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Bojevnik luči nikoli ne pozabi na hvaležnost. V bitki so mu priskočili na pomoč angeli; 
nebeške sile, ki so stvari postavile na svoje mesto in mu omogočile, da je lahko dal 

vse od sebe. 

Njegovi tovariši pravijo: »Kakšno srečo ima!« 

In bojevnik včasih zares preseže vse svoje zmožnosti. 

Prav zato, ko sonce utone za obzorjem, pade na kolena in se zahvali Nevidnemu 
plašču, v katerega je ovit. 

Njegova hvaležnost pa ni omejena le na duhovni svet; bojevnik nikoli ne pozabi na 
svoje prijatelje, saj se je njihova kri na bojišču spojila z njegovo. 

Bojevnika ni treba opozarjati na to, da so mu ljudje pomagali; tega se dobro zaveda, 
zato bo z njimi delil vse nagrade, ki jih bo prejel. 

(Paulo Coelho: Priročnik bojevnika luči) 
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POVZETEK 

Drugačen način poučevanja v osnovni šoli, drugačen način življenja, predvsem boljša 
in hitrejša dostopnost informacij in vsakodnevna uporaba informacijsko 
komunikacijske tehnologije, so najverjetneje razlogi, da nekateri otroci do vstopa v 
šolo pridobijo več izkušenj, s katerimi razvijajo pojme, med njimi tudi tiste, ki so del 
standardov znanja pouka spoznavanja okolja. Odločili smo se, da preverimo, če in 
koliko standardov znanja za spoznavanje okolja učenci ob koncu 1. razreda že 
dosežejo.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo pisali o znanju, in sicer o vrstah znanja, 
standardih znanja, učnem načrtu za spoznavanje okolja, revidirani Bloomovi 
taksonomiji ter značilnostih in razvoju pojmov pri 6- in 7-letnih otrocih.  

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni pristop raziskovanja in deskriptivno ter 
kavzalno-neeksperimentalno metodo.  

Družboslovne standarde znanja za spoznavanje okolja za sklope Prostor, Jaz, 
Skupnosti in Odnosi smo najprej razvrstili v 4 vrste in 6 nivojev znanja po revidirani 
Bloomovi taksonomiji. Ugotovili smo, da večino standardov znanja uvrščamo v 
faktografsko znanje in v nižje ravni znanja, kot so poznavanje, razumevanje in 
uporabljanje. Od 32 standardov znanja jih 20 uvrščamo v faktografsko znanje in 16 v 
najnižjo raven, in sicer poznavanje. 

Osrednji cilj naše raziskave je bil ugotoviti, katere standarde znanja s področja 
družboslovja za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje učenci na koncu prvega razreda 
že dosegajo. Podatke smo pridobili ob koncu šolskega leta v prvem razredu 
podeželske osnovne šole v Osrednji Sloveniji z ustnim preverjanjem znanja 40 
učencev, 22 dečkov in 18 deklic. Preverjali smo 27 od skupaj 32 standardov znanja.  

Odgovore smo kvalitativno analizirali in ovrednotili. Pridobljene rezultate smo opisno 
interpretirali. Mnenje o rezultatih ene od učiteljic smo pridobili z intervjujem. 

Ugotovili smo, da učenci večino standardov znanja že dosegajo, in sicer v vseh štirih 
sklopih po nekaj standardov znanja. Najuspešnejši učenci so dosegli ali delno 
dosegli vseh 27 standardov znanja, najmanj uspešna učenka pa je dosegla ali delno 
dosegla 8 od 27 standardov znanja. Med dečki in deklicami je razlika v številu 
doseženih standardov znanja, in sicer so dečki v povprečju dosegli 20, deklice pa 18 
standardov znanja. Dečki so bili uspešnejši. Največ standardov znanja so učenci 
dosegli v sklopu Jaz, najmanj pa v sklopu Odnosi. Vsi učenci so dosegli standard 
znanja, po katerem naj bi poznali in razlikovali med osnovnimi vrednostmi denarja, le 
13 učencev je slišalo za Evropsko unijo – ta standard znanja je doseglo najmanj 
učencev. 

 

 

Ključne besede: spoznavanje okolja, družboslovje, standardi znanja, prvi razred 

 





 
 

ABSTRACT 

A different way of teaching in primary school, a different way of life, in particular a 
better and faster access to information and daily use of information and 
communication technologies, are more likely reasons that some children before 
entering the school age receive more experience to develop concepts including those 
that are part of the knowledge standards of the lessons. We decided to check, if and 
how much knowledge standards for Environment Education, students have already 
gained by the end of the first year’s class. 

In the theoretical part of the master thesis we have written about knowledge, namely 
on the types of knowledge, skill standards, curriculum for Environment Education, the 
revised Bloom's taxonomy and characteristics and the development of concepts in 
the 6- and 7-year-old children. 

In the empirical part we used qualitative research approach, descriptive statistics and 
causal non-experimental method.  

Social standards of knowledge for Environment Education for Space, Self, 
Community and Relations were first classified into 4 types and 6 levels of knowledge 
according to the revised Bloom's taxonomy. We found that most of the standards of 
knowledge we add to the factual knowledge and in the lower levels of knowledge, 
such as remember, understanding and apply. Out of the 32 standards of knowledge, 
we rank 20 in factual knowledge and 16 in the lowest level, namely remember. 

The main objective of our research was to determine which standards of knowledge 
in social studies, for the first educational period, have students at the end of the first 
class already achieved. Data was collected at the end of the school year in the first 
class of rural primary school in central Slovenia by testing the oral examination skills 
of  40 students, 22 boys and 18 girls. We examined 27 in total out of 32 standards of 
knowledge. 

The answers were qualitatively analyzed and evaluated. Acquired results were 
interpreted descriptively. Opinion on the results of one of the teachers was obtained 
by interview. 

We found that most of the students already achieve the standards of knowledge in all 
four sets of some standards for knowledge in each set. The most successful students 
have achieved or partially achieved all 27 standards of knowledge, the least 
successful student has achieved or partially achieved 8 out of 27 standards of 
knowledge. Between boys and girls, there is a difference in standards of knowledge 
achieved by boys, on average, reaching 20, however girls achieved 18 standards of 
knowledge. Boys were more successful. Most knowledge standards students 
achieved were in part Self, the least knowledge was achieved in the context of 
Relations. All students have reached the standard of knowledge by which they would 
know and distinguish between the basic values of money, only 13 students heard for 
the European Union – the least amount of students has achieved this standard of 
knowledge. 

Keywords: Environment Education, social studies, standards of knowledge, first 
class
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UVOD 

Že v času študija, ko smo študenti hospitirali pri učnih urah in opravljali samostojne 
nastope, sem opazila, da imajo učenci pri določenih predmetih različno predznanje. 
Njihovi učitelji so pri obravnavi učnih vsebin to razliko upoštevali ali pa tudi ne.  

Rada potujem in enkrat letno smo se z manjšo družbo odpravili v kakšen tuj kraj, na 
primer v Maroko, Gruzijo in evropska mesta. Ker so z nami potovali tudi mlajši otroci, 
sem jim pripravila knjižico z vsebinami, povezanimi z orientacijo in deželo, v katero 
smo potovali. Zanimivo je bilo opazovati, kako se tudi predšolski otroci ali otroci v 1. 
razredu že orientirajo z zemljevidom v tuji deželi. Po poti sem jih seznanjala z 
zgodovino dežele in značilnostmi krajev, ki smo jih obiskovali. Nikoli jim ni bilo težko 
poslušati in sodelovati pri različnih aktivnostih, ki sem jim jih pripravila, zato me je 
zanimalo, kolikšen delež učencev posamezne standarde znanja pri pouku 
spoznavanja okolja dosega, še preden učno temo obravnavajo pri pouku. Z 
magistrskim delom sem dobila priložnost, da raziščem doseganje standardov znanja 
štirih sklopov pri spoznavanju okolja.   

Za doseganje standardov znanja pri predmetih in učnih vsebinah je pomembno, da 
učitelji poznajo učni načrt in klasifikacijo standardov znanja. V slovarjih se standard 
pojavlja kot norma, pravilo, merilo; enotna mera ali teža; vzorec, vzor, splošno 
veljaven tip; smernica ipd. V posebnem slovarju s področja preverjanja znanja v 
edukaciji so standardi navedeni kot dogovorjena vrednotenja, ki jih uporabljamo pri 
merjenju kakovosti dejavnosti učenca, metod poučevanja ali kurikula (Glossary of 
Educational Assessment, 2003 v Zupanc, 2005). Zato je učni načrt pripomoček 
vsakega učitelja za načrtovanje pouka in operativnih učnih ciljev.  

V teoriji in praksi šolanja ne moremo mimo pojma znanja, ki ga ni mogoče 
obravnavati kot enoznačen termin. Koncepti znanja so raznovrstni in izhajajo iz 
različnih ved (Rutar Ilc, 1999). Predvsem psihologi in pedagogi so vrsto let preučevali 
različna pojmovanja znanja v psihologiji in pedagogiki; na splošno jih lahko razdelimo 
na objektivistična in kognitivno-konstruktivistična (Driscoll, 1994 v Rutar Ilc in Žagar, 
2002). 

V neposredni povezavi s poučevanjem in preverjanjem znanja avtorji razvijajo 
taksonomije znanj in učnih ciljev. Znanje razporejajo glede na njegovo različno 
kognitivno raven. V Sloveniji je najbolj znana in upoštevana Bloomova taksonomija 
(prav tam). Najprej jo je predstavila in opisala Barica Marentič Požarnik ter jo 
prilagodila slovenskemu šolskemu sistemu (Marentič Požarnik, 1991). Prvotna 
Bloomova taksonomija je izobraževalne cilje razvrstila hierarhično, od nižjih proti 
višjim stopnjam, ki jih imenujemo znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 
vrednotenje (prav tam). 

Bloomova taksonomija se je razširila v šolske sisteme po svetu, tudi slovenskega. Po 
nekaj letih uporabe so strokovnjaki ugotovili, da je taksonomijo potrebno prilagoditi 
spremembam na področju šolstva, poučevanja in učenja ter jo posodobiti. Zato sta 
Lorin Anderson in David Krathwohl ob koncu prejšnjega stoletja Bloomovo kognitivno 
taksonomijo priredila za uporabo v 21. stoletju. Revidirana taksonomija sicer ohranja 
vsa prvotna izhodišča, vendar izstopajo tri pomembne spremembe, ena izmed njih so 
spremembe v terminologiji: šest Bloomovih stopenj se je iz samostalnika spremenilo 
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v glagole. Novi termini v revidirani Bloomovi taksonomiji so: pomnjenje, razumevanje, 
uporabljanje, analiziranje, evalviranje in ustvarjanje (Anderson in Krathwohl, 2001). 

Večina držav z zakoni določi vsebine predmetov in tiste standarde znanja, ki naj bi jih 
učenci dosegli. Tudi v Sloveniji je tako – v aktualnem Zakonu o osnovni šoli (2006) je 
zapisano, da se z učnim načrtom določijo vsebina predmetov, standardi znanja in cilji 
pouka pri predmetih in predmetnih področjih.  

V Učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) so avtorji zapisali, da predmet zajema 
nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja 
prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem okolju. 
Predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se pri pouku 
oblikuje, razširja in poglablja. Spoznavanje okolja združuje procese, postopke in 
vsebine, s katerimi spoznavamo svet, v katerem živimo. V njem so združene 
naravoslovne in družboslovne vsebine. Zapis operativnih ciljev po razredih je 
priporočilo o tem, katere cilje bi bilo potrebno doseči v prvem letu, katere v drugem in 
katere v tretjem. Učitelj naj bi sam presodil, ali bo cilje vzgojno-izobraževalnega 
procesa uresničeval tako, kot je priporočeno ali pa upočasnjeno oziroma pospešeno 
(prav tam). Prvi učni načrt za spoznavanje okolja je bil oblikovan leta 1998; v njem so 
zapisani temeljni standardi in minimalni standardi znanja. Že s kratko analizo po 
revidirani Bloomovi taksonomiji ugotovimo, da je v 4 družboslovnih tematskih sklopih 
zapisanih 27 minimalnih standardov znanja, od katerih jih kar 25 uvrščamo med 
pomnjenje, najnižjo taksonomsko raven (Učni načrt za spoznavanje okolja, 1998). V 
aktualnem učnem načrtu za spoznavanje okolja iz leta 2011 pa je v 4 tematskih 
sklopih zapisanih 22 minimalnih standardov znanja, od katerih jih več kot polovico 
uvrščamo v pomnjenje. 

Pojmi se pri otrocih razvijajo različno, odvisno od več dejavnikov, ki bi jih bilo 
smiselno raziskati, saj se spreminjata tako način življenja kot način vzgoje. O razvoju 
pojmov pri otroku obstaja več različnih teorij. Sodobne teorije učenja jih postavljajo 
za temelj spoznavnega učenja (Cencič, 2002b).  

Po Gagneju pri učenju pojmov stvari in pojave iz svojega izkustva razvrstimo v 
razrede oziroma kategorije z določenimi skupnimi lastnostmi. Če pojem obvladamo, 
ga zmoremo tudi prepoznati. Pri tem definicija predvsem na nižji stopnji ni nujna 
sestavina obvladanja pojma. Piaget je podrobno proučeval razvoj pojmov v 
posameznih fazah miselnega razvoja, Vigotski pa pri otroku razlikuje spontane in 
znanstvene pojme (Marentič Požarnik, 2003). 

Razlike med dečki in deklicami so izražene ne samo pri igri, temveč posredno tudi v 
duševnem razvoju. Dečke mnogo bolj privlačijo tehnične stvari in računalniki, njihova 
dostopnost pa je odvisna od socialnega statusa družine, kar pomeni, da si nakupa ne 
morejo privoščiti vsi. Torej razlike niso le med spoloma, ampak tudi med otroki 
znotraj njega (Horvat, Magajna 1989).  

Zaradi hitro spreminjajočega se načina življenja, pridobivanja informacij in pojmov se 
moramo tudi strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja prilagajati in približati 
novim načinom poučevanja. Standardi znanja so v učnem načrtu za spoznavanje 
okolja zapisani od leta 2011, zato se nam je zdelo zanimivo raziskati, ali bi bilo 
nemara potrebno posodobiti učni načrt, če učenci standarde znanja dosežejo že ob 
koncu 1. razreda. Slovenski učenci sodelujejo tudi v mednarodnih raziskavah znanja 
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na področju bralne in naravoslovne pismenosti ter matematike. Rezultati kažejo, da 
se v uspešnosti oziroma rezultatih pojavlja razlika med dečki in deklicami. Zato se je 
tudi nam zdelo zanimivo raziskati, ali je podobno pri doseganju standardov znanja pri 
spoznavanju okolja. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 ZNANJE 

1.1 Kaj je znanje 

Ko govorimo o poučevanju, učenju, doseganju ciljev in standardov znanja učencev, 
govorimo tudi o znanju. V preteklosti in sedanjosti so strokovnjaki različno oblikovali 
definicije znanja. Samo pojmovanje znanja se spreminja s spreminjanjem in 
poglabljanjem stroke.  

V teoriji in praksi šolanja ne moremo mimo pojma znanja, ki ga ni mogoče 
obravnavati kot enoznačen termin. Koncepti znanja so raznovrstni in izhajajo iz 
različnih ved (Rutar Ilc, 1999). V zadnjem obdobju strokovnjaki zagovarjajo mnenje, 
da je znanje skupek nekih definicij, spet drugi menijo, da je znanje nekaj, kar človek 
uporabi pri vsakodnevnem funkcioniranju. Vse, kar se človek nauči, mu pomaga pri 
vsakodnevnih opravilih. Ne samo učitelji, tudi strokovnjaki z različnih področij znanje 
opredeljujejo in pojmujejo zelo različno (Rutar Ilc in Žagar, 2002). V Sloveniji se je z 
znanjem ukvarjal priznani slovenski psiholog Vid Pečjak, ki je v eni od svojih knjig 
zapisal, da so navade, spretnosti in znanje rezultat učenja (Pečjak, 2001). 

Razvoj človeške civilizacije in globalizacija v svetu kažeta, da je znanje postalo 
ključno za blaginjo države, posameznika in družbo, v kateri živi. Znanje ni le 
civilizacijska pridobitev, ampak je pomembno z vidika celostnega razvoja 
posameznika. Znanje pogojuje kakovost izdelkov in storitev in kot tako določa tržno 
uspešnost. Temu je pridobivanje znanja danes čedalje bolj podvrženo. Pridobivanje 
znanja je povezano tudi z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki omogoča, da 
do obširnega znanja pridemo lažje in hitreje. Podaljševanje življenjske dobe ljudi in 
tempo odkritij in izumov narekujeta vseživljenjsko učenje. V družbi znanja je znanje 
produkcijski dejavnik, zato je njegova uporabna vrednost toliko bolj poudarjena. 
Posamezniki se morajo hitro prilagajati tehnološkim spremembam, pri tem pa se 
proizvaja tolikšna količina informacij, da jih posamezniki ne moremo več obvladati. 
Zato se pojavlja odvisnost od strojev, ki jih upravljajo visoko usposobljeni eksperti. 
Šola kot del družbe znanja je tista, ki zagotavlja znanje državljanom, zato se mora 
razvijati skupaj z družbo in zagotavljati pogoje za pridobivanje znanj. Pri tem pa mora 
paziti tudi na moralno oblikovanje osebnosti posameznikov (Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 18-19). 

Znanje je torej nujno za preživetje človeštva, pri čemer ne smemo pozabiti, da 
blaginja in ekonomija nista glavno vodilo našega življenja, ampak je pomembna tudi 
kakovost sobivanja ljudi. Ne smemo pozabiti, da bomo naš planet in življenje na 
Zemlji prepustili našim naslednikom, ki bodo znanje, ki smo ga in ga bomo še 
pridobili  nadgradili in prenašali na naše potomce. 

1.2 Vrste znanja 

Znanje je tisto, zaradi česar se učimo v šolah, študiramo na fakultetah in 
raziskujemo, svoje ugotovitve pa delimo z drugimi. Znanje nam omogoča, da si 
olajšamo življenje, da lahko delamo tisto, kar si želimo, in dosegamo uspehe na 
različnih področjih. Znanje ni pomembno le v šoli, ampak tudi za življenje na splošno, 
za kakovostno preživljanje prostega časa in lažje sobivanje v skupnosti. Informacije 
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in veščine, pridobljene na različne načine, nam omogočajo, da z znanjem rešujemo 
probleme in odgovarjamo na vprašanja. 

Pojmovanja znanja lahko bistveno vplivajo tako na kurikularne dokumente kot na 
pouk, učenje in učne dosežke učencev (Požarnik, 2011). Različna pojmovanja 
znanja v psihologiji in pedagogiki lahko na splošno razdelimo na objektivistična in 
kognitivno-konstruktivistična (Driscoll, 1994 v Rutar Ilc in Žagar, 2002). 

Strokovnjaki znanje najpogosteje delijo na splošno in specifično, vendar je to le ena 
od možnih delitev. Splošno znanje so vse informacije, ki smo jih pridobili in jih lahko 
uporabimo v raznih drugih situacijah in pri opravljanju različnih nalog. Specifično 
znanje se nanaša tudi na bolj specifične naloge (Ilc in Žagar, 2002). Glede na 
vsebino naše naloge in raziskave se nam je zdela ta delitev najbolj smiselna, zato 
smo jo navedli v teoretičnem delu in upoštevali v interpretaciji pridobljenih rezultatov. 
Splošno znanje vsi pridobivamo na podlagi lastnih izkušenj vsakodnevno in včasih 
tudi nezavedno. Za specifično znanje pa je potrebno veliko več, predvsem študij 
točno določenih vsebin, ki jih potrebujemo, da lahko obogatimo specifično znanje. 

Vsako od teh dveh vrst običajno delimo še na: 

 deklarativno: (vedeti, da …), 

 proceduralno (vedeti, kako …) 

 in strateško znanje (vedeti, kdaj …). Sem spada tudi meta kognitivno znanje – 
znanje o znanju, da vemo, kako znanje pridobivamo in preverjamo njegovo 
resničnost (Požarnik, 2003). 

V slovenskih šolah najbolj poudarjamo deklarativno znanje, pri nekaterih predmetih 
še proceduralno znanje. Požarnikova (2003) meni, da bi morali zgornji razdelitvi 
znanja dodati še kategorijo, ki bi odgovorila na vprašanje vedeti, čemu služi določeno 
znanje. Ne nazadnje namen učenja ni nakopičeno znanje, ampak kakovostnejše 
življenje. Učenec naj bi obvladal načine iskanja, izbiranja, razvrščanja, kritičnega 
ovrednotenja in smiselne uporabe informacij pri reševanju problemov. Pojmovanje o 
tem, katero znanje je bistveno za prihodnost, bi morali po mnenju strokovnjakov 
spremeniti.  

Čeprav se mnogi učitelji in strokovnjaki področij, ki sodelujejo pri sestavljanju učnih 
načrtov, zavedajo, da samo deklarativno znanje ni dovolj za kakovostnejše življenje, 
se spremembe na tem področju sprejemajo prepočasi. Velikokrat je to odvisno tudi 
od politične volje. 

Rutar Ilc in Žagar (2002) pravita, da se kakovost znanja ne ocenjuje le po doseženih 
rezultatih, temveč po njegovi procesnosti. Vse več se poudarjajo usposabljanje 
učencev za vseživljenjsko učenje, uporabnost znanj, reševanje problemov, timsko 
delo, raba tehnologij in prevzemanje konstruktivnih vlog v družbi. Zato se v zvezi z 
znanjem poudarjajo tudi njihova širina, procesna naravnanost in transferna vrednost. 
Vendar avtorji dokumenta o projektu PISA opozarjajo, da se učenci v šoli ne morejo 
naučiti vsega, kar bodo potrebovali v svojem življenju. Morali pa bi osvojiti pogoje za 
učinkovito učenje (prav tam). 

 »Da radikalni premiki v teoriji znanosti niso vplivali na spremembo pojmovanj o 
znanju v šolah, pa preseneti le na prvi pogled: šola je med drugim tudi ideološki 
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aparat države in kot taka zapade njenim standardom. Šele, ko se v razvitih zahodnih 
družbah začne prepoznavati pomen ustvarjalnosti in kritičnega duha, predvsem pa 
miselne okretnosti, seveda predvsem kot pogoja družbenoekonomskega napredka, 
si v šolo začno utirati pot konstruktivistična pojmovanja znanja. Pojmovanjem znanja 
za šolsko rabo torej vsaj toliko kot spoznavnoteoretična načela narekujejo domet 
družbenoekonomski interesi.« (Rutar Ilc, 1999, str. 14). 

Vsaj pri nekaterih predmetih, predvsem strokovnih, je študij na ljubljanski pedagoški 
fakulteti trenutno bolj konstruktivistično naravnan, kot je bil na primer pred 20 leti. To 
pomeni, da bodoči profesorji poučevanja na razredni stopnji pridobijo potrebna 
znanja in izkušnje, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu v razredu. Ne glede na 
politične in družbenoekonomske interese v državi, je učitelj tisti, ki se odloči, koliko 
vsebin bo predstavil učencem, da bodo pridobili določena splošna in specifična 
znanja, učenci pa so tisti, ki se bodo, glede na to, koliko jih je učitelj motiviral, odločili, 
ali bodo svoja znanja v prihodnjem izobraževanju še poglobili. 
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2 STANDARDI ZNANJA 

2.1 Opredelitev pojma »standard znanja« 

Standard je največkrat uporabljen za določanje kakovosti izdelkov ali storitev, ki jih 
proizvajajo bodisi industrija bodisi ljudje sami. Sam pojem se je z izdelkov prenesel 
tudi na druga področja, na primer v šolske sisteme. Tako standard znanja na nek 
način opredeljuje kakovost znanja posameznika, učiteljem pa je v pomoč kot 
smernica načrtovanja tako kakovostnega pouka in učnih vsebin, da se dosežejo ali 
presežejo. Učiteljem so merilo za odločanje, ali je posamezen učenec dosegel toliko 
in takšne standarde znanja, da bo napredoval v višji razred. 

Ob kurikularni prenovi v 90. letih prejšnjega stoletja so v Sloveniji sprejeli odločitev, 
da se v učne načrte posebej zapišejo standardi znanja in operativni učni cilji, ki naj bi 
bili predmet ocenjevanja učenčevega znanja. Pri tem naj bi minimalni standardi 
znanja učitelja zavezovali, da do njih pripelje vse pozitivno ocenjene učence in s tem 
omogoči njihovo napredovanje v višji razred ali stopnjo izobraževanja (Štefanc, 
2012). Učiteljem je učni načrt pripomoček za kakovostno načrtovanje njihovega dela 
in učnih vsebin. To pa še ne pomeni, da učitelj ne sme prilagajati vsebin in učnih 
metod sposobnostim in predznanju učencev.  

 »Postaviti standarde dosežkov za različne predmete na določenih stopnjah vzgoje in 
izobraževanja v bistvu pomeni postaviti merljive in preverljive kriterije pri doseganju 
znanja in spretnosti na določeni stopnji pri izbranem predmetu.« (Zupanc, 2007, str. 
89). Standardi in standardizirani postopki se največkrat omenjajo v večjih sistemih, v 
katerih je točno opisano, kateri koraki so predpisani v določenih primerih. Vendar v 
sistemu izobraževanja to ni mogoče, zato naj bi ta način zamenjali avtonomija in 
strokovnost učitelja, ki naj bi sledil učnemu načrtu in v njem zapisanim standardom 
znanja (prav tam). 

Sodobno pojmovanje znanja vključuje naslednje dimenzije: 

 celostno, meddisciplinarno povezano znanje; 

 dinamično, spremenljivo odprto, gibko, nedovršeno, ki je usmerjeno v 
prihodnost ter sproža pri učencih nova vprašanja in težnjo po raziskovanju; 

 povezano z učenčevimi izkušnjami in doživljanjem; 

 vrednostno obarvano, ki naj ne bo namenjeno indoktrinaciji, temveč naj 
omogoča etično presojanje;  

 kritično znanje, zasnovano na argumentih (Požarnik, 1998). 

V učnem načrtu iz leta 1998 se upoštevanje navedenega sodobnega pojmovanja 
znanja v učnem načrtu kaže predvsem v tem, da poudarja večjo aktivnost učencev in 
izhaja iz učenca in njegovega okolja (Krnel, 1996 v Hus, 2005), kar se kaže tudi v 
novem, posodobljenem učnem načrtu iz leta 2011. 

2.2 Učni načrt za spoznavanje okolja 

Vsebina predmetov, standardi znanja in cilji pouka pri predmetih in predmetnih 
področjih se v slovenskem šolstvu določijo z učnim načrtom, kar je zapisano tudi v 
Zakonu o osnovni šoli (2006). 
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Prvi učni načrt za načrtovanje pouka in učnih vsebin je bil za predmet spoznavanje 
okolja izdan leta 1998, ko so družbene in politične spremembe v Sloveniji zahtevale 
spremembe na področjih družboslovja in naravoslovja. Čeprav se vsebine niso 
bistveno spremenile, je nastal predmet spoznavanje okolja za 1., 2. in 3. razred. V 
takratni aktualni Beli knjigi sta bila predstavljena nov koncept izobraževanja v 
Sloveniji in drugačna zasnova osnovne šole, katere cilj naj bi bil omogočiti učencem 
celovit osebnostni razvoj. Poudarjeni so bili razumevanje, strpnost in solidarnost med 
vsemi ljudmi, narodi, rasnimi in verskimi skupinami, zato so drugačni cilji osnovne 
šole vplivali na drugačno zasnovo novega predmeta spoznavanje okolja (Hus, 2016). 

2.2.1 Prvotni učni načrt za spoznavanje okolja iz leta 1998 

Predmet se je iz predmeta spoznavanje narave in družbe v spoznavanje okolja 
preimenoval ob kurikularni prenovi učnega načrta leta 1998 (Hus, 2005). 

Avtorji so vsebine v prvem učnem načrtu (Učni načrt, 1998) za predmet spoznavanje 
okolja razdelili na 6 poglavij: 

Opredelitev predmeta 

Za spoznavanje okolja so zapisali, da združuje procese, postopke in vsebine, s 
katerimi spoznavamo svet, v katerem živimo. Spoznavanje okolja je eden temeljnih 
nosilcev spoznavnega razvoja učencev, saj so v njem združene vsebine različnih 
znanstvenih področij, tako naravoslovnih, tehničnih kot družboslovnih. Pestrost 
vsebin, dejavnosti, metod dela predmeta naj bi omogočala povezovanje z ostalimi 
predmeti. 

Splošni cilji predmeta  

Avtorji so kot najpomembnejša cilja izpostavili razumevanje okolja in razvijanje 
spoznavnega področja. 

Operativni cilji predmeta 

Operativne cilje predmeta so avtorji razdelili glede na razrede, in sicer po različnih 
sklopih. Nekateri sklopi so enaki v različnih razredih od 1. do 3., nekateri pa se v 
višjih razredih spreminjajo. 

Specialno didaktična priporočila 

Avtorji so zapisali, da je poudarek predmeta na osebnem doživljanju učencev, 
njihove izkušnje naj bi bile izhodišče za načrtovanje pouka. Učitelji oziroma učiteljica 
naj bi bila središče dogajanja, zato predlagajo skrbno načrtovan pouk, vendar naj se 
izogiba frontalnemu delu in faktografskemu pridobivanju in preverjanju znanja 
učencev. 

Katalog znanja 

V tem poglavju so avtorji prvega učnega načrta za spoznavanje okolja zapisali 
temeljne standarde znanja ob zaključku poučevanja predmeta in minimalne 
standarde znanja po razredih. 
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Priloga 

V tem poglavju so avtorju zapisali predlog znanja, ki jih morajo imeti izvajalci učnega 
načrta. 

2.2.2 Prenovljeni učni načrt za spoznavanje okolja iz leta 2011 

  »Slabo desetletje po uveljavitvi učnih načrtov, ki so bili določeni leta 1998, se je v 
našem prostoru ponovno začel proces njihove rekonceptualizacije. Čeprav so ta 
proces na ministrstvu za šolstvo in šport ter na Zavodu za šolstvo poimenovali 
»posodabljanje« učnih načrtov, je bila v resnici opravljena temeljita konceptualna 
prenova kurikularnih dokumentov, katere pomemben del je bila implementacija 
ključnih kompetenc vanje in posledično njihova kompetenčna zasnovanost…« 
(Štefanc, 2012, str. 18). Svoj prispevek je Štefanc (2012) zaključil z razmišljanjem, 
kako naprej. Poudaril je, da je že leta 2008 aktualno šolskopolitično dogajanje v 
državi kazalo na to, da bo kmalu spet prišlo do sprememb učnih načrtov, saj je takrat 
vladajoča koalicija v koalicijski pogodbi zapisala, da bi se moral obseg učnih načrtov 
predmetov v slovenskih osnovnih šolah zmanjšati, izraz standard znanja pa naj bi se 
nadomestil s pričakovanimi rezultati. 

Kljub menjavi vladajoče oblasti v državi, ali pa ravno zato, do danes napovedane 
spremembe na področju slovenskega šolstva še niso bile izvedene. 

Struktura novih učnih načrtov (Kolar, 2011) se je spremenila v 5 poglavij, in sicer: 

a) Opredelitev predmeta  

b) Splošni cilji 

c) Operativni cilji in vsebine 

d) Standardi znanja 

e) Didaktična priporočila 

Bistvenih razlik med prvotnim in posodobljenim učnim načrtom za spoznavanje okolja 
ni.  

Struktura je ostala enaka, spremenilo se je poimenovanje nekaj sklopov, v 
družboslovnem delu učnega načrta so se družboslovni sklopi poenotili. V prvotnem 
učnem načrtu so se sklopi preimenovali po razredih, v posodobljenem učnem načrtu 
pa imena sklopov ostajajo enaka. Veliko operativnih ciljev v vseh sklopih je v 
posodobljenem učnem načrtu zapisanih v enem, dveh ali celo vseh treh razredih, kar 
pomeni, da posodobljeni učni načrt upošteva dejstvo, da obstajajo razlike v 
sposobnostih otrok ob vstopu v šolo, kar daje učiteljem in učencem možnost, da 
nekatere standarde znanja dosegajo dlje. 

2.2.2.1 Opredelitev značilnosti področja 

V učnem načrtu za spoznavanje okolja so avtorji zapisali, da predmet zajema 
nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta in odkrivanja 
prepletenosti ter soodvisnosti v pojavih in procesih v naravnem in družbenem okolju. 
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Predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se pri pouku 
oblikuje, razširja in poglablja (Kolar, 2011). 

Spoznavanje okolja združuje procese, postopke in vsebine, s katerimi spoznavamo 
svet, v katerem živimo. V njem so združene naravoslovne in družboslovne vsebine. 
Zapis operativnih ciljev po razredih je priporočilo o tem, katere cilje bi kazalo doseči v 
prvem letu, katere v drugem in katere v tretjem. Učitelj naj bi sam presodil, ali bo cilje 
vzgojno-izobraževalnega procesa uresničeval tako, kot je priporočeno, ali pa 
upočasnjeno oziroma pospešeno (Kolar, 2011). 

Jurka Lepičnik Vodopivec (Marjanovič Umek idr., 2011) je zapisala, da je družba 
sestavni del spoznavanja okolja, ki je raznoliko področje, kjer se prepletajo dejavniki 
iz naravnega in družbenega okolja. Otrok v zgodnjem otroštvu začne z odkrivanjem 
sveta okrog sebe in spoznavanje okolja je njegovo smiselno nadaljevanje. Otrok se 
zaveda samega sebe, se vključuje v družbo in skupnost različnih okolij. Pri tem 
izhaja iz sebe, svojih doživetij, interesov in ravnanj. S svojo aktivnostjo razvija 
kompleksno mišljenje, pri tem oblikuje svoja lastna mnenja, pri čemer pa povezuje in 
uporablja različna znanja, ki jih je pridobil. Pri tem predmetu učenec razvija tudi 
konstruktivno mišljenje o državljanstvu, etiki, demokraciji, pravičnosti, odgovornosti, 
človekovih pravicah, varnostih in drugih področjih.  

2.2.2.2 Splošni cilji, standardi znanja in operativni cilji spoznavanja 
okolja 

»Splošni cilji predmeta izhajajo iz kompetenc znanja, sposobnosti in odnosov, ki 
ustrezajo okoliščinam in prispevajo k uspešnemu življenju v družbi znanja. 
Najpomembnejša splošna cilja predmeta sta razumevanje okolja in razvijanje 
spoznavnega področja…Splošni cilji in kompetence za vseživljenjsko učenje 
(sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, matematična kompetenca v znanosti in 
tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, 
samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje) se med seboj 
povezujejo, dopolnjujejo in poglabljajo.« (Kolar, 2011, str. 5). Če želimo, da se otroci 
razvijejo v kompetentne in razmišljujoče odrasle, ki bodo s specifičnimi znanji 
pripomogli k uspešnejši družbi, mora biti pouk tisti, ki mu tak razvoj omogoča. In 
ravno raznovrstnost vsebin pri spoznavanju okolja lahko postavi temelje za 
vsestranski razvoj otrok in prebudi v njih tisto vrsto radovednosti, ki bo vodila ne le do 
znanja, ampak tudi do spoštovanja njihovih dolžnosti in pravic. 

Operativni cilji in vsebine so izraženi v obveznih in izbirnih znanjih, pri čemer so 
izbirna znanja tista, ki jih učitelj obravnava v povezavi z učenčevimi zmožnostmi in 
interesi. Izbirni operativni cilji so zapisani poševno (Kolar, 2011). V učnem načrtu za 
spoznavanja okolja v sklopih Prostor, Jaz, Skupnosti in Odnosi je zapisanih 70 
operativnih ciljev, od teh sta le 2 izbirna. 

V učnem načrtu so opredeljeni standardi znanja in minimalni standardi znanja, ki 
so zapisani s poudarjenim tiskom. Standardi znanja so povezani s temeljnim 
znanjem, ki naj bi ga učenci dosegli ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja. Minimalni standardi opredeljujejo znanja, ki so potrebna za napredovanje v 
naslednji razred (prav tam). 
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Standardi znanja so pripomoček za učitelje, ko se pripravljajo na preverjanje in 
ocenjevanje znanja učencev. Na koncu šolskega leta so tudi vodilo, kdo od učencev 
lahko napreduje v višji razred. Do pred kratkim je bilo ocenjevanje v prvem triletju 
vzgojno-izobraževalnega obdobja opisno, zato so bili standardi znanja, zapisani v 
učnem načrtu, učiteljem pripomoček za oblikovanje in zapis opisne ocene, ki je 
informacija staršem, kaj je njihov otrok v šolskem letu dosegel. 

Predstavljamo standarde znanja in operativne cilje za učne sklope Prostor, Jaz, 
Odnosi in Skupnosti, ki so povezani z našo raziskavo. 

a) Standardi znanja in operativni cilji za sklop Prostor  

»Otroku zagotovimo varno in ugodno bivanje v prostoru in razvijamo bivanjsko 
kulturo, ki mu omogoča orientacijo v ožjem in širšem prostoru.« (Marjanovič Umek 
idr., 2011, str. 65). 

V sklopu Prostor je zapisanih 7 standardov znanja, od katerih je 5 minimalnih.  

Operativnih ciljev je skupaj 12, od tega za 1. razred 2, za 2. razred 4 in za 3. razred 
6. Vsi operativni cilji so obvezna vsebina. 

Standardi znanja so: 

Učenec:  

 pozna, bere, skicira in uporablja preproste zemljevide za orientacijo v 
pokrajini,  

 se orientira v svojem okolju, v okolici šole, v naravi,  

 z nekaj stavki opiše značilnosti domače pokrajine in življenje ljudi v tej 
pokrajini ter spreminjanje okolja,  

 primerja značilnosti domače pokrajine z izbrano pokrajino v Sloveniji ali drugod 
v svetu,  

 opiše različne pokrajine,  

 loči različne tipe naselij,  

 pozna glavne smeri neba.  
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Tabela 1: Operativni cilji in vsebine prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja za sklop Prostor 

1. razred 2. razred 3. razred 

 spoznajo okolico 
šole in poti v šolo 

 uporabijo temeljne 
pojme v zvezi s 
pokrajinskimi 
značilnostmi okolice 
šole (zadaj, spredaj, 
levo, desno, zgoraj, 
spodaj) 

 spoznajo možnosti 
za orientacijo v 
okolju (glede na 
znane objekte) 

 poznajo značilnosti 
domačega kraja ali 
soseske (ustanove) 

 vedo, da so pokrajine 
po svetu in pri nas 
različne, 

 spoznajo načine 
predstavljanja 
geografskega okolja 
(peskovnik, 
zemljevid, globus) 

 spoznajo vrste 
naselij 

 spoznajo življenje in 
delo na kmetiji po 
letnih časih 

 spoznajo tržnico in 
ponudbo na njej 

 širijo spoznanja o 
drugačnih 
pokrajinah 

 znajo uporabiti 
različne vrste skic in 
zemljevidov 

 poznajo glavne 
smeri neba (vzhod, 
zahod, sever, jug) 

Vsebine 

Orientacija v prostoru  

Domači kraj 

osnovni geografski pojmi: 
hrib (hribovje), gora 
(gorovje), ravnina, dolina, 
reka, potok, morje, cesta, 
železnica, obdelovalne 
površine (polje, njiva, 
travnik, sadovnjak), gozd, 
puščava idr. 

naselje (mesto, vas) 
domača pokrajina, 
Slovenija, Evropa, svet, 
oceani, celine, smeri 
neba 

 

b) Standardi znanja in operativni cilji za sklop Jaz  

»Človek kot družbeno bitje se uresničuje v odnosu s samim seboj in z drugimi. Zato 
je pomembno, da se otrok zna predstaviti, da prepozna sebe in svoje značilnosti in 
interese, po katerih se povezuje z drugimi (vstopa v medsebojne odnose z drugimi) 
in se hkrati razlikuje od drugih.« (Marjanovič Umek idr., 2011, str. 65). 

V sklopu Jaz je zapisanih 5 standardov znanja, od teh so 4 minimalni. 

Operativnih ciljev je skupaj 16, od tega za 1. razred 4, 2. razred 5, 3. razred 6 in 1 
operativni cilj, ki spada v vse tri razrede. 

15 operativnih ciljev je obvezna vsebina, le 1 operativni cilj za 3. razred je izbirna 
vsebina. 
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Standardi znanja so: 

Učenec:  

 predstavi razmišljanje o tem, zakaj je znanje pomembno,  

 zna poiskati vire znanja,  

 predstavi sebe, svoje bližnje in svoj dom,  

 prepozna nevarne (naravne in družbene) situacije in ve, kje najde pomoč, 
ter kako primerno ravna v situacijah, ki so zanj nevarne,  

 primerno ravna v različnih situacijah.  

Tabela 2: Operativni cilji in vsebine prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja za sklop Jaz 

1. razred 2. razred 3. razred 

 prepoznajo 
podobnosti in razlike 
med ljudmi 

 se znajo predstaviti z 
osnovnimi podatki 

 poznajo različne 
čustvene izraze pri 
sebi in drugih 
(veselje, 
navdušenje, strah, 
jeza, žalost) 

 vedo, da čustva 
vplivajo na vedenje 

 poznajo obdobja 
človekovega življenja 

 vedo, da so vsako 
leto starejši in 
zrelejši 

 vedo, kdo je otrok in 
kdo je odrasel, 

 znajo prepoznati 
nevarne situacije 
doma in v prostem 
času ter se jim 
izogniti 

 razumejo pomen 
navad, ki jim 
pomagajo pri učenju, 
sodelovanju idr. 

 doživljajo in 
spoznajo pomen 
znanja za kakovost 
življenja, za lasten 
in družbeni razvoj 

 vedo, da se lahko 
največ naučijo v šoli 
(z lastno 
dejavnostjo, od 
drugih ljudi, iz knjig, 
medijev) 

 spoznajo, da je za 
uspešno učenje 
nujno pravilno 
razporediti čas 

 vedo, da se naučimo 
tudi (dobrih in 
slabih) navad ter 
razumejo njihove 
pomen in posledice 

 znajo prositi za 
pomoč v nevarnih 
situacijah 

 zaznavajo in 
pripovedujejo o 
lastnih spremembah 
navad, ravnanj in 
obnašanja 

 spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih čustev in jih uporabljajo v 
konkretnih situacijah (igra vlog) 
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Vsebine 

Človek – posameznik kot 
enkratno in neponovljivo 
bitje  
(Moja) čustva  
(Moje) socialne spretnosti  

Človek se spreminja  
Nevarne socialne situacije  
Moje navade  

Učenje in lastna 
prihodnost  
Kakovost življenja  
Razporeditev časa  

c) Standardi znanja in operativni cilji za sklop Skupnosti  

»Pri otroku spodbujamo pozitiven odnos do domovine, do imetja, do družbe, v kateri 
živi, do različnih kultur, narodov in drugačnosti. Aktiven postane takrat, kadar se 
počuti sprejetega.« (Marjanovič Umek idr., 2011, str. 65). 

V sklopu Skupnosti je zapisanih 11 standardov znanja, od teh je 8 minimalnih. 

Operativnih ciljev je skupaj 19, od tega za 1. razred 5, 2. razred 2, 3. razred 11 in 1 
operativni cilj, ki spada v 2. in 3. razred. 

18 operativnih ciljev je obvezna vsebina, le 1 operativni cilj za 3. razred je izbirna 
vsebina. 

Standardi znanja so: 

Učenec:  

 pozna delovanje šole,  

 pozna imena in dejavnosti nekaterih ustanov,  

 ve, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna poseben 
pomen različnih praznovanj,  

 ve, da živi v Sloveniji in da je Slovenija članica EU,  

 pozna državne simbole Slovenije,  

 ve, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih narodov,  

 poimenuje in na zemljevidu pokaže države, ki mejijo na Slovenijo,  

 pozna in razlikuje med osnovnimi vrednostmi denarja,  

 pozna in razume pasti potrošništva,  

 pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini,  

 spoštljivo ravna do sebe in drugih.  
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Tabela 3: Operativni cilji in vsebine prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja za sklop Skupnosti 

1. razred 2. razred 3. razred 

 prepoznajo oblike 
družinskih skupnosti 
in razvijajo strpen 
odnos do njih 

 uporabljajo 
poimenovanja za 
družinske člane 
(brat, sestra, starši, 
stari starši, otrok, 
sin, hčerka itn.) in 
razumejo 
medsebojne 
sorodstvene 
povezave med njimi 

 poznajo ime šole, ki 
jo obiskujejo, 
poznajo imena in 
priimke učiteljev in 
vzgojiteljev, ki jih 
učijo 

 poznajo prostore in 
delavce v šoli 

 spoznajo, da so 
nekateri dnevi v letu 
posebno pomembni, 
ker so jim ljudje (kot 
posamezniki ali v 
določenem okolju, 
državi) pripisali 
poseben pomen in 
te dneve tako tudi 
doživljajo, 

 razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med 
družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela 
med družinskimi člani 

 opišejo dejavnosti 
šole in vedo, da ima 
šola svoj časopis, 
radio, športno 
moštvo idr. 

 znajo poimenovati 
nekaj praznikov, ki 
jih praznujemo v 
Sloveniji (lokalnih in 
državnih), in jih 
razlikovati glede na 
njihovo povezanost s 
kulturno, versko in 
državotvorno 
tradicijo 

 vedo, da so za 
življenje ljudi v 
določenem kraju 
potrebne ustanove, 

 spoznati pestrost 
praznovanj doma in 
po svetu (osebna, 
lokalna, verska, 
državna mednarodna 
praznovanja) 

 vedo, da so nekateri 
prazniki povezani z 
bojem za nekatere 
pravice 

 vedo, da živimo v 
državi Sloveniji, in 
poznajo državne 
simbole 

 vedo, da v Sloveniji 
živijo Slovenci in 
pripadniki drugih 
narodov 

 vedo, da je Slovenija 
članica EU in poznajo 
sosednje države 

 vedo, da Slovenija 
sodeluje tudi z 
drugimi državami 
(gospodarstvo, 
trgovina idr.) 

 razumejo pomen 
denarja 

 razumejo nekatere 
pasti potrošništva 

 vedo, da denar 
dobimo v zamenjavo 
za opravljeno delo 

 razlikujejo med 
osnovnimi 
vrednostmi denarja 
(bankovci, kovanci) 

Vsebine 
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Različnost družin, 
družinski člani 

Delitev dela v družini Organiziranost življenja in 
dela 
Ustanove 
Država Slovenija 
Prebivalci, državljani 
Slovenije 
Slovenija v Evropi 
Denar 

Organiziranost šole 
Prazniki doma in po svetu (osebni, lokalni, državni, verski, mednarodni) 

d) Standardi znanja in operativni cilji za sklop Odnosi 

»Vsak otrok z uresničevanjem pravic in dolžnosti ustvarja odnos do sebe in drugih, 
kakor tudi znotraj bivanjske skupnosti družbe.« (Marjanovič Umek idr., 2011, str. 65). 

V sklopu Odnosi je zapisanih 9 standardov znanja, od teh je 5 minimalnih. 

Operativnih ciljev je skupaj 25, od tega za 1. razred 10, 2. razred 6, 3. razred 7 in 2 
operativna cilja, ki spada v vse 1. in 2. razred. 

Vseh 25 operativnih ciljev za vse tri razrede je obvezna vsebina. 

Standardi znanja so: 

Učenec:  

 se ravna po pravilih družbenega življenja,  

 razume pomen dolžnosti in pravic ter ravna skladno z njimi,  

 pozna razliko med tem, kar moramo in smemo delati (poklic, hobi),  

 upošteva različnost med ljudmi in enakost med spoloma,  

 poimenuje poklice ljudi v njegovi okolici,  

 prepozna nujnost sodelovanja med ljudmi in državami,  

 opiše nujnost sodelovanja med ljudmi in razume, da človek ne more živeti 
sam,  

 opiše ustrezno ravnanje v različnih situacijah v družbi in tako tudi ravna,  

 prepozna različne vrste nasilja in ve, kako in koga prositi za pomoč, če jo 
potrebuje.  
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Tabela 4: Operativni cilji in vsebine prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja za sklop Odnosi 

1. razred 2. razred 3. razred 

 spoznajo pomen 
pravil družbenega 
življenja (od pravil iz 
otroških iger, pravil v 
šoli do pravil 
družbenega življenja) 

 vedo, zakaj 
potrebujemo pravila 

 spoznajo, da ima 
vsak človek pravice in 
dolžnosti, ter opišejo 
razlike med pravicami 
in dolžnostmi 

 pojasnijo razliko med 
morati in smeti, 

 spoznajo pomen 
dane obljube 

 vedo, kaj je laž in kaj 
resnica 

 spoznajo pomen 
sporazumevanja in 
razvijajo sposobnosti 
za razumevanje 

 vedo, da je treba 
upoštevati tudi lastne 
interese in potrebe ter 
interese in potrebe 
drugih 

 vedo, da so del 
razreda, razred pa je 
skupnost 

 poznajo osnovna 
šolska pravila 

 spoznajo, da ljudje, ki 
živijo ali delajo 
skupaj, vstopajo v 
določene 
medsebojne odnose 
(ljubezen, 
spoštovanje, skrb, 
prijateljstvo, 
sodelovanje ipd.) 

 ugotavljajo in 
pozitivno doživljajo, 
da si tako otroci kot 
odrasli ne glede na 
spol svobodno 
izbiramo različne igre 
in igrače, vrste 
športa, zabave, 
prijatelje in 
prijateljice, poklic 
oziroma delo 

 ugotavljajo, da si 
lahko ljudje (moški in 
ženske, deklice in 
dečki) svobodno 
izbiramo različne 
vloge v svojem 
življenju 

 spoznajo, da smo 
ljudje različni, in 
razumejo različnost 

 vedo, da morajo biti 
vsem (ne glede na 
razlike) dani pogoji, 
da živimo človeka 
vredno življenje 

 razumejo pomen 
pripadnosti svoji šoli, 

 vedo, da moramo 
ljudje v življenju 
nekatere dejavnosti 
nujno početi, 
nekatere pa zato, ker 
se tako odločimo in 
ko se za to odločimo 

 vedo kaj je poklic in 
kaj hobi, kaj delajo 
oziroma katere 
poklice opravljajo 
starši, sorodniki 
(sosedi ali družinski 
prijatelji) 

 ugotavljajo, da smo 
ljudje, države, celine 
med seboj povezani 
in soodvisni 

 razumejo nujnost 
sodelovanja in 
medsebojne 
strpnosti med ljudmi 

 vedo, da vsak človek 
živi v določeni 
skupnosti in da nihče 
ne more živeti sam 

 vedo, da je prav, da 
si ljudje med seboj 
pomagajo v raznih 
stiskah (nesreča, 
bolezen, revščina), 

 razložijo, kaj je 
solidarnost 

 spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih družbenih primerih 

 prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, psihično, fizično) in vedo, kam se 
obrniti po pomoč 

Vsebine 

Pravila družbenega 
življenja (dolžnosti in 

Ljudje v skupnosti z 
drugimi in drugačnimi 

Poklic, hobi 
Sodelovanje, pomoč, 
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pravice posameznika, 
ustrezna ravnanja) 
Sporazumevanje med 
ljudmi 
Delo in prostočasne 
dejavnosti 

solidarnost (nesreče, 
bolezni, revščina) 
Enakost med spoloma 

Postopki (spretnosti)  

Učenec:  

 predlaga, kako kaj odkrijemo, kako izvedemo poskus, napoveduje izid poskusa,  

 opazuje, primerja, ureja, razvršča telesa, snovi, živa bitja in pojave, poišče 
povezave in sklepa,  

 primerja fotografije, kratka besedila, razlikuje med dejstvi in stališči, podatke 
zapisuje na različne načine, uporablja tabele in preproste grafe, predlaga 
raziskovalna vprašanja,  

 naredi preprost vprašalnik, opazovalni list. 
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3 BLOOMOVA TAKSONOMIJA 

Različna pojmovanja znanja v psihologiji in pedagogiki lahko na splošno razdelimo 
na objektivistična in kognitivno-konstruktivistična (Driscoll, 1994 v Rutar Ilc in Žagar, 
2002). 

Zaradi razporejanja znanja glede na različno kognitivno raven so avtorji razvili 
taksonomije znanj in taksonomije učnih ciljev. Klasifikacije znanj naj bi bile za učitelja 
vodilo pri načrtovanju pouka (Rutar Ilc in Žagar, 2002). V preteklosti je bilo že več 
poskusov klasifikacije učnih ciljev, vendar je najbolj znana in največ uporabljana 
taksonomija, ki jo je izdelala skupina strokovnjakov pod vodstvom ameriškega 
psihologa Benjamina Blooma. S pomočjo taksonomije naj bi učitelji oblikovali 
primerne učne cilje, pripravili pisna in ustna vprašanja (prav tam). 

Benjamin Bloom in njegovi sodelavci so celotno področje najprej razdelili na tri 
skupine: 

 pretežno kognitivno ali spoznavno izobraževalno področje (znanje, obvladanje 
pojmov, zakonitosti),  

 pretežno psihomotorično (gibalne spretnosti in veščine),  

 pretežno afektivno (čustveno področje).  

V praksi ta tri področja niso strogo ločena, ampak so med seboj pri večini učnih ciljev 
povezana. 

Predvsem za učne cilje spoznavnega področja velja, da naj bi učenec obvladal 
znanje nižje stopnje, če želi doseči naslednjo stopnjo znanja. 

Bloomova taksonomija, ki jo je objavila Marentič Požarnikova leta 1991, je bila ne 
samo prevedena iz originalnega besedila, pač pa tudi prilagojena razmeram v 
slovenskem šolstvu. Prvotno je bila Bloomova taksonomija razdeljena na 6 kategorij 
in vsaka kategorija na podkategorije. 

Marentič Požarnikova (1991) je Bloomovo taksonomijo predstavila takole: 

ZNANJE 

Na stopnji znanja se od učencev pričakuje, da si zapomnijo določene podatke, 
dejstva, definicije, kategorije, metode, teorije in nato obnovijo v vsaj približni obliki. 

Kategorija znanja se deli na več podkategorij: 

 znanje posameznosti 

 znanje terminologije, besednih izrazov za pojme, simbolov 

 poznavanje specifičnih podatkov, dejstev 

 poznavanje načinov ravnanja s posameznimi dejstvi in podatki 

 poznavanje dogovorov, pravil, konvencij 

 poznavanje tendenc in zaporedij (časovnih ali drugačnih) 

 poznavanje klasifikacij in širših kategorij področja 

 poznavanje kriterijev za ocenitev 

 poznavanje metodologije, raziskovalnih postopkov, tehnik 
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 abstraktno, posplošeno znanje 

 poznavanje principov, zakonitosti, posplošitev 

 poznavanje teorij in struktur 

Najznačilnejši glagoli, ki se uporabljajo na tej stopnji, so: povej, spomni se, 
prepoznaj, razvrsti, opredeli, označi, poimenuj, opiši, poišči. Potencialne dejavnosti in 
dosežki: npr. naredi seznam pomembnih dogodkov, napiše seznam stvari, ki se jih 
mora zapomniti, poimenuje vse … v zgodbi, recitira pesem (Dalton in Smith v Umek 
Marjanovič, 2005). 

RAZUMEVANJE 

Učenci naj bi razumeli smisel in bistvo sporočila, ki jim je posredovano bodisi v 
besedni bodisi v kakšni drugi obliki. 

Ta stopnja se deli na tri podstopnje: 

 prevajanje 

 interpretacija ali razlaga 

 ekstrapolacija ali predvidevanje 

Najznačilnejši glagoli, ki se uporabljajo v zvezi z razumevanjem, so: grupiraj, opiši, 
razloži, izrazi, prepoznaj, poročaj, izberi, oceni, primerjaj. Potencialne dejavnosti in 
dosežki: npr. naredi strip s prikazi zaporednih dogodkov, napiše in zaigra igro, ki 
temelji na zgodbi, obnovi zgodbo s svojimi besedami, nariše sliko s poudarki, ki so 
mu všeč. 

UPORABA 

Učenec naj bi bil na podlagi že pridobljenega znanja sposoben reševati zanj nove 
probleme, ki mu jih predstavimo. Pri tem se mora sam odločiti, katere formule in 
postopke bo uporabil pri reševanju. 

Za uporabo so najznačilnejši glagoli: uporabi, izberi, demonstriraj, dramatiziraj, 
ilustriraj, interpretiraj, reši, napiši, pokaži. Potencialne dejavnosti in dosežki: npr. 
konstruira model in pokaže, kako deluje, naredi serijo slik, ki prikazujejo ključne 
dogodke, obleče punčko v nacionalno nošo, napiše knjigo o … naredi sliko tako, da 
uporabi … materiale. 

ANALIZA 

Učenec naj bi neko sporočilo razstavil v sestavne dele, pri tem na bi bili jasni tako  
odnosi med sestavnimi deli kot njihova organiziranost v celoto. 

 analiza dokumentov 

 analiza odnosov 

 analiza strukture in organizacijskih načel 

Za analizo so najznačilnejši glagoli: analiziraj, oceni, grupiraj, primerjaj, razlikuj, 
preveri, preizkusi, vprašaj, kritično oceni, razloži. Potencialne dejavnosti in dosežki: 
npr. naredi graf, ki prikazuje selekcionirane informacije, napiše biografijo osebe, ki jo 
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je naštudiral, pripravi poročilo o proučevani stvari, oceni umetniško delo, naredi 
reklamo za prodajo novega izdelka. 

SINTEZA 

Učenec naj bi na tej stopnji v celoto združeval različne elemente, ki jih je spoznal 
prej. Pri tem jih mora primerno kombinirati. 

 izdelava originalnega sporočila 

 izdelava načrta ali predloga za akcijo 

 izpeljava sistema abstraktnih odnosov 

Najznačilnejši glagoli za sintezo so: razvrsti, sestavi, zberi, skonstruiraj, oblikuj, razvij, 
formuliraj, organiziraj, načrtuj, pripravi, napiši. Potencialne dejavnosti in dosežki: 
napiše svoja počutja v odnosu do … posreduje idejo o/za … oblikuje nov izdelek, 
napiše televizijsko kontaktno oddajo, lutkovno igro. 

VREDNOTENJE ALI EVALVACIJA 

Ta stopnja naj bi združevala vse prejšnje. Učenec mora združiti vsa usvojena znanja. 

 vrednotenje na podlagi notranjih kriterijev 

 vrednotenje na podlagi zunanjih kriterijev 

Najznačilnejši glagoli za vrednotenje ali evalvacijo so: oceni, primerjaj, presodi, 
napovej, podpri, vrednoti, razpravljaj, dokaži, odloči. Potencialne dejavnosti in 
dosežki: npr. pripravi listo kriterijev za ocenjevanje igre …, izbere pet pravil, ki se mu 
zdijo pomembna za …, oblikuje panelno razpravo o …, napiše polletno poročilo, 
izbere in pripravi primer, s katerim bo pokazal svoj pogled na …  

Prvotna Bloomova taksonomija, ki jo je prilagodila Marentič Požarnikova 
slovenskemu šolstvu, so pri svojem delu uporabljali tako učitelji na osnovnih in 
srednjih šolah kot profesorji na fakulteti. Na razširjenost taksonomije še danes kaže 
širša uporaba prvotne taksonomije namesto revidirane. Učiteljem je bila taksonomija, 
kot jo je predstavila Požarnikova, blizu zato, ker je zapisala tudi najpogostejše 
besede in besedne izraze za določeno raven znanja, ki so jo učitelji uporabljali za 
načrtovanje svojega dela in ocenjevanja učenčevega znanja. V njenem prispevku so 
tudi primeri operativnih ciljev in učnih vsebin, ki ustrezajo posameznim ravnem 
znanja po Bloomovi taksonomiji. Kljub vsem prilagoditvam in uporabi sta se načina 
poučevanja in način življenja spremenil in tudi Bloomova taksonomija je klicala po 
spremembah. 
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3.1 Revidirana taksonomija 

Predstavitev revidirane Bloomove taksonomije smo povzeli po izvirnem zapisu v 
knjigi (Anderson in Krathwohl, 2001). 

Ideja o revidiranju originalne Bloomove taksonomije se je rodila s serijo razprav med 
Davidom Krathwohlom, enim od avtorjev originalne taksonomije, in Virginio Blanford. 
Sčasoma sta David Krathwohl in Lorin Anderson k sodelovanju povabila več 
strokovnjakov s treh področij, in sicer kognitivne psihologije, oblikovanja učnih 
načrtov in sestavljanja nalog ter testov, in se odločila za revidiranje prvotne 
Bloomove taksonomije. 

Spremembe se v revidirani različici Bloomove taksonomije pojavljajo na treh 
področjih, in sicer: 

4 spremembe na področju poudarkov:  

 osnovni poudarek taksonomije je na njeni uporabnosti. Taksonomija naj bi 
služila za načrtovanje učnih načrtov, oblikovanje navodil, nalog, 

 revidirana taksonomija je namenjena širšemu občinstvu s poudarkom na 
učiteljih, 

 primeri so namenjeni predvsem za lažje razumevanje taksonomije, 

 poudarki na podkategorijah. 

4 spremembe v terminologiji: 

 naslovi glavnih kategorij so bili oblikovani v skladu s cilji, 

 podkategorije pri znanju so bile preimenovane in reorganizirane, 

 podkategorije pri kognitivnemu procesu so bile zamenjane z glagoli, 

 nivoja razumevanje in sinteza sta zamenjani. 

4 spremembe v strukturi taksonomije: 

 samostalnik in glagol se v učnih ciljih pojavita neodvisno drug od drugega, 

 revidirana taksonomija je dvodimenzionalna, saj poleg tega, kako se učiti, 
definira tudi proces, kako se učiti, 

 kategorije procesnih znanj ne tvorijo končne lestvice kategorij, 

 vrstni red kategorij sinteza in vrednotenje je zamenjan. 
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Primerjava izvirne Bloomove taksonomije in revidirane taksonomije, kot sta jo 
predstavila Krathwohl in Andreson: 

Tabela 5: Primerjava prvotne in revidirane Bloomove taksonomije 

 
 
Nižja raven znanja 
 
 
 
 
 
 
Višja raven znanja 
 
 
 

Taksonomija iz leta 1956 Taksonomija iz leta 2001 

Poznavanje, znanje Pomnjenje 

Razumevanje Razumevanje 

Uporaba Uporabljanje 

Analiza Analiziranje 

Sinteza Ocenjevanje, vrednotenje 

Vrednotenje Ustvarjanje 

 

V magistrski nalogi smo za namen raziskave uporabili novo, revidirano različico 
Bloomove taksonomije.  
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4 POJMI 

4.1 Kaj so pojmi 

Pečjak (2001) meni, da so pojmi najpomembnejša miselna struktura, saj so na eni 
strani sredstvo, na drugi pa rezultat mišljenja. 

Pojme je opredelil na podlagi treh vidikov: 

 glede na dejanske skupne značilnosti predmetov in pojavov, ki jih pojem 
zajema, 

 glede na to, kaj mislimo, katere skupne značilnosti pojavov in predmetov pojem 
pravzaprav zajema in 

 glede na naše vedenje v zvezi s pojavi in predmeti s skupnimi značilnostmi. 

Pri pojmih razlikujemo obseg in vsebino, ki naj bi bila v obratnem sorazmerju. Čim 
večji je obseg, skromnejša je vsebina (prav tam). 

Krnel (2006) v svojem prispevku zapiše, da znanje, kot so ga videli konstruktivisti, 
predstavlja miselno strukturo, ki se z odraščanjem in v letih šolanja gradi, razrašča, 
podira in dograjuje. Mnogi pojmi najprej nastajajo in se oblikujejo spontano. 

Požarnikova (2003) je omenila opredelitev po Gagneju, ki pojme, ki se jih naučimo z 
izkušnjami, razdeli v naslednje razrede:  

 konkretne in abstraktne, 

 primarne in sekundarne, 

 preproste in zapletene, 

 konjuktivne in disjuktivne, 

 odnosne. 

Poznavanje pojmov nam pomaga lažje prepoznavati predmete in pojave v naši 
okolici, omogočajo uporabo jezika, v učenje vnašajo ekonomičnost, saj se nam ni 
potrebno neprestano učiti stvari, ki jih že vemo in so značilne za nek nov pojem, ki ga 
usvojimo (prav tam). 

O pojmih veliko govorijo predvsem učitelji, ki za vsako učno uro načrtujejo razvijanje 
pojmov (Cencič, 2005). V strokovni literaturi najdemo trditev: »Pojem je miselni odraz 
(miselna tvorba) bistvenih lastnosti skupine predmetov.« (prav tam, str. 94). 
Cencičeva pri obrazložitvi trditve pravi, da miselni odraz oziroma miselna tvorba 
pomeni, da je pojem odraz našega mišljenja, da obstaja v naši zavesti in kot taka 
nima realnega bivanja. Bistvene lastnosti so tiste lastnosti, ki nek predmet naredijo 
takega, kot je, predmeti pa so konkretni in abstraktni. »Vsak pojem ima svojo 
vsebino, obseg, besedo in svoje mesto v sistemu pojmov.« (prav tam, str. 95). 
Vsebina pojma so bistvene značilnosti, ki so skupne pojmom v določeni skupini. Višji 
pojmi, ki so zapleteni in nastajajo iz primarnih in drugih sekundarnih pojmov, so manj 
odvisni od izkušenj, pridobljenih s čutili. 
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4.2 Razvoj pojmov 

Cencičeva (2005) navaja, da so težave pri opredeljevanju vsebine pojma različne, 
zato jih učitelji morajo predvideti, se na pouk temeljito pripraviti, da učencem res 
lahko pomagajo usvojiti določen pojem. Predvsem morajo biti učitelji dobro 
pripravljeni na pomoč učencem v asociativnih povezavah. V teh primerih naj učitelj 
uporablja prispodobe za lažjo zapomnitev pomena pojmov. V nekaterih primerih za 
isti pojem uporabljamo več različnih besed, nekaj tudi zaradi uporabe tujk. Cencičeva 
meni, da je uporaba tujk v učbenikih nepotrebna, saj lahko privede do 
nerazumevanja in nepotrebnega obremenjevanja učencev. Da bi se izognili 
nepotrebnih problemom, naj bi si učitelj temeljito prebral enoto v učbeniku in preveril 
razumevanje pojmov pri učencih. 

Proces pridobivanja pojmov in besednih izrazov pri otrocih po navadi poteka 
istočasno, saj otrok ugotovi, da različne stvari poimenujemo enako, zato s 
spraševanjem ugotovi, katera beseda pripada določeni stvari (Marentič Požarnik, 
2003). 

Otrok se pojmov uči po dveh poteh: 

 pojme odkriva in oblikuje samostojno, 

 pojme pridobiva od odraslih s spraševanjem in z besednimi razlagami (Marentič 
Požarnik, 2003). 

Vsekakor začetna klasifikacija pri otrocih pomeni klasifikacijo zunanje podobnosti, 
nato po uporabi ali funkciji in šele kasneje po objektivnih skupnih značilnostih. Po 
navadi proces pridobivanja besednih izrazov pojmov poteka vzporedno. Za uspešno 
sledenje pouku mora otrok usvojiti odnosne pojme, kot so podoben, različen, prejšnji, 
naslednji. Obstaja tudi možnost, da si otroci spontano in intuitivno ustvarijo napačne 
ali nepopolne pojme. Iz te predpostavke se je razvilo poučevanje pojmov iz 
konstruktivnega vidika. To pomeni, da pojem ni posnetek neke objektivne resničnosti, 
ampak je rezultat aktivnega osebnega izgrajevanja. Učenec mora s samostojnim 
miselnim delom zgraditi svoj pojem in spoznati njegov namen (Marentič Požarnik, 
2003). 

Prav Marentič Požarnikova (2003) navaja tudi, da konstruktivistično poučevanje 
pojmov poteka približno takole: 

 ugotovitev obstoječih pojmov, 

 na podlagi predznanja rekonstruiranje idej in (socialno) kognitivni konflikt, 

 ubeseditev nove opredelitve pojma, 

 konkretne pojme običajno poučujemo s primeri, abstraktne pa z definicijami 
(prav tam). 
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4.3 Pogoji za oblikovanje pojmov 

Na oblikovanje pojmov pri ljudeh vpliva več dejavnikov v človeku in njegovemu 
okolju. Stopnja kulture in civilizacije je najpomembnejši dejavnik v okolju, ki vpliva na 
to, kateri pojmi se bodo v določeni družbi razvijali in kateri ne. Razvojna pot pojma 
poteka od konkretnega k abstraktnemu (Pečjak, 1965 v Cencič 2005). 

Cencičeva (2005) pravi, da ima napredek znanosti posebno vlogo pri razvoju pojmov 
v civiliziranem svetu. Nova odkritja in spoznanja, do katerih pridemo ljudje, prispevajo 
k odkrivanju novih, drugačnih, bistvenih značilnosti pojavov, procesov in predmetov. 

4.4 Razvoj pojmov pri otrocih, starih 6 in 7 let 

Človeški razvoj bi v grobem lahko razdelili na 4 glavne vidike, to so fizični, 
osebnostni, socialni in kognitivni (Woolfolk, 2002). 

Razvoj se v najsplošnejšem psihološkem smislu nanaša na vse spremembe, ki se pri 
človeku dogajajo med začetkom in koncem življenja, torej rojstvom in smrtjo.  

Otrokov razvoj je najpomembnejši dejavnik pri razvoju pojmov, saj je ta pri otrocih 
povezan z razvojem zaznavanja, miselnih funkcij in celotnim otrokovim 
spoznavanjem.  

Po Piagetu otrokov razvoj poteka v več stopnjah. Pravi, da  okolje ne more vplivati na 
zaporedje v razvoju stadijev in faz miselnih sposobnosti, lahko pa bistveno vpliva na 
to, kdaj bo otrok dosegel posamezno fazo v razvoju. S tem je razlagal razlike v 
razvoju mišljenja enako starih otrok. Z razvojem govora, to je približno ob koncu 
drugega leta starosti, si je otrok že sposoben predstavljati odsotne predmete. Piaget 
meni, da imajo izkušnje za razvoj otrokove inteligence poseben pomen. Miselne 
operacije se lahko razvijejo le skozi posameznikovo lastno aktivnost in ne le z 
besednim učenjem (Horvat in Magajna 1989). 

Labinowicz (1989) je v knjigi Izvirni Piaget zbral in predstavil nekaj najodmevnejših in 
zanimivih Piagetovih raziskav, metod in zamisli. Piaget je skušal najti rešitve za 
probleme spoznavanja in razvoja kognitivnih procesov. Razvijati je začel svojo 
klinično metodo in proučeval procese otrokovih miselnih konstrukcij. Spoznal je, da si 
otrok in odrasel človek nista enaka. 

Piaget je menil, da na intelektualni razvoj posameznika vpliva več dejavnikov, in 
sicer:  

 Dozorevanje: miselne strukture, ki jih s starostjo pridobiva otrok, delujejo 
čedalje bolj povezano. 

 Fizične izkušnje: otrokovo razumevanje se razvija glede na množičnost njegovih 
izkušenj s predmeti iz okolja. Otrok z več izkušnjami bo hitreje napredoval pri 
razvoju. 

 Socialne izkušnje: Če ima otrok več priložnosti za interakcijo z vrstniki, učitelji 
ali starši, bo spoznal več pogledov, ki ga bodo spodbujali da pri razmišljanju ne 
upošteva le sovje perspektive.  
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 Uravnoteženje ali ekvilibracija: asimilacija in akomodacija sta procesa, ki vedno 
delujeta skupaj in morata biti uravnotežena, kar je po Piagetovem mnenju zelo 
pomembno (prav tam). 

S kognitivnim razvojem otroka se je ukvarjal tudi Vigotski, ki je skupaj z drugimi 
avtorji menil, da človek sprejema dražljaje iz okolja, jih okolju tudi vrača in izzove 
nove dražljaje. Po njihovem mnenju je razvoj otroka prilagajanje zunanjemu svetu. 
Razvoj je mogoč le s pridobivanjem izkušenj (Horvat in Magajna, 1989). 

Otroci pojme pridobivajo tudi izven šole. Pri tem jim ne pomaga le učitelj, ampak 
predvsem njegova družina, sorodniki, prijatelji, sovrstniki. Otroci se v popoldanskem 
času udeležujejo tudi raznih interesnih dejavnosti na športnem, kulturnem, 
glasbenem, jezikovnem področju. Ne le v svetu, tudi v Sloveniji se ves čas pojavljajo 
nove in nove zanimive aktivnosti, ki otroku omogočajo intelektualni razvoj. Vsaka 
aktivnost, vsako raziskovanje in vsako zanimanje otroka za določena, njemu 
zanimiva področja, mu dajejo možnost, da pridobiva znanje na podlagi lastnih 
izkušenj. 

Izkušnje so pomembne ne le za razvoj civilizacije, ampak najprej za razvoj 
posameznika, ki s svojim napredkom in razvojem lahko oblikuje kompleksnejše 
rešitve za nastale probleme. Pojmi in razumevanje pojmov pri tem igrajo veliko vlogo, 
saj večje število pojmov oblikuje večjo pojmovno mrežo, ki vodi do boljšega 
razumevanja. 
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II EMPIRIČNI DEL 

5 PROBLEM MAGISTRSKEGA DELA 

6- do 7-letni otroci pojme razvijajo predvsem na podlagi svojih izkušenj. Način 
življenja, obšolske dejavnosti, družinske aktivnosti, uporaba informacijsko 
komunikacijske tehnologije in dostopnost informacij omogočajo, da otroci s 
pridobivanjem izkušenj razvijejo več pojmov že v predšolskem obdobju. Pri tem se 
zastavi vprašanje, ali so standardi znanja za spoznavanje okolja za prvo triletje še 
primerno zastavljeni oziroma ali so morda premalo zahtevni za današnji način 
življenja in način poučevanja družboslovnih vsebin spoznavanja okolja. 

V učnem načrtu so zapisani standardi znanja tako iz naravoslovnih in tehniških kot 
družboslovnih učnih vsebin in ciljev. Zanimalo nas je, v katere ravni in vrste znanja 
po revidirani Bloomovi taksonomiji uvrščamo družboslovne standarde znanja 
tematskih sklopov Prostor, Jaz, Skupnosti in Odnosi ter kakšno je družboslovno 
znanje otrok ob koncu prvega razreda osnovne šole.  

6 CILJI RAZISKAVE 

V okviru raziskave smo želeli ugotoviti:  

1. V katere vrste in nivoje znanja po Bloomovi taksonomiji uvrščamo družboslovne 
standarde znanja tematskih sklopov Prostor, Jaz, Skupnosti in Odnosi, 
zapisane v učnem načrtu za pouk spoznavanja okolja. 

2. Katere družboslovne standarde znanja prvega triletja iz tematskih sklopov 
Prostor, Jaz, Skupnosti in Odnosi, učenci na koncu 1. razreda že dosežejo. 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katere vrste in nivoje znanja po Bloomovi taksonomiji predstavljajo posamezni 
družboslovni standardi znanja v učnem načrtu za spoznavanje okolja? 

2. Katere in koliko družboslovnih standardov znanja prvega triletja, ki so zapisani v 
učnem načrtu za spoznavanje okolja, dosežejo učenci ob koncu prvega 
razreda? 

3. Pri katerem družboslovnem vsebinskem sklopu učenci prvega razreda dosežejo 
največ/najmanj standardov znanja za prvo triletje pri spoznavanju okolja? 

4. Ali se pojavlja razlika v številu in vsebini doseženih družboslovnih standardov 
znanja pri spoznavanju okolja ob koncu prvega razreda med dečki in deklicami? 
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8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno ali opisno ter 
kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Raziskovalni pristop je bil 
kvalitativno razvrščanje standardov znanja in kvantitativna empirična pedagoška 
raziskava doseganja standardov znanja. Z eno od učiteljic smo opravili 
nestandardiziran pripovedni intervju.  

9 OPIS VZORCA 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo vključenih 40 
učencev prvega razreda, ki obiskujejo podeželsko osnovno šolo in podružnično 
osnovno šolo v Osrednji Sloveniji. Za sodelovanje v raziskavi je soglašalo 40 staršev 
22 dečkov in 18 deklic. Intervju smo izvedli z eno od učiteljic, ki poučujejo v 1. 
razredu. 

10 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke smo zbrali z ustnim preverjanjem znanja z vnaprej določenimi kriteriji. 
Pripravili smo vprašanja in naloge, s katerimi smo preverjali doseganje družboslovnih 
standardov znanja pri spoznavanju okolja.  

Učenci v prvem razredu še ne znajo dobro brati z razumevanjem, zato smo jim 
vprašanja in navodila glasno prebrali. Njihove odgovore smo snemali. 

Ustno preverjanje je bilo časovno prilagojeno vsakemu učencu posebej, trajalo je od 
30 do 45 minut za vsakega učenca, potekalo je ob koncu šolskega leta. Nekaj 
njihovih odgovorov smo preverili še enkrat in pridobili dodatna pojasnila. Pogovor z 
učiteljico, ki poučuje v 1. razredu vključene šole, smo opravili po ustnem preverjanju 
znanja učencev. 

11 OPIS INSTRUMENTA 

Za preverjanje standardov znanja smo sestavili vprašanja in naloge za ustno 
preverjanje znanja. Avtorica vprašanj in nalog sem Greta Grošelj, kriterije za 
doseganje standardov znanja smo določili v sodelovanju z eno od učiteljic, ki poučuje 
na razredni stopnji. Vprašanja so bila prilagojena učencem 1. razreda, bila so kratka 
in jasna. Naloge so poleg znanja preverjale tudi obvladanje nekaterih postopkov, ki 
so zapisani v učnem načrtu. Ustno preverjanje znanja je vsebovalo 32 vprašanj in 
nalog. Pri 9 nalogah smo uporabili slikovni material. Naloge so bile po Bloomovi 
taksonomiji na ravni poznavanja in razumevanja in so bile vsaj na nivoju standardov 
znanja v učnem načrtu.  

Vprašanja in naloge, ki smo jih uporabili za preverjanje doseganja standardov 
znanja, so zapisani pri posameznih rezultatih in v prilogi. 
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12 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Standarde znanja iz učnega načrta smo razvrstili v vrste in nivoje znanja po revidirani 
Bloomovi taksonomiji in rezultate interpretirali. 

Podatke, zbrane z ustnim preverjanjem znanja, smo obdelali s programi Microsoft 
Office. Uporabili smo frekvenčno porazdelitev (N, f %) atributivnih spremenljivk. 
Podatke smo prikazali opisno in v obliki strukturnih tabel ter jih ustrezno interpretirali. 

Odgovore intervjuvane učiteljice smo vključili v razpravo. 

13 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Rezultate obdelave in naše ugotovitve bomo predstavili v nadaljevanju. Najprej bomo 
predstavili klasifikacijo standardov znanja v vrste in nivoje po Bloomovi taksonomiji in 
nato še število doseženih standardov znanja učencev po spolu in skupaj. Rezultate 
doseganja vsakega standarda znanja posebej smo interpretirali opisno. Pri vsakem 
standardu znanja smo zapisali nalogo, s katero smo standard znanja preverjali, 
kriterij za doseganje in delno doseganje standarda znanja in najpogostejše odgovore. 

13.1 Klasifikacija standardov znanja za spoznavanje okolja po revidirani 
Bloomovi taksonomiji 

Za razvrstitev standardov znanja za spoznavanje okolja smo se odločili, da bi videli, 
koliko je standardov znanja višje in koliko nižje ravni. 

Pri klasifikaciji standardov znanja smo za osnovo uporabili revidirano Bloomovo 
taksonomijo, ki sta jo leta 2001 objavila njegova sodelavca Krathwohl in Anderson. 
Najprej smo standarde znanja razvrstili v 4 vrste, in sicer faktografsko, konceptualno, 
proceduralno in metakognitivno, nato pa v 6 ravni, in sicer pomnjenje, razumevanje, 
uporabljanje, analiziranje, evalviranje in ustvarjanje. 

Standarde znanja smo ovrednotili po posameznih sklopih in skupaj. Bloomovo 
revidirano taksonomsko tabelo smo povzeli po Aberšku (2012). 

Tabela 6: Bloomova taksonomska tabela (Aberšek 2012) 

 Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografska 
znanja 

Popis 
 

Povzemi Klasificiraj Naroči  Rangiraj Kombiniraj 

Konceptualna 
znanja 

Opis 
 

Interpretiraj 
 

Eksperimentiraj Razloži Oceni Načrtuj 

Proceduralna 
znanja 

Tabeliranje 
 

Napoveduj Izračunaj Razlikuj Povzemi, 
sklepaj 

Sestavi 

Metakognitivna 
znanja 

Ustrezna 
uporaba 

Izvajaj Konstruiraj Dosezi Ukrepaj Aktualiziraj 

a) Standardi znanja za sklop Prostor 

Med faktografska znanja smo uvrstili naslednje standarde znanja: 

 z nekaj stavki opiše značilnosti domače pokrajine in življenje ljudi v tej pokrajini 
ter spreminjanje okolja (razumevanje), 
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 primerja značilnosti domače pokrajine z izbrano pokrajino v Sloveniji ali drugod 
v svetu (razumevanje), 

 opiše različne pokrajine (pomnjenje), 

 pozna glavne smeri neba (pomnjenje). 

Med konceptualna znanja smo uvrstili: 

 loči različne tipe naselij (pomnjenje). 

Med proceduralna znanja smo uvrstili: 

 pozna, bere, skicira in uporablja preproste zemljevide za orientacijo v pokrajini 
(uporabljanje), 

 se orientira v svojem okolju, v okolici šole, v naravi (razumevanje). 

V tem sklopu smo največ standardov znanja uvrstili v vrsto faktografskih znanj, 
ugotovljeni ravni sta pomnjenje ter razumevanje. 

Od skupno 7 standardov znanja 4 uvrščamo v faktografsko vrsto znanja in po 3 v 
ravni pomnjenje in razumevanje. 

b) Standardi znanja za sklop Jaz 

Med faktografska znanja smo uvrstili: 

 predstavi razmišljanje o tem, zakaj je znanje pomembno (razumevanje), 

 predstavi sebe, svoje bližnje in dom (pomnjenje). 

Med konceptualna znanja smo uvrstili: 

 prepozna nevarne (naravne in družbene) situacije in ve, kje najde pomoč, ter 
kako primerno ravna v situacijah, ki so zanj nevarne (razumevanje). 

Med proceduralna znanja smo uvrstili:  

 primerno ravna v različnih situacijah (uporabljanje), 

 zna poiskati vire znanja (uporabljanje). 

V tem sklopu smo največ standardov znanja uvrstili v vrsto faktografskih znanj, 
ugotovljene ravni so pomnjenje, razumevanje in uporabljanje. 

Od skupno 5 standardov znanja 2 uvrščamo v faktografsko vrsto znanja in po 2 v 
ravni pomnjenje in uporabljanje. 

c) Standardi znanja za sklop Skupnosti 

Med faktografska znanja smo uvrstili: 

 pozna delovanje šole (pomnjenje), 

 pozna imena in dejavnosti nekaterih ustanov (pomnjenje), 

 ve, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna poseben 
pomen različnih praznovanj (pomnjenje), 
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 ve, da živi v Sloveniji in da je Slovenija članica EU (pomnjenje), 

 pozna državne simbole Slovenije (pomnjenje), 

 ve, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih narodov (pomnjenje), 

 pozna in razlikuje med osnovnimi vrednostmi denarja (pomnjenje), 

 pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini 
(pomnjenje). 

Med konceptualna znanja smo uvrstili: 

 pozna in razume pasti potrošništva (razumevanje), 

 spoštljivo ravna do sebe in drugih (uporabljanje). 

Med proceduralna znanja smo uvrstili: 

 poimenuje in na zemljevidu pokaže države, ki mejijo na Slovenijo (pomnjenje). 

V tem sklopu smo največ standardov znanja uvrstili v vrsto faktografskih znanj, 
ugotovljene ravni so pomnjenje, razumevanje in uporabljanje. 

Od skupno 11 standardov znanja jih 8 uvrščamo v faktografsko vrsto znanja in 8 v 
raven pomnjenje. 

d) Standardi znanja za sklop Odnosi 

Med faktografska znanja smo uvrstili: 

 pozna razliko med tem, kar moramo in smemo delati (poklic, hobi) (pomnjenje), 

 poimenuje poklice ljudi v njegovi okolici (pomnjenje), 

 prepozna nujnost sodelovanja med ljudmi in državami (razumevanje), 

 opiše nujnost sodelovanja med ljudmi in razume, da človek ne more živeti sam 
(razumevanje), 

 prepozna različne vrste nasilja in ve, kako in koga prositi za pomoč, če jo 
potrebuje (uporabljanje). 

Med konceptualna znanja smo uvrstili: 

 se ravna po pravilih družbenega življenja (uporabljanje), 

 razume pomen dolžnosti in pravic ter ravna skladno z njimi (uporabljanje), 

 upošteva različnost med ljudmi in enakost med spoloma (uporabljanje), 

 opiše ustrezno ravnanje v različnih situacijah v družbi in tako tudi ravna 
(uporabljanje). 

V tem sklopu smo največ standardov znanja uvrstili v vrsto faktografskih znanj, 
ugotovljene ravni so pomnjenje, razumevanje in uporabljanje. 

Od skupno 9 standardov znanja jih 5 uvrščamo v faktografsko vrsto znanja in 5 v 
raven uporabljanje. 
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Tabela 7: Razvrstitev standardov znanja sklopov Prostor, Jaz, Skupnosti in Odnosi glede na vrsto in 
raven znanja 

 Raven znanja 

Vrsta znanja Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje 

Faktografsko 13 4 2 

Konceptualno 1 2 5 

Proceduralno 1 1 3 

Pri razvrščanju standardov znanja za spoznavanje okolja za sklope Prostor, Jaz, 
Skupnosti in Odnosi smo ugotovili, da po revidirani Bloomovi taksonomiji največ 
standardov znanja, 19, ustreza faktografski vrsti znanja, vse pa uvrščamo v tri 
najnižje ravni znanja, to so pomnjenje, razumevanje in uporabljanje. Največ 
standardov znanja,15, smo uvrstili v raven pomnjenje. 

V vseh štirih sklopih, katerih standarde znanja smo razvrščali, niti eden ne ustreza 
višjim ravnem znanja, kot so analiziranje, evalviranje in ustvarjanje. 

13.2 Doseganje družboslovnih standardov znanja 

Tabela 8: Število doseženih standardov znanja po spolu in skupaj 

 Dečki Deklice SKUPAJ 

Standard znanja N f % N f % N f % 

PROSTOR       

1 Pozna, bere, skicira in uporablja 
preproste zemljevide za orientacijo v 
pokrajini 

21 95,45 15 83,33 36 90,00 

2 Se orientira v svojem okolju, v 
okolici šole, v naravi 

18 81,82 14 77,78 32 80,00 

3 Z nekaj stavki opiše značilnosti 
domače pokrajine in življenje ljudi v 
tej pokrajini ter spreminjanje okolja 

20 90,91 17 94,44 37 92,50 

4 Primerja značilnosti domače 
pokrajine z izbrano pokrajino v 
Sloveniji ali drugod v svetu 

20 90,91 16 88,89 36 90,00 

5 Opiše različne pokrajine 20 90,91 16 88,89 36 90,00 

6 Loči različne tipe naselij 11 50,00 9 50,00 20 50,00 

7 Pozna glavne smeri neba 14 63,64 12 66,67 26 65,00 

       

JAZ       

1 Predstavi razmišljanje o tem, zakaj 
je znanje pomembno 

20 90,91 11 61,11 31 77,50 

2 Zna poiskati vire znanja 19 86,36 12 66,67 31 77,50 

3 Predstavi sebe, svoje bližnje in 
svoj dom 

22 100,0 15 83,33 37 92,50 

4 Prepozna nevarne (naravne in 
družbene) situacije in ve, kje najde 
pomoč, ter kako primerno ravna v 
situacijah, ki so zanj nevarne 

20 90,91 13 72,22 33 82,50 
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5 Primerno ravna v različnih 
situacijah 

/ / / / /  

       

SKUPNOSTI       

1 Pozna delovanje šole 21 95,45 16 88,89 37 92,50 

2 Pozna imena in dejavnosti 
nekaterih ustanov 

21 95,45 18 100,0 39 97,50 

3 Ve, da imajo nekateri dnevi v letu 
(prazniki) poseben pomen, in pozna 
poseben pomen različnih praznovanj 

8 36,36 5 27,78 13 32,50 

4 Ve, da živi v Sloveniji in da je 
Slovenija članica EU 

10 45,45 3 16,67 13 32,50 

5 Pozna državne simbole Slovenije 20 90,91 14 77,78 34 85,00 

6 Ve, da v Sloveniji živijo Slovenci in 
pripadniki drugih narodov 

13 59,10 8 44,44 21 52,50 

7 Poimenuje in na zemljevidu pokaže 
države, ki mejijo na Slovenijo 

17 77,27 11 61,11 28 70,00 

8 Pozna in razlikuje med osnovnimi 
vrednostmi denarja 

22 100,0 18 100,0 40 100,0 

9 Pozna in razume pasti potrošništva / / / / /  

10 Pozna različne oblike družin in 
sorodstvene odnose v ožji in širši 
družini 

22 100,0 18 100,0 40 100,0 

11 Spoštljivo ravna do sebe in drugih / / / / /  

       

ODNOSI       

1 Se ravna po pravilih družbenega 
življenja 

18 81,82 17 94,44 35 87,50 

2 Razume pomen dolžnosti in pravic 
ter ravna skladno z njimi 

16 72,73 11 61,11 27 67,50 

3 Pozna razliko med tem, kar 
moramo in smemo delati (poklic, 
hobi) 

14 63,64 6 33,33 20 50,00 

4 Upošteva različnost med ljudmi in 
enakost med spoloma 

/ / / / /  

5 Poimenuje poklice v njegovi okolici 19 86,36 17 94,44 36 90,00 

6 Prepozna nujnost sodelovanja med 
ljudmi in državami 

15 68,18 8 44,44 23 57,50 

7 Opiše nujnost sodelovanja med 
ljudmi in razume, da človek ne more 
živeti sam 

16 72,73 10 55,56 26 65,00 

8 Opiše ustrezno ravnanje v različnih 
situacijah v družbi in tako tudi ravna 

12 54,54 5 27,78 17 42,50 

9 Prepozna različne vrste nasilja in 
ve, kako in koga prositi za pomoč, če 
jo potrebuje 

/ / / / /  
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Preverili smo doseganje 27 standardov znanja v 4 sklopih. Posamezne standarde 
znanja smo v preglednici označili s številkami zato, da smo v nadaljevanju lažje 
interpretirali rezultate. 

Dva standarda znanja so učenci dosegli kar 100 %, in sicer oba iz sklopa Skupnosti: 

 pozna in razlikuje med osnovnimi vrednostmi denarja, 

 pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini. 

Najmanj učencev, 32,50 %, je doseglo dva standarda znanja prav tako iz sklopa 
Skupnosti: 

 ve, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna poseben 
pomen različnih praznovanj, 

 ve, da živi v Sloveniji in da je Slovenija članica EU. 

Učenci so povprečno največ standardov znanja dosegli in delno dosegli pri sklopu 
Jaz, najmanj pa pri sklopu Odnosi. 

13.2.1 Doseganje standardov znanja po sklopih 

Doseganje družboslovnih standardov znanja po posameznih sklopih smo razdelili na 
konkretne standarde znanja v sklopu na eni in po spolu dečki in deklice ter skupaj na 
drugi strani. 

V vsakem sklopu so zapisani standardi znanja in minimalni standardi znanja, ki so 
poudarjeni s krepko pisavo. Minimalne standarde znanja smo označili, ker njihovo 
doseganje učencem omogoča napredovanje v višji razred. 

V nekaj sklopih zaradi objektivnih okoliščin nismo mogli preveriti doseganja vseh 
standardov znanja, kar smo posebej zapisali in obrazložili. 

Pri posameznem standardu znanja smo zapisali tudi nalogo, s katero smo doseganje 
preverjali, in kriterij, s katerim smo določili, ali učenci in učenke standard znanja 
dosegajo, delno dosegajo ali ne dosegajo. 

13.2.1.1 Sklop Prostor 

V sklopu Prostor je v učnem načrtu zapisanih 7 standardov znanja, od tega jih je 5 
minimalnih, v naši raziskavi smo jih preverili 7. 

Rezultati, ki smo jih dobili: 

 Pozna, bere, skicira in uporablja preproste zemljevide za orientacijo v 
pokrajini. 

Doseganje tega standarda znanja smo preverjali s 3 različnimi nalogami. 

Vprašanja in naloge: 
Poimenuj predmete na mizi in razloži za kaj jih uporabljamo. (Globus, zemljevid, 
kompas) 
Na zemljevidu poišči Ljubljano. Pokaži, kje je morje. 
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Na mizi je postavljeno naselje. Nariši zemljevid. 

S prvo nalogo smo preverili, ali učenci prepoznajo zemljevid, z drugo, kako se  
znajdejo na zemljevidu, pri tretji nalogi pa smo preverili, kakšno je njihovo znanje 
skiciranja zemljevidov. 

Za doseganje smo upoštevali tiste odgovore, kjer so učenci in učenke prepoznali vse 
3 predmete, na zemljevidu poiskali Ljubljano in pokazali, kje je morje, ter pravilno 
skicirali zemljevid. 

Za delno doseganje smo upoštevali odgovore, v katerih so prepoznali vsaj 2 
predmeta in na zemljevidu poiskali Ljubljano ali pokazali morje ter skicirali nepopoln 
zemljevid. 

Tabela 9: Doseganje standarda znanja 1 v sklopu Prostor 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f (%) N f (%) SKUPAJ 

Dečki 21 95,45 1 4,55 22 

deklice 15 83,33 3 16,67 18 

SKUPAJ 36 90 4 10 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Prostor delno doseglo 
21 od 22 dečkov in 15 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic.  

Operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 2. in 3. razred. Ugotovili smo, da 90 % 
učencev delno dosega ta standard znanja že konec prvega razreda.  

Najprej smo učencem na mizo postavili globus, zemljevid in kompas. Vse predmete 
so morali poimenovati in opisati, za kaj jih uporabljamo. Vsi učenci so prepoznali 
zemljevid in globus, le nekaj jih ni prepoznalo kompasa. Tistim smo ime predmeta 
povedali. Vsi učenci so vedeli, da kompas uporabljamo za orientiranje ali za 
določanje smeri neba. Najpogostejši odgovor je bil, da kompas uporabljamo za 
določanje severa. Pri tem smo ugotovili, da kompasa še niso uporabljali, vendar so 
ga prepoznali. 

Na zemljevidu Slovenije so učenci morali poiskati Ljubljano in pokazati, kje na 
zemljevidu je označeno morje. Ob tem so morali povedati tudi, kako vedo, da je 
morje ravno tam. Od 40 učencev samo 4 niso našli Ljubljane ali pokazali morja. Vsi 
ostali učenci niso imeli težav z iskanjem, saj so Ljubljano našli zelo hitro, večina je 
takoj začela iskati v Osrednji Sloveniji. Ravno tako ni bilo težav z iskanjem morja, 
pomagali so si z iskanjem modre barve. 2 dečka in 1 deklica so našli Bohinjsko 
jezero, ki je ravno tako kot morje označeno z modro barvo, vendar so hitro opazili 
napako in iskali dalje, dokler niso našli morja. Pri nekaterih učencih smo preverili še, 
kako vedo, da je morje ravno tam, kjer so ga pokazali. Tisti so našteli mesta ob 
morju, predvsem Koper in Piran. 

Učenci so dobili še nalogo, da skicirajo zemljevid postavljene makete. Maketa je bila 
preprosta, na njej je bil narisan potok, čezenj brv, na eni strani potoka skala, na drugi 
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strani pa naselje 6 hiš ob cesti ter 2 drevesi. Učenci so morali torej skicirati 12 
predmetov: cesto, potok, brv, skalo, 2 drevesi in 6 hiš. 

Za skiciranje zemljevida so imeli dovolj časa, saj so skicirali ob začetku pouka in vsi 
naenkrat. Tako smo zagotovili, da so vsi učenci dobili enaka navodila.  

Ko so prejeli list papirja in jim je bila predstavljena postavljena maketa, smo jim 
odgovorili tudi na nekaj vprašanj, ki so bila povezana le z izbiro materiala za 
skiciranje in s časom, predvidenim za opravljanje naloge. Učenci iz treh razredov so 
zemljevide skicirali v treh skupinah. Nalogo so vse tri skupine opravljale približno 
enako dolgo. Potem ko so oddali skiciran zemljevid, so učenci sodelovali pri pouku, 
zato nobenemu nismo omejili časa za skiciranje. Večina učencev je zemljevid 
skicirala v prvih 10 do 15 minutah, ostali so nalogo opravljali do 25 minut.  

 

Slika 1: Maketa naselja za skiciranje zemljevida 

Učenci naj bi na koncu 3. razreda osnovne šole poznali različne zemljevide, jih znali 
uporabljati in skicirati. Učenci naj bi poznali tudi obvezne sestavine zemljevida, kot so 
naslov zemljevida, datum, merilo in legenda.  

V našem primeru učenci ob koncu 1. razreda že poznajo zemljevid, znajo ga 
osnovno uporabljati, ne znajo pa ga še skicirati. 

Nihče od učencev, ki so bili udeleženi v naši raziskavi, ni zemljevida skiciral v ptičji 
perspektivi, torej noben zemljevid ni bil narisan v tlorisu. 

Prav tako noben zemljevid ni imel naslova, datuma, legende in merila. Vsi učenci so 
svoje zemljevide podpisali, vendar smo jih zaradi lažje interpretacije rezultatov 
naloge to prosili mi. 
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Dela standarda znanja, ki predvideva uporabo preprostih zemljevidov za orientacijo v 
naravi, nismo mogli ovrednotiti, saj nam narava naše raziskave in vreme nista 
dovoljevala, da bi del tega standarda znanja preverjali zunaj.  

Po pogovoru z učenci glede zemljevidov in dodatnem vprašanju, kje se srečujejo z 
zemljevidi, je nekaj učencev odgovorilo, da jih uporabljajo na potovanjih s starši, 
berejo jih na navigacijskih napravah in pametnih telefonih ali tabličnih računalnikih. 
Vsi jih uporabljajo v sodelovanju s starši. Eden od dečkov je izpostavil, da vsi 
zemljevidi niso enaki. On se največ srečuje z risbami zemljevidov, ki po njegovem 
mnenju niso čisto pravi zemljevidi, in sicer pri igranju računalniških igric, katerih 
glavni cilj je gradnja naselij in iskanje določenih predmetov.  

Ena od učenk je povedala, da je tabornica in da na taborniških srečanjih in 
tekmovanjih uporabljajo zemljevide. 

En deček je povedal, da je član gasilskega društva in da se na srečanjih učijo tudi 
orientacije z zemljevidom, saj so imeli gasilsko tekmovanje iz orientacije. Zemljevid 
naj bi bil skiciran iz ptičje perspektive, kar naj bi bil otrok po Piagetu sposoben šele 
po 7. letu starosti, kar pa ne pomeni, da otroci še ne bi bili sposobni branja 
zemljevidov že pri tej starosti. Motorične in grafične sposobnosti otrok se pri tej 
starosti šele razvijajo, zato so razlike med skicami precejšnje (Umek, 2001). Tako je 
bilo tudi v našem primeru. Slika 2 prikazuje skico zemljevida, v kateri je učenec 
pravilno upošteval razdalje med objekti in razmerja med velikostjo in razdaljami med 
objekti. Narisal je tisto, kar se je dejansko nahajalo na maketi, ki so jo učenci 
opazovali in skicirali njen zemljevid. Učenec je maketo opazoval od zadaj in jo tako 
tudi skiciral. Učenec ima dobre prostorske predstave. Slika 3 in 4 prikazujeta skici, na 
katerih niso narisani vsi objekti, prostorska predstava je zelo slaba, na skico je 
učenec dodal nekaj stvari po svojem izboru, na primer rožice, ceste z ovinki. 

 

Slika 2: Skica zemljevida 
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Slika 3: Skica zemljevida 

 

Slika 4: Skica zemljevida 

 Se orientira v svojem okolju, v okolici šole, v naravi. 

Minimalni standard znanja smo preverjali z dodatnimi vprašanji kot nadaljevanje 
naslednjega vprašanja: 

Katere so glavne smeri neba? Pokaži jih. Zakaj se zahod imenuje zahod? Kako bi se 
orientiral v okolici šole? Kako v naravi? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli vse glavne smeri neba, pravilno 
povedali, zakaj zahod imenujemo zahod, in našteli vsaj 2 primera orientiranja v 
okolici šole in v naravi. 
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Tabela 10: Doseganje standarda znanja 2 v sklopu Prostor 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f (%) N f (%) SKUPAJ 

Dečki 18 81,82 4 18,18 22 

deklice 14 77,78 4 22,22 18 

SKUPAJ 32 80 8 20 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Prostor delno doseglo 
18 od 22 dečkov in 14 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic. 80 % učencev je 
delno doseglo standard znanja. Operativni cilji za ta standard znanja so v učnem 
načrtu predlagani za vse tri razrede. 

Ko so učenci našteli glavne smeri neba, smo jih dodatno vprašali še, kako se 
orientirajo v okolici šole. Večina učencev je naštela tovarno v okolici, cerkev, 
trgovino, gasilski dom ter hribe. Nekateri so najbližje vzpetine poimenovali, drugi so 
hribe le omenili, saj je del Kamniško Savinjskih Alp vidnih iz obeh šol, matične in 
podružnične. 

Njihovo poznavanje smeri neba je osnovno, to pomeni, da so jih znali našteti, niso pa 
jih znali pokazati, ker nismo imeli možnosti, da bi preverjanje izvajali zunaj. 

Kot primer za orientiranje v naravi je večina učencev omenila zvezdo severnico. 
Nekaj učencev je najprej omenilo kompas, zato smo jim dodatno obrazložili 
vprašanje, da nas zanima, kako bi se orientirali brez njega. 

Učenci so izhajali iz svojih izkušenj. Nekaj učencev smo vprašali, ali bi znali najti 
zvezdo severnico in kako. Nekaj jih je odgovorilo, da je to najsvetlejša zvezda na 
nebu, nekateri pa so povedali, da jo najdemo s pomočjo ozvezdja Veliki voz.  

Predvidevamo, da bi učenci povedali še kakšne možne odgovore, če bi jim zastavili 
dodatna vprašanja. Ker tega nismo storili, so bili njihovi odgovori zelo skromni. 

 Z nekaj stavki opiše značilnosti domače pokrajine in življenje ljudi v tej 
pokrajini ter spreminjanje okolja. 

Med fotografijami izberi tisto, za katero meniš, da predstavlja pokrajino, kjer živiš.  

     

Upoštevali smo odgovore, v katerih so pravilno izbrali fotografijo domače pokrajine in 
z vsaj tremi stavki opisali njene značilnosti in življenje ljudi v tej pokrajini. 
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Tabela 11: Doseganje standarda znanja 3 v sklopu Prostor 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 20 90,90 2 9,10 22 

Deklice 17 94,44 1 5,56 18 

SKUPAJ 37 92,50 3 7,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Prostor doseglo 20 od 
22 dečkov in 17 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež deklic kot dečkov. 92,50 % učencev je ta 
standard znanja doseglo. Operativni cilji za ta standard znanja so v učnem načrtu 
predlagani za 2. razred. 

Učenci so izmed fotografij izbrali tisto, ki prikazuje njihovo domačo pokrajino in opisali 
njene značilnosti. Najbolj pogosti odgovori so bili, da se v njihovi domači pokrajini 
nahajajo hiše, vasi, gozd in obdelovalne površine. Naštevali so tudi ustanove, ki se 
nahajajo v njihovem kraju.  

Pravo fotografijo domače pokrajine so izbrali vsi učenci, tisti, ki standarda znanja niso 
dosegli, niso znali povedati ničesar o značilnostih domače pokrajine, niti niso znali 
opisati pokrajine na fotografiji z več kot enim stavkom. 

Odgovori so bili enostavni in na ravni pomnjenja, opisovali so značilnosti, ki so 
razvidne iz dane fotografije. Stavki so bili kratki. 

 Primerja značilnosti domače pokrajine z izbrano pokrajino v Sloveniji ali drugod 
v svetu 

Kakšna je razlika med pokrajinama na fotografijah? Opiši obe pokrajini in razlike med 
njima. 

  

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci v najmanj treh stavkih opisali tako eno 
kot drugo pokrajino na fotografijah in našteli vsaj eno razliko med njima. 

Tabela 12: Doseganje standarda znanja 4 v sklopu Prostor 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 20 90,90 2 9,10 22 

Deklice 16 88,89 2 11,11 18 

SKUPAJ 36 90 4 10 40 
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Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Prostor doseglo 20 od 
22 dečkov in 16 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 90 % učencev je doseglo 
standard. Operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Pri preverjanju tega standarda so si učenci ogledali fotografijo domače pokrajine in 
fotografijo puščave. Naštevali so razlike med obema pokrajinama. 

Učenci so opisali domačo pokrajino, za puščavo pa je bilo največ odgovorov, da je 
puščava v Afriki, da je tam malo vode, rastja in živali. Tam ni gozdov in polj. Nekaj 
učencev je kot razliko navedlo, da puščave pri nas nimamo, gozdove pa imajo tudi 
drugod po svetu. Za domačo pokrajino so povedali še, da imamo travnike in polja, 
kjer kmetje gojijo koruzo in pšenico. V puščavi ni kmetij, v domači pokrajini pa so. 

 Opiše različne pokrajine 

Tabela 13: Doseganje standarda znanja 5 v sklopu Prostor 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 20 90,90 2 9,10 22 

Deklice 16 88,89 2 11,11 18 

SKUPAJ 36 90 4 10 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Prostor doseglo od 22 
dečkov in  16 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 90 % učencev je doseglo 
standard znanja. Operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Standard znanja je podoben kot prejšnji, kdor je dosegel prvega, je dosegel tudi tega. 
Kriterij je bil, da je učenec naštel vsaj 4 razlike med domačo pokrajino in puščavo. 

 Loči različne tipe naselij 

Vprašanje: 

Kaj je naselje? Katere vrste naselij poznaš?  

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli vsaj 2 različni vrsti naselij. 

Tabela 14: Doseganje standarda znanja 6 v sklopu Prostor 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 11 50,00 11 50,00 22 

Deklice 9 50,00 9 50,00 18 

SKUPAJ 20 50,00 20 50,00 40 
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Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Prostor delno doseglo 
11 od 22 dečkov in 9 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel enak delež dečkov kot deklic. 50 % učencev je 
doseglo standard. Operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Nihče od učencev ni znal razložiti, kaj je naselje, so pa vsi vedeli, da je to vas.  

Učenci so morali našteti nekaj vrst naselij. Večinoma so našteli mesto in vas, 
povedali so še, da je mesto večje, ima več stavb in več prebivalcev. Dva dečka sta 
navedla tudi, da je v mestih več ustanov, na primer banka, gledališče, kino in 
nakupovalni center, česar v vasi ni. Ena deklica je povedala tudi, da v vasi živi manj 
prebivalcev, nekaj od njih se jih ukvarja s kmetovanjem. Nekaj učencev je povedalo 
še, da so mesta večja in manjša. 

Njihovi odgovori so bili enostavni in kratki. Ponovno so izhajali iz lastnih izkušenj. 

 Pozna glavne smeri neba 

Vprašanje: 

Katere so glavne smeri neba? Pokaži jih. Zakaj se zahod imenuje zahod? 

Tabela 15: Doseganje standarda znanja 7 v sklopu Prostor 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 14 63,64 8 36,36 22 

Deklice 12 66,67 6 33,33 18 

SKUPAJ 26 65,00 14 35,00 40 

Iz tabele lahko razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Prostor doseglo 
14 od 22 dečkov in 12 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic. 65 % učencev je 
delno doseglo standard. Operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Učenci, ki so dosegli ta standard znanja, so morali našteti glavne smeri neba, en 
deček in dve deklici so našteli tudi stranske smeri neba.  

Zaradi slabega vremena ni bilo mogoče preveriti zunaj, ali učenci znajo smeri neba 
tudi pokazati. V učilnici tega nismo preverili, saj je ustno preverjanje znanja potekalo 
v njim neznanem prostoru z enim oknom. 
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13.2.1.2  Sklop Jaz 

V sklopu Jaz je v učnem načrtu zapisanih 5 standardov znanja, od teh so 4 
minimalni, v naši raziskavi smo lahko preverili 4. 

Rezultati, ki smo jih dobili:  

 Predstavi razmišljanje o tem, zakaj je znanje pomembno 

Vprašanje: 

Zakaj je znanje pomembno in iz kje ter kako se lahko učiš? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so našteli vsaj 3 smiselne primere, povezane z 
znanjem.  

Tabela 16: Doseganje standarda znanja 1 v sklopu Jaz 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 20 90,90 2 9,10 22 

deklice 11 61,11 7 38,89 18 

SKUPAJ 31 77,50 9 22,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Jaz doseglo 20 od 
skupno 22 dečkov in 11 od skupno 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 77,50 % učencev je ta 
standard znanja doseglo. Operativni cilji za ta standard znanja so v učnem načrtu 
zapisani za 3. razred. 

Učenci so na zastavljeno vprašanje odgovarjali kratko, o vsebini odgovora niso 
razmišljali niti niso čakali, da bi jim z dodatnimi vprašanji pomagali do vsebinsko 
bogatejšega odgovora.  

Zastavljeno vprašanje je bilo konkretno, zato so bili taki tudi odgovori. Učenci so 
našteli nekaj primerov, izhajali so predvsem iz lastnih izkušenj in načina življenja. 
Nekaj učencev smo vprašali, kako vedo, da je znanje pomembno, njihov odgovor je 
bil, da so jim to povedali starši. 

Za večino učencev je znanje pomembno zato, da dobimo dobro službo, da dobivamo 
lepe ocene, da znamo nakupovati v trgovini, da se lahko pogovarjamo z drugimi 
ljudmi, da znamo računati in brati, da lahko pomagamo drugim ljudem, tudi 
sošolcem, ki imajo pri učenju težave. 

 Zna poiskati vire znanja 

Vprašanje: 

Zakaj je znanje pomembno in iz kje ter kako se lahko učiš? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so našteli vsaj 4 smiselne primere. 
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Tabela 12: Doseganje standarda znanja 2 v sklopu Jaz 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f (%) N f (%) SKUPAJ 

Dečki 18 81,81 4 18,18 22 

deklice 14 77,78 4 22,22 18 

SKUPAJ 32 80 8 20 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Jaz doseglo 18 od 22 
dečkov in 14 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 80 % učencev je ta 
standard znanja doseglo, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Ta standard znanja po Bloomovi taksonomiji uvrščamo med proceduralna znanja, mi 
pa smo ga preverjali kot faktografsko znanje, saj so nam učenci le našteli, iz katerih 
virov bi se lahko učili. Za preverjanje standarda znanja kot proceduralnega znanja bi 
morali učence opazovati dlje časa.  

Pri drugem delu odgovora so učenci in učenke spet izhajali iz lastne izkušnje, saj so 
najprej naštevali primere, ki si jim bili blizu, torej so vire tudi sami že kdaj uporabili. 
Najpogostejši odgovori so bili pouk, delovni zvezek in učbenik, knjiga, šola, učiteljica, 
starejši bratje in sestre. Učijo se lahko v šoli, doma, v knjižnici. 

Nekaj učencev je naštelo še splet, računalnik, didaktične igre v šoli, tablični 
računalnik, televizija in radio, starši in stari starši, drugi sošolci in sošolke. 

 Predstavi sebe, svoje bližnje in svoj dom 

Vprašanje: 

Kako bi nekomu predstavil sebe, svoje bližnje in svoj dom? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so o sebi povedali najmanj 3 lastnosti, našteli 
najbližje sorodnike in z nekaj kratkimi stavki opisali svoj dom. 

Tabela 13: Doseganje standarda znanja 3 v sklopu Jaz 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f (%) N f (%) SKUPAJ 

Dečki 20 90,90 2 9,10 22 

deklice 17 94,44 1 5,56 18 

SKUPAJ 37 92,50 3 7,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Jaz doseglo 20 od 22 
dečkov in 17 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež deklic kot dečkov. 92,50 % učencev je ta 
standard znanja doseglo, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 1. razred. 
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Učenci so najprej predstavili sebe, povedali ime, priimek in starost, nato so opisali, 
kje in s kom živijo, nekaj učencev je svoje bližnje sorodnike poimenovalo, naštevali 
so hišne ljubljenčke, za katere skrbijo oni ali njihovi družinski člani. 

Nekateri učenci so poleg kraja, v katerem živijo, povedali tudi svoj naslov, našteli so 
vrsto bivališča in opisali hišo oziroma stanovanje. Povedali so tudi, ali imajo svojo 
sobo ali si jo delijo s katerim od bratov ali sester.  

Eden od učencev je zelo podrobno opisal svojo pot od šole do doma. 

Poleg osnovnih podatkov o sebi so se nekateri učenci razgovorili o svojih hobijih, 
najljubših jedeh, barvi, risankah, računalniških igricah. 

Odgovori so bili enostavni, učenci so izhajali iz lastne izkušnje. 

 Prepozna nevarne (naravne in družbene) situacije in ve, kje najde pomoč, 
ter kako primerno ravna v situacijah, ki so zanj nevarne 

Vprašanje:  

Izberi nevarno situacijo in opiši, kako bi poiskal pomoč. 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so našteli najmanj 3 nevarne situacije in razložili, 
kako bi našli pomoč. 

Tabela 19: Doseganje standarda znanja 4 v sklopu Jaz 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f (%) N f (%) SKUPAJ 

Dečki 20 90,90 2 9,10 22 

deklice 13 72,22 5 27,78 18 

SKUPAJ 33 82,50 7 17,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Jaz delno doseglo 20 
od 22 dečkov in 13 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic. 92,50 % učencev 
ga je delno doseglo, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 2. razred. 

Odgovori učencev so bili tudi pri tem vprašanju enostavni, kratki in so izhajali iz 
njihove izkušnje in poznavanja institucij, ki nam nudijo pomoč v določenih primerih. V 
obeh krajih, kjer sta osnovni šoli, vključeni v našo raziskavo, se nahajata močni 
gasilski društvi, ki delata z mladimi in v kateri je vključenih večina otrok. Zato ne 
preseneča dejstvo, da so vsi učenci najprej povedali primer požara in gasilce kot 
tiste, ki pridejo v taki situaciji na pomoč. 5 otrok je delo gasilcev obrazložilo 
podrobneje, saj gasilci ne sodelujejo le pri gašenju požarov, ampak tudi reševanju 
živali, pomoči pri prometnih nesrečah, poplavah. 

Nekaj primerov najpogostejših odgovorov: 

V primeru požara pokličejo gasilce na telefonsko številko 112. Če bi jih kdo hotel 
oropati, bi poklicali policijo na telefonsko število 113. V primeru bolezni, če bi se kdo 
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poškodoval, bi šli v zdravstveni dom ali poklicali rešilca. Največkrat so prepoznali 
naravne nesreče, kot so požar, poplave, potres, suša. Samo ena deklica je kot 
nevarno situacijo opisala primer ugrabitve. Če bi jo kdo hotel ugrabiti, bi klicala na 
pomoč in bežala. Nikoli se ne bi usedla v avto k človeku, ki ga ne pozna oziroma ni 
njihov bližnji sorodnik. 

Najzanimivejši odgovor je bil, da imajo s starši dogovorjeno geslo, ki ga v primeru, da 
ne morejo priti po otroka v šolo in pošljejo kakšnega sorodnika, morajo povedati – če 
ga ne vedo, otrok ne sme z njimi nikamor. Odgovor smo še dodatno raziskali, učenka 
je povedala, da so jo to naučili starši že takrat, ko je obiskovala vrtec. 

Pri preverjanju tega standarda znanja smo po zaključenem preverjanju znanja 
dodatno vprašali, ali je nevarna situacija tudi to, da jih tujec povabi, da jih odpelje 
domov. Vsi so rekli, da se nikoli ne bi usedli v avto k osebi, ki je ne poznajo, niso pa 
še nikoli slišali, da bi kdo od njihovih sošolcev ali drugih otrok, ki jih poznajo, kdaj 
doživel tako ali podobno situacijo, zato je niti niso omenili kot odgovor na naše 
vprašanje. 

 Primerno ravna v različnih situacijah 

Tega standarda znanja ni bilo mogoče preveriti v smislu, da bi jih opazovali, kako 
ravnajo v določenih situacijah. Če pa se osredinimo na odgovore na vprašanje pri 
prejšnjem standardu znanja, lahko zapišemo, da so isti učenci, ki so dosegli prejšnji 
standard znanja, dosegli tudi tega, čeprav potem dvakrat preverjamo isti standard. 

V primeru, da se zadovoljimo z odgovorom na vprašanje, potem so isti učenci iz 
prejšnjega standarda znanja dosegli tudi ta standard znanja. 

Če ta standard znanja opredelimo kot standard znanja višje ravni po Bloomovi 
taksonomiji, in sicer uporabljanje, potem ga preverjamo skozi celotno šolsko leto in 
učence ocenjujemo na podlagi njihovih dejanskih ravnanj. 

Spet pa težko ocenimo, ali bi otrok res primerno ravnal v različnih situacijah, če ga 
nimamo priložnosti opazovati popoldan in če otrok ne naleti na situacijo, ki od njega 
zahteva določeno reakcijo.  

Učence smo dodatno vprašali, kako bi reagirali v situaciji, če bi jih nekdo, ki ga ne 
poznajo, povabil v avtomobil. Vsi otroci so rekli, da nikoli ne bi šli z osebo, ki je ne 
poznajo niti ne bi od neznancev sprejemali daril, igrač, sladkarij. To so jim povedale 
že vzgojiteljice v vrtcu, o tem so se pogovarjali s starši in z učiteljicami. Samo na 
osnovi pogovora ne moremo vedeti, ali bi resnično tako ravnali. To ne pomeni, da 
moramo umetno ustvariti tovrstno nevarno situacijo in opazovati, kako bi učenec 
reagiral, in oceniti, ali je njegovo ravnanje ustrezno. Eden od načinov preverjanja 
tega standarda znanja bi lahko bila igra vlog v sklopu razrednih ur. 

13.2.1.3 Sklop Skupnosti 

V sklopu Skupnosti je v učnem načrtu zapisanih 11 standardov znanja, od teh je 8 
minimalnih, v naši raziskavi smo jih preverili 9. 

Rezultati, ki smo jih dobili:  
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 Pozna delovanje šole 

Vprašanje:  

Katero šolo obiskuješ in kdo vse je zaposlen na šoli? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci povedali katero osnovno šolo 
obiskujejo in našteli vsaj 3 osebe, ki so zaposlene na šoli ali njihove poklice. 

Tabela 14: Doseganje standarda znanja 1 v sklopu Skupnosti 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 21 95,45 1 4,55 22 

Deklice 16 88,89 2 11,11 18 

SKUPAJ 37 92,50 3 7,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti doseglo 21 
od 22 dečkov in 16 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 92,50 % učencev je  
doseglo standard znanja, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 1. razred. 

Učenci so povedali ime šole, ki jo obiskujejo, učenci podružnične šole so navedli ime 
njihove šole, le en učenec je navedel, da je njihova šola del matične šole. 

Učenci so po imenu navedli učitelje, ki jih poučujejo, za ostale pa so našteli poklice, 
kot so ravnateljica, učiteljice, hišnik, električar, kuharica, čistilka, računovodkinja ter 
knjižničarka.  

Učenci so izhajali iz izkušnje, našteli so osebe, ki jih poznajo, ki so jih že kdaj srečali 
ali videli. Predvsem na podružnični šoli je manj zaposlenih, so pa zato poznali vse 
učiteljice, ki tam poučujejo, po imenih.  

 Pozna imena in dejavnosti nekaterih ustanov 

Vprašanje:  

Ali veš, kaj je ustanova? Naštej jih nekaj in razloži čemu služijo.  
Na fotografijah so različne ustanove. Na podlagi opisa izberi pravo. 

 

 

 

 

  

Kje pridobivamo novo znanje, kje se učimo? 
Če se urežemo, kje poiščemo pomoč? 
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Kje kupimo  hrano in čokolado? 
Lahko si izposodimo knjige za določen čas. 
Poslanci sprejemajo nove zakone. 
Ogledamo si predstavo ali film. 

Upoštevali smo tiste odgovore, v katerih so učenci razložili kaj je ustanova in po 
opisu prepoznali vsaj 4 od njih. 

Tabela 15: Doseganje standarda znanja 2 v sklopu Skupnosti 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 21 95,45 1 4,55 22 

Deklice 18 100,00 0 100,00 18 

SKUPAJ 39 97,50 1 2,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti delno 
doseglo 21 od 22 dečkov in 18 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež deklic kot dečkov. 97,50 % učencev 
je doseglo ta standard znanja, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. 
razred.  

Nihče od učencev ni znal samostojno razložiti, kaj je ustanova. 

Večina učencev je prepoznala 5 od 6 ustanov, le 2 učenca sta po opisu in fotografiji 
prepoznala parlament in povedala, kje se nahaja. Ostali učenci so po opisu 
prepoznali parlament, niso pa ga znali poimenovati. Učenec, ki standarda znanja ni 
dosegel, je prepoznal manj kot 4 ustanove. Pri tem naj povemo, da se je deček v 
Slovenijo priselil na začetku šolskega leta, zato je imel še nekaj težav s 
sporazumevanjem v slovenskem jeziku. 

 Ve, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna 
poseben pomen različnih praznovanj 

Vprašanje:  

Naštej nekaj praznikov in razloži, kaj takrat praznujemo. 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli vsaj 4 različne praznike, med 
katerimi je bil vsaj 1 državni praznik. 

Tabela 16: Doseganje standarda znanja 3 v sklopu Skupnosti 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 8 36,36 14 63,64 22 

Deklice 5 27,78 13 72,22 18 

SKUPAJ 13 32,50 27 67,50 40 
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Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti delno 
doseglo 8 od 22 dečkov in 5 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic. 32,50 % učencev 
je ta standard znanja doseglo delno, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 2. 
in 3. razred. 

Učenci so morali našteti nekaj praznikov in opisati, kaj takrat praznujemo. 

Le 13 učencev, od tega 8 dečkov in 5 deklic, je naštelo osebne, verske in državne 
praznike. Najpogostejši odgovori so bili rojstni dan, god, prvo sveto obhajilo, božič, 
velika noč, dedek Mraz in Miklavž, Prešernov dan in dan samostojnosti. Učenci, ki 
standarda znanja niso dosegli, so sicer znali našteti osebne in verske praznike, 
predvsem tiste, ki so povezani z darili. Večina ni naštela nobenega državnega 
praznika. 

Odgovori so izhajali iz njihove izkušnje, razmišljali so predvsem o tem, kdaj prejmejo 
darila in kdaj so prosti dnevi. Zelo malo učencev je znalo razložiti, kaj pomeni 
določen praznik in kaj takrat praznujemo. Zaradi nepoznavanja državnih praznikov 
nihče od učencev ni dosegel standarda znanja.  

 Ve, da živi v Sloveniji in da je Slovenija članica EU 

Vprašanje:  

V kateri državi živiš? Članica katere unije je Slovenija? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci povedali, v kateri državi živijo in da je 
Slovenija članica Evropske unije. 

Tabela 17: Doseganje standarda znanja 4 v sklopu Skupnosti 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 10 45,45 12 54,55 22 

Deklice 3 16,67 15 83,33 18 

SKUPAJ 13 32,50 27 67,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti delno 
doseglo 10 od 22 dečkov in 3 od 18 deklic. Ta standard znanja je delno dosegel višji 
delež dečkov kot deklic. 32,50 % učencev je standard znanja doseglo, operativni cilji 
so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Vsi učenci so povedali, da živijo v državi Sloveniji, le 13 učencev, od tega 10 dečkov 
in 3 deklice, pa so potrdili tudi, da je Slovenija članica Evropske unije. Ena učenka je 
odgovorila Evropa, kar je bil tudi pozitivno ovrednoten odgovor. 

Nihče od učencev ni samostojno navedel, da je Slovenija članica Evropske unije, 
zato smo jih dodatno vprašali, ali so že kdaj slišali zanjo in ali je Slovenija njena 
članica. Učenci, ki so delno dosegli standard znanja, so že slišali za Evropsko unijo, 
ostalim je bil pojem poponoma neznan. 
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 Pozna državne simbole Slovenije 

Vprašanje: 

Naštej 3 državne simbole Slovenije. 
Izberi slovensko zastavo in slovenski grb. 
 

   

 

 

 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli vsaj 2 državna simbola in 
prepoznali slovenski grb in zastavo. 

Tabela 18: Doseganje standarda znanja 5 v sklopu Skupnosti 

 Dosega Ne dosega  

Spol N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 20 90,90 2 9,10 22 

Deklice 14 77,78 4 22,22 18 

SKUPAJ 34 85,00 6 15,00 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti doseglo 20 
od 22 dečkov in 14 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 85 % učencev je ta 
standard znanja doseglo, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

34 učencev je samostojno naštelo vsaj 2 državna simbola. Večina učencev ni vedela, 
da je državni simbol tudi himna, zato smo jim zastavili dodatno vprašanje, če bi lahko 
bila himna tudi državni simbol in kdor je pritrdil, smo upoštevali odgovor kot pozitiven. 

Vsi učenci so prepoznali slovensko zastavo in grb med več podobnimi zastavami in 
grbi drugih držav. 

Nekaj dečkov je prepoznalo tudi zastavi Nemčije in Evropske unije ter hrvaški grb. 
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 Ve, da v Sloveniji živijo Slovenci in pripadniki drugih narodov 

Vprašanje: 

Kateri prebivalci živimo v Sloveniji? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli prebivalce vsaj treh narodnosti. 

Tabela 19: Doseganje standarda znanja 6 v sklopu Skupnosti 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 13 59,10 9 40,90 22 

Deklice 8 44,44 10 55,56 18 

SKUPAJ 21 52,50 19 47,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti doseglo 13 
od 22 dečkov in 8 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. Standard znanja je 
doseglo 52,50 % učencev, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Vsi učenci so pravilno odgovorili, da v Sloveniji živimo Slovenci, nekaj več kot 
polovica učencev in učenk pa je naštela še pripadnike drugih narodov. 

Najprej so našteli pripadnike tistih narodov, katerih otroci obiskujejo tudi njihov 
razred, nato pa so povedali tiste pripadnike, ki so jih že kdaj videli v Sloveniji. Najbolj 
pogosti odgovori so bili: Albanci, Hrvati, Kitajci, Angleži, Afričani, Rusi, Američani, 
Evropejci in prebivalci iz sosednjih držav. 

 Poimenuje in na zemljevidu pokaže države, ki mejijo na Slovenijo 

Vprašanje: 

Poišči Slovenijo in poimenuj njene sosednje države. 

  

 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci med 15 državami prepoznali državo 
Slovenijo po obliki in na zemljevidu pokazali in poimenovali vsaj 3 sosednje države 
Slovenije. 
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Tabela 20: Doseganje standarda znanja 7 v sklopu Skupnosti 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 17 77,27 5 22,73 22 

Deklice 11 61,11 7 38,89 18 

SKUPAJ 28 70 12 30 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti doseglo 17 
od 22 dečkov in 11 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 70 % učencev je 
standard znanja doseglo, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Učenci so na risbi med oblikami 15 evropskih držav prepoznali Slovenijo, večina je 
povedala tudi, da ima Slovenija obliko kokoši, po čemer so jo tudi prepoznali. 

Na zemljevidu Slovenije so pokazali sosednje države in jih poimenovali. Vsi 
sodelujoči učenci enega izmed treh razredov so poimenovali vse 4 sosednje države. 
Pri tem so si pomagali z imenom MIHA – Madžarska, Italija, Hrvaška in Avstrija. 
Povedali so, da jim je to povedala učiteljica. Učenci ostalih razredov, ki so dosegli ta 
standard znanja, so našteli vsaj 3 sosednje države, največkrat Hrvaško, Italijo in 
Avstrijo. Večina učencev ni prepoznala Madžarske. 

Od tistih, ki standarda znanja niso dosegli, le 2 deklici nista prepoznali Slovenije po 
obliki na risbi. 

Ta standard znanja je v učnem načrtu zapisan kot minimalni standard znanja, med 
učnimi cilji pa je uvrščen v 3. razred.  

Nekatere učence smo vprašali, kako to, da so se v šoli o tem že pogovarjali in 
odgovorili so, da zato, ker jih je zanimalo in jim je učiteljica to predstavila.  

 Pozna in razlikuje med osnovnimi vrednostmi denarja 

Vprašanje: 

Med različnimi bankovci in kovanci izberi tiste, ki so plačilno sredstvo v Sloveniji. 
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Kako se imenuje denar, ki ga za nakup uporabljamo v Sloveniji?  
Bankovce in kovance uredi po vrednosti. 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci prepoznali denar, ki je uradno plačilno 
sredstvo v Sloveniji, ga poimenovali in uredili po velikosti od najmanjšega do 
največja, in sicer bankovce posebej, kovance posebej. 

Tabela 21: Doseganje standarda znanja 8 v sklopu Skupnosti 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 22 100,00 0 0,00 22 

Deklice 18 100,00 0 0,00 18 

SKUPAJ 40 100,00 0 0,00 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti doseglo 22 
od 22 dečkov in 18 od 18 deklic. 

Ta standard znanja so dosegli vsi učenci, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani 
za 3. razred. 

Učenci so morali med različnimi bankovci in kovanci iz več držav prepoznati tiste, ki 
so plačilno sredstvo v Sloveniji. To so znali vsi učenci in učenke. Ko so denar izločili, 
so ga morali urediti po vrednosti od najmanjšega do največjega. Denar, ki je plačilno 
sredstvo v Sloveniji, so vsi tudi pravilno poimenovali. 

Z doseganjem tega standarda znanja ni imel težav nihče. Nekateri učenci so 
povedali še, da se v šoli o denarju še niso učili, da ga že dolgo poznajo, saj ga imajo 
doma in z njim plačujejo v trgovini. 

Nekaj dečkov je z zanimanjem pregledalo ostale bankovce, najbolj podobna evrom 
sta bila bankovca iz Fidžija in Izraela. Zanimalo jih je, kje se državi nahajata, in vsem 
smo ju pokazali na globusu. 

 Pozna in razume pasti potrošništva 

Tega standarda znanja nismo preverjali, saj nismo imeli priložnosti učencev 
opazovati pri njihovem razumevanju potrošništva. Ker standard znanja po Bloomovi 
taksonomiji uvrščamo med razumevanje, smo menili, da samo s pogovorom ne bi 
mogli odločiti, ali učenec ta standard znanja dosega ali ne. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 Pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini 

Vprašanje: 

S pomočjo fotografij oblikuj družino in poimenuj sorodstvene odnose med njimi.  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci iz danih fotografij znali sestaviti družino 
in poimenovati vsaj 4 sorodstvene odnose v ožji in širši družini. Za sestavljanje 
družine so imeli na voljo 30 fotografij oseb različnih starosti. 

Tabela 22: Doseganje standarda znanja 10 v sklopu Skupnosti 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 22 100,00 0 0,00 22 

Deklice 18 100,00 0 0,00 18 

SKUPAJ 40 100,00 0 0,00 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Skupnosti doseglo 22 
od 22 dečkov in 18 od 18 deklic. 

Ta standard znanja so dosegli vsi učenci, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani 
za 3. razred. 

Učenci so morali iz množice fotografij različnih oseb sestaviti družino in poimenovati 
sorodstvena razmerja med njimi. 

Vsi so izbrali očeta in mamo, stare starše, brate in sestre. Družino so sestavili na 
podlagi lastne izkušnje in situacije. Večina učencev je poskušalo sestaviti svojo 
družino, osebe, s katerimi živijo. 

Na dodatno vprašanje so našteli še ostale sorodnike, kot so strici, tete, sestrične in 
bratranci. Prav tako smo jih dodatno vprašali kaj je kdo komu kot sorodnik. Dobili 
smo odgovore brat, sestra, nečak, teta, stric, vnuk. Samostojno so znali našteti in 
poimenovati osebe, ki spadajo v njihovo ožjo družino, na predlog so dodali še 
sorodnike iz širše družine, kot so stari starši, tete in strici. 
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 Spoštljivo ravna do sebe in drugih 

Doseganja tega standarda znanja nismo mogli preveriti, saj nismo imeli priložnosti, 
da bi učence opazovali pri vrsti ravnanja do sebe in drugih. 

13.2.1.4 Sklop Odnosi 

V sklopu Odnosi je v učnem načrtu zapisanih 9 standardov znanja, od tega je 5 
minimalnih, v naši raziskavi smo jih preverili 7. 

Rezultati:  

 Se ravna po pravilih družbenega življenja 

Vprašanje: 

Če bi želela igrati človek ne jezi se, kako bi me naučil? Kaj bi mi razložil? Kako se to 
imenuje? 
Poznaš še kakšna pravila? Naštej jih nekaj.  

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci poimenovali pravila in našteli pravila še 
na vsaj štirih področjih. 

Tabela 23: Doseganje standarda znanja 1 v sklopu Odnosi 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 18 81,82 4 18,18 22 

Deklice 17 94,45 1 5,55 18 

SKUPAJ 35 87,50 5 12,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Odnosi delno doseglo 
18 od 22 dečkov in 17 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež deklic kot dečkov. 87,50 % učencev 
je standard znanja doseglo delno; operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 1. 
razred. 

Učenci so morali poimenovati pravila kot pogoj za igranje družabne igre. Našteli so 
še nekaj pravil, in sicer pravila v prometu, gledališču, na delovnem mestu, v vrtcu, pri 
igri, v športu, v bolnišnici, v knjižnici, v cerkvi, hišna pravila, razredna in šolska 
pravila. 

Učenci so našteli pravila, s katerimi že imajo izkušnjo, ki jih poznajo, jih razumejo in 
upoštevajo. Z dodatnimi vprašanji smo preverili tudi, koliko posameznih pravil 
poznajo. Razredna pravila poznajo, ker so se o njih pogovarjali v šoli. O ostalih 
pravilih so slišali, našteli pa so le primer ali nekaj primerov. Pri cestnih pravilih, na 
primer, je nekaj učencev povedalo, da ne smemo voziti prehitro in moramo 
upoštevati semafor. 

Ker tudi pri tem standardu znanja nismo mogli s preverjanjem znanja in pogovorom 
ugotoviti, če se učenci resnično ravnajo po pravilih, smo se odločili za delno 
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doseganje standarda znanja, saj so učenci nekaj pravil poznali, jih poimenovali in 
razložili. 

 Razume pomen dolžnosti in pravic ter ravna skladno z njimi 

Vprašanje:  

Katere so tvoje dolžnosti doma in v šoli? Kaj pa pravice? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli najmanj po 3 dolžnosti doma in 
v šoli  in najmanj 3 pravice. 

Tabela 24: Doseganje standarda znanja 2 v sklopu Odnosi 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 16 72,73 6 27,27 22 

Deklice 11 61,11 7 38,89 18 

SKUPAJ 27 67,50 13 32,50 40 

Iz tabele lahko razberemo, da je zgoraj zapisan standard znanja iz sklopa Odnosi 
delno doseglo 16 od 22 dečkov in 11 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic. 67,50 % učencev 
je standard znanja delno doseglo; operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 1. 
razred. 

Preverili smo lahko le, ali učenci poznajo svoje dolžnosti in pravice. Njihovo 
razumevanje in ravnanje bi bilo potrebno spremljati dlje časa, za kar nismo imeli 
možnosti. 

27 učencev in učenk od skupno 40 je znalo našteti nekaj pravic in dolžnosti. Med 
odgovori so prevladovale dolžnosti v šoli in doma. Učenci so povedali, da je v šoli 
njihova dolžnost, da se učijo, poslušajo učiteljico, ne nagajajo sošolcem, njihova 
pravica pa je igra. Doma in v družini so njihove dolžnosti skrb za čistočo, pomoč pri 
gospodinjskih in hišnih opravilih, skrb za hišne ljubljenčke, mlajše in starejše 
sorodnike, njihove pravice pa so igra, gledanje risank, obisk prijateljev, uporaba 
računalnika. 

 Pozna razliko med tem, kar moramo in smemo delati (poklic, hobi) 

Vprašanje:  

S čim se ukvarjaš v prostem času? Kako to imenujemo? 
Kakšna je razlika med poklicem in hobijem? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli vsaj 3 hobije in razložili razliko 
med hobijem in poklicem. 
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Tabela 25: Doseganje standarda znanja 3 v sklopu Odnosi 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 14 63,64 8 36,36 22 

Deklice 6 33,33 12 66,67 18 

SKUPAJ 20 50,00 20 50,00 40 

Iz tabele razberemo, da je zgoraj zapisan standard znanja iz sklopa Odnosi delno 
doseglo 14 od 22 dečkov in 6 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic. 50 % učencev je 
standard znanja doseglo delno; operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. 
razred. 

Izraza »hobi« učenci niso povedali samostojno, so ga pa prepoznali kot dejavnost v 
njihovem prostem času. 

Tisti učenci, ki so delno dosegli standard znanja, so povedali, da je hobi dejavnost, s 
katero se ukvarjamo v prostem času, popoldan, po šoli, med počitnicami. 

Njihov najpogostejši odgovor je bil, da je poklic povezan s službo in zaposlitvijo. Za 
delo v službi prejmemo plačo, to je denar, s katerim lahko kupimo hrano, stanovanje, 
avto, gremo na počitnice, hobi pa opravljamo brezplačno, v svojem prostem času. 

Učencem smo pokazali tudi stolpični diagram, iz katerega so morali razbrati 
naslednje podatke in odgovoriti na naslednja vprašanja: 

S pomočjo stolpičnega diagrama odgovori: 
Koliko učencev se ukvarja z nogometom? 
S katerim hobijem se ukvarja največ učencev? 
S čim se ukvarjata 2 učenca? 

Vsi učenci so znali iz stolpčnega diagrama razbrati vse podatke. Ugotovimo lahko, da 
na področju ravnanja s podatki že obvladajo branje podatkov iz stolpičnega 
diagrama. 

 Upošteva različnost med ljudmi in enakost med spoloma 

Tega standarda znanja nismo preverili, saj bi morali opazovati in spremljati vsakega 
učenca posebej in ugotoviti, ali res upošteva različnost med ljudmi in enakost med 
spoloma, ko bi se dejansko znašel v konkretni situaciji. 
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 Poimenuje poklice ljudi v njegovi okolici 

Vprašanje: 

Kaj lahko poveš o tej risbi? 

 

Ali poznaš še kakšen poklic, ki ga opravlja kdo v tvoji okolici? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci prepoznali vsaj 6 poklicev na risbi in 
našteli še 3 poklice, ki jih opravljajo ljudje v njihovi bližini. 

Tabela 26: Doseganje standarda znanja 5 v sklopu Odnosi 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 19 86,36 3 13,64 22 

Deklice 17 94,44 1 5,56 18 

SKUPAJ 36 90,00 4 10,00 40 

Iz tabele razberemo, da je zgoraj zapisan standard znanja iz sklopa Odnosi doseglo 
19 od 22 dečkov in 17 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež deklic kot dečkov. 90 % učencev je 
standard znanja doseglo, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Učenci so na risbi, na kateri so bili narisani ljudje v različnih uniformah, po teh 
prepoznavali različne poklice. Večina učencev je bila uspešna – prepoznali so večino 
poklicev in našteli vsaj 3, ki jih opravljajo ljudje v njihovi bližini. Veliko odgovorov je 
bilo povezanih s poklicem staršev in starih staršev ter ljudmi v njihovi okolici, torej so 
izhajali iz lastnih izkušenj. 

Na risbi je 36 učencev prepoznalo vsaj 6 poklicev. Pri naštevanju poklicev iz njihove 
okolice pa so bili odgovori gasilec, vojak, učiteljica, športnik, direktor, kmet, frizer, 
voznik, zavarovalniški agent, reševalec, računalničar, avtomehanik, računovodja, 
medicinska sestra.  
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 Prepozna nujnost sodelovanja med ljudmi in državami 

Vprašanje: 

Kako Slovenija sodeluje z drugimi državami in zakaj? 

Upoštevali smo odgovore, kjer so učenci našteli vsaj 2 primera sodelovanja z drugimi 
državami. 

Tabela 27: Doseganje standarda znanja 6 v sklopu Odnosi 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 15 68,18 7 31,82 22 

Deklice 8 44,44 10 55,56 18 

SKUPAJ 23 57,50 17 42,50 40 

Iz tabele razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Odnosi doseglo 15 od 
22 dečkov in 8 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. 57,50 % učencev je 
standard znanja doseglo; operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Učenci so odgovorili, da morajo države med seboj sodelovati zato, da si pomagajo v 
primeru naravnih nesreč. Nekatere države potrebujejo pomoč pri organiziranju 
športnih dogodkov. Ker Slovenija ne more pridelati vsega sadja, mora sodelovati z 
drugimi državami, da ga lahko dobijo od tam. 

Njihovi odgovori so bili skromni, našteli so nekaj primerov, za katere so slišali, niso 
pa jih znali utemeljiti. 

 Opiše nujnost sodelovanja med ljudmi in razume, da človek ne more živeti 
sam 

Vprašanje: 

Ali lahko človek živi sam? Zakaj ne? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci razložili zakaj človek ne more živeti 
sam in našteli vsaj 3 primere sodelovanja med ljudmi. 

Tabela 28: Doseganje standarda znanja 7 v sklopu Odnosi 

Spol Dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 16 72,73 6 27,27 22 

Deklice 10 55,56 8 44,44 18 

SKUPAJ 26 65,00 14 35,00 40 

Iz tabele razberemo, da je standard znanja iz sklopa Odnosi doseglo 16 od 22 
dečkov in 10 od 18 deklic. 



61 
 

Ta standard znanja je dosegel višji delež dečkov kot deklic. Standard znanja je 
doseglo 65 % učencev; operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3. razred. 

Učenci so morali najprej povedati, ali človek lahko živi sam ali ne. Izmed tistih, ki so 
rekli, da človek ne more živeti sam, je večina povedala, da človek potrebuje druge 
ljudi zato, ker vsak ne zna vsega, zato potrebujemo druge ljudi. Človek brez 
prijateljev ne more živeti, ker bi mu bilo dolgčas. Drugi ljudje nam pomagajo, ko smo 
bolni, prinesejo nam stvari iz trgovine ali zdravila iz lekarne. 

 Opiše ustrezno ravnanje v različnih situacijah v družbi in tako tudi ravna 

Tega standarda znanja nismo preverjali, ker nismo mogli opazovati učencev, kako 
ravnajo v različnih situacijah v družbi. Nekaj primerov ustreznega ravnanja v različnih 
situacijah v družbi so opisali že pri preverjanju standarda znanja »prepozna nevarne 
(naravne in družbene) situacije in ve, kje najde pomoč, ter kako primerno ravna v 
situacijah, ki so zanj nevarne« iz sklopa Jaz. 

 Prepozna različne vrste nasilja in ve, kako in koga prositi za pomoč, če jo 
potrebuje 

Vprašanje: 

Kaj je solidarnost? Poznaš kakšne organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo drugim 
ljudem? 

Upoštevali smo odgovore, v katerih so učenci našteli vsaj 2 znani organizaciji, ki v 
Sloveniji skrbita za pomoč tistim, ki jo potrebujejo. 

Tabela 29: Doseganje standarda znanja 8 v sklopu Odnosi 

Spol Delno dosega Ne dosega  

 N f % N f % SKUPAJ 

Dečki 12 54,55 10 45,45 22 

Deklice 5 27,78 13 72,22 18 

SKUPAJ 17 42,50 23 57,50 40 

Iz tabele lahko razberemo, da je zapisani standard znanja iz sklopa Odnosi delno 
doseglo 12 od 22 dečkov in 5 od 18 deklic. 

Ta standard znanja je delno dosegel višji delež dečkov kot deklic. 42,50 % učencev 
je standard znanja doseglo delno, operativni cilji so v učnem načrtu zapisani za 3.,, 
del tudi za 1. razred. 

Učenci niso poznali pomena pojma solidarnost; ko smo jim pomen razložili, so našteli 
organizacije, ki nudijo pomoč ljudem v stiski. Največkrat so omenili organizaciji Rdeči 
križ in Karitas, ker so zanju slišali doma ali v šoli. Nekateri učenci so povedali tudi, da 
se v primeru, da potrebujemo pomoč, lahko obrnemo tudi na svoje najbližje 
sorodnike, sosede, sošolce. 
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O njim nevarnih situacijah smo se pogovarjali že pri preverjanju standarda znanja iz 
sklopa Jaz, v katerem so učenci našteli nekaj primerov, kje in kako poiskati pomoč, 
če se znajdejo v nevarni situaciji.  

Nismo pa mogli preveriti dela standarda znanja, po katerem naj bi učenci prepoznali 
različne vrste nasilja, saj bi jih morali opazovati, če jih prepoznajo. 

13.2.2 Število doseženih standardov znanja po posameznih učencih in spolu 

Tabela 30: Število doseženih standardov znanja po učencih 

Število doseženih 
standardov znanja 

Dečki 
f 

Deklice 
f 

Skupaj 
f 

8 1 0 1 

10 1 1 2 

12 0 2 2 

14 0 1 1 

15 2 0 2 

16 0 1 1 

17 0 3 3 

18 0 1 1 

19 0 3 3 

20 2 1 3 

22 4 1 5 

23 4 0 4 

24 2 1 3 

25 4 1 5 

26 1 0 1 

27 1 2 3 

 22 18 40 
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Grafikon 1: Število doseženih standardov znanja po posameznih učencih in spolu 

Čeprav so bili dečki v povprečju uspešnejši v doseganju posameznih standardov 
znanja, so največje število, 27, dosegli 1 deček in 2 deklici.  

Povprečno število doseženih standardov znanja pri dečkih je bilo 22, pri deklicah pa 
18. Vsi učenci skupaj so povprečno dosegli 20 standardov znanja.  

Ugotovili smo, da obstajajo razlike v številu doseženih standardov znanja po spolu, in 
sicer so dečki dosegli več standardov znanja v sklopih Prostor, Jaz, Skupnosti in 
Odnosi.  

Največja razlika v številu delno doseženih in doseženih standardov znanja med dečki 
in deklicami se je pokazala pri 22, 23 in 25 doseženih in delno doseženih standardov 
znanja, saj so 3 ali 4 dečki več dosegli in delno dosegli tolikšno število standardov 
znanja. 
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14 RAZPRAVA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, pridobljeni v raziskavi, in odgovori na 
raziskovalna vprašanja. 

RV1 Katere vrste in nivoje znanja po Bloomovi taksonomiji predstavljajo 
posamezni družboslovni standardi znanja v učnem načrtu za 
spoznavanje okolja? 

Najprej smo analizirali standarde znanja izbranih štirih sklopov po posodobljeni 
različici Bloomove taksonomije. Ugotovili smo, da je večina družboslovnih standardov 
znanja sklopov Prostor, Jaz, Skupnosti in Odnosi uvrščena v nižje ravni in nižje vrste 
znanja po Bloomovi taksonomiji. 

Največ od skupno 32 standardov znanja uvrščamo v faktografsko vrsto znanja (19  
ali 60 %) ter v raven znanja pomnjenje (15 ali 47 %). Tovrstni standardi znanja od 
učencev pričakujejo naštevanje, prepoznavanje in opisovanje določenih vsebin. 

V konceptualna znanja uvrščamo 8 ali 25 % standardov znanja in 7 ali 22 % v raven 
znanja razumevanje. Tovrstni standardi znanja od učencev pričakujejo poznavanje in 
razumevanje določenih pojmov. 

V proceduralna znanja uvrščamo 5 ali 15 % standardov znanja in 10 ali 31 % v raven 
uporabljanja. Tovrstni standardi znanja od učencev pričakujejo poznavanje 
postopkov, učenci naj bi vedeli, kako nekaj naredijo. 

Tabela 31: Razvrstitev standardov znanja glede na vrsto in raven znanja 

 Raven znanja 

Vrsta znanja Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje 

Faktografsko 13 4 2 

Konceptualno 1 2 5 

Proceduralno 1 1 3 

Razmerje med vrstami znanja standardov znanja v učnem načrtu ni ustrezno, saj naj 
bi bil cilj poučevanja usmerjen v to, da učenci pojme razumejo in svoje znanje 
nadgrajujejo. Samo faktografsko znanje ni dovolj, da učenci razvijajo svoje 
zmožnosti, ustvarjalnost in sposobnosti. Cilj učenja naj bi bil celostni razvoj človeka, 
ki naj bi pripomogel k razvoju človeštva in celotne civilizacije. 

RV2 Katere in koliko družboslovnih standardov znanja prvega triletja, ki so 
zapisani v učnem načrtu za spoznavanje okolja, dosežejo učenci ob 
koncu prvega razreda? 

Vsi učenci, ki so sodelovali v naši raziskavi, so dosegli in delno dosegli najmanj osem 
standardov znanja. Največ, vseh preverjanih 27 standardov znanja, so dosegli in 
delno dosegli trije učenci.  

Vsi učenci so dosegli standarda znanja »pozna in razlikuje med osnovnimi 
vrednostmi denarja« in »pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in 
širši družini«, najmanj učencev pa je doseglo standarda znanja »ve, da imajo 
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nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna poseben pomen različnih 
praznovanj« in »ve, da živi v Sloveniji in da je Slovenija članica EU«. 

Učenci so prepoznali bankovce in kovance evra izmed več podobnih bankovcev iz 
celega sveta. Evre so prepoznali zato, ker jih že nekaj časa tudi sami uporabljajo. 

O praznikih so vedeli zelo malo, njihovi odgovori so se večinoma nanašali na njihove 
osebne praznike in tiste, ko dobijo darila. 

Z raziskavo smo ugotovili, da so učenci ob koncu 1. razreda v štirih sklopih 
družboslovnih standardov znanja od skupno 27 preverjenih povprečno dosegli 20 
standardov znanja. 

RV3 Pri katerem družboslovnem vsebinskem sklopu učenci prvega razreda 
dosežejo največ/najmanj standardov znanja za prvo triletje pri 
spoznavanju okolja? 

Največ učencev je standarde znanja doseglo in delno doseglo pri sklopu Jaz, in sicer 
je povprečno vsak standard znanja doseglo 33 učencev od 40, sledi sklop Prostor, v 
katerem je posamezni standard znanja povprečno doseglo 31,8 učencev, nato sklop 
Skupnosti, v katerem je vsak standard znanja povprečno doseglo 29,44 učencev in 
nazadnje sklop Odnosi, v njem je vsak standard znanja povprečno doseglo 26,88 
učencev.  

V nadaljevanju bomo predstavili mnenje o doseganju posameznih standardov znanja 
za vsak sklop posebej. 

V sklopu Prostor smo preverili 7 standardov znanja. Povprečno je vsak standard 
znanja v tem sklopu doseglo 31,8 učenca. 

V sklopu Prostor so načrtovane vsebine, povezane z okolico šole, značilnostmi 
domačega kraja, orientacijo v okolju in naravi, vrstami naselij, poznavanjem smeri 
neba in uporabo pripomočkov za orientiranje. Pojmi tega sklopa, s katerimi naj bi se 
učenci srečali, so hrib, (hribovje), gora (gorovje), ravnina, dolina, reka, potok, morje, 
cesta, železnica, obdelovalne površine, (polje, njiva, travnik, sadovnjak), gozd, 
puščava idr. Poleg teh še naselje, Evropa, Slovenija, svet, oceani, celine in smeri 
neba (Kolar, 2011). 

Večina pojmov v tem sklopu je konkretnih in  menimo, da imajo učenci podeželske 
šole v Osrednji Sloveniji izkušnje z večino pojavov, ki jih ti pojmi opredeljujejo, ker 
živijo v pokrajini, kjer lahko redno obiskujejo hribe, omogočen jim je stalen pogled na 
gore, njihova šola stoji ob reki, v katero se izliva vaški potok, do šole se pripeljejo po 
cesti, ki poteka ob obdelovalnih površinah. Ker živijo na podeželju, je obisk 
sadovnjaka ob gozdu obvezen del pouka.  

Največ učencev, 37, je doseglo standard znanja »z nekaj stavki opiše značilnosti 
domače pokrajine in življenje ljudi v tej pokrajini ter spreminjanje okolja«. Učenci so s 
kratkimi stavki in na podlagi opazovanja fotografij domače pokrajine in puščave 
opisovali tisto, kar so videli, in razlikovali značilnosti obeh pokrajin med seboj. 
Menimo, da so učenci ta standard znanja dosegli v takem številu zato, ker živijo na 
podeželju, kjer je več možnosti za opazovanje spreminjanja okolja in več različnih 
objektov za orientiranje, saj se od učencev v 2. razredu pričakuje, da sami prihajajo v 
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šolo in po pouku odhajajo domov. Pokrajina je v kraju naše raziskave v Osrednji 
Sloveniji zelo raznolika, zato se učenci lahko orientirajo po več različnih primerih v 
naravi. Po mnenju učiteljice učenci res dobro poznajo okolico šole, ker manjši del 
pouka opravijo zunaj, kjer učenci lahko opazujejo okolico.  

V tem sklopu smo preverjali tudi risanje zemljevida. Ker učenci pri pouku še niso 
govorili o zemljevidu in ga še niso risali, smo z njihovimi skicami lahko ugotovili le, da 
se nekateri otroci že dobro orientirajo v prostoru, saj je več kot polovica učencev 
skiciralo zemljevid tako, kot so ga videli, vseh 12 predmetov so na risalni površini 
primerno razporedili in narisali v primerni velikosti. Učencem nismo dali konkretnih 
navodil, naj maketo pogledajo iz ptičje perspektive in jo skicirajo, tako kot jo vidijo. 
Menimo, da bi bili skicirani zemljevidi v primeru natančnejših navodil in usmeritev še 
bolj podobni zemljevidom. Prav tako lahko pričakujemo, da bi znali zemljevid pravilno 
označiti, če bi jim to povedali. Zaradi razlik med otroki, njihovimi sposobnostmi in 
predznanju pa bi morali morebitne vsebine višje ravni znanja prilagoditi posameznim 
skupinam otrok.  

Zelo dobre skice zemljevidov po maketi lahko pripišemo uporabi zemljevidov, saj je 
večina učencev povedala, da so zemljevide že večkrat uporabljali v papirni in 
elektronski obliki. Ugotovili smo še, da se učenci zelo dobro znajdejo na zemljevidu, 
saj le štirje niso znali pokazati Ljubljane in morja. Ker doma zemljevide uporabljajo 
predvsem takrat, ko z družino potujejo po Sloveniji in tujini, bi lahko tudi v šoli učitelji 
prilagodili učne vsebine v zvezi z zemljevidi in že v 1. razredu sledili predlaganim 
operativnim ciljem, ki so sedaj zapisani za 2. in 3. razred. Intervjuvana učiteljica nam 
je povedala, da zemljevide pri pouku uporablja pogosteje, kot to predvideva učni 
načrt, saj je pri obravnavi določenih vsebin ugotovila, da učenci radi berejo 
zemljevide in iščejo na njem kraje, o katerih se pogovarjajo. V njihovem razredu je 
zemljevid Slovenije ves čas na vidnem mestu in ko se pogovarjajo o kakšnem 
slovenskem kraju, ga učenci lahko takoj tudi poiščejo. Učiteljica jih pri tem spodbuja. 

Slabše so učenci dosegli standard znanja, povezan z glavnimi smermi neba. 
Verjetno zato, ker samo izkušnja s smermi neba ni dovolj. Učenci so jih znali nekaj 
našteti in čeprav so operativni cilji za poznavanje glavnih smeri neba v učnem načrtu 
zapisani za 3. razred, menimo, da bi učenci lahko ta standard znanja dosegli prej, saj 
so smeri neba povezane tudi z zemljevidom in orientiranjem na zemljevidu in v 
naravi. 

Pojmi v zvezi z orientacijo so že abstraktnejši in zapleteni, ker od otrok zahtevajo 
določeno stopnjo predstav in poznavanja naravnih zakonitosti. 

Po mnenju učiteljice učenci že poznajo nekaj abstraktnih pojmov, kot so ocean, svet 
in celine. Nekaj jih znajo našteti, lahko pa bi jih poznali več, če bi jih pri pouku že 
obravnavali, vendar jih niso, saj po učnem načrtu te pojme obravnavajo šele v 3. 
razredu. Osnovno poznavanje in predstavo o teh pojmih učiteljica pripisuje tehnologiji 
in gledanju poljudnoznanstvenih oddaj po televiziji. 

V sklopu Jaz smo preverili 4 standarde znanja. Povprečno je vsak standard znanja v 
tem sklopu doseglo 33 učencev, kar je največ od vseh štirih sklopov. 

V sklopu Jaz so vsebine o poznavanju samih sebe in njihove okolice, razvoju 
človeka, nevarnih situacijah, življenju v družbi, učenju in preživljanju prostega časa. 



67 
 

Pojmi tega sklopa so: človek, čustva, socialne spretnosti, navade, učenje, čas in 
življenje (Kolar, 2011). 

Najuspešnejši so bili učenci pri doseganju standarda znanja »predstavi sebe, svoje 
bližnje in svoj dom«. 37 učencev je uspešno predstavilo sebe in svoje bližnje. 
Doseganje tega standarda znanja je visoko verjetno zato, ker je operativni cilj za ta 
standard znanja v učnem načrtu zapisan za 1. razred in so učenci to vsebino 
obravnavali v šoli. Trije učenci tega standarda znanja niso dosegli. Za enega dečka 
lahko potrdimo, da je imel težave z izražanjem v slovenskem jeziku, zato se je 
predstavil le z imenom in priimkom. 

Najmanj učencev je doseglo standarda znanja »predstavi razmišljanje o tem, zakaj je 
znanje pomembno« in »zna poiskati vire znanja«. Slednji standard znanja smo 
preverjali na nižji taksonomski ravni, kot je zapisan v učnem načrtu. Operativni cilji za 
oba standarda znanja sta v učnem načrtu zapisana za 3. razred.  

Menimo, da so bili učenci v doseganju standardov znanja pri tem sklopu 
najuspešnejši zato, ker so veliko vsebin že obravnavali pri pouku v 1. razredu, zato 
so veliko pojmov že spoznali in jih tudi razumejo, torej jim ni težko o njih govoriti in jih 
razložiti.  

V sklopu Skupnosti smo preverili 9 standardov znanja. Povprečno je vsak standard 
znanja v tem sklopu doseglo 29,44 učencev. 

V sklopu Skupnosti so vsebine o sorodstvenih vezeh, družinah, delovanju šole, 
praznikih, denarju, sodelovanju Slovenije z drugimi državami in ustanovah. 

Pojmi, s katerimi se učenci srečajo v tem sklopu, so: družina, šola, prazniki, 
ustanove, država, državljani, Slovenija, Evropska unija in denar (Kolar, 2011). Pojmi 
so že večinoma abstraktni in zapleteni, saj zahtevajo poznavanje in razumevanje 
preprostejših pojmov, še posebno v povezavi z državo in ustanovami. 

V tem sklopu so kar tri standarde znanja dosegli vsi učenci, in sicer »pozna imena in 
dejavnosti nekaterih ustanov«, »pozna in razlikuje med osnovnimi vrednostmi 
denarja« in »pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši 
družini«. 

Nalogo, povezano s poznavanjem denarja, ki ga kot plačilno sredstvo uporabljamo v 
Sloveniji, je pozitivno opravilo vseh 40 učencev. Nihče od njih ni imel težav pri 
prepoznavanju evrov in potem pri urejanju vrednosti kovancev in bankovcev od 
najmanjšega do največjega. Menimo, da je doseganje tega standarda znanja 
povezano z izkušnjami in konkretno uporabo denarja. Vsi učenci so potrdili, da denar 
dobivajo že nekaj let, ga varčujejo in porabijo za nakup stvari po lastnem izboru.  

Vsi učenci so poznali sorodstvene odnose v širši in ožji družini. Nalogo so opravili s 
pomočjo fotografij oseb. Vsi so iskali fotografije oseb, ki bi bili najbolj podobni 
njihovim družinskim članom. Učenci so izhajali iz svojih izkušenj. Poznali so tudi 
različne ustanove, zato je 39 učencev doseglo standard znanja »pozna imena in 
dejavnosti nekaterih ustanov«. Pri tej nalogi so morali učenci poleg naštevanja 
različnih ustanov, te po opisu prepoznati na fotografiji in povedati čemu so 
namenjene. Učenci pri tem niso imeli nobenih težav, saj so bile predstavljene 
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ustanove, v katere zahajajo tudi sami, torej so izhajali iz lastne izkušnje. Izjema je bil 
parlament, saj so ga prepoznali po fotografiji, niso pa ga znali samostojno 
poimenovati.  

Najmanj učencev, skupaj 13, je doseglo standarda znanja »ve, da imajo nekateri 
dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna pomen različnih praznovanj« in »ve, 
da živi v Sloveniji in da je Slovenija članica EU«. Učenci so prepoznali osebne 
praznike in jih nekaj našteli, poznali so tudi tiste praznike, ko dobijo darila. Niso pa 
poznali državnih praznikov in predvidevamo, da se o teh ne pogovarjajo, medtem ko 
osebne praznike praznujejo v krogu družine.  

Slabše so učenci dosegali tudi standard znanja o Sloveniji kot članici Evropske unije, 
saj noben od učencev ni samostojno povedal pravilnega odgovora. Po dodatnem 
vprašanju, če so že slišali za Evropsko unijo, jih je le 13 potrdilo, da je tudi Slovenija 
njena članica. Tudi pri tem standardu znanja lahko predvidevamo, da so ga slabše 
dosegli zato, ker se doma o tem ne pogovarjajo, in ker je vsebina zelo abstraktna. 
Učenci najverjetneje poročil ne spremljajo in ne berejo časopisa, torej ne morejo 
pridobiti izkušenj. V šoli so vsebine o Evropski uniji predvidene v 3. razredu. Bilo pa 
je zanimivo, da so učenci poznali državne simbole, čeprav je tudi to vsebina, ki je kot 
operativni cilj v učnem načrtu zapisana za 3. razred. Ob tem vidimo priložnost za 
nadgradnjo standarda znanja, in sicer bi lahko učenci na podlagi izkušenj in že 
pridobljenega znanja izdelali razredne simbole, tu je priložnost tudi za medpredmetno 
povezovanje. 

Menimo, da so bili učenci najuspešnejši v doseganju standardov znanja v tem sklopu 
zato, ker so določene vsebine že obravnavali pri pouku. Učenci so veliko vedeli o 
sebi in svojih družinah, ker živijo na podeželju v hišah. Po mnenju učiteljice večina 
učencev živi blizu svojih starih staršev in sorodnikov, zato tudi poznajo in razumejo 
sorodstvene vezi, saj so z bližnjimi sorodniki ves čas v stiku. Prav tako tudi v tem 
sklopu uporaba sodobne tehnologije pripomore k rednejšim stikom med sorodniki, 
zato so pojmi, povezani s sorodstvenimi vezmi, učencem razumljivi. Glede 
poznavanja državnih simbolov je povedala še, da imajo v njihovem kraju letno nekaj 
proslav v počastitev državnih praznikov, ko uporabljajo vse tri državne simbole in 
zato so jih učenci verjetno takoj prepoznali.  

V sklopu Odnosi smo preverili 7 standardov znanja. Povprečno je vsak standard 
znanja v tem sklopu doseglo 26,88 učencev, kar je najmanj od vseh štirih sklopov. 

V sklopu Odnosi so vsebine o pravilih, medsebojnih odnosih, poklicih, preživljanju 
prostega časa, sodelovanju ter pomoči med ljudmi in različnosti. 

Pojmi, s katerimi se učenci srečajo v tem sklopu, so: poklic, hobi, enakost, nesreče, 
solidarnost in revščina (Kolar, 2011). Pojmi so večinoma abstraktni in zapleteni, saj 
zahtevajo poznavanje in razumevanje preprostejših pojmov. 

Največ učencev, 36 od skupaj 40, je doseglo standard znanja »poimenuje poklice v 
njegovi okolici«. Učenci so poklice prepoznavali s pomočjo risbe, na kateri je bilo 
narisanih nekaj ljudi, oblečenih v uniforme, značilne za določene poklice. Vseh 36 
učencev s prepoznavanjem poklicev po uniformah ni imelo težav, znali so našteti tudi 
poklice ljudi v njihovi okolici. Izhajali so iz izkušenj v njihovi družini, saj so našteli 
poklice svojih staršev in starih staršev. Operativni cilji tega standarda znanja so v 
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učnem načrtu zapisani za 3. razred, zato menimo, da bi ga bilo potrebno zapisati na 
višji ravni znanja.  

35 učencev je delno doseglo standard znanja »se ravna po pravilih družbenega 
življenja«. Učenci so vsebino že obravnavali v 1. razredu, zato so znali našteti nekaj 
pravil, po katerih se ravnajo. Ker pa nismo imeli priložnosti preveriti, ali se dejansko 
po pravilih tudi ravnajo, smo se odločili za delno doseganje tega standarda znanja. 
Brez tega podatka ne moremo zapisati, da standard znanja ni primerno zapisan v 
učnem načrtu. 

Najmanj učencev, 17 od 40, je doseglo standard znanja »opiše ustrezno ravnanje v 
različnih situacijah v družbi in tako tudi ravna«. Ker nismo mogli preveriti, kako v 
določenih situacijah učenci ravnajo, smo preverili le, če vedo, kaj je solidarnost in če 
poznajo kakšno organizacijo, kjer lahko zaprosimo za pomoč, ko jo potrebujemo. 
Nihče ni vedel, kaj pomeni beseda solidarnost, zato so učenci le delno dosegli ta 
standard znanja. Ker menimo, da gre pri vsebinah tega standarda znanja predvsem 
za elemente sobivanja v družbi, nismo pridobili rezultatov, na podlagi katerih bi lahko 
predlagali drugačen zapis standarda znanja ali operativnih ciljev. Predlagamo pa 
lahko, da se ta standard znanja preverja v vseh treh razredih in pri obravnavi vsebine 
nadgrajuje dejavnosti za prepoznavanje različnih situacij in ravnanja v njih.  

Menimo, da so standarde znanja v tem sklopu učenci dosegli zato, ker se o 
določenih nevarnostih seznanijo že v vrtcu in doma. Večina staršev svoje otroke 
opozori na situacije, ki so zanje nevarne, zato svoje znanje in izkušnje učenci v šoli 
nadgrajujejo.  

Poznavanje poklicev je najverjetneje povezano s tem, da ima večina otrok več 
sorodnikov, da živijo na podeželju, kjer se sosedje med seboj bolj poznajo in vedo 
več drug o drugem, zato so učenci znali našteti toliko poklicev, ki jih opravljajo ljudje 
v njihovi okolici. 

Mislimo, da na doseganje posameznih standardov znanja lahko vpliva tudi kraj 
prebivanja učencev, saj so družboslovne teme pri spoznavanju okolja v glavnem 
povezane z domačo pokrajino, odnosi med ljudmi in skupnostjo. Ker učenci 
obiskujejo podeželsko šolo v Osrednji Sloveniji, živijo v glavnem v hišah ali 
stanovanjih v hišah njihovih starih staršev. V okolici je nekaj kmetij in veliko polj, zato 
so jim pojmi v zvezi s tem toliko bolj znani in razumljivi. Menimo tudi, da je življenje v 
skupnosti na podeželju pestrejše in razgibano; zaradi življenjskih pogojev in vrste 
bivališč se ljudje zadržujejo doma in vzdržujejo medsebojne stike. Otroci se lahko 
igrajo na igrišču ob šoli ali pa se pogosteje obiskujejo, saj so praktično drug drugemu 
sosedje. 

RV4 Ali se pojavlja razlika v številu in vsebini doseženih družboslovnih 
standardov znanja pri spoznavanju okolja ob koncu prvega razreda med 
dečki in deklicami? 

Ugotovili smo, da se med dečki in deklicami pojavlja razlika v številu in vsebini 
doseženih družboslovnih standardov znanja pri spoznavanju okolja ob koncu prvega 
razreda. Dečki so povprečno dosegli 22 standardov znanja, deklice 18.  
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5 standardov znanja je doseglo več deklic kot dečkov, in sicer: 

 z nekaj stavki opiše značilnosti domače pokrajine in življenje ljudi v tej pokrajini 
ter spreminjanje okolja, 

 pozna glavne strani neba, 

 pozna imena in dejavnosti nekaterih ustanov, 

 se ravna po pravilih družbenega življenja, 

 poimenuje poklice v njegovi okolici. 

Razlika v doseganju teh standardov znanja v prid deklicam je minimalna. Pri 
doseganju vseh ostalih standardov znanja so bili dečki uspešnejši od deklic. 

Največja razlika med dečki in deklicami se je pojavila pri preverjanju doseganja 
standarda znanja »pozna razliko med tem, kar moramo in smemo delati (poklic, 
hobi)«. Menimo, da so deklice bolj pozorne na družbeno dogajanje v njihovi okolici, 
bolje opazujejo podrobnosti, zapomnijo si lastnosti in značilnosti ljudi, ki jih spoznajo 
ali srečajo.  

Seveda pa to ne velja za vse standarde znanja, saj so bili dečki v večini boljši od 
deklic. To se je pokazalo v doseganju 22 od 27 standardov znanja v štirih sklopih. 
Menimo, da dečki več uporabljajo moderne tehnologije, si ogledajo več poljudno-
znanstvenih oddaj, berejo strokovne časopise in revije, se več igrajo zunaj, zanimajo 
jih drugačna področja. Po mnenju učiteljice so dečki radovednejši, ko se pogovarjajo 
o abstraktnih pojmih, deklice pa si zapomnijo več podrobnosti.  

Značilnosti raziskave 

Naša raziskava je bila izvedena v soglasju s starši z učenci prvih razredov na 
osnovni šoli v Osrednji Sloveniji. 

Vzorec raziskave je izredno majhen, saj je zajemal le 40 učencev 1. razreda osnovne 
šole, zato pridobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na vse učence prvih razredov 
v Sloveniji.  

Učenci so bili za sodelovanje motivirani, nihče ni imel težav z odgovarjanjem, pred 
ustnim preverjanjem znanja smo jih seznanili z namenom raziskave. 

Eden od dečkov se je v Slovenijo priselil na začetku šolskega leta, zato je imel več 
težav z izražanjem v slovenskem jeziku. 

Drugih težav pri raziskavi nismo imeli, učenci so odgovarjali samostojno. V naši 
raziskavi so radi sodelovali, na koncu so jih zanimali dosežki. Z nalogami in vprašanji 
smo jim spodbudili radovednost predvsem na področju vsebin iz sklopa Prostor in 
Skupnosti. V teh sklopih smo uporabili konkreten material za orientiranje in denar iz 
držav po svetu, kar je bilo večini otrok zelo zanimivo. 
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Predlogi za nadaljnje delo 

Med raziskovanjem in pisanjem magistrskega dela smo dobili nekaj zanimivih idej, 
kako bi naše rezultate lahko uporabili za nadaljnje raziskovanje, in sicer: 

 vzorec, ki smo ga vključili v našo raziskavo, je majhen in je obsegal le učence 
ene osnovne šole v Osrednji Sloveniji. Cilj raziskave bi lahko bil ali obstaja 
statistično pomembna razlika v doseganju standardov znanja med deklicami in 
dečki; 

 v nadaljnje raziskave bi lahko vključili učence vseh osnovnih šol in primerjali 
njihovo doseganje standardov znanja po regijah ali med podeželskimi in 
mestnimi okolji; 

 zelo pomembno je, da učitelj preveri predznanje učencev in prilagodi pouk 
znanju učencev. Raziskali bi lahko, če učitelji v primeru doseganja standardov 
znanja prilagodijo učne vsebine ali sledijo le učbeniku; 

 v učnem načrtu za spoznavanje okolja je večina standardov znanja uvrščenih v 
najnižje ravni in najnižje vrste znanja po Bloomovi taksonomiji. Zanimiva bi bila 
primerjava z učnim načrtom kakšnega drugega predmeta ali druge države; 

 zanima nas tudi, koliko izobrazba staršev in dejavnosti učencev v prostem času 
vplivajo na doseganje standardov znanja; 

 morda bi na doseganje standardov znanja lahko vplivala delovna doba učiteljev; 

 operativni cilji so zapisani v glavnem kot obvezne vsebine, le nekaj je izbirnih 
vsebin – teh bi bilo lahko več, če bi širša raziskava potrdila naše ugotovitve, da 
učenci minimalne standarde znanja, predvidene za 3. razred, večinoma 
dosegajo že v 1. razredu, 

Velikokrat se omenja, da so učni načrti za posamezne predmete v slovenski šoli 
prenatrpani, da je preveč vsebin. Menimo, da to, da se iz učnih načrtov izloča 
nekatere vsebine, ki za učenje in znanje naj ne bi bile nujno potrebne, ni najboljša 
rešitev. Morda bi bilo bolje, če bi vsebine prilagodili in predvsem posodobili. Namesto 
večine pomnjenja bi lahko uvrstili vsaj nekaj standardov znanja, ki bi spadali v raven 
ustvarjanje, saj je nenazadnje cilj izobraževanja in pridobivanja znanja to, da s 
splošnim in specifičnim znanjem lahko ustvarimo nekaj, kar lahko koristi ne samo 
nam, ampak celotnemu človeštvu. Ljudje smo odvisni drug od drugega in zaradi 
naših različnih dojemanj pojmovanj znanja in različnih motivacij ter zanimanj si lahko 
pomagamo in pripomoremo k prijetnejšemu sobivanju. 
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15 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu naloge smo povzeli vrste in pomen znanja za življenje in 
sobivanje. Ne samo za lažje, ampak tudi boljše pridobivanje novega znanja si učitelji 
pri načrtovanju svojega dela pomagajo s taksonomijami znanja. V Sloveniji je najbolj 
uporabljana Bloomova taksonomija znanja. V naši nalogi smo standarde znanja štirih 
družboslovnih sklopov pri spoznavanju okolja razvrstili v vrste in ravni znanja. Pri tem 
smo ugotovili, da večino standardov znanja uvrščamo v faktografsko vrsto in v nižje 
ravni znanja, predvsem so to pomnjenje, razumevanje in uporabljanje. Čeprav je bil 
učni načrt za spoznavanje okolja nazadnje obnovljen leta 2011, na podlagi rezultatov 
naše magistrske naloge ugotavljamo, da je potreben ponovnega tehtnega razmisleka 
predvsem o vrsti in ravni standardov znanja. Tudi operativni cilji, ki naj bi bili učitelju v 
pomoč pri načrtovanju vsebin za doseganje standardov znanja, so večinoma 
zapisani v nižjih ravneh znanja. Nekaj standardov znanja ali vsaj operativnih ciljev bi 
lahko zapisali tudi v ravneh analiziranja, evalviranja in ustvarjanja. 

Z rezultati naše raziskave smo ugotovili, da učenci vsaj nekaj standardov znanja 
dosežejo že v 1. razredu, kar pomeni, da bodo kljub temu, da vsebine že poznajo, te 
iste vsebine po vsej verjetnosti obravnavali ponovno v 2. ali/in 3. razredu. 

Na podlagi hospitiranja pri pouku pri različnih predmetih in na različnih šolah lahko 
ugotovimo, da le redki učitelji pri učencih pred obravnavo določenih vsebin preverijo 
njihovo predznanje in prilagodijo pouk, v kolikor je to potrebno. Učitelji pri svojem 
delu uporabljajo učbenike in delovne zvezke in vsebine obravnavajo tako, kot je 
zapisano v njih. Pri tem po nepotrebnem obravnavajo vsebine, ki so učencem že 
znane, medtem ko bi lahko pouk načrtovali bolj zanimivo in dinamično. 

Družboslovni del spoznavanja okolja je namenjen tudi spoznavanju družbe, v kateri 
živijo učenci, zato je to vsebino toliko bolj smiselno izkoristiti in učencem približati 
sodelovanje med ljudmi kar z aktivnostmi pri pouku. Učenci naj bi vedeli tudi, da je 
sodelovanje med državami pomembno. Učenci imajo tu najbrž težave pri 
razumevanju abstraktnih pojmov. Ker se poudarja mednarodno sodelovanje, bi lahko 
učitelji otrokom pripravili neko tako sodelovanje tudi že v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju. Zelo primerno bi bilo, da bi vsak razred vzpostavil stik s 
podobnim razredom nekje v tujini. Če bi se lahko obiskali v okviru ekskurzije, bi 
učenci ne le spoznali določene pojme, ampak jih tudi razumeli in uporabili. Za samo 
načrtovanje obiska razreda v tujini bi morali oblikovati načrt, ki bi od učencev že 
zahteval višje ravni in vrste znanja. Z vpeljavo zgodnjega poučevanja tujega jezika v 
osnovni šoli v 1. razred bi sporazumevanje potekalo lažje. 

Tudi medpredmetno načrtovanje pouka lahko pripomore k zanimivejšim vsebinam in 
oblikam pridobivanja znanja. Dnevi dejavnosti so priložnost, da z različnimi 
zanimivimi vsebinami in dejavnostmi z učenci dosežemo več različnih standardov 
znanja. Izvedba takih aktivnosti zahteva več priprave, iskanje novih in drugačnih 
vsebin, zato nekateri učitelji tega načina pridobivanja znanja ne uporabljajo veliko. 
Če sledimo konceptu konstruktivističnega načina poučevanja, potem so ravno take 
oblike dejavnosti tiste, ki omogočajo, da učenci samostojno raziskujejo, pridobivajo 
pomembne izkušnje in se urijo v sodelovalnem učenju. 

Otroci radi raziskujejo in mislimo, da je v učnem načrtu za spoznavanje okolja v 
družboslovnih sklopih premalo standardov znanja in operativnih ciljev, ki bi učitelju 
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narekovali načrtovanje takih aktivnosti, da bi učencem omogočili evalviranje in 
ustvarjanje. V 1. razredu osnovne šole vsi učenci še ne znajo brati in pisati, se pa 
sporazumevajo na druge načine, nekateri z besednim sporočanjem, drugi z risbami 
ali drugim načinom ustvarjanja. Skupinsko delo in sodelovalno učenje omogočata, da 
učenci znanje predajajo drug drugemu na različne načine. Učenci bi lahko načrtovali 
preproste raziskave in jih tudi izvedli. Rezultate bi lahko predstavili na različne 
načine. 

V zadnjih nekaj letih so tudi po Sloveniji odprli tako imenovane »sobe pobega«, kjer 
imajo udeleženci 60 minut časa, da s pomočjo ugank in nalog najdejo ključ, ki odpre 
vrata sobe. Vsaka šola ima vsaj en prostor, ki bi lahko bil namenjen taki vrsti 
razvedrila in preko tega urjenju procesnih znanj. Tematika sobe je lahko prilagojena 
tako starosti kot predznanju in sposobnostim učencev. Pri postavljanju take vrste 
aktivnosti bi lahko sodelovalo več učiteljev različnih področij. Tu vidimo tudi priložnost 
za krepitev odnosov med sodelavci na šoli. Če želimo, da bodo učenci začutili, da sta 
pripadnost in sodelovanje med ljudmi in državami nujno potrebna, potem moramo 
najprej tako delovati in živeti starši in učitelji, saj vemo, da je izkušnja tista, ki 
učencem pomaga bolje razumeti pojme. 

Po pogovoru z učiteljicami smo ugotovili, da uporabljajo učbenike in delovne zvezke 
in pouk načrtujejo na podlagi vsebin v njih. Kljub znanju otrok, ki dosegajo nekatere 
standarde znanje iz 3. razreda, vse učiteljice pouka ne prilagajajo. Včasih učiteljice 
nekaterim uspešnejšim učencem pripravijo več dejavnosti, da jih tako bolj zaposlijo. 
Pri spoznavanju okolja praviloma vsi učenci opravljajo enake dejavnosti.  

Tudi način preživljanja prostega časa družin se najbrž precej razlikuje od tistega pred 
nekaj leti. Razni turistični cilji v tujini so danes dosegljivejši, kot so bili včasih. Veliko 
otrok z družinami potuje v tujino ali druge slovenske pokrajine. To znanje in njihove 
izkušnje, pridobljene na poti, bi lahko uporabili za ustvarjanje projektov in jih delili z 
ostalimi sošolci.  

Nekaj učencev smo vprašali, o čem bi se najraje učili; od družboslovnih tem so bile 
najpogostejši odgovor tuje države, potovanja in raziskovanje. Menimo, da bi morali 
učitelji otroško radovednost v šoli čim prej in čim bolj izkoristiti. Vemo, da vsi otroci 
nimajo enakih možnosti in enakega predznanja, kar pa ne pomeni, da učitelj ne more 
pripraviti zahtevnejših vsebin za večino učencev in jih prilagoditi tistim, ki to 
potrebujejo.  

Za slovensko šolo velja, da je bolj namenjena pridnim deklicam kot bistrim dečkom. 
Ugotovili smo, da so dečki povprečno dosegli več standardov znanja kot deklice. 
Ugotovitev je bila zanimiva, saj ugotovitve v strokovni literaturi in rezultati raziskav 
strokovnjakov doma in po svetu kažejo, da predvsem v zgodnjem razvojnem obdobju 
v razvoju vodijo deklice. Tudi v raziskavah TIMSS in PISA so v Sloveniji deklice na 
področju naravoslovne, matematične in bralne pismenosti uspešnejše od dečkov. Po 
drugi strani pa rezultat naše raziskave kaže, da dečki pridobivajo znanja predvsem 
izven šole. Morda jih pri pouku učitelji ne znamo primerno motivirati, vsebine so zanje 
premalo zahtevne in zanimive. Učenci so pri pouku premalo aktivni in ustvarjalni. 
Menimo, da bi morali učitelji pri načrtovanju pouka upoštevati tudi želje in predloge 
učencev. Veliko družboslovnih standardov znanja bi lahko dosegli na drugačen 
način, predvsem pa prilagojeno predznanju in željam učencev. 
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Učenci imajo radi zanimiv pouk, radi se učijo o zanimivih in uporabnih stvareh, to 
izkazuje njihova radovednost za določena področja spoznavanja okolja. Od učitelja je 
odvisno, ali bo pouk pripravil konstruktivistično, raziskovalno ali ne. Čeprav je v 
učnem načrtu zapisano, da so tudi operativni cilji v učnem načrtu predlagani po 
posameznih razredih, le priporočilo učitelju, bi bilo potrebno preveriti, koliko učiteljev 
to dejansko upošteva pri svojem delu. Nekateri najbrž nimajo veliko idej in morda ne 
sledijo spremembam na področju tehnologije, zato bi bilo smiselno organizirati več 
izobraževanj s konkretnimi rešitvami za drugačno načrtovanje vsebin pri spoznavanju 
okolja. 
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17 PRILOGE 

Priloga 1: Naloge za preverjanje družboslovnih standardov znanja pri spoznavanju 
okolja v 1. Razredu osnovne šole 

Priloga 2: Intervju z eno od učiteljic 
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Priloga 1: NALOGE ZA PREVERJANJE DRUŽBOSLOVNIH STANDARDOV ZNANJA PRI 
SPOZNAVANJU OKOLJA V 1. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

1. PROSTOR 

Med fotografijami izberi tisto, za katero meniš, da predstavlja pokrajino, kjer živiš.  

     

Kakšna je razlika med pokrajinama na fotografijah? Opiši obe pokrajini in razlike med njima. 

  

Poimenuj predmete na mizi in razloži, za kaj jih uporabljamo. (Globus, zemljevid, kompas) 

Na zemljevidu poišči Ljubljano. Pokaži, kje je morje. 

Katere so glavne smeri neba? Pokaži jih. Zakaj se zahod imenuje zahod? 

Kaj je naselje? Katre vrste naselij poznaš?  

Na mizi je postavljeno naselje. Nariši zemljevid. 

 

2. JAZ 

Predstavi sebe, svojo družino in svoj dom. 

Zakaj je znanje pomembno in iz kje ter kako se lahko učiš? 

Izberi nevarno situacijo in opiši kako bi poiskal pomoč. 

3. SKUPNOSTI 

Katero šolo obiskuješ in kdo vse je zaposlen na šoli? 

Ali veš kaj je ustanova? Naštej jih nekaj in razloži čemu služijo.  

Na fotografijah so različne ustanove. Na podlagi opisa izberi pravo. 
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Kje pridobivamo novo znanje, kje se učimo? 
Če se urežemo, kje poiščemo pomoč? 
Kje kupimo  hrano in čokolado? 
Lahko si izposodimo knjige za določen čas. 
Poslanci sprejemajo nove zakone. 
Ogledamo si predstavo ali film. 

Naštej nekaj praznikov in razloži, kaj takrat praznujemo. 

Med različnimi bankovci in kovanci izberi tiste, ki so plačilno sredstvo v Sloveniji. 

   

 

 

 

Kako se imenuje denar, ki ga za nakup uporabljamo v Sloveniji?  

Bankovce in kovance uredi po vrednosti. 

Naštej 3 državne simbole Slovenije. 

Izberi slovensko zastavo in slovenski grb. 
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V kateri državi živiš? Članica katere unije je Slovenija? 

Poišči Slovenijo in poimenuj njene sosednje države. 

  

 

Kateri prebivalci živimo v Sloveniji? 

S pomočjo fotografij oblikuj družino in poimenuj sorodstvene odnose med njimi.  

    

    

    

 

4. ODNOSI 

Če bi želela igrati Človek ne jezi se, kako bi me naučil? Kaj bi mi razložil? Kako se to imenuje? 

Poznaš še kakšna pravila? Naštej jih nekaj.  

Katere so tvoje dolžnosti doma in v šoli? Kaj pa pravice? 

S čim se ukvarjaš v prostem času? Kako to imenujemo? 
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S pomočjo stolpičnega diagrama odgovori: 

Koliko učencev se ukvarja z nogometom? 

S katerim hobijem se ukvarja največ učencev? 

S čim se ukvarjata 2 učenca? 

6      

5      

4      

3      

2      

1      
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Kaj lahko poveš o tej risbi? 

 

Ali poznaš še kakšen poklic, ki ga opravlja kdo v tvoji okolici? 

Kakšna je razlika med poklicem in hobijem? 

Ali lahko človek živi sam? Zakaj ne? 

Kaj je solidarnost? Poznaš kakšne organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo drugim ljudem? 

Kako Slovenija sodeluje z drugimi državami in zakaj? 
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Priloga 2: INTERVJU Z ENO OD UČITELJIC V 1. RAZREDU 

Kako načrtujete in prilagajate pouk spoznavanja okolja in kaj menite o rezultatih naše 
raziskave? 

Na pouk se pripravljam sproti. Najprej preverim predznanje učencev in če vsebine 
učenci že poznajo, jih prilagodim, saj se mi ne zdi smiselno, da obravnavamo 
učencem že znane vsebine. 

Učence včasih vprašam, kaj bi radi počeli pri pouku in če učni načrt to dovoljuje, jim 
rada ustrežem in pripravim take vsebine, ki si jih želijo obravnavati pri pouku. V tem 
šolskem letu na primer so učenci zelo radi iskali kraje na zemljevidu, zato sem jim 
pripravila tudi igro, včasih smo tekmovali, kdo bo prej našel kakšen kraj. 

Če rezultate doseganja standardov znanja lahko komentiram kar po sklopih, je moje 
mnenje naslednje: 

Sklop Prostor je učencem zanimiv, čeprav so obravnavani pojmi v zvezi z orientacijo 
zelo abstraktni za njih. Okolico šole učenci dobro poznajo, če nam vreme omogoča, 
pouk Spoznavanja okolja opravimo zunaj, saj imamo v bližini travnik in gozd, včasih 
imamo pouk na šolskem igrišču. 

Zemljevid pri pouku uporabljamo redno, saj učenci radi iščejo različne kraje ali 
pokrajine. V ponedeljek zjutraj se najprej pogovorimo kaj so delali čez vikend in nekaj 
učencev z družinami redno obiskuje kraje po Sloveniji in o izletih tudi pripoveduje. 
Takrat izkoristimo priložnost, da vsak kraj tudi pokaže na zemljevidu, ki na steni 
našega razreda vidi ves čas. Ostale pojme pa učenci po mojem mnenju poznajo 
zaradi oddaj na televiziji ali drugih medijih. Nekaj učencev redno gleda 
poljudnoznanstvene oddaje in se o teh vsebinah pogovarjamo tudi pri pouku. Tako 
so jim znani oceani in celine. 

V sklopu Jaz Je veliko standardov znanja takih tem, ki smo jih obravnavali v 1. 
razredu in so jih učenci že usvojili. O njih smo se pogovarjali in nenazadnje sami 
sebe in svojo okolico najbolje poznajo. 

Sklopa Skupnosti in Odnosi sta povezana s standardi znanja o sorodnikih. Tukaj na 
podeželju veliko otrok in njihovih družin živi skupaj s starimi starši, sosedje so 
velikokrat njihovi strici in tete in tako imajo možnost, da so nenehno v stiku z bližnjimi 
in daljnimi sorodniki in otroci vse poznajo. Vaška skupnost je povezana, nekajkrat 
letno šola priredi proslave v počastitev državnih praznikov, zato ne preseneča, da 
poznajo državne simbole in so jih tudi prepoznali. 

 


