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POVZETEK 

Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja in pismenosti Bober je en izmed 

načinov, s katerim lahko na zabaven način povečamo zanimanje za računalniške teme med 

otroki. 

Prvi del diplomskega dela je namenjen predstavitvi tekmovanja Bober, predstavitvi nalog, ki 

jih rešujejo otroci na tekmovanju, predstavitvi značilnosti računalniškega razmišljanja in 

predstavitvi značilnosti aktivnega ter problemskega učenja.  

V empiričnem delu smo se osredotočili na reševanje problemskih nalog s tekmovanja Bober v 

prvem triletju osnovne šole. Poiskali smo učne cilje, ki se navezujejo oz. povezujejo z 

računalniškim razmišljanjem in preučili naloge, ki so jih znotraj tekmovanja Bober pripravili 

za učence na tej stopnji. Na dveh izbranih osnovnih šolah smo med učenci prvega triletja izvedli 

preverjanje znanja s področja računalniškega razmišljanja z nalogami tekmovanja Bober iz leta 

2015. Izvedli smo tudi intervju z učitelji sodelujočih razredov, s katerim smo pridobili njihovo 

mnenje o težavnosti Bobrovskih nalog, ki so jih reševali učenci, in povezanosti nalog s temami 

iz učnega načrta.  

Ključne besede: tekmovanje Bober, računalniško razmišljanje, aktivno učenje, problemsko 

učenje, učni cilji 

  



 

ABSTRACT 

Beaver is international problem solving contest with a focus on computational thinking. It is 

one of the ways to increase interest in computer topics among children. 

The first part of the thesis is devoted to the presentation of the Beaver contest and its tasks. We 

presented the computational thinking, active learning and problem-based learning. 

In the empirical part we focused on problem solving tasks in the Beaver contest in the first three 

years of primary school, we found the learning objectives, which relate to computational 

thinking. We have examined the tasks that were prepared within the Beaver contest for students 

at this stage. At two selected elementary schools, the examination of computer science 

knowledge was performed among students in the first three years with the tasks from the Beaver 

contest in 2015. We also carried out an interview with the teachers to check their opinion on 

difficulty of the Beaver tasks that were solved by the students, and correlations between the 

tasks and themes from the curriculum. 

Key words: Beaver contest, computational thinking, active learning, problem-based learning 

(PBL), learning objectives   
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1 UVOD 

Računalniška tehnologija je postala del vsakdana, zato si življenja brez nje ne znamo več 

predstavljati. Z njo se že zelo zgodaj srečajo tudi otroci, ki večinoma kažejo navdušenje nad 

njeno uporabo. Običajno jo srečajo skozi svet računalniških igric, nato se uporaba računalnikov 

razširi v iskanje informacij in uporabo drugih izobraževalnih ter zabavnih aplikacij. Zanimanje 

otrok za uporabo računalnikov je treba usmeriti v pridobivanje znanj, ki jim bodo v nadaljnjem 

življenju koristila. Sodobni kurikuli posvečajo vedno več pozornosti razvoju računalniškega 

razmišljanja skozi problemsko učenje (Curzon, Dorling, Ng, Selby in Woolard, 2014). 

Reševanje nalog s tekmovanja Bober je eden izmed načinov, s katerim lahko povečamo 

zanimanje za računalniške teme med otroci. Bober je mednarodno tekmovanje iz 

računalniškega razmišljanja in pismenosti, ki želi na zabaven način motivirati učence za 

računalništvo. Je aktivna oblika dela v razredu, ki se v Sloveniji izvaja od leta 2014 (ACM 

Tekmovanja – Bober. O bobru).  

Namen diplomskega dela je preučiti uspešnost učencev pri reševanju nalog tekmovanja Bober 

in s tem njihovo primernost za prvo triletje osnovne šole. Želimo analizirati težavnost nalog in 

poiskati povezavo med učnimi cilji nalog ter učnimi cilji iz kurikula za prvo triletje.  

Predstavili bomo tekmovanje Bober, računalniško razmišljanje ter aktivno in problemsko 

učenje. Poiskali bomo učne cilje, ki se navezujejo oz. povezujejo z računalniškim 

razmišljanjem. 

V empiričnem delu bomo pregledali učne načrte prvega triletja osnovne šole in analizirali učne 

cilje, ki se povezujejo z računalniškim razmišljanjem. Preučili bomo naloge, ki so jih znotraj 

tekmovanja Bober pripravili za učence na tej stopnji. Na dveh izbranih osnovnih šolah bomo 

med učenci prvega triletja izvedli preverjanje znanja računalništva z nalogami tekmovanja 

Bober iz leta 2015. Izvedli bomo tudi intervju z učitelji sodelujočih razredov, s katerim želimo 

preveriti njihovo mnenje o težavnosti Bobrovskih nalog, ki jih bodo reševali učenci in 

povezanosti nalog s temami iz učnega načrta.  
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2 TEKMOVANJE BOBER 

Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja in pismenosti, s katerim želijo 

organizatorji na zabaven in poučen način motivirati učence za računalništvo. Tekmovanje je 

namenjeno osnovnošolcem od drugega razreda naprej in srednješolcem (ACM Tekmovanja – 

Bober. O bobru.). 

Za uspešno reševanje nalog mora tekmovalec uporabljati logično sklepanje, algoritmično 

razmišljanje in sposobnost reševanja problemov, ni pa potrebno imeti računalniškega 

predznanja (ACM Tekmovanja – Bober. O bobru.). 

 

2.1 Namen in cilji tekmovanja 

Namen tekmovanja Bober je spodbuditi zanimanje za informatiko in računalniško razmišljanje 

med učenci ter učitelji, pa tudi med širšo populacijo (Informatics Europe 2015 Best Practices 

in Education Award Application). 

Povečati želijo zanimanje učencev in dijakov za učenje računalništva, saj želijo, da otroci na 

računalnik ne bi gledali zgolj kot na orodje za zabavo, komuniciranje ter iskanje informacij, 

ampak da bi ga videli kot orodje za večnamensko uporabo, ki omogoča razvoj novih idej 

(Dagiene, 2006). 

»Glavni cilji tekmovanja Bober so: 

1. Pri učencih vzbuditi zanimanje za informatiko 

2. Predstaviti raznolikost tem in konceptov informatike 

3. Pokazati, da je reševanje nalog iz informatike zanimivo in polno izzivov 

4. Predstaviti izzive pri učenju 

5. Podpirati pozitiven odnos do informatike in računalniške pismenosti« (Dagiene, 2011). 
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2.2 Zgodovina tekmovanja 

Ideja za tekmovanje Bober se je porodila leta 2003 prof. Valentini Dagiene iz Univerze v Vilni. 

Zgledovala se je po matematičnem tekmovanju Kenguru, ki izhaja iz Avstralije in se izvaja že 

v več kot petdesetih državah. Njen glavni cilj je bil pritegniti čim več učencev k razvijanju 

računalniškega razmišljanja (Bebras. Konkurso ideja.).  

Tekmovanje je ime Bober (v originalu Bebras) dobilo po delovni, inteligentni in vztrajni živali, 

ki stremi k svojim ciljem, saj želijo prav te lastnosti spodbuditi tudi pri učencih (Bebras. What 

is Bebras.). 

Prvo poskusno tekmovanje Bober je bilo izvedeno 25. septembra 2004 v Litvi. Z izvedbo so 

želeli preveriti izbrano tehnologijo ter težavnost zastavljenih problemov. V poskusnem 

tekmovanju je sodelovalo 779 učencev. Prvo tekmovanje Bober, ki je sledilo oktobra 2004, je 

bilo izvedeno zgolj v Litvi, udeležilo pa se ga je 3.470 učencev iz 146 različnih šol. Prof. 

Dagiene je imela vizijo, da bi tekmovanje postalo mednarodno, zato je idejo predstavila na 

Baltski olimpijadi iz informatike, ki se je odvijala maja leta 2005. Na olimpijadi so že bili 

predstavniki Danske, Estonije, Finske, Nemčije, Latvije, Švedske in Poljske, poleg njih je na 

delavnico o Bobru povabila še predstavnike Avstrije, Egipta, Izraela ter Nizozemske. 

Razpravljali so o razvoju in strukturi samega tekmovanja, medtem pa že pripravljali naloge. 

Odločili so se, da bodo tekmovanje Bober izvajali vsako leto, in sicer v jesenskem času 

(oktober-november) (Dagiene in Futschek, 2008). 

Tekmovanje Bober se je v letu 2007 izvajalo že v osmih državah, sodelovalo pa je 46.041 

tekmovalcev. Udeležba je iz leta v leto večja, tako je leta 2008 sodelovalo 97.527 tekmovalcev 

iz desetih držav, leta 2009 je sodelovalo 160.136 tekmovalcev iz enajstih držav, leta 2010 je 

sodelovalo 234.729 tekmovalcev iz trinajstih držav, leta 2011 je sodelovalo 372.230 

tekmovalcev iz osemnajstih držav, leta 2012 je sodelovalo 523.319 tekmovalcev iz 

enaindvajsetih držav, leta 2013 je sodelovalo 728.328 tekmovalcev iz devetindvajsetih držav, 

leta 2014 pa je sodelovalo že 927.968 tekmovalcev iz šestintridesetih različnih držav. Lani se 

je tekmovanja udeležilo že več kot 1.313.000 tekmovalcev iz osemintridesetih držav (Bebras. 

Statistics.). 
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Graf 1: število udeležencev tekmovanja Bober glede na leto (vir podatkov: Bebras. Statistics.) 

 

Pri tekmovanju sodeluje že veliko držav s kar petih celin sveta, vsako leto pa se pridružijo nove. 

V letu 2016 se bodo tekmovanju pridružili: Hrvaška, Egipt, Indonezija, Romunija, Singapur, 

Južna Koreja in Vietnam. Za pridružitev tekmovanju Bober se zavzemajo tudi naslednje države: 

Brazilija, Danska, Slonokoščena obala, Jordanija, Mehika, Mongolija in Tunizija (Bebras. 

Countries.). 

 

Graf 2: število udeležencev tekmovanja Bober v letu 2015 glede na državo (vir podatkov: 

Bebras. Statistics.) 
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2.2.1 Tekmovanje Bober v Sloveniji 

Slovenija je k tekmovanju pristopila leta 2010. Organizator tekmovanja Bober v Sloveniji je 

ACM Slovenija v sodelovanju z Univerzami v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem (ACM 

Tekmovanja – Bober. O bobru.). 

V letu 2010 se je izvedlo zgolj poskusno tekmovanje, v katerem je bilo udeleženih 199 učencev. 

Leta 2011 se je tekmovanje prvič uradno izvajalo, tekmovalo je 3.454 učencev, in sicer v treh 

kategorijah – Bobrček (4. – 6. razred OŠ), Mladi bober (7. – 9. razred OŠ) in Bober (1. in 2. 

letnik SŠ). Število udeležencev tekmovanja Bober tudi v Sloveniji raste, tako se je v letu 2015 

tekmovanja udeležilo 24.158 tekmovalcev, od tega 19.545 osnovnošolcev ter 4.613 

srednješolcev (ACM Tekmovanja – Bober. O bobru.) (Bebras. Statistics.). 

 

Graf 3: število udeležencev tekmovanja Bober v Sloveniji po letih (vir podatkov: Bebras. 

Statistics.) 

 

Bober postaja eno izmed bolj priljubljenih tekmovanj v Sloveniji. Glede na udeležbo se med 

državami, ki sodelujejo pri tekmovanju Bober, umeščamo visoko, saj smo glede na populacijo 

na drugem mestu, večjo udeležbo imajo le še na Slovaškem (ACM Tekmovanja – Bober. Šolsko 

tekmovanje Bober.).  

Pri nas se tekmovanje izvaja od 2. razreda osnovne šole pa vse do 4. letnika srednje šole. 

Sodelujoči so razdeljeni v kategorije, ki so enake razredom, katere obiskujejo tekmovalci (ACM 

Tekmovanja – Bober. Razpis.) (ACM Tekmovanja – Bober. Dokumenti.).  
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2.2.2 Tekmovanje Bober za učence v nižjih razredih osnovne šole 

Tekmovanje Bober za učence v nižjih razredih osnovne šole se je prvič izvajalo na Slovaškem 

v šolskem letu 2011/2012. Kategorijo za nižje razrede so poimenovali Cicibober (Little 

Beaver). Za uvedbo tekmovanja za učence nižjih razredov osnovne šole v šolskem letu 

2011/2012 so se odločili, ker je Slovaška v šolskem letu 2009/2010 uvedla nov predmet Osnove 

informatike, ki se izvaja od drugega do četrtega razreda (otroci so ob začetku leta stari 7, 8 in 9 

let), kar je pomenilo, da je prva generacija otrok, ki je opravljala ta predmet, v tem šolskem letu 

dosegla četrti razred (Tomcsányiová in Tomcsányi, 2011). 

Ob ustvarjanju kategorije Cicibober so bili pozorni na naslednje vidike tekmovanja in nalog: 

 Učenci te starosti berejo počasneje in ne razumejo besedila pravilno – zato so skušali 

zmanjšati količino besedila, nalogo predstaviti jedrnato in uporabiti dovolj veliko 

pisavo. 

 Učenci pri tej starosti še ne razumejo abstrakcije in so navajeni delati s konkretnimi 

predmeti – zato morajo naloge vsebovati konkretne osebe, predmete in dogodke, s 

katerimi se učenci srečujejo v vsakdanjem življenju ali pravljicah. 

 Velikost predmetov in razdalje med njimi morajo biti prilagojene – skušali so 

uporabljati grafično podobo, ki je učencem privlačna. 

 Učenci te starosti se ne morejo za dolgo časa osredotočiti na eno nalogo – zato so 

pripravili 12 tekmovalnih nalog, za katere so imeli učenci 30 minut časa. 

 Posebno pozornost so namenili interaktivnosti nalog (Tomcsányiová in Tomcsányi, 

2011). 

 

V letu 2014 so se tudi v Sloveniji tekmovanju prvič pridružili učenci prvega triletja osnovne 

šole. Učenci drugega razreda dobijo štiri naloge, učenci tretjega pa sedem nalog. Vsi imajo za 

reševanje na voljo 40 minut. Naloge rešujejo na papirju (ACM Tekmovanja – Bober. 

Dokumenti.). 

Ker je o reševanju nalog na tekmovanju Bober v prvem triletju osnovne šole znanega bolj malo, 

se bomo v diplomskem delu posvetili uspešnosti reševanja nalog med učenci in preverili 

njihovo primernost za prvo triletje osnovne šole, hkrati pa bomo analizirali tudi težavnost nalog. 

Skušali bomo poiskati povezavo med učnimi cilji nalog in učnimi cilji iz kurikula za prvo 
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triletje. Pridobili bomo tudi mnenje učiteljev sodelujočih razredov o tekmovanju Bober v prvem 

triletju. 

 

2.3 Naloge s tekmovanja Bober 

Prvi dve izvedbi tekmovanja »Bebras« sta vsebovali naloge, povezane z uporabo programov, 

strojno in programsko opremo, jezikom ter kulturo. Zaradi neusklajenih učnih načrtov za 

računalništvo in informatiko je nastal problem, saj so bile naloge za nekatere države preveč 

preproste, za druge pa prezahtevne (Dagiene in Futschek, 2008). 

Zato so na drugi mednarodni delavnici razmišljali in zbirali ideje o novih tipih nalog, ki bi bile 

ustrezne za uporabo na tekmovanju. Naloge so nato klasificirali v različne kategorije. Trenutna 

klasifikacija nalog, ki jo je zasnoval Mednarodni odbor za tekmovanje Bober (International 

Bebras Committee), je bila dosežena in predstavljena leta 2007 na tretji delavnici »Bebras«. 

Naloge so razdelili v šest kategorij (Dagiene in Futschek, 2008): 

Tabela 1: Kategorije nalog tekmovanja Bober 

Kategorija Opis kategorije 

INF – informatika Razumevanje informacij, njihova predstavitev (simbolična, 

numerična, vizualna); kodiranje, šifriranje 

ALG – algoritmi Algoritmično razmišljanje; z elementi programiranja 

USE – uporaba Uporaba računalniških sistemov (npr. iskalnikov, elektronske 

pošte, razpredelnic, ipd.); le splošna načela, brez specifičnih 

sistemov 

STRUC – strukture Strukture, vzorci, urejanja, kombinatorika, diskretne strukture 

(grafi ipd.) 

PUZ – sestavljanke Sestavljanke, logične uganke, igre (Mastermind, Minolovec, 

ipd.) 

SOC – IKT in družba Socialna, etična, kulturna, mednarodna in legalna vprašanja 

 

Poleg te klasifikacije nalog, so v naslednjih letih nastale še nekatere druge.  
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Kalas in Tomcsányiová (2009) sta naloge razdelila v štiri kategorije: 

1. računalniška pismenost (osnovno poznavanje in koncepti informatike, delo z 

aplikacijami, zgodovina računalništva, varnost), 

2. programiranje (formalni opisi postopkov, rešitev ter razumevanje, analiziranje, 

interpretiranje le-teh, algoritmi in algoritmično razmišljanje), 

3. reševanje problemov (logično sklepanje, utemeljevanje, argumentiranje; 

sestavljanke, problemi; uganke; strategije za reševanje problemov), 

4. delo s podatki (predstavitve, kodiranje, vzorci; matematične osnove v 

informatiki, kombinatorika). 

Matevž Černe (2013) je računalniške koncepte v nalogah s tekmovanja Bober razdelil na šest 

osnovnih področij:  

1. kodiranje in kriptografija (kodiranje, kriptografija in dvojiški sistem), 

2. predstavitev podatkov (predstavitev relacij z grafom, predstavitev podatkov z 

drevesom, odločitvena drevesa in skladi), 

3. postopkovne naloge, 

4. algoritmi (urejanje, polnjenje nahrbtnika in bisekcija), 

5. algoritmi na grafih (barvanje grafov, iskanje v globino ali širino, minimalno 

vpeto drevo in iskanje najkrajših poti v grafu), 

6. regularni izrazi in avtomati. 

Ob razvrščanju nalog je nekatere razvrstil še v dodatni kategoriji, saj se ne nanašajo na 

računalniške koncepte: 

7. matematika in logika, 

8. ostalo. 

 

Če primerjamo navedene razdelitve, ugotovimo, da so vsebovani računalniški koncepti v vseh 

enaki, le malce drugače razporejeni.  
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Vaníček (2014) je analiziral naloge, ki so jih avtorji pripravili za tekmovanja v letih 2012 in 

2013. Glede na klasifikacijo, ki jo je zasnoval Mednarodni odbor za tekmovanje Bober (glej 

Tabela 1: Kategorije nalog tekmovanja Bober), je ugotovil, da so avtorji izmed 424 predloženih 

nalog: 

 več kot polovico nalog (51 %) uvrstili v kategorijo ALG (algoritmi), 

 kar 23 % nalog umestili v vsaj dve kategoriji hkrati, saj jih niso uspeli umestiti zgolj v 

eno, 

 pogosto jim predlagane kategorije niso ustrezale, zato so uporabili svoje oznake (npr. 

jeziki, kombinatorika, grafi, logika, zaporedja), 

 le 7 % nalog označili kot naloge v kategoriji USE (uporaba), 

 zgolj 2 % nalog uvrstili v kategorijo SOC (IKT in družba), 

 preostale kategorije so bile zastopane tako: INF (informatika) 26 %, STRUC (strukture) 

19 %, PUZ (sestavljanke) 11 %. 

Glede na ugotovitve je predlagal, da se kategorija SOC (IKT in družba) vključi znotraj 

kategorije USE (uporaba). Kategorijo ALG bi razdelil na podkategorije, navedel je celo nekaj 

možnih delitev. Dodal bi kategorijo LOG (MAT) za naloge s področja logike, kombinatorike 

in binarnega sistema, s tem pa bi kategorija PUZ (sestavljanke) ostala za naloge, ki se 

osredotočajo na reševanje problemov, igre in labirinte, razumevanje navodil in strateške igre 

(Vaníček, 2014). 

 

Mednarodni organizacijski odbor za tekmovanje Bober (International Bebras Organizing 

Committee) je na podlagi izkušenj iz začetnih tekmovanj oblikoval seznam kriterijev za dobre 

»Bober« naloge. Dobre naloge so tiste, ki: 

 so povezane z informatiko in računalniško pismenostjo, 

 omogočajo učne izkušnje (ob reševanju naj bi se naučili nekaj zanimivega), 

 so rešljive v 3 minutah (kar predstavlja povprečen čas reševanja), 

 imajo tri težavnostne stopnje, vsaka težavnost ima tretjinski delež zastopanosti (lahke – 

vsi učenci v kategoriji bi jo morali znati rešiti; srednje – zahtevne naloge, pri katerih je 

treba bolje razmisliti; težke – težje rešljive, le najboljši pridejo do rešitve), 

 so primerne glede na starost učencev (obstaja več delitev na kategorije, v Sloveniji 

imamo dvanajst tekmovalnih kategorij, toliko, kolikor je sodelujočih razredov), 
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 so neodvisne od učnih načrtov (zaradi velikega števila udeleženih držav in 

neusklajenosti učnih načrtov so naloge orientirane na splošno znanje ter sposobnosti 

posameznih starostnih skupin), 

 imajo enostavna navodila (razumljivo besedilo, slikovna ponazoritev, primeri po 

potrebi, problem vdelan v smiselno zgodbo), vsekakor pa navodila niso zavajajoča, 

 so naenkrat prikazane na zaslonu v celoti, 

 so rešljive prek računalnika, a brez posebne strojne ali programske opreme; ali pa na 

papirju s pisalom (tekmovanje je neodvisno od operacijskih sistemov, potreben je le 

brskalnik), 

 so politično korektne (ne vsebujejo spolnih, rasnih ali verskih stereotipov), 

 naj bi bile zabavne (vsaka naloga naj bi v učencu prebudila zanimanje), 

 naj bi vsebovale slikovni prikaz (če slika igra vlogo pri razumevanju ali reševanju 

naloge, naj ne bo zgolj ilustracija), 

 naj bi imele interaktivne elemente (v številnih primerih naloga z več možnimi odgovori 

ni primerna, zato je boljša izbira vnos števila ali besede), 

 naj bi imele takojšnjo povratno informacijo (Dagiene, 2011). 

Kriteriji, ki se začnejo z »naj bi«, so zgolj usmeritve, katere niso nujno izpolnjene pri vseh 

nalogah (Dagiene, 2011). 

 

Tudi ta seznam kriterijev za dobre naloge je Vaníček (2014) vzel pod drobnogled. S pomočjo 

vprašalnika, ki ga je rešilo približno 3.500 udeležencev državnega tekmovanja na Češkem leta 

2012 je prišel do ugotovitev:  

 Udeležencem se vsebina tekmovanja pogosto ne zdi povezana z informatiko. To lahko 

pomeni, da so naloge preveč umetno sestavljene oz. oddaljene od vsakdanjega življenja 

ali pa so predstave učencev o informatiki napačne. 

 Interaktivne naloge so bolj zanimive, če interaktivnost pomeni upravljanje z miško. Je 

pa potrebno biti pozoren na težavnost naloge, saj lahko interaktivnost težavnost močno 

spremeni. Pomembno je tudi, da interaktivnih nalog ni preveč, saj s tem izgubijo na 

privlačnosti. 
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 Poosebitev Bobra v nalogah je včasih nesmiselna in paradoksna. Mlajšim tekmovalcem 

(pod 13 let) so naloge z Bobrom v glavni vlogi všeč, želijo si jih še več. Na drugi strani 

pa se starejšim tekmovalcem zdijo naloge z ljudmi bolj ustrezne. 

 Obstaja verjetnost, da tekmovalci že poznajo tip naloge, kar pomeni, da jo rešijo zelo 

hitro. Po drugi strani pa je tistim, ki principa ne poznajo, zelo težko najti rešitev v treh 

minutah. 

 Politična korektnost je težko dosegljiva na mednarodni ravni, zato predlaga, da se vsaka 

država posebej odloča o primernosti izbranih nalog in jih po potrebi prilagodi ali 

zamenja. 

Poleg kriterijev za dobre naloge je izpostavil tudi pomembnost sestavljanja ponujenih 

odgovorov pri nalogah, kjer tekmovalci iz podanih odgovorov zgolj izberejo enega, saj lahko 

glede na podane odgovore ugibajo o pravilnosti, kljub temu da problema ne znajo rešiti 

(Vaníček, 2014). 

 

2.4 Primerjava tekmovanja Bober s tekmovanjem Kenguru 

Struktura tekmovanja Bober je podobna kot struktura matematičnega tekmovanja Kenguru. V 

obeh primerih tekmovalec dobi naloge različnih težavnostnih stopenj, pri čemer so za vsako 

nalogo predvidene od 1 do 4 minute (Dagiene in Futschek, 2008). Zaradi podobnosti smo se 

odločili, da tekmovanji primerjamo med seboj.  

Tekmovanje Bober se je v Sloveniji prvič izvedlo leta 2011 (leta 2010 zgolj poskusno), medtem 

ko ima matematično tekmovanje Kenguru že dolgo tradicijo. Prvič so ga izvedli v šolskem letu 

1995/1996 (poskusno v šolskem letu 1994/1995). Tekmovanja Kenguru se je v šolskem letu 

2015/2016 udeležilo 75.869 osnovnošolcev, od tega kar 36.507 učencev prvega triletja. Na 

drugi strani se je tekmovanja Bober udeležilo 19.545 osnovnošolcev, od tega 5.556 učencev 

prvega triletja. Številke trenutno niso primerljive, saj se Bober izvaja šele nekaj let, a če 

pogledamo udeležbo na tekmovanju Bober, vidimo, da se število tekmovalcev iz leta v leta 

vztrajno povečuje, medtem ko se je število udeležencev tekmovanja Kenguru v zadnjih letih 

nekoliko zmanjšalo (Bebras. Statistics. in DMFA. Tekmovanje Kenguru.).  
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Graf 4: udeležba osnovnošolcev na tekmovanjih Kenguru in Bober v zadnjih petih letih (vir 

podatkov: Bebras. Statistics. in DMFA. Tekmovanje Kenguru.) 

 

Način reševanja nalog na tekmovanju Bober je za prvo triletje podoben kot za tekmovanje 

Kenguru – tekmovalci dobijo naloge na papirju. V višjih razredih se način reševanja razlikuje, 

saj imajo tekmovalci pri tekmovanju Bober za reševanje na voljo list papirja in pisalo, prek 

računalnika pa oddajo odgovore, le pri interaktivnih nalogah nalogo res rešijo z uporabo 

računalnika, medtem ko se tekmovanje Kenguru, tako kot v nižji razredih, tudi tukaj rešuje na 

papirju. Podajanje rešitev pa se nekoliko razlikuje. Tekmovalci imajo pri tekmovanju Kenguru 

pri vsaki nalogi na voljo pet odgovorov, med katerimi izbirajo. Pri tekmovanju Bober pa so 

naloge različnih tipov; pri nekaterih ravno tako izbirajo med podanimi možnimi odgovori, 

nekatere naloge pa so odprtega tipa in mora tekmovalec sam zapisati ali narisati pravilno rešitev 

(ACM Tekmovanja – Bober. Razpis. in DMFA. Tekmovanje Kenguru.). 

Tekmovanje Bober se izvaja od 2. razreda osnovne šole do konca srednje šole, tekmovanje 

Kenguru pa tudi v 1. razredu in na fakultetah. 

Čeprav sta si tekmovanji po strukturi in načinu izvedbe zelo podobni, celo v učnih ciljih nalog 

najdemo veliko podobnosti, se še vedno razlikujeta v osnovnem cilju, saj je ta pri tekmovanju 

Bober razvoj računalniškega razmišljanja, medtem ko je Kenguru širše matematično 

tekmovanje.  
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3 TEORETIČNE OSNOVE 

3.1 Računalniško razmišljanje 

Pojem računalniško razmišljanje nima enotne definicije. Ker obstaja več različnih definicij 

bomo predstavili le nekatere pogosteje uporabljene. 

»Računalniško razmišljanje je skupek miselnih sposobnosti, ki spremenijo zapletene, zmedene, 

delno definirane probleme iz realnega sveta v obliko, ki jo lahko reši računalnik brez dodatne 

pomoči človeka« (BCS, 2014). 

Za popularizacijo ideje računalniškega razmišljanja je zaslužna Wingova, ki je têrmin definirala 

kot: »miselni procesi, ki so vključeni pri formuliranju problemov in njihovih rešitev, pri čemer 

so rešitve v taki obliki, da jih lahko učinkovito izvaja informacijsko-procesno sredstvo«. To 

sredstvo je lahko človek, računalnik, ali kombinacija obojega (Cuny, Snyder & Wing, 2010, v 

Curzon et al., 2014; Wing, 2006, v Curzon et al., 2014). Računalniško razmišljanje je vrsta 

analitičnega razmišljanja, povezujemo pa ga z logičnim, sistemskim, algoritmičnim in 

vzporednim razmišljanjem. Računalniško razmišljanje je v smislu pristopa k reševanju 

problemov podobno matematičnemu razmišljanju, v smislu pristopa k ustvarjanju in evalvaciji 

kompleksnih sistemov, ki v realnosti delujejo, je podobno inženirskemu razmišljanju, in v 

smislu pristopa k razumevanju izračunljivosti, inteligence, uma in človekovega vedenja je 

podobno znanstvenemu razmišljanju (Zaviršek, 2015; povzeto po Wing, 2008 in Wing 2010). 

»Računalniško razmišljanje predstavlja univerzalno uporabno znanje in spretnosti, ki ne 

koristijo zgolj računalničarjem, temveč so uporabni za vsakogar.« (Wing, 2006). 

Temeljni koncepti, ki jih vključuje računalniško razmišljanje so algoritmično razmišljanje, 

evalvacija, razgradnja, abstrakcija in posplošitev (Selby & Woollard, 2013, v Curzon et al., 

2014). Algoritmično mišljenje je način reševanja problemov, kjer so koraki jasno opredeljeni. 

Upoštevanje navodil oz. korakov nas pripelje do odgovora na zastavljen problem, hkrati pa tudi 

do rešitev podobnih problemov. Evalvacija je proces, pri katerem se prepričamo, ali je dobljena 

algoritmična rešitev dobra in ustrezna. Evalviramo tudi sam algoritem: ali je algoritem pravilen, 

dovolj hiter, ekonomičen s porabo virov, enostaven za uporabo ipd. Razgradnja je razmišljanje 

o delih problemov, algoritmov, procesov in sistemov, saj je posamezne dele lažje razumeti, 

rešiti, razvijati in evalvirati. Abstrakcija je način, kako lažje razumeti problem ali sistem. To 

dosežemo s skrivanjem podrobnosti, s čimer se znebimo nepotrebne kompleksnosti. Potrebno 

je kar nekaj spretnosti, da znamo izbrati pravo podrobnost, ki jo skrijemo, in si s tem olajšati 
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problem, ne da bi da izgubili kaj pomembnega. Posplošitev pa je hiter način reševanja 

problemov pri katerem uporabimo znanje iz že rešenih problemov. Vzamemo algoritem, ki reši 

specifičen problem in ga priredimo tako, da reši več podobnih problemov, ki ga lahko nato 

večkrat uporabimo (Curzon et al., 2014). 

»Računalniško razmišljanje je način razmišljanja o problemih, ki se je razvil s širitvijo 

računalniških metod v aktivnostih vseh vrst.« (Divjak, b. l.). 

Oblak in Kaučič (2010) opredeljujeta algoritmični način razmišljanja kot enega izmed ključnih 

faktorjev sodobne funkcionalne pismenosti, saj nam omogoča učinkovito branje navodil in 

postopkov, olajša nam predstavljanje problemov drugim osebam na razumljiv način, zaradi 

njega smo učinkoviti pri programiranju, kar pomeni, da si lahko sami ustvarimo računalniške 

igre ali aplikacije po potrebi. Vsekakor tudi lažje razumemo delovanje elektronskih naprav. 

Vse razlage vsebujejo razmišljanje o problemih in reševanju le-teh. Poudarjajo, da je bistvo 

računalniškega razmišljanja, kako realne probleme iz vsakdanjega življenja opisati z 

enostavnimi koraki, ki problem pripeljejo do rešitve. Ta sposobnost je v današnjem svetu vedno 

bolj zaželena, saj skoraj vsi poklici kažejo potrebo po računalniški podpori pri opravljanju dela. 

Če strokovni delavci poleg znanj iz svojega področja premorejo tudi računalniško razmišljanje, 

lahko probleme iz svoje stroke predstavijo razvijalcem programske opreme, kar jim lahko olajša 

postopke pri opravljanju njihovega dela. Bistveno je, da se računalniško razmišljanje čim bolj 

razširi, saj to omogoča lažji in hitrejši razvoj družbe na vseh področjih. 

»Visokokakovostno računalniško izobraževanje usposablja učence, da uporabljajo 

računalniško razmišljanje in ustvarjalnost pri razumevanju in spreminjanju sveta« (Department 

for Education, 2013). 

Ob uporabi računalnika sta se dolgo časa postavljali zgolj vprašanji »kako« (npr. kako 

uporabljati določen program) in »kaj« naj bi uporabnik naredil z njim (npr. dokument). Tako 

razmišljanje je prevladovalo predvsem zaradi velike potrebe po pisarniških spretnostih, saj so 

potrebovali veliko pisarniških delavcev, ki so znali računalnik le uporabljati. A tak način 

razmišljanja o računalništvu je že nekaj časa neustrezen, saj ima kar nekaj pomanjkljivosti. 

Gospodarstvo že dalj časa ne temelji več na efektivni uporabi tehnologije, temveč zahteva njen 

razvoj. Tehnologija je vpeta že v vsa področja našega življenja in pisarniška dela predstavljajo 

le še majhen delež uporabe tehnologije. Zato so v Angliji ob uvedbi novega državnega kurikula 

za računalništvo v ospredje postavili računalniško razmišljanje. Kurikul je oblikovan tako, da 
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podpira učitelje pri poučevanju računalniškega razmišljanja, saj jim pomaga razumeti, kaj 

računalniško razmišljanje sploh je, opisuje metode in načine poučevanja ter jim podaja 

smernice za vrednotenje uspešnosti. Glavna pobuda za sestavo novega programa je bilo hitro 

spreminjanje tehnologije, pri čemer so znanja o informacijsko-komunikacijski tehnologiji, ki 

jih učenci pridobijo v času šolanja, pogosto že zastarela do takrat, ko učenci zaključijo s svojim 

šolanjem. Zato jih je potrebno poleg uporabe računalnika naučiti tudi računalniškega 

razmišljanja, da se bodo pripravljeni prilagoditi novim tehnologijam ali pa jih celo ustvarjati. 

Torej je potrebno učence poleg vprašanj »kako« in »kaj« navaditi tudi, da znajo postavljati 

vprašanja »zakaj« ter nanje seveda tudi odgovarjati. In vse to je zajeto v računalniškem 

razmišljanju (Curzon et al., 2014). 

 

3.2 Aktivno učenje 

Da dosežemo aktivno učenje, je potrebno pasivne poslušalce spremeniti v aktivne učence. Kako 

pa to dosežemo? 

»Učenci morajo narediti več kot zgolj poslušati: morajo brati, pisati, razpravljati ali pa se 

ukvarjati z reševanjem problemov. Za aktivno vključenost je najbolj pomembno, da učenci 

sodelujejo pri nalogah, ki zahtevajo razmišljanje na višjih taksonomskih stopnjah, kot so 

analiza, sinteza in evalvacija. Znotraj tega konteksta je predlagano, da se strategije, ki 

spodbujajo aktivno učenje, opredelijo kot didaktične aktivnosti, ki vključujejo učence v 

izvajanje takih nalog in razmišljanju o tem, kaj počnejo« (Bonwell in Eison, 1991). 

Tradicionalne šolske ure se lahko s posodobitvijo in prilagoditvijo spremenijo v ure aktivnega 

učenja. Učenci so lahko med učnimi urami več kot le pasivni poslušalci, ampak za to jim je 

treba ponuditi več kot le monotono razlago. Različne učne metode popestrijo pedagoški proces, 

hkrati pa motivirajo učence za sodelovanje, v njih prebudijo željo po znanju in raziskovanju. 

Kot alternative priporočajo vizualno podajanje navodil, sodelovalno učenje, razprave, 

dramatizacije, igranje vlog, simulacije in medsebojno poučevanje. Izvajanje aktivnega učenja 

je torej bolj stvar podajalca znanja (učitelja) kot prejemnika znanja (učenca), saj gre za načine 

in usmeritve, ki jih podajalec znanja poda prejemnikom. Zelo pomembno pri aktivnem učenju 

je, da so podajalci znanja dobro izobraženi in da znajo primerno motivirati učence k 

razmišljanju in sodelovanju (Bonwell in Eison, 1991). 
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Bonwell in Eison (1991) sta podala sedem glavnih značilnosti aktivnega učenja: 

1. Učenci sodelujejo bolj kot pa pasivni poslušalci. 

2. Učenci so vključeni v aktivnostih (npr. branje, pisanje, diskutiranje). 

3. Manjši poudarek je na prenosu informacij, večji pa na razvoju učenčevih spretnosti. 

4. Večji poudarek je na raziskovanju odnosov in vrednot. 

5. Motivacija učencev je višja (predvsem pri starejših). 

6. Učenci lahko prejmejo takojšnjo povratno informacijo od svojega učitelja. 

7. Učenci so vključeni v višje stopnje razmišljanja (analiza, sinteza, evalvacija). 

Primer aktivnega učenja pri matematiki je spoznavanje obsega kroga. Učencem po predhodnem 

spoznavanju likov in njihovih obsegov predstavimo še krog. Po skupnem razmisleku, kako 

lahko pridemo do obsega, izvedemo aktivnost, kjer otroci različnim okroglim predmetom s 

pomočjo vrvice in merila izmerijo obseg ter premer. Usmerimo jim na računanje njunega 

količnika, kar učence pripelje do ugotovitve, da je količnik stalen. Po končani aktivnosti 

preidemo na teorijo in zapis formule. Ker učenci do ugotovitev pridejo prek lastne aktivnosti, 

je pomnjenje bolj uspešno. 

Primeri aktivnega učenja pri računalništvu so naloge na spletni strani Vidra (vidra.si). Za 

ponazoritev smo izbrali nalogo Risanje po navodilih. Eden izmed učencev ima v roki sliko in 

podaja navodila za risanje. Drugi skuša po njegovih navodilih čimbolj natančno narisati enako 

sliko. Na koncu sliki primerjata. Otroci spoznajo, kako težko je podajati dobra navodila in kako 

drugačne so lahko slike, če navodila niso natančna. Znanje navežemo na računalništvo – 

računalniki naredijo točno to, kar jim naročimo, zato moramo biti pri podajanju ukazov zelo 

natančni. 
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3.2.1 Problemsko učenje 

Problemsko učenje je način učenja, pri katerem je o predstavljenem problemu potrebno 

razmisliti, uporabiti predznanje in poiskati potrebne informacije. Ne gre zgolj za iskanje rešitve, 

pač pa za cel postopek. Ob tem učenec poleg znanja izpopolnjuje tudi svoje sposobnosti. Vloga 

učitelja je tu povsem drugačna kot pri klasičnem poučevanju, saj nastopa v vlogi tutorja – 

učencem pomaga, če je to potrebno, predvsem pa jih spodbuja k samostojnemu reševanju 

problemov (Barrel, 2010). 

Problemsko učenje se začne z zastavljenim problemom, za rešitev katerega mora učenec 

pridobiti novo znanje. Torej gre za proces iskanja informacij, iskanja možnih rešitev, 

ocenjevanja primernosti in predstavljanje ugotovitev. Ob tem se razvijajo spretnosti za 

reševanje problemov, ustvarjalno mišljenje in kritično razmišljanje (Roh, 2003).  

V praksi torej problemsko učenje pomeni, da učitelj pri pouku predstavi učencem problem, za 

katerega načeloma ne poznajo direktnega postopka rešitve. Učenci morajo aktivirati svoje 

predznanje, poiskati literaturo, sodelovati z ostalimi učenci in z manjšimi usmeritvami s strani 

učitelja priti do postopka, po katerem pridejo do rešitve. Ker morajo učenci med reševanjem 

vložiti kar nekaj truda, je znanje trajnejše. 

Problemsko učenje je eden izmed prvinskih načinov učenja. Ob nastanku problema 

razmišljamo, kako bi ga rešili. Brskati začnemo po našem predznanju, hkrati pa iščemo tudi 

zunanje informacije ali dejavnike (npr. starše), da bi ga kar najhitreje rešili. Ob tem pridemo do 

novih spoznanj, s katerimi nadgradimo svoje znanje. 

Pri tekmovanju Bober se pojavijo podobne situacije. Tekmovalcem je skozi vsako nalogo 

predstavljen problem, ki ga (načeloma) še ne poznajo, zato morajo pri reševanju uporabiti vse 

svoje predznanje ter spretnosti, da najdejo rešitev. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

  

4.1 Opredelitev problema in ciljev raziskave 

Zanimalo nas je, ali tekmovanje Bober poveča zanimanje učencev prvega triletja osnovne šole 

za računalniške vsebine in kje v učnih načrtih lahko najdemo podobne vsebine. Preverili smo, 

kako uspešni so učenci pri reševanju nalog s tekmovanja Bober iz leta 2015. 

Z intervjuvanjem učiteljev sodelujočih razredov smo želeli ugotoviti, ali so učitelji pričakovali 

kakšne probleme pri reševanju nalog in kakšni so morebitni vzroki za njih. Zanimalo nas je, ali 

imajo otroci dovolj usvojenega znanja za reševanje izbranih nalog in katere učne cilje iz učnih 

načrtov bi še lahko preverili z nalogami s tekmovanja Bober. 

 

V okviru diplomskega dela bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kateri računalniški koncepti so primerni za obravnavo v prvem triletju osnovne šole? 

 Kako uspešno učenci rešujejo naloge tekmovanja Bober? 

 Kateri učni cilji, ki jih lahko preverimo z nalogami tekmovanja Bober, so že vključeni 

v učni načrt? 

 

4.2 Raziskovalne metode 

Raziskovalne metode so bile študij literature, preverjanje znanja učencev z nalogami s 

tekmovanja Bober in intervju z učitelji sodelujočih razredov izbranih osnovnih šol.  

Z intervjujem smo raziskali, kakšno je mnenje učiteljev o primernosti izbranih nalog za učence 

prvega triletja osnovne šole, ali so opazili kakšne težave pri reševanju nalog in kakšni bi bili 

lahko vzroki zanje. 
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4.3 Vzorec 

Preizkus znanja z uporabo nalog s tekmovanja Bober smo izvedli na dveh osnovnih šolah, in 

sicer na Osnovni šoli Log - Dragomer ter Osnovni šoli Ivana Cankarja Vrhnika. Na obeh šolah 

smo za izvedbo preverjanja znanja računalništva uporabili naloge tekmovanja Bober. Ker 

nobeden izmed sodelujočih razredov pri tekmovanju še ni sodeloval, smo izbrali naloge iz 

tekmovanja Bober v letu 2015. 

Za potrebe anonimnosti rezultatov smo osnovni šoli naključno poimenovali z OŠ 1 in OŠ 2. 

Na eni osnovni šoli je sodelovalo 24 učencev drugega razreda ter 18 učencev tretjega razreda, 

na drugi šoli pa 22 učencev drugega razreda ter 18 učencev tretjega razreda. Pri izvedbi je tako 

sodelovalo 46 učencev drugega ter 36 učencev tretjega razreda, skupno 82 učencev prvega 

triletja. 

Pri intervjuju so sodelovale štiri učiteljice sodelujočih razredov. 

 

4.4 Izvedba preizkusa znanja z uporabo nalog s tekmovanja Bober 

Učenci drugega razreda so reševali štiri naloge (Zapestnica, Sanjska obleka, Pogrinjek in Čez 

drn in strn, opisane v nadaljevanju), ki so imele navodila zapisana z velikimi tiskanimi črkami. 

Učenci tretjega razreda pa so poleg istih štirih nalog imeli dodane še tri naloge (Povezani otoki, 

Obraz z očali in Zalivanje), katerih navodila pa so bila zapisana z malimi tiskanimi črkami. Vsi 

so imeli za reševanje na voljo 40 minut.  
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1. naloga - Zapestnica 

 

Obrazložitev rešitve in računalniško ozadje 

Naloga temelji na prepoznavanju vzorcev. Ponujeni odgovori izgledajo zelo podobno, a ima le 

eden pravilno zaporedje nanizanih elementov. Pravilen odgovor je druga zapestnica (Bober 

2015/16: Naloge in rešitve.). 

Tabela 2: Uspešnost učencev pri rešavanju naloge Zapestnica 

Razred 
2. razred 

OŠ 2 

2. razred 

OŠ 1 

3. razred 

OŠ 2 

3. razred 

OŠ1 

Pravilna rešitev 22/22 22/24 15/18 18/18 

Odstotek 

pravilnih rešitev 
100 % 91,7 % 83,3 % 100 % 

 

Nalogo je pravilno rešilo 44 od 46 drugošolcev, kar predstavlja 95,6 % ter 33 od 36 tretješolcev, 

kar predstavlja 91,7 %. 

  

Slika 1: naloga Zapestnica (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 
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2. naloga – Sanjska obleka  

 

Obrazložitev rešitve in računalniško ozadje 

Navodilo naloge vsebuje tri pogoje, katere mora učenec upoštevati za pravilno rešitev naloge. 

Če nalogo pogledamo z računalniškega stališča, potem vidimo izjave, ki jih lahko pri vsakem 

primeru označimo kot pravilne ali nepravilne. Ker naloga od učenca zahteva, da izpolni vse tri 

pogoje hkrati, implicira na uporabo logičnega operatorja IN (izpolnjen mora biti prvi pogoj IN 

drugi pogoj IN tretji pogoj). Pravilen odgovor je trgovina B in B (Bober 2015/16: Naloge in 

rešitve.). 

  

Slika 2: naloga Sanjska obleka (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 
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Tabela 3: Uspešnost učencev pri reševanju naloge Sanjska obleka 

Razred 
2. razred 

OŠ 2 

2. razred 

OŠ 1 

3. razred 

OŠ 2 

3. razred 

OŠ 1 

Pravilna rešitev 15/22 22/24 14/18 15/18 

Odstotek 

pravilnih rešitev 
68,2 % 91,7 % 77,8 % 83,3 % 

 

Nalogo je pravilno rešilo 37 od 46 drugošolcev, kar predstavlja 80,4% ter 29 od 36 tretješolcev, 

kar predstavlja 80,6 %. Rezultat kaže, da so se pri tej nalogi drugošolci in tretješolci odrezali 

enako dobro. 

Ob analizi rešitev učencev smo ugotovili, da jim je največ težav povzročal pogoj »obleka mora 

imeti več kot tri gumbe«, saj jih je kar nekaj kot ustrezno rešitev tega pogoja upoštevalo že tri 

gumbe, s čimer so kot ustrezno rešitev navajali trgovino Bobrina oziroma njihovo prvo obleko. 
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3. naloga - Pogrinjek 

 

Obrazložitev rešitve in računalniško ozadje 

Pri nalogi so morali učenci upoštevati vrstni red, v katerem so predmeti zloženi na mizi. Pri 

programiranju je vrstni red izvajanja ukazov ključnega pomena. Lahko se izvedejo pravilni 

ukazi, a v napačnem vrstnem redu, kar spremeni rezultat. Programer mora prav tako znati slediti 

izvajanju ukazov in odkriti napako v zaporedju ukazov1. Pravilna rešitev naloge je B (Bober 

2015/16: Naloge in rešitve.). 

Tabela 4: Uspešnost učencev pri reševanju naloge Pogrinjek 

Razred 
2. razred 

OŠ 2 

2. razred 

OŠ 1 

3. razred 

OŠ 2 

3. razred 

OŠ 1 

Pravilna rešitev 9/22 13/24 12/18 5/18 

Odstotek 

pravilnih rešitev 
40,9 % 54,2 % 66,7 % 27,8 % 

 

                                                 
1 Iskanju napak v ukazih pri programiranju pravimo razhroščevanje. 

Slika 3: naloga Pogrinjek (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 
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Nalogo je pravilno rešilo 22 od 46 drugošolcev, kar predstavlja 47,8 % ter 17 od 36 tretješolcev, 

kar predstavlja 47,2 %. Tudi pri tej nalogi rezultat kaže, da so se drugošolci in tretješolci 

odrezali enako dobro. 

 

4. naloga – Čez drn in strn 

 

 

  

Slika 4: naloga Čez drn in strn (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 
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Obrazložitev rešitve in računalniško ozadje 

Pravilna rešitev je: Borut, Zala, Rozika. Naloga je podobna izvajanju računalniškega programa 

– na začetku imamo dano zaporedje tekačev (kar ponazarja vhodne podatke), poznamo 

posledice različnih korakov (funkcije programa) in zaporedje korakov. Potrebno je spremljati 

posledice korakov v pravilnem vrstnem redu ter tako priti do končnega vrstnega reda (delovanje 

programa in sledenje spremembam) (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.). 

 

Tabela 5: Uspešnost učencev pri reševanju naloge Čez drn in strn 

Razred 
2. razred 

OŠ 2 

2. razred 

OŠ 1 

3. razred 

OŠ 2 

3. razred 

OŠ 1 

Pravilna rešitev 0/22 0/24 1/18 2/18 

Odstotek 

pravilnih rešitev 
0 % 0 % 5,6 % 11,1 % 

 

Nalogo ni pravilno rešil nobeden od drugošolcev, kar predstavlja 0% ter 3 od 36 tretješolcev, 

kar predstavlja 8,3 %. Iz rezultata sklepamo, da je naloga prezahtevna za drugošolce, pri 

tretješolcih pa je močno selektivna. Vsi trije tretješolci, ki so to nalogo rešili pravilno, so bili 

skupno uspešni pri vsaj petih nalogah. Razlog za to je morda v tem, da od učencev zahteva 

določeno stopnjo abstraktnega razmišljanja, ki ga učenci še niso usvojili. 
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5. naloga – Povezani otoki 

 

Obrazložitev rešitve in računalniško ozadje 

Pravilna rešitev je 13 hlodov (3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = 13). 

Naloge se lotimo pri obali. Iz obale do otokov vodita dva mostova – za enega potrebujemo tri 

hlode, za drugega štiri. Seveda izberemo tistega, za katerega je potrebnih manj hlodov, torej 3. 

Nato postopek nadaljujejo iz otoka, ki smo ga povezali z obalo. Pogledamo, koliko hlodov 

potrebujemo za povezavo z naslednjim otokom ter izberemo tisto, kjer je poraba hlodov manjša 

(torej trije hlodi). Postopek nadaljujemo, dokler niso povezani vsi otoki. V vsakem nadaljnjem 

koraku povežemo enega izmed že povezanih otokov (ali obalo) z enim izmed še ne povezanih 

otokov, pri čemer smo pozorni, da izbiramo povezave, pri katerih je potrebnih najmanj hlodov. 

Postopek zaključimo, ko do vsakega otoka vodi pot iz obale. 

Slika 5: naloga Povezani otoki (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 
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Gledano iz računalniškega stališča gre za problem, ki ima matematično ozadje. Strokovno mu 

rečemo problem iskanja minimalnega vpetega drevesa v grafu. Postopek, opisan zgoraj, se 

imenuje Primov algoritem, za reševanje tega problema pa poznamo še Kruskalov in Dijkstrov 

algoritem (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.). 

 

Tabela 6: Uspešnost učencev pri reševanju naloge Povezani otoki 

Razred 
3. razred 

OŠ 2 

3. razred 

OŠ 1 

Pravilna rešitev 0/18 4/18 

Odstotek pravilnih rešitev 0 % 22,2 % 

 

Naloga je bila namenjena zgolj tretješolcem. Pravilno so jo rešili 4 od 36 tretješolcev, kar 

predstavlja 11,1 %. Iz rezultatov učencev lahko razberemo, da navodila niso prebrali dovolj 

natančno ali pa ga niso razumeli. Večkrat se je pojavil odgovor 29 (kar je seštevek vseh števil 

hlodov na sliki), pojavili so se tudi odgovori okrog števila 47 (kar je število črtic, ki ponazarjajo 

hlode, torej so zgolj prešteli vse narisane črtice). 
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6. naloga – Obrazi z očali 

 

Obrazložitev rešitve in računalniško ozadje 

Najmanj napak se nahaja v rešitvi B, kjer so napačna zgolj prva očala. Gledano skozi oči 

računalničarja gre za Hammingovo razdaljo, ki je definirana kot število razlik med dvema 

zaporedjema. Uporabljajo jo v genetiki (pri določanju razlik med dvema genoma) ter v 

telekomunikaciji (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.). 

 

Tabela 7: Uspešnost učencev pri reševanju naloge Obrazi z očali 

Razred 
3. razred 

OŠ 2 

3. razred 

OŠ 1 

Pravilna rešitev 6/18 8/18 

Odstotek pravilnih rešitev 33,3 % 44,4 % 

 

Naloga je pravilno rešilo 14 od 36 tretješolcev, kar predstavlja 38,9 %.  

Slika 6: naloga Obraz z očali (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 
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Naloga je za učence netipična, saj se po navadi srečujejo z nalogami, ki od njih pričakujejo 

iskanje pravilne rešitve, tu pa pravilne rešitve ni in morajo iskati najmanj napačno rešitev, kar 

je morda katerega od udeležencev zmedlo. 

 

7. naloga - Zalivanje 

Obrazložitev rešitve in računalniško ozadje 

Slika 8: rešitev naloge Zalivanje (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 

Slika 7: naloga Zalivanje (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.) 
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Pri reševanju je moral biti učenec pozoren na to, da do nekaterih gredic vodi več cevi, prav tako 

nekatere cevi vodo pošljejo na več gredic. Poiskati pa je bilo potrebno ustrezno kombinacijo 

zaprtih in odprtih vodnih zapor. Zapore v tej nalogi so kot logična vrata, ki so povezana v vezjih 

in se nahajajo tudi v procesorjih (Bober 2015/16: Naloge in rešitve.). 

 

Tabela 8: Uspešnost učencev pri reševanju naloge Zalivanje 

Razred 
3. razred 

OŠ 2 

3. razred 

OŠ 1 

Pravilna rešitev 11/18 7/18 

Odstotek pravilnih rešitev 61,1 % 38,9 % 

 

Nalogo je pravilno rešilo 18 od 36 tretješolcev, kar predstavlja 50 %. Eden izmed sodelujočih 

je zgolj obkrožil grede z rožami, eden pa je zalival grede, ki jih ne smemo zaliti. 

 

4.4.1 Analiza rezultatov 

Pri izvedbi je sodelovalo 46 učencev drugega razreda, vsak izmed njih je imel štiri naloge. 

Skupno so torej imeli 184 nalog, izmed teh so skupaj pravilno rešili 103 nalog. Njihova 

uspešnost je bila 56 odstotna.  

Sodelujočih tretješolcev je bilo 36. V reševanje so dobili sedem nalog, kar skupaj pomeni 252 

nalog. Uspešno so rešili 118 nalog, kar predstavlja 46,8 % uspešnost.  

Vseh 82 učencev prvega triletja je skupno reševalo 436 nalog, uspešni pa so bili pri 221. 

Uspešnost učencev iz izbranega vzorca je tako 50,7-odstotna. To potrjuje, da so bile naloge 

sestavljene glede na zastavljen cilj – tretjina lahkih problemov, ki bi jih morali znati rešiti vsi 

udeleženci, tretjina srednje težkih, ki zahtevajo več razmisleka in tretjina težkih, ki jih rešijo le 

nekateri. 
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Tabela 9: Uspešnost posameznih razredov 

 2. razred 3. razred 

OŠ 1 59,4 % 46,8 % 

OŠ 2  52,3 % 46,8 % 

 

Tretji razredi so na obeh šolah dosegli identičen rezultat, večja razlika pa je med drugošolci, saj 

so bili učenci OŠ 1 za kar 7,1 % uspešnejši od vrstnikov iz OŠ 2.  

Če primerjamo uspešnost pri enakih nalogah (torej prvih štirih), so bili tretješolci s 82 

pravilnimi rešitvami od 144 zastavljenih nalog 56,9-odstotni, kar je le za 0,9 % boljše od 

drugošolcev. To potrjuje uvrščanje drugo- in tretješolcev v isto kategorijo, saj jim iste naloge 

predstavljajo enako težavnost. 

Najboljše sta bili reševani prvi dve nalogi (Zapestnica in Sanjska obleka), pri obeh je bila 

uspešnost več kot 80-odstotna. Najmanj pravilnih rezultatov je bilo pri četrti nalogi (Čez drn in 

strn), kjer ni bil uspešen noben izmed drugošolcev in le trije tretješolci. Se je pa odgovor »Zala, 

Rozika, Borut« pojavil v kar tridesetih primerih (kar predstavlja 36,6 odstotkov), zato smo 

skušali ugotoviti, zakaj in kako je toliko učencev prišlo do takega rezultata. Po daljšem 

premisleku smo prišli do enega možnega postopka, ki pripelje do te rešitve, in sicer če vzamemo 

začetni vrstni red ter upoštevamo prehitevanja po vrsti, kot so napisana v navodilih, s tem da 

Zalino prehitevanje izvedemo dvakrat (ker se skale pojavijo dvakrat), pridemo do končnega 

vrstnega reda »Zala, Rozika, Borut«. Morda so tudi učenci do rešitve prišli po istem postopku. 

Menimo, da je težava v dolgem navodilu naloge, ki je razdeljeno na dva dela, saj je slika 

postavljena med besedilom. Prvi del besedila je le opis dogajanja, drugi del pa dejanske akcije. 

Predvidevamo, da so se učenci osredotočili na spremembe, spregledali pa prvi del navodila. 

Največje odstopanje med učenci različnih šol je pri učencih drugega razreda prišlo pri drugi 

nalogi (Sanjska obleka), saj so imeli učenci OŠ 2 več težav pri pogoju »obleka mora imeti več 

kot tri gumbe«, saj smo pri rezultatih opazili, da je več učencev kot ustrezno rešitev upoštevalo 

obleko, ki je imela tri gumbe. Med tretješolci je do največjega odstopanja prišlo pri tretji nalogi 

(Pogrinjek), kjer so učenci OŠ 1 pravilno odgovorili le petkrat, kar je hkrati tudi najslabši 

dosežek pri tej nalogi izmed vseh udeleženih razredov.  

Ali bi predhodna udeležba učencev na tekmovanju Bober pripomogla k boljšim rezultatom? 

Tega nismo mogli ugotoviti, saj se tekmovanje Bober v prvem triletju na osnovnih šolah, ki so 
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bile pripravljene sodelovati, še ni izvajalo. Domnevamo, da bi aktivnost reševanja tovrstnih 

nalog v razredu s strani učitelja skupaj z učenci pripomogla k boljšim rezultatom, prav tako pa 

tudi na razvoj računalniškega razmišljanja med osnovnošolci. 

 

4.5 Intervju 

Pred intervjujem smo učiteljicam izbranih razredov predstavili naloge iz tekmovanja Bober za 

prvo triletje osnovne šole, ki so jih reševali učenci. Nato smo z njimi opravili krajši intervju, ki 

se je nanašal na naloge iz tekmovanja, na način izvajanja in na interes ter pripravljenost na 

takšna tekmovanja s strani učencev. Predstavljeni odgovori so oštevilčeni glede na sodelujoče 

učiteljice, in sicer: 

1. učiteljica 2. razreda OŠ 1, 

2. učiteljica 3. razreda OŠ 1, 

3. učiteljica 2. razreda OŠ 2, 

4. učiteljica 3. razreda OŠ 2. 

 

 Ali se vam zdijo naloge, ki so bile na tekmovanju Bober, primerne za učence 2. in 3. razreda 

OŠ?  

1. Da, mislim da so naloge primerne, vsekakor pa morajo učenci ob reševanju kar 

precej premisliti. 

2. Meni se naloge zdijo primerne za to stopnjo. 

3. Naloge tekmovanja Bober se mi zdijo primerne za učence v tej starostni skupini, 

vendar pa od njih zahtevajo uporabno in logično znanje, kar učencem primanjkuje, 

v šolah tega ne dobijo veliko. 

4. Glede na čas, ki so ga učenci potrebovali za reševanje, bi rekla da so naloge primerne 

za njih.  

Vse učiteljice so se strinjale, da so naloge ustrezne za to starostno stopnjo, a vseeno ne 

prelahke, saj od učencev zahtevajo zbranost in premislek. Iz odgovorov sklepamo, da je 

potencialna vloga tekmovanja Bober morda celo večja, kot bi sprva mislili, saj v odgovorih 

poudarjajo, da tekmovanje od učencev zahteva več razmisleka in uporabe znanja kot pri 

pouku.   



Tatjana Per                                                      Tekmovanje Bober v prvem triletju osnovne šole 

33 

 

 Ali pričakujete, da bi lahko imeli učenci pri reševanju teh nalog kakšne težave? (Katere?)  

1. Težave pričakujem, predvsem zaradi branja ter razumevanja, saj ne znajo vsi še 

dobro brati. Predvsem pričakujem težave pri četrti nalogi, saj je navodilo precej 

dolgo. 

2. Seveda pričakujem težave, saj imajo naloge veliko besedila, poleg tega se mi naloge 

zdi podobne. Predvsem se mi zdi, da bo učencem težave povzročala četrta naloga, 

ker ima največ besedila, poleg tega se pogosto pojavljajo črke r, b, d, ki učencem še 

vedno povzročajo težave. 

3. Učenci bodo imeli težave predvsem pri razčlenjevanju in branju navodil. Tudi med 

poukom težje rešujejo besedilne naloge, saj iz besedila ne znajo razločiti in potegniti 

uporabnih podatkov, ki so jim v veliko pomoč pri reševanju. 

4. Mislim da jim največ težav povzroča nezbrano branje navodil in nerazumevanje le-

teh. 

Vse učiteljice so izpostavile, da bo učencem najbrž težave povzročalo branje in 

razumevanje navodil. Ena izmed njih je še posebej izpostavila razčlenjevanje in iskanje 

uporabnih podatkov, kar je pogosta težava pri pouku, saj so besedilne naloge slabše 

reševane od nastavljenih nalog (ali računov). Ena izmed učiteljic je izpostavila pričakovane 

probleme, ki bi se lahko pojavili zaradi težav pri branju zahtevnejših besed oziroma 

kombinaciji glasov, ki nekaterim učencem povzročajo težave (Bober, Borut, Rozika, 

Boberko, Bobrina, ipd.). Morda bi bilo dobro, če bi namesto bobrov in vseh imen, izpeljanih 

iz besede »bober«, uporabili kakšne manj zahtevne (npr. druge bobrove prijatelje – druge 

živali). S tem bi se učenci lažje usmerili k reševanju problema, namesto da se osredotočajo 

na branje in razumevanje besedila. 

 

 Katere učne cilje, ki so v obstoječih učnih načrtih, menite, da bi še lahko preverili z nalogami 

s tekmovanja Bober? 

1. Za tako tekmovanje se mi zdijo primerni cilji iz področja matematike, na primer 

zaporedja in razvrščanja. Vključili bi lahko tudi cilje s področja kombinatorike, saj 

so učenci tudi s tem področjem že seznanjeni. 

2. Vsi, ki so že vključeni, se mi zdijo primerni. Predvsem različna zaporedja, vzorci ter 

naloge iz slikovnega gradiva. 
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3. Z nalogami preverjamo predvsem splošne učne cilje učnega načrta, pri katerih naj 

bi učenci razvijalo svoje matematično mišljenje. Prav tako bi se pri ciljih lahko 

pokazalo tudi znanje o učnem sklopu Matematični problemi in problemi z 

življenjskimi situacijami. 

4. Kot učiteljica podaljšanega bivanja vam na to vprašanje težko odgovorim, saj ne 

poznam učnih ciljev. 

Dva odgovora sta bila zelo splošna in sta zajemala zaporedja, vzorce ter razvrščanja. V dveh 

razredih se je tekmovanje izvajalo v podaljšanem bivanju. Ena od učiteljic podaljšanega 

bivanja je odgovorila, da ne pozna učnih ciljev. Ena izmed anketirank je izpostavila učni 

sklop Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. Le ena izmed 

udeleženk je pogledala v učni načrt, vse ostale so odgovarjale splošno in v okviru njihovega 

trenutnega spomina na cilje učnega načrta. Iz vseh odgovorov je mogoče sklepati, da se v 

osnovi tekmovanje Bober dotika določenih učnih ciljev matematike in da je tekmovanje 

korak v pravo smer, kajti če so učenci pripravljeni razmišljati skozi zabavne naloge, ki so 

hkrati tudi poučne, je cilj dosežen. 

 

 Kakšno je vaše mnenje o načinu izvajanja tekmovanja v prvem triletju; menite da je za to 

starostno obdobje boljše reševanje tekmovalnih nalog na papirju ali reševanje prek računalnika? 

1. Mislim da bi jim računalnik sam po sebi predstavljal večjo motivacijo kot pa naloge 

na papirju, zato bi se vsekakor odločila za izvajanje preko računalnika. Današnji 

učenci so seznanjeni s tehnologijo že od malega, naloge niso tehnično zahtevne, tudi 

časovno so z nalogami v povprečju opravili zelo hitro, zato mislim, da reševanje 

preko računalnika ne bi predstavljalo ovir. 

2. Računalnik učencem vsekakor predstavlja večjo motivacijo, a je hkrati tudi bolj 

moteč. Iz tega razloga mislim, da je reševanje na papir boljša izbira. 

3. Za učence prvega triletja je bolje, da rešujejo na papir, kot prek računalnika.  

4. Menim, da je za njih bolj primerno, da rešujejo naloge na papir ter vsi naenkrat, tako 

kot smo to izvedli. Pri reševanju na papirju so učenci bolj resni, saj jim računalnik 

predstavlja zabavo. 

Tri izmed štirih učiteljic so mnenja, da je za to starostno skupino bolj primerno reševanje 

tekmovanja na papirju. Izpostavljajo, da reševanje nalog prek računalnik učencem 

predstavlja večjo motivacijo, a hkrati tudi moteči element, saj ga povezujejo z zabavo. 
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Učiteljica, ki zagovarja reševanje prek računalnika pa meni, da so otroci s tehnologijo 

dovolj seznanjeni, da jim to ne bi smelo predstavljati težav.  

Na odločitev o reševanju seveda vpliva tudi osebno prepričanje učiteljic, njihova 

seznanjenost s tehnologijo in pripravljenost na nove pristope. Ker učenci na računalnik 

gledajo kot na vir zabave, se jim zdi to moteč element. A to zanimanje bi morali izkoristiti 

in ga uporabiti kot motivacijo za poglobitev v računalništvo ter znanja, povezana z njim. 

Menimo, da je to vprašanje zanimivo in vredno nadaljnjega zbiranja mnenj na večjem 

vzorcu. 

 

 Kaj si predstavljate pod pojmom algoritmično razmišljanje? 

1. Uf… zaporedno mišljenje? Nekaj takega… 

2. Pojma nimam. 

3. Algoritmično razmišljanje si predstavljam kot postopek, ki naj bi otroke pripeljal do 

rezultata kompleksnih nalog, kjer mora uporabiti znanje z vseh področij šolanja, 

vendar vseeno dobro prebrati besedilno nalogo in jo kompleksno preučiti (podčrtati 

podatke, prepoznati predloge,…). 

4. Jaz to razumem kot neko razvrščanje v vrstnem redu oziroma zaporedju. 

Kot pričakovano so imeli učiteljice pri tem vprašanju veliko težav. Nagibale so se k 

zaporedjem oziroma razvrščanju, ena izmed udeleženk pa je kljub spodbudam ostala pri 

odgovoru »nimam pojma«. Le en odgovor je bil ustrezen.  

Menimo, da je računalniška pismenost učiteljic prenizka, kar posledično zavira tudi učence. 

Morda bi morali najprej dobro izobraziti šolski kader, kar bi najverjetneje pripomoglo k bolj 

zgodnjemu vpeljevanju računalniških principov v pouk, zaradi česar bi se učenci prej 

seznanili s tem področjem in uspešneje razvili algoritmično razmišljanje. 
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 Kako pri učencih prvega triletja OŠ spodbuditi algoritmično razmišljanje? 

1. Več matematičnih nalog s problemi, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja, pri čemer 

od učencev zahtevajo malce več razmišljanja. 

2. Glede na prejšnji odgovor vam na to vprašanje ne znam odgovoriti. 

3. Učenci v naših šolah so premalokrat tarča težjih in kompleksnih nalog, ki bi jim 

spodbudile razmišljanje. 

4. Spodbujali bi ga lahko pri športni vzgoji (gibalne igre), pri glasbi (ritem), pravzaprav 

pri vseh predmetih. 

Vprašanje se navezuje na prejšnje, zato so tudi odgovori odvisni od odgovorov pri prejšnjem 

vprašanju. Omenjene so težje in kompleksnejše naloge ter problemi iz vsakdanjega 

življenja, ki bi od učencev zahtevale več razmišljanja. Odgovor, da bi ga lahko spodbujali 

pri vseh predmetih, nas je presenetil, saj so se pri vseh prejšnjih vprašanjih (npr. o učnih 

ciljih) vedno oprijemale le matematike. 

Iz odgovorov lahko razberemo dve problematiki: ena je ta, da so učiteljice na tem področju 

slabo podkovane, druga pa je, da ves čas izpostavljajo, da imajo učenci premalo stika s 

kompleksnimi in problemskimi nalogami. V obeh primerih bi bilo potrebno težavo začeti 

reševati pri učiteljih – jih izobraziti in spodbuditi k drugačnim oblikam dela. 

 

 Kako pogosto v pouk vključujete problemsko učenje?  

1. Predvsem je vključeno pri reševanju besedilnih nalog pri matematiki. Menim, da je 

vključeno tudi v nalogah s področja kombinatorike ter pri nalogah s preglednicami. 

2. V tretjem razredu le za določeno skupino otrok, kot zahtevnejše naloge. 

3. V sam pouk problemsko učenje lahko vključujemo predvsem pri uvodnih 

motivacijah ur ali v procesu podaljšanega bivanja. 

4. Po potrebi, glede na težave, ki se pojavljajo pri reševanju domačih nalog. 

Dve izmed intervjuvank problemsko učenje uporabljata izjemoma (po potrebi ali le za 

določene učence). Drugi dve sta podali konkretne primere problemskega učenja. Ob analizi 

odgovorov smo ugotovili, da bi bilo dobro, če bi v intervju vključili tudi vprašanje, kaj si 

predstavljajo pod pojmom problemsko učenje, saj smo dobili vtis, da učiteljice morda ne 

vedo, kaj sploh lahko štejejo med problemsko učenje. 
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 Bi pri pouku uporabili tudi naloge s tekmovanja Bober? 

1. Že uporabljam podobne naloge – naloge, podobne prvi iz tega tekmovanja pri 

obravnavi zaporedij, pa tudi naloge, podobne četrti. 

2. Bi, saj se mi zdijo zanimive. 

3. Jaz bi jih uporabila, saj od učenca zahtevajo zbranost in malo več razmišljanja in 

vklapljanja znanja z veliko področij matematike. 

4. Ja, menim, da so primerne za to. 

Vse so se strinjale, da bi naloge uporabljale, ena je dejala, da podobne naloge celo že 

uporablja. Poudarile so, da so naloge zanimive in motivirajo učence za razmišljanje. Kot 

idejo za iskanje podobnih nalog smo jim predlagali ogled strani vidra.si (vidra.si). 

 

Pripravljena smo imeli tudi vprašanja, ki bi jih zastavili v primeru, da so učitelji že sodelovali 

pri izvedbi tekmovanja Bober, a smo sodelovali le z učiteljicami, ki pri tekmovanju še niso 

sodelovale. 

 Kako izvajanje tekmovanja Bober vpliva na zanimanje učencev prve triade osnovne šole za 

računalništvo? 

 Ali so se pojavili kakšni problemi pri razumevanju nalog? Če da, potem kateri? 
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4.6 Pregled in analiza učnih načrtov 

Računalništvo kot samostojen predmet ni vključeno v prvo triletje osnovne šole, zato je 

potrebno cilje iskati drugje. Ob pregledu učnega načrta za matematiko smo našli kar nekaj 

ciljev, ki so tako ali drugače povezani z računalništvom. Matematika je eden od temeljnih 

predmetov, hkrati pa podpora mnogim drugim predmetom, tudi računalništvu.  

Tudi v učnem načrtu za matematiko poudarjajo razvoj razumevanja in sposobnost reševanja 

problemov. Kot eno izmed kompetenc navajajo matematično mišljenje, ki ga definirajo kot 

kombinacijo logičnega mišljenja (v višjih razredih abstraktno-logičnega mišljenja) ter 

prostorske predstave.  

Tabela 10: Operativni cilji iz učnega načrta matematike, ki jih lahko povežemo z 

računalništvom in tekmovanjem Bober (UN matematika) 

 1. razred 2. razred 3. razred 

TEMA: GEOMETRIJA IN MERJENJE 

 Sklop: ORIENTACIJA 

- premikajo se po navodilih 

po prostoru, 

- razvijajo strategije branja 

in prepoznavanja mrež, 

poti, labirintov, 

- oblikujejo navodilo za 

premikanje po prostoru in 

se po navodilih premikajo, 

- razvijajo strategije branja 

in orientacije v mrežah, 

poteh, labirintih; 

- berejo različne načrte 

(npr.: učilnice, šolskih 

prostorov, šolske okolice, 

mest), se orientirajo po 

njih in oblikujejo navodilo 

za gibanje po prostoru, 

Sklop: GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA 

  - seznanijo se s pojmom 

skladnost ob življenjskih 

primerih in v matematičnih 

okoliščinah, 

- spoznajo pojem najkrajša 

razdalja med dvema 

točkama, 
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 Sklop: MERJENJE 

 - poznajo in uporabljajo 

merilne instrumente 

(ravnilce, tehtnica, 

menzura ipd.) za merjenje 

količin, 

 

TEMA: ARITMETIKA IN ALGEBRA 

 Sklop: NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0 

- prepoznajo, nadaljujejo in 

oblikujejo zaporedja števil, 

- oblikujejo in nadaljujejo 

zaporedja števil, 

- nadaljujejo in oblikujejo 

zaporedja števil, 

Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI 

  - uporabljajo računske 

operacije pri reševanju 

problemov, 

- upoštevajo vrstni red 

računskih operacij, 

TEMA: DRUGE VSEBINE 

 Sklop: LOGIKA IN JEZIK 

- razporejajo predmete, 

telesa, like, števila glede na 

izbrano eno lastnost in s 

tem oblikujejo množice in 

podmnožice (množica je 

rezultat procesa 

razporejanja), 

- ponazorijo razporeditev 

predmetov z različnimi 

prikazi (Euler-Vennov, 

Carrollov in drevesni 

prikaz), 

- uredijo elemente po 

različnih kriterijih (npr. od 

najdaljšega do najkrajšega, 

- razporejajo predmete, 

telesa, like, števila glede na 

največ dve lastnosti, 

- prikažejo in berejo 

razporeditev predmetov z 

različnimi prikazi (Euler-

Vennov, Carrollov in 

drevesni prikaz), 

 

- razporejajo elemente po 

različnih kriterijih in 

razporeditev prikažejo s 

prikazi (Carrollov, Euler- 

Vennov in drevesni 

prikaz), 

- prikažejo in berejo 

razporeditev predmetov z 

Euler-Vennovim, 

drevesnim in Carrollovim 

prikazom, 
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od večjega do manjšega 

idr.) 

Sklop: PRIKAZI 

 - zberejo in uredijo podatke 

ter jih čim pregledneje 

predstavijo in preberejo, 

- predstavijo 

kombinatorične situacije 

grafično, s preglednico in s 

kombinatoričnim 

drevesom, 

- rešijo problem, ki zahteva 

zbiranje in urejanje 

podatkov, njihovo 

pregledno predstavitev ter 

branje in interpretacijo, 

Sklop: MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI 

 - besedno in grafično 

rešujejo probleme, ki so 

predstavljeni na različnih 

ravneh: konkretni, 

grafični, 

- spoznajo sestavo 

(besedilnega) problema in 

ločijo: (besedilo), podatke, 

vprašanje, 

- spoznajo različne strategije 

reševanja problemov in jih 

uporabljajo pri reševanju 

podobnih problemov, 

- prepoznajo pravilo v 

slikovnem in 

geometrijskem vzorcu in 

vzorec nadaljujejo, 

- rešijo (besedilne) 

probleme (npr. s preveč 

podatki, s premalo podatki, 

z več rešitvami, iz logike 

ipd.), 

- problem analizirajo, ga 

sistematično rešijo in pri 

tem uporabljajo različne 

strategije reševanja, 

- nadaljujejo slikovne in 

geometrijske vzorce, 

- sistematično rešujejo 

probleme (branje besedila, 

oblikovanje vprašanj, 

analiza podatkov, 

matematični zapis 

postopka reševanja, 

grafična predstavitev, 

kritično vrednotenje 

rešitev, oblikovanje 

odgovorov, 

- nadaljujejo slikovne in 

geometrijske vzorce, 
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Kot poglavitne metode, ki spodbujajo učenčev razvoj, priporočajo didaktično igro, opazovanje, 

raziskovanje in izkušenjsko učenje. Poleg raznolikosti metod predlagajo tudi uporabo 

raznolikih didaktičnih pripomočkov. Učiteljeva naloga je, da kar najbolj spodbuja povezovanje 

različnih znanj ter razvoj lastnih miselnih procesov pri reševanju problemov in računskih 

algoritmov (Program osnovna šola – matematika, učni načrt, 2011). 

Omenjene učne cilje smo razvrstili glede na kategorije nalog tekmovanja Bober: 

Tabela 11: Učni cilji glede na kategorije nalog tekmovanja Bober (Program osnovna šola – 

matematika, učni načrt, 2011) 

Kategorija Cilji, ki se navezujejo na kategorijo 

INF – informatika 

 

- berejo različne načrte (npr.: učilnice, šolskih prostorov, 

šolske okolice, mest), 

- zberejo in uredijo podatke ter jih čim pregledneje predstavijo 

in preberejo, 

- rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, 

njihovo pregledno predstavitev ter branje in interpretacijo, 

- besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na 

različnih ravneh: konkretni, grafični, 

- spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), 

podatke, vprašanje, 

- rešijo (besedilne) probleme (npr. s preveč podatki, s premalo 

podatki, z več rešitvami, iz logike ipd.), 

 

ALG – algoritmi - premikajo se po navodilih po prostoru, 

- oblikujejo navodilo za premikanje po prostoru, 

USE – uporaba  

STRUC – strukture - razvijajo strategije branja in prepoznavanja mrež, poti, 

labirintov, 

- seznanijo se s pojmom skladnost ob življenjskih primerih in 

v matematičnih okoliščinah, 

- spoznajo pojem najkrajša razdalja med dvema točkama, 

- prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil, 
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- upoštevajo vrstni red računskih operacij2, 

- razporejajo predmete, telesa, like, števila glede na izbrano eno  

(dve) lastnost in s tem oblikujejo množice in podmnožice 

(množica je rezultat procesa razporejanja), 

- ponazorijo in berejo razporeditev predmetov z različnimi 

prikazi (Euler-Vennov, Carrollov in drevesni prikaz), 

- predstavijo kombinatorične situacije grafično, s preglednico 

in s kombinatoričnim drevesom, 

- prepoznajo pravilo v slikovnem in geometrijskem vzorcu in 

vzorec nadaljujejo, 

PUZ – sestavljanke - poznajo in uporabljajo merilne instrumente (ravnilce, 

tehtnica, menzura ipd.) za merjenje količin3,  

SOC – IKT in 

družba 

 

Ostalo (splošni cilji, 

ki se navezujejo na 

vse kategorije) 

- uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov, 

- problem analizirajo, ga sistematično rešijo in pri tem 

uporabljajo različne strategije reševanja, 

- sistematično rešujejo probleme (branje besedila, oblikovanje 

vprašanj, analiza podatkov, matematični zapis postopka 

reševanja, grafična predstavitev, kritično vrednotenje rešitev, 

oblikovanje odgovorov) 

 

Kategoriji uporaba ter IKT in družba sta bolj specifični, zato v teh kategorijah ni uvrščenega 

nobenega od ciljev (Program osnovna šola – matematika, učni načrt, 2011). 

  

                                                 
2 Primer naloge: predstavitev računa z drevesom, kjer bi podali zgled (naloga Račun in drevo; vir Učenje 

računalništva s pomočjo tekmovanja Bober). 
3 Primer naloge: Na voljo imamo 9 žogic, od katerih je ena težja kot ostale. Kako ugotovimo, katera od žogic je 

težja, če lahko uporabimo ravnovesno tehtnico samo dvakrat? 
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4.6.1 Umestitev predstavljenih nalog glede na učne cilje 

Naloga Zapestnica temelji na prepoznavanju vzorcev na sliki, zato bi jo povezali s ciljem 

besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh: konkretni, 

grafični, dodali bi tudi cilj spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), 

podatke, vprašanje. Ker gre za prepoznavanje vzorca, bi dodali še cilj prepoznajo pravilo v 

slikovnem in geometrijskem vzorcu in vzorec nadaljujejo (vsi trije cilji iz sklopa druge vsebine 

- matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami). 

Nalogo Sanjska obleka bi povezali s ciljema rešijo (besedilne) probleme (npr. s preveč podatki, 

s premalo podatki, z več rešitvami, iz logike ipd.) in problem analizirajo, ga sistematično rešijo 

in pri tem uporabljajo različne strategije reševanja (druge vsebine - matematični problemi in 

problemi z življenjskimi situacijami). 

Naloga Pogrinjek od tekmovalca zahteva, da upošteva vrstni red predmetov, zato bi nalogo 

povezali s ciljema rešijo (besedilne) probleme (npr. s preveč podatki, s premalo podatki, z več 

rešitvami, iz logike ipd.) in problem analizirajo, ga sistematično rešijo in pri tem uporabljajo 

različne strategije reševanja (druge vsebine - matematični problemi in problemi z življenjskimi 

situacijami). 

Pri nalogi Čez drn in strn bi se navezali na dva cilja. Pri prehitevanju (premikanju naprej/nazaj 

v razporeditvi) bi se navezali na cilj premikajo se po navodilih po prostoru (geometrija in 

merjenje, orientacija), ker je naloga zastavljena kot problemska, se nam zdi ustrezen tudi cilj 

sistematično rešujejo probleme (branje besedila, oblikovanje vprašanj, analiza podatkov, 

matematični zapis postopka reševanja, grafična predstavitev, kritično vrednotenje rešitev, 

oblikovanje odgovorov (druge vsebine, matematični problemi in problemi z življenjskimi 

situacijami). 

Naloga Povezani otoki od tekmovalca zahteva razumevanje, da ni potrebno zgraditi vseh 

mostov, za to da bodo vsi otoki imeli povezavo do kopnega. Navezali bi se na različne cilje, in 

sicer razvijajo strategije branja in orientacije v mrežah, poteh, labirintih (geometrija in 

merjenje, orientacija), dodali bi še cilja rešijo (besedilne) probleme (npr. s preveč podatki, s 

premalo podatki, z več rešitvami, iz logike ipd.) in problem analizirajo, ga sistematično rešijo 

in pri tem uporabljajo različne strategije reševanja (druge vsebine - matematični problemi in 

problemi z življenjskimi situacijami). 
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Naloga Obraz z očali od tekmovalca zahteva interpretacijo predstavljenega primera ter 

ponujenih rešitev, zato bi vključili cilj rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, 

njihovo pregledno predstavitev ter branje in interpretacijo (druge vsebine, prikazi), ker gre za 

problemsko nalogo, bi dodali še cilja rešijo (besedilne) probleme (npr. s preveč podatki, s 

premalo podatki, z več rešitvami, iz logike ipd.) in problem analizirajo, ga sistematično rešijo 

in pri tem uporabljajo različne strategije reševanja (druge vsebine - matematični problemi in 

problemi z življenjskimi situacijami). 

Naloga Zalivanje je zopet problemska naloga, zato bi se navezali na cilja rešijo (besedilne) 

probleme (npr. s preveč podatki, s premalo podatki, z več rešitvami, iz logike ipd.) in problem 

analizirajo, ga sistematično rešijo in pri tem uporabljajo različne strategije reševanja (druge 

vsebine - matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami). 

Opazimo lahko, da se najpogosteje pojavljajo cilji iz sklopa matematični problemi in problemi 

z življenjskimi situacijami, ki se navezujejo na reševanje problemov. To niti ni presenetljivo, 

saj je to skoraj definicija Bobrovskih nalog – problemske naloge, ki temeljijo na situacijah iz 

realnega življenja. 
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5 ZAKLJUČEK 

Računalniška tehnologija nas obdaja že na vsakem koraku in njena vloga v vsakdanjem 

življenju je iz dneva v dan večja. Otroci kažejo velik interes za uporabo tehnologije in to njihovo 

motivacijo moramo uporabiti pri usmerjanju v pridobivanje znanj, s katerimi si bodo pomagali 

v nadaljnjem življenju. Razvoj računalniškega razmišljanja in z njim povezanih spretnosti ima 

vedno večji pomen v sodobni družbi. 

V sklopu diplomskega dela smo uspešno izvedli reševanje tekmovalnih nalog Bober na dveh 

različnih osnovnih šolah v 2. in 3. razredu. Vzorec je premajhen in nereprezentativen, zato ne 

moremo sklepati na celotno populacijo. Uspešnost učencev je bila 50,7-odstotna, kar potrjuje 

dobro izbiro nalog ter da učenci znotraj šolskega kurikula pridobijo nekaj osnovnega znanja za 

razvoj računalniškega razmišljanja. Reševanje nalog je bilo na obeh šolah pri tretješolcih 

primerljivo, saj so dosegli enak rezultat. Večje odstopanje pa je bilo med drugimi razredi, saj 

je bila uspešnost enih za 7 odstotkov višja od drugih.  

Učenci so ob izvajanju pokazali velik interes, saj so se jim naloge zdele zanimive. To je 

vsekakor znak, da tekmovanje Bober izpolnjuje svoj namen, torej spodbuditi zanimanje za 

računalniške tematike na zanimiv način. Učitelji lahko naloge tekmovanja Bober uporabijo kot 

odličen dodatek k rednemu pouku, poleg njih so za razvoj računalniškega mišljenja na voljo še 

aktivnosti na spletni strani vidra.si, kjer je poleg nalog predstavljeno računalniško ozadje na 

način, ki je razumljiv vsem učiteljem, ne glede na računalniško predznanje. 

V intervjuju z učiteljicami smo opazili, da učitelji še niso dovolj podučeni o računalniškem 

razmišljanju, algoritmih in problemskem učenju ter da je na tem področju med osnovnošolskimi 

učitelji še veliko prostora za izboljšanje. Kot možne težave otrok pri reševanju so navajale 

težave z branjem in premalo izkušenj z problemskimi nalogami. 

Ob pregledu učnega načrta za matematiko smo ugotovili, da vsebuje veliko učnih ciljev, ki se 

močno povezujejo s koncepti Bobrovskih nalog. To je vsekakor dober znak, saj se tako učenci 

seznanijo s temeljnimi koncepti računalniškega razmišljanja, četudi se tega ne zavedajo in jim 

niso predstavljeni kot pouk računalništva. 

V tekmovanju Bober je zajetih mnogo računalniških konceptov in ob pregledu nalog smo 

ugotovili, da so prav vsi primerni za obravnavo v prvem triletju osnovne šole, če so le naloge 

pravilno zastavljene. 
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V sklopu diplomskega dela smo ugotovili, da je uvedba tekmovanja Bober v prvo triletje 

vsekakor korak v pravo smer, a možnosti za napredek je še veliko. Morda bi bilo potrebno več 

storiti tudi pri učiteljih in jim ponuditi dodatna izobraževanja s tega področja, saj so oni tisti, ki 

podajajo znanje in učence učijo spretnosti, samostojnosti ter razmišljanja vseh vrst.  
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