednji šoli prav pride. 

 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja, ker tako lahko uspeš. Dobre ocene so 

pomembne za naprej. Od sedmega razreda 

naprej ti pomagajo za vpis v srednjo šolo. 

Drugače pa mi je znanje bolj pomembno. 

Že kaj razmišljaš, kaj bi rad postal? Kateri 

poklic bi rad opravljal? 

Razmišljam o pilotu, ampak še nisem 

prepričan, ker bi bil potem veliko od doma. 

Razmišljam tudi, da bi imel svoje podjetje. 

 

1. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  

Odvisno, koliko se moramo naučiti, če 

učiteljica sprašuje ali če pišemo test.  

Kako se učiš za družbo?  

Veliko sodelujem pri pouku in poslušam. Tako 

si veliko zapomnim in veliko že vem. Doma 

samo »preletim« snov. Potem sam sebe 

vprašam. Čim bolj poskušam poslušati pri 

pouku, da potem že veliko za naprej znam. Ko 

učiteljica sprašuje (ustno ocenjuje), veliko 

sodelujem in učiteljica to vidi in mi že tako da 

oceno, da ne rabim biti vprašan (ustno 

ocenjen). 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN UČENJA 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjige (dodatna 

literatura za delo 

v skupinah) 

 

Njegov predlog: 

branje, delanje 

nalog za naprej, 

predstavitve 

 

Igre, računalnik, 

kvizi, 

izdelovanje 

maket 

 

 

 

 

 

Nemščina 

 

 

Ocene so 

pomembne, 

uspeh, vpis v 

srednjo šolo, 

znanje je 

pomembno, 

postal bi pilot, 

podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje pri 

pouku, 

poslušanje, 

dober spomin 
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Po navadi se učim doma v knjižnici. Če mi tam 

nagaja pes, grem v svojo sobo. 

Se kdo uči s teboj? 

Po navadi se sam. Če imamo težjo snov, prosim 

mami, da me sprašuje. 

Ti kdo pregleda domačo nalogo?  

Sam jo pregledam, ker imamo rešitve. Mami 

samo pregleda, katero snov imamo. 

 

2. 8. Si pri družbi naredil kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Ja, lani sva s sošolcem predstavljala letala. 

Pripravila sva tudi učne liste. 

Ti je temo določila učiteljica ali si jo določil 

sam?  

Sam sem si jo lahko izbral. 

Ti je pri pripravi projekta oz. predstavitve 

kdo pomagal? 

S sošolcem sva to sama naredila. Očija, ki je 

pilot, sem prosil, da mi predstavi, kako vse to 

deluje, da sem lahko v šoli pokazal, kako to 

zgleda.  

Kje iščeš podatke, informacije? 

Za plakate, ki se jih moramo naučiti, iščem na 

internetu. Ko smo vprašani (ustno ocenjeni), pa 

se učim iz učbenika in iz zvezka. 

 

1. 9. Ali raje delaš sam ali v skupini? 

Če delamo v šoli, rad delam v skupini, ker je 

zelo zanimivo, pa kdo ve še kaj, česar jaz ne 

vem, in potem »damo znanje skupaj«. Drugače 

pa plakat raje sam doma naredim, ker tako 

delam po svojih željah. 

Ali rad vodiš skupino, ko delate v skupinah? 

Ja. 

Zakaj? 

Ker mi je všeč, da lahko predlagam stvari. V 

bistvu mi je vse všeč pri vodji. 

Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko 

delate v skupinah? Ali zapisuješ, 

predstavljaš, vodiš skupino? 

Najraje vodim. Zelo rad pa tudi predstavljam. 

Všeč mi je, ko predstavljam sošolcem, da se še 

oni kaj novega naučijo. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom?  

Med tednom velikokrat psa ven peljem, grem 

ven s prijatelji. Živim blizu gozda in delamo 

kakšno bazo ali hiško iz smrek. Z dedijem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNE 

PRILAGODITVE ZA 

NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

NADARJENIH 

 

Učenje v 

domači 

knjižnici, sobi 

 

Pomoč staršev, 

samostojnost 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev, 

priprava učnih 

listov, 

sam izbral temo 

 

Sodelovanje v 

paru, pomoč 

očeta 

 

 

 

Informacije: 

splet, učbenik, 

zvezek 

 

 

 

 

Rad dela v 

skupini, rad ima 

sodelovanje, 

plakat raje dela 

sam, rad vodi 

skupino, rad 

daje predloge 

 

 

 

Rad tudi 

predstavlja 

 

 

 

 

 

Sprehodi s 

psom, druženje s 

prijatelji, 
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delava ladjice iz lesa. Narediva tudi kakšne 

avione. 

Kaj pa počneš ob koncu tedna? 

Med vikendom gremo velikokrat kam na izlet. S 

seboj vzamemo psa. Kdaj smo pa tudi doma in 

gremo čez dan kam v naši okolici ali pa v 

Ljubljano. 

Se kaj ukvarjaš s športom? 

Treniram karate. Vsak dan kolesarim, če nisem 

bolan. Tečem tudi. Zdaj smo doma naredili 

fitnes in zelo rad tečem ali dvigam uteži. 

Se kaj ukvarjaš z glasbo? 

Ne. Včasih sem igral klavir, ampak me potem 

ni več zanimal. Note še poznam. 

Ali veliko gledaš televizijo? 

Ne. V bistvu jo gledam samo zvečer. Rad 

gledam poročila, ker kaj novega izvem. Veliko 

berem časopis, ker tako veliko novega izvem. 

Na televiziji rad gledam kaj o letalih. 

Ti je katera novica v kratkem času ostala v 

spominu? 

Terorističen napad v Parizu, letalo je dol padlo 

iz Šarm el Sheika, novice o beguncih. Bili smo 

v Ameriki in sem gledal poročila na CNN. Tam 

veliko izveš. Kazali so Slovenijo – novica o 

migrantih. 

Koliko časa pa nameniš računalniku? 

Zdaj ne tako veliko. Včasih več, ko delam kaj 

za šolo. Igram igrice. 

Ali na spletu rešuješ dodatne vaje – mogoče 

za višje razrede? 

Ja, na spletu sem enkrat reševal naloge za 

deveti razred, ker je ravno sestra reševala 

naloge za geografijo in sem videl, da to že 

znam in sem reševal kviz. Bilo mi je zelo 

zanimivo. 

 

11. Si kdaj ogledaš kakšno predstavo v 

gledališču? 

Ja, kadar gremo s šolo, je kar zanimivo. Mi je 

kar všeč. 

Se udeležiš tudi kakšne prireditve? 

Ja, z očijem sva tekla na maratonu, ker on zelo 

rad teče, jaz pa tudi. Sem zelo navdušen nad 

tekom.  

1. Si že bil v muzeju?  

Ja, velikokrat. Najboljši se mi je zdel letalski 

muzej v Ameriki, muzej Johna F. Kennedyja, 

kjer so rakete. Videl sem pravo raketo. Izkusil 
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lesenih ladjic 

 

 

 

 

 

 

Karate, 

kolesarjenje, 

tek, dviganje 

uteži 

 

 

 

Televizija samo 

zvečer 

 

Spremlja novice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Računalnik za 

igrice, delo za 
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Naloge za deveti 

razred, kviz 

 

 

 

 

 

 

 

Obisk gledališča 

s šolo 

 

Tek na 

maratonu 

 

 

Letalski muzej v 

Ameriki, rakete, 

muzej Johna F. 



62 

sem, kako je ob vzletu rakete. Všeč so mi 

zgodovinski muzeji. 

 

 

2. 12. Si naročen na kakšno revijo?  

Ja, sem, in sicer na letalsko revijo in na 

kolesarsko revijo. Rad imam tudi revijo 

National Geographic. 

Ste doma naročeni tudi na kakšen časopis? 

Ja, Delo. Ga jaz tudi zelo rad berem. 

Kaj pa rad prebereš v Delu? 

Najraje imam novice o tem, kaj se je zgodilo, 

šport. Najprej pogledam že na prvi strani, kaj 

je zanimivega, da vidim, kaj me zanima. 

Hodite z družino na izlete, potovanja? 

Omenil si Ameriko … 

Ja, vsako leto gremo od oktobra do novembra v 

Ameriko na Karibe. Lani smo šli na Havaje. 

Med vikendi gremo tudi na izlete. Tudi pes gre 

rad z nami. Drugače so mi pa potovanja 

najbolj všeč. 

 

 

 

VPLIV OKOLJA 

 

Kennedyja, 

zgodovinski 

muzeji 

 

Letalska in 

kolesarska 

revija, National 

Geographic, 

Delo 

 

 

Novice, šport 

 

 

 

 

Amerika, 

Karibi, Havaji, 

izleti 

 

 

Tabela 11: Intervju z učencem 4 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Zanimiv je. Veliko novega spoznam.  

Te katere teme še posebej zanimajo?  

Ja. Rastlinstvo, živalstvo. 

 

2. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še 

posebej dober?  

V bistvu sem v vsem dober. 

 

3. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge? Opiši 

jih. 

Niti ne. 

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke? 

Ne. 

Ali kdaj delaš z računalnikom pri pouku 

družbe? 

Skupaj delamo s projektorjem (e-učbenik). 

Ali pri pouku kdaj bereš kakšno dodatno 

knjigo, časopis, revijo?  

Kakšne učne liste. 

POUK DRUŽBE 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

PRILAGODITVE ZA 

NADARJENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimiv, veliko 

novega 

 

Rastlinstvo, 

živalstvo 

 

 

 

 

 

Ni posebnih 

prilagoditev 

 

 

 

 

 

 

E-učbenik (vsi 

učenci) 

 

Učni listi 
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S tem delate doma ali pri pouku? Ali učne 

liste rešujete doma ali pri pouku? 

Odvisno, če v šoli ne zaključiš, dokončaš doma. 

Ali delaš iste stvari kot drugi ali ti da 

učiteljica kdaj drugo zadolžitev? 

Ne, enako kot drugi. 

Si mogoče opazil, da te učiteljica pri družbi 

večkrat pokliče kot tvoje sošolce? 

Ja. 

Rešuješ kdaj težje naloge kot drugi? 

Ne. 

Kaj bi ti počel pri družbi, če hitreje končaš 

nalogo, ki vam jo da učiteljica? 

Mogoče bi kaj raziskoval na terenu, bral 

kakšne knjige. 

Kaj bi se ti učil pri družbi? 

O rastlinah in živalih. To me najbolj zanima. 

Kakšne dejavnosti bi vključil, kakšne naloge 

bi opravljal? 

Če bi lahko kaj narisal, napisal kakšne zgodbe. 

 

1. 5. Ali po pouku obiskuješ kakšen krožek?  

Ja. 

Katerega? 

Nogomet, angleščino in slikarski krožek. 

 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja. 

Zakaj? 

Ker vedno dobim denar. Ena ocena – ena petka 

– en evro. Se z atom igrava eno igrico. 

Že kaj razmišljaš, kaj bi rad postal, ko boš 

velik? 

Ja. Poklicni nogometaš ali pa znanstvenik.  

Misliš, da bi bil lahko oboje? 

Težko. 

 

3. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  

Približno pol ure na teden. V bistvu pred 

ocenjevanjem.  

Kako se učiš za družbo?  

Najprej si preberem celo snov, potem me mami 

in oči vprašata, potem pa si še enkrat 

preberem. 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš?  

Ja. 

Kje pa se učiš? 

V svoji sobi. 
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NADARJENIH 

 

 

 

ZNAČILNOSTI 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN UČENJA 

NADARJENIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večkrat 

poklican 

 

 

Ne rešuje težjih 

nalog 

 

Njegov predlog: 

terensko delo, 

branje knjig o 

rastlinah in 

živalih 

 

Risanje, pisanje 

zgodb 

 

 

Nogomet, 

angleščina, 

slikarski krožek 

 

 

 

Ocene so 

pomembne, dobi 

denar 

 

Poklicni 

nogometaš, 

znanstvenik 

 

 

 

 

 

Pol ure na teden, 

pred 

ocenjevanjem, 

branje snovi, 

pomoč staršev 

Stalen prostor, 

soba 
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Imaš med učenjem mir?  

Ja. 

Se kdo uči s teboj? 

Mami in oči me sprašujeta, kdaj pa pride tudi 

kakšen prijatelj. 

Ti kdo pregleda domačo nalogo za družbo?  

Mami. 

 

1. 8. Si pri družbi naredil kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Ne. 

 

 

2. 9. Ali raje delaš sam ali v skupini? 

V skupini. 

Ali rad vodiš skupino? 

Ja. 

Zakaj? 

Ker predlagam stvari (to tudi, če ne vodim 

skupine) in ker me potem vsi spoštujejo. 

Katero nalogo pa najpogosteje prevzameš, 

ko delate v skupini? Ali vodiš, zapisuješ ali 

predstavljaš? 

Zapisujem. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom?  

Igram nogomet ali pa se igram z bratcem in 

sestrico. Delamo hiške zunaj. 

Kaj pa počneš med vikendom? 

Grem k prijatelju, babi. Tudi kaj pečemo. 

Pečete? Pecivo? 

Ja. 

Povedal si, da se ukvarjaš z nogometom. Se z 

glasbo tudi kaj ukvarjaš? 

Sam se učim igrati na sintisajzer. 

Ali veliko gledaš televizijo? 

Ne.  

Kaj najraje gledaš po televiziji, ko jo gledaš? 

Znanstvene oddaje ali pa filme. 

Ali kaj spremljaš novice? 

Ja. Poročila gledam vsak dan. 

Katera novica ti je ostala v spominu ta 

teden? 

Begunci in bodeča žica, ki jo postavljajo. 

Koliko časa nameniš računalniku? 

Skoraj nič, razen ko imamo tukaj na šoli krožek 

– izbirni predmet računalništvo. 

Za kaj pa doma po navadi uporabljaš 

računalnik? 
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Pomoč staršev, 

sodelovanje s 

prijateljem 

 

 

Ni še pripravil 
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daje predloge, 
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oddaje, filmi 
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razen na krožku 
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Če imamo kakšno predstavitev plakatov ali pa 

če imamo kaj za domačo nalogo, da moramo 

na internet pogledat. 

Ali na spletu rešuješ dodatne vaje – mogoče 

za višje razrede? 

Ja. Tudi knjige imam take. 

 

11. Si ogledaš kakšno predstavo?  

Mogoče enkrat na mesec.  

Z družino ali s šolo? 

Oboje. 

Se udeležiš kakšne prireditve? 

Ja. Na primer maraton.  

Si tekel? 

Ja. 

Imate tudi šolske prireditve? 

Ja, kros. 

Si tudi tam tekel? 

Ja. 

1. Si že bil v muzeju?  

Ne vem. Se ne spomnim. 

 

2. 12. Si naročen na kakšno revijo?  

Bil sem na Geo. 

Katere revije in časopise še imate doma?  

National Geographic. 

Kaj najraje prebereš v revijah oziroma 

časopisih, če jih bereš? 

Odkritja in zgodovino. 

Hodite z družino na izlete, potovanja? 

Ja, vsak vikend gremo hodit nekam. Največkrat 

gremo ob Kamniški Bistrici in hodimo eno uro. 
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VPLIV OKOLJA 

 

 

Priprava 

predstavitve, 

domača naloga, 

splet, dodatne 
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knjigah 

 

 

 

 

Predstave enkrat 

na mesec – s 

šolo in z 

družino, 

maraton, kros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gea, National 

Geographic 

 

Bere o odkritjih 

in zgodovini 

 

Veliko hodijo 

 

 

 

Tabela 12: Intervju z učenko 4 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE KODE 

1. 1. Kakšen se ti zdi pouk družbe?  

Zabaven. Odvisno od tega, kaj se učimo. 

Te katere teme še posebej zanimajo?  

Ja. Raziskovanje zgodovine, zanimivosti 

Slovenije, pokrajine, relativna višina, reliefne 

oblike. 

 

2. 2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še 

posebej dober?  

POUK DRUŽBE 

 

PRILJUBLJENE 

TEME, 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

Zabaven 

 

 

 

Raziskovanje 

zgodovine, 

zanimivosti 

Slovenije, 

pokrajine, 

relativna višina, 

reliefne oblike 
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Spet je odvisno, kakšne so teme. Bolj všeč mi 

je, če obravnavamo kaj v povezavi z ljudmi in 

Slovenija. Nasploh družba mi je kar v redu. 

 

3. 3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne 

zadolžitve oziroma dodatne naloge? 

Kdaj pa kdaj dobim kaj več kot drugi ali pa 

moram narediti kakšno dodatno nalogo ali pa 

plakat za družbo, čeprav zdaj plakatov še 

nismo imeli. Je pa prilagojeno in potem 

dobivam še malo več nalog. 

Torej ne dobivaš težjih nalog, ampak bolj 

dodatne naloge? 

Dodatne, ja. Kdaj pa kdaj se zgodi, da tudi 

težje. 

Mi lahko opišeš kakšno dodatno ali težjo 

nalogo, ki jo dobiš pri družbi? 

(Razmišlja, a se ne spomni.) 

Si kdaj dobila kakšno dodatno gradivo? 

Ne. Na računalniku ima vsak svojo internetno 

stran Radovednih pet pri družbi in mi je 

učiteljica naročila, naj dodatno rešim kakšno 

vajo. Kakšno vajo mi skopira tudi mami. Malo 

rešujem za naprej in se učim z učbenikom na 

spletu. 

Torej uporabljaš računalnik, da naprej 

rešuješ naloge? 

Ja. 

Ali z računalnikom delaš samo pri pouku ali 

tudi doma? 

Pri pouku ne, samo doma. Pri pouku ima 

učiteljica učbenik na računalniku in potem 

skupaj rešujemo naloge. 

 

1. 4. Dobiš pri pouku družbe kakšne posebne 

pripomočke? 

(Razmišlja, a se ne spomni.) 

Ti učiteljica prinese kakšno knjigo, časopis 

ali revijo? 

Ja, nam je prinesla knjige. V teh knjigah smo 

iskali podatke za eno nalogo, ki je bila malo 

težja. 

Ali s temi knjigami, časopisi in revijami 

delate samo pri pouku ali tudi doma? 

Ja, kdaj imamo za nalogo, da s tem delamo tudi 

doma. Poiskati moramo kakšen podatek ali 

članek. 

Ali delaš iste stvari kot drugi učenci ali ti da 

učiteljica kdaj drugo zadolžitev? 
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Po navadi delam kar to, kar delajo drugi, 

ampak če pa to naredim že v šoli, mi pa da še 

kakšno dodatno zadolžitev. 

To dodatno zadolžitev potem opravljaš 

doma? 

Ja. 

Si mogoče opazila, da te učiteljica pri pouku 

večkrat pokliče kot ostale učence? 

Ja. 

Kaj bi ti počela pri družbi, če hitreje končaš 

nalogo, ki vam jo da učiteljica? 

Ali bi reševala kakšne učne liste – težje ali pa 

dodatne ali pa bi naredila kakšno dodatno 

nalogo in bi, če se na primer učimo o ljudeh ali 

pa o različnih državah, bi sestavila en članek in 

bi jim predstavila iz učbenika ali pa iz 

delovnega zvezka, da bi malo bolj razumeli. 

Kaj bi se ti učila pri družbi? Vem, da 

določene teme tako ali tako že obravnavate, 

ampak me zanima, kaj bi ti dodala, če bi 

lahko ti izbirala. 

Te teme, ki jih imamo zdaj, so mi kar všeč in ne 

bi veliko spreminjala. Zdaj imamo pokrajine 

Slovenije. To mi je kar v redu. Na začetku smo 

se pogovarjali o rastlinstvu in živalstvu. Takrat 

sem vedno rekla, da to ne spada k družbi, 

ampak k naravoslovju. Meni to res ni bilo všeč. 

Zdaj pa imamo pokrajine in znamenitosti 

Slovenije. To mi je v redu. 

Kakšne dejavnosti bi vključila, kakšne 

naloge bi opravljala? 

Kakšne preizkuse (oziroma poskuse). 

 

1. 5. Ali po pouku obiskuješ kakšen krožek?  

Ja. Zabavno naravoslovje – bolj kot ne se 

posvečamo naravoslovju, delamo tudi poskuse, 

delamo tudi s kamninami in reliefi pokrajin. 

 

2. 6. So zate ocene pomembne?  

Ja. 

Zakaj? 

Ocene gradijo mojo samozavest. Če imam 

dobre ocene, se bolje počutim in ve, da mi neka 

snov gre. Tam, kjer imam pa ocene nižje, na 

primer kakšno štirico, pa vem, da se moram že 

bolj potruditi, zato ker tudi sama od sebe veliko 

pričakujem. 

 

1. 7. Koliko časa nameniš učenju družbe (ur/na 

dan)?  
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Odvisno, katere teme so. Temu, kar se zdaj 

učimo, posvetim eno uro na dan. Lahko tudi 

več – do tri ure na dan. To je za vse skupaj. 

Družbo se učim do pol ure. 

Kako se učiš za družbo?  

Najprej snov preberem. Ne. Najprej si ogledam 

slike, da si najprej predstavljam, kaj smo se 

učili. Potem ponovim, kaj smo se učili. Na 

koncu šele preberem in še enkrat ponovim. 

Imaš stalen prostor, kjer se učiš?  

Ja, vedno v svoji sobi. 

Imaš med učenjem mir?  

Ja. 

Se kdo uči s teboj? 

Včasih mi mami malo pomaga, me sprašuje. 

Drugače se pa večinoma kar sama učim. 

Ti kdo pregleda domačo nalogo za družbo?  

Nasploh za vse predmete mi mami podpisuje 

zvezke. 

Podpisuje? 

Ja. 

Kako to? Ali ste tako dogovorjeni? 

Ja. Že od prvega razreda. 

Torej starši pregledajo zvezek in domačo 

nalogo in se podpišejo, da so vse videli 

oziroma preverili? 

Ja. Lansko leto je bilo obvezno, da so se starši 

podpisovali. Jaz s tem nisem imela problemov, 

ker se mi mami res že od prvega razreda 

podpisuje. Zdaj je rekla, da bo nehala, ker sem 

že dosti stara, ampak bo na koncu tedna še 

vseeno pogledala, kaj se učimo. 

 

1. 8. Si pri družbi naredil kakšno posebno 

nalogo – npr. projekt ali predstavitev?  

Zaenkrat še ne, je pa to v učnem načrtu in bom 

verjetno kar kmalu začela delati plakat. 

Ko delate te stvari, vam temo določi 

učiteljica ali si jo določite sami? 

Učiteljica določi tri teme in si eno izberemo 

sami. 

Ti pri pripravi projektov in predstavitev 

kdo pomaga? 

Če imam računalniško obliko, mi mami včasih 

pomaga. Če pa delam plakat, potem pa 

naredim sama. Vem, kako moram delati. Mami 

mi samo sprinta slike. 

Kje pa iščeš podatke oziroma informacije? 
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V enciklopedijah (Doma imam štiri 

enciklopedije.) ali pa na internetu, na 

Wikipediji.  

 

2. 9. Ali raje delaš sama ali v skupini? 

Sama. 

A takrat, ko delate v skupinah, vodiš 

skupino? 

Ja, večinoma vodim. 

Ali rad vodiš skupino?  

Ja. 

Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko 

delate v skupinah? Ali zapisuješ, 

predstavljaš, vodiš skupino? 

Najpogosteje vodim skupino in potem vse 

glavne podatke tudi predstavim. Zapisujejo bolj 

drugi. 

 

1. 10. Kaj počneš v prostem času med tednom?  

Rada sem zunaj. Obiskujem tudi različne 

krožke. 

Katere pa? 

Verouk, angleščino, kikboks in tabornike. 

Kaj pa počneš med vikendom? 

Sobota je dan za pospravljanje. Z družino vsi 

pospravljamo. V nedeljo gremo k maši in se 

potem igramo, smo zunaj. 

Se ukvarjaš s športom? 

Ja. 

Kaj najraje počneš? 

Meni osebno najbolje gre kikboks. Treniram že 

pet let. To mi je res najboljši šport. 

Se tudi z glasbo kaj ukvarjaš? 

Ja. V šoli obiskujem pevski zbor. Me učiteljica 

kar pohvali. 

Ali veliko gledaš televizijo? 

Ne. 

Kaj najraje gledaš, ko jo gledaš? 

Risanko ali pa kakšno zanimivo nadaljevanko. 

Ali kaj spremljaš novice? 

Tudi. Veliko. 

Katera novica ti je ostala v spominu ta 

teden? 

Begunci, ker vsak dan govorijo o tem. Tudi v 

šoli se fantje veliko pogovarjajo o tem. Begunci 

so mi še najbolj ostali v spominu. 

Koliko časa pa nameniš računalniku? 

Če gre za učenje, mi mami dovoli največ eno 

uro in pol. Če gre za prosti čas, pa nikoli več 
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kot pol ure. Tudi nasploh ne maram teh 

elektronskih reči. 

Za kaj po navadi uporabljaš računalnik? 

Za učenje. Včasih si tudi na internetu 

pogledam kakšen video – na primer skladbo na 

Youtubu. Drugače pa za iskanje kakšnih 

podatkov. 

Ali na spletu rešuješ dodatne vaje – mogoče 

za višje razrede? 

Ja, sem imela dolgo časa en program, ki je bil 

za sedmi razred. Ker je lahko samo za eno leto 

na računalniku, se je zbrisal. Bo mami zdaj še 

enkrat naložila ta program. 

 

11. Si ogledaš kakšno predstavo? 

Ja, če je na sporedu kakšna, ki je zanimiva in 

jo gre lahko gledat tudi moj mlajši bratec. 

Kaj pa s šolo? 

Tudi gremo kdaj. Zdaj kmalu si bomo šli 

verjetno ogledat lutkovno predstavo Emil in 

detektivi, ker smo za domače branje brali to 

knjigo. Predstavo so nam prejšnji petek 

odpovedali, ker je en igralec zbolel. 

Se udeležiš kakšne prireditve? 

Ja, se. Večinoma s pevskim zborom. Zdaj bomo 

imeli božični koncert. Letos za spremembo ne 

bo v šoli, ampak bo v dvorani v Domžalah. 

1. Si že bila v muzeju?  

Ja. 

V katerem?  

V Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. 

Kaj si videla in se novega naučila? 

Okostja in stari predmeti. 

 

 

2. 12. Si naročen na kakšno revijo?  

Pil. 

Katere revije in časopise še imate doma?  

Bratec je naročen na Moj planet in National 

Geographic. 

Kaj najraje prebereš v revijah, če jih bereš? 

Članke o naravi ali pa družbi in o ljudeh. 

Hodite z družino na izlete, potovanja? 

Na potovanja gremo večinoma med poletnimi 

počitnicami. Med počitnicami hodimo tudi na 

izlete za en dan ali pa gremo v gozd, v naravo. 

Večinoma gremo v naravo. 
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13.2 Interpretacija 

Intervju z učiteljicami  

a) Število nadarjenih 

Vse učiteljice, s katerimi smo se pogovarjali, imajo v razredu dva nadarjena učenca oziroma sta 

učenca v postopku identifikacije. Ena izmed učiteljic je povedala, da bo na željo staršev učenka 

testirana septembra. 

b) Značilnosti nadarjenih 

Sedem učencev ima dobro razvito prostorsko in logično mišljenje. Vsi nadarjeni učenci, ki so 

sodelovali v naši raziskavi, so po mnenju učiteljic ustvarjalni. Socialna zmožnost ni dobro 

razvita pri vseh izmed njih. Le polovica učencev nima težav pri socializaciji. Druga polovica 

ima težave s komunikacijo, so bolj introvertirani in se ne izpostavljajo radi. Ena učiteljica celo 

omenja, da sta nadarjena učenca tudi vzvišena in da se počutita več vredna od njunih sošolcev. 

Drugi so odprti in komunikativni.  

Učiteljice pri svojih nadarjenih učencih opažajo tudi, da so radovedni, razgledani, da znajo 

sklepati z ene stvari na drugo, aktivno sodelujejo, imajo dobro razvite vodstvene sposobnosti. 

Tri učiteljice navajajo radovednost, dve izmed štirih pa opažata sposobnost povezovanja in 

sklepanja z ene stvari na drugo. Prav vse učiteljice pa so nam povedale, da so nadarjeni učenci 

dobro splošno razgledani. Po drugi strani pa omenjajo tudi površnost, vzvišenost, tekmovalnost. 

Vsi vključeni nadarjeni so motivirani za učenje družbe. Znanje hitro usvajajo in dobro dojemajo 

snov, ki se jo učijo. Vsi učenci, ki so nadarjeni, so samostojni, večina izmed njih je dobro 

organizirana, eden pa ima z organizacijo probleme. 

Nadarjeni učenci pri pouku družbe ne določajo ravni pouka, imajo pa dobre ideje in so 

velikokrat gonilna sila pri obravnavi snovi. 

c) Priljubljene teme, dejavnosti 

Učiteljice opažajo, da je najbolj priljubljena tema pri družbi zgodovina. To temo so navedle 

prav vse učiteljice. Omenile so tudi promet, socialne teme, Slovenijo. Tako kot imajo učenci 

določene teme zelo radi, imajo do drugih tem odpor. Ena izmed učiteljic je opazila, da pri njenih 

učencih socialne teme niso priljubljene. 

č) Prilagoditve za nadarjene 

Večina učiteljic z nadarjenimi ne dela nič drugače kot z drugimi učenci. Nekatere so celo 

poudarile, da dajo vsem učencem možnost, da dosežejo nekaj več. 

Učencem po večini dajejo dodatne naloge. Učiteljice uporabljajo elektronske prosojnice, 

zemljevid, računalnik. V razred prinesejo tudi dodatno literaturo. Učence navajajo na 

samostojnost pri iskanju informacij. Spodbujajo sodelovalno učenje, raziskovanje in delo 

velikokrat organizirajo tako, da imajo učenci predstavitve. Dva nadarjena učenca sta tudi že 

imela možnost, da sta se preizkusila v poučevanju svojih vrstnikov. Na eni izmed šol je 

učiteljica omenila tudi uporabo peskovnika pred šolo. V enem razredu uporabljajo relief. Dva 

učenca sodelujeta tudi na različnih tekmovanjih. 
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Učiteljice smo vprašali tudi po predlogih za prilagoditve za delo z nadarjenimi. Večinoma 

predlagajo delo z računalnikom, eksperimente, raziskovalno delo, skupinsko delo, izvedbo 

projektov in podobno. Povedale so tudi, da je pomembno, da izhajamo iz otrok.  

Ko smo govorili o njihovem mnenju glede posvečanja nadarjenim, smo ugotovili, da je po 

njihovem mnenju učni načrt za družbo preveč natrpan, da je snovi preveč in da se morajo 

učiteljice posvečati tudi učencem, ki so na tem področju šibkejši. Ena učiteljica je celo rekla, 

da se zaradi teh okoliščin zavira nadarjene. Učence bi morali pripraviti na življenje, da bi bili 

splošno razgledani, in ne spodbujati »učenja na pamet«. 

d) Druge dejavnosti nadarjenih 

Učenca iz četrtega razreda še nista vključena v dejavnosti za nadarjene, imajo pa nadarjeni 

učenci možnost sodelovati pri radijski igri in oblikovanju šolskega časopisa. Ko smo učiteljice 

spraševali o dejavnostih za nadarjene na njihovi šoli, so večinoma naštevale interesne 

dejavnosti, tekmovanja, veselo šolo, izbirne predmete in dodatni pouk. Dve učiteljici sta 

omenili tudi tabor za nadarjene oziroma tabor za vedoželjne, ure za nadarjene, obisk hiše 

eksperimentov. Na eni izmed šol se z nadarjenimi na razredni stopnji ukvarjajo le razredničarke. 

Pogovarjali smo se tudi, s čim se ti učenci ukvarjajo pred poukom ali po njem. Opazili smo, da 

jih učiteljice kar dobro poznajo. Priljubljene dejavnosti učencev so: pevski zbor, kolesarjenje, 

igranje na glasbila, ukvarjanje s športom, nemščina, likovne delavnice.  

e) Sodelovanje s starši 

Učiteljice učencem pripravijo dodatno delo, staršem pa svetujejo, da naj spodbujajo 

raziskovanje. Starši so tudi zelo pomembni v procesu identifikacije. Sodelovanje je pomembno 

za razvoj močnih in šibkih področjih znanja otrok. Ena izmed učiteljic nam je povedala, da za 

posameznega nadarjenega učenca pripravi individualni načrt. 

Starši običajno nimajo predlogov glede dela z njihovimi nadarjenimi otroki. Po navadi imajo 

vprašanja glede tega, kaj pomeni, da je njihov otrok nadarjen. Ena učiteljica je povedala, da 

imajo eni starši predloge glede dejavnosti na taboru za vedoželjne in da tam celo sodelujejo. 

f) Vpliv okolja 

Vpliv okolja je pomemben za vsakega učenca oziroma otroka in ne le za nadarjene. Po 

pogovoru smo ugotovili, da imajo nadarjeni, ki so vključeni v našo raziskavo, motivacijsko in 

spodbudno okolje. Le ena učiteljica je omenila, da so starši precej ambiciozni in da so jim ocene 

zelo pomembne. 

 

Intervju z učenci 

a) Pouk družbe 

Nadarjenim učencem se zdi pouk družbe zanimiv. Teme jih zanimajo, učiteljice jim snov očitno 

podajo na način, ki jim je všeč. Eni učenki se zdi pouk družbe zabaven. Pri družbi jih privlači 

tudi to, da je veliko različnih tem, in tako izvejo veliko novega. 
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b) Značilnosti nadarjenih 

Pri nekaterih nadarjenih smo opazili dobro samozavest, drugi imajo visoka pričakovanja do 

samih sebe. Uspešnost in ocene so pomembne deklicam in dečkom. Večinoma poudarijo 

pomembnost uspeha zaradi šolanja v prihodnosti, zaradi izbire srednje šole in fakultete.  

Polovica nadarjenih raje dela v skupini, polovica raje dela individualno. Če delajo v skupinah, 

večina prevzame vlogo vodje, čeprav sta dva učenca najprej povedala, da raje delata 

individualno. Nekateri posamezniki prevzamejo več vlog – vodijo in predstavljajo. Obe učenki 

raje delata individualno ali v paru. 

Ena učenka je povedala, da želi biti čim bolj uspešna. Eden izmed učencev je omenil, da je 

pomemben tudi napredek. Zanimivo je, da sta dva učenca omenila tudi materialno nagrado, 

celo denarno, če imata lepe ocene. Preostalim šestim so pomembni prihodnost šolanja, poklic, 

uspeh, napredek in znanje. 

c) Priljubljene teme, dejavnosti 

Najbolj priljubljena tema je zgodovina, in sicer pri obeh spolih. Učenci so omenili tudi 

rastlinstvo in živalstvo, človeka, človekove pravice, socialne teme, stroje, elektriko. Pri učenkah 

pa so priljubljene tudi teme v povezavi z zemljevidi, s Slovenijo in z reliefom. 

č) Prilagoditve za nadarjene 

Ugotovili smo, da posebnih prilagoditev pri pouku družbe učenci ne zaznajo. Učenci ne 

dobivajo posebnih pripomočkov, ne obravnavajo dodatnih tem. Nadarjeni učenci dobivajo iste 

zadolžitve kot drugi učenci. 

Šest izmed osmih nadarjenih učencev je opazilo, da jih učiteljica večkrat pokliče k sodelovanju 

kot njihovi sošolci. Včasih dobijo kakšno dodatno nalogo, redko rešujejo naloge na višji ravni. 

V enem razredu jim da učiteljica podatke in potem sestavljajo učne liste za sošolce. Nekatere 

učiteljice svoje učence navajajo na iskanje informacij v različnih knjigah in na spletu.  

Opazili smo, da vse učiteljice, ki so sodelovale v naši raziskavi, spodbujajo projektno delo 

oziroma dejavnost, pri kateri učenci pripravijo predstavitev neke teme. S tem jih navajajo na 

samostojnost. Učence smo vprašali tudi, kje iščejo informacije za te projekte oziroma 

predstavitve. Uporabljajo učbenike, zvezke, splet, knjige. 

Z nadarjenimi smo govorili tudi o njihovih predlogih za prilagoditev pouka družbe. Tem ne bi 

spreminjali. Učenci bi teme pri družbi povezali s športom, vključili bi več iger, več bi brali, 

opisovali, razmišljali, fizično sodelovali, tipali, okušali, delali bi težje naloge, izdelovali 

makete, vključili bi terensko delo, risanje, pisanje zgodb, sestavljanje člankov, delali bi poskuse 

itn. 

d) Druge dejavnosti nadarjenih 

Nadarjeni učenci se pred poukom in po pouku ukvarjajo s številnimi dejavnostmi. Najmanj 

dejavnosti, tj. ena dejavnost, ima ena izmed učenk, največ dejavnosti pa imata druga učenka in 

eden izmed učencev, ki jih imata po pet. Trije učenci imajo po dve dejavnosti, preostala dva 

imata po tri oziroma štiri. Poleg športnih in glasbenih aktivnosti omenjajo še računalništvo, 

klekljanje, verouk, dramski krožek, nemščino, angleščino, slikarski krožek in zabavno 

naravoslovje. Največ učencev se ukvarja s športom, in sicer z nogometom, s košarko, z 
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rokometom, s karatejem in kikboksom. Dva nadarjena obiskujeta pouk angleščine, eden pa 

nemščine. Trije učenci igrajo na glasbilo – klavir, trobenta in saksofon. 

En učenec priznava, da televizijo gleda veliko, drugi pravijo, da nekje vmes. Eden izmed 

nadarjenih je povedal, da televizijo sicer imajo, a je ne gledajo, ker je izklopljena. Največkrat 

gledajo risanke, oddaje o živalih, naravoslovne oddaje, filme. Vsi nadarjeni spremljajo novice. 

Polovica celo navede dogajanje, ki je aktualno med intervjujem. Računalnik uporabljajo 

razmeroma veliko. Večinoma ga uporabljajo, ko pripravljajo predstavitev ali igrajo igrice. Na 

spletu iščejo informacije in slike za plakate. Ko smo nadarjene učence vprašali, ali na spletu 

kdaj rešujejo vaje in ali so te naloge kdaj tudi za višje razrede, smo ugotovili, da jih šest izmed 

osmih res rešuje, in sicer za zabavo, drugi se tako pripravljajo na tekmovanja, rešujejo kvize. 

Do teh nalog pridejo po zaslugi učiteljic ali pa po zaslugi starejših bratov ali sester. 

Pogovarjali smo se tudi o predstavah in prireditvah. Vsi nadarjeni se udeležijo šolskih prireditev 

in večina tam tudi sodeluje. Predstave v gledališču si običajno ogledajo s šolo, pet nadarjenih 

izmed osmih pa občasno tudi z družino. Ugotovili smo, da je največ udeležencev obiskalo 

prirodoslovni muzej. Omenjen je bil tudi šolski muzej. Eden izmed učencev je obiskal tudi 

različne muzeje v Ameriki. Najbolj so jim v spominu drugi predmeti iz preteklosti in okostja 

živali, iz šolskega pa strogost učiteljev. 

e) Način učenja nadarjenih 

Nadarjeni učenci so pri učenju družbe samostojni. Občasno jim na pomoč priskočijo starši, in 

sicer tako, da jih sprašujejo snov, ki so se jo naučili. Tako preverijo, kako dobro so se naučili. 

Učijo se iz učbenikov in s pomočjo svojih zapiskov v zvezku. Ugotovili smo, da imajo stalen 

prostor, v katerem se učijo, to je njihova soba. Pri učenju imajo večinoma mir.  

Nadarjeni se učijo tako, da berejo. Veliko se naučijo že s sodelovanjem pri pouku. Nekateri 

zase pravijo, da imajo dober spomin in da doma snov le ponovijo. Za družbo se po navadi učijo 

pred ocenjevanjem in ne sproti. 

f) Vpliv okolja 

Ugotoviti smo želeli tudi, katere revije imajo učenci na dosegu roke. Trije nadarjeni so omenili 

časopisa Delo in Dnevnik, v katerih berejo o športu in glasbenikih. Polovica nadarjenih je 

omenila revijo National Geographic Junior. Njihove družine so naročene tudi na druge časopise 

in revije, kot so: Svet ptic, Gea, Pil in Moj planet. Najraje berejo članke o naravi in ljudeh. Eden 

izmed njih je omenil, da imajo domačo knjižnico in da v njej preživi veliko časa. 

Pogovarjali smo se tudi o izletih in potovanjih. Večinoma z družinami hodijo na morje na 

Hrvaško in na izlete po Sloveniji ali v sosednje države. Eden izmed nadarjenih je izstopal, saj 

je bil že nekajkrat v Ameriki.  
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14 ZAKLJUČKI 

14.1 Ključne ugotovitve 

V našo raziskavo so bile vključene štiri učiteljice razrednega pouka, ki poučujejo družbo in 

imajo v svojem razredu vsaj enega učenca, ki je nadarjen ali je v postopku identifikacije. V 

oddelku teh učiteljic sta bila za nadarjena prepoznana po dva učenca oziroma sta bila v postopku 

identifikacije.  

Nadarjenim učencem se pouk družbe zdi zanimiv. Učiteljice jim očitno znajo približati snov. 

Predvsem jim je všeč to, da izvejo veliko novega. Učiteljice in tudi njihovi učenci so kot najbolj 

priljubljeno temo poudarili zgodovino.  

Strokovnjaki pišejo o dobrih in slabih lastnostih nadarjenih. Terman je v svoji raziskavi 

ugotovil, da so se nadarjeni dobro vključili v svoje poklice in da so bili pogosto celo voditelji. 

Uspešni naj bi bili tudi pri jezikovnem izražanju, branju, sklepanju in tudi pri naravoslovju 

(Terman in Oden, 1959, v George, 1997). Tudi mi smo ugotovili, da so nadarjeni učenci dobro 

organizirani in samostojni ter da imajo dobre razvite vodstvene sposobnosti. Znanje hitro 

usvajajo, so radovedni in razgledani. Tako kot Nagel (1987) smo ugotovili, da so ti učenci 

splošno razgledani, da prepoznajo vzročno-posledične odnose. Radi berejo, še posebej knjige, 

ki so primernejše za odrasle. Eden izmed učencev je omenil, da bere Vinetouja. Učiteljice so 

povedale tudi, da imajo ti učenci veliko izvirnih idej. Očitno imajo razvito tudi domišljijo, saj 

so sami omenjali, da bi radi pisali zgodbe in članke. Že Nagel je omenjal, da so nadarjeni 

samokritični. To se je pokazalo tudi pri intervjujih, saj so vsi povedali, da so jim ocene 

pomembne. Ena izmed učenk je celo jasno nakazala, da je razočarana nad seboj, če dobi oceno 

štiri. Vključene učence zanimajo odrasle teme, kot so človekove pravice. Nagnjeni naj bi bili k 

individualizmu, vendar smo mi opazili, da skoraj vsi radi delajo v skupinah in so navadno vodje 

skupin. Od učiteljic smo izvedeli, da je komunikacija z njimi včasih otežena, saj so nekateri 

tekmovalni in se imajo včasih za večvredne (Nagel, 1987). George (1990) je pri nadarjenih 

opazil, da imajo dobro razvito zmožnost hitrega učenja in opažanja povezav med stvarmi. 

Učiteljice so pri svojih nadarjenih učencih opazile dobro razvito prostorsko in logično 

mišljenje. Pogovarjali smo se tudi o tem, ali spremljajo novice. Večina učencev sledi, kaj se 

dogaja v njihovi okolici, v naši državi in svetu. Tudi Jurman (2004) navaja, da so nadarjeni 

dobro informirani. Glede motivacije strokovnjaki pišejo, da so lahko nadarjeni učenci visoko 

notranje motivirani. Ne smemo pa posploševati njihovih lastnosti, saj so nehomogena skupina 

(Robinson in Clinkenbeard, 2008). Nekateri otroci v naši raziskavi so notranje motivirani, 

nekateri pa imajo tudi visoko zunanjo motivacijo, saj od staršev in starih staršev dobivajo 

nagrade. Njihova skupna lastnost je, da sta jim napredek in uspeh zelo pomembna. 

V literaturi so zapisane prilagoditve za nadarjene učence v tretjem triletju osnovne šole. Kot 

smo že pisali, lahko te ideje prilagodimo in jih uporabimo že v drugem triletju. Spodbujati 

moramo motivacijo nadarjenih. To lahko naredimo s prilagoditvijo vsebine, oblik in metod 

dela. Učenci lahko pripravijo kak referat. Lahko rešujejo naloge višjih taksonomskih ravni. 

Vsebine iz učnega načrta se lahko prilagodijo glede na aktualno dogajanje pri nas ali po svetu. 

Učiteljice lahko vključijo sodelovalno učenje, reševanje problemov, eksperimente, 

predstavitve, analiziranje in podobno (Čas, 2012). Z različnimi prilagoditvami lahko 

pripomoremo k razvoju nadarjenosti. K razvoju pripomorejo tekmovanja, raziskovalne naloge, 

terensko delo, igre vlog, priprava predstavitve in še bi lahko naštevali (Lilek, 2012). Mi smo s 

pomočjo intervjujev ugotovili, da učiteljice z nadarjenimi ne delajo veliko drugače kot z 

drugimi učenci. Pravijo, da dajo vsem učencem možnost, da dosežejo kaj več. Učiteljice in 

učenci pa so povedali, da pripravljajo predstavitve in da so samostojni v iskanju informacij. 
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Vse učiteljice v pouk vključujejo sodelovalno učenje in raziskovalno delo. Nadarjeni rešujejo 

dodatne naloge, ki pa niso nujno tudi na višji ravni. Učenci tem ne bi spreminjali, si pa želijo 

več branja, opisovanja, razmišljanja, fizičnega sodelovanja, terenskega dela, poskusov, risanja 

in pisanja zgodb. Učiteljice priznavajo, da bi se za nadarjene vedno lahko naredilo še kaj več, 

vendar so precej omejene z učnim načrtom.  

Šola nadarjenim učencem ponuja tabore za vedoželjne oziroma tabore za nadarjene, dodatni 

pouk, izbirne predmete, interesne dejavnosti in sodelovanje na tekmovanjih. Na eni izmed šol 

se z nadarjenimi na razredni stopnji ukvarjajo le razredničarke. Nadarjeni učenci imajo poleg 

omenjenih dejavnosti tudi druge krožke, in sicer: učenje jezikov, šport, likovne delavnice, 

glasbeno šolo in tako naprej. Nadarjeni imajo skupaj s svojimi vrstniki možnost obiskati 

gledališče in sodelovati na šolskih prireditvah. Nekateri učenci, vključeni v našo raziskavo, pa 

gledališče obiščejo tudi z družino. To je verjetno povezano s tem, kakšno je njihovo domače 

okolje.  

Učiteljice so nam potrdile, da ima večina nadarjenih spodbudno učno in motivacijsko okolje. 

Nekateri starši so ambiciozni in so jim ocene zelo pomembne. Da je okolje zelo pomemben 

dejavnik nadarjenosti, piše veliko strokovnjakov. Vsakemu otroku je dana genska osnova, 

vendar ta ni dovolj za doseganje posebnih dosežkov. Zelo pomembni so tudi ustvarjalnost, 

spodbudno okolje in motivacija (Ferbežer, Korez in Težak, 2008).  

Kot smo že omenili, so nadarjeni učenci samostojni. To se kaže tudi pri njihovem učenju. Učijo 

se tako, da berejo. Veliko se naučijo tudi s sodelovanjem pri pouku. Doma snov ponovijo, starši 

pa preverijo njihovo znanje. Ugotovili smo, da imajo stalen prostor za učenje in da imajo pri 

tem mir. Galbraith (1992) v svoji knjigi piše o tem, da imajo nadarjeni učenci dober spomin, da 

hitro usvojijo novo snov in da veliko vedo o stvareh, ki jih zanimajo. To je poimenovala 

teoretična sposobnost. Nagel (1987) navaja, da si nadarjeni zastavijo visoke cilje in naloge 

navadno rešujejo brez odraslih. To smo opazili tudi mi. Učenci so samostojni, starši le preverijo 

njihovo znanje ali jim pomagajo pri iskanju informacij na spletu. 

Učiteljice sodelujejo s starši nadarjenih učencev. Svetujejo jim, da naj spodbujajo raziskovanje 

in jim odgovarjajo na vprašanja glede nadarjenosti. Starše zanima, kaj pomeni, da je njihov 

otrok nadarjen. Učitelji in starši morajo sodelovati tudi v postopku identifikacije nadarjenih. 

14.2 Omejitve pri raziskavi 

Pri izvedbi raziskave smo se spopadli tudi z nekaterimi problemi oziroma omejitvami. Vzorec, 

ki je vključen v raziskavo, je majhen, zato pridobljenih rezultatov ne moremo posploševati na 

vse nadarjene učence in učitelje, ki jih poučujejo družbo. Težko smo našli učiteljice oziroma 

učitelje, ki poučujejo družbo v četrtem ali petem razredu, imajo v razredu vsaj enega 

nadarjenega učenca in so bili pripravljeni sodelovati v naši raziskavi. Zavedam se, da imajo 

učitelji dnevno veliko dela in da prejmejo veliko prošenj za sodelovanje v takih in drugačnih 

raziskavah, zato se na tem mestu zahvaljujem vsem učiteljicam in učencem, ki so si vzeli čas 

in so sodelovali z nami. Ker so nekateri učenci in učitelji bolj sramežljivi in redkobesedni, smo 

od nekaterih udeležencev pridobili malo manj informacij, vendar so bile te za nas zelo 

pomembne. 
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14.3 Ideje za nadaljnje delo 

Med raziskovanjem in pisanjem magistrskega dela smo dobili nekaj idej za nadaljnje delo, in 

sicer: 

 Vzorec, ki smo ga vključili v raziskavo, je zelo majhen. V nadaljnjem raziskovanju bi 

ga lahko razširili in tako še podrobneje raziskali, kako učitelji v slovenskih osnovnih 

šolah pouk družbe prilagajajo nadarjenim učencem. 

 Poleg intervjuja bi lahko vključili tudi opazovanje. Tako bi še bolje ugotovili, v kakšni 

meri in na kak način učitelji pouk družbe prilagajajo nadarjenim učencem. 

 Raziskavo bi lahko ponavljali na nekaj let in tako ugotovili, ali se prilagoditve 

spreminjajo. 

 Raziskali bi lahko tudi, ali učitelji glede na leta poučevanja pouk družbe bolj prilagajajo 

nadarjenim učencem. 

Med prakso in raziskovanjem za magistrsko delo sem spoznala, da učiteljeva naloga ni le 

poučevanje. Je veliko več. Zelo pomembno je, da učitelj dobro pozna svoje učence in da 

prilagaja pouk njihovim sposobnostim, predznanju, interesom. Če to upošteva, lahko pri 

učencih in z njimi doseže veliko. 
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Priloga 1: Vprašanja za učitelje 

1. Koliko učencev v vašem razredu je identificiranih za nadarjene oziroma so v postopku 

prepoznavanja? 

2. Ali se nadarjenost kaže tudi pri pouku družbe in kako? 

 Imajo ti učenci dobro razvito prostorsko in logično razmišljanje? 

 Imajo dobro razvito tudi socialno zmožnost? 

 So ustvarjalni? 

3. Ali so nadarjeni učenci motivirani za učenje družbe? 

 So za katere teme bolj/manj motivirani? Katere teme so izstopajoče? 

4. Kaj konkretno delate z njimi pri pouku družbe? 

 Ali delate z njimi na drugačen način kot z drugimi učenci? Če ne, zakaj ne? 

 Ali uro gradite ob njihovem sodelovanju oziroma ali s svojim sodelovanjem 

soustvarjajo/oblikujejo uro? 

 Ali določajo raven pouka? 

5. Ali pri pouku družbe uporabljate posebne materiale (učne materiale, pripomočke, učila)? 

Katere oziroma kaj uporabljate? 

 Ali jim dajete tudi kakšne posebne teme oziroma dodatne vire (širjenje, dodajanje 

vsebin)? Katere? 

 Ali s temi viri delajo doma in/ali pri pouku (poglabljanje vsebin)? 

6. Ali so nadarjeni učenci vključeni v kakšne dodatne dejavnosti? 

 Ali te dejavnosti vključujejo družboslovne teme? Katere? 

 Se z njimi kdo ukvarja tudi zunaj rednega pouka? So na vaši šoli za nadarjene 

organizirane kakšne aktivnosti zunaj rednega pouka? Kaj počnejo? 

7. Ali staršem kdaj predlagate dejavnosti za njihove nadarjene otroke po pouku? Kaj jim 

svetujete? 

 Ali starši kdaj predlagajo dodatno zaposlitev ali dejavnosti za svoje nadarjene otroke? 

Katere predloge imajo? 

8. Ali veste, s čim se ti učenci ukvarjajo po pouku? 

 Je njihovo domače okolje motivacijsko, učno in socialno-čustveno spodbudno? 

9. Se vam zdi, da se učitelji pri družbi dovolj posvečate nadarjenim? 

 Zakaj mislite, da je tako? 

 Kakšen način dela predlagate vi? 

 Ste za to, da delo po pouku poteka skupaj z nadarjenimi različnih starosti ali ne? 

 Ste bolj za individualno delo z le enim nadarjenim učencem hkrati? 
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10. Če si zdaj v misli prikličete konkretne učence, ki so nadarjeni – bi se lahko zanje naredilo 

še kaj več? Kaj konkretno? 

 

  



83 

Priloga 2: Vprašanja za učence 

UČENCI 

1. Kakšen se ti zdi pouk družbe? 

 Je zanimiv ali dolgočasen? 

 Te katere teme še posebej zanimajo? Katere? 

2. Si pri katerih temah ali aktivnostih še posebej dober/dobra? Pri katerih? 

3. Ali dobiš pri pouku družbe posebne zadolžitve ali dodatne naloge? Opiši jih. 

4. Dobiš pri pouku družbe posebne pripomočke, teme, vire? 

 Ali kdaj delaš z računalnikom? 

 Ti da učiteljica kakšne dodatne teme? 

 Ti da kakšne dodatne vire – revije, časopise, knjige? 

 Delaš pri pouku družbe iste stvari kot drugi učenci? 

 Si mogoče opazil/-a, da te učiteljica pri družbi večkrat pokliče kot druge? 

 Ali kdaj rešuješ težje naloge kot drugi učenci? 

 Kaj bi ti počel/-a, ko hitreje končaš dejavnost ali nalogo? 

 Kaj bi se ti učil/-a pri družbi? 

 Bi kaj spremeni/-a? Katere dejavnosti bi ti vključil/-a? 

5. Ali po pouku obiskuješ kak krožek? Katerega? 

6. So zate ocene pomembne? Zakaj? 

7. Koliko časa nameniš učenju družbe (koliko ur na dan)? 

 Kako se učiš za družbo? 

 Imaš stalen prostor, v katerem se učiš? 

 Kje se po navadi učiš? 

 Imaš med učenjem mir? 

 Se kdo uči s teboj? Ali ti pri učenju kdo pomaga? Kdo? 

 Ti kdo pregleda domačo nalogo za družbo? Kdo? 

8. Si pri družbi naredil/-a kakšno posebno nalogo – npr. projekt ali predstavitev? 

 Ti je temo določila učiteljica ali si si jo lahko izbral/-a sam/-a? 

 Ti je pri pripravi projekta oziroma predstavitve kdo pomagal? Kdo? 

 Kje si iskal/-a informacije? 

9. Ali raje delaš sam/-a ali v skupini? 

 Ali rad/-a vodiš skupino? 

 Katero nalogo najpogosteje prevzameš, ko delate v skupini? Ali zapisuješ, 

predstavljaš, vodiš skupino? 

10. Kaj počneš v prostem času med tednom, ob koncu tedna? 
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 Se ukvarjaš z glasbo, s športom? 

 Ali veliko gledaš televizijo? Kaj najraje gledaš? 

 Spremljaš novice? Katera novica ti je ostala v spominu ta teden? 

 Koliko časa nameniš računalniku? Za kaj uporabljaš računalnik? Ali na spletu kdaj 

rešuješ dodatne vaje – mogoče za višje razrede? 

 Si kdaj ogledaš kakšno predstavo? Se udeležiš kakšne prireditve? 

 Greste z družino kdaj na izlet, na potovanje? 

11. Si že bil v muzeju? V katerem? 

 Kaj si videl in se novega naučil? 

12. Si naročen na kakšno revijo? Katero? 

 Imate doma še kakšne časopise, revije? 

 Kaj ti po navadi prebereš v časopisu, reviji? 

 


