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I 

POVZETEK 
 
Diplomsko delo je namenjeno učiteljem tehnike, ki pri svojem poučevanju uporabljajo učna 

sredstva in pripomočke. Tudi učna sredstva so deležna tehnološkega razvoja. Klasično črno 

tablo izpodrivajo sodobne interaktivne table. Tovrstne table so v praksi že kar nekaj let in 

učitelji jih s pridom uporabljajo, vendar v veliki večini zgolj kot nadomestek predhodnega 

sistema; računalnik – projektor – projekcijsko platno. Prav taka uporaba interaktivne table je 

nesmiselna in nezanimiva, saj lahko s pomočjo orodij, ki jih ima interaktivna tabla, 

izdelujemo različna gradiva, ob katerih učenci niso več samo opazovalci dogajanj na tabli, 

temveč njegovi soustvarjalci. V diplomskem delu je opisano, kako lahko učenčevo igranje 

računalniških iger na pametnih telefonih preusmerimo v izobraževalni namen in sicer z 

uporabo peskovnikov, kjer ima uporabnik odprto pot, sam piše scenarij in pri tem na zabaven 

in poučen način razvija svojo ustvarjalnost in motivacijo za učenje. Poznamo več vrst tako 

imenovanih peskovnikov. V delu je podan pregled tovrstnih programskih orodij, ki bi bila 

primerna za uporabo pri poučevanju tehnike in tehnologije v 9-letni osnovni šoli. Za najbolj 

primernega izmed njih (Algodoo) podajamo možnosti njegove uporabe (predloge, vodila za 

izdelavo in način integracije) po posameznih vsebinskih sklopih po razredih. Najbolj 

neposredno lahko vključimo vsebine, vzvod, gonila in motor z notranjim izgorevanjem. 

  

 

KLJUČNE BESEDE:  
 
Tehniško izobraževanje, tehnika in tehnologija, interaktivna tabla, Algodoo, peskovniki, 

vzvod, gonila, motorji z notranjim izgorevanjem.  



II 

Using interactive whiteboard with sandbox software 
for primary school Design and technology teaching 

 
 
Thesis is aimed for primary school Design and technology teachers who use teaching aids and 

instruments in the classroom. Even teaching aids are the subject of technological 

development. Classic blackboards are being replaced by modern interactive whiteboards. 

Although these boards have already been used by many teachers for many years they mostly 

act as a substitute for the previous system, the; computer - projector- screen. 

 

Such use of the interactive whiteboard is meaningless and uninteresting because with the tools 

that are provided by the interactive whiteboard, we can produce various resources with which 

the students are no longer just observers of the events on the board, but can become theirs 

creators. 

 Thesis describes how smartphone games played by students can be used for an educational 

purpose. By using of sandbox, one can control the script writing while developing its 

creativity and motivation to learn in a funny and educational manner. There are several types 

of the so-called sandboxes. An overview of the software tools that would be suitable for use in 

Design and technology teaching in the 9-year elementary school is given. Algodoo is chosen 

as the most suitable one. Many Design and technology curriculum content relate examples are 

presented (templates, instructions for development and ways of integrating various data sets 

into classes) such as lever, gear, and an internal combustion engine. 
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1 UVOD 

Danes se otroci že v predšolski dobi, bodisi v vrtcu ali doma, srečujejo z informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. Večina teh otrok v svojem vsakdanjem življenju igra 

videoigre na pametnih napravah, tablicah itd. Zavedamo se, da knjiga ni več edini vir 

informacij pri poučevanju, saj  lahko danes vsako informacijo najdemo na internetu.  

V preteklosti tudi učitelji niso imeli nobenega pripomočka za vizualno predstavljanje 

informacij in je bil sluh edino zaznavno čutilo, ki je omogočalo sprejemanje informacij.  

Od leta 1823 se je začela uporaba črnih tabel, ki pa se je s časom modernizirala. Danes 

v redko kateri učilnici najdemo zeleno tablo, saj so vse te zamenjane z belimi tablami, 

katerih množična uporaba se je začela v zgodnjih 1990. letih. Tabla se bo vedno 

spreminjala, a težko da bo kdaj zapustila učilnico. Mogoče v prihodnosti, ko se bomo 

učili od doma. Današnje šole imajo vsaj po eno interaktivno tablo, ki je po navadi 

nameščena v računalniški in/ali matematični učilnici. V nekaterih šolah je njihova 

uporaba majhna, saj se nekateri učitelji še vedno bojijo nove tehnologije. Tudi sama 

uporaba IT1 mora biti smiselna, saj kar hitro lahko prevzame vlogo elektronskih 

prosojnic. Zato se mora učitelj slediti razvoju skupaj s tehnologijo, če želi imeti 

kakovosten pouk in pri tem usmerjati  in voditi  učence skozi izobraževalne procese.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

Za TIT2 je značilen praktičen pouk, ki zahteva aktivnost učencev, na primer pri 

obdelovanju lesa, tehniškem risanju, sestavljanju motorjev itd. Pred praktičnim delom je 

običajno teoretičen del, ki je učencem kljub učiteljevi večkratni razlagi pogosto 

nerazumljiv. Problematične vsebine, kjer se nerazumevanje snovi najbolj neposredno 

izrazi, so delovanje strojev, zapletenih naprav, električnega kroga itd. S pomočjo IT si 

učitelj lahko pomaga, da učencem približa neko snov. Pri tem pa se IT pogosto 

uporablja le za prikazovanje  interaktivnih prosojnic. Tako tabla izgubi svojo funkcijo, 

za katero je namenjena. Uporaba IT s pravo programsko opremo in z ustreznim 

pedagoškim pristopom je ključnega pomena za produktivno uporabo le te. 

 

 

                                                 
1 IT (Interaktivna tabla) 
2 TIT (Tehnika in tehnologija) 
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1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 
 

Namen diplomskega dela je podati smiselno uporabo IT. Med učenci je zelo atraktivno 

igranje računalniških iger na pametnih telefonih. Njihovo motivacijo do igranja lahko s 

pridom uporabimo tudi za preusmeritev v izobraževalne namene. Večina učiteljev se 

oklepa stare programske opreme, medtem ko so na svetovnem spletu prosto dostopna 

številna izobraževalna orodja. Eno izmed njih so igre, imenovane odprti svet oziroma 

peskovniki (angleško sandbox).  

 

Cilji (C) diplomskega dela so: 

C1: Določiti pojem IT. 

C2: Podati pregled obstoječih IT in določiti njihove dodatke. 

C3: Ugotoviti, katere IT so najpogosteje uporabljene v OŠ in določiti didaktično 

uporabnost IT za sodoben pouk TIT. 

C4: Podati pregled primernih peskovnikov za poučevanje TIT. 

C5: Podati primere uporabe izbranega peskovnika za podajanje vsebin iz učnega načrta 

TIT z IT. 

 

1.3 PREDVIDENE  METODE RAZISKOVANJA 
 

Teoretični del diplomskega dela temelji na metodi zbiranja domače in tuje literature. Z 

deskriptivno metodo dela bomo prikazali zgodovino in lastnosti različnih tabel. 

Nadaljevali bomo s pregledom brezplačnih programskih orodij, ki jih najdemo na 

svetovnem spletu, in pri tem podali didaktično primerno programsko orodje, ki bi ga 

lahko uporabili pri poučevanju TIT.  

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

Kratka vsebina ostalih poglavij: 

� V drugem poglavju sta pregled in uporaba izobraževalnih tabel skozi čas; 

� v tretjem poglavju je podrobno definiran IT ter njegova uporabnost pri pouku 

TIT;   
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� v četrtem poglavju spoznamo več interaktivnih izobraževalnih programskih 

orodij, ki jih lahko predvajamo na IT; spoznamo, da je igranje iger tudi poučno 

in ga lahko vključimo v izobraževani namen; 

� v petem poglavju so podani primeri uporabe programske opreme Algodoo; 

� v šestem poglavju je podana diskusija o primernosti uporabe  IT; 

� v zadnjem poglavju je pred literaturo podan zaključek s strnjenimi ugotovitvami 

diplomskega dela. 

    

Vključena je tudi priloga, v kateri so opisani postopki izdelave posameznih primerov v 

Algodou.  
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2 TABLA KOT DIDAKTIČNO SREDSTVO V OŠ   

IZOBRAŽEVANJU 

 

»Preden je tabla postala učno orodje, je bilo poučevanje za učitelje utrudljivo in 

zahtevno opravilo. Pred letom 1801 niso imeli učitelji na ameriških šolah nobenega 

pripomočka za vizualno predstavljanje informacij vsem učencem v učilnici naenkrat. 

Težava je bila pri razlagi, saj učitelji niso mogli nikjer zapisati konceptov, ki bi si jih 

učenci lahko ogledali, jih razumeli in o njih razpravljali.  

 

Ne glede na to, kašno tablo uporabljajo v šolstvu (bodisi črna ali zelena bodisi modra ali 

bela) in na vsa izpopolnjevanja pedagoškega procesa, elektroniko, Power Point in 

drugo, le ta še dolgo ne bo zapustila učilnic. Do sedaj še niso našli zamenjave za ta  

neprimerljivi inštrument, ki odraža hitrost, improvizacijske sposobnosti in možnosti 

prenosa znanja človeškega uma. »Šolska tabla je vedno namenjena skupini, skupnemu 

pridobivanju in preverjanju znanja, celo ko osamljeni profesor ali učenec na njej 

prikazujeta dokaze ali rešujeta naloge.«[1, str. 44]  

Vtis šolske table je tako močan, da si skoraj vsak po končanem šolanju, zapomni 

poseben občutek "pred tablo", četudi poklicno ne ostanemo povezani z njo. 

 
Ime izvira iz latinske besede tabula. Nastala je v antiki, vendar v individualni obliki, ko 

je bila primerna za nošenje. Njena vloga je bila veliko večja od zgolj izobraževanja, saj 

se je uporabljala pri vsakodnevni komunikaciji, v gospodarstvu, trgovini, torej povsod, 

kjer je bilo treba kaj zapisati, zbrisati in ponovno napisati. Pravzaprav gre za tablico iz 

lesa, prekritega s slojem voska. Tablice so bile pogosto povezane v "zvezek", zato so jih 

uporabljali kot pisma. Sporočilo so vrezovali z ostrim koncem stila, peresu ali 

keramičnemu svinčniku podobnega predmeta, vendar brez snovi, zaradi katere bi puščal 

sled, brisali pa so ga z drugo, ravno stranjo stila. Podoba antičnih učencev, ki pišejo vaje 

na take tablice, ostaja osnovni prizor antične šole, ki jih sicer poznorimski, vendar 

preprečljivo priča o šolskem življenju. Najbolj znan tak relief je iz doline reke Mozele v 

Nemčiji. 
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»Table sodobnega časa so nastale prav zaradi te dvojne potrebe. Prva je, da učitelj 

pojasni snov vsem učencem v istem trenutku, druga pa, da imajo učenci možnost 

osebnega začasnega zapisa.«[1, str. 44].   

 

V srednjeveški Angliji je nastala precej rafinirana oblika tablice za učence, ki se je 

ohranila nekaj stoletij: na tablico iz lesa je bil pritrjen list papirja, čez tega pa tanka in 

nekoliko prozorna tabla iz roževine. Tablica je bila tako hkrati tudi učbenik, saj je bila 

na papirju napisana abeceda ali osnovna molitev. Imela je tudi luknjo, da jo je bilo 

mogoče nositi okoli vratu [1]. 

 

Šele v 19. stoletju, ko je industrija začela sistematično proizvajati šolske pripomočke, so 

se pojavile prve uniformirane table. Tablo, ki jo poznamo danes, je izumil ameriški 

duhovnik in učitelj Samuel Reed Hall, ki je to svoje odkritje patentiral leta 1823. 

Ustanovil je akademijo Concord v ameriški zvezni državi Vermont, prvo učiteljišče v 

ZDA. Iz tega časa je dvojna tabla, in sicer  ena v učilnici, druga, veliko manjša, pa v 

torbah učencev. Individualno tablico so dolgo uporabljali v osnovni šoli, in čeprav zdaj 

ni več znak malega šolarja, v pedagoškem procesu še vedno obstajajo različna 

nadomestila za tablice (danes na primer Ipad). Velike table so v šolah na vseh ravneh, 

vse do fakultete, in jih more nič zamenjati [1]. 

 

Tehnika izdelave tabel je verjetno dosegla vrhunec in se bo težko bistveno spremenila. 

Danes uporabljajo leseno ali kovinsko podlago, na katero nanašajo porcelanski emajl. 

Silikon, pomešan s kisikom, torej slika, je pomemben sestavni del table. V premazu so 

navadno steklo v prahu, ki zagotavlja neprozornost, in različne mešanice odpornih barv. 

Kreda, tradicionalno sredstvo za pisanje po tabli, velja danes za zdravju škodljivo, 

posebno pa je škodljiva za računalnike, predvsem zaradi prahu, ki se dviguje, ko z njo 

pišemo. Zato danes klasične table nadomeščajo plastične površine, ki jih je mogoče 

brisati s krpo in po njih pisati s flomastri. Nekateri pa še vedno najraje uporabljajo 

zelene table, saj pravijo, da  nič ne more nadomestiti škripanja krede in energije pisanja 

po tabli [1]. 

Pri “slavnih“ šolskih tablah gre za table, ki so jih v nasprotju s smislom njihove uporabe 

ohranili v nekem trenutku, “zamrznili“ v akademskem spominu na slavni trenutek. Na 

univerzi v Oxfordu je ohranjena tabla, na kateri je Einstein leta 1931 predaval in 
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razlagal svojo relativnostno teorijo. Ta dragoceni predmet je danes shranjen v 

Oxfordskem muzeju zgodovine znanosti (slika 2.1) [1]. 

 

 

 

Slika 2.1: Einsteinova tabla v Muzeju zgodovinske znanosti v Oxfordu [1]. 

 
Klasičnim tablam se počasi približuje konec zaradi prahu kred in predpisov, ki bodo 

gotovo osvojili tudi to področje. V večjem delu so črne oz. zelene table že zamenjale 

bele table. Pri šolskih tablah ne gre samo za neposredno praktičnost, saj vključujejo 

specifičen miselni proces, v katerem je ključna prav sprememba; od matematičnih, 

fizikalnih in kemičnih obrazcev do jezikovnih fenomenov, ki se v marsičem približujejo 

obrazcem. Najbolj pomembno je to, da je tabla pri roki, ko predavatelj nenadoma dobi 

navdih, pogosto po zaslugi študentov, in se spusti v miselno kombinacijo, izpostavljeno 

kritiki tistih, ki jim jo predstavlja[1]. 

»Koliko zares genialnih zamisli in celotnih teorij se je rodilo v takih trenutkih, v katerih 

radovednost, akumulirano znanje in užitek v performativnosti nenadoma izvabljajo 

nove, razburljive misli!« [1, str. 44]  

 

Princip učenja v učilnicah se izpred sto let pa do danes ni bistveno spremenil. Učitelj 

pred tablo podaja znanje, učenci pa si skušajo čim več zapisati. Tudi z uvedbo 

interaktivnih tabel se izobraževanje ne spremeni, temveč nadgradi. Interaktivne table ne 

predstavljajo revolucije, temveč evolucijo v učnem procesu. Mnogi učitelji na tujih 

šolah, kateri že nekaj let uporabljajo interaktivne table pri svojem pouku, opažajo 

napredek pri učencih, predvsem pri usvajanju in utrjevanju snovi [31]. 
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Ne glede na to, ali je tabla zelena, črna, bela ali celo interaktivna, je vedno bila in bo 

tudi ostala dragocen predmet koncentracije antropoloških situacij in zapletenih 

komunikacijskih odnosov [1].  

 

 »Telo pred tablo spreminja osnovna položaja, sedečega in stoječega, v ritmu 

spreminjanja avtoritete. Glas pred tablo kot glas avtoritete se “posoja“ drugim, v namen 

preverjanja znanja in ustvarjanja bodoče avtoritete.«[1, str. 44] 

 

2.1  ZGODOVINSKI  PREGLED  IN UPORABA TABEL 
 

Table za pisanje s kredo, stojala, plutovinaste table in sodobne bele table se nam zdijo 

že od nekdaj standardna oprema učilnic in poslovnih sejnih sob, ampak pred letom 

1801 ni bilo v učilnicah nobenega od teh orodij. Danes poznamo različne vrste tabel, in 

sicer od navadnih črnih oz. zelenih tabel, tablic, ki so jih učenci uporabljali za 

zapisovanje snovi, belih tabel, ki so nadomestile zelene, do interaktivnih tabel, ki so 

didaktični pripomoček 21. stoletja. 

 
2.1.1 Prva šolska tabla in tablica 

Šolska tabla/-ica je v nadaljevanju podana po njenih značilnostih (I-VI). 

(I) Zasnova table 

Šolska tabla je lahko deska, prepleskana s temno barvo (običajno črno ali temno 

zeleno). Modernejše različice so sestavljene iz vzmetene plastične plošče, napete čez 

dva vzporedna valja, ki jo je mogoče zviti in ustvariti dodaten prazen prostor, pri čemer 

se shrani že napisano. Najnovejše šolske table pa so izdelane iz bolj hrapavega jekla, 

emajliranega s porcelanom (črnim, zelenim, modrim ali kakšne druge barve). Porcelan 

se zelo počasi obrablja, zato so šolske table iz porcelana zelo trpežne – zdržijo 10 do 20 

let intenzivne uporabe. 

 Sledi krede je mogoče zlahka obrisati z vlažno krpo, gobo ali posebnim brisalcem 

krede, ki je narejen iz kosa lesa, na eni strani prekritega s klobučevinasto blazinico. 

Vendar pa je z nekaterih vrst šolskih tabel težko odstraniti sledi krede. Proizvajalci 

šolskih tabel pogosto svetujejo, da je treba novo ali na novo preplasteno šolsko tablo 
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pred uporabo v celoti prevleči s kredo, tako da se kredno paličico položi na tablo in se 

jo prebarva. Nato se kreda pobriše in tabla je pripravljena za uporabo [2]. 

 Na začetku 60-ih let prejšnjega stoletja so se skrilaste črne table začele umikati 

jeklenim tablam, emajliranim s porcelanom. Takrat so začele postajati priljubljene 

zeleno obarvane table, ki so učilnicam dajale tudi manj strog videz v primerjavi s 

tipičnimi črnimi tablami. Hkrati s tem je bil odstranjeni kredni prah na zelenih tablah 

slabše viden kot na črnih. 

Odkar črna ni bila več edina standardna barva, je postal priljubljen izraz za šolsko tablo 

"chalkboard" (tabla za pisanje s kredo), ki je prevladal nad prvotnim izrazom 

"blackboard" (črna tabla) (slika 2.2) [2]. 

 (a) (b) 

Slika 2.2: (a) Črna tabla in (b) zelena tabla [39]. 

 

(II) Kredne paličice 

Paličice predelane "krede"  so izdelane posebej za uporabo na šolskih tablah. Nastopajo 

v beli in drugih barvah (slika 2.3). V resnici niso izdelane iz kamnine krede, temveč iz 

kalcijevega sulfata dihidrata – mavca. Kreda (in neprašna kreda) sta na voljo v različnih 

barvah, kar omogoča izdelavo nazornih predstavitev z ustreznimi poudarki [3]. 

 

Izum "neprašne" krede: slika in rezultati testiranj, ki dokazujejo, da celo standardna 

kreda za pisanje ne vsebuje strupenih snovi, odpravljajo glavne skrbi glede uporabe 

krede. V primerjavi z 'markerjem' za pisanje po beli tabli je kreda na splošno bolj 

trpežna, se ne izsuši, njen nakup je cenovno ugodnejši, še posebej ob zelo pogosti 

uporabi. Kreda se veliko lažje spere z oblačil in kože kot barva markerjev za suho 

brisanje. Tabla, popisana s kredo, se lahko pobriše že z vlažno gobo, tako da kemična 

čistila niso  potrebna [3]. 
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Slika 2.3: Kredna paličica z brisalcem [2]. 

 

(III) Uporabnost tabel 

Šolske table se pogosto uporabljajo pri poučevanju, čeprav je v razvitejših državah 

njihova uporaba zmanjšana. V univerzitetnih predavalnicah je nameščenih več tabel, saj 

so postavljene ena zraven druge. Vsaka je opremljena s koleščki, kar omogoča 

predavatelju njihovo premikanje. Ko je ena do konca popisana, potegne k sebi drugo in 

tako naprej, kar omogoča istočasno podajanje velike količine študijske snovi. Šolske 

table se uporabljajo tudi na drugih javnih mestih, denimo za oglaševanje prihajajočih 

dogodkov in menijev ter zapisovanje rezultatov v različnih tekmovanjih. Tovrstne table 

so koristne tudi doma, zlasti v kuhinji, saj nanje lahko pišemo sporočila, nakupovalne 

sezname, zaznamke. Včasih služijo tudi kot okrasni eksponati [2]. 

 

(IV) Prednosti in slabosti črnih oz. zelenih tabel  

Table za pisanje s kredo imajo kljub nedavnemu razvoju belih tabel še vedno veliko 

dobrih lastnosti. 

• Table za pisanje s kredo so dostopne v različnih velikostih in izvedbah; lahko so 

premične, možno jih je pritrditi na steno ali držati v roki. 

• Table za pisanje s kredo imajo podobne slabosti kot bele table: na njih se nabira 

prah. Njegova količina je odvisna od kakovosti uporabljene krede. Nekaterim 

ljudem se zdi to neprijetno ali so alergični na prašenje. Predpostavlja se 

povezava med krednim prahom in težavami z dihanjem. 
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Zaradi prahu se kreda ne uporablja v prostorih z opremo, občutljivo na njen 

prah, recimo v učilnicah z računalniki.  

• Mnogi učitelji trdijo, da groba podlaga table za pisanje s kredo daje ravno dovolj 

trenja, da lahko otrok brez težav piše nanjo. Bela tabla je namreč zdrsljiva, kar 

otežuje pisanje po njej. 

• Praskanje po šolski tabli z nohti in drugimi koničastimi predmeti, zlasti 

kovinskimi, ustvarja zvok, ki je zelo moteč za večino ljudi. Mnogi se zdrznejo 

že samo ob pogledu ali misli na takšen stik [2]. 

(V) Škodljivost kred 

 Kljub pritisku industrije in marketinga za prehod na bele table so table za pisanje s 

kredo še naprej najbolj priljubljeno orodje v šolah, na univerzah in doma. Mnogi učitelji 

so prepričani, da zaradi trenja krede ob podlago takšnih tabel učenci lažje pišejo nanje 

kot na bele table s hitro zdrsljivo podlago. Kreda je tudi trpežnejša od svinčnikov za 

suho brisanje, ki se zelo kmalu izsušijo, če se jih pustimo brez pokrovčkov. 

Obstajali so trije glavni pomisleki glede nadaljnje uporabe tabel za pisanje s kredo. 

• Skrb, da kreda morda vsebuje azbest ali "prehodna vlakna" se je izkazala za 

neutemeljeno oktobra 2002. Iz poročila Ameriške komisije za varnost 

potrošniških proizvodov (CPSC3) je razvidno, da so po obsežnem testiranju 

izdelkov petih glavnih proizvajalcev krede (Crayola, Prang, Pentech, Curiousity 

Kits in Sketch&Scribble) ugotovili, da v kredi ni omenjenih škodljivih snovi. 

Prav tako se pri izdelavi krede ne uporablja smukec, ki se potencialno veže z 

azbestom in drugimi prehodnimi vlakni. CPSC je zatrdila, da bodo za 

zagotovitev varnosti nadaljevali z nadzorom sestavin krede, in odtlej ni bilo 

odkritega še nič spornega. 

• Druga skrb je povezana z alergijami. Slednje lahko pomenijo težavo za določen 

delež ljudi, ki so občutljivi na snovi, kot so prašni delci, čeprav so pri mnogih te 

težave odpravile neprašne krede. 

                                                 
3 CPSC (Consumer Product Safety Commission) Varnost potrošniških proizvodov 

 



 11 

 

• Tretja skrb se nanaša na vpliv krednega prahu na računalnike, ki so vse bolj 

prisotni v učilnicah. Prah lahko poškoduje računalnike, kreda pa je v bistvu 

stisnjen prah. Toda to je manjši problem, kot se zdi na prvi pogled. Nancy 

Myers, šolska načrtovalka iz Indiane, katere podjetje opravlja storitve za 

izobraževalne ustanove, je v CNN-ovem intervjuju "News for Students" dne 2. 

junija 2002, dejala: "V resnici to sploh ne predstavlja problema, razen če imate 

računalnikov nameščenih na vrhu tabel za pisanje s kredo." [3] 

 

(VI)  Tablica 

 Ponudba svinčnikov in papirja je bila pogosto omejena ali pa si družine slednjih niso 

mogle privoščiti. Ob odsotnosti pripomočkov za razmnoževanje je bilo tudi gradivo 

redko, ker učitelji niso mogli pripraviti rokopisnih kopij za vsakega učenca posebej. 

Tablica ali pomanjšana tabla je bila osnovni pripomoček pri učenju pisanja v drugi 

polovici 19. stoletja in nekako do leta 1930 (ko so se uveljavili zvezki). Uporabljali so 

jo le za osnovno učenje pisanja (v ljudski šoli), kasneje, na višjih stopnjah šolanja, jim 

niso bile več v nobeno korist, saj je bolj v ospredju faktografsko učenje in se je treba 

podatke naučiti, tako da so (tako kot mi) imeli zvezke in knjige [4]. 

Sicer pa so tablice poznali že stari Rimljani. Izdelane so bile iz skrilavca in lesa. Po 

njih    so pisali s kredo. Tudi če pustimo ob strani glinene tablice iz Mezopotamije (na 

katere se ni  dalo večkrat pisati, ko so bile žgane) so se na tablice otroci učili pisati že v 

antiki. Njihove tablice so bile v celoti lesene, čez les pa je bila namazana plast voska. 

Nanje so pisali s stilusom (slika 2.3). Pisalo, enako svinčniku po velikosti in obliki, je 

bilo v celoti iz kovine. En konec je bil zašiljen za pisanje, drugi konec pa je bil 

nekoliko sploščen, da so z njim lahko kasneje spet poravnali voščeno površje tablice. 

Voščene tablice so sicer uporabljali predvsem za vsakdanjo rabo [4]. 
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Slika 2.4: Lesena šolska tablica in pisalo stilus [40]. 

 

Velikost tablic je bila A4 format, ravno pravšnja za pisanje in za prenašanje. Izdelana 

je bila iz lesa, ki je bil s posebno barvo pobarvan na črno ali zeleno. Okoli površine, na 

katero so pisali, je lahko imela okvir (prav tako iz lesa). Najbolje je bilo, če so bile 

narejene iz lesa, ki ni bil pretežek, kot npr. smrekov ali javorjev les. Na podlago zelene 

oz. črne barve so pisali s kredo, tisti, ki je niso imeli, so se znašli s posebnimi 

kamenčki, ki imajo kemično zgradbo podobno kredi in prav tako puščajo za sabo belo 

sled, razlika je le v tem, da se jih da najti tudi v naravi. Kar so napisali, so lahko 

pobrisali z vlažno gobo kot tudi z mokro krpo. Nekatere tablice so bile narejene tudi iz 

skrilavca – kamnina, sestavljena iz kremena in drugih rudnin [5]. 

  

2.2.1 Bela tabla 

Bela tabla (imenovana tudi markerska tabla, tabla s suhim brisanjem, tabla s suho krpo, 

tabla za pisanje s flomastrom in z neustreznim imenom mazivna tabla) je ime za vsako 

bleščečo, po navadi belo površino za ne trajne zapise. Bele table so podobne tablam za 

pisanje s kredo, saj omogočajo hitro pisanje in brisanje napisanega. Priljubljenost belih 

tabel se je hitro povečala v sredini 90-ih let prejšnjega stoletja. Postale so stalnica v 

mnogih pisarnah, sejnih sobah, učilnicah in v drugih delovnih okoljih. 
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Slika 2.4: Bela šolska tabla [6]. 

 

Izraz bela tabla (slika 2.4) se uporablja tudi v prenesenem pomenu. Nanaša se na 

lastnosti računalniške programske opreme, ki simulira bele table. Takšne "virtualne" 

bele table omogočajo enemu ali več ljudem pisanje in risanje na simulirano platno. To 

je običajna funkcija naprav za sestanke na daljavo, sodelovanje na daljavo in takojšnje 

pošiljanje sporočil. Izraz bela tabla se uporablja tudi za interaktivne bele table [6]. 

 

Zgodovina belih tabel.  

 

Sodobne bele table so se razvile iz tabel za pisanje s kredo. Prve bele table so se 

pojavile na tržišču v sredini 60-ih let prejšnjega stoletja. Do njihove množične uporabe 

v učilnicah je prišlo šele v zgodnjih 90-ih letih, ko se je pojavil strah pred potencialnim 

vplivom krednega prahu na alergije in druge zdravstvene težave. To je spodbudilo 

menjavo številnih tabel za pisanje s kredo z belimi tablami [6]. 

 

 Prve bele table so bile zelo drage, njihova površina je bila izdelana iz melamina. To je 

bila "popolna" alternativa tabli za pisanje s kredo; njena pomanjkljivost je bila le v tem, 

da so se na kratek rok na njej ohranile sledi izbrisanih napisov in jo je bilo težko imeti 

čisto. 
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Magnetna bela tabla iz jekla, emajliranega s porcelanom, je bila deležna nekaj izboljšav. 

Postala je cenejša, poleg tega je bilo zmanjšano bleščanje površine. Trenutni trend so 

porcelansko-jeklene magnetne table s suhim brisanjem. Zanje velja, da so najbolj 

kakovostne. Uporabljajo jih v šolah, na univerzah in v bolnišnicah. 

Na belih tablah so lahko samolepilne plošče, plakati in koleščki, ki omogočajo, da se 

vsaka podlaga, celo nepravilno oblikovana ali neravna, spremeni v pisalno površino. Na 

tržišču so se leta 2007 pojavile tudi prozorne površine za pisanje z markerjem, izdelane 

iz stekla ali posebne akrilne prevleke, ki so jih popularizirali po televiziji in v filmih [6].  

Materiali belih tabel.  

 

 Površine belih tabel so običajno izdelane iz štirih vrst materialov. 

• Melamin 

Na podlago, ki je lahko tabla iz delcev, lahko pa tudi tabla iz vlaken srednje 

gostote (MDF24), se pritrdi papir, impregniran z umetno snovjo. Melaminske 

table so različno kakovostne, kar je odvisno predvsem od količine umetne snovi, 

nanesene na osnovni material. Nekatere melaminske table ostanejo dolgo čiste 

(brez sledi pisala), medtem ko se spet druge predčasno uničijo. Na splošno je to 

najcenejša vrsta belih tabel, ki jo največkrat najdemo izven institucij. Kupiti jo 

je mogoče v vsaki trgovini s pisarniško opremo. Zaradi različne kakovosti ni  

možno točno ugotoviti trpežnosti teh tabel. Glavne blagovne znamke so na 

splošno dobro blago, vendar jih v ustanovah (šolah, bolnišnicah) in podjetjih ne 

uporabljajo. 

• Lakirano jeklo ali aluminij 

Lakirano jeklo in aluminij s suhim brisanjem sta ravno tako različno kakovostna. 

Lakirane površine so bolj gladke, zato se jih lažje briše. Lakirana površina je 

običajno večplastna prevleka, sestavljena iz osnovne prevleke (po navadi bele 

barve) in prozorne prevleke, namenjene suhemu brisanju. Lakiranje se izvaja z 

elektronskim žarkom, UV žarki in drugimi lakirnimi sistemi. Dobro industrijsko 

lakirano jeklo ali aluminij omogočata odlično suho brisanje, ki s površine trajno 

odstrani sledi markerja. Vsaka prevlečena površina je občutljiva za praskanje. 

Lakirane jeklene površine so magnetne in dopuščajo uporabo magnetov. 

Lakirane aluminijaste površine se redko uporabljajo kot osnova za bele table, saj 
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so nemagnetne in dražje od jeklenih. Bele table iz lakiranega jekla se najbolje 

prodajajo. Uporabljajo se v podjetjih, v bolnišnicah nanje zapisujejo informacije 

o bolnikih, prav pridejo pri poučevanju. 

• Laminat s trdo prevleko 

Vsak proizvajalec laminatov izdeluje table s suhim brisanjem ali laminate. 

Kakovost izdelave je odvisna od količine umetne snovi, ki jo uporablja 

proizvajalec. Prevleke laminatov, ki omogočajo suho brisanje, so v osnovi iz 

melamina. Glede na proizvajalca (in cenovni razred) prihaja do razlik pri 

brisanju. Ti laminati so pogosto manj porozni in zelo odporni na umazanje. Na 

tržišču so manj prisotni kot druge vrste belih tabel, ker se po navadi uporabljajo 

v kombinaciji z nečim drugim (npr. predalnikom, vrati ali mizo). (Ta trditev se 

nanaša na jeklene table, emajlirane s porcelanom, ki so edine bele table na 

tržišču z doživljenjsko garancijo.) 

• Jeklo, emajlirano s porcelanom 

Keramika (steklo), spojena na jekleno površino v žgalni peči je najbolj trpežna 

površina, ki ima večinoma doživljenjsko garancijo. Te table odlikuje zelo velika 

odpornost na praskanje, čeprav jih lahko opraskajo materiali trši od stekla (npr. 

diamant. Med pisanjem in brisanjem ne absorbirajo barve markerja. Dopuščajo 

uporabo magnetov. Ker je steklena, se lahko porcelansko površino čisti z 

neagresivnim čistilnim sredstvom, ki se mora nato sprati z vodo, da se prepreči 

pojav madežev. Sledi trajnega markerja je mogoče odstraniti tako, da se preko 

njih piše z brisalnim markerjem, oziroma se jih pobriše. Nekatere porcelanske 

površine v novi konstrukciji prinašajo LEED5 kreditne točke [6]. 

 

Prednosti in slabosti belih tabel. 

 

 Poglavitne prednosti in slabosti belih tabel [6] navajamo v nadaljevanju. 

• Zapisi na belih tablah so manj občutljivi za zunanje dejavnike, recimo vodo, ker 

se barva markerjev drugače oprijema površine bele table kot kreda površine 

table za pisanje s kredo. Markerji ne povzročajo prahu kot kreda, zato jih lahko 

                                                                                                                                               
4 MDF (medium density fiberboard)  Vlakna srednje gostote 
5 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Vodenje  energije in oblikovanje  okolja 
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brez skrbi uporabljamo v prostorih z opremo, občutljivo na prah. Bela tabla je 

alternativa za ljudi, alergične na kredo, in astmatike. 

• Bela tabla se lahko uporabi kot projekcijski medij za navadni ali video projektor. 

To omogoča podajanje prezentacij s pisanjem v prazna okenca, urejanje, 

podčrtavanje in komentiranje z direktnim pisanjem na tablo, ki prikazuje 

projicirano podobo. Ustrezne table s suhim brisanjem so zelo bleščeče, zato je 

barvo markerja z njih preprosto pobrisati, poleg tega pa takšne površine 

odsevajo projektorsko svetlobo in ustvarjajo t. i. "hot spot", odsev od table. Bele 

table s pol motno površino so primernejše za projiciranje, vendar jih je težje 

čistiti. 

• Pisalo za pisanje po beli tabli je lažje držati kot kredo, z njim se tudi lažje piše. 

To je ugodno za ljudi z zmanjšano gibljivostjo rok in prstov, kot so bolniki z 

artritisom ali kožno tuberkulozo. Poleg tega pisanje na bele table vzame manj 

časa in truda kot pisanje s kredo. 

• Tako kot table za pisanje s kredo tudi bele table prispevajo k varčevanju s 

papirjem. 

• V primerjavi s tablo za pisanje s kredo je mogoče na beli tabli uporabiti več 

barv, saj je barvni izbor markerjev pestrejši od barvnega izbora kred. 

• Na belo tablo se lahko piše samo s posebnimi markerji. Uporaba drugih 

markerjev, ki spominjajo nanje, vendar vsebujejo neustrezno barvo, oteži ali 

onemogoči (odvisno od vrste površine) odstranitev zapisov. Toda razvite so bile 

nekatere čistilne tehnike, med njimi prekrivanje takšnih zapisov s pravo vrsto 

barve, čemur sledi brisanje; brisanje barvnih sledi z acetonom ali alkoholom ter 

uporaba čistilnih razpršil ali čistilnih robčkov, ki jih izdelujejo proizvajalci belih 

tabel. 

• Bele table lahko ljudem z okvaro vida povzročajo težave s kontrastom. Nekaj 

težav imajo lahko tisti, ki pišejo z levo roko, saj nekateri upognejo roko okrog 

pisala, zato vlečejo roko po tabli, pri čemer razmažejo napisano. Podobno se 

lahko zgodi desničarjem, ko pišejo v jezikih, pri katerih besedilo teče od desne 

proti levi, recimo v arabščini. Ta omejitev je prisotna tudi pri tablah za pisanje s 

kredo. 

• Pri pisanju s kredo je veliko lažje narediti razliko med debelejšimi in tanjšimi 

črtami, saj je kreda bolj občutljiva za pritisk kot marker. 
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• Markerji so pogosto trdno zaprti s plastiko, zato ni možno točno ugotoviti, 

koliko barve je v njih. Pri kredah teh težav ni, ker se z uporabo vidno krajšajo. 

Zapisi s kredo so celotno življenjsko dobo krede enako intenzivni, medtem ko 

začne sled markerja bledeti domala takoj po njegovi prvi uporabi. 

• Markerji za pisanje po beli tabli imajo pogosto oster in močan vonj (odvisno od 

blagovne znamke in barve), medtem ko ima kreda blag vonj. 

• Nekatere slabše bele table povzročajo močno bleščanje, kar onemogoča 

učencem sledenje učne snovi. 

 
2.3.1  Interaktivna tabla  

 

Hiter tempo življenja, množica različnih vsebin in informacij ter hiter napredek 

različnih tehnologij vplivajo tudi na področje izobraževanja. Zato je zelo pomembno, da 

se izobraževalni sistem prilagodi času ter postane bolj raznovrsten, interaktiven ter 

učencem in učiteljem prijazen. Moderni integrirani sistemi v učilnicah pomagajo 

učiteljem vzbuditi pozornost učencev, jih motivirati, jim pomagati pri hitrejšem 

sprejemanju velike količine podatkov ter ne nazadnje tudi pri ocenjevanju njihovega 

znanja. Slika, zvočni dražljaji, animacija in neposredna interakcija prinašajo v šole nove 

dimenzije učenja. Vizija je postala resničnost, pisanje na tablo s kredo pa le medel 

spomin preteklosti [7].  

V učni pokrajini se že kar nekaj časa najavlja naslednji premik v smeri IKT6 podprtosti 

učnega procesa, to so interaktivne table (IT), imenovane tudi elektronske table (angl.: 

interactive blackboard/whiteboard). Po napovedih strokovnjakov naj bi bila kmalu v 

razvitem svetu že vsaka peta tabla v učilnicah interaktivna [7]. 

                                                 
6 IKT (Informacijsko komunikacijska tehnologija) 
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2.5: Interaktivna tabla [14]. 

 

Definicija interaktivne table.  

Interaktivna bela tabla (IWB7) (slika 2.5) je velik interaktivni zaslon, povezan z 

računalnikom in projektorjem. Slednji projicira računalniško namizje na površino table, 

pri čemer uporabnik upravlja z računalnikom, s pisalom, prstom ali drugim 

pripomočkom. Tabla je po navadi nameščena na steni ali talnem stojalu. 

Interaktivne table so najprej uporabljali v poslovnem svetu, za izobraževanje v vojski, 

nato pa so se začele bolj pogosto uporabljati v šolstvu. V Sloveniji je bila prva IT 

nameščena v osnovni šoli, in sicer leta 2004, zdaj pa je število tabel močno naraslo [7].  

 

V tretjem delu diplomskega dela sledi podroben opis različnih interaktivnih tabel in 

njihove uporabnosti. 

                                                 
7 IWB (Interactive whiteboard) Interaktivna tabla 
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3 INTERAKTIVNE TABLE 
 

Šolstvo se vsako leto bolje informatizira in v pouk vključuje vedno več IKT. Pravi 

razvoj in uporaba IKT se po mnenju raziskav in MIZKS8 šele pričenja. Prispevale naj bi 

k posodobitvi pouka, oblik in metod dela [9]. 

 

Učitelji so se v tej smeri že nekaj časa ukvarjali z iskanjem novih, inovativnih načinov 

izobraževanja z namenom, da se izboljša kakovost izobraževanja in dvigne raven znanja  

učencev. Tako kot drugje po svetu se je tudi v Sloveniji začela uveljavljati nova 

tehnologija poučevanja. Ena od novih tehnologij je elektronska tabla (angl. Interactive 

whiteboards (IWBs), activeboard, smartboard, electronic whiteboard), za katero se je v 

slovenskem prostoru najbolj udomačil izraz interaktivna tabla [10]. 

 

Leta 2004 je bila v Sloveniji na (osnovni) šoli nameščena prva interaktivna tabla, v letih 

2006 in 2007 pa se je število interaktivnih tabel znatno povečalo [10]. 

 Najbolj poznane interaktivne table so Promethean, Smart Board, Interwrite, Hitachi in 

Clasus. Uporabljajo se v različnih prostorih, vključno z učilnicami za vse stopnje 

izobraževanja, za delovne sestanke v podjetjih, za profesionalen športni trening, v TV 

studijih  itd. [8]. 

 

3.1  TEHNIČNE  LASTNOSTI  INTERAKTIVNE TABLE 
 
 Interaktivna tabla ima dva grafična vmesnika, ki sta enostavna za uporabo, tako za 

učence kot učitelje. Je bogata z različnimi knjižicami slik, fotografij, zvočnih 

posnetkov, animacij in drugih orodij. Zaradi svoje kompaktnosti je tabla nadvse 

primerna za šolsko okolje, saj je robustna in trdna ter neobčutljiva na udarce in tekočino 

[12]. 

 

3.1.1 Delovanje interaktivne table 

 

Za uporabo interaktivne table potrebujemo tablo, računalnik, programsko opremo ter 

interaktivno pisalo. Slika 3.1 prikazuje delovanje interaktivne table. Slika na monitorju 

                                                 
8 MIZKS (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport) 
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je preko projektorja projicirana na interaktivno tablo. Sama tabla predstavlja projekcijo 

računalniškega zaslona [12]. 

Interaktivna tabla je povezana z računalnikom. Lahko je povezana preko kabla (USB, 

serijski kabel) ali pa brezžično (Bluetooth). Programska oprema je po navadi naložena 

na računalnik in pretvarja kontakte z elektronskimi tablami v klike z miško ali digitalne 

animacije. To se lahko naredi z na dotik občutljivo površino ali preko daljincev (infra 

rdeči žarki) [7]. 

 

 
 

 Slika 3.1.: Delovanje interaktivne table, vir: Becta 2004 [12]. 

 

Interaktivna tabla lahko deluje na dva načina: 

• na dotik prsta na zaslon; 

• s pomočjo posebnega aktivnega pisala (digitalno-elektromagnetično), ki deluje 

brez baterij; z dotikom prsta ali pisala membranske table, le-ta vzpostavi kontakt 

z računalnikom. 

 

Prednost table s pisalom je, da se lahko hkrati, ko z eno roko pišemo, dotikamo pisalne 

površine table in pri tem se sistem ne odziva na dotik. (ne uporabljamo table 

»pomotoma«). Tabla, ki deluje na dotik, ne more uporabljati dotika kot v funkciji 

miške, saj z dotikom lahko upravljamo le preko ikone, ne pa v funkciji desnega klika 

[10]. 
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3.1.2 Vrste interaktivnih tabel  

Poznamo šest različnih vrst elektronskih tabel. 

Analogno-uporovne: Dva elektro-prevodna lista sta ločena z majhno režo zraka. Ko se s 

prstom ali s čim drugim dotaknemo površine, se ta deformira in električni krog je 

sklenjen. S spremembo upornosti se določita koordinati dotika. Tako lahko, odvisno od 

izbora možnosti, rišemo črte ali pa izbiramo ikone. Ta vrsta tabel po navadi ne podpira 

signalov, ki so posredovani z miško ali brezžično. 

Elektomagnetne: Niz žic za tablo sodeluje s tuljavo v konici elektronskega pisala tako, 

da določi točko, kjer je pisalo. To je lahko aktivno (ima baterijo ali pa je s tablo 

povezano z žico) ali pa pasivno (spreminja električni signal, ki nastaja na tabli in ne 

vsebuje lastnega napajanja). Ta vrsta tabel ima trdno površino brez gibljivih delov. 

Prednost te tehnologije je tudi večja robustnost, tako da se lahko med pisanjem mirno z 

roko naslanjamo na tablo. Senzorji v tabli zaznavajo le signale, ki jih oddaja magnetno 

pisalo. Ta vrsta tabel podpira vse miškine funkcije in signale daljincev. 

Kapacitivne: Tako kot elektromagnetna delujejo z nizom žic, ki so pri tej vrsti za tablo. 

Te preko senzorjev zaznavajo dotik prstov. Ker je nekaj žic postavljenih v X smeri, 

nekaj pa v Y smeri, lahko tabla izračuna koordinati. Prednost pred elektromagnetnimi je 

ta, da ne potrebujemo nobenih pisal, pa tudi vsa elektronika je za zaslonom, tako da je 

nevidna in posledično zaščitena.  

Laserske: Pri tem tipu je v obeh zgornjih kotih table nameščen po en infra rdeči laser. 

Njuna žarka prečesujeta površino table kot dva svetilnika na morju. Zrcalo na pisalu 

odbija laserski žarek k viru. Tako se določi položaj pisala. Ta vrsta tabel ima najdaljšo 

življenjsko dobo, saj ima trdno podlago, ki jo sestavlja plast keramike, ki je na plasti 

kovine. Peresa in markerji so pasivni. Te table ne delujejo na dotik. 

Ultrazvočne in infrardeče: Ko pritisnemo na površino, pisalo odda ultrazvočen ter 

infrardeč signal. Ultrazvočna mikrofona sprejemata zvok in izmerita razliko med časom 

prihoda obeh signalov. S pomočjo triangulacije (izračun vseh kotov in ene stranice) se 

določita koordinati. Ta tehnologija dovoljuje prosto izbiro materiala, iz katerega je 

narejena tabla, a zahteva pisalo, katerega pisava se lahko briše brez uporabe tekočine. 

Ta vrsta tabel ne deluje na dotik. 
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Optične in infrardeče: Ko pritisnemo na površino table, pisalo izsledi infrardeči žarek. 

Programska oprema nato izračuna njegov položaj. Površina je lahko iz kateregakoli 

materiala. Ne potrebujemo posebnih pisal [7]. 

Preglednica 3.1: Primerjava med multimedijsko interaktivnimi tablami glede namembnost in didaktičnih 

ciljev [15]. 

 

Uporabljena tehnologija Možne uporabe Priporočljiva predvsem 
za.. 

Elektromagnetna  
(Active Board Promethean,  

Interwrite) 

Didaktični konteksti, kjer prevladuje 
potreba po izvajanju operacij s točnim 
pozicioniranjem, ki je tipična za risalne 

aktivnosti. 

 
 

Srednje šole in univerze 

Analogno-uporovna  
(Smartboard) 

Didaktični konteksti, kjer prevladuje 
funkcionalnosti rabe table direktno s 

prsti pred natančnostjo pozicioniranja. 

Predvsem v vrtcih in  
osnovnih šolah. 

Na splošno kjer ni 
potrebna visoka 

natančnost pozicioniranja. 
Na triangulacijo z infrardečo 

svetlobo ali infrardečim 
laserjem ali z ultrazvoki na 

ploščo 
(Hitachi) 

Didaktični konteksti, kjer prevladuje 
potreba po izvajanju operacij s točnim 
pozicioniranjem, ki je tipična za risalne 

aktivnosti. 

 
 

Srednje šola in univerze. 

Na triangulacijo z infrardečo 
svetlobo ali infrardečim 

laserjem ali z ultrazvoki na 
monitor 

(Smartboard) 

Poslovni konteksti in omejeni prostori, 
kjer je pomembna preprostost sistema. 

Pisarne ali majhne 
dvorane, kjer je treba 
uporabiti monitor kot 

zaslon namesto 
videoprojektorja. 

Na triangulacijo z infrardečo 
svetlobo ali infrardečim 

laserjem ali z ultrazvoki na 
steno 

(Mimio Interactive) 

Didaktični poslovni konteksti, v katerih 
je potreben prenosni sistem, ki je 

preprost za namestitev in transport. 

Vsako okolje, kjer je 
zahteva po 

mobilnosti/skupni uporabi 
naprave pomembnejša kot 

odpornost in statičnost 
fiksne inštalacije. 

 

Šole (preglednica 3.1) se predvsem odločajo za elektromagnetne, uporovne in table, ki 

delujejo na podlagi triangulacije (laserska, infrardeča itd.) [15].  

 

Interaktivne table so različnih velikosti. Lahko so pritrjene na steno ali pa jih 

uporabljamo v prenosni obliki, s posebej izdelanim stojalom [10]. Delimo jih tudi na 

tiste, ki imajo projektor spredaj, in na tiste, ki imajo projektor zadaj. Prednost tistih, ki 

imajo projektor zadaj, je ta, da govornikom/učiteljem ni treba gledati proti luči 

projektorja ter da sami ne povzročajo sence. Imajo pa tudi nekaj slabosti. So dražje in 

večje. Zaradi njihove velikosti je kakovost slike včasih problematična. Prav tako se jih 

ne da namestiti na steno [13]. 
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Pri izbiri tabel je treba paziti na velikost table, ki ustreza velikosti prostora (učilnice). 

ter na pravo višino, ki ustreza učencem. Velikost diagonale interaktivne table 1,62 m 

(64") je primerna za manjše učilnice in kabinete, velikost 2 m (78") ali več standardnega 

ali širokega formata (16:9) pa je primerna za vse učilnice. Table so nameščene od 70 cm 

do 90 cm visoko, odvisno od višine učencev in učiteljev, saj mora vsak uporabnik 

doseči zgornji rob table. Povprečna površina elektronske table je približno 2 m2, njihova 

teža pa od 20˗40 kilogramov, odvisno od modela [10]. 

 

3.1.3 Dodatki k interaktivni tabli 

 
Pisalo, interaktivno pero (slika 3.2 (a)) uporabljamo za pisanje in risanje kot običajno 

pisalo, hkrati pa vsebuje popolno funkcionalnost računalniške miške (desni, levi klik ter 

lebdenje). Natančnost peresa je milimetrska [14].  

(a)  (b) 

3.2. (a) Pisalo in (b) palica [14]. 
  
 
Palica, dolga 54 centimetrov (slika 3.2 (b)) bo v pomoč predvsem mlajšim otrokom, ki 

še ne morejo doseči vrha table. Vsebuje vse elemente pisala, razen desnega klika [14]. 

 

Interaktivna tablica je brezžična tablica (slika 3.3 (a)), ki omogoča upravljanje 

interaktivne table (računalnika) kjer koli v učilnici. Omogoča izdelave učne ure na 

osebnem računalniku. V učilnici lahko uporabljamo eno ali več tablic. Včasih lahko 

nadomestijo časovno potratno prihajanje učencev k tabli, hkrati pa učitelju omogočajo, 

da nadzira oz. uporablja interaktivno tablo iz katerega koli dela razreda. Učitelj lahko 

aktivira in dezaktivira posamezne interaktivne tablice v razredu, saj omogočajo različne 

brezžične interakcije (učitelj– učenci (skupinsko ali individualno), učenci med seboj 

itd.) [10]. 
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Z učiteljevega stališča, tablica omogoča učitelju, da vodi učno uro, medtem ko se 

premika po razredu, ter tako lažje vključuje prisotne in jih poziva k aktivnemu 

sodelovanju pri učni uri, predstavitvi ali seminarju, ki poteka. Z izmenjavo tablic lahko 

učenci dodajajo svoje opombe, označujejo, vstavljajo slike, ne da bi pri tem zapustili 

svoje mesto. Z istočasno uporabo tablice in table je možno izvesti sodelovalne in v 

celoti interaktivne dejavnosti. Ko sta enkrat povezani med sabo, se ti dve napravi 

prepoznata in aktivirata in treba je samo zagnati programsko opremo za delovanje [15]. 

 

Za uporabo oz. pisanje po njej je potrebno aktivno pisalo, ki ima na eni strani vse 

funkcionalnosti miške, na drugi pa je orodje za pisanje, označevanje in uporabo vseh 

orodij, ki jih nudi integrirana didaktična programska oprema. Pisalo se hrani in polni v 

nosilcu na tablici. Poleg tablice s pisalom je na voljo tudi tablica z LCD zaslonom (slika 

3.3 (b)), občutljivim na dotik. Zaslonska slika računalnika se prikaže na tablici  z LCD 

zaslonom, kot na interaktivni tabli. Primerna je za večje prostore in konferenčne 

dvorane [14]. 

 

(a) (b) 

 

Slika 3.3: (a) ActiveSlate  in (b) ActivPanel z LCD zaslonom [14]. 

 

Nekateri proizvajalci interaktivnih tabel omogočajo, da se lahko interaktivne tablice 

uporabljajo tudi samostojno (brez interaktivne table), pri čemer se oblikuje elektronska 

tabla na kateri koli podlagi. 

 

Glasovne naprave. Največja prednost interaktivnih tabel je, kot kaže slika 3.4, 

relativno preprosta uporaba glasovnih naprav oz. osebnih odzivnih sistemov (angl. PRS 

– Personal Response System; Activote itd.). 

 Glasovalne naprave delujejo na različne načine (npr. infrardeči signal), kot daljinci – 

oddajniki, tako da lahko vsi učenci (ali skupine) v razredu odgovorijo na zastavljena 
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vprašanja, s tem, da svoje odgovore registrirajo z enostavnim klikom na gumb. 

Glasovalni sistem z glasovnimi napravami omogoča hitro in pregledno oz. povratno 

informacijo učitelju za celotni razred, za skupine ali za vsakega učenca posebej [10]. 

Nekatere glasovne naprave omogočajo delovanje v dveh načinih, kakor si izberemo na 

začetku ure. Prvi način je anonimen, kjer udeleženci, ki dajejo odgovore in se 

zabeležijo, ostanejo nedoločeni. Drugi način je identifikacijski, kjer se odgovori 

pripišejo vsakemu določenemu udeležencu. Ob shranjevanju v spomin se ugotovi 

istovetnost udeleženca s pomočjo kode, vezane na uporabnika.   

Na koncu ure se vsi podatki shranijo v elektronsko redovalnico, kjer jih lahko tudi 

natisnemo in/ali izvozimo v drugačnem formatu od originalnega [15]. 

 

Prednost glasovnih naprav je ta, da lahko v zelo kratkem času ugotovimo mnenje in 

stališča učencev do izbrane tematike, napovedi, njihovo znanje, razumevanje prejšnje in 

tekoče snovi.  

Novejši glasovni sistemi poleg odgovorov zaprtega tipa omogočajo tudi vnos tekstovnih 

in številčnih odgovorov, urejanje seznamov odgovorov in še več. Vse glasovne naprave 

so brezžične, vzdržljive in se prilegajo dlani [10]. 

 

 
 

Slika 3.4: Odzivniki oz. glasovne naprave [14, 19 ]. 

 

Dokumentna kamera omogoča, kot kaže slika 3.5 (a) in (b), prikazovanje dokumentov 

in 3D predmetov na interaktivni tabli. Je zelo enostavna za uporabo, saj deluje na 

principu plug-and-play. Zaradi prilagodljivega vratu kamere je prikazovanje predmetov 

enostavnejše, z lučjo pa lahko predmete osvetlimo za boljše prikazovanje. Kamera 

omogoča snemanje in slikanje prikazanega predmeta [14].  
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 (a) (b) 

 

Slika 3.5: (a) Dokumentna kamera Actiview [14] in (b) Smart digitalna kamera [19]. 

 

Interaktivna mizica na dotik je v večji meri namenjena otrokom in otrokom s 

posebnimi potrebami. Gre za didaktično orodje, ki že otrokom v vrtcu omogoča stik s 

poučnimi vsebinami. Največ šest učencev hkrati lahko rešujejo določene naloge in s tem 

razvijajo različne motorične gibe, hkrati pa med seboj sodelujejo, kar je pomembno za 

razvoj timskega dela (slika 3.6 (a) in (b)). 

 

Interaktivna mizica je zelo dobrodošla za učence, ki ne morejo stati pred tablo zaradi 

svoje gibalne ovire, ali pa za učence, ki ne morejo uporabljati prsta, saj lahko njim 

prilagojene objekte premikajo kar s celo površino roke.  

 Učitelji uporabljajo mizico pri pouku ali pa v podaljšanem bivanju, saj učenci delajo na 

njej samostojno in se ob tem na zabaven način učijo. 

 

S pomočjo priložene programske datoteke lahko učitelji izdelajo vsebine s točno 

določenimi cilji, pri tem pa jim še pomaga galerija, iz katere črpajo slike in animacije. 

Lahko pa tudi uporabijo in prilagodijo številne že pripravljene vsebine [16]. 

 

(a) (b) 

 

3.6: Interaktivna mizica : (a) ActivTable [36] in (b) SMART Table 230i [19] 
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3.2 PREGLED PRI NAS NAJPOGOSTEJE UPORABLJENIH  
INTERAKTIVNIH TABEL 
 

V zadnjih osmih letih po vsem svetu močno narašča število i-tabel na vseh ravneh 

šolanja in med uporabniki so tudi naše šole in druge izobraževalne ustanove. Za razliko 

od tujine, so naše šole opremljene z i-tablami največkrat preko razpisov MIZKS, 

medtem ko je v tujini prisotna tudi drugačna praksa [16].   

 

Na tržišču obstajajo različni tipi interaktivnih tabel z različnimi karakteristikami, ki so si 

na splošnem podobne med seboj, razlikujejo se predvsem po tehnologiji delovanja. Prav 

zaradi pestre ponudbe se različne ustanove lažje odločijo za nakup i-tabel, saj cena ni 

več tako visoka, kot je včasih bila. Po svetu poznamo več znamk interaktivnih tabel, kar  

se z leti  veča, saj se tudi uspešne znamke televizijskih sprejemnikov odločajo za 

izdelavo svojih interaktivnih tabel. Podjetje Xerox Parc je okoli leta 1990 oblikovalo in 

izdelalo prvo interaktivno tablo. Njena uporabnost je bila dobrodošla na sestankih in 

srečanjih. Leto kasneje je Smart Board predstavil svojo prvo interaktivno tablo, ki je 

bila zasnovana kot LCD zaslon priključen na računalnik. Intelu je bila ideja zanimiva in 

jo je finančno podprl [17]. Trenutno najbolj uporabne i-table so Smart Board, 

ActiveBoard, Mimo, Interwrite, Hitachi, eBeam, Webster in PolyVision. Pri nas so 

najbolj uporabne i-table, ki so naštete v nadaljevanju. 

 

3.2.1  Smart Technologies 

Smart Technologies je delniška družba, ustavljena leta 1987, s sedežem v Calgaryju, 

Alberta, Kanada. Je eno od vodilnih podjetij, ki ponuja interaktivne rešitve, in je leta 

1991 predstavilo prvo interaktivno tablo Smart Board [44]. 

 

Interaktivna tabla Smart Board 

 

Za Smart Board je značilno, da uporablja analogno- uporovno tehnologijo, ki ima dobro 

odzivno hitrost pri interaktivnem načinu, a kljub temu manjšo v primerjavi z 

elektromagnetnimi in triangulacijskimi tehnologijami. Ima veliko boljšo stopnjo 

resolucije, linearnosti in občutljivosti na dotik s prstom, v primerjavi z elektromagnetno 

tehnologijo in tehnologijo na podlagi triangulacije. Šibkost teh tabel je nizka stopnja 

odpornosti na močne udarce ter ponesrečene praske in kretnje [16].  
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Novejše Smart Board table imajo tudi funkcijo »multitouch«, kar pomeni, da lahko 

uporabimo dva prsta, s katerima povečamo ali zmanjšamo objekt, oz. da lahko na 

interaktivni tabli hkrati delata dva učenca. S pomočjo interaktivnih tabel in kompletnimi 

multimedijskimi rešitvami, kot so i-zasloni, digitalne kamere, elektronski zvočni in 

glasovni sistem, dodajo izobraževanju nove dimenzije. Prav s tem namenom je podjetje 

Smart Tehnologies razvilo te izdelke. Dodatki pri Smart Boardu so odzivni sistemi oz. 

glasovalne naprave, zvočniški sistemi, tablični računalniki in interaktivne mizice.  

 

Programska oprema Smart Notebook 

 

Za delovanje vseh omenjenih izdelkov imajo tudi svojo programsko opremo. Smartova 

programska oprema se imenuje Smart Beležnica (Smart Notebook), ki postavlja nove 

standarde ustvarjanja, učenja in urejanja interaktivnih lekcij znotraj ene aplikacije[18]. 

Omogoča številne dejavnosti, s pomočjo katerih učenci usvajajo novo znanje na veliko 

bolj nazoren in zanimiv način. Ponuja številne interaktivne vsebine, slikovno gradivo in 

orodja [19].  

 

Smart Beležnica podpira cca. 44 jezikov in ima različne beležnice za različne namene.  

• Programska oprema za interaktivno učenje Smart Classroom Suite vključuje 

mnoge funkcije in v eni programski opremi zagotavlja vse, kar potrebujejo 

učitelji in učenci. Vsebuje štiri izdelke programske opreme, in sicer ustvari, 

učenje, poučuj in ocena. 

• V primeru, da učenci uporabljajo svoje računalnike. jim programska oprema za 

vodenje v učilnici Smart Sync, omogoča, da učitelji povežejo svoj računalnik 

hitro in enostavno z vsakim računalnikom v učilnici. Učiteljem omogoča, da 

lahko poučujejo, nadzorujejo učence ter z njimi sodelujejo. 

• Programska oprema za interaktivno učenje Smart Notebook (izdaja za učence) 

pomaga, da učenci ostanejo organizirani in da lahko personalizirajo svoje delo.  

• Programska oprema za prikazovanje konceptov Smart Ideas omogoča učencem 

enostavno prikazovanje kompleksnih idej za lažje razumevanje. 

• Programsko orodje za izdelavo interaktivnih nalog Alf omogoča hitro in 

enostavno izdelavo interaktivnih nalog za različne predmete. 
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• Poleg vseh programov, ki jih ponuja Smart, so na izbiro tudi različne 

izobraževalne vsebine za vsak predmet posebej (biologijo, zgodovino, 

geografijo, matematiko, Crocodile Clips za kemijo in fiziko in angleščino).  

 

Prednost Smartovih beležnic je, da lahko učitelji uporabljajo že pripravljena gradiva, saj 

lahko pri samostojni pripravi gradiv porabijo več kot eno uro. Sodelovanje s kolegi pa 

čas priprave skrajša. Uporabniki Smart Boarda so včlanjeni v portal 

(www.smartboard.si), kjer potekajo medsebojne izmenjave gradiv. 

 

 Smartove table so nameščene v vseh šolah v Združenih državah Amerike, v Kanadi in 

v izobraževalnih ustanovah Velike Britanije [19]. 

 

 

3.2.2  Promethean 

 
Poleg Smarta Technologies je tudi Promethean vodilni svetovni ponudnik interaktivne 

tehnologije na področju izobraževanja. S svojim inovativnim pristopom in vizijo 

prihodnosti skušajo spremeniti način poučevanja, s čimer prispevajo k izboljšanju 

standardov izobraževanja v svetu [14].  

 

Tony Cann je ustanovitelj Prometheana, in sicer v letu 1997 z uvedbo programske 

opreme Panda, predhodnice Activstudio in Activprimary. Bil je prvi predsednik do 

julija 2005. Okoli leta 2000 se je Panda preimenovala v Activstudio. Leto dni kasneje je 

bila v izdana prva različica Activstudia [20]. 

 

Interaktivne table ActivBoard. 

 

Prva njihova interaktivna tabla se je imenovala AvtivBoard, nato so sledile ActivBoard 

100, 300, 300 Pro in zadnja verzija njihove interaktivne table ActivBoard 500. Tabla 

ActivBoard omogoča le uporabo enega uporabnika, medtem ko tabla ActivBoard 300 

PRO omogoča istočasno delo dveh uporabnikov, na tabli in ima vgrajene zvočnike in 

ojačevalce. Za pisanje po interaktivni tabli je potrebno ergonomsko pisalo, ki ne 

potrebuje baterije in ima popolno funkcionalnost računalniške miške. Za vse njihove 

table je potrebno omenjeno pero, le pri tabli ActivBoard 500, ki je izšla v sredini leta 
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2011, je poleg pisanja s peresom mogoče tudi delo s prsti in podpira najnovejšo 

multitouch tehnologijo. ActivBoard 500 ima za razliko od ostalih tabel, ki imajo 

elektromagnetno tehnologijo, še kapacitivno zaznavanje dotika. Prav zaradi te 

tehnologije omogoča uporabo najnovejše programske opreme in operacijskih sistemov. 

Upravljanje z objekti je enostavnejše, saj je tehnologija zasnovana na vedenju in 

kretnjah iz resničnega sveta. S pomočjo kapacitivnega zaznavanja je možno predmete 

na zaslonu z dotikom premikati, obračati in jim spreminjati velikost, priložena peresa pa 

ohranjajo natančnost in enostavnost pisanja ter risanja po celotni površini table [14]. 

 

Programska oprema Activstudio 

 

Activsudio je programska oprema zasnovana posebej za učitelje in voditelje, ki 

uporabljajo interaktivno tablo ActivBoard. Omogoča uporabniku, da pripravi in 

predstavi svojo učno snov na ˝tabli˝ (flipchart), ki je delovna površina programske 

opreme Activstudia. Otroci oz. učenci različnih starosti potrebujejo različno programsko 

opremo. V ta namen je podjetje Promethean razvil tri programske opreme. 

• Programska oprema ActivPrimary je namenjena otrokom od leta 3. do 11. leta. 

Grafični vmesnik je živih barv. Da otroci lažje dosežejo želene ukaze, so le ti 

postavljeni na spodnjem delu table (slika 3.7).  

 

 
3.7: Programska oprema AvtivPrimary. 

 

• Activstudio (slika 3.8) je program za starejše učence, dijake in študente vseh 

starosti. Tako kot ActivPrimary vsebuje zmogljiva orodja in grafe. Učitelji lahko 

ustvarjeno učno uro shranijo, posnamejo v animacijo ter jo pošljejo ostalim po 
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elektronski pošti ali pa jo enostavno objavijo na spletu. Prav na ta namen je 

Promethean objavil svoj portal Promethean Planet [40], kjer lahko učitelji z 

vsega sveta naložijo svoje učne ure in si jih med seboj izmenjujejo. 

 

 
3.8: Programska oprema Activstudio.  

 

• ActivInspire je nadgradnja Prometheanove programske opreme. Zasnovana je 

tako, da učiteljem olajša načrtovanje in izvedbo učnih ur. Nova različica 

ActivInspire 1.5 je izšla leta 2011, podpira tudi slovenski jezik in vsebuje nove 

knjižice z učnimi pripomočki, prav tako združuje do sedaj ločeni programski 

opremi za mlajše ActivPrimary in starejše učence ActivStudio. Učitelj lahko 

sedaj sam izbere izgled vmesnika in ga prilagodi starosti in znanju svojih 

učencev.  

Programska oprema ActivInspire deluje na treh operacijskih sistemih, in sicer  

na Windowsu, Linuxu in Macu. Na voljo sta dve novi izdaji: ActivInspire 

Professional Edition, ki vključuje vse funkcije za napredno interaktivno 

poučevanje in sodelovanje, ter brezplačna izdaja ActivInspire Personal. 

Končnica datoteke narejena v ActivInspirju je .flp.  

V podjetju Promethean se zavedajo, kako pomembno je, da je učna ura pestra in 

dinamična. Zato vsi trije programi vsebujejo obsežno knjižico različnih zvokov, 

slik in video posnetkov.  

Da bi bila ura še bolj zanimiva in pestra so tu še različni dodatki, kot so palica, 

tablica, tablica na dotik, odzivniki, mikrofoni in dokumentne kamere [14]. 
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3.2.3 eInstruction 

 
Tako kot predhodno opisani tabli tudi eInstruction izdelki za šole omogočajo pridobiti 

nove nivoje medsebojne komunikacije in entuziazma v razredu, med tem ko učitelju 

omogoča več kontrole kot kdajkoli prej. Njihovi izdelki so najenostavnejši in imajo 

najbolj intuitiven način povezovanja učencev in spreminjanje predavanj v interaktivno 

izkušnjo, ne glede ali so uporabljeni v kombinaciji z drugimi eInstruction izdelki ali 

individualno. 

 

Interwrite je od leta 1984 tehnična in programska podpora za računalniško opremo 

znamke CalComp, ki je v 25-ih letih nekajkrat spremenila lastnika in blagovno znamko 

– GTCO, Interwrite, InterwriteLearning in na zadnje eInstruction. Podjetje je prisotno v  

Sloveniji od leta 1994, od leta 2004 je začelo intenzivno uvajati interaktivno opremo v 

slovenski prostor [21]. 

 

Milijon učencev, učiteljev in profesorjev uporablja eInstruction, pol milijona tabel je 

nameščenih v učilnicah in več kot tisoč v visokošolskih ustanovah po vsem svetu. Na 

voljo je več kot 40 različnih jezikov. eInsruction tehnologija izboljšuje izobraževanje v 

več kot 90-ih državah po vsem svetu [22]. 

 

Interaktivna tabla Dual Board 

 

Je interaktivna elektromagnetna tabla z visoko ločljivostjo (1000x1000 pikslov), ki 

omogoča izdelavo opomb z izredno natančnostjo in veliko hitrostjo. Vzdržljiva, trdna 

konstrukcija, brez premičnih delov je odporna proti direktnemu udarcu, saj je zaščitena 

z dvema plastema, s folijo in aluminijasto plastjo. Poleg table sta še dve aktivni pisali, 

ki imata dve funkciji (pisalo in miška) in se lahko uporabljata istočasno, kar omogoča 

uporabo table več osebam. Površina DualBoarda se le malo blešči in je enostavna za 

čiščenje, pri uporabi "piši-briši" markerjev.  

Nastavljive tipke na tabli poenostavijo uporabo SchoolBoard, saj omogoča takojšnji 

dostop do najljubših aplikacij, internetnih strani ali uporabniških datotek [23]. 
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Interaktivna tabla Interwrite Touch Board 

 

 Tabla Interwrite Touch Board uporablja infrardečo tehnologijo, ki zagotavlja visoko 

resolucijo (8192x8192) in omogoča izredno natančnost pri risanju, pisanju in vseh 

podpornih dejavnosti pri poučevanju in učenju. Za razliko od prejšnje table se površina 

te table ne blešči pri uporabi videoprojektorjem v interaktivnem načinu in je prav tako 

enostavna za čiščenje pri uporabi "piši-briši" markerjev.  

Tabla, občutljiva na dotik, omogoča, da lahko poleg pisala uporabimo tudi roko. 

Sestavni del kompleta so štiri pisala in palica [23]. 

 

Programska oprema Interwrite Workspace 

 

Table Interwrite uporabljajo programsko opremo Interwrite Workspace, ki je v 

kompletu s tablo in pripomočki. Program Interwrite se, kot integralni del interaktivne 

učilnice, uporablja skupaj s tablico Interwrite Pad, šolsko tablo Inter DualBoard, Touch 

Board in Interwrite Panel-om. 

Predavatelj lahko med trenutno zagnano aplikacijo, kot so na primer PowerPoint, Excel, 

Word in podobno, dela zaznamke ali ustvari učno snov v programu Interwrite z uporabo 

štampiljk, slik in ozadij, ki so na voljo. Strani so zajete kot slike v datoteke z GWB 

končnico. Vsaka slika predstavlja eno stran v prezentacijski datoteki. Narejena 

prezentacijska datoteka se lahko odpre, možna je zamenjava strani, dodajanje zapiskov 

na že narejeno stran, lahko pa se dodajo povsem nove strani. 

Za večjo pozornost in pestrost predavanj so tu še različni dodatki: tablica (Interwrite 

Pad, Interwrite Panel), odzivniki in projekcijske kamere [23]. 

 

3.2.4 Hitachi 

 

Podjetje Hitachi ponuja celo vrsto inovativnih rešitev, kot so interaktivne table, 

prikazovalniki, in poleg strojne opreme ponuja tudi programsko opremo. Uporabniki 

tabel Hitachi so izobraževalne ustanove, poslovno- izobraževalni centri in reševalne 

službe [24]. 
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Hitachi Starboard 

 

Najnovejša različica interaktivne table Hitachi Starboard je FX-TRIO-77, ki združuje 

robustnost običajnih tabel z najnovejšo več prstno (multi-touch) tehnologijo. Tabla se 

lahko uporablja s prstom ali z elektronskim pisalom. Interaktivna tabla prepoznava 

popularne kretnje z rokami za povečevanje in pregledovanje strani. Prednost funkcije 

multi-user je ta, da podpira delo več uporabnikov hkrati, medtem ko je prejšnja verzija 

Hitachi Starboard FX- DUO omogočala uporabo le dveh uporabnikov hkrati. Ima 

vzdržljivo belo neodsevno površino, ki je prijazna očem in se lahko uporablja kot 

tradicionalna tabla za pisanje z markerji "piši-briši" [25]. 

 

Programska oprema Starboard 

 

Poleg priprav gradiv omogoča tudi takojšnjo povezavo v dejanskem času na 

videokamero "webcam" ali druge elektronske naprave. Ponuja številna orodja za delo, 

slikovno gradivo v lastni galeriji in interaktivne vsebine. Galerija je sestavljena iz treh 

delov: iz ozadja (background), kjer so razna ozadja za delo, izrezkov (clippart), kjer so  

po področjih razvrščena razna slikovna gradiva, ki se lahko umestijo na prosojnice, in iz 

animacij (flash) za popestritev učne ure. Vsako poglavje je razdeljeno na posamezna 

predmetna področja. Končnica Starboarda je .yar. 

Programska oprema (slika 3.9) je na voljo v 20-ih jezikih, med katerimi je tudi 

slovenščina [25]. 

 
3.9: Programska oprema Starboard [37]. 
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Priloženi pripomočki so elektronsko pisalo s tremi tipkami, dve teleskopski peresi, 

programska oprema Starboard. Dodatni pripomočki za popestritev učnih ur so LCD 

tablica, brezžična tablica, dokumentna kamera in odzivnik [26]. 

 

3.2.5 Mimio 

 

Zadnja interaktivna tabla, ki je aktualna na našem trgu, je Mimio Board. Glavni namen 

za razvoj nove tehnologije Mimio v letu 1997 je bil, narediti učenje bolj privlačno za 

učence in ob enem omogočiti učiteljem lažje in veliko bolj enostavno poučevanje. 

Mimio so razvili kreativni misleci na področju multimedijskih interaktivnih tabel 

(MIT). Učenci so med predavanjem obremenjeni z zapisovanjem nalog s table in manj 

osredotočeni na samo snov in v ta namen so izumili sistem slednja MimioCapture, ki 

olajša učencem, da se osredotočijo na vsako predavanje in na koncu predavanj lahko 

dobijo zapiske [27].  

 

Mimio Board  

 

Ima pisalno površino iz belega keramičnega jekla, na katero se lahko piše tudi z 

markerji, zasnovana je za intenzivno in dolgotrajno uporabo. Ima doživljenjsko 

garancijo za pisalno površino. V profil okvirja je vgrajen elektronski del, ki ga je 

nemogoče odstraniti in je zaščiten proti udarcem, kar omogoča, da se tabla uporablja kot 

interaktivna tabla ali kot normalna šolska tabla. 

 

Mimio Mouse 

 

S pomočjo ergonomske oblikovane miške Mimio Mouse, ki ima teflonsko konico in 

drsi po kakršnikoli podlagi, nadzorujemo interaktivno tablo. Dve vgrajeni tipki na miški 

določata funkciji, ki jih izbere uporabnik, poleg normalnega drsenja miške ali funkcijo 

desnega klika [38]. 
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Mimio Tech 

 

Ni potrebno kupovati interaktivne table, da bi jo šola imela. Interaktivni čitalec Mimio 

Tech inovacija to omogoča, saj je edina od naštetih tabel, ki vsebuje prenosni 

pripomoček (slika 3.10), ki se lahko uporablja s katerokoli tablo. Patentirana infrardeča 

in ultrazvočna sezonska tehnologija je nameščena v majhno, lično in nevsiljivo 

nadzorno enoto, ki se jo z vgrajenimi magneti zlahka pričvrsti na tablo. V kombinaciji z 

multimedijskem projektorjem in računalnikom postane popolni interaktivni sistem. 

Vsako belo površino se da spremeniti v interaktivno tablo [43]. 

Je prenosen, tehta cca. 500 g in je dolg 23 cm, tako se ga da spraviti v torbo za 

računalnik, namesti se pa v nekaj sekundah.  

 

 
3.10: Mimio Interactive in Mimio Mouse [38]. 

 

Za pisanje uporabljamo Mimio Mouse, ki ima podobne lastnosti kot pri Mimio Boardu. 

Pisala ni treba povezati z osebnim računalnikom, saj lahko v spominu hrani zapisane 

podatke na tabli, ki se lahko prenesejo na računalnik preko brezžične povezave USB-ja. 

Zaradi notranjega spomina je možno shraniti do 10 ur barvnih zapisov, ko se zapolni, 

prostor je potrebno povezati pisalo z osebnim računalnikom. Snete zapiske je možno 
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natisniti, da se jih ponovno ogledati z učenci v realnem času ali jih dati v souporabo 

preko spleta (share). Napaja se z elektriko iz omrežja ali z baterijami.  

Brisalka, ki je priložena v osnovnem paketu, ima dvojno funkcijo: izbrisati, kar je 

napisano z markerji na tabli, kot tudi tisto, kar je že napisano in shranjeno v sistemu. 

 

Trak White Board 

 

Je bel lepilni trak, ki se lahko nalepi na kakršnokoli podlago (tudi na že obstoječe 

črne/zelene table) in jo s tem spremeni v "piši-briši" tablo ter s pisalom Mimio 

Interaktive v interaktivno tablo.  

 

MimioStudio 

 

Je izobraževalna programska oprema, ki ponuja vrsto inovativnih orodij in intuitivnih 

funkcij, kar omogoča lažje interaktivno učenje in poučevanje. Osvojeno znanje enega 

programa omogoča nadzor vseh MimioClassroom izdelkov. 

Končnica MimioStudia je .ink. Dodatni dodatki pri Mimio so odzivniki (MimioVote), 

dokumentna kamera (MimioView), tablica (MimioPad) [28]. 

 

3.2.6 Wii postane vsestranska interaktivna naprava 

 
Mimio je cenovno najbolj ugodna interaktivna tabla, a s pomočjo igralne konzole Wii se 

da ustvariti še ugodnejšo interaktivno tablo. S pomočjo Wiimota, ki v sebi skriva 

senzorje pospeška in majhno, občutljivo kamero na infrardečo svetlobo, ob brezžični 

povezavi krmilnika (remote) in računalnika se ustvari preprosta interaktivna tabla.   

Ameriški raziskovalec Johny Chung Lee je najbolj znan po svojem delu o razvoju 

Kinecta, ki razširja funkcionalnost krmilnika Wii. Naredil je svojo interaktivno tablo s 

pomočjo krmilnika Wii, ki ga je pritrdil na nosilce in za izvor infrardečega sevanja 

uporabil LED-diodo, vgrajeno v svinčniku. Za uporabo je napisal program, ki povezuje 

gibanje svinčnika z gibanjem miškinega kazalca na računalniškem zaslonu. Wiimote 

povezan z računalnikom s posebnim pisalom omogoča, da katera koli podlaga, na 

katero je projicirana slika, postane interaktivna tabla. Takšen način je mobilen, majhen 

in izredno poceni. Običajna tla, na katera je projicirana slika, postanejo i-tla, stena, i-
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stena itd. Z minimalnim vložkom lahko učitelj skupaj z učenci ustvari i-tablo z Wiijem 

(slika 3.11) [29]. 

 

 
 

3.11: Interaktivna tabla z Wiijem [16]. 

 

3.3 IZMENJAVANJE RAZLIČNIH GRADIV MED UČITELJI, UČENCI 
IN OSTALIMI 
 

Pred uporabo interaktivnih tabel je bilo dovolj, da je učitelj učno pripravo napisal na list 

papirja oz. v Wordu in jo je nato uporabil pri predavanju. Sedaj, ko so v šolah 

nameščene IT, je potrebno dobro razmisliti didaktično gradivo, primerno za uporabo na 

IT, ki nam ne bo vzelo veliko časa [16]. »V okviru nacionalnega projekta E-šolstvo je 

tako predmetno področje za IT s spletnimi učilnicami seminarjev in z vstopno spletno 

skupnostjo zelo olajšalo delo učitelju.« [16, st. 28] 

 

Predmetno področje za i-table je z namenom, da pomaga učiteljem pri sami uporabi le 

teh, omislilo učilnico IT, kjer so zbrana gradiva, ki jih lahko registrirani in uporabniki 

portala Slovensko omrežje [41] najdejo med spletnimi skupnostmi. V tej učilnici lahko 

učitelj najde bogato zbirko gradiv za večino predmetov in področij, katera so nastala na 

seminarju Interaktiven in dinamičen pouk z IT. Spletna učilnica je dostopna vsem, tako 

učiteljem kot tudi učencem in gostom. Razpored spletne učilnice je pregleden, saj so 

poglavja razdeljena glede na programsko opremo, posamezna poglavja pa so razdeljena 

glede na stopnjo šolanja in na posamezne predmete. Najbolj pomembno je to, da se ves 

čas dopolnjuje z novimi gradivi, ki so vedno bolj kakovostna [16]. 

 

Na šolah so nameščene IT različnih proizvajalcev. V ta namen učitelji pri delu z IT 

izdelujejo in uporabljajo gradiva, narejena v različnih formatih. Nekatera programska 
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orodja omogočajo uvoz in izvoz različnih gradiv, a problem nastane pri prenosu, saj se 

ne ohrani celotna podoba gradiva [16]. »Proizvajalci in uporabniki IT se zavedajo tega 

problema, zato je skupina White Working Group9 v svojem dokumentu z naslovom 

Guidelines for effective use of interactive whiteboards10 sporočal o zahtevi BECTE11, 

da bi proizvajalci in ustvarjalci programskih oprem za IT kreirali enoten format (.iwb), 

ki bi omogočil, da se gradiva nemoteno izdelujejo in uporabljajo na kateri koli IT.« [16, 

str. 31] 

                                                 
9 Ustavljena leta 2009 s strani European Schoolnet. Med svojimi člani šteje 13 članov ministrstev iz 
različnih evropskih držav (npr. Anglija, Švica, Italija …). 
10http://moe.eun.org/web/iwbworkinggroup/guidelines;jsessionid=7D29CA0C47A37CE0C88D38097895
15C7#euscribe, stran 9. 
11 British Educational Communications and Technology Agrency. 
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Preglednica 3.2: Uvozi in izvozi različnih programskih oprem [16]. 

 

Programska oprema Omogoča uvoz iz Omogoča izvoz v 

Smart Notebook (.notebook) .ppt, .flp, .iwb ppt, pdf, htm, .jpg, .bmp, .iwb 

Promethean Acive Studio 

(.flp) 

.ppt ppt, .doc, pdf, htm, swf 

Promethean Active Inspire 

(.flipchart) 

ppt, .notebook .pdf 

Interwrite (.gbw)  pdf, ppt, bmp, jg, gif, tiff, png, html 

Mimio (.ink) iwb, .doc, ppt, pdf, .flipchart, 

.notebook 

html, bmp, gif, jpg, png, tif, wmf, 

iwb, pdf 

Hitachi (.yar) bmp, png, jpg, gif, tif, wmf, svg, 

doc, pdf, xls, avi, wmv, ppt, iwb 

htm, bmp, jpg, png, pdf, ppt, iwb 

 

 

3.3.1 Uporabnost IT v OŠ pri nas 

 

Uporaba interaktivnih tabel je resno zaživela v slovenskih izobraževalnih zavodih šele z 

razpisi MIZKS (2008, 2009), ki je s sofinanciranjem produktov omogočilo 50 odstotkov 

nižje cene produktov. Prav tako se je v letih od 2008 do 2009 z interaktivnimi tablami 

različnih proizvajalcev opremilo preko 500 osnovnih in srednjih slovenskih šol. Prav 

zaradi sodelovanja MIZKS v opremljanju šol z interaktivnimi napravami v 

opremljenosti učilnic prednjačijo osnovne šole, potem jim sledijo srednje, najmanj pa so 

z njimi opremljene višje in strokovne šole ter fakultete [11]. 

 

Naše osnovne šole so po lansko letni raziskavi z interaktivnimi tablami že v veliki meri 

opremljene. Ministrstvo šolam dobavlja komplete, kar pomeni po dve interaktivni tabli 

in interaktivno tablo ali čitalec (npr. Mimio). Šole se največkrat odločajo za čitalce 

zaradi nižje nabavne cene, pri tem pa ne upoštevajo, da je programska oprema za 

interaktivne table po vsebini bogatejša. Šole, ki tablo dobavljajo preko MIZKS, ne 

morejo vplivati na vrsto dobavljene table, saj MIZKS preko razpisa določi dobavitelje 

interaktivnih tabel. Največ interaktivnih tabel je postavljenih na predmetni stopnji (v 

učilnici za matematiko, angleščino in kemijo), na razredni pa manj [9]. 

 

Žal pa manj kot polovica učiteljev uporablja IT [9]. Poleg tega jih večina uporablja 

kljub temu, da ne poznajo programske opreme v celoti in prav, zato so gradiva v večini 
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pripravljena z osnovnimi orodji. Za uporabo IT in njihove programske opreme se 

učitelji v večji meri samoizobražujejo. Prednost nekaterih IT je ta, da ponujajo že 

pripravljena gradiva (Smart Board- Svarogova gradiva), ki so našteta v poglavju 3.2.1  

Smart Board.  

 

Na slovenskih šolah so najbolj prisotne Prometheanove IT, sledijo table Interwrite, 

Smart in Hitachi, nekateri učitelji pa ne vedo, katere vrste table imajo na šoli [9]. 

 

3.4 DIDAKTIČNA UPORABNOST 
 

Večina analiz, ki se ukvarjajo z IT, ugotavlja potencialne pozitivne vidike uporabe te 

tehnologije za pouk. Smith in soavtorji so analizirali IT kot sredstvo za kakovostnejše 

poučevanje in kot sredstvo za podporo učenju ter pri tem opredelili nekatere potencialne 

prednosti interaktivne table pri poučevanju in učenju [42]. Pri tem lahko izpostavimo 

nekoliko prirejene in dopolnjene prednosti uporabe interaktivne table (I- VI), ki so v 

nadaljevanju podrobneje opisane [30].  

 

(I) Interaktivnost in učinkovitost 

 

 Ena največjih pedagoških prednosti IT, ki deluje kot učno orodje, je njena 

interaktivnost, pri čemer ločujemo fizično in pedagoško interaktivnost. Pri fizični 

interaktivnosti s tablo, bodisi učitelja ali učenca, gre hkrati tudi za učinkovitost, posebej 

v primerjavi z "običajnimi" IKT (računalnik in projektor), saj je pri interaktivni tabli 

možna kontrola procesov z dotikom "ekrana" oz. table (upravljanje z besedilom, 

slikami, različnimi viri itd.), kar predstavlja poleg vizualnega  tudi t. i. kinestetično 

učenje (fizični akt dotika aktivira različne procese in utrdi učno vsebino). 

 

Učitelj se s fizično interakcijo srečuje vsak dan, a pri učencih je različno. Nekateri 

učitelji jih ne radi oz. v manjšem obsegu vključujejo vanjo, saj nekateri učenci 

upočasnijo hitrost pouka ali pa zaradi morebitnega povzročanja dolgčasa učencev. 

Dejstvo je, da najstniki bolj neradi zapuščajo svoje sedeže kot mlajši učenci in da imajo 

nekateri učenci težave oz. zadrške pri delu z interaktivno tablo. Kljub vsemu se učitelji 

trudijo vključevati učence v fizično interakcijo s tablo. 
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Poleg fizične interakcije je pomembna tudi t. i. pedagoška oz. didaktična interakcija. 

Interaktivne table krepijo oz. poudarjajo interakcijo učitelj ˗ učenec [42]. Predvsem 

spodbuja učence, da ponujajo odgovore na vprašanja, ki se, če so pravilna, zaznamujejo 

na interaktivni tabli, kar je močan vizualen in pojmovni izziv prikazanih informacij in 

učnih virov. Pasivne metode poučevanja postanejo tako aktivne. Predavatelji z 

interaktivnimi pristopi in uporabo e-gradiv učence sistematično spodbujajo 

(vključujejo) k aktivnemu sodelovanju pri izgradnji znanja. S pomočjo interaktivnih 

tablic, digitalnih kamer in glasovnih sistemov lahko učitelj doseže še bolj kakovostno 

interaktivnost [30].  

 

(II) Fleksibilnost in raznovrstnost  

 

 Učitelji vedno bolj ugotavljajo, da je tabla fleksibilen pripomoček za vse starostne 

skupine in tipe učencev. Dokazana je relativna enostavnost manipulacije, uporaba že pri 

najmanjših otrocih, saj ni potrebna fina motorika, kot jo zahteva miška. Je raznovrsten 

pripomoček v smislu možne vsebine pouka in dejavnosti, ki jih ponuja [30]. 

Fleksibilnost je izredno dobrodošla v trenutnih možnostih preskokov na že predelano 

gradivo (za osvežitev spomina), kar je še posebej pomembno za manj sposobne in 

učence s posebnimi potrebami [30].   

 

(III) Multimedijske/multimodale oz. multisenzorne predstavitve 

 

Pri učenju z IT lahko učitelj uporabi več čutov, kot so vizualni, avditivni in pri 

interaktivnih nalogah tudi kinestetični. V primeru, ko si učenci katero snov težko 

predstavljajo, je tu zelo dobrodošla uporaba avdio in video posnetkov. Velika prednost 

interaktivnih tabel je, da so povezane z internetom, kar omogoča aktivno in dinamično 

izvajanje izobraževanja. 

 

Možna je uporaba zelo raznolikih vrst gradiv (variabilnost) in možnost upravljanja z 

njimi (kombiniran pristop). Omogočeno je nagovarjanje različnih tipov učencev oz. 

učencev z različnimi učnimi stili; kot npr. navaja Thomas (2003), je za pouk modernih 

tujih jezikov zelo učinkovito mešanja vizualnih in slušnih informacij. 
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Vsi vidiki, tudi sicer pomembne vizualizacije v izobraževanju, pri IT pridejo še posebej 

do izraza (velikosti, vidljivosti in jasnosti podob na interaktivni tabli). Paziti je 

potrebno, da ne postane veliko informacij preveč informacij, kar zna biti za učence 

konfuzno in komplicirano [30].   

 

(IV) Razvijanje IKT (digitalnih) spretnosti 

 

Z uporabo IT se razvija učiteljeva in učenčeva IKT (digitalna) spretnost. Med razlago 

učitelj upravlja z IT, učenci to rokovanje opazujejo, saj je lažje slediti premikom pisala 

na IT, kot kazalčku računalniške miške na malem ekranu, in kasneje tudi sami 

preizkušajo in osvajajo (Smith in drugi, 2005). IT omogoča učiteljem neposreden stik z 

učenci, saj so lahko obrnjeni proti razredu [30].  

 

(V) Motivacija za učenje in poučevanje 

 

Je največkrat in najširše oglaševana prednost IT, ki velja tako za učence kot za učitelje. 

Smith in soavtorji pripisujejo motiviranost IT, saj je učna ura prijetnejša in zanimiva, 

pouk je hitrejši, bolj zabaven in vznemirljiv, kar ne nazadnje vpliva tudi na odnos do 

predmeta. Ob uporabi IT je tudi pozornost učencev večja in boljše je njihovo vedenje. V 

primeru, da učitelji IT ne izkoristijo v dejanski, praktični in konstantni uporabi ter 

izpopolnjevanju, lahko začetno navdušenje hitro mine [42]. Velik vpliv pri uporabi IT 

ima tudi kakovostna tehnična podpora [30]. 

  

Pri motivacijskem vidiku ne smemo zanemariti dejstva, da bo ta potencialna prednost IT 

prešla, če ne bo več novitet in bo postala običajna vsakodnevna praksa v celotnem 

izobraževanju [30]. 

 

(VI) Podpora učiteljevemu načrtovanju, razvoju gradiv in refleksiji  

 

»Interaktivna tabla je dobra podpora tudi pri načrtovanju učiteljevega dela in razvijanju 

učnih gradiv.« [30, str. 87] Vsak učitelj potrebuje določen čas, da postane tehnično 

dovršen za pripravo učnih ur z IT. Tuji avtorji so na podlagi mnogih učiteljev zaključili, 

da se je čas za načrtovanje pravzaprav zmanjšal predvsem zaradi možnosti ustreznega 

shranjevanja, izmenjave gradiv ter predvsem ponovne uporabe učnih gradiv. Na začetku 



 44

naj bi bil vložen dodaten čas za pripravo, kar je tudi značilno za IKT. Za učiteljev 

profesionalni razvoj je torej velikega pomena uporaba, izmenjava gradiv predvsem pa 

možnost hranjenja "dopolnjenih" učnih ur. To omogoča temeljito refleksijo lastnega 

dela in analizo posameznega razreda iz leta v leto. Na različnih portalih si lahko učitelji 

med seboj izmenjujejo raznolika gradiva, kar še olajšajo priprave učiteljev na pouk [30]. 

 

 
3.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI INTERAKTIVNE TABLE 
 

 Uporaba klasičnih tabel je povsod enaka, saj učitelj na tablo med razlago s pisalom piše 

ali riše po tabli. Ko je tabla vsa popisana, jo je potrebno izbrisati in šele potem lahko 

nadaljuje s pisanjem oz. risanjem. Ta pristop je dokaj enostaven in učinkovit in prav 

zato se je tudi obdržal toliko let, ni pa preveč praktičen. Največja prednost IT je, da 

lahko učitelj skice in razlage uporabi takoj po tem, ko je tabla izbrisana ali celo na 

drugih predavanjih na isto temo.  

 

 Elektronska tabla predavatelju omogoča vse, kar omogočajo navadne klasične table in 

še veliko več. Kredo oz. marker je zamenjalo elektronsko pisalo, s katerim se lahko piše 

in riše na tablo, v pomoč pa je še paleta različnih barv in debelin pisala.  

 

 Poleg shranjevanja predavanj se lahko elektronska tabla uporablja kot projektor, le da 

je uporaba table še lažja od uporabe projektorja, saj nam za uporabo ni potrebno hoditi 

do računalnika, ampak se lahko vse naloge izvedejo s pisalom, ki prevzame vlogo 

miške. Odstotnim učencem je možno poslati narejene zapiske po elektronski pošti, 

vendar se učitelji tega raje izogibajo. Nekatere elektronske table imajo možnost, da se 

zapiski, narejeni na njej, natisnejo in se pred tiskanjem lahko z računalnikom tudi 

dodajajo opombe [30].  

 

Velika prednost za učitelje je ta, da si lahko doma oziroma vnaprej pripravijo 

predstavitve ali naloge. Le-te lahko vsebujejo besedilo, slike, zemljevide, povezave do 

drugih datotek (avdio, video posnetkov, grafov itd.). 

 

 Po učiteljevih izkušnjah se učenci s pomočjo IT lažje učijo, saj si lažje zapomnijo 

podatke. Učenci tudi lažje sodelujejo pri uri, saj jim ni potrebno ves čas slediti nareku in 
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zapisovanju povedanega, kot je to potrebno pri klasični tabli. Uporaba IT pri frontalnem 

preverjanju znanja omogoča, da učitelj kaj hitro dobi povratno informacijo s strani 

učencev. Med reševanjem nalog je medsebojna pomoč med učenci bolj pogosta. 

 

Tako kot vsaka stvar ima tudi elektronska tabla svoje slabe strani. Med njimi je gotovo 

cena, saj so klasične table bistveno cenejše, poleg tega elektronske table potrebujejo 

elektriko in ne morejo stati kjerkoli. Za samo delovanje IT je potrebna tudi povezava z 

računalnikom, (USB) kabel je pri nakupu že vključen v ponudbo ali imajo table celo 

brezžično povezavo.  

 

Nekatere table morajo biti nameščene na steno, ker so občutljive na premikanje in jih je 

potem potrebno vedno znova usmerjati. Največji problem je programska oprema, saj 

nekatere IT lahko uporabljajo le lastno programsko opremo in to omogoča sodelovanje 

le med tistimi učitelji, ki uporabljajo table istega proizvajalca (pri nekaterih tablah je že 

mogoče uvoziti datoteke narejene v drugačnem programu). Kljub njeni interaktivnosti 

lahko pretirana uporaba privede do tega, da se učenci naveličajo [32]. 

 

Jereb in Jug (156) menita, da se bo učna tehnologija pri pouku učinkovita uporabljala le, 

če bo nje uporaba podredila didaktičnim načelom in če se bo v skladu z njimi preudarno 

kombinirala z drugimi učnimi pripomočki, s klasičnimi učnimi oblikami, metodami in 

organizacijo pouka [33]. 
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Preglednica 3.3: Pregled najbolj uporabnih IT pri nas, kjer pomenijo: : A - analogna-uporovna 
tehnologija, E/K - elektromagnetna in kapacitivna tehnologija, E/IR: elektromagnetna tehnologija in 
infrardeča tehnologija, IR - infrardeča svetloba (laser ali ultrazvok) tehnologija in IR/U : infrardeča in 
ultrazvočna senzorska tehnologija. 
  

Ime 
podjetja 

(razvijalec
) / njihove 

IT 

Princip 
delovanja 

Dodatki 
IT 

Operacijski 
sistem in 

programska 
oprema 
(kratica) 

Prednosti Slabosti Cena/ 
EUR 

Smart 
Technologie

s / 
 Smart 
Board. 

A Kamera, 
pisalo, 
tablica, 

odzivnik in 
i-mizica. 

Windows, 
Mac, Linux 

 
Smart 

Beležnica 
(.notebook) 

Delo s prsti in 
pisalom, že  
pripravljeno 

gradivo, 
kompatibilnost 

(uporaba gradiv, 
ki so izdelani v 

drugih 
programih, .flp 

in .iwb). 

Nizka 
stopnja 

odpornosti 
na močne 
udarce. 

 

850- 
5490  

Promethean/ 
Active 
Board 

E (300 
PRO) / K 

(500 PRO) 

Pisalo, 
Palica, 

Interaktivna 
tablica, 

Odzivnik, 
Kamera  

in 
Interaktivna 

mizica. 
 
 

Windows, 
Mac, Linux 

 
ActivInspire  

(.flp) 
 

Premikanje s 
prstom in s 
peresom, 

gradiva na 
spletu, 

sprememba 
jezika, 

kompatibilnost 
(,,notebook). 

Le 
ActivBoard 

500 
omogoča 

premikanje 
predmetov s 

prstom, 
obvezna 

nadgradnja 
programa. 

1500 - 
5000  

eInstruction 
/ IT Dual 
Board, 

Interwrite 
Touch 
Board 

E/IR  Pero, palica 
tablica, 

odzivniki in 
kamera. 

 

Windows, 
Mac, Linux 

 
Interwrite 

Workspace 
(.gbw) 

Možna uporaba 
že pripravljenih 

animacij, 
kompatibilnost  

(.ppt, Word, 
itd). 

Včasih 
težave s 
peresi, 

 obnavljanje 
programske 
opreme in  

ne omogoča 
nikakršnega 

uvoza iz 
drugih 

programskih 
oprem IT. 

800 - 
1500  

Hitachi / 
StarBoard  
modeli so 

FX, 
FXDUO in 
FXTRIO 

IR/UZ Elektronsko 
pisalo, 
tablica, 
Kamera, 

Odzivniki. 

Windows, in 
Mac. 

 
StarBoard 

(.yar). 

Na tabli lahko 
delajo tri osebe 

hkrati. 

Ne omogoča 
uvoza iz 

flipcharta, 
notebooka, 

inka. 

1000-
3000  

Mimio / 
Mimo 
Board, 
Čitalec in 

Mimio 
Tech. 

IR/UZ Odzivnik, 
kamera, 

tablica in  
Pisalo. 

Windows, 
Mac in Linux. 

 
MimioStudio 

(.ink). 

Cenovno 
najbolj ugodna 

IT. 
Večnamenska 
tabla, uvoz iz 

.iwb, .flipchart, 
.notebook. 

Problem pri 
pisanju, ko 
ne zazna 

vseh potez in 
pride do 

napačnega 
črkovanja.  

600 – 
1650 

Nintendo / S 
pomočjo 

Wii-ja lahko 
postane 

katera koli 
podlaga IT 

IR Narejeno 
pisalo in 
palica. 

Windows, 
Mac in Linux 

 

Najugodnejša 
IT do sedaj in 

katera koli 
ravna podlaga 
lahko postane 

IT. 
 

Bolj 
zahteven 
način, ni 

izobraževaln
ih virov in 

občutljiva na 
sončno 

svetlobo. 

 150  
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3.6 SODOBNI POUK TIT 
 

Vedno več osnovnih šol se zavzema za širjenje uporabe IKT tehnologije in s tem raste 

število interaktivnih tabel po učilnicah na vseh razrednih stopnjah. Vsi vemo, da 

informacijska tehnologija ne more nadomestiti učiteljev. Njihova vloga se sicer 

spreminja, tako kot se v informacijski družbi spreminja celotna družba. Učitelj prinaša v 

izobraževalni proces modrost, izkušnje in perspektivo, učenci ideje, svežino ter 

drugačne poglede, kar je velik izziv za učitelje, informacijska tehnologija pa hitrost in 

zanesljivost obdelovanja podatkov. 

 

Uporaba novih medijskih tehnologij v učnem procesu kaže na to, da je učinek 

računalnika in interneta pri šolskem učenju v veliki meri odvisen od tega, kako učitelji 

te medije vključijo in spremljajo pri pouku. Prav za šibkejše učence bi bila lahko 

uvedba računalnika in interneta v šole velikega pomena, a pri tem je bolje, da učitelji 

niso v pomoč in podporo pri zagotavljanju kompetentnega upravljanja teh medijev.  

Večina ljudi se ne zaveda, da sama tehnologija ne bo rešila problema, saj računalnik ne 

zmore nobenega opravila, ki ga ne bi zmogel človek. Prednost računalnika je, da je pri 

delu hitrejši in zanesljivejši. Učinkovitost računalnika je vidna, ko učitelj zna njegove 

prednosti in z njim povezane informacijske tehnologije izrabiti in nagraditi s svojim 

znanjem in spretnostmi. Najbolj pomembno je, da pri uporabi vseh teh sposobnosti zna 

poiskati pot do rešitve [33]. 

 

Poučevanje tehnike in tehnologije v osnovni šoli se nenehno spreminja. Zaradi 

nenehnega razvoja IKT je potrebno tudi poučevanje v šoli temu ustrezno prilagajati. Pri 

TIT se že uporabljajo različni računalniški programi, kot so Word, Google SketchUp, 

ciciCAD, Kalkulacije ter internetno omrežje, saj so učenci z njihovo uporabo pri pouku 

bolj motivirani, delajo diferencialno, novih računalniških programov pa se večinoma 

hitro in z lahkoto učijo. Za uporabo teh programov ne potrebujemo IT in so učenci tudi 

brez nje motivirani [34]. 

 

Pri obravnavi nove učne snovi se velikokrat uporablja frontalna oblika, saj gre za 

posredovanje strokovnega znanja, ki je nujno potrebno za usvojitev snovi. V takih 

primerih je uporaba IT veliko bolj učinkovita od klasične table, saj učitelj lahko naredi 

motivacijsko sliko, kjer učenci odkrivajo s pomočjo zavese ali pa s pomočjo čarobnega 
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pisala, ki potemni del slik, glavni del pa ostane svetel. Učitelj ima neskončne možnosti, 

kako predstaviti novo snov, edini pogoj za uspeh je, kot vedno, ustvarjalnost učitelja 

[35].  

 

Vsa do sedaj učna pomagala so združena v en sam pripomoček, interaktivno tablo. 
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4 INTERAKTIVNA IZOBRAŽEVALNA 
PROGRAMSKA ORODJA 
 

Vsa nova tehnologija, kamor sodi tudi interaktivna tabla omogoča široko uporabo 

interaktivnih programskih oprem. Učitelji lahko s pomočjo programov popestrijo učno 

uro ter učencem bolj približajo učno snov, kjer sami pridejo do ugotovitev. Kljub temu 

da interaktivni izobraževalni programi omogočajo precejšnjo avtonomijo in 

ustvarjalnost, pa vendar večina poteka po določenih programskih scenarijih.  

 

Prav v ta namen so izdelovalci iger razvili nov tip iger, ki jih imenujemo odprti svet 

oziroma peskovniki (angleško sandbox), in so v zadnjih letih postale skorajda 

prevladujoča vrsta. V peskovniku je igralcu ponujena določena mera svobode pri 

odločanju o tem, kaj bo počel in kako se bo zadeve lotil in si sam ustvari svojo lastno 

zabavo z orodji, ki so na voljo. Omogoča, da pohajkuje in spreminja virtualni svet po 

svoji lastni volji. V peskovniku igre nimajo zgodbe ali drugih vidikov, ki naj bi igralca 

vodila k cilju. To je ustvarjalna oziroma napredovalna igra [45].   

 

Danes živimo v svetu, kjer si lahko učenje olajšamo ali pa popestrimo z različnimi 

elektronskimi napravami. Že sama IT je nekaterim učiteljem popestrila učne ure ter 

omogočila učencem, da je nezanimiva snov postala bolj zanimiva in razumljiva. Sama 

IT ni dovolj uporabna, zato je potrebna programska oprema, ki omogoča uporabo le te. 

Problem nastane, ko želimo, da imajo tudi učenci možnost delati oz. ustvarjati na 

interaktivni način. Da bi vsak učenec naložil programsko opremo, ki jo ima IT, je 

potrebno imeti interaktivno tablico, ki pa po končani uri ostane v šoli. Za ta problem 

obstaja alternativni način. Danes ni učenca, ki ne bi imel pametnega telefona ali tablice, 

in glede na to, da jih večina uporablja za igranje iger, so tu tudi te poučne, ki se 

imenujejo peskovniki.  

 

Igre odprtega tipa oziroma peskovniki so drugačne od ostalih računalniških iger. Prav 

zaradi te odprtosti lahko učenec ustvarja in poizkuša, kar ga na koncu pripelje do 

ugotovite.  Druge računalniške igre imajo zgodbo in vodijo igralca do cilja, medtem ko 

peskovniki nudijo igralcu odprt svet za raziskovanje. S pomočjo orodij si lahko sam 

ustvari zgodbo, kot želi, in si ustvari lastno zabavo. 
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Za pametne telefone z operacijskim sistemom Android je na svetovnem spletu 

razpoložljivih kar nekaj raziskovalnih iger. Primeri nekaterih peskovnikov: Craft play 

share, Phyzicle Sandbox, The Elements itd. Pri Craft play share imamo vlogo Boga, kjer  

ustvarjamo svet za življenje in z enim prstom lahko tudi vse uničimo [48]. Phyzicle 

Sandbox je dvodimenzionalna fizikalna igra, kjer lahko uresničimo svojo domišljijo. Z 

orodji, ki so na voljo lahko naredimo svoje stvaritve in jih delimo s prijatelji [47]. V 

The Elements raziskujemo in preizkušamo primere, prav tako tudi v peskovniku vsi 

elementi reagirajo, kot reagirajo v resničnem življenju; na primer tako, da olje plava na 

vrhu vode, pri pesku se upošteva zakon težnosti [46].  

 

Prednost zgoraj naštetih peskovnikov je ta, da so  uporabni v osnovni šoli, kjer z njimi 

lahko ponazorimo kemijske elemente pri kemiji. Poleg tega so tudi brezplačni. Edina 

slabost je, da so v relativno slabi ločljivosti, kar zmanjšuje njihovo uporabnost. So tudi 

brezplačni peskovniki, kjer je ločljivost boljša, a te bolj pridejo v poštev pri sprostitvi in 

ne samemu poučevanju. 

 

Algodoo je primer peskovnika, kjer je resolucija dosti boljša (slika 4.1). Poleg 

ločljivosti je njegova prednost še v barvitosti, prijaznem uporabniškemu vmesniku ob 

hkratni  brezplačni uporabi [50]. V nadaljevanju sledi podrobna razlaga peskovnika 

Algodoo. 

 

 
Slika 4.1: Program Algodoo. 
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4.1 ALGODOO 
 
Algodoo je edinstvena 2D-programska oprema iz družine Algorgy Simukation AB12. 

Programsko opremo je možno naložiti na osebni računalnik ali na tablico. Trenutno 

lahko samo uporabniki Applovih tabličnih računalnikov naložijo omenjeno aplikacijo 

[50]. Je zasnovan na igriv, animiran način in ima različna orodja za ustvarjanje 

interaktivnih prizorov. Sam program temelji na najnovejših tehnologijah za interaktivno 

več fizikalno simulacijo s številnimi dodatki za mehaniko in visoko učinkovitimi 

številčnimi metodami. Učenci na zabaven in poučen način spodbujajo svojo 

ustvarjalnost in pri tem pridobivajo motivacijo za nova znanja [49].  

 

Omogoča uporabo preprostih risalnih orodij za ustvarjanje, urejanje, nalaganje in 

kopiranje različnih scen v dvodimenzionalnem prostoru. Najbolj priporočljiv je za 

uporabo pri predmetu fizike, saj omogoča prikazovanje vseh vrst vektorskih stimulacij s 

preprostimi premiki, ki potekajo po fizikalnih zakonih. S spreminjanjem fizikalnih 

količin se posledično spremeni tudi potek scene. Prikazujemo lahko lastnosti trdih teles, 

tekočin, gonil, gravitacije, zvez, trenja, pršenja, laserskih žarkov, optičnih pojavov in 

delovanje motorjev. Prednost programa je povezovanje v skupnost, ki nudi veliko 

količino že narejenih scen in zanimivih posnetkov s portala YouTube. Med glavne 

uporabnike sodijo predvsem učitelji, animatorji in znanstveni centri [49]. 

 

4.1.1  Algodoo pri pouku TIT 

 

Med že našteto programsko opremo bi lahko dodali tudi Algodoo. V preglednici 4.1 je 

vidno v katerem vsebinskem sklopu po razredih, bi bila uporaba Algodoa smiselna pri 

sklopu predmeta tehnika in tehnologija. Najbolj primerna in enostavna uporaba 

Alogodoa bi bila pri vzvodu, gonilih in pri motorju z notranjim izgorevanjem. Način 

uporabe je podan v naslednjem poglavju.  

                                                 
12 Je vodilni ponudnik programske opreme in  storitev za simulacijo, ki predvsem temelji na  interaktivno 
fiziko. http://www.algoryx.se/  
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Preglednica : 4.1: Vsebinski skopi po razredih, kjer lahko uporabimo programsko opremo Algodoo [59]. 
 
GRADIVA IN OBDELAVA (tehnologija) 
6. razred 7. razred 8. razred 

Les 
• Preizkušanje lastnosti 

lesa 

  

  
TEHNIČNA SREDSTVA 
6. razred 7. razred 8. razred 

• Glavni sestavni sklopi 
stroja in njihova vloga 

• Uporaba gonil za 
zmanjševanje 
števila vrtljajev 
(zobniško, 
polžasto) 

Motorji: 
• utemeljitev zahteve po 

motorjih, 
• proučevanje motorjev z 

notranjim zgorevanjem 
Gonila: 

• vrste gibanj na napravah in 
strojih, 

• sestava, delovanje in uporaba 
ročičnega, zobniškega, 
polžastega in verižnega 
gonila 

• prestavno razmerje 
• gonila na kolesu 
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5 PRIMERI UPORABE  ALGODOA 
 

V poglavju so podani primeri uporabe programske opreme Algodoa za namen 

poučevanje tehnike in tehnologije v osnovni šoli za tematska področja vzvod, gonila in 

motor z notranjim izgorevanjem. Za vsako tematsko področje podajamo primere na 

enoten način (a˗c). Predlogu naloge (a) sledi način izvedbe (b), zaključujemo pa z 

rezultati in ugotovitvami (c). 

 

5.1 VZVOD 
 
Učenci v 6. razredu spoznajo, da nam različna orodja, stroji in naprave pomagajo pri 

različnih opravilih. Tako učenci s pomočjo preučevanja tehniških predmetov spoznajo 

osnovne elemente naprav in strojev (vzvod, členek, ročica, ležaj, gonila).  

 

Operativni učni cilji, ki si jih lahko zastavimo ter jih dosežemo s pomočjo programske 

opreme Algodoa [55], so : 

• opredelijo vzvod in razložijo njegovo vlogo (O1), 

• vzpostavijo ravnovesje na gugalnici z različnimi snovmi in dolžinami ročic, 

(O2) 

•  opredelijo os, vrtišče, ročico, členek in nihajni drog (O3), 

• razložijo nalogo osi in gredi (O4) in 

• poiščejo vzvode pri različnih napravah in strojih ter razloži njihovo vlogo 

(O5). 

 

Poznamo več vrst vzvodov, ki se razlikujejo po dolžini ročice, usmerjenosti naše sile in 

po vrtišču. Vsak vzvod je uporaben za določeno vrsto dela. V nadaljevanju sledi razlaga 

različnih vzvodov (enakokraki in raznokraki tipa 1˗3). Za vsak vzvod je določeno tudi, 

katere operativne cilje lahko dosežemo.  
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5.1.1 Enakokraki vzvod oz. gugalnica 

Pri enakokrakem vzvodu sta obe ročici enako dolgi, in če želimo, da je v ravnovesju, 

mora biti sila enaka sili bremena [53]. 

 
(a) Naloga: O2˗O4. Pri prejšnji uri smo iz lesa naredili gugalnico prevesnico, s katero 

smo ugotavljali njene lastnosti. Sedaj bomo naredili interaktivno tehtnico. 

 Lesena letev pri tehtnici naj bo pravokotnik, dolg 5 m in širok 0,5 m. Na vsakih 0,25 m 

proti obema krajiščema postavimo kvadrate s stranico 0,125 m, tako da na vsakih strani 

dobimo 10 kvadratov. Na sredino lesene letve postavimo os, iz osi postavimo ozek 

pravokotnik (igla), ki bo kazala, kdaj je tehtnica v ravnovesju. Na obeh koncih letve 

naredimo še dva pravokotnika dimenzij 0,625 m in 0,125 m in ju postavimo na lego št. 

1. Na ta pravokotnik bomo obešali uteži (slika 5.1).  

Kaj se zgodi, če na eno stran tehtnice obesimo utež? Kako lahko tehtnico postavimo v 

ravnovesje? Poimenuj dele tehtnice, pomagaj si s sliko 5.1. 

 

 
Slika 5.1:  Tehtnica v ravnovesju. 

 

(b) Izvedba: Na izdelano tehtnico postavimo na levo stran utež 3 kg. V ravnovesje jo 

lahko spravimo, če med stimulacijo krak, kjer je utež, dvignemo ali pa desno stran 

potisnemo navzdol. Torej bo tehtnica v ravnovesju z našo pomočjo. V nasprotnem 

primeru si pomagamo z utežmi, ki so na voljo, tako da na desno stran tehtnice 

postavimo utež 3 kg in tehtnica je v ravnovesju. 
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(a)  (b)  

Slika 5.2: (a) Tehtnica v neravnovesju in (b) Tehtnica v ravnovesju. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve: Pri enakokrakem vzvodu sta obe ročici enako dolgi. 

Tehtnica bo v ravnovesju, ko bo rdeča igla iz vrtišča povezana z zeleno iglo (slika 5.2 

(b)), kar pomeni, da je teža na levi strani enaka desni. Tehtnica ostane v ravnovesju tudi 

takrat, ko ni obremenjena (slika 5.1). Slika 5.2 (a) prikazuje tehtnico, ki ima na levi 

strani breme 3 kg, na desni pa nič. Neravnovesje nam prikazuje tudi igla, ki je 

odmaknjena od zelene igle. S pomočjo nalog, ki smo jih naredili,  lahko določimo dele 

tehtnice (slika 5.3). 

 

 
Slika 5.3: Deli tehtnice. 

 

(a) Naloga: O2. Na  levo stran tehtnice obesimo na drugi kvadrat utež z maso 4 kg. 

Kam bi morali obesiti enako utež na drugi strani, da bi bila tehtnica spet v ravnovesju? 

Če na levo stran obesimo dvojno utež, na kateri kvadrat na drugi strani bi morali obesiti 

enojno utež, da bi tehtnico uravnovesili? 
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Če na osmi kvadrat obesimo enojno utež z maso 1kg, na kateri kvadrat na drugi strani bi 

morali obesiti dvojno utež z maso 2kg, da bi tehtnico uravnovesili? Na kateri kvadrat na 

drugi strani bi morali obesiti štirikratno utež, da bi bila tehtnica v ravnovesju? 

 

(b) Izvedba. Na levo stran tehtnice na drugi kvadrat  obesimo utež z maso 4 kg, prav  

tako tudi na desno stran, da bo tehtnica v ravnovesju.  

Če na drugi kvadrat obesimo dvojno utež (2 kg), bomo na četrti kvadrat obesili enojno 

utež 1kg, da bo tehtnica v ravnovesju (slika 5.3). 

 
Slika 5.3: Tehtnica v ravnovesju z različnima masama. 

Če na levo stran obesimo enojno utež na osmi kvadrat, bomo potem dvojno utež obesili 

na četrti kvadrat (slika 5.4). Štirikratno utež pa bi obesili na drugi kvadrat, da bo 

tehtnica v ravnovesju. 

(a)  (b)  

Slika 5.4: (a) Tehtnica v ravnovesju z enojno in dvojno maso in (b) Tehtnica v ravnovesju z enojno in 

štirikratno maso. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve. Če želimo, da sta obe ročici enko dolgi, mora biti masa oz. 

utež na obeh ista, v našem primeru 4 kg. Pri primeru, kjer imamo na drugem kvadratu 

obešeno dvojno utež, bo na drugi strani na četrtem kvadratu  enojna utež in tehtnica bo 

spet v ravnovesju. S pomočjo slike 5.4 (a) in (b) pridemo do ugotovitve, da bo tehtnica 

v ravnovesju tudi, če na eni strani povečamo težo in zmanjšamo razdaljo, vendar 

moramo na drugi strani zmanjšati težo in povečati razdaljo. Tehtnici lahko tudi rečemo 
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vzvod, ker ima vrtišče in enak namen kot vzvod, saj s tehtnico želimo dvigniti breme na 

drugi strani. Obe sili sta enako veliki, kar pomeni: če želimo dvigniti breme na levi 

strani, je potrebna ista velika sila na desni strani. 

 

5.1.2 Raznokraki vzvod tipa 1 

 
V prejšnji nalogi smo spoznali enakokraki vzvod, kjer sta obe ročici enako oddaljeni od 

vrtišča. Slika 5.5 prikazuje raznokraki vzvod tipa 1, za katerega je značilno, da ima 

breme krajšo ročico, sila, s katero premagujemo to breme, pa daljšo [53]. V nalogi 

želimo pokazati, kako lahko vzpostavimo ravnovesje, kljub temu da sta ročici različno 

oddaljeni od vrtišča. 

 
Slika 5.5: Raznokraki vzvod tipa 1[54]. 

 

(a) Naloga: O1, O2. Na oba zadnja kvadrata tehtnice obesimo različni uteži. Na levi 

strani je utež z maso 3 kg, na desni pa 1 kg (slika 5.6). Kako postaviti ravnovesje, ne da 

bi premaknili utež z maso? 

 
Slika 5.6: Tehtnica v neravnovesju. 
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(b) Izvedba. Če ne smemo premikati uteži, nam preostane le še opornik, v našem 

primeru os. Poskusimo najprej premakniti os za en kvadrat v desno od središča. Kaj se 

zgodi? Poskusimo premakniti os za tri kvadrate v desno. Kaj se sedaj zgodi? 

Pri prvem primeru, ko premaknemo za en kvadrat v desno, se tehtnica še več prevesi na 

levo stran, kar pomeni, da je leva stran še težja, kakor je bila prej (slika 5.7 (a)). Ravno 

tako se zgodi tudi pri tretjem kvadratu, le da se tehtnica še bolj prevesi na levo. 

Iz tega vidimo, da je treba opornik premakniti v levo stran. Tako kot pri prejšnjem 

primeru, poskusimo najprej premakniti opornik za en kvadrat v levo. S premikom osi v 

levo vidimo, da smo bližje ravnovesju tehtnice. S postavitvijo osi na drugi kvadrat, 

postavimo tehtnico v ravnovesje, ne da bi premikali utež (slika 5.7 (b)). 

 

(a)  (b)  

Slika 5.7: (a) Os (opornik) premaknemo v desno in (b) Os premaknemo v levo. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve. S poskušanjem pridemo do ugotovitve, da lahko tehtnico 

postavimo v ravnovesje tudi s premikanjem opornika. Da postavimo ravnovesje, bo utež 

z večjo maso bližje oporniku. Iz tega sledi, da ima večja utež krajšo ročico kakor manjša 

utež. Če opornik premaknemo še malo v levo, bomo lahko večjo utež dvignili s 

pomočjo manjše uteži. S tem poskusom smo prišli do raznokrakega vzvoda (slika 5.5). 

Da dvignemo breme, je potrebno, da je to breme bližje oporniku in da je naša ročica čim 

daljša, saj je pri dvigu bremena potrebna manjša sila. Prav s pomočjo vzvoda si 

olajšamo delo, če postavimo vrtišče na pravo mestu.  
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5.1.3 Raznokraki vzvod tipa 2 

 

Spoznali smo vzvod prvega tipa, kjer je vrtišče postavljeno bližje bremenu, da ga lahko 

dvignemo. Slika 5.8 prikazuje raznokraki vzvod tipa 2 ter samokolnico, za katera je 

značilno, da je breme med vrtiščem in prijemališčem naše sile [53].  

 

 
Slika 5.8: Samokolnica kot vzvod tipa 2. 

 

 

(a) Naloga. O3-O5. Pri prejšnjih nalogah smo ugotovili, da ima vsak vzvod vrtišče, 

breme in silo roke. S pomočjo slike 5.8 določimo, kje je vrtišče. Z dvigovanjem 

samokolnice ugotovimo, kakšna je sila roke v primerjavi s silo bremena. Kaj se zgodi, 

če postavimo breme bližje roki? Kje lahko še najdemo primer drugega tipa vzvoda?  

 

(b) Izvedba. Po izdelani sliki vklopimo animacijo. Na samokolnici določimo vrtišče, 

bremen in roko, s katero dvignemo breme. Da preverimo, ali smo pravilno določili, 

vklopimo prikazovanje sil.  
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5.9: Samokolnica s silami. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve. Takoj, ko zaženemo animacijo, samokolnica miruje. Za 

dvig samokolnice je potrebna naša sila, sila roke. Vrtišče drugega tipa vzvoda je sredina 

kolesa. S pomočjo sil vidimo, da je sila roke manjša od sile bremena, iz česa lahko 

sklepamo, da je drugi tip vzvoda primeren za premagovanje velikih sil. Z igranjem 

pridemo do spoznanja, da je takšen vzvod uporabljen pri zapiranju garažnih vratih, 

spenjaču, ščipalki itd [54]. Torej je drugi tip vzvoda primeren za premagovanje velikih 

sil, s tem da je breme vedno med vrtiščem in silo roke. 

 

5.1.4 Raznokraki vzvod tipa 3 

 
Z raznokrakim vzvodom tipa 3, za katerega je značilno, da je naša sila med vrtiščem in 

bremenom, želimo ugotoviti, ali je sila bremena večja od sile roke ali obratno [53]. 

 

(a) Naloga:  O3-O5. Izdelamo ribniško palico in določimo vrtišče, breme in silo roke. 

Katera sila je večja sila bremena ali sila roke? Naštej primere vzvoda tretjega tipa, ki jih 

srečamo v vsakdanjem primeru! 
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5.10: Ribniška palica. 

(b) Izvedba. Z animacijo ribniške palice vidimo, kako deluje tretji tip vzvoda. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve. Ko zaženemo animacijo, se ribniška palica prevesi in jo 

dvignemo s pomočjo roke. Iz slike 5.10 lahko razberemo, da je riba breme, vrtišče pa je 

kolesce. Sila bremena je manjša, kot je sila roke, kar pomeni: če želimo dvigniti breme, 

potrebujemo več moči (slika 5.11). S pomočjo tretjega tipa vzvoda lahko opravljamo 

velike hitrosti na račun večjih sil [57]. Primere tretjega tipa vzvoda imamo pri metli, 

motiki, človeški roki itd. 

 

 
5.11: Tretji tip vzvoda s silami. 
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Izpolnite preglednico 5.1. V prvem stolpcu  je že podan primer, v drugi stolpec pa 

vpišite tip vzvoda raznokraki (I, II ali III) ali enakokraki. 

 

Preglednica 5.1: Primeri različnih vzvodov 
 
 

Primer vzvoda Tip vzvoda raznokraki (I, II, III) 

ali enakokraki 

  

Kladivo  

Samokolnica  

Odpirač steklenic  

Pinceta  

Škarje  

Stopalo  

Ribiška palica  

Drobilec orehov  

Klešče  

Rimska tehtnica  

Gugalnica  
 

 
Rešitev: 
 
Preglednica 5.2: Rešena preglednica 5.1. 
 
 
 

Primer vzvoda Tip vzvoda raznokraki (I, II, III) 

ali enakokraki 

  

Kladivo Raznokraki tipa I 

Samokolnica Raznokraki tipa II 

Odpirač steklenic Raznokraki tipa II 

Pinceta Raznokraki tipa III 

Škarje Raznokraki tipa I 

Stopalo Raznokraki tipa II 

Ribiška palica Raznokraki tipa III 

Drobilec orehov Raznokraki tipa II 

Klešče Raznokraki tipa I 

Rimska tehtnica Raznokraki tipa III 

Gugalnica Enakokraki vzvod 
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5.2 GONILA 
 
Elementi, ki prenašajo gibanje, so gonila. Učenci so v stiku z gonili od 6. do 8. razreda. 

Največji poudarek na gonilih je v 8. razredu.  

Operativni učni cilji, ki jih lahko zastavimo ter jih dosežemo s pomočjo programske 

opreme Algodoa [55], so: 

• vrste gibanj na napravah in strojih (O1), 

• vloga gonil v strojih in elementov: os, gred (O2), 

• vrtišče, ležaj in maziva (O3), 

• sestava, delovanje in uporaba ročičnega,  

      zobniškega, polžastega in verižnega gonila (O4), 

• prestavno razmerje (O5), 

• gradnja modelov naprav z uporabo gonil (O6) in  

• gonila na kolesu (O7). 

 

V nadaljevanju so podane naslednje naloge: zobniški pari, zobata letev, torno, verižno 

in jermensko gonilo, ročični mehanizem z izsrednikom, krivuljni in kulisni mehanizem.  

 

5.2.1 Valjasti zobniški pari  

 
V Algodou bomo sestavili zobniška gonila. Uporabili bomo zobata kolesa, s katerimi 

bomo prenesli krožno gibanje in spremenili smer gibanja. V nadaljevanju sledijo  

naloge (od 1 do 4) različnih valjastih zobniških parov. Pred vsako nalogo so določeni 

operativni cilji, ki jih lahko dosežemo. 

 

(a) Naloga 1: O1, O2, O5. Naredimo zobniško dvojico iz dveh velikih zobnikov, kot 

prikazuje shema 5.12. Oba zobnika imata 13 zob. S pomočjo česa bomo v našem 

primeru določili gonilni zobnik? Z vklopom animacije opazujemo vrtenje gonilnega 

zobnika, pri tem pa tudi število vrtljajev gnanega zobnika. Kaj se zgodi s smerjo vrtenja 

gnanega zobnika? Določi prestavna razmerja iz števila vrtljajev ter zapiši primer 

uporabe. 
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5.12: Shema dvojnega zobnika [58]. 

 

(b) Izvedba 1. Zobniško dvojico naredimo iz dveh velikih zobnikov, kjer oba imata 13 

zob. 

 

 
Slika 5.13: Zobniško gonilo. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve 1. V našem primeru bo imel gonilni zobnik namesto ročice 

motor, ki bo poganjal drugi zobnik (gnani zobnik). S pomočjo sledilca, ki je dodan 

vsakemu zobniku, vidimo smer gibanja in hitrost vsakega zobnika (slika 5.13). Vidimo, 

da se gnani zobnik vrti v nasprotno smer kot gonilni. Ker sta oba zobnika enako velika, 

lahko tudi oba prenašata enake obremenitve. Prestavno razmerje je 1:1; ko gonilni 

zobnik naredi en vrtljaj, ga naredi tudi gnani zobnik. Primer uporabe so mlini za sadje in 

grozdje. 

 

(a) Naloga 2: O1, O2, O5. V drugem primeru imamo dva različna zobnika: gonilni 

zobnik Z1 ima 20 zob in gnani Z2 10 zob, kot prikazuje shema na sliki 5.14. Ali se gnani 

zobnik vrti v isto smer kot pogonski zobnik? Kateri zobnik se vrti hitreje? Kakšno je tu 

prestavno razmerje? Določite ga iz števila vrtljajev, števila zob, obsega zobnikov in 
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premerov zobnikov ter rezultate zapišite v preglednico 5.3. Kaj se zgodi, če je gonilni 

zobnik Z1 večji od gnanega Z2 ? Kako rečemo takemu mehanizmu? Kje lahko najdemo 

podoben primer uporabe? 

 
5.14: Gonilni zobnik večji od gnanega [58]. 

 

(b) Izvedba 2. Po sliki 5.12 naredimo dva različna zobnika, gonilni zobnik Z1 ima 20 

zob, gnani zobnik Z2  pa 10 zob. Sedaj vklopimo animacijo in opazujemo, kako se vrtita. 

Za potrditev lahko vsakemu dodamo sledilec, s pomočjo katerega vidimo, kako se vrtita 

zobnika in kako hitro. 

 

 
5.15: Zobniška dvojica, kjer je gonilni zobnik večji od gnanega. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve 2. Ravno tako tudi pri tem modelu gonila, zobnika 

spremenita smer vrtenja gnane gredi. Pri animaciji vidimo, da se gnani zobnik zavrti 2-

krat, ko naredi gonilni zobnik en vrtljaj. Prav zaradi večje hitrosti vrtenja gnane gredi, 
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so lahko obremenitve na gnani gredi večje. Taki zobniški dvojici imenujemo 

multiplikator. Prestavno razmerje izračunamo na več različnih načinov. 

 

Navodila za reševanje preglednice: 

Izračun prestavnega razmerja i določimo iz: 

števila zob    

         i = Z2:Z 1 = 10:20 = 1: 2 (5.1) 

ali iz števila vrtljajev                

            i = n1:n2 = 1: 2,    (5.2)                   

kjer pomeni n1 število vrtljajev gonilne gredi in n2 število vrtljajev gnane gredi. 

Iz izračuna (5.2) dobimo prestavno razmerje 1:2, saj smo pri animaciji videli, da gnani 

zobnik naredi dva vrtljaja, medtem ko gonilni en vrtljaj. 

 

Tretji način za izračun prestavnega razmerja i določimo s: 

premerom zobnika 

                   i = d2:d1 = 0,50:1 =1: 2,  (5,3) 

kjer pomeni d1 premer prvega zobnika in d2 drugega zobnika. Premer zobnika dobimo s 

pomočjo koordinatnega sistema, kjer je en kvadrat 0,25 cm ali 0,50 cm odvisno od 

povečave. Iz izračuna (5.3), kjer je  premer gonilna zobnika 1cm, gnani pa 0,50 cm, 

dobimo prestavno razmerje 1:2.  

 

Četrti način za izračun prestavnega razmerja i določimo z: 

obsegom zobnika  

                        i = o2 /o1 = 1,57: 3,14 = 1 : 2,  (5.4) 

kjer pomeni o1 obseg gonilnega zobnika in o2 obseg gnanega zobnika.                                  

Če nimamo koordinatnega sistema, si pomagamo z obsegom zobnikov. V praktičnem 

delu bi lahko vzeli zobnik in ob dolžini naredili en vrtljaj, kjer dobimo obseg zobnika. V 

Algodou je pa to nemogoče, zato si lahko pomagamo s ploščino kroga, ki jo lahko 

vidimo z desnim klikom na zobnik: kliknemo, vidimo lastnosti, kjer piše, da je površina 

gonilnega zobnika 9,13 cm2, površina gnanega pa 2,23 cm2.   

Pri tem si pomagamo s ploščino zobnika s formulo r2 = p / π, kjer r pomeni polmer, p 

ploščina zobnika in dobimo polmer oziroma premer. Najprej izračunamo premer d 

gnanega zobnika Z2 : 
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pZ2 = 3,14 cm2, 

r2
2 =  3,14 cm2 / 2,23 = 0,71 cm2, 

                           r2 = 0,84 cm → d2 =  1,69 cm, (5.5) 

kjer je pZ2  ploščina gnanega zobnika. Iz izračuna (5.5) dobimo najprej polmer gnanega 

zobnika in rezultat pomnožimo z 2, da dobimo premer gnanega zobnika.  

 Podobno naredimo tudi za premer gonilnega zobnika Z1: 

pZ1= 9,13 cm2, 

r1
2 =  9,13 cm2 / 3,14 = 2,90 cm2, 

               r1 = 1,70 cm → d1 = 3,40 cm, (5.6) 

kjer je pZ1 ploščina gonilnega zobnika. Iz izračuna (5.6) dobimo še premer gonilnega 

zobnika. Sedaj, ko imamo premer Z1 in Z2, lahko izračunamo: 

obseg Z2 zobnika           

                                            o2 = π * d2 = 3,14 * 0,50 cm = 1,57 cm (5.7) 

in obseg Z1 zobnika      

                         o1 =  π * d1= 3,14 * 1 cm = 3,14 cm,  (5.8) 

kjer dobljene rezultate (5.7) in (5.8) vstavimo v enačbo za obseg zobnika (5.4) in 

dobimo, da je prestavno razmerje 1: 2.  

Iz premera gonilnega in gnanega zobnika določimo prestavno razmerje i: 

                       i = d2 : d1 = 1,69 : 3,40 =  1 : 2,  (5.9)               

kjer dobimo isti rezultat kot iz enačbe (5.3). 

Tako smo iz vseh načinov za izračun prestavnega razmerja, dobili isti rezultat 1 : 2. 

Dobljene rezultate vpišemo v preglednico 5.3.              

 

Preglednica 5.3: Računanje prestavnega razmerja. 

 

 Gonilni 

zobnik Z1 

Gnani 

zobnik Z2 

Prestavno razmerje (i) 

formula 

i= (rezultat) 

Število zob (z)   z2 : z1  

Premer zobnika (d)     

Obseg zobnika (o)     

Število vrtljajev (n)   n1 : n2  

 

Primeri uporabe takega modela gonila so ročni stepalnik, ročni vrtalni stroj, kolesce za 

ribniško vrvico na ribniški palici, starejši ročni brusilni strojček [58]. 
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(a) Naloga 3: O1, O2, O5. Pri naslednjem primeru zamenjamo ročico, v našem primeru 

motor, kot kaže slika 5.16. 

 
5.16: Gonilni zobnik manjši od gnanega [58]. 

 

Kako se vrti gnani zobnik? Kako rečemo taki zobniški dvojici? Z animacijo štejemo 

število vrtljajev tako gnanega kot gonilnega in na podlagi tega določimo prestavno 

razmerje. Kakšno je tu prestavno razmerje? Določi ga iz števila vrtljajev, števila zob, 

obsega zobnikov in premerov zobnikov ter rezultat zapišite v preglednico 5.4. Naštej 

nekaj primerov uporabe, kjer se uporablja taka zobniška dvojica. 

 

(b) Izvedba 3. Za lažje razumevanje bomo naredili, da ima gonilni zobnik Z1 10 zob, 

gnani pa Z2 30 zob. Ponovno namestimo sledilec, da lažje vidimo, kako hitro se vrti 

zobniški par ter v katero smer (slika 5.17). 
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5.17: Gonilni zobnik manjši od gnanega. 

 

(c) Rezultati in ugotovitve 3. 

Postopek za reševanje preglednice: 

S sledilcem vidimo, da je gonilni zobnik Z1 naredil tri vrtljaje (r1), medtem ko se je 

gnani Z2 zavrtel za en vrtljaj (r2). 

Izračun prestavnega razmerja i določimo iz: 

števila zob  

                 i = Z2:Z1 = 30:10 =3 : 1,  (5.10)  

ali iz števila vrtljajev                 

              i = n1:n2 = 3/1 =3 : 1,  (5.11)  

ali iz obsega zobnikov                  

                  i = o2 :o1 = 16,08 : 5,27 = 3 : 1,  (5.12) 

kjer vidimo, da iz vseh izračunov (5.10), (5.11) in (5.12) dobimo isto prestavno 

razmerje. Pri četrtem načinu izračuna prestavnega razmerja i si pomagamo s ploščino 

zobnika, kjer iz formule r2 = p / π dobimo polmer oziroma premer. V enačbo najprej 

vstavimo ploščino gnanega zobnika Z2:  

pZ2 =20,63 cm2, 

r2
2 =  20,63 cm2 / 3,14 = 6,56 cm2, 

              r2 = 2,56 cm → d2 = 5,12 cm,  (5.13) 

kjer iz dane formule dobimo premer gnanega zobnika (5.13) in vstavimo v enačbo za 

obseg gnanega zobnika (5.15). 

Na podoben način izračunamo premer gonilnega zobnika Z1:   
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pZ1= 2,23 cm2, 

r1
2 = 2,23 cm2 / 3,14 = 0,71 cm2, 

              r1 = 0,84 cm → d1 = 1,68 cm,  (5.14) 

in dobimo premer gonilnega obsega ter vstavimo v enačbo (5.16), kjer dobimo obseg 

gonilnega zobnika Z1. Dobljena premera gonilnega d1 in gnanega d2 zobnika vstavimo v 

enačbo  i = d2 :d1, kjer dobimo prestavno razmerje 3 : 1.  

S pomočjo formule o = π * d dobimo : 

obseg Z2 zobnika             

                    o2 = π * d2 = 3,14 * 5,12 cm = 16,08 cm (5.15) 

in obseg Z1 zobnika            

                    o1 =  π * d1= 3,14 * 1,68 cm = 5,27 cm,  (5.16) 

kjer dobljena rezultata vstavimo v enačbo (5.12) in dobimo prestavno razmerje 3:1. 

 

Preglednica 5.4. Računanje prestavnega razmerja. 

 

 Gonilni 

zobnik Z1 

Gnani 

zobnik Z2 

Prestavno razmerje (i) 

formula 

i= (rezultat) 

Število zob (z)     

Premer zobnika (d)   d2 : d1  

Obseg zobnika (o)   o2 : o1  

Število vrtljajev (n)     

 

Iz animacije vidimo, da se gnana gred vrti počasneje ter da je hitrost gnane gredi 

manjša; posledično so lahko obremenitve gnane gredi večje. Takemu mehanizmu 

pravimo reduktor. Primer take uporabe so urni mehanizmi, ročne dvigalke, mešalnik za 

beton, delovna vozila, rezalnik za salame itd. 

 

(a) Naloga 4: O1, O2, O5. S pomočjo teh zobniških dvojic smo prišli do ugotovitve, da 

lahko s pomočjo tega zmanjšamo ali povečamo število vrtljajev. Zanima nas, kaj 

moramo narediti, ko nam določena zobniška dvojica ne zmanjša oz. ne poveča dovolj 

število vrtljajev. Kako bi rešili ta problem? Kako deluje tak sistem zobnikov in kakšno 

je prestavno razmerje? 
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(b) Izvedba 4. Najprej narišemo zobniško dvojico – reduktor (priloga 9.3). Najprej 

naredimo gonilni zobnik Z1(10 zob), poleg njega pa še gnani zobnik Z2 (30 zob), na 

katerega dodamo še zobnik Z3 (10 zob), ki je pritrjen na isto os kot Z2. Poleg zobnika Z3 

postavimo še en velik zobnik Z4 (30zob), ki ga bo vrtel zobnik Z3. Za lažjo predstavo, si 

lahko pomagamo s sliko 5.18, kjer vidimo shema reduktorja in reduktor v Algodou.   

(a) (b)        

Slika 5.18: (a) shema reduktorja[58] in (b) reduktor v Algodou. 

 

(b) Rezultati in ugotovitve 4. 

Ta sistem zobnikov je sestavljen iz treh gredi, pri tem je Z1 gonilna in dve gnani (Z2 in 

Z3 sta na eni gredi in Z4). Kot vidimo, imamo dva zobniška para, kjer sta zobnika Z1 in 

Z2 prvi zobniški par in Z3 in Z4 pa drugi zobniški par.  

V našem primeru bomo prestavno razmerje določili s pomočjo števila vrtljajev. Hitrost 

vrtenja druge gredi je trikrat manjše od prve gredi. Ko je zobnik Z1 naredil tri vrtljaje, je 

zobnik Z2 naredil le en vrtljaj. Prav tako je tudi zobnik Z3 naredil en vrtljaj, saj sta na isti 

gredi. Zato je prestavno razmerje drugega zobniškega para Z3 in Z4 (i2) prav tako 3 : 1.  

Skupno prestavno razmerje dobimo tako, da najprej izračunamo prestavno razmerje iz: 

prvega zobniškega para (Z1 in Z2) 

i1 = r1:r2 = 3/1 =3 : 1  

in drugega zobniškega para (Z3 in Z4)         

i2 = r1:r2 = 3/1 =3 : 1,  

kjer obe prestavni razmerji, i1 in  i2, vnesemo v enačbo i = i1 * i2. Iz dane enačbe dobimo 

sledeče skupno prestavno razmerje:   

                   i = i1 * i2 = 30:10 *30:10 = 3*3 = 9,  (5. 17) 

kjer dobimo, da za en vrtljaj zobnika Z4, moramo zobnik zavrteti Z1 9-krat. 

Za potrditev  izračuna (5.17), opazujemo zobnika Z1 in Z. 

Tako zobniško gonilo zmanjša hitrost vrtenja. Primer takšnega gonila najdemo v 

vrtalnem stroju, v mehanskih urah itd.  
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V primeru, da zamenjamo vlogi zobnikov Z1 in Z4, kot kaže slika 5.19, se hitrost vrtenja 

9-krat poveča, na kar nakazujejo sledilci na zobnikih. S pomočjo tega vidimo, ali se 

zobnik vrti hitro ali počasi. 

 

 
5.19: Zamenjani vlogi Z1 in Z4. 

 

Pod zobniška gonila spadajo še valjasta, ki smo jih že podrobneje opisali, stožčasta, 

polžasta gonila in zobata letev. V Algodou ne moremo predstaviti stožčastih in polžastih 

gonil, tako da za njihovo ponazoritev uporabimo Fischer Technik. Lahko pa 

predstavimo zobato letev.  

 

5.2.2 Zobata letev 

Zobata letev omogoča spremembo gibanja iz vrtenja v premo gibanje in obratno.  

 

(a) Naloga: Najprej naredimo osnovno zobato letev, kjer bomo spreminjali velikost 

gonilnega zobnika. Kako se premika zobata letev, če je gonilni zobnik majhen in 

obratno? Ali je lahko zobata letev gonilna. Naštej primere uporabe. 
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(b) Izvedba. Postopek izdelave zobate letve. Najprej naredimo zobnik, ki mu odrežemo 

zob in ga prilepimo na pravokotnik. Da nam ni potrebno rezati vsakega zoba, ga 

kopiramo in prilepimo na pravokotnik. Sedaj, ko imamo zobato letev, naredimo še 

zobnik, ki ima enako velikost zob kot letev. Na obeh koncih naredimo še blokado, kjer 

se zobata letev ustavi (slika 5.20). 

 

 
5.20: Zobata letev. 

(c)  Rezultati in ugotovitve. Iz primera vidimo, da se vrtenje gonilne gredi prenese v 

premo gibanje zobate letve. Če je gonilni zobnik majhen je hitrost zobate letve majhna, 

pri velikem gonilnem zobniku pa velika. S premikanjem zobate letve vidimo, da je 

lahko tudi gonilna in zobnik gnana gred. Primer uporabe zobate letve so drsna vrata pri 

ograjah (priloga 9.5, slika 5.21), pri grafoskopu kolo za nastavitev ostrine, zobate 

železnice, namizni vrtalni stroj itd. 
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5.21: Drsna vrata. 

5.2.3 Torna gonila 

Med elemente, ki prenašajo gibanje, sodijo tudi torna gonila. Pri pogonskem 

kolesarskem dinamu bi to težko izvedli z zobnikom, nameščenim na obodu kolesa. 

Torna gonila prenašajo vrtilno gibanje in vrtilni moment  na gnani del neposredno s silo 

trenja. Obe kolesi imata površini hrapavi in prav to omogoča vrtenje kolesa in ne 

podrsavanje. Pri tornih gonilih se gibanje prenaša s trenjem [58]. Torno gonilo je 

podobno zobniškemu gonilu, le da je ta brez zob (priloga 9.7). 

 

 
Slika 5.22: Torna gonila. 
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Iz slike 5.22 vidimo, da torni kolesi spremenita smer vrtenja gnane gredi ter da je hitrost 

vrtenja obeh gredi enaka. Prenos gibanja med gredmi pa omogoča posebna oblika 

kolesa. Primer take uporabe je kolesarski dinamo, imamo ga pri šivalnem stroju itd.  

V nadaljevanju lahko naredimo, tako kot pri zobniškem kolesu, da je gonilno kolo večje 

od gnanega in obratno. Pri tem vidimo, ali je hitrost vrtenja podobna kot pri zobniškem 

paru ali se razlikuje. 

 

5.2.4 Verižno gonilo 

Verižno gonilo se uporablja pri strojih in napravah, kjer se gibanje iz gonilne na gnano 

gred prenaša preko verige (slika 5.23). S pomočjo sheme sestavimo verižno gonilo in s 

pomočjo animacije vidimo lastnosti verižnega gonila. 

(a)  (b)      

Slika 5.23: (a) shema verižnega gonila [58]  in (b) verižno gonilo. 

 

Iz animacije vidimo, da se gibanje in sile prenašajo iz gonilne na gnano gred. S 

sledenjem na zobniku vidimo, da se smer gnane gredi ne spremeni. Če v našem primeru 

ne bi bilo verige, se manjši zobnik ne bi premikal. Torej se gibanje prenaša zaradi 

oblike zobnikov in verige ter tako lahko prenaša velike obremenitve. Najbolj poznan 

primer prenosa gibanja je pri kolesih, kolesih z motorjem in motornih kolesih. 

Uporablja se tudi pri kmetijskih strojih in pri transportnih napravah (viličarji, dvigala, 

transportni trakovi itd.) [58]. 

 

5.2.5 Jermensko gonilo 

Deluje podobno kot verižno gonilo, le da imamo namesto zobnikov jermenice, namesto 

verige pa jermen. S pomočjo sheme izdelamo jermensko gonilo s pomočjo animacije 

vidimo, kako se obnaša to gonilo. 
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(a) (b)   

Slika 5.24: (a) shema jermenskega gonila [58] in (b) jermenska gonila. 

 

Iz animacije vidimo, da se gibanje in sile prenašajo iz gonilne na gnano gred. Prav tako 

kot pri verižnem gonilu se tudi tukaj ne spremeni smer vrtenja gnane gredi. Gibanje se 

prenaša zaradi trenja med deli gonila. Prenaša lahko manjše obremenitve. Primeri 

uporabe jermenskega prenosa so namizni vrtalni stroj, stružnica, kasetofon, 

videorekorder, model avtomobilskega motorja itd. [58]. 

 

5.2.6 Ročični mehanizem z izsrednikom 

Pri nekaterih strojih in napravah se orodja in obdelovanec pomikata ravno, pogonski del 

stroja pa se vrti. Prav z ročičnim mehanizmom spreminjamo krožno vrtenje v premo 

gibanje. S pomočjo sheme (slika 5.25) naredimo ročični mehanizem.  

 

(a)  (b)  
Slika 5.25: (a) shema ročičnega  mehanizma z izsrednikom [58]  in (b) ročični mehanizem z 

izsrednikom. 
 

Ko sestavimo shemo in zaženemo animacijo, vidimo, kako se gibanje spreminja 

iz vrtenja v ravno gibanje. Kaj bi se spremenilo pri ročičnem mehanizmu, če bi 

izsrednik dali bližje k osi, kolo pa bi ves čas vrteli z enako hitrostjo (slika 5.26)? 
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Slika 5.26. Ročični mehanizem z izsrednikom bližje k osi. 

 
S pomočjo animacije vidimo, da se pri ročičnem mehanizmu z izsrednikom, ki je bližji 

k gredi, dolžina vodoravnega hoda zmanjša. 
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Primer ročičnega mehanizma z izsrednikom je parna lokomotiva (priloga 9.6, slika 
5.27).  
 

 
 

Slika 5.27: Parna lokomotiva. 
 

Poleg ročičnega mehanizma z izsrednikom poznamo tudi ročični mehanizem s 

kolenasto gredjo, kjer namesto kolesa z izsrednikom uporabimo kolenasto gred. Z njim 

prav tako pretvarjamo vrtenje v premo gibanje in obratno. 

 

5.2.7 Krivuljni mehanizem  

Prav tako ima tudi krivuljni mehanizem veliko uporabnost, saj spreminja vrtenje v 

premo gibanje. Uporabljajo ga za odmikanje ventilov pri motorjih, pri avtomatskih 

prešah, pri avtomobilskih kladivih itd. [58]. 

(a)   (b)    

Slika 5.28: (a) shema krivuljnega mehanizma [58] in (b) krivuljni mehanizem v Algodou. 
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5.2.8 Kulisni mehanizem 

 
Pri kulisnem mehanizmu se spreminja vrtenje v nihanje ali ravno obratno (slika 5.29) 
[58]. 
     

(a) (b)  

Slika5.29: (a) shema kulisnega mehanizma [58] in (b) kulisni mehanizme v Algodou. 

 

5.3 MOTORJI 
 
Od 6. do 8. razreda so učenci v stiku z gonili in v poglavjih od 5.2 do 5.3 je podrobna 

razlaga različnih elementov, ki omogočajo gibanje. S pomočjo prejšnjega znanja lahko 

sestavimo dvotaktni in štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem. 

Operativni učni cilji, ki jih lahko zastavimo ter jih dosežemo s pomočjo programske 

opreme Algodoa [55], so:  

• utemeljitev zahteve po motorjih (O1), 

• proučevanje motorjev z notranjim zgorevanjem (O2). 

 

Pri opisu delovanja dvotaktnega in štiri taktnega motorja z notranjim izgorevanjem je 

določeno, kateri operativni cilj lahko dosežemo. 

 

5.3.1 Dvotaktni motor 

S pomočjo slike 5.30 sestavimo naš dvotaktni motor v Algodou.  

Najprej sestavimo ohišje dvotaktnega motorja, nato mu dodamo kolo z motorjem, ki bo 

omogočal vrtenje oziroma dvigovanje bata. Na levi in desni strani naredimo odprtino, 

kjer bo na levi strani dotekalo gorivo, skozi drugo odprtino pa odtekala zmes zraka in 

goriva. Podrobna sestava dvotaktnega motorja je predstavljena v prilogi 9.8.  
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Slika 5.30: Dvotaktni motor. 

 

Delovanje dvotaktnega motorja z vklopom animacije. 

O2. Pri dvotaktnem motorju gre za krožni proces, ki se opravi v dveh taktih pri enem 

obratu motorne gredi. Z vklopom animacije (slika 5.30) vidimo potek spodaj opisanih 

taktov. 

1. takt: delovni takt, kjer se bat dvigne in gorilna mešanica vstopi v spodnji del 

motorja. Gorivna mešanica, ki je že v valju, se stisne in ko je že dovolj stisnjena 

se, jo svečka vžge. Bat se nato zaradi pritiska vročih plinov spusti in skozi  

pretočni kanal pride v valj novo gorivo, izpušni plini pa odtečejo skozi izpušni 

kanal. 

2. takt: kompresijski takt, kjer bat potuje navzgor proti vrhu in pri tem stiska 

mešanico. Ko bat doseže zgornjo mrtvo točko, svečka vžge mešanico in začne se 

nov proces. Nekoliko prej, preden gre bat do spodnje mrtve točke, sta sesalni in 

izpušni kanal v nekem trenutku oba odprta. Izpušni plini uidejo iz valja, obenem 

pa vanj vdre nova polnitev svežih plinov [55]. 

 

5.3.2  4-taktni Otto motor 

O2. Poleg 2-taktnega Otto motorja poznamo tudi 4-taktni Otto motor, čigar izdelava je 

prikazana v prilogi 9.8. Krožni proces pri 4-taktnem motorju se opravi v štirih taktih pri 

dveh obratih motorne gredi. Z vkopom animacije (slika 5.31) vidimo, kako potekajo vsi 

spodaj opisani takti.  

1. takt: sesalni takt, kjer bat sesa zmes zraka in bencina.  
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Prvi takt se začne in konča z odpiranjem desnega sesalnega ventila. 

2. takt: kompresijski takt, kjer bat stiska zmes zraka in bencina. 

Oba ventila sta zaprta in bat gre dol. 

3. takt: delovni takt. 

Tretji takt se začne z vžigom zmesi zraka in bencina in zmes vžge iskra na 

vžigalni svečki. Pri tem sta oba ventila zaprta. 

4. takt: izpušni takt, kjer bat iz valja iztiska izpušne pline. 

Četrti takt se začne in konča z odpiranjem izpušnega ventila. Izpušni takt se 

odpre, bat pred seboj stiska zgorele pline v izpušno cev, in ko bat doseže zgornjo 

mrtvo točko, se izpušni plin zapre, odpre se sesalni ventil in proces delovanja 

motorja se ponovi [55].  

 

 
Slika 5.31: 4-taktni Ottov motor. 

 

Vse zgornje primere lahko tudi delimo z drugimi uporabniki tega programa, ki jih 

najprej shranimo pod mapo My scenes. V primeru, da nimamo idej si lahko pomagamo 

z mapo Algobox, kjer najdemo več kot petinsedemdeset tisoč primerov. V mapi 

Components so naše shranjene animacije ter animacije, ki so bile naložene iz Algoboxa. 

Pri izdelavi novih animacij, si lahko pomagamo s komponenti, ki jih najdemo v mapi 

Components. V zadnji mapi Lessons so učne priprave, ki so razdeljene glede na jezik, 

razred, način dela in snov [50].  
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6 DISKUSIJA  
 

V nadaljevanju je po posameznih ciljih razloženo, na kakšen način in s kakšnimi 

rešitvami smo dosegli cilje C1-C5 v poglavju 1.2. 

 

C1: Določiti pojem IT. 

 

V drugem poglavju je podana zgodovina razvoja šolskih tabel, vse do modernih tabel, t. 

i. IT. Na videz je IT podobna navadni beli tabli, le da poleg pisanja omogoča tudi 

interaktivnost oziroma sodejavnost. Zaradi njene tehnološke dovršenosti je IT izjemen 

didaktičen pripomoček, ki pripomore k bolj sodobni, nazornejši in učinkovitejši 

predstaviti gradiva ter k večji motivaciji učencev. V Sloveniji je bila prva IT nameščena 

v OŠ, leta 2004. Slovenske šole se največkrat opremljajo z IT preko razpisov MIZKS. 

Zaradi visokih stroškov nakupa se običajno odločijo le za nakup ene IT, ki jo praviloma 

namestijo v računalniško učilnico. Njena uporabnost je v veliki meri odvisna od 

učitelja, saj uspešna uporaba IT zahteva dodatno usposabljanje. Nekaterim učiteljem 

primanjkuje izkušenj, zato uporabljajo IT bolj redko oziroma občasno. Uporabnost IT je 

tako zelo pogojena z učiteljevim znanjem o IKT.   

 

C2: Podati pregled obstoječih IT in njihovih dodatkov. 

 

V tretjem poglavju je podan opis različnih tipov IT, ki so dostopne na trgu. Bistvena 

razlika med IT je le v uporabljeni tehnologiji delovanja, in sicer na dotik prsta na zaslon 

ali s pomočjo posebnega aktivnega pisala. Na trgu dominantne IT so zbrane 

preglednično in določene glede na vrsto uporabljene tehnologije. Med seboj jih tudi 

primerjamo glede namembnosti in didaktičnih ciljev.  Različni proizvajalci IT nam ob 

nakupu ponujajo tudi različne pripomočke. Eden od najbolj bistvenih in hkrati obveznih 

dodatkov, brez katerega bi bila IT le navadna bela tabla, je programska oprema. 

Dodatke smo opisali v podpoglavju 3.1.3, kjer ima vsaka znamka IT svoje pripomočke. 

Opisali smo pet pripomočkov, s katerimi lahko popestrimo učno uro.  
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C3: Ugotoviti, katere IT so najpogosteje uporabljene v OŠ in določiti didaktično 

uporabnost IT za sodoben pouk tehnike in tehnologije. 

 

Ugotovili smo, da ima dandanes skoraj vsaka šola v lasti vsaj eno IT. Katera IT bo 

nameščena v učilnici, je odvisno od razpisov MIZKS, saj s sofinanciranjem produktov 

omogoča 50 odstotkov nižjo nabavno ceno. V tretjem poglavju je podan pregled najbolj 

uporabnih IT pri nas, kjer lahko vidimo, kakšen je tip delovanja, katere dodatke ima, 

kakšni so operacijski sistem, prednosti in slabosti posamezne table in seveda cena, ki je 

običajno glavni razlog za nakup določene IT. Najbolj poznane IT so Promethean, Smart 

Board, Interwrite, Hitachi in Clasus, a pri nas so najbolj uporabne prve tri znamke.  

 

V tretjem poglavju so opisane potencialne prednosti IT pri poučevanju in učenju. Vsi 

pripomočki, ki jih vsebuje, omogočajo interaktivnost učencev, kjer jih sistematično 

spodbujamo k aktivnemu sodelovanju.  Učenje z IT omogoča uporabo več čutov z 

dodajanjem avdia in videa, dostopanje do interneta, uporabo raznovrstnih gradiv, 

nadgradnjo prejšnjih učnih ur, večjo motivacijo in direktno nastajanje gradiv v razredu. 

Učiteljem in učencem pa omogoča lastno refleksijo. 

 

C4: Podati pregled primernih peskovnikov za poučevanje TIT. 

 

Na svetovnem spletu obstaja veliko peskovnikov (Sugar sugar, hitBox, MazeEye itd.), 

vendar večina izmed njih ne ustreza zahtevam za uporabo pri pouku, saj so bolj 

namenjeni  igranju kot poučevanju. V četrtem poglavju smo podali nekaj peskovnikov, 

ki so delno primerni za poučevanje TIT, saj lahko  predstavimo le  del ene snovi, npr. 

vzvod pri Phyzicle Sandbox.  

 

C5: Podati primere uporabe izbranega peskovnika za podajanje vsebin iz učnega 

načrta TIT z IT. 

 

V četrtem poglavju podajamo možnosti uporabe izbranega peskovnika po vsebinskih 

sklopih po razredih. Pri izbiri primerov smo izhajali iz enostavne uporabe peskovnika in 

čim manjše stopnje znanja programskega jezika. Vsi podani primeri zajemajo 
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izhodiščno nalogo in ciljne operativne cilje. Nalogi sledi izvedba primera, ki jo 

zaključimo z rezultati in ugotovitvami. 

Pokazali smo različne primere. Na začetku vsake naloge smo določili, katere operativne 

cilje zasledujemo. Pri preizkušanju lastnosti lesa lahko prikažemo le trdnost lesa, kjer z 

nastavitvami povečamo gostoto lesa in ob zagonu animacije vidimo reakcijo. Vzvod 

smo prikazali s pomočjo tehtnice, kjer smo z dodajanjem, odvzemanjem mase ali s 

premikanjem osi, postavili tehtnico v ravnovesje. Izdelali smo tudi primere, s katerimi 

lahko pokažemo funkcijo vzvoda. Od vseh tem smo najbolje razložili gonila. Izdelali 

smo vse zobniške pare (zobniško gonilo, multiplikator, reduktor) ter z izračunom in z 

zagonom animacije prišli do istega prestavnega razmerja. S pomočjo konkretnih 

primerov smo pokazali delovanje gonil. Tudi sama sestava je dokaj enostavna. Pri 

sestavi motorja z notranjim izgorevanjem smo uporabili predhodno znanje. Za učence je 

lahko sestava motorja nekoliko zahtevna, saj lahko pride do trka oziroma uničenja 

motorja, če elementi niso pravilno postavljeni.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Le komu ni ostala v spominu klasična zelena tabla, pisanje s kredami in seveda mokro 

brisanje le te. Nekaterim sega spomin še dlje v preteklost, ko so uporabljali male tablice 

namesto zvezkov. Z leti so šole začele z menjavo klasičnih tabel z belimi tablami s 

flomastri. 

 

Z vsakim letom učenci in učitelji postanejo vse aktivnejši v procesu poučevanja, kar 

spodbuja sodobnejši način poučevanja. Sedaj ima vsaka osnovna šola vsaj eno 

interaktivno tablo, saj je skoraj obvezen pripomoček pri poučevanju, oziroma vsaka šola 

želi biti čim bolj modernizirana. Nekateri učitelji si več ne predstavljajo učne ure brez 

nje, med tem ko je pri drugih prisotna bojazen pred nečim novim in  pred nezadostnim  

poznavanjem novejše tehnologije. Sodobna tehnologija ne bo dosegla svojega namena, 

če učitelj njene uporabe ne povezuje z učnimi metodami. Učenci so pri prvi uporabi 

nove tehnologije zelo motivirani, a vsaka njena nadaljnja uporaba mora biti nadgradnja 

prejšnje, kar pa zahteva nenehno raziskovanje in izobraževanje učiteljev. 

 

Uvedba interaktivnih tabel je odvisna od več dejavnikov. V prvi vrsti so to finance 

(razpisi ministrstva), potem je tu še znanje in pripravljenost učiteljev za delo z IT. 

Skoraj vsaka osnovna šola ima dovolj sredstev le za eno IT, ki je običajno nameščena v 

računalniški učilnici. Poleg IT so tu tudi različni pripomočki oz. dodatna oprema, kot so 

prenosne tablice, ki so povezane s tablo, interaktivni odzivni sistemi, ko vsi učenci 

hkrati odgovarjajo na vprašanje izbranega tipa. Vsa dodatna oprema ni ravno cenovno 

dostopna, zato je potrebno postaviti prioritete pri izbiri interaktivnega poučevanja. 

 

Živimo v svetu, kjer je skoraj v vsakem gospodinjstvu prisoten računalnik, tablica ali 

pameten telefon. Dandanes ne poznamo otroka, ki ne bi znal uporabljati sodobne 

tehnologije za komuniciranje, najbolj vešči so seveda pri igranju različnih iger na teh 

napravah. Splošno mnenje pedagogov je enačenje igranja video igric z izgubo časa. 

Obstajajo tudi videoigre, bolje rečeno resne igre, kjer lahko maksimalno izkoristimo 

učenčevo motivacijo in jo usmerimo v izobraževanje in usposabljanje. Nekaj takih 

programskih orodij, kjer je prisotno tako učenje, se že uporablja pri poučevanju TIT, 

npr. Edison, Emachine shop, Stimulacije električnega kroga itd.  
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Pri poučevanju TIT bi lahko uporabili programsko opremo Algodoo, ki je v bistvu 

gradivo v okolju videoiger. Za poznavanje Algodoa je potrebno raziskovanje, a ko je 

osnovno znanje osvojeno, sledi le še ustvarjanje. Nekatere teme (poglavje 5.2.2, 5.2.6 in 

5.3.2) so problematične glede izdelave, saj je natančnost zelo pomembna, kar se najbolj 

odraža pri animaciji. Največja prednost Algodoa je pri razlagi gonil, saj s pomočjo 

animacije lahko pojasnimo njihovo uporabnost ter ponazorimo delovanje zobniškega 

para, če en zobnik zmanjšamo, povečamo ali dodamo. Poleg tega lahko vsak učenec 

uporabi Algodo, medtem ko se pri razlagi gonil uporablja konstrukcijska sestavljenka  

Fischer Technik, ki jim je dostopna le v šoli.  

 

V današnjem času se tehnologija zelo hitro razvija in pri tem se je potrebno 

vseživljenjsko izobraževati in v poučevanje vnašati novosti. Nekateri učitelji z 

dolgoletno prakso še vedno stremijo h klasičnemu načinu poučevanja (tabla in učbenik), 

kar privede do za učence ne motivacijske učne ure. Današnji otroci spoznajo in 

uporabljajo pametne naprave že v zgodnjem otroštvu.  

 

Nobena sodobna tehnologija ne more zamenjati učitelja, saj izobražujemo ljudi. 

Izobraževanje je potrebno  prilagoditi času, v katerem živimo, in pri tem navajati otroke 

na različne IKT že na začetku osnovne šole. Otrokovo znanje je potrebno nagrajevati in 

usmerjati v kreativnost. Z uporabo Algodoa lahko snov pri TIT prikažemo na hkrati 

zabaven in poučen način, kjer razvijamo učenčevo ustvarjalnost in pri tem dosegamo 

motivacijo za sprejemanje nove snovi.  

 



 87 

8  LITERATURA IN VIRI  

 

[1] Šolska tabla [http://bor.czp-vecer.si/VECER2000_XP/2006/09/23/2006-09-23_STR 

44-44_MX-01_IZD-01-02-03-04-05-06_PAG-SOBOTNA-PR.PDF]. 

[2] Zelena tabla [http://en.wikipedia.org/wiki/Chalkboard]. 

[3] Kredne paličice [http://www.ergoindemand.com/about_chalkboards.htm]. 

[4] Tablica [http://minet.si/novice/15880]. 

[5] Zgodovina tablic [www.minet.si/sola]. 

[6] Bela tabla [http://en.wikipedia.org/wiki/Whiteboard]. 

[7] Interaktivna tabla [http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard].  

[8] Interaktivna tabla [http://mojmikro.si/news/sodobna_ucilnica_21_stoletja].  

[9] U. Bučar, Uporaba interaktivne table pri pouku geometrije v prvem razredu osnovne 

šole, magistrsko delo, (Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2011). 

[10] A. Bačnik, Vzgoja in izobraževanje, Didaktični potencial interaktivnih tabel 

(Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2008). 

[11] Podjetje Miška [http://www.miska.si/]. 

[12] Delovanje IT 

[https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/15090.pdf]. 

[13] Lastnosti IT [http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10172]. 

[14] IT Promethean [http://www.miska.si/?id=377]. 

[15] Interaktivna tablica [http://www.adam-

europe.eu/prj/4213/prd/1/2/Smarteach_handbook_SLO.pdf]. 

[16] Uporaba IT [http://www.sio.si/fileadmin/dokumenti/bilteni/E-

solstvo_BILTEN_06- 2011_FIN_screen.pdf]. 

 [17] Prva IT 

[http://www.elearningafrica.com/pdf/press/press_kit_2009/PM_eng/SMART.pdf]. 

[18] IT SmartBoard [http://student.pfmb.uni-mb.si/~rdragic/proizvajalci.html]. 

[19] IT Smart [http://www.svarog.si/katalog/izobrazevalne-vsebine]. 

[20] IT Promethean [http://en.wikipedia.org/wiki/Promethean_World]. 

[21] Zgodovina IT Interwrite [http://www.servis-gm.com/podatki.htm]. 

[22] IT Interwrite  [http://www.einstruction.com/about-einstruction]. 

[23] IT DualBoarda  [http://www.servis-gm.com/index.htm]. 

[24] Zgodovina IT Hitachi [http://www.hitachisolutions-eu.com/en/about/index.php]. 



 88

[25] IT StarBoard [http://www.hitachisolutions-

eu.com/en/products/interactive_whiteboards/FX-TRIO-77.php]. 

[26] Dodatki IT Hitachi [http://www.hitachisolutions-eu.com/en/products/index.php]. 

[27] Ligra Mimio [http://www.mimio.dymo.com/en-EM/About-us/index.aspx]. 

[28] Lastnosti Mimio-a [http://www.mimio.dymo.com/en-EM.aspx]. 

[29] M. Čotar, S. Gerdina, M. Nagode, J. Zidar, P. Trček, A. Starc, V. Šošter, V. Karba, 

M. Novak, Wii ali kako igrača postane vsestranska interaktivna naprava, Zbornik 

mednarodne konference Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT '2011, 

Kranjska Gora, 306 (2011). 

[30] Bačnik A., Elektronske table – aktivno ali interaktivno?, Zbornik mednarodne 

konference Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT '2007, 84 – 87 

(2007). 

[31] Zadravec M., Uporaba interaktivne table pri pouku v prvem in drugem triletju 

osnovne šole, diplomsko delo (Maribor, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 

2011). 

[32] Slabosti IT 

[http://info.edus.si/eang/index.php?Itemid=49&id=57&option=com_content&task=

view]. 

[33] Pučko M., Sodobni pouk slovenščine ob uporabi interaktivne table, diplomsko 

delo, (Maribor, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2009). 

[34] Sotošek J., Projektno delo z IKT pri pouku tehnike in tehnologije, Zbornik 

mednarodne konference Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT '2012, 

1245 (2012). 

[35 ] Jenko K., Interaktivna tabla in različne oblike skupinskega dela pri pouku, Zbornik 

mednarodne konference Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT '2011, 

519 (2011). 

[36] Interaktivna mizica [http://www.prometheanworld.com/en-

us/education/products/interactive-displays/activtable]. 

[37] Slika programske opreme [IT Hitachi-a http://wiki.sio.si/StarBoard]. 

[38] Mimio Inetractive in Mimio Mouse [http://www.vega.si/Leaflets_ENG/eng-

mimio%20Board.pdf]. 

[39] Črna in zelena tabla [http://www.psdgraphics.com/backgrounds/green-and-black-

blackboards-chalkboards-set/]. 

[40] Promethean Planet [http://www.prometheanplanet.com/en/]. 



 89 

[40] Lesena šolska tablica in pisalo stilus [http://www.backtohistory.com/camp-

furniture/household-furniture/small-trunks-utilities/roman-wax-writing-tablet-

with-bronze-pen/653]. 

[41] Portal Slovensko omrežje [www.sio.si]. 

[42] Didaktična uporabnost 

[http://edtech2.boisestate.edu/spechtp/551/IWB_Boon_Bandwagon.pdf]. 

[43] Mimio Teach [http://www.servis-pezdicek.si/images/stories/tablesolske/slo-  

Mimio_Teach%20AV.pdf]. 

[44] [http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_Technologies]. 

[45] Definicija peskovnika 

[http://www.techopedia.com/definition/3952/sandboxgaming]. 

[46] The Elements [http://the-elements.en.softonic.com/android]. 

[47] Phyzicle Sandbox [http://www.gamefaqs.com/iphone/670722-phyzicle 

sandbox?question_title=Phyzicle+Sandbox]. 

[48] The sandbox: Craft play share [http://www.thesandboxgame.com/]. 

[49] Algodoo  

[https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/Sirikt2010_program

/resources/95.pdf]. 

[50] Algodoo [ http://www.algodoo.com/]. 

[51] Orodja in kontrolna stimulacija 

[http://recitmst.qc.ca/IMG/pdf/algodoo_lessons-2.pdf ]. 

[52] Programi pri TIT 

[http://www.os-sl- mesto.si/moodle/course/view.php?id=33#section-1]. 

[53] Vzvod [http://www.ospolje.si/uploads/5/0/8/6/5086774/ucbenik_tit6.pdf]. 

[54] Raznokraki vzvod [ http://www.os-toncke-cec.si/tehnika/pdf_tit/ucbenik_tit6.pdf].  

[55] Gonila in motorji   

[http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljen

i_UN/UN_tehnika_tehnologija.pdf]. 

[56] Shema ročičnega mehanizma izsrednikom  

       [http://www.os-toncke-cec.si/tehnika/pdf_tit/delovni_tit8.pdf]. 

[57] Človeška roka, vzvod tretjega tipa 

        [http://lizika.pfmb.uni-  

mb.si/biofizika/projekt/osnove_biomehanike/osnove%20biomehanike-vzvodi-

5.htm]. 



 90

[58] Gonila [http://www.os-toncke-cec.si/tehnika/pdf_tit/delovni_tit8.pdf]. 

[59] Učni načrt TIT 

[http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljen

i_UN/UN_tehnika_tehnologija.pdf]. 

 



 91 

9 Stvarno kazalo 
 

2 

2D, 56 

A 

ActivBoard, 32, 50 
ActivInspire, 33, 34, 50 
Activsudio, 32 
Algodoo, I, III, 2, 3, 55, 56, 57, 88, 90, 93, I 
analogno-uporovne, 21 
Androidu, 55 
animacij, 20, 36, 50 
animacija, 17 

C 

Craft play, 55, 93 

D 

didaktično gradivo, 42 
dokumentna kamera, 27, 86 
dvotaktni motor, III, 82, 83 

E 

eInstruction, III, 34, 50 
elektomagnetne, 21 
elektromagnetna, 21, 35, 85 

F 

fizično, 44, 86 
fleksibilnost, 45, 87 
frontalna oblika, 52 

G 

glasovne naprave, 26, 86 
gonila, I, III, 57, 58, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 

78, 79, 88, VI 
gradiv, 31, 36, 42, 45, 46, 50, 87 

H 

Hitachi, III, 19, 23, 29, 36, 43, 44, 50, 86, 
91, 92 

I 

igre, I, 2, 54 

IKT, VI, 17, 19, 44, 46, 47, 52, 85, 87, 88, 90, 
92 

infrardečo tehnologijo, 35 
interakcija, 17, 45, 87 
Interaktivna mizica, 28, 50, 92 
interaktivno, 1, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 

38, 39, 40, 43, 44, 54, 56, 58, 86, 92 
interaktivno pisalo, 20 
interaktivnost,, 44 
Interwrite, 19, 23, 29, 34, 35, 36, 43, 44, 

50, 86, 91 
IT, III, VI, 1, 2, 3, 17, 18, 42, 43, 44, 48, 49, 

50, 51, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92 
izvoz, 42, 43 

J 

jermensko gonilo, III 

K 

kapacitivne, 21 
keramika, 15 
kreda, 5, 8, 10 
kredne paličice, 8, 91 

L 

lakirano jeklo, 14 
laminat, 15 
laserske, 22 
LCD, 25, 26, 29, 37 
lokomotiva, 81 

M 

markerji, 16, 17 
melaminske table, 14 
MIZKS, VI, 19, 43, 85, 86 
motorji, 57 

N 

nova tehnologija, 19, 54 

O 

odprti svet, 2, 54 
operativni učni cilji, 58, 67, 82 
optične in infrardeče, 22 
Otto motor, III, 83 



 92

P 

palica, 24, 50 
pedagoško, 44, 86, 88 
peskovniki, I, 2, 54, 55 
Phyzicle Sandbox, 55, 88, 93 
pisalo, 12, 21, 22, 24, 25, 32, 35, 37, 39, 48, 

50, 85, 86, 93 
pisalo, 11, 16, 24, 25, 50 
pouk, 1, 2, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 87, 88, 92 
PowerPoint, 35 
pripomočki, 33, 35, 37, 49, 89 
programska oprema, 25, 30, 31, 32, 37, 40, 

43, 49, 50, 54, 56 
programska oprema, 20, 22, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 43, 86 
programske opreme, 2, 3, 13, 31, 32, 33, 

43, 50, 56, 58, 67, 82, 92 
projektor, I, 16, 23, 44, 48 
projektorjem, 18, 38, 85 
Promethean, III, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 43, 

50, 91, 92 

R 

računalnik, I, 20, 29, 31, 38, 39, 44, 52, 56, 
89 

računalnikom, 18, 20, 21, 31, 38, 39, 40, 48, 
49, 85 

ročični mehanizem z izsrednikom, 80 

S 

Sandbox, 55, 93 
Smart Beležnica, 30, 50 
Smart Board, 19, 29, 30, 44, 86 
stilusom, 11 

 

T 

tabla, I, III, VI, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 
52, 53, 54, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92 

tablica, III, 7, 12, 24, 25, 34, 36, 37, 40, 50, 
86, 89, 91, 93 

The Elements, 55, 88, 93 
TIT, III, VI, 1, 2, 3, 52, 54, 56, 88, 89, 90, 93, 

94 

U 

učenci, I, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 24, 25, 26, 28, 30, 
31, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 
58, 82, 86, 87, 89 

učitelj, 1, 5, 24, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 54, 
87, 88, 89 

učitelj, 6, 24, 34, 44, 52, 53, 87 
ultrazvočne in infrardeče, 22 
USB, 20, 39, 49 
uvoz, 42, 43, 50 

V 

verižno gonilo, III, 78 
vzvod, I, III, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 93 

W 

Wii, III, 40, 50, 92 

Z 

znanje, 6, 26, 30, 40, 89, 90 
zobata letev, III, 76, 77, IV 



 I 

 

 

 

10 PRILOGE 

10.1 VZVOD 
 

  S klikom na delovni list ustvarimo novo delovno okolje. 

Z risalnim orodjem narišemo enakostranični trikotnik (opornik), ki nosi težo 

gugalne deske. 

Narišemo pravokotnik (ročico) in ga položimo na vrtišče, v katerem se vrti os ta pa 

povezuje gugalno desko z upornikom. Ročica je razdalja od osi do bremena. Nato 

narišemo še dva kvadrata, eden je težji od drugega. Težjega postavimo na krajšo ročico, 

lažjega pa na daljšo ročico, kot kaže slika 4.2. 

S pritiskom na ta gumb zaženemo stimulacijo. 

 

10.2 ZOBNIŠKO GONILO 
 

 Odpremo novo delovno okolje. 

Narišemo dva zobnika iste velikosti oziroma naredimo kopijo prvega.  

Prvemu zobniku dodamo motor, kar pomeni, da je pogonski zobnik, drugi pa 

gnani zobnik. 

Vsakemu zobniku dodamo še sledilec, ki nam pokaže, v katero smer se vrtita 

zobnika in pri tem primeru vidimo, da se zobnika vrtita v nasprotno smer, kot kaže slika  

S pritiskom na ta gumb zaženemo stimulacijo. 

 

 Sceno lahko shranimo in delimo z drugimi uporabniki. 



 II 

 

 

10.3 REDUKTOR 
 

 Odpremo novo delovno okolje. 

Narišemo štiri zobnike. Dva mala in dva velika. Najprej sestavimo zobniški par, 

kjer je gonilni zobnik manjši od gnanega. Na gnanega Z2 postavimo še en mali zobnik, 

ki ima enako število zob kot Z1 in ga pritrdimo. Poleg pa postavimo še velik zobnik Z4, 

ki ima enako število zob kot  Z2. 

Po postavitvi zobnikov, uredimo plasti zobnika Z3 in Z4, v nasprotnem primeru pride do 

trka oz. se nikamor ne premikata. Z miško gremo na zobnik Z3, kliknemo na desni 

gumb, kjer se nam pokaže okno, kliknemo na  Collision layer, kjer izberemo layer B, saj 

zobnika Z1 in Z2 imata layer A. Prav tako naredimo za zobnik Z4, kot kaže slika 9.1. 

    

 
Slika 9.1: Kako izbrati plasti, da ne pride do trka. 

Vsakemu zobniku dodamo še sledilec, ki nam pokaže, v katero smer se vrti 

zobnik.  

S pritiskom na ta gumb zaženemo stimulacijo in vidimo, kaj se zgodi. 
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10.4 ZOBATA LETEV 
 

 Odpremo novo delovno okolje in izberemo nov delovni list. 

Narišemo zobnik kateremu dodamo motor. Zobnik položimo na krog in 

naredimo obris, kot kaže slika 9.2.  

  
Slika 9.2: Deli pri zobati letvi. 

 

 
Slika 9.3: Izdelava zob na letvi. 
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   Narisanemu pravokotniku dodamo zobe iz obrisanega zobnika, da dobimo 

zobato letev, slika 9.3, ki jo postavimo na podlago (pravokotnik). Na obeh straneh 

omejimo zobato letev z dvema malima pravokotnikoma, slika 9.4. 

 
Slika 9.4: Zobata letev. 

 S pritiskom na ta gumb zaženemo stimulacijo in vidimo, da se zobata letev pomika 

levo in desno. 

 

10.5 DRSNA VRATA 
 

 Odpremo novo delovno okolje in izberemo nov delovni list. 

Narišemo tri zobnike enake velikosti in enega večjega. 
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Narišemo večji krog v katerega bomo položili večji zobnik, da dobimo obris. 

   
Slika 9.5: Elementi za izdelavo drsnih vrat. 

 Tako kot pri prejšnji nalogi naredimo zobato letev in pri tem uporabimo večji 

zobnik, slika 9.5. Zobata letev mora imeti toliko število zob, kot jih ima  večji zobnik, ki 

se bo pomikala levo in desno, slika 9.6. Dolg pravokotnik omejimo zgoraj in spodaj na 

levi in desni strani  z manjšimi pravokotniki. Na levo stran postavimo zid (pravokotnik) 

skozi katerega bo šel dolg pravokotnik. Na dolg pravokotnik pritrdimo zobato letev, ki 

se bo s pomočjo zobnikov pomikala levo in desno, slika 9.7.  

 

 
Slika 9.6: Izdelava zob na letvi in postavitev pravokotnikov. 

 S pritiskom na ta gumb zaženemo stimulacijo drsnih vrat, slika 9.7. 
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  9.7: Drsna vrata. 

 

 

10.6 LOKOMOTIVA 
 

 Odpremo novo delovno okolje in izberemo nov delovni list. 

Naredimo dva večja in dva manjša kroga, ki predstavljajo kolesa pri lokomotivi. 

 Nad manjšimi kolesi naredimo dva pravokotnika (na koncu jih pritrdimo na 

ohišje), v katerega postavimo dva kvadrata in ju povežemo s pravokotnikom. Na koncu 

drugega kvadrata dodamo še dva pravokotnika in ju pritrdimo na večja kolesa. Vsi 

pravokotniki so pritrjeni z motorjem, ki omogočajo gibanje, slika 9.18.  

Ko je notranji del lokomotive narejen, naredimo še ohišje lokomotive in zaženemo 

animacijo. 
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Slika 9.8: Deli lokomotive. 

10.7 TORNO GONILO 
 

 Odpremo novo delovno okolje in izberemo nov delovni list. 

Kliknemo na zobnik in z desnim  klikom  na zobnik, se nam pokaže okno, kjer 

odkljukamo zunanji zobnik (external gears). Tako dobimo torno gonilo. 

Nato z desnim klikom kliknemo na torno gonilo in dobimo okno, kjer imamo možnost 

narediti kopijo tega gonila. Tako imamo dva popolnoma enaka torna gonila.  

S klikom na motor določimo, da bo prvo torno gonilo gonilno, drugo pa gnano. 

 

Vsakemu gonilu dodamo še sledilec, ki nam prikazuje smer vrtenja. 

  S pritiskom na ta gumb zaženemo stimulacijo in vidimo, kaj se zgodi. 

 

  Sceno lahko shranimo in jo delimo z drugimi uporabniki. 

 

10.8 DVOTAKTNI MOTOR 
 

 Odpremo novo delovno okolje in izberemo nov delovni list. 

 Najprej naredimo dva visoka pokončna pravokotnika in ju postavimo da sta 

vzporedna. Na dnu ju povežemo s kvadratom. Nato v notranjosti teh dveh 

pravokotnikov narišemo dva kvadrata. Naredimo še dva pravokotnika, ki bosta naši 

ročici in bosta pomikala pravokotnika gor in dol. Na levi strani navpičnega 

pravokotnika naredimo odprtino skozi katero se bo pretakalo gorivo, na desni strani pa 

odprtina za izpušni plin. 

S krogom naredimo motor na katerega pritrdimo obe ročici. Ti dve ročici pa 

bosta pritrjeni na oba kvadrata z motorjem. Ročici sta pritrjeni z motorjem, da se lahko 

premikata oziroma vrtita, slika 9.9.  
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Slika 9.9: Kako so povezani deli med seboj. 

 Še preden zaženemo animacijo, moramo ohišje pritrditi na ozadje.  

Zelo pomembno je da pri pravokotnikih izberemo različne plasti, saj v nasprotnem 

primeru pride do trka. Ohišje ima plast G in H. Oba kvadrata imata plast B. Zgornja 

ročica ima oznako A, spodnja pa B. Krog pa je brez oznak. 

 

10.9 4-TAKTNI OTTO MOTOR 
 

 Odpremo novo delovno okolje in izberemo nov delovni list. 

 S pomočjo treh pravokotnikov naredimo ohišje, kjer na vrhu naredimo dva reza za 

dva ventila. V ohišje postavimo kvadrat z ročico, ki se bo s pomočjo gonilnega zobnika 

pomikal gor in dol. 

Na desno stran prvega motorja postavimo dva pravokotnika in med njima  postavimo 

dve ročici eno na drugo. S vzmetmi z ene in druge strani povežemo ročico s 

pravokotnikom. Prav tako naredimo z drugim pravokotnikom, slika 9.10. 
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Slika 9.10: Povezava med deli 4-taktnega motorja. 

Poleg prejšnjega zobnika naredimo še en večji zobnik, tako da dobimo zobniški 

par. Manjši zobnik je gonilni, večji pa gnani. Gnani zobnik tako postane krivuljni 

mehanizem, kjer bo obe ročici, ki sta ob pravokotniku, dvigoval.  

 

 S pritiskom na ta gumb zaženemo stimulacijo in vidimo, kaj se zgodi. 

 


