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POVZETEK 

Šifriranje je eden ključnih elementov za varnost na spletu oz. za informacijsko varnost, brez 

katere današnji svet ne bi »obstal«. S pomočjo šifriranja lahko varno nakupujemo preko spleta, 

obiskujemo bankomate, anonimno brskamo po spletu in uporabljamo e-pošto. 

Da so poslane informacije varne, nam omogoča postopek, kjer se izvirno besedilo spremeni v 

neberljivo oz. nerazumljivo za vse, katerim ni namenjeno. Besedilo lahko prebere oz. dešifrira 

le oseba, ki pozna skrivni ključ, po katerem je bilo sporočilo spremenjeno. Ta postopek 

imenujemo šifriranje (Schiller, Micheuz, 2014). 

Thomas in Peter (2014) v članku navajata pomembnost zgodnjega učenja šifriranja, saj glede 

na pobude po svetu lahko obravnavamo informacijsko varnost kot ključno kompetenco. Ker 

šifriranja kot učnega sklopa v slovenskih učnih načrtih računalništva ni, bomo v diplomskem 

delu naredili pregled, kako je s poučevanjem šifriranja v osnovnih šolah v izbranih državah. V 

Švici so vpeljali klasično kriptografijo v zadnji letnik srednje šole. Na učencih so izvedli 

raziskavo, ki je pokazala veliko zanimanje za nadaljnje učenje šifriranja; hkrati se je izkazalo, 

da je šifriranje zanimiva tema za učence (Dorfmavr, 2007). Preučili bomo, katera šifriranja se 

najpogosteje poučuje in si jih podrobneje pogledali. Na podlagi pridobljenih informacij bomo 

pripravili predlog specifičnih učnih ciljev za učno temo šifriranja in predlog didaktičnih 

pristopov, ki bodo v pomoč učiteljem pri poučevanju. 

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

kriptografija, šifriranje, dešifriranje, poučevanje Računalništva, poučevanje šifriranja, 

Cezarjevo šifriranje, Skytale 

  



 

 

  



 

 

TITLE: TEACHING ENCRYPTION IN PRIMARY SCHOOL 

ABSTRACT 

Encryption is one of the key elements of online and information security, without which the 

world would not "exist". With the help of encryption, we can safely shop online, visit ATMs, 

anonymously surf the web and use e-mail. 

 

The process enables us to safely send information by making the original text unreadable or 

incomprehensible to anyone for whom the text is not intended. The text can only be read or 

decrypted by a person who knows the secret key used to encode the message. This process is 

called encryption (Schiller, Micheuz, 2014). 

 

Thomas and Peter (2014) describe the importance of the early learning of encryption, since, 

according to initiatives around the world, information security is regarded as a key competence. 

In Slovenia, encryption skills do not form part of computer science curricula. In Switzerland, 

they introduced classical cryptography in the last year of high school. A study was conducted 

on participating students, revealing both an interest in the topic matter itself and a lot of interest 

for furthering their encryption instruction[GCC1] (Dorfmavr, 2007). Due to the growing 

interest in encryption studies, the aim of this thesis will be to review current encryption 

teaching in primary schools [GCC2], along with investigating and describing the types of 

encryption most commonly taught. Based on the obtained information, I will also propose 

specific learning objectives for the teaching of encryption and discuss the didactic approaches 

likely to be helpful to all teachers who wish to teach encryption. 
  

  

KEY WORDS: 

cryptography, encryption, decryption, computer science teaching, teaching encryption Caesar 

encryption, Skytale 
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1 UVOD 

V osnovni šoli so nas učili »brez zraka ni življenja«, danes pa bi lahko rekli »brez interneta ni 

življenja«. Računalniki in z njim uporaba interneta nas spremljajo na vsakem koraku, zato je v 

razcvetu tudi skrb za varstvo podatkov. 

Bistvo informacijske varnosti je v varovanju in ohranjanju informacij, kar zajema varovanje in 

ohranjanje zaupnosti, integritete, verodostojnosti, dostopnosti in zanesljivosti podatkov.1 

Postopek, ki nam našteto omogoča, imenujemo šifriranje. S šifriranjem izbrano besedilo 

spremenimo na način, da je nerazumljivo za osebe, katerim besedilo ni namenjeno. Besedilo 

lahko prebere oz. dešifrira le oseba, ki pozna skrivni ključ, s katerim je bilo sporočilo šifrirano.  

Prve primere šifriranja najdemo v egipčanskih hieroglifih, nastalih okoli leta 3000 pr. n. š., 

pomembnejšo vlogo pa je imelo v času vojn. V tem času so iznašli prva pomembnejša šifriranja, 

ki se jih učimo še danes, saj predstavljajo temeljne ideje za vsa nadaljnja.  

Schiller in Micheuz (2014) se torej zaradi pomembnosti šifriranja v današnjem svetu zavzemata 

za zgodnje poučevanje šifriranja v šolah.  

Pri nas se šifriranje pri predmetih Računalništva ne poučuje. Zanimivo je, da računalniško 

tekmovanje Bober, ki se izvaja v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, vsebuje tudi naloge iz 

šifriranja. Pogledali si bomo, kako je s poučevanjem šifriranja v drugih državah.  

Nastali paradoks nam ponuja možnost, da se v diplomskem delu pripravimo na učno temo 

šifriranja. Dodatno potrditev možnosti uvedbe šifriranja nam ponujajo brezplačno dosegljive 

aktivnosti o šifriranju, ki so objavljene na CSunplagged, podprte s strani ACM, ki velja za 

osnovni učni načrt po vseh državah sveta (Bell idr., 2009). Katera šifriranja predstaviti učencem 

in na kakšen način, pa bo naše vprašanje skozi diplomsko nalogo.  

  

 

  

                                                 
1 Povzeto po T. Schiller, P. Micheuz (2014). 
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2 ŠIFRIRANJE 

2.1 RAZLAGA ŠIFRIRANJA IN Z NJIM POVEZANIH POJMOV 

Kriptografija je veda, ki se ukvarja s tehnikami tajnega pisanja in skritih sporočil ter razkritjem 

šifriranih podatkov. Beseda je sestavljena iz grških besed kryptos logos, kar pomeni skrita 

beseda. (Singh, 2006) 

Šifriranje je posebna veja kriptografije. Informacijo oz. podatek s postopkom preoblikujemo v 

nerazumljivo obliko, pri čemer uporabimo ključ. Oseba, ki ključ pozna, lahko sporočilo 

spremeni v prvotno. Ključ predstavljajo določene vrednosti za parametre v šifrirnem algoritmu.  

Prvotno obliko sporočila imenujemo čistopis (ang. Cleartext), šifrirano obliko sporočila pa 

šifropis2 oz. tajnopis (ang. ciphertext).3 Postopku, ki spremeni šifrirano besedilo v čistopis, 

rečemo dešifriranje. Osebe, ki se ukvarjajo z dešifriranjem, imenujemo kriptoanalitiki.4 

2.2 ZANIMIVI PRIMERI ŠIFRIRANJA IZ ZGODOVINE 

2.2.1 PRIMER 1: ŠKOTSKA KRALJICA MARIJA STUART 

Leta 1586 je potekalo sojenje škotski kraljici Mariji Stuart za domnevno sodelovanje pri 

načrtovanju umora kraljice Elizabete. Sodstveno oblast je prevzela sestrična Elizabeta, ki se je 

zaradi osebnih pomislekov o morebitni izgubi oblasti bala izreči smrtno obsodbo, čeprav si je 

to želela. Odločitev ja ali ne smrtni obtožbi je preložila v roke ministra Walsighama, ki je bil 

tudi vodja tajnih agentov. Pisma, ki si jih je škotska kraljica pošiljala z zarotniki, je zasegel in 

jih predal tedanjemu strokovnjaku za dešifriranje T. Phelippesu, saj so bila vsa pisma zapisana 

v tajnopisu. Njeno življenje je bilo odvisno od kvalitete tajnopisa in uspešnosti kriptoanalitikov. 

(Singh, 2006: 16–17) 

2.2.2 PRIMER 2: ŠPANCI IN PAPEŽ 

V času špansko-francoske vojne leta 1589 so dvori imeli svoje šifrirne službe, kjer so 

‘zaposleni’ iskali algoritme za šifriranje, kar naj bi poskrbelo za varnost prenašanja sporočil, 

obenem pa so poskušali ‘razbijati’ šifre nasprotnikov in tako dešifrirati njihova sporočila. 

Tedanji francoski kriptoanalitik François Viète je španska tajna sporočila hitro dekodiral 

(spremenil njihova sporočila v čistopis). To spoznanje je bilo za Špance boleče. Njihova 

obramba je bila prijava papežu z razlago: “Zakleti sovražnik, povezan s hudičem”. Ker je tudi 

papež imel svoje kriptoanalitike, ki so španske tajnopise znali dešifrirati, je ovadbo zavrnil, 

španski kriptografi pa so si ‘prislužili’ posmeh preostalih strokovnjakov. (Singh, 2006: 46) 

                                                 
2 Sopomenka: kriptopis. 
3 Povzeto po: Kriptografija. Dostopno na: http://www.s-

sers.mb.edus.si/gradiva/rac/moduli/upravljanje_ik/14_kriptiranje/01_datoteka.html (30. 6. 2016). 
4 Povzeto po Šifriranje sporočil. Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ifriranje_sporo%C4%8Dil 

(17.6.2016). 

  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ifriranje_sporo%C4%8Dil
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2.2.3 PRIMER 3: SKITALA 

Leta 404 pr. n. št. so Špartanci zaradi sporočila, šifriranega s pomočjo palice (t. i. skitala5), 

zavarovali svoje ozemlje pred Perzijci – sporočilu je namreč pisalo, da Perzijci pripravljajo 

napad. (Singh, 2006: 23) 

2.2.4 PRIMER 4: SKRITO ZLATO 

Beale in njegovi možje so kopali in iskali zlato. Našli so veliko žlahtnih kovin. Ker so se 

zavedali njihove tržne vrednosti, so se odločili, da jih skrijejo na varen kraj, kar so leta 1820 

tudi naredili. Beale je čez 18 mesecev prišel skriti dodatne količine zlata, ki so ga v tem času 

izkopali. Razlog prihoda se je skrival tudi v odločitvi, da pripravi zapise o skrivni lokaciji za 

sorodnike, saj se je zavedal možnosti nesreč. Tako je zapiske, ki so bili seveda kodirani, izročil 

Morrissu, ta pa jih je po 30 letih čakanja na Beala poskušal dešifrirati s poštenim namenom, da 

bi zaklad izročil njegovim svojcem. Metoda šifriranja je bila zanj pretrd oreh, zato jih je pred 

smrtjo izročil anonimni osebi, kateri je dokumente uspelo dešifrirati. Izdal je celo knjigo z 

naslovom Bealovi dokumenti. (Singh, 2006) 

 

Iz primerov opazimo, da so šifriranje najpogosteje uporabljali v vojaške namene. 

 

2.3 SODOBNI PRIMERI ŠIFRIRANJA 

Najpomembnejši razlog uporabe šifriranja v današnjem času predstavlja varnost na spletu. 

Nekaj primerov uporabe šifriranja:6 

 socialni mediji (npr. Facebook, Skype …), 

 elektronska pošta, 

 možnost anonimnega brskanja po spletu, 

 nakupovanje preko spleta, 

 e-bančništvo, 

 plačevanje s karticami, 

 telefonija, 

 učencem je priljubljeno pisanje tajnih sporočil med sovrstniki, 

 plačevanje z moneto.  

                                                 
5 Več o skitali v razdelku 2.4. 
6 Povzeto po Encription 101. Dostopno na:  http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/online-

privacy/encryption-101-what-it-is-how-it-works (16. 6. 2016). 
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3 RAZLAGA ŠIFRIRNIH ALGORITMOV 

V zgodovini sta se razvili dve pomembni metodi za šifriranje. 

 

a. Substitucijska metoda 

Pri substitucijski metodi ali metodi zamenjav med seboj zamenjamo znake oz. skupino znakov 

za druge znake oz. skupino znakov.  

Metodo delimo naprej še na dve veji: 

 šifriranje, kjer uporabimo zamenjavo besed, 

 šifriranje, kjer uporabimo zamenjavo črk. 

 

V stavku se ohranja urejenost znakov čistopisa. Bere se od leve proti desni, kot je pravilo v 

slovnici. 

 

b. Transpozicijska metoda 

Transpozicijska metoda ali izmenjalna metoda je zamenjava vrstnega reda znakov v čistopisu. 

 

Z obema metodama čistopis spremenimo v tajnopis (Kurose, Ross, 2014: 475). 

 

3.1 ŠIFRIRANJA Z UPORABO SUBSTITUCIJSKE METODE 

3.1.1 CEZARJEVO ŠIFRIRANJE 

Rimski vladar Julij Cezar si je izmenjeval veliko tajnih vojaških sporočil, pri čemer je pogosto 

menjal šifrirne algoritme. Opisal jih je Valerij Prob. Žal se njegov zapis do danes ni ohranil, se 

je pa v Svetonijevem delu Dvanajst rimskih cesarjev ohranil opis Cezarjeve substitucijske šifre. 

Danes to imenujemo Cezarjevo šifriranje (Singh, 2006). 

Algoritem vsako črko v sporočilu zamenja s črko, ki stoji 3 mesta naprej v abecedi. Če pridemo 

do konca abecede, začnemo ponovno na začetku. Cezarjevo metodo lahko posplošimo na 

premik za n mest, pri čemer je 1 ≤ n ≤ 24, n ϵ , saj upoštevamo, da ima slovenska abeceda 25 

črk. 

 

Slika 1: Cezarjev premik za 3 mesta, pri čemer smo upoštevali mednarodno abecedo s 26 črkami, Vir: Wikipedija 

Slika 1 nazorno prikazuje, da se je črka B preslikala v črko E, ki stoji 3 mesta naprej v 

mednarodnem abecednem seznamu, ki ima 26 črk. 

Poglejmo si še primer Cezarjevega šifriranje z n = 7.  
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Čistopis:  DOBIVA SE V KNJIŽNICI. 

 

O
d

p
rt

a 

ab
ec

ed
a A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

Š
if

ri
ra

n
a 

ab
ec

ed
a 

1
 S Š T U V Z Ž A B C Č D E F G H I J K L M N O P R 

Tabela 1: Substitucijska tabela za Cezarjevo šifriranje z n = 7 

Tajnopis:  VHŠCA KZ O DGČCRGCTC. 

Prejemnik šifriranega sporočila mora poznati n, ki predstavlja ključ, s katerim sporočilo 

dešifriramo. Ker gre pri Cezarjevim šifriranju za začetke šifriranja s ključem, moramo žal 

dodati, da je ključ zelo slab, saj nam dopušča le 25 možnosti in ga je zato mogoče enostavno 

dešifrirati. 

Primer Cezarjevega šifriranja v Bobru7: 

- Skrivno sporočilo (tekmovanje 2014/2015, str. 22) [priloga 2.5]. 

Dešifriranje: 

- Skritopis (državno tekmovanje 2011/2012, naloga 8) [priloga 2.2]. 

 

Še dva primera šifriranja iz Bobra: 

- Cocsozšla tigsa (stara tekmovanja, str. 14) [priloga 2.1], 

- Ne boš prebral (tekmovanje 2015/2016, str. 80) [priloga 2.6]. 

 

3.1.2 VIGENÈRJEVO ŠIFRIRANJE 

Vigenèr je pri rosnih 26 letih v času dvoletne misije v Rimu naletel na Albertov zapis šifriranja, 

ki je zanetil njegovo zanimanje za kriptografijo. Zanimanje se je ohranilo vse do njegovega 39. 

leta, ko je življenje posvetil le še kriptografiji, ki je izhajala iz Albertovih zapisov. 

Razvil je močnejši šifrirni sistem, ki temelji kar na 26 šifriranih abecedah. Prva abeceda se 

zamakne s Cezarjevim premikom za 1, naslednja za 2, vse do zadnje, 26., ki je enaka izvirnemu 

besedilu. 

  

                                                 
7 Bober je mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja, ki ga izvajamo tudi Sloveniji, in sicer v 

osnovnih in srednjih šolah; več na spletni strani http://tekmovanja.acm.si/bober/o-bobru. 
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Odprto 
besedilo 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A 

2 C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B 

3 D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

4 E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D 

5 F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E 

6 G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F 

7 H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G 

8 I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H 

9 J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I 
10 K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J 

11 L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K 

12 M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L 

13 N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M 

14 O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N 

15 P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O 

16 Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P 

17 R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

18 S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

19 T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

20 U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

21 V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

22 W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

23 X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

24 Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

25 Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

26 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Tabela 2: Vigenèrjeva tabela 

V Tabeli 2 je odebeljena šifrirana abeceda8, ki predstavlja Cezarjevo šifriranje s premikom 9. 

Vidimo, da na primer črko A zašifriramo kot J, če pa bi izbrali šifrirano abecedo 10, bi bila 

zašifrirana v K. 

Algoritem Vigenèrjevega šifriranja nam vsako črko sporočila spremeni v tajnopis z uporabo 

različnih vrstic Vigenèrjevega kvadrata, npr. prvo črko s 1. vrstico, drugo črko z 8. vrstico … 

Prejemnik in avtor sporočila se morata predhodno dogovoriti za ključno besedo šifriranja, ki 

predstavlja ključ. 

Primer: 

Čistopis:  DOBIVA SE V KNJIŽNICI. 

Ključ/ključna beseda :  KRAJ 

  

                                                 
8 Upoštevana je mednarodna abeceda. 
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Potek dešifriranja: 

1. Nad sporočilo zapišemo ključno besedo. 

K R A J K R  A J  K  R A J K R A J K R 

D O B I V A  S E   V  K N J I Ž N I C I 

 

2. Pogledamo, katera črka je nad prvo črko našega sporočila in poiščemo vrstico v Vigenèrjevi 

tabeli, ki se začne z dano črko.  

V našem primeru je to črka K. K pa je prva črka v Vigenèrjevi tabeli pod številko 10. 

3. V vrstici poiščemo stolpec, kjer je v polju odprtega besedila črka, ki jo želimo zašifrirati. 

 

4. Črka, ki je na križišču danega stolpca in vrstice, predstavlja v tajnopisu našo črko v 

čistopisu. 

Odprto 

besedilo 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

10 K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J 
Tabela 3: Šifriranje črke D z Vigenèrovim algoritmom 

Odprto 

besedilo 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

17 R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
Tabela 4: Šifriranje črke O z Vigenèrovim algoritmom 

Šifrirano sporočilo: NFBRFR SN F BNSSQNRMZ9 

Ker je bil postopek za tiste čase zahteven in zapleten, se kljub svoji 'moči' ni uporabljal. Tajni 

kabineti so šifriranje zapostavili, namesto da bi ga uporabljali in tako popolnoma zavarovali 

pomen svojih sporočil. 

Šifriranje je bilo imenovano kot ˝le chiffre indéchiffrable˝, kar pomeni šifra, ki je ni mogoče 

dekriptirati. 

 

3.2 ŠIFRIRANJA Z UPORABO TRANSPOZICIJSKE METODE  

3.2.1 SKITALA 

Prvi vojaški kriptografski postopek so v 5. stoletju iznašli Špartanci. Šifriranje je potekalo s 

pomočjo prve naprave za šifriranje, imenovane skitala (ang. skytale). 

 

Slika 2: Skitala, Vir: http://www.vreme.com/ 

                                                 
9 Namesto črke ž sem uporabila črko z. 
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Sporočilo so napisali na pas, ki je bil iz pergamentnega traka ali usnja. Prejemnik sporočila je 

lahko sporočilo prebral le, če je imel enako debelino palice kot pošiljatelj. Če oseba, ki je prejela 

zašifrirano besedilo, ni poznala metode dešifriranja, je pas zanjo predstavljal le skupek nekih 

črk oz. simbolov, ki ne predstavljajo ničesar. 

Med šolarji je najbolj pogost primer uporabe »vrtne ograje«, kjer se besedilo zapiše v dve 

vrstici. [Singh, 22] Kot opazimo, so v prvi vrstici črke na lihih mestih, v drugi pa tiste na sodih 

(presledkov ne upoštevamo). Šifrirano besedilo dobimo tako, da vrstici združimo. 

 

Čistopis:  DOBIVA SE V KNJIŽNICI. 

 

D  B  V  S  V  N  I  N  C 

     O   I  A   E  K  J  Ž  I  I 

 

Tajnopis:  DBVSVNINCOIAEKJŽII 

 

Po podobni metodi imamo še trivrstično, štirivrstično itn. šifro vrtne ograje. Seveda je teh metod 

neomejeno. Ta metoda izhaja iz Skitale. 

 

Primer šifriranja iz Bobra: 

- Teniški lopar (tekmovanje 2013/2014, str. 32) [priloga 2.4] 

 

3.2.2 STOLPČNI KRIPTOGRAM 

Stolpčni kriptogram je primer klasične transpozicijske metode. Preden začnemo šifrirati, si 

izberemo pomešano zaporedje števil, ki nam predstavlja ključ. Ključ ne sme vključevati enakih 

števil. Nato pa pod števila linearno zapisujemo naš čistopis. Algoritem nam pove, da 

pogledamo, kje je št. 1, in zapišemo  

čistopis:  DOBIVA SE V KNJIŽNICI. 

 

Ključ 5 3 2 1 4 

 d o b i v 

a s e v k 

n j i ž n 

i c i   
Tabela 5: Primer šifriranja s stolpčnim kriptogramom 

Tajnopis:  IVŽBEIIOSJCVKNDANI 

 

Če ima torej prejemnik ključ 53214, mu sporočila ne bo težko dešifrirati. 

 

Primer dešifriranja iz Bobra: 

- Trikotne šifre (tekmovanje 2013/2014, str. 12) [priloga 2.2] 
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3.3 FREKVENČNA ANALIZA 

Kriptoanalitiki se niso osredotočili le na raven besed v besedilu, temveč so si ogledovali tudi 

črke. To je bil prvi pomemben zametek za kasnejšo frekvenčno analizo, ki je bila 

najpomembnejša metoda za dešifriranje. 

Frekvenčna analiza temelji na pogostosti uporabe črk v besedilu. Danes se analiza dela s 

pomočjo računalnikov, toda v času, ko jih še niso poznali, so morali uporabljati papir in 

svinčnik, kar ni predstavljalo malo dela. Ko so se pojavile nove metode šifriranja, kjer so 

namesto črk šifrirali zloge, pa je frekvenčna analiza temeljila na pogostosti uporabe zlogov. 

Kriptoanaliza je temeljila na preučevanju pogostosti pojavljanja posameznih črk ali skupin črk 

v tajnopisu. Raziskali so, katere črke se v besedilu pojavljajo največkrat in jih primerjali z 

dobljenimi rezultati kriptoanalize. 

Tabela 6 prikazuje frekvenco črk slovenske abecede v slovenskem leposlovju. 

  

Tabela 6: Frekvenca črk v slovenskem jeziku, VIR: P. Jakopin, doktorska disertacija 

S primerjavo obeh frekvenc so lahko sklepali o črkah tajnopisa. Če se je v sporočilu največkrat 

pojavila črka m, so predvidevali, da črka m predstavlja e. 

Poglejmo si primer pri Cezarjevem šifriranju. Če vzamemo zgornji primer, najprej pogledamo, 

kakšen zamik predstavlja, če črko e iz čistopisa zapišemo v tajnem besedilu kot m. Seveda gre 

za primer z zamikom n = 8. S tem izvemo, v katere črke se prepišejo ostale črke. Če dobimo 

smiselne besede, potem je bilo dešifriranje uspešno, v nasprotnem primeru pa poskusimo z 

naslednjo najpogostejšo črko (a) in postopek ponovimo. 

 

3.4 ENIGMA 

Leta 1918 sta Arthue Scherbius in Richard Ritter ustanovila podjetje Scherbius & Ritter, ki je 

izdelalo kriptografski stroj, poimenovan Enigma. Enigma v grščini pomeni uganka, kar je tudi 
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vsem predstavljala, kajti veljala je za nezlomljivo šifriranje, ki je vsem kriptoanalitikom 

predstavljalo velik izziv. (Singh, 2006) 

Enigma je sestavljena iz treh glavnih elementov: 

 tipkovnica, ki služi za vnos čistopisa; 

 šifrirna enota, ki prevzame postopek šifriranja; 

 enota z lučko, ki pokaže šifrirano črko, povezanih z žico. 

Glavna »naloga« stroja je bilo substitucijsko šifriranje, kjer se je ob pritisku črke (npr. b) na 

tipkovnici zasvetila šifrirana črka.  

Nova izboljšava Enigme je vključevala dodatni valj, ki je izhajal iz ponavljajočega se vzorca 

za črke; če se je črka šestkrat zaporedoma ponovila, se je vzorec začel ponavljati. Sledilo je še 

nekaj izboljšav; dodali so: tretji valj, reflektor, več začetnih nastavitev, možnost odstranitve 

valjev. Skupaj z vsemi izboljšavami dobimo kar 10000000000000000 ključev. (Singh, 156) 

 
 

Slika 3: Enigma, Vir: Wikipedija  

Enigmo so Nemci uporabljali med drugo svetovno vojno. S pomočjo Enigme so šifrirali 

sporočila, ki so predstavljala navodila za vojaške akcije. Sporočila so veljala za zelo varna, saj 

so ključe menjali na 24 ur. Kljub vsem možnim kombinacijam za ključ in dnevno menjavo 

ključev je Alanu Turingu uspelo dešifrirati sporočilo. Skupaj s poljskim matematikom je razvil 

stroj za dešifriranje Enigme, imenovan Bomba (Alen Turing, 2015). 
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4 UČNI NAČRTI 

4.1 UČNI NAČRT RAČUNALNIŠTVA V OŠ10 

Računalništvo je kot izbirni predmet v OŠ vključeno od 4. do 9. razreda. 

V drugi triadi je poudarek na učenčevem spoznavanju računalniških konceptov in procesov. 

Spoznavajo tehnike in metode reševanja problemov, spoznavajo algoritme in njihovo 

razumevanje ter se seznanjajo s strokovno terminologijo.11 

V tretji triadi se učenci bolje spoznavajo z računalniškimi programi in njihovim razvojem. Na 

podlagi pridobljenih znanj se učijo kritičnega vrednotenja informacij, do katerih razvijejo 

pravilen odnos – glede na varovanje lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov) 

(Program osnovna šola: Računalništvo, str. 6).  

Pri pregledu učnega načrta bomo pozorni na učni sklop algoritmov, saj pri šifriranju z uporabo 

algoritma spremenimo čistopis v tajnopis. 

DRUGA TRIADA, SKLOP ALGORITMI 

Učenci (Program osnovna šola: Računalništvo, str. 5): 

 razumejo pojem algoritem, 

 znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov, 

 znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo, 

 algoritem predstavijo simbolno (z diagramom poteka) ali s pomočjo navodil v 

preprostem jeziku, 

 sledijo algoritmu, ki ga pripravi nekdo drug, 

 znajo v algoritem vključiti vejitev (če) in ponavljanje (zanke), 

 znajo algoritem razgraditi na gradnike (podprograme), 

 znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši neki problem, 

 razumejo vlogo testiranja algoritma in vedo, da je testiranje orodje za iskanje napak in 

ne za potrjevanje pravilnosti, 

 primerjajo več algoritmov za rešitev problema in znajo poiskati najustreznejšega glede 

na dana merila, 

 znajo uporabiti nekatere ključne algoritme za sortiranje in iskanje, 

 poznajo osnovne algoritme za iskanje podatkov. 

                                                 
10 OŠ je krajšava za osnovno šolo. 
11 Več o učnem programu na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalni

stvo_izbirni_neobvezni.pdf (17. 6. 2016). 
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Pridobljeno znanje o algoritmih je potrebno tudi v nadaljevanju, ko se učenci učijo 

programirati. Problem si razbijejo na manjše dele, rešitev vseh skupaj pa predstavlja končno 

rešitev.  

Pri pretvarjanju iz desetiškega sistema v dvojiški sistem učenci razdelijo problem na manjše 

probleme.  

1. Delimo desetiško število z 2, pri čemer pišemo ostane, vse dokler je mogoče. 

2. Preberemo in zapišemo ostanke od spodaj navzgor. Dani zapis predstavlja zapis v 

dvojiškem sistemu. 

Opisano snov, ki jo najdemo v sklopu Podatki, uvrščamo v kriptografijo. Tokrat ne govorimo 

o šifriranju, kjer zamenjujemo črke, temveč o kodiranju, saj zamenjujemo številke. 

 

TRETJA TRIADA 

Kot neobvezni učni sklop je predstavljeno programiranje, kjer je poznavanje algoritma osnova 

za nadaljnje delo. 

 

4.2 UČNI NAČRT IZBIRNEGA PREDMETA MATEMATIČNA 

DELAVNICA V OŠ 

V okviru osnovnošolskega izobraževanja je učencem v tretji triadi ponujen izbirni predmeti 

Matematična delavnica, ki se izvaja 35 šolskih ur (v 9. razredu pa 32 ur). 

Učni načrt je predstavljen za tretjo triado učencev. Cilji predmeta so: poglobiti matematično 

znanje, pridobljeno pri rednem pouku; razvijati sposobnost matematičnega izražanja itd. 

(Program osnovna šola: Računalništvo, str. 6). 

V 7. in 8. razredu najdemo sklope logika, tlakovanje, aritmetika, štetje, zgodovina matematike, 

drugačna geometrija, miselne igre, geometrija s prepogibanjem papirja.  

V 9. razredu pa so sklopi diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostor, fraktali in 

matematika šifriranja, ki si ga bomo tudi podrobneje pogledali. 

Cilji: 

 poznati preproste postopke šifriranja (zamenjava črk, ciklične zamenjave črk ipd.) in 

jih znati uporabiti, 

 matematično obravnavati preproste načine šifriranja, 

 poznati pomen šifriranja in zahtevnost dešifriranja sodobnih načinov šifriranja. 
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Vsebine: 

 transpozicijske šifre, 

 substitucijske šifre (npr. šifriranje s ključem, šifriranje z zamenjavo dveh črk, šifriranje 

s premikom abecede), 

 stroji za šifriranje, 

 “nevidna pisava” in druge metode pošiljanja skritih sporočil, 

 računalniški načini šifriranja. 

 

Didaktična priporočila: 

Učenci naj po posameznih metodah šifrirajo najprej “peš”. Pozneje lahko z dostopnimi 

računalniškimi orodji ali s preprostimi programskimi jeziki postopke avtomatizirajo (Program 

osnovna šola: Računalništvo, str. 12). 

 

Za izvajanje predmeta pa priporočajo metode (Program osnovna šola: Računalništvo, str. 13): 

 samostojna ali skupinska obravnava/ predstavitev tem, 

 izdelava projektov, 

 preiskovanje, 

 učenje z izkušnjo (npr. delo z materiali, modeli …), 

 učenje z igro, 

 diskusija. 

 

STANDARDI ZNANJA 

Temeljno znanje:  

Pozna in zna uporabiti nekoliko zahtevnejše načine šifriranja (npr. s ključem).  

Minimalni standard: 

Pozna preproste načine šifriranja (zamenjava črk, ciklične zamenjave črk ipd.) (Učni načrt: 

Matematična delavnica, str. 15). 
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4.3 PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV NA PODROČJU ŠIFRIRANJA Z 

NEKATERIMI DRUGIMI DRŽAVAMI 

ANGLIJA: V učnem načrtu, ki je namenjen srednješolcem (zaradi drugačnega učnega sistema 

se starost učencev sovpada z našimi osnovnošolci v zadnji triadi), zasledimo iskano temo. 

Šifriranje obravnavajo pri razumevanju varnosti na spletu (varno dostopanje do spletnih strani, 

odpiranje priponk). Priporočeno je učenje osnovnih protokolov kriptografije, npr. Cezarjevo 

šifriranje. Kot predlog za obravnavo predlaga aktivnost iz CSUnplugged.12 

Pogledali smo še države Izrael13, Amerika14, Indija15. Žal za nemške šolske vsebine nismo našli 

prevoda v angleščino. 

Razlog, da šifriranja kot učne teme v zgornjih učnih načrtih ni, vidim v 'zastarelih' učnih načrtih, 

saj je iz nekaterih člankov vidno, da se tema že obravnava (npr. Avstrija, Nemčija16 …). Kot 

zanimivost lahko povemo, da smo vzpostavili kontakt z Izraelsko učiteljico računalništva in 

matematike, gospo Judith Gal-Ezer, ki poučuje na uslikaniverzi v Izraelu. Povedala nam je, da 

temo šifriranja že uvajajo, vendar pa je v učnih načrtih (še) ni. 

 

4.4 UČNI NAČRT CSTA 

CSTA17 je organizacija za spodbujanje računalništva. CSTA K-12, ki je izšel leta 2011, pa 

predstavlja standarde za računalništvo in informatiko po svetu. 

Obravnava šifriranja je priporočena pod sklopom Računalniška praksa in programiranje. Pod 

standardi, kaj mora učenec znati, navaja: primeri dobrih praks in osebne informacijske varnosti, 

uporaba gesel, kriptografija in varnostni transferji. Razlaga načel varnosti, ki jih preučuje 

kriptografija, šifriranje in preverjanje pristnosti. Kaj se obravnava v sklopu kriptografije in 

šifriranja, pa ni natančno opisano.  

                                                 
12 Povzeto s spletne strani www.computingatschool.org.uk/data/uploads/cas_secondary.pdf (17. 6. 2016). 
13 Izraelski učni načrt. Dostopno na: http://www.openu.ac.il/personal_sites/download/galezer/high-school-

program.pdf (17. 6. 2016). 
14 Ameriški učni načrt. Dostopno na: www.ccs.neu.edu/home/vkp/Papers/Gmunden93.pdf (17. 6. 2016). 
15 Indijski učni načrt. Dostopno na: 

http://cbseacademic.in/web_material/Curriculum16/Secondary/Secondary%20School%20Curriculum%20Vol%2

01.pdf (17. 6. 2016). 
16 Cezarjeva skrivnost. Dostopno na: http://www.sicherheit-macht-

schule.de/Unterrichtsideen/Klasse_7_10/1262_Verschluesselung.htm (17. 6. 2016). 
17 Computer science teachers association 

http://www.openu.ac.il/personal_sites/download/galezer/high-school-program.pdf
http://www.openu.ac.il/personal_sites/download/galezer/high-school-program.pdf
http://www.ccs.neu.edu/home/vkp/Papers/Gmunden93.pdf
http://cbseacademic.in/web_material/Curriculum16/Secondary/Secondary%20School%20Curriculum%20Vol%201.pdf
http://cbseacademic.in/web_material/Curriculum16/Secondary/Secondary%20School%20Curriculum%20Vol%201.pdf
http://www.sicherheit-macht-schule.de/Unterrichtsideen/Klasse_7_10/1262_Verschluesselung.htm
http://www.sicherheit-macht-schule.de/Unterrichtsideen/Klasse_7_10/1262_Verschluesselung.htm
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5 AKTIVNOSTI 

Na spletu se najde že pripravljen material za učenje oz. utrjevanje šifriranja. Nekaj gradiva si 

bomo podrobneje ogledali. 

5.1 K.O.D.A. 

Igra K.O.D.A. je izobraževalna igra, ki je bila zasnovana in izdelana s strani študentov 

Pedagoške fakultete v študijskem letu 2015/16. 

 

  

Igra je javno dostopna in v slovenskem jeziku. Namenjena je učencem 9. razreda osnovne šole 

za obravnavo nove snovi in za utrjevanje Cezarjevega šifriranja in Enigme. Avtorice predlagajo 

individualno igranje ali delo v paru, ko gre za obravnavo nove učne snovi. Učenec za igranje 

ne potrebuje nobenih dodatnih pripomočkov.  

Vizualno je lepo urejena in ima dobre motivacijske elemente, kot so zvok, število doseženih 

točk in naključnost igre; z vsako igro igralec dobi drugačno besedo oz. drug ključ šifriranja, kar 

učence motivira za ponovno igranje. Uvodna motivacija je dobro izbrana in primerna za 

najstnike. 

Učni cilji, ki jih najdemo v informacijah o igri na spletni stani 

https://vih2015.wordpress.com/2016/02/02/kuna-informacije-o-igri, niso realizirani v celoti. 

Če je igra uvod v novo snov, pogrešam razlago pojma šifriranje delovanja šifrirne plošče. Ko 

igralcu uspe šifrirati sporočilo, bi potrebovali še vmesen korak – dešifriranje s ključem, nato pa 

dešifriranje brez ključa.  

 

Učni cilj spoznanje pomena šifriranih sporočil ni eksplicitno definiran. Igro priporočam za 

utrjevanje ali obravnavo nove snovi, učitelj naj med igro podrobneje pojasni oz. razloži pojem 

šifriranja, uporabo šifrirne plošče, dešifriranje po znanem ključu. V igri imamo ikono z 

vprašajem, ki nam nudi pomoč, po določenem času pa ob več neuspešnih poskusih dobimo 

namig za nadaljevanje igre. Preverjanje učnih ciljev se vidi skozi naloge, saj se igre ne da 

nadaljevati, dokler ni rešena pravilno (razen motivacijskih iger, iz katerih lahko izstopimo). 

Slika 4: Igra K.O.D.A. 
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Drugi pokazatelj razumevanja pa je čas; bolje kot bodo razumeli predstavljena šifriranja, hitreje 

bodo končali z igro. 

Nalog v igri je malo, vendar zaradi različnih primerov šifriranj in dešifriranj lahko igro igramo 

večkrat. S primernostjo izbrane tematike za ciljno skupino pa se ne strinjam. Enigma je 

predstavljena na lep način, vendar menim, da je za nadaljnja razumevanja pomembneje, da 

učenci spoznajo še transpozicijske metode šifriranja (čas, namenjen poučevanju šifriranja, je 

omejen). Za učence, ki izrazijo dodatno zanimanje za šifriranje, pa ga vsekakor priporočam. 

5.2 KRIPTOGRAFIJA – SKRITOPIS 

Na strani CSunplugged.org18 najdemo zbirko brezplačnih učnih aktivnosti iz predmeta 

računalništvo, ki so namenjene učencem v osnovni šoli in vsem ostalim, ki jih tematika zanima. 

Skupna lastnost aktivnosti je, da so pripravljene za delo brez računalnika. Aktivnosti, ki so 

dostopne na strani, so priporočene s strani ACM-ja. 

Avtor projekta CSunplugged je Univerza v Canterburyu. Na strani CSunplugged19 so 

kriptografski postopki zapisani kot pomemben del računalništva. Najdemo jih pod sklopom 

Sporočila.  

Vse aktivnosti so v angleškem jeziku, leta 2012 pa jo je Janez Demšar prevedel v slovenščino. 

Iz slovenskega prevoda knjige si bomo pogledali dve aktivnosti: Skritopis in Javna gesla (Bell 

idr., 2012). 

Ciljna skupina za aktivnost Skritopis ni natančno določena, saj so aktivnosti pripravljene tako 

za osnovnošolce kot srednješolce. Aktivnost je primerna za obravnavanje nove snovi, kjer 

učenci spoznajo način za pisanje sporočil, ki jih bo razumel samo naslovnik. Predviden čas za 

obravnavo izpeljane aktivnosti sta 2 šolski uri. 

Prvi del aktivnosti je pripravljen za individualno delo. Cilj je, da učenci spoznajo Cezarjevo in 

Vigenèrjevo šifriranje. Pri obeh šifriranjih imajo učenci podan algoritem, ki mu samo sledijo. 

Učenci usvojijo učni cilj šifriranje po Cezarju s ključem in spoznajo preprostost dešifriranja 

Cezarjevih sporočil, medtem ko za Vigenèrjevo šifriranje ne moremo trditi, da so ga o usvojili. 

Večji poudarek je na varnosti algoritma, saj je pogovoru o varnosti namenjeno več časa kot 

obravnavi algoritmov (Bell idr., 2009). 

Ob sklicevanju na priporočeno poučevanje z izkustvom menim, da otroci niso zadosti 

samostojni ob obravnavi nove učne snovi. Vsi primeri šifriranj so jim podani, potrebujejo le 

razumevanje algoritmov. 

Šifriranji, ki ju učenec spozna v prvem delu, sta lep uvod v drugi del učne ure s ciljem 

razumevanja koncepta javnih ključev, saj dobijo dober vpogled, zakaj so javni ključi uporabni. 

Pri obravnavi snovi je predlagana metoda delo v manjših skupinah. Za razumevanje 

obravnavane snovi mora učenec poznati grafe, na kar avtor opozori ob predstavitvi aktivnosti; 

podan je predlog aktivnosti, ki naj se izvede pred obravnavano uro.  

                                                 
18 Computer Science Unplugged 
19 Predlagani avstralski učni načrt. Dostopno na: http://csunplugged.org/curriculum-

links/#Australian_DT_curriculum_proposed_2014 (17. 6. 2016). 

http://csunplugged.org/curriculum-links/#Australian_DT_curriculum_proposed_2014
http://csunplugged.org/curriculum-links/#Australian_DT_curriculum_proposed_2014
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Opisana aktivnost se nahaja v slovenskem prevodu. Ker so vse aktivnosti iz CSUnplugged javne 

in zaščitene z licenco 20, se slovenska različica aktivnosti od prvotne (angleške) razlikuje. 

Razliko je opaziti v obravnavani temi. Razlika med njima je v tem, da se v angleškem besedilu 

predhodno ne obravnava Cezarjevega in Vigenèrjevega šifriranja, ampak se aktivnost začne z 

obravnavo Javnih ključev. Avtor na začetku opozori na zahtevnost učne snovi in na učenčeve 

zmožnosti dojemanja. Ob upoštevanju dejstva, da je računalništvo le izbirni predmet z 

omejenim številom ur, zaradi časovne omejenosti in težavnosti snovi ne priporočam obravnave 

Javnih ključev. Menim, da je bolje, da dobro spoznajo osnove.21 

5.3 JAVNA GESLA 

Aktivnost Javna gesla, ki je prosto dostopna na strani CSunplugged, nam predstavi uporabnost 

šifriranja z vidika varnosti informacij; kako omogočiti drugim, da uporabijo naš podatek, ne da 

bi ga razkrili. 

Aktivnost je dostopna v slovenskem jeziku, predviden čas za izvajanje pa je največ ena šolska 

ura. Aktivnost je zasnovana na delu v manjših skupinah (3 učenci ali več).  

Vsak učenec v skupini dobi denar, ki ga mora skrivaj prešteti. Zneska ne sme nihče izdati. 

Vprašanje problemske naloge je, kolikšna je skupna vsota denarja, pri čemer nihče ne sme izdati 

svojega zneska. Naloga od učencev zahteva aktivnost, kjer v skupini poskušajo priti do rešitve. 

Kasneje skupinam, katerim ni uspelo, učitelj poda predlog postopka do rešitve: prvi učenec si 

izmisli poljubno število in mu prišteje svojo vsoto denarja in listek poda naprej. Vsak učenec 

dani napisani vsoti doda svoj znesek. Ko vsi učenci v skupini prištejejo svoj znesek, ga ponovno 

dobi prvi učenec, ki odšteje število, ki si ga je na začetku izmislil. 

S pomočjo danega algoritma vsi učenci uspešno rešijo problem. Sledi diskusija s teoretično 

vsebino, spoznano skozi igro. 

5.4 CRYPTO CLUB 

CryptoClub je projekt, v okviru katerega so razvili učilnico in spletno gradivo za poučevanje 

kriptografije in matematike. Projekt vodita Univerza Illinois v Čikagu in Eduweb22. 

Spletna stran je prosto dostopna, lepo urejena in privlačna na izgled. Za dostop do njihovih iger 

in pripomočkov ni treba ustvariti svojega profila. Na strani najdemo aktivnosti za Cezarjevo in 

Vigenèrjevo šifriranje, substitucijsko metodo …  

                                                 
20 Creative Commons BY-NC-SA 
21 

Originalna verzija v angleščini se nahaja na spletni strani http://csunplugged.org/public-key-encryption/ (17. 6. 

2016). 
22 

EDUWEB razvija nadgradnje digitalnih učnih iger in interaktivnosti o umetnosti, zgodovini, znanosti in 

tehnologije za muzeje, živalske vrtove in druge izobraževalne organizacije. 
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Slika 5: Orodja za kodiranje na spletni strani Crypto Club

Na strani so objavljena orodja za šifriranje, ki nam olajšajo razumevanje različnih šifriranj (npr. 

Cezarjevo kolo, Cezarjeva tabela ...) (Slika 5). Orodja lahko učitelji uporabijo pri razlagi. Kot 

slabo lastnost izpostavimo, da je stran v angleškem jeziku. 

 

  Slika 6: Primer orodja za substitucijsko metodo šifriranja iz spletne strani Crypto Club 

Vsa navodila za uporabo so jasna in kratka. Skozi stran smo primerno vodeni, tudi če ne 

poznamo orodij in ne vemo, kako jih uporabiti (Slika 6). Poleg orodij, s katerimi si lahko 

pomagamo, sta objavljeni tudi dve didaktični igri. 

Igra Desert Oasis je prosto dostopna, a žal v angleščini. Namenjena je vsem, ki jih zanima 

klasično šifriranje in je primerna za utrjevanje snovi. Igra je primerna za individualno 

utrjevanje. Učenec pri igri utrdi svoje znanje Cezarjevega šifriranja oz. dešifriranja. Igra nam 

omogoča uporabo orodij: Cezarjevo kolo oz. tabele in frekvenčno analizo (Slika 7). 

 

 

Slika 8: Igra Desert Oasis Slika 7: Igra Desert Oasis z uporabi Cezarjevega kolesa in 

frekvenčne analize 
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Preko igre lahko učenci bolje spoznajo uporabo frekvenčne analize. Pri igri učenci vidijo, da 

črka, ki je v sporočilu največkrat uporabljena, ne sovpada vedno z najpogosteje uporabljeno 

črko abecede. Predlagam, da je to podlaga za diskusijsko vprašanje, kjer spoznajo, da daljše, 

kot je besedilo, bolj zanesljiva in uporabna je frekvenčna analiza.  

Igra je dobro zasnovana in pregledna, navodila so kratka in jasna. Igra je sestavljena iz osmih 

nalog, kjer se težavnost stopnjuje; v prvih štirih nalogah je ključ za dešifriranje podan (direktno 

v prvi in drugi nalogi, indirektno v tretji in četrti nalogi), od pete naloge naprej pa ne več. Pri 

igri pogrešam glasbo kot motivacijski element.  

Učni cilji se preverjajo skozi igro. V igri ne moreš prehajati med sobami, če naloge ne rešiš 

pravilno. Če učencu uspe priti do konca igre, pomeni, da je osvojil tudi učni cilj dešifriranja 

Cezarjevega šifriranja brez podanega ključa. 
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6 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA K POUČEVANJU ŠIFRIRANJA 

Predlog učnih ciljev za temo šifriranje smo zasnovali za učence 9. razreda osnovnih šol. V 9. 

razredu se že večina učencev sreča s spletnim nakupovanjem, pošiljanjem e-sporočil… 

Diskusija, kjer učenci delijo svoje razmišljanje in razumevanje o varnosti pa je lep uvod v 

šifriranje, katerega najpomembnejša naloga je varovanje podatkov oz. informacij. 

Pred šifriranjem je potrebno spoznati algoritme, saj je postopek, ki besedilo šifrira pravzaprav 

algoritem. Priporočamo, da se snov obravnava po kodiranju, saj ga uvrščamo pod kriptografijo. 

Prav tako se je v nekaterih delih treba navezati na matematiko. Ko učenci spoznavajo 

frekvenčno analizo, morajo že osvojiti pojem delež. Poučevanje nam olajša tudi učenčevo 

poznavanje koncepta spremenljivke. Tako lažje razumejo n, n € ℕ23, ki predstavlja ključ, po 

katerem je šifrirano, saj vedo, da n lahko zavzame različne vrednosti od 1 do 26. Če bodo učenci 

pokazali veliko zanimanje za nadaljnja šifriranja, morajo imeti nekaj predznanja iz tabel, 

grafov… Lep primer, kjer je znanje grafov potrebno, je zgoraj opisana aktivnost Skritopis. 

Pri računalniških predmetih se priporoča obravnavanje snovi skozi izkušnjo (Bell idr., 2012), 

take aktivnosti pa zahtevajo svoj čas, zato priporočamo, da se sklop šifriranja obravnava 6 

šolskih ur. 

  

                                                 
23 Naravna števila 
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7 DIDAKTIČNI PRISTOPI K POUČEVANJU ŠIFRIRANJA 

Učitelji, ki so za svoje delo usposobljeni, se na vsako učno uro pripravijo posebej, saj je pouk 

načrtovan, organiziran in stoteren proces poučevanja, učenja in vzgajanja. (Blažič in drugi, 

2003). 

Pristopi poučevanja imajo veliko vlogo pri učenčevi stopnji zanimanja in motivacije. Danes se 

vse več učiteljev in stroke nagiba k transformacijskemu pristopu, kjer sta učenčeva motivacija 

in njegovo zanimanje za delo pomembna – učenec ima v šolskem času aktivno vlogo (Štefanc, 

2005). 

Preden si pogledamo nekaj didaktičnih pristopov poučevanja, ki jih lahko uporabimo pri 

poučevanju šifriranja poudarimo, da je za poučevanje potrebno poznavanje različnih pristopov, 

ki jih lahko združimo oz. naredimo sintezo vseh skupaj.  

Naslednji didaktični pristopi temeljijo na izkustvenem učenju, kar pomeni, da ima učenec pri 

učni uro aktivno obliko. Stvari, ki jih opravimo sami, si bomo zelo dobro zapomnili; Kolb in 

Miltner (2005) trdita, da je ta delež 90% (Kolb, Miltner, 2005). 

7.1 SODELOVALNO UČENJE 

Z drugimi besedami bi lahko sodelovalno učenje poimenovali tudi vzajemno učenje. Pri uporabi 

te metode mora biti učitelj pozoren na nekaj dejavnikov (Didaktične igre in druge dinamične 

metode, 2013): 

 vsem učencem, udeleženim pri pouku, morajo biti učni cilji jasni, 

 vsi učenci morajo doseči zastavljene učne cilje, pri čemer jih učitelj ob koncu ure 

preveri, 

 znotraj skupine moramo doseči pozitivno medsebojno odvisnost, kjer skupina deluje 

po načelu »vsi za enega, eden za vse«, 

 učencem učitelj poda jasna in popolna navodila za delo, 

 učitelj oblikuje heterogene skupine, ki jih pripravi predhodno na podlagi 

sposobnosti, znanja, spola … 

Sodelovalno učenje je torej uspešno, če so učenci soudeleženi v reševanju nalog, kjer skupaj 

sodelujejo, si medsebojno izmenjujejo ideje, rešitve, zamisli… in skupaj podajo končno idejo 

oz. rešitev (Powers idr., 1999). 

 

7.2 PROBLEMSKO UČENJE 

Problemsko učenje postavi učenca v aktivno vlogo, saj je postavljen v problemsko situacijo. 

Reševanje naloge od učenca zahteva preizkuševanje različnih poti in načinov reševanja. Pri uri 

lahko uporabimo problemsko učenje kot individualno delo ali delo v skupinah. Učenec oz. 

skupina ob dani problemski situaciji samostojno išče pot k rešitvi. Pot do rešitve je 

pomembnejša od dobljenih rezultatov, saj nam pokaže učenčevo pot k pridobivanju novega 
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znanja z njegovo lastno miselno aktivnostjo, lastnih spoznavnih strukturah in sposobnostih. 

Učiteljeva vloga pri uri je usmerjanje. 

Učenec svoje znanje poglablja, saj je učenje interaktivno, krepi pa veščine, kot so kritična 

presoja, informacijska pismenost, odločnost … (Strmčnik, 1992). 

Primer uporabe:  

- namizna igra [priloga 1]. 

 

7.3 PROJEKTNO DELO 

Pri projektnem delu se učenci učijo razmišljati in pridobivajo novo znanje in samostojnost. 

Težišče je na učnem procesu, kjer so vsi udeleženci aktivni. Učenci so ciljno usmerjeni, njihove 

teme pa izhajajo iz življenjskih tem. Učenci izvajajo projekt kot način dela, kar zajema zamisel, 

načrtovanje, izvedbo in končni izdelek. Sledita mu še analiza in refleksija dela. Namenjena je 

za delo v skupini, pri čemer si delo razdelijo in za svoje delo tudi odgovarjajo. Učiteljevo delo 

je spremljati delo učencev, jih spodbujati pri ustvarjalnem mišljenju, usmerjati pri kritičnih 

presojah informacij in skrbeti za dobro klimo v skupinah. Če gre pri projektnem delu za 

medpredmetne povezave, je lahko učiteljev, ki med seboj sodelujejo, več (Novak, 2009). 

Primer uporabe: 

- učenci sami poiščejo kakšno šifriranje, ki ni v učnem načrtu (npr. Prostozidarska šifra), 

- primer projektnega dela Ohrani skrivnost24. 

 

7.4 UČENJE SKOZI DIDAKTIČNE IGRE 

Pri učenju z igro govorimo o igri kot metodi dela, ki je pripravljena načrtno, premišljeno oz. 

namenoma za dosego zastavljenega cilja. Pri uporabi te metode lahko govorimo o individualnih 

igrah, ki so namenjene eni osebi in o skupinskih igrah. 

Za igranje učnih iger potrebujemo znanje, ki je pogoj za uspešnost. S pomočjo refleksije in 

vrednotenja igre učenci oz. udeleženci spoznajo nov doprinos znanja. 

Igre se med seboj razlikujejo v učnih ciljih. Poznamo izobraževalne in vzgojne igre. Vzgojne 

igre pri temi šifriranja niso v ospredju, saj temeljijo na vzgojnih ciljih (ponavadi so to socialne 

igre), izobraževalna vloga pa nima večje teže. Za nas so pomembne didaktične igre. Te igre 

temeljijo na izobraževalnih ciljih, ki so pripravljeni vnaprej. Ker je cilj jasen, se lahko ob koncu 

kvalitativno preverimo in ocenimo. 

 

                                                 
24 Raziskovalno delo: Ohrani skrivnost! Dostopno na: 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/27494658/ohrani-skrivnost/3 (13. 8. 2016). 
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Poznamo več vrst didaktičnih iger (Didaktične igre in druge dinamične metode, 2013): 

 poživitvena igra: 

- igra za ogrevanje, 

- uvod v snov, 

- motivacijska, 

 igre za gradnjo skupnosti, 

 simulacijska igra, 

 evalvacijska igra … 

 

Primer uporabe: 

- Primer krajših iger lahko najdemo v knjigi Secret Codes & Number Games25, ki žal ni 

prostodostopna v celoti, vendar nam pokaže nekaj primerov iger, ki jih lahko 

predstavimo učencem v osnovni šoli, katerih osnova je šifriranje. 

- Primer igre za temo šifriranja je opisal Frieder Roggenstein v svojem delu26. 

  

                                                 
25 Gualtieri, D. M. (2014). Dostopno na: http://www.tikalonpress.com/books/Crypto/Crypto_Preview.pdf 

(8. 7. 2016). 
26 Dostopno na: http://home.mathematik.uni-freiburg.de/didaktik/lehre/ss13/ddgs/KW26.pdf (15. 7. 2016). 

http://www.tikalonpress.com/books/Crypto/Crypto_Preview.pdf
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8 PREDLOG SPECIFIČNIH UČNIH CILJEV 

Preden postavimo predlog učnih ciljev za sklop šifriranja pri predmetu Računalništvo, 

odgovorimo na vprašanje, ki se je do sedaj že pojavilo: Zakaj uvajati sklop šifriranja pri 

računalništvu, če ga najdemo že pri izbirnem predmetu matematike? 

Šifriranje je primer, kjer lahko temo gledamo iz dveh povsem različnih vidikov: pri matematiki 

se osredotočimo na matematično ozadje, medtem ko smo pri računalništvu pozorni na 

informacijski vidik (Huraj, Siladi, 2009).  

Na podlagi pregledanih zgodovinskih šifriranj in nekaterih dostopnih poročil o šifriranju 

predlagam naslednje učne cilje: 

UČNI SKLOP: ŠIFRIRANJE 

Cilj  Specifični učni cilj 

Učenec razume pojem šifriranja in 

dešifriranja. 
 Učenec razume pojma šifriranje in 

dešifriranje. 

 Učenec razume idejo šifriranja. 

 Učenec pozna razliko med šifriranjem in 

dešifriranjem. 

 Učenec pozna koncept prvih šifriranj v 

zgodovini, ki so temelj za šifriranja, ki 

jih uporabljamo danes. 

 Učenec razume pomen šifriranja v 

vsakodnevnem življenju. 

“Nevidna pisava” in druge metode 

pošiljanja skritih sporočil. 

 

 Učenec pozna pojem stenografija. 

 Učenec loči med stenografijo in 

šifriranjem. 

Substitucijske šifre (npr. šifriranje s 

ključem, šifriranje z zamenjavo dveh črk, 

šifriranje s premikom abecede). 

 Učenec pozna princip Cezarjevega 

šifriranja. 

 Učenec razume koncept ključa pri 

Cezarjevem šifriranju. 

 Učenec zna šifrirati besedilo s 

Cezarjevim postopkom šifriranja pri 

določenem ključu. 

 Učenec zna dešifrirati zakodirano 

besedilo (s Cezarjevim postopkom) s 

podanim ključem. 

 Učenec pozna princip Vigenèrjevega 

šifriranja. 

 Učenec razume koncept ključa pri 

Vigenèrjevem šifriranju. 

 Učenec zna šifrirati besedilo z 

Vigenèrjevim šifriranjem. 

 Učenec zna dešifrirati besedilo, 

zakodirano z Vigenèrjevim postopkom. 
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Transpozicijske šifre.   Učenec pozna princip šifriranja na 

skitalo. 

 Učenec zna šifrirati besedilo z uporabo 

skitale. 

 Učenec zna dešifrirati besedilo, ki je 

bilo zakodirano s skitalo. 

 Učenec pozna razliko med 

substitucijskem in transpozicijskem 

šifriranjem. 

 

Stroji za šifriranje.  Učenec pozna in zna uporabljati 

Cezarjevo kolo. 

 Učenec pozna Enigmo in njen namen. 

Dešifriranje sporočil  Učenec ve, da so zgoraj našteta 

šifriranja enostavna za dešifriranje. 

 Učenec pozna frekvenčno analizo za 

dešifriranje sporočil. 

 Učenec ve, kako deluje frekvenčna 

analiza. 

 

Obrazložitev izbranih tem: 

Kriptografija je danes v razcvetu, saj si življenja oz. varnosti brez nje ne moremo predstavljati. 

Zato je dobro, da se otroci z njo zgodaj seznanijo.  

Učitelj mora pred začetkom poučevanja natančno preučiti in izbrati teme. Zavedati se moramo 

učenčeve stopnje razvoja in teme prilagoditi njegovim sposobnostim razumevanja (npr. 

asimetrična kriptografija je intelektualno zahteven proces, ki pa ni primeren za zgodnje obdobje 

šolanja) (Huraj, Siladi, 2009). 

Najpogosteje je pri zgodovinskih šifriranjih opisano Cezarjevo šifriranje, ki ga uvrščamo med 

substitucijske metode šifriranja, pri transpozicijskim metodah pa je najpogosteje obravnavana 

Skitala. Obe metodi šifriranja sta dokaj preprosti za razumevanje, sta pa osnova za vsa nadaljnja 

šifriranja, kot je npr. RSA (Teaching public-key cryptography in school; Dornmayr, 2007). 

 

Učencem omogočimo še boljši vpogled v svet šifriranja z Vigenèrjevim šifriranjem in 

stolpčnim kriptogramom. Da so vsa štiri izbrana šifriranja pomembna, vidimo tudi na strani 

CryptoClub.org, kjer je za omenjena šifriranja pripravljenega materiala veliko 27.  

                                                 
27 Strani, ki dokazujejo pravilen izbor šifriranj: 

- Nicholas, G. M. (2009). Past, present, and future methods of  cryptography and data encryption. Dostopno 

na: http://www.eng.utah.edu/~nmcdonal/Tutorials/EncryptionResearchReview.pdf (15. 7. 2016); 

- Učni načrt Računalništva iz Nemčije. Dostopno na: 

http://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/lp_gy_informatik_2011.pdf, str. 13 (15. 7. 2016); 

- http://www.oemg.ac.at/DK/Didaktikhefte/2007%20Band%2040/VortragDorfmayr.pdf (15. 7. 2016). 
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Da se je šifriranje tako razvijalo, je poskrbelo dešifriranje; kriptoanaliza je bila povod za nove, 

kompleksnejše in varnejše metode šifriranja. Kriptoanalitikom je uspelo dešifrirati Cezarjevo 

šifriranje s pomočjo frekvenčne analize. 
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9 ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil predlog specifičnih učnih ciljev za sklop Šifriranje pri predmetih 

računalništva. 

Ker tega učnega sklopa v slovenskih učnih načrtih pri predmetih računalništva ni, naloge iz 

šifriranja pa vseeno najdemo v osnovnošolskem računalniškem tekmovanju Bober, smo 

raziskali, kako je s sklopom šifriranja v učnih načrtih izbranih držav. Ugotovili smo, da je med 

pregledanimi državami Anglija edina, ki ta učni sklop vsebuje. Razlog vidimo v tem, da 

predmeti računalništva niso obvezni in da so učni načrti stari oz. gredo čez temeljite prenove. 

Slaba lastnost angleškega učnega načrta je, da so učni cilji zelo splošni; v njem ne piše, katera 

šifriranja naj spoznajo. Da smo pripravili predlog, katera šifriranja naj učenec spozna, smo 

pregledali in preučili spletno literaturo o prvih šifriranjih. Velik del najdene literature je 

primeren za učence na višjih stopnjah izobraževanja, saj temelji na matematičnih pristopih. 

Tudi v učnih načrtih na visokih šolah, kjer se šifriranje poučuje, se na začetku seznanijo s prvimi 

šifriranji. Spoznali smo, da v vseh najdemo podoben pristop. Učenci najprej spoznajo Cezarjevo 

šifriranje, pogosto tudi Vigenèrjevo, ki temeljita na konceptu šifriranja s substitucijo, med 

transpozicijskimi šifriranji pa je najpogosteje omenjeno šifriranje s skitalo. Smiselno se nam je 

zdelo, da vključimo tudi stolpčni kriptogram, saj bodo tako imeli učenci boljši vpogled v 

transpozicijsko šifriranje; naloge z njegovo uporabo smo našli tudi v tekmovanju Bober. 

Dešifriranje je postopek, s katerim iz skritopisa dobimo prvotno besedilo, ne da bi poznali ključ, 

po katerem je bilo šifrirano. Razvoj algoritmov za dešifriranje je pomembno vplival na razvoj 

vedno bolj kompleksnih algoritmov za šifriranje. Pomembno se nam je zdelo, da učenci dobijo 

vpogled tudi v ta vidik, zato smo med učne cilje vključili tudi dešifriranje s pomočjo frekvenčne 

analize. Zanimivost v razvoju šifriranja je tudi šifrirni stroj Enigma, ki je bil tako kompleksen, 

da ga ni bilo mogoče dešifrirati s postopkom frekvenčne analize. 

Izbor učnih tem je v skladu z najdenimi aktivnostmi na spletu. Med temi aktivnostmi o šifriranju 

smo izbrali štiri (K.O.D.A, Skritopis, Javna gesla, Desert Oasis) in jih podrobneje opisali. Med 

njimi sta opisani dve didaktični igri, ki ju lahko uporabimo za učenje z metodo učenja z 

odkrivanjem. Predlog didaktičnih pristopov za poučevanje šifriranja smo zasnovali po 

konstruktivistični teoriji učenja. 

Za konec smo izdelali namizno didaktično igro, ki je zasnovana tako, da učenci v manjših 

skupinah ob pogovoru in z lastnimi idejami pridejo do novih spoznanj. 
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PRILOGA 1: UČNA IGRA 

1.1 CILJNA SKUPINA 

Igra je namenjena učencem 9. razreda. V 7. razredu pri predmetu zgodovina spoznajo 

zgodovinsko osebnost Julija Cezarja, v 9. razredu pa pri predmetu matematike spoznajo 

aritmetično sredino, ki jim bo v pomoč pri frekvenčni analizi. 

1.2 METODA POUČEVANJA 

Ker gre za obravnavo zanimive nove snovi, menimo, da jo bodo učenci z vodenimi 

nalogami lahko predelali sami. Ker želimo vključiti timsko delo, se nismo odločili za 

uporabo IKT-tehnologije, ampak smo uro pripravili po metodi učenja z odkrivanjem, 

kamor uvrščamo tudi igro. 

1.3 IDEJNA ZASNOVA 

Večina iger, ki smo jih našli na spletu, temelji na iskanju skritega zaklada ali želji po 

razbitju ljubezenskih sporočil. Ker so učenci v osnovni šoli še zelo tekmovalni, smo 

pripravili neke vrste namizno igro. Zaradi zagotavljanja pravičnosti bodo vse skupine 

dobile enake naloge. Ideja izhaja iz televizijskih iger, kjer imajo tekmovalci omejen čas za 

razmislek, po pretečenem času pa morajo pokazati svoje zapisane rešitve. 

1.4 UČNI CILJI IGRE 

Učenec se bo v igri spoznal s substitucijskimi metodami šifriranja, zato v igro ni vključeno 

šifriranje s pomočjo palice Skaytale. Menimo, da je bolje, da osvojijo eno stvar dobro, nato 

pa to znanje nadgrajujejo. 

Učni cilj 1: Učenec se spozna s pojmom šifriranja in dešifriranja. 

Učni cilj 2: Učenec spozna in razume pomen šifriranja 

Učni cilj 3: Učenec spozna pojme čistopis, tajnopis. 

Učni cilj 4: Učenec spozna pojme ključ. 

Učni cilj 5: Učenec pozna in razume pojem dešifriranja. 

Učni cilj 6: Učenec spozna idejo šifriranja s pomočjo Cezarjevega šifriranja. 

Učni cilj 7: Učenec sam šifrira po Cezarjevi metodi.  

Učni cilj 8: Učenec ob predpostavki, da govorimo o Cezarjevem šifriranju, zna dešifrirati 

preprosto besedilo s poskušanjem. 

Učni cilj 9: Učenec sam ob predpostavki, da govorimo o Cezarjevem šifriranju, zna 

dešifrirati preprosto besedilo s pomočjo frekvenčne analize črk. 

Učni cilj 10: Učenec spozna, da je dešifriranje zahtevno, če ne poznamo ključa. 
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1.5  PRAVILA IGRE  

Učence razdelimo v skupine po 3 otroke. S tem vzpodbudimo k aktivnosti vse učence v 

skupini. Velja opozoriti, da se delo organizira tako, da je enakomerno porazdeljeno znotraj 

skupine. 

Vsaka skupina izbere svojo figuro, ki jo postavi na ploščo, kjer je označen začetek. Učitelj 

postavi vprašanje, učenci pa ob skupni diskusiji/razmisleku nanj odgovorijo. Vsaka 

skupina, ki na zastavljeno nalogo odda pravilen odgovor, svojo figuro lahko premakne za 

eno mesto naprej na igralni plošči. Le pri zadnji nalogi je točkovanje drugačno. Skupina, 

ki prva dešifrira sporočilo, dobi toliko točk, kot je skupin, vsaka nadaljnja pa po eno manj. 

Za vsako nalogo bo tudi določen čas reševanja.  

V primeru, da kakšna skupina ne pozna odgovora oz. je odgovorila napačno, ima skupina, 

ki je končala prva, možnost razlage sošolcem, kako so prišli do ugotovitve in se tako 

premaknili še za eno mesto. Dodatna poteza je nagrajena na podlagi Bloomove 

taksonomskih ravni, saj učenci s tem dosežejo raven razumevanja; če želimo znanje 

posredovati, morama najprej dobro razumeti. 

Če je bila snov dobro razložena, se preveri z vnovičnim vprašanjem skupini, ki predhodno 

ni razumela snovi. 

 

1.6 POTEK IGRE 

Vsaka skupina na začetku dobi prazne liste, kamor bodo zapisovali odgovore. Ker imajo v 

šolah pogosto po dve uri skupaj, je igra pripravljena za dve šolski uri. Urejenost prostorov 

nima dodatnega pomena, saj za igro potrebujemo le prostor. 

 

Primeri nalog: 

ZAP. ŠT. 

VPRAŠANJA 
NALOGA ČAS [MIN] UČNI CILJ 

1. Peter želi Tino vprašati, če bi šla z njim na ples. 

Odločil se je, da ji bo to napisal in ji poslal. 

Težava pa je, da je Tinin razred v drugem delu 

šole kot njegov, zato je sporočilo pustil pri 

dežurnih učencih in ga zalepil z lepilnim 

trakom, ker ne želi, da ga vidi še kdo drug. Ali 

obstaja kakšna verjetnost, da bo sporočilo 

prebral kdo drug? Zakaj? 

3 Učni cilj 2 

2. Ko sta bila po pouku skupaj, sta se zmenila, da 

bosta zamenjala črke pa naključnem vrstnem 

redu, ki sta si ga oba zapisala. Peter se je 

opogumil in poslal Tini sporočilo s povabilom 

na ples, ki je bilo zapisano takole [Priloga 1] 

*učencem razdelim liste s primerom zapisa. 

Ali je sedaj še možnost, da kdo prebere njegovo 

sporočilo? Zakaj? 

3 Učni cilj 2 
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3. Kaj pa, če bi Peter poslal enako sporočilo Petri, 

pri tem pa ona ne bi poznala dogovorjenih 

znakov? Zakaj? 

2 Učni cilj 2 

4. Postopku, ki ga je uporabil Peter, rečemo 

šifriranje. Kako bi torej opisali, kaj je 

šifriranje? 

2 Učni cilj 1 

Skupaj povemo definicijo s poudarkom, da gre za vidna sporočila.  

5. Naštejte 2 primera iz zgodovine, kjer bi bila 

uporaba šifriranja smiselna. 

2 Učni cilj 2 

Podamo nekaj primerov, ki jih lahko najde v diplomski nalogi (razdelek 1.2). 

6. Pri šifriranju najdemo pojma čistopis in 

tajnopis. Kaj bi to lahko bilo? Razloži na 

primeru. 

2 Učni cilj 3 

7. Vrnimo se na primer Petra in Tine. Miha, Tinin 

sošolec, je prestregel sporočilo. Kljub temu, da 

mu Tina in Peter nista povedala dogovorjenih 

znakov, je z njunim načinom šifriranja poslal 

sporočilo Petru, da mu ga je uspelo prebrati. 

Kako se je to lahko zgodilo? 

3 Učni cilj 5 

Povemo, da se temu postopku reče dešifriranje. 

8. Navedite en primer, kjer bi bilo znanje 

dešifriranja lahko zelo pomembno. 

3 Učni cilj 5 

Podamo primer škotske kraljice Marije Stuart. (Primer 1.2.1) 

 

9.  Razlog, zakaj se je šifriranje začelo razvijati, so 

bile zlasti vojaške potrebe. Zelo znan rimski 

voditelj, katerega poznamo pod mislijo: 

»Prišel, videl, zmagal,« je uporabljal veliko 

tajnih pisav. In eno poimenujemo ravno po 

njem. O kom govorimo? 

1  

10.  

11. 

Na listu [Priloga 2] imate primer takega 

šifriranja.  

Zapišite sporočilo v imenu Petra, ki naj se glasi: 

»Ali greva skupaj na ples«. 

5 Učni cilj 6,7 

12.  Tudi Tina in Peter sta ga spoznala, le da sta 

nekaj na njem spremenila. Poskusi ugotoviti, 

kaj je Tina spremenila, ko je odgovorila na 

Petrovo vprašanje. 

[Priloga 3] 

5 Učni cilj 8 

Pogovorimo se, kaj je spremenjeno in za koliko pozicij; spoznamo pojem ključ. 

13.  Učencem priložim krog, s pomočjo katerega je 

dešifriranje lažje. Skupaj se pogovorimo, kako 

se ga uporablja. 

 V kolikor je skupinam uspelo dešifrirati 

sporočilo, jim damo v 13. nalogi novo 

sporočilo [Priloga 4] 

3 Učni cilj:4, 9 

Učencem povemo, da so šifriranje razbili s pomočjo frekvenčne analize. 
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14.  Skupinam damo nove tajnopise [Priloga 5] in 

analizo pogostosti uporabe črk v slovenski 

slovnici. 

S pomočjo frekvenčne analize poskušajte 

dešifrirati sporočilo. 

10 Učni cilj 10 

15.  Zapišite tajnopis s pomočjo Cezarjevega 

šifriranja. 

10 Učni cilj 7 

16. Svoj tajnopis predajte sosednji skupini, 

dobljeni tajnopis pa poskusite dešifrirati. 

Po potrebi Učna cilja 8, 9 

 

 

1.7 PRILOGE K IGRI 

[Priloga 1]  

↕ ‰ › •  •»¿• ¤ •‰ ›  

Razlaga: Besedilo je zakodirano s spodnjo tabelo. Tabelo lahko ob koncu ure damo 

učencem, ki morajo v okviru domače naloge dekodirati sporočilo in nanj odgovoriti. 
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[Priloga 2]  
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Z Ž A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V 

 

[Priloga 3]  
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S Š T U V Z Ž A B C Č D E F G H I J K L M N O P R 
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[Priloga 4]  

 

VIR: http://hldennis.com/secrets-to-break/secrets-to-break-book-three/ 

 

[Priloga 5]  

Priložimo tabelo 6, ki se nahaja v razdelku 2.3 . 
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PRILOGA 2: NALOGE IZ BOBRA 

2.1 COCSOZŠLA TIGSA 

2.2 SKRITOPIS  

 

Slika 10: Skritopis, Vir: državno tekmovanje Bober 2011/2012 (30. 8. 2016) 

2.3 TRIKOTNE ŠIFRE 

  

 

Slika 11: Trikotne šifre, Vir: tekmovanje Bober 2013/2014 (30. 8. 2016) 

Slika 9: Cocsozšla tigsa, Vir: tekmovanje Bober 2013/2014 (30.8.2016) 
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2.4 TENIŠKI LOPAR 

 

 

Slika 12:Teniški lopar, Vir: tekmovanje Bober 2013/2014 (30. 8. 2016) 

2.5 SKRIVNO SPOROČILO 

 
Slika 13: Skrivno sporočilo, Vir: tekmovanje Bober 2014/2015 (30. 8. 2016) 

2.6 NE BOŠ PREBRAL 

 

Slika 14: Ne boš prebral!, Vir: tekmovanje Bober 2015/2016 (30. 8. 2016)  

 


