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Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, 

ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite 

na svoje otroke. 

Albert Einstein  
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POVZETEK 

Magistrsko delo z naslovom Poučevanje vsebin iz merjenja v povezavi z različnimi poklici v 5. 

razredu je vsebinsko razdeljeno na dva tematska sklopa: teoretični in empirični.  V teoretičnem 

delu so predstavljene merske količine, poučevanje vsebin iz merjenja ter projektno delo. V 

empiričnem delu je predstavljen učni pristop za poučevanje vsebin iz merjenja v 5. razredu. 

Predstavljena je evalvacijska raziskava, katere namen je bil evalvirati projektno delo. Izvedena 

je bila na neslučajnostnem vzorcu enaindvajsetih učencev petega razreda. S prvim preizkusom 

znanja je bilo preverjeno znanje pred projektnim delom. S pomočjo anketnih vprašalnikov je 

bilo ugotovljeno, kateri poklici učence zanimajo. Na podlagi ugotovitev so bile sestavljene 

naloge za delo po postajah, ki so bile vezane na določen poklic. Naloge so bile oblikovane tako, 

da so učenci pridobili znanje iz vsebin iz merjenja (dolžine, mase, časa, ploščine, prostornine 

in denarja). Učenci so si med izvedbo projekta pomagali in med seboj razpravljali. Za delo so 

bili zelo motivirani. Za tem se je projektno delo evalviralo. Z drugim preizkusom znanja je bil 

ugotovljen napredek v znanju učencev iz področja vsebin iz merjenja. Učenci so drugi preizkus 

znanja pisali veliko bolje od prvega. Z anketnim vprašalnikom je bilo ugotovljeno, da 

poučevanje vsebin iz merjenja preko projektnega dela v povezavi s poklici učencem učno snov 

približa, jo naredi razumljivejšo in bolj smiselno. Večini učencev se projektno delo zdi 

zanimivo, menijo, da bi to obliko dela lahko izvajali pogosteje, tudi pri drugih predmetih. 

Menijo, da so se naučili nekaj novega, da znajo bolje računati in pretvarjati ter oceniti merske 

količine. Raziskava je pokazala, da so deklice za izvajanje projektnega dela bolj motivirane kot 

dečki. 

 

Ključne besede: petošolci, matematika, merjenje, merske enote, poklici, projektno delo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

CONNECTING CONTENTS OF MEASUREMENTS WITH DIFFERENT OCCUPATIONS 

IN 5TH GRADE 
 

Master thesis, titled Teaching units of measurement in relation to different professions in 5th 

grade is divided into two parts: theoretical and empirical. In theoretical part units of 

measurement are presented, how to teach them and project work. In empirical part teaching 

approach of units of measurement in 5th grade is presented. In order to evaluate project work, 

evaluation test is presented. It was carried out on non-random sample of 21 students of 5th 

grade. With first test the prior knowledge before the project work was evaluated. With 

questionnaires it was defined into which professions students were interested. Based on these 

findings the tasks at stops was determined, as they were linked to a specific profession at each 

stop. The tasks were designed in such a way that the students learned units of measurement 

(length, mass, time, area and money). The students discussed and helped each other during the 

project. They were very motivated for work. After that the project work was evaluated. With 

second test the increase in knowledge of units of measurement was evaluated. The students 

were more successful with second test. From questionnaires it was evident that teaching units 

of measurement through project work is more successful, as it is easier to understand and makes 

more sense to students. To the majority of the students the project work seemed interesting and 

they think that projects like the one presented, should be carried out more often and also at other 

subjects. Moreover the investigation revealed that girls are more motivated in project work than 

boys are.  

 

Key words: 5th grade, mathematics, measuring, units of measurement, occupations, project 

work 
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1 UVOD 
 

Vsebine iz merjenja v osnovni šoli so zelo pomembne, saj so med drugim uporabne tudi v 

vsakdanjem življenju. V učnem načrtu za matematiko so prisotne v vseh razredih na razredni 

stopnji v sklopu vsebine Geometrija in merjenje in obsegajo skupaj 118 ur. Raziskave kažejo, 

da imajo učenci slovenskih šol pogosto težave pri usvajanju znanja na tem področju; tako pri 

ocenjevanju, primerjanju, merjenju merskih količin kot tudi pri pretvarjanju in računanju z 

njimi.  

V magistrskem delu bodo v teoretičnem delu predstavljene merske količine, poučevanje vsebin 

iz merjenja ter projektno delo. V empiričnem delu pa bo predstavljena evalvacijska raziskava, 

katere namen je bil evalvirati projektno delo, ki je temeljilo na povezovanju vsebin iz merjenja 

z različnimi poklici ter na uporabi teh vsebin v vsakdanjem življenju. Temeljni cilj 

raziskovalnega dela je bil ugotoviti, ali se bodo po obravnavanju vsebin iz merjenja skozi 

projektno delo izboljšale učenčeve predstave o merskih količinah in kakšna so stališča učencev 

do izvedenega projektnega dela. S pomočjo anketnih vprašalnikov sem ugotovila, kakšno 

mnenje imajo učenci o vsebinah iz merjenja ter projektnem delu. Prispevek magistrskega dela 

k razvoju strokovnega področja in prakse je v prvi vrsti ozaveščanje učiteljev, da za boljše in 

lažje razumevanje matematičnih vsebin pouk matematike lahko načrtujejo tudi preko tem iz 

vsakdanjega življenja. 
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2 KOLIČINE 

2.1  Kratka zgodovina merjenja in količin 

Merjenje ima v razvoju človeštva pomembno vlogo. Že preprosta ljudstva so potrebovala 

osnovne meritve pri različnih opravilih, npr. pri gradnji bivališč, izdelovanju oblačil, trgovanju 

z blagom … (Zgodovina merjenja in enote, 2015). Ljudje so sčasoma uveljavili merske sisteme, 

ki so bili določeni na podlagi dogovorjenih enot merjenja. Razlikovali so se od obdobja do 

obdobja, od kraja do kraja. Za to so bile krive tudi jezikovne prepreke, zaprtost vase in velike 

razdalje. Najstarejši merski sistemi so temeljili na delih človeškega telesa (korak, stopalo, 

pedenj, dlan, prst, čevelj ...). Ker smo si ljudje različni in imamo različno velike dele telesa, so 

se pojavile težave. Te so rešili tako, da so za osnovo enot imeli kralja ali katero drugo 

pomembno osebo ter na njej izmerili standard. V Angliji je npr. Henrik I. določil mersko enoto 

jard kot razdaljo od konice nosu do palca na iztegnjeni roki. Zaradi širjenja mednarodne 

trgovine pa je potreba po poenotenju standardov naraščala. Velik preobrat je prišel s francosko 

revolucijo. Leta 1790 so se zbrali najboljši fiziki in matematiki. Poskušali so sestaviti nov 

sistem merjenja za ves svet. Dolžino so določili na podlagi dolžine poldnevnika od ekvatorja 

do severnega tečaja na višini morske gladine. Ena deset milijoninka tega loka je meter. Manjše 

in večje enote so potence števila deset. Ploščinske in prostorninske merske enote so prišle iz 

dolžinske enote meter, npr. kvadratni meter, kubični meter. Tudi enota za maso je zasnovana 

na metru. En kilogram meri enako kot masa čiste vode v kocki stranic enega decimetra. 

Francoska republika je leta 1795 sprejela sistem francoske akademije. Naredili so model en 

meter dolge palice in en kilogram težke kocke iz platine ter ju shranili v francoskih narodnih 

arhivih. Leta 1875 je v Parizu metrsko konvencijo podpisalo 17 držav. Zaradi potrebe po večji 

natančnosti je Enajsta splošna konvencija o težah in merah vzpostavila nov mednarodni sistem 

enot (SI). Zasnovan je na metrih, kilogramih ter še na petih osnovnih enotah za merjenje 

temperature, časa … Nekatere enote so opredelili še enkrat, natančneje (Berlinghoff in Q. 

Gouvêa, 2008). Vprašanje enot pri nas ureja Urad RS za standardizacijo in meroslovje v 

Ljubljani. Enote SI v Republiki Sloveniji predpisuje Zakon o merskih enotah in merilih (1984), 

leta 1995 pa je bil ponovno verificiran kot  Zakon o meroslovju (Zgodovina merjenja in enote, 

2015). 
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2.2  Merske količine na razredni stopnji osnovne šole 

»Vse, kar lahko štejemo ali merimo, imenujemo količina.« (Perat idr., 2000, str. 17) 

Vrednost količin izrazimo z dvema podatkoma: merskim številom (pet, tri, sedemdeset) in 

mersko enoto (korak, meter, sekunda) (Fizikalne količine in enote, 2015). Iz samega števila ne 

razberemo, katero količino merimo, sama enota pa nam ne pove, koliko je količina velika 

(Bezenc idr., 1997). 

     12 km 

 

mersko število  merska enota 

Merske enote so v metričnem sistemu opremljene s predponami SI. To so predpone, določene 

z mednarodnim sistemom enot. Povedo nam, katera potenca števila 10 nastopa pri posamezni 

enoti, zato so zelo uporabne kot okrajšava za izražanje večje ali manjše vrednosti od osnovne 

enote (Predpone SI, 2015). 

Primer: enota decimeter je sestavljena iz predpone deci- in osnovne enote meter. Predpona deci- 

nam pove, da gre za desetkrat manjšo enoto od metra. 

 

V preglednici 1 so navedene predpone, ki jih uporabljamo na razredni stopnji, njihove oznake, 

vrednost in pomen. 

 

Predpona Oznaka Vrednost Pomen 

kilo k 103 tisoč 

hekto h 102 sto 

deka da 101 deset 

deci d 10-1 desetina 

centi c 10-2 stotina 

mili m 10-3 tisočina 

Preglednica 1: Predpone, ki jih uporabljamo na razredni stopnji 

 

 

Na razredni stopnji osnovne šole se obravnava 6 količin. Te so: dolžina, masa, čas, ploščina, 

prostornina in denar. Te bom podrobneje opredelila v nadaljevanju. 
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DOLŽINA 

Dolžina je osnovna merska količina. Z njo merimo razdalje, te so širina, dolžina, višina, 

debelina, globina, obseg, pot, premer … (Bezenc idr., 1997). 

V vsakdanjem življenju je zelo pomembna in jo pogosto uporabljamo. Z njo se srečujemo, ko 

npr. hočemo kupiti blago za obleko, ko nas zanima, koliko visoki smo, koliko je dolga pot do 

doma ali pot do vrha gore … (Strnad, 2001). Merimo tudi dolžino kablov, desk, zaves ipd. 

(Ačko, 2011). 

Simbol: l 

Osnovna enota dolžine je meter (m). Definiran je kot dolžina poti, ki jo prepotuje svetloba v 

vakuumu v časovnem intervalu 1/299 792 458 sekunde (Ačko, 2011).  

Na razredni stopnji učenci spoznajo tudi naslednje dolžinske enote: 

1 kilometer (km) = 1000 metrov 

1 decimeter (dm) = 0,1 metra 

1 centimeter (cm) = 0,01 metra 

1 milimeter (mm) = 0,001 metra 

 

Merjenje dolžine: Dolžino merimo z merilnimi trakovi, palicami, kljunastimi merilniki, 

laserskimi merilniki dolžine … Merilniki omogočajo merjenje različno velikih dolžin. V 

naravi merimo zelo majhne ali velike razdalje. Za lažji zapis uporabljamo desetiške 

predpone (Grubelnik idr., 2014). 
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MASA 

Masa je osnovna merska količina. Določa količino snovi (Strnad, 2001).  

V vsakdanjem življenju je ta merska količina nepogrešljiva. V trgovini po masi kupujemo kruh, 

pri kuhanju in pečenju merimo sestavine, npr. zanima nas, kolikšno maso sladkorja je potrebno 

uporabiti za jabolčni zavitek. S tehtnico se tehtamo in ugotavljamo, ali smo se preveč zredili, 

ugotavljamo, ali ima tovornjak preveliko maso za vožnjo ob sobotah … (Strnad, 2001). 

Simbol: m 

Osnovna enota za maso je kilogram (kg). Kilogram je enak masi mednarodnega etalona 

prototipa kilograma (Ačko, 2011).  

Na razredni stopnji učenci spoznajo tudi naslednje enote za maso: 

1 tona (t) = 1000 kg 

1 kilogram (kg) = 1000 g 

1 dekagram (dag) = 10 g  

 

Merjenje mase: Maso merimo s tehtnicami, ki so različnih vrst. Za uporabo določene tehtnice 

se odločimo glede na velikost merjenih teles in želeno natančnost meritev. Poznamo digitalne, 

vzmetne, ravnovesne idr. tehtnice (Grubelnik idr., 2014). 

 

 

DENAR 

Vrednost izdelkov in storitev izrazimo z denarjem. Večina držav članic Evropske unije 

uporablja denarno enoto evro. Cene zapisujemo v evrih in centih. Ločimo jih z decimalno vejico 

(34,50 €). Evro zapišemo s simbolom € ali kratico EUR. Stokrat manjša enota od evra je cent 

(Bajramović idr., 2014). 

 

1 € = 100 centov  1 cent = 
1

100
 € = 0,01 € 
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ČAS 

Čas je osnovna merska količina (Ačko, 2011). 

V vsakdanjem življenju je pomemben. Pove nam, kdaj odpelje vlak, starost, kdaj bo konec 

tekme, tudi veliko športnih rezultatov je povezanih s časom. Za čas je značilno, da teče v 

določeni »smeri«. Trenutki si sledijo eden za drugim, tako prejšnjemu trenutku sledi kasnejši, 

ne more pa kasnejšemu trenutku slediti prejšnji. Zato se preteklosti lahko spominjamo, 

prihodnosti pa še ne poznamo (Strnad, 2001). 

Simbol: t 

Osnovna enota za merjenje časa je sekunda (s). Definirana je kot trajanje 9 192 631 770 period 

sevanja, ki ustreza prehodu med dvema hiperfinima ravnema atoma celzija 133 v osnovnem 

stanju (Ačko, 2011). Ime izhaja iz latinščine. Pars minuta secunda pomeni drugi majhni del, 

pars minuta prima pa pomeni prvi majhni del, to je minuta. Minuta ima 60 sekund, ura 60 

minut. Ti večkratniki izhajajo od Babiloncev, ki so uporabljali številski sistem z osnovo 60. 

Dan ima 24 ur, povezan je z vrtenjem Zemlje okoli osi. Zemlja naredi en obrat okoli svoje osi 

v enem dnevu. Teden ima sedem dni in je povezan z luninimi menami, en teden približno 

ustreza trajanju lunine mene. Leto je povezano z gibanjem Zemlje okoli Sonca, v enem letu 

Zemlja naredi en obhod. Eno leto ima 365 ali 366 dni. Julijanski koledar, ki ga uporabljamo še 

danes in ga je uvedel Julij Cezar leta 46 pred našim štetjem, je sestavljen tako, da je vsako četrto 

leto prestopno leto (29. februar) in ima 366 dni (Strnad, 2001). 

 

– Časovne enote za krajša časovna obdobja so: sekunda (s), minuta (min) in ura (h) 

(Bence idr. 2014). 

1 min = 60 s            1 h = 60 min = 3600 s 

– Časovne enote za daljša časovna obdobja so: dan, teden, mesec, leto. Nastala so v 

povezavi z gibanjem Zemlje okoli Sonca, gibanjem Lune okoli Zemlje in gibanjem 

Zemlje okoli svoje osi (Bence idr. 2014). 

1 dan = 24 ur 

1 leto = 12 mesecev 

1 leto = 365 dni ali 1 leto = 366 dni (prestopno leto) 
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Trenutni čas zapisujemo na več načinov (Bence idr. 2014). 

– Med zaporednimi časovnimi merskimi enotami zapišemo dvopičje. 

Primer zapisa z urami, minutami in sekundami: 23 : 22 : 39 

 

– Pika loči ure od minut. 

Primer: 23.22 

 

Merjenje časa: Čas po navadi merimo z urami – digitalnimi (čas kaže z digitalnim zapisom 

številk) ali analognimi (čas kažejo na številčnici). 

 

 

PLOŠČINA 

Ploščina je izpeljana merska količina (Ačko, 2011). Izpeljana je iz dolžine (Ambrožič idr., 

2005). Opiše velikost ploskve.  

V vsakdanjem življenju se z njo pogosto srečujemo (npr. izmerimo, koliko kvadratnih metrov 

meri stena v sobi, da kupimo dovolj barve za pleskanje) (Grubelnik idr., 2014). Termin ploščina 

v vsakdanjem življenju pogosto zamenjujemo s terminom površina, npr. pri površini Slovenije 

(Ambrožič idr., 2005).  

Simbol: S 

Osnovna enota ploščine je kvadratni meter (m2). To je ploščina kvadrata, ki ima stranico 

dolgo 1 m.  

Ostale enote so kvadratni milimeter (mm2), kvadratni centimeter (cm2), kvadratni decimeter 

(dm2), ar (a), hektar (ha), kvadratni kilometer (km2). Pretvornik med sosednjima enotama je 

100 (Bence idr. 2014). 
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PROSTORNINA 

Prostornina je izpeljana merska količina. Izpeljana je iz dolžine (Bezenc idr., 1997).  Definirana 

je kot velikost omejenega prostora (Pople, 1992).  

V vsakdanjem življenju najdemo zapisano prostornino na določenih izdelkih v trgovinah na 

embalaži (mleku, olju, soku …), v kuharskih receptih (2 dl vode), na bencinski črpalki (53 l 

goriva) … (Grubelnik idr., 2014). 

Glede na agregatno stanje snovi te zavzemajo različne oblike. 

– Trdna telesa lahko zavzemajo poljubno obliko (kovinske vilice, keramična skodelica, 

lesena posoda) (Grubelnik idr., 2014). 

– Tekočine (sok, vino) in sipke snovi (moka, sladkor, sol) običajno zavzemajo obliko 

posod, v katerih so shranjene (Grubelnik idr., 2014). 

– Plini zavzemajo določeno prostornino. Velikokrat se tega ne zavedamo. Če obrnemo 

kozarec in ga potopimo v vodo, voda ne more zapolniti kozarca, saj je v njem zrak 

(Grubelnik idr., 2014). 

   

Simbol: V  

Osnovna ploščinska enota je kubični meter (m3). Te merske enote v vsakdanjem življenju 

sicer ne uporabljamo tako pogosto kot liter, mililiter ali kubični centimeter, ker je velika      

(1000 l = 1 m3) (Pople, 1992).  

Prostorninske enote moramo med seboj pogosto pretvarjati: 

   1 m3 = 1000 dm3, 1 dm3 = 1000 cm3, 1 dm3 = 1 l = 10 dl = 100 cl, 1 cm3 = 1 ml, 1 hl = 100 l 

Na razredni stopnji učenci spoznajo naslednje votle mere: 

1 hektoliter (hl) = 100 litrov 

1 liter (l) = 10 decilitrov (dl) = 100 centilitrov (cl) = 1000 mililitrov (ml) 

 

Merjenje prostornine: Prostornino kapljevin izmerimo z merilnim valjem ali z drugimi 

umerjenimi telesi. Prostornino trdih teles lahko določimo z izračuni, če pa je ne znamo 

izračunati, jo lahko določimo tudi z merilnim valjem. To storimo tako, da v menzuro nalijemo 

izbrano prostornino vode, odčitamo njeno prostornino, vanjo potopimo telo in odčitamo novo 

prostornino. Razlika med prostorninama je prostornina telesa (Bezenc idr., 1997). 
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2.3  Merjenje na razredni stopnji 

Merjenje je najosnovnejša znanstvena metoda. Omogoča nam, da izrazimo znanstvene teorije 

in zakone s preciznim matematičnim jezikom (Ačko, 2011). SSKJ (2000) navaja definicijo 

merjenja: meriti pomeni »ugotavljati, določati, koliko dogovorjenih enot kaj obsega, vsebuje«. 

M. Cotič (1997) pa navaja, da: 

– je merjenje postopek primerjanja dveh istovrstnih količin (dolžine z dolžino, mase z 

maso, prostornine s prostornino itd.); 

– je merjenje postopek, pri katerem se merjeni količini pridružuje število. To pove, 

kolikokrat se relativna/nestandardna/standardna enota nahaja v merjeni količini; 

– se  določeni količini lahko pridružujejo različna števila, če merimo z različnimi enotami 

(npr. št. 5, če merimo z metrom, št. 50, če merimo z decimetrom, št. 500, če merimo s 

standardno enoto centimeter). 

V nadaljevanju bom predstavila primere pretvarjanja merskih količin na razredni stopnji, 

primere računanja z merskimi količinami in reševanje besedilnih nalog, ki vključujejo podatke 

z merskimi enotami. 

 

1. Pretvarjanje merskih količin 

Pri pretvarjanju merskih količin moramo biti pozorni na naslednje: 

a) če pretvarjamo merske enote iz večje v manjšo, moramo mersko število pomnožiti s 

številom (pretvornikom). 

 

Primer: 5 km = ________ m 

1 km = 1000 m 

5 x 1000 = 5000 

Zapišemo: 5 km = 5000 m 
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Primer pretvarjanja sosednje mnogoimenske enote v enoimensko: 

6 kg 9 dag = ________ dag 

   1 kg = 100 dag 

6 kg = ______ dag  

6 x 100 = 600 

  Zapišemo: 6 kg = 600 dag 

      600 dag + 9 dag = 609 dag 

  Zapišemo: 6 kg 9 dag = 609 dag 

 

b) če pretvarjamo merske enote iz manjše v večjo, moramo mersko število deliti s številom 

(pretvornikom) (Repnik, 2014). 

 

Primer: 50 cl = ________ dl 

 1 dl = 10 cl 

50 : 10 = 5 

 Zapišemo: 50 cl = 5 dl 

 

Primer pretvarjanja sosednje enoimenske enote v mnogoimensko: 

 3400 kg = _____ t ____ kg 

 

  1 t = 1000 kg 

3000 : 1000 = 3 

 Zapišemo: 3000 kg = 3 t 

        3400 kg = 3000 kg + 400 kg 

 Zapišemo: 3400 kg = 3 t 400 kg 
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2. Računanje z merskimi enotami 

Ko računamo z merskimi števili, moramo biti pozorni na to, v katerih enotah so podatki 

podani. Če so enote različne, moramo merske količine pretvoriti v enake enote. Nato jih 

lahko seštevamo, odštevamo, množino, delimo (Repnik, 2014). Račune pri nalogah z 

merskimi enotami lahko zapišemo na različne načine, vendar moramo v odgovoru 

vedno ob številu zapisati tudi ustrezno mersko enoto.  

 

a) Primer: Izračunaj 245 m + 467 m = 

Števili lahko podpišemo v stolpec in izračunamo pisno. Ob številih ni potrebno 

pisati enot. 

   245 

+ 467 

   712 

 

Pri rezultatu moramo zapisati ustrezno enoto. 

245 m + 467 m = 712 m   

b) Primer: Izračunaj 4 x 8 m =  

Izračunamo: 4 x 8 = 32 

Zapišemo: 4 x 8 m = 32 m 

 

c) Primer: Izračunaj 35 dm : 5 =  

Izračunamo: 35 : 5 = 7 

Zapišemo: 35 dm : 5 = 7 dm 

 

č) Primer: Izračunaj 22 l – 6 l 6 dl =  

     Pretvorimo v enake merske enote. 

     22 l = 220 dl 

     6 l 6 dl = 60 dl + 6 dl = 66 dl 

     Izračunamo: 

    220 

–    66 

         154 
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    Pri rezultatu moramo zapisati ustrezno enoto. 

    22 l – 6 l 6 dl =  154 dl 

 

    Pretvorimo v večjo enoto. 

    154 dl = 15 l 4 dl 

 

3. Reševanje besedilnih nalog, ki vključujejo podatke z merskimi enotami. 

»Pri reševanju besedilnih nalog lahko računamo brez enot, a pri odgovoru moramo 

vedno upoštevati, kaj nas naloga sprašuje. Če izračunamo le mersko število, ob številu 

zapišemo tudi ustrezno mersko enoto.« (Hodnik Čadež idr., 2016) 

 

a) Kovačevi so se odpravili na izlet na morje. Do morja so prevozili 132 km, nazaj pa so 

se odpeljali po daljši poti in prevozili 141 km. Koliko kilometrov so prevozili skupaj?  

 

Lahko narišemo skico poti in na njej zapišemo določene podatke. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri računanju si lahko pomagamo s pisnim računanjem. Ob številih v stolpcu ni potrebno 

pisati merskih enot.  

132 

                                                          +141 

 273 

Zapišemo odgovor: Skupaj so prevozili 273 km. Pri odgovoru moramo zapisati ustrezno 

mersko enoto. 

 

  

132 km 

DOM 
MORJE 

141 km 
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b) Zala je odrezala 6 trakov. Vsak trak je bil dolg 4 cm. Koliko cm so bili dolgi vsi trakovi 

skupaj?  

 

Lahko narišemo skico šestih trakov, zloženih v vrsto. 

 

      4 cm           4 cm            4 cm            4 cm  4 cm           4 cm 

 

Izračunamo: 6 x 4 = 24 ali 6 x 4 cm = 24 cm ali 4 cm x 6 = 24 cm 

Zapišemo odgovor: Vsi trakovi skupaj so bili dolgi 24 cm.  

c) Metka je  40 cm dolg trak razrezala na 4 enake dele. Koliko cm je meril vsak trak? 

 

Skica:  

 

 

Izračunamo: 40 : 4 = 10 ali 40 cm : 4 = 10 cm  

Zapišemo odgovor: Vsak trak je meril 10 cm.  

       č)  Maja je razrezala 60 cm dolg trak na trakove, dolge 20 cm. Koliko trakov je dobila? 

Izračunamo: 60 : 20 = 3 ali 60 cm : 20 cm = 3  

Zapišemo odgovor: Dobila je 3 trakove.  

 

Pri rezultatu ne dobimo merske enote, kar pomeni, da je vedno potrebno razmisliti, kaj 

nas naloga sprašuje. 
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3 POUČEVANJE VSEBIN IZ MERJENJA 

Van de Walle, Karp in Bay-Williams (2011) v svojem delu Elementary and Middle School 

Mathematics navajajo, da so vsebine iz merjenja ena od zelo uporabnih matematičnih vsebin 

za vsakdanje življenje: pomembne so za opravljanje poklicev, za življenjske spretnosti na 

splošno in za matematično pismenost npr. za kuhanje/pečenje po kuharskih receptih, za 

merjenje dolžine poti idr. Ljudje so vsak dan obdani z merskimi količinami, pa vendar so 

vsebine iz merjenja pri pouku matematike zahtevne za razumevanje.  

Da imajo učenci težave pri razumevanju matematičnih vsebin iz merjenja, kažejo domače in 

tuje raziskave – PISA, NPZ, TIMSS. Slovenski učenci dosegajo nižje rezultate pri merjenju in 

pretvarjanju količin od vrstnikov v drugih državah. Da bi bilo znanje sklopa merjenje iz učnega 

načrta boljše, so potrebne spremembe v poučevanju (Žakelj, 2011).  

Pri poučevanju matematičnih vsebin, kamor sodijo tudi vsebine iz merjenja, izhajamo iz dobre 

poučevalne prakse. M. Kavkler, M. Kalan in T. Hodnik Čadež (2015) navajajo, da ima pri tej 

učitelj pomembno vlogo: 

1. učitelj mora zagotoviti optimalno klimo za učenje: učenci naj se pri pouku ne 

dolgočasijo, nihče naj ne doživlja stiske, učitelj naj se skupaj z učencem veseli 

njegovega uspeha, spodbuja naj učence, ki imajo pri matematiki težave, pomaga naj jim 

pri graditvi pozitivne samopodobe; 

2. učitelj mora pustiti prostor za učenčeve pobude: učenčeva vprašanja in pobude 

pozitivno vrednoti, v njegove strategije reševanja se ne vmešava, čeprav se izkažejo za 

nerodne; 

3. učitelj mora dopuščati diskusijo med učenci, v katero so vključeni vsi učenci. Diskusije 

o idejah, ki niso nujno matematično korektne za dano situacijo, ne prekinja; 

4. učitelj ne sme izpostavljati učenčevih napak: spodbuja jih, da jih opazijo sami, napake 

naj učitelj vidi kot pot do poglobljenega razumevanja situacije; 

5. učitelj mora učencem pripraviti ustrezne naloge: pouk matematike mora diferencirati. 

Vsak učenec naj rešuje naloge, ki jih še zmore, tako mu omogoči ugodje ob uspehu;  

6. učitelj mora učence spodbuditi k zanimanju za različne reševalne strategije drugih 

učencev. Z različnimi reševalnimi strategijami učenci poglobijo matematično znanje. 
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Tudi pri poučevanju vsebin iz merjenja je dobro upoštevati zgoraj našteta priporočila dobre 

poučevalne prakse. Učenci imajo večjo motivacijo za učenje, če se v razredu počutijo dobro, 

zato moramo ustvarjati pozitivno razredno klimo. Preko projektnega dela lahko uresničimo to, 

da učenci med seboj diskutirajo o učni snovi, opazijo druge učne strategije sošolcev in znanje 

poglobijo. Pouk lahko poteka diferencirano, saj lahko učencem ponudimo različne naloge ter 

pomoč. Tako jim motivacija za učenje ne upade in lažje uresničijo učne cilje.  

Merjenje je specifično tudi v tem, da ima nekako predpisano vpeljavo posameznih merskih enot 

– to so štirje metodični postopki: primerjanje količin, merjenje z relativno enoto, merjenje s 

konstantno nestandardno enoto in merjenje s standardno enoto (Cotič, 1997). 

1. Primerjanje količin 

Nekatere lastnosti predmetov lahko primerjamo neposredno, npr. dolžino (polagamo eno 

dolžino poleg druge in ju primerjamo). Nekatere lastnosti premetov pa ne moremo neposredno 

primerjati, zato je potrebna posredna primerjava, npr. prostornin (Van de Walle idr., 2011). Če 

želimo primerjati prostornine dveh posod, eno napolnimo s fižolom (ali katero drugo snovjo), 

in jo pretresemo v drugo. Če želimo primerjati višino smetnjaka z njegovim obsegom, vsako 

lastnost izmerimo z vrvico. Posrednik primerjanja je v tem primeru vrvica. Pri opisovanju 

primerjave velikosti količin uporabljamo izraze: večji kot, daljši kot, drži več kot ipd.  

 

2. Merjenje z relativno enoto  

Ko učenci ugotovijo, katere lastnosti bodo izmerili, je naslednji korak izbira enote, s katero 

bodo izmerili izbrano lastnost predmeta. Za večino merskih količin, ki se jih obravnava v 

osnovni šoli, je mogoče uporabljati fizične modele merskih enot. Čas in temperatura sta izjemi.  

 

Pred merjenjem ima pomembno vlogo ocenjevanje velikosti količine. Ocenjevanje velikosti 

merjenega je proces, pri katerem brez uporabe merilnih instrumentov presodimo velikost 

merjenega. Ocenjevanje je praktično znanje, ki je uporabno v vsakdanjem življenju. Obstaja 

več razlogov, zakaj v pouk vključevati ocenjevanje merjenih lastnosti. Van de Walle idr. (2011) 

navajajo naslednje: 

– ocenjevanje učencem pomaga, da se osredinijo na merjeno lastnost in postopek merjenja. 

(Pomisli, kako bi ocenil ploščino platnice knjige z dlanmi. Preden to storiš, moraš pomisliti, 

kaj ploščina je in kako bi enote (dlani) na platnico razporedil); 
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– ocenjevanje učence notranje motivira k meritveni aktivnosti. Zanimivo je videti, kako 

natančno si meritve ocenil; 

– ocenjevanje pomaga tudi pri razvijanju poznavanja določene standardne enote. Preden 

ocenimo višino vrat v metrih, moramo najprej razmisliti o veličini metra; 

– pri ocenjevanju učenci lahko uporabljajo logično sklepanje – širina zgradbe meri približno 

četrtino dolžine nogometnega igrišča. 

 

Pri merskih aktivnostih je potrebno poudariti aproksimativni jezik. Na primer, učilnica je široka 

približno 15 korakov, stol je visok malo manj kot 3 podlahti ipd. Aproksimativni jezik je dobro 

uporabljati, saj večina merilnih rezultatov ni celo število. Učenci bodo iskali manjše enote, da 

bi izmerili natančneje ali pa bi večje enote delili in tako prišli do natančnejšega rezultata. Tu  

lahko razvijemo idejo o tem, da meritve vsebujejo merske napake (Van de Walle idr., 2011).  

Natančnost izmerjene vrednosti je pri merjenju odvisna predvsem od dveh dejavnikov. Eden je 

povezan z merilnikom. Ta ima različne napake, ki določajo odstopanje od prave vrednosti. 

Slaba merilna naprava ima večje odstopanje od prave vrednosti, zato je ključnega pomena, da 

izberemo pravilni merilnik. Drugi dejavnik je povezan s človekom oziroma tistim, ki meri. 

Človek je lahko pri odčitavanju prave vrednosti nenatančen. Do merskih napak pride tudi, kadar 

majhno mersko količino meri z merilno pripravo, umerjeno v velikih enotah. Napake se lahko 

pojavijo zaradi nenatančnosti pri merjenju. Ta dejavnik lahko izboljšamo z upoštevanjem 

navodil za merjenje in z večkratno ponovitvijo meritev (Grubelnik idr., 2014). 

 

Strategije ocenjevanja meritev 

Van de Walle idr. (2011) navajajo naslednje strategije ocenjevanja meritev: 

– pri ocenjevanju uporabimo enote, ki so nam znane. Npr. dolžina sobe je približno 

petkratna moja višina in še pol; 

– ocenjujemo lahko z metodo »primerjanja dolžin objektov«. Dolžino predmeta ocenimo 

s pomočjo dolžin izbranih predmetov tako, da jih 'polagamo' na merjen objekt. Npr. 

dolžina učilnice meri tri širine oken, dolžino table in 'razdalje' med temi objekti;  
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Slika 1. Primer ocenjevanja dolžine učilnice z metodo »primerjanja dolžin objektov«  

 

 

– ocena z uporabo določenega dela našega telesa. Fizično ali miselno lahko primerjamo  

merjene lastnosti. Npr. če veš, da korak meri približno ¾ metra, s pomočjo korakov 

oceniš dolžino  učilnice. Merske enote dlani in prstov so primerne za oceno krajših 

razdalj.  

 

Uporaba nestandardnih enot pri poučevanju merskih enot je pomembna za razumevanje 

merjenja in ima veliko prednosti. Van de Walle idr. (2011) navajajo naslednje: 

– otroci se pri uporabi nestandardnih enot lažje osredinijo na merjeno lastnost. Npr. 

ploščino nepravilne oblike merijo z dlanjo, stopalom … Vsaka izmed enot pokrije 

ploščino, vendar dobimo različne rezultate; 

– z otroki je potreben razgovor o tem, kaj pomeni meriti npr. ploščino. Ko učenci merijo 

ploščino istega lika na primer z dlanjo, ne dobijo vsi enakih rezultatov. Potrebno jim je 

razložiti, zakaj je prišlo do odstopanj (zaradi različno velikih dlani); 

– učenje z nestandardnimi enotami pripomore k razumevanju uporabe standardnih enot 

merjenja, ki so dogovorjene in enake po vsem svetu. 

 

Količina časa, ki ga porabimo za obravnavo merjenja z nestandardnimi enotami, je odvisna od 

starosti otrok in njihove stopnje razumevanja. Ko razumejo koncept, napredujemo stopnjo višje 

(Van de Walle idr., 2011).  

 

 

 

  

VAJA 
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3. Merjenje s konstantno nestandardno enoto 

Učenci pridejo do spoznanja, da je meritev izvedena takrat, ko je merjena lastnost predmeta 

»napolnjena« ali »prekrita« ali »povezana« z mersko enoto (Van de Walle idr., 2011).  

 

Najrazumljivejša uporaba merskih enot je uporaba tolikih modelov enot, kot jih potrebujemo 

za zapolnitev ali prekritje merjene količine. Ploščino mize lahko izmerimo z listom papirja. To 

lahko storimo na dva načina.  Prvi je ta, da z listi prekrijemo celotno ploskev mize. Drugi način 

je za otroke zahtevnejši – ploščino mize izmerijo z enim listom tako, da ga premikajo iz enega 

položaja v drugega, pri tem pa morajo paziti, da iste ploskve ne prekrijejo dvakrat (Van de 

Walle idr., 2011). 

 

Uporaba merilnih instrumentov 

Za preštevanje dogovorjenih enot potrebujemo merilnike oz. merilne priprave (merilni trak, 

uro, merilnik hitrosti, mersko palico …) (Bezenc idr., 1997). 

 

Če bi učenci sami izdelali preproste merilne instrumente iz enakih modelov enot, ki jih poznajo, 

bi lažje razumeli, kako merilni instrumenti delujejo. Na primer, lahko bi izdelali ravnilo – na 

trak papirja bi označili enote (npr. ena dolžinska enota je lahko dolžina voščenke). Videli bi, da 

so presledki med enotami enaki. Po tej dejavnosti je smiseln razgovor, da bi učenci razumeli 

primerjavo njihovega »ravnila« s standardnim ravnilom in njegovo uporabo (Van de Walle idr., 

2011).  

 

4. Merjenje s standardno enoto 

Ko je pojem merjenja vpeljan, lahko vpeljemo tudi standardne enote. Učenci se morajo najprej 

s standardno enoto seznaniti in pridobiti izkušnje o njeni velikosti. Pri tem razvijejo sposobnost 

izbire primerne merske enote glede na merjeno lastnost. Naloga učencev je tudi, da poznajo 

odnose med merskimi enotami (npr. med mililitri in litri, med centimetri in metri ipd.) (Van de 

Walle idr., 2011). 

 

Slika 2. »Kako dolga je voščenka?«  
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3.1  Učni načrt in vsebine iz merjenja 

V učnem načrtu (2011) so navedene vsebine iz sklopa merjenja in cilji, ki jih morajo učenci 

usvojiti. 

 

OPERATIVNI CILJI IZ SKLOPA MERJENJA PO RAZREDIH (Učni načrt, 2011) 

V nadaljevanju so napisani operativni cilji iz učnega načrta (2011) iz sklopa merjenje po 

razredih. 

1. RAZRED 

Učenci: 

– ocenijo in primerjajo količine za dolžino, maso in prostornino (najkrajši, najdaljši, 

najtežji, najlažji, največja, najmanjša prostornina ipd.); 

– merijo dolžino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi). 

 

2. RAZRED 

Učenci: 

– ocenijo, primerjajo in merijo dolžino, maso in prostornino z nestandardnimi 

(relativnimi in konstantnimi) in s standardnimi enotami; 

– zapišejo meritev z merskim številom in enoto; 

– poznajo in uporabljajo merilne instrumente (ravnilce, tehtnico, menzuro ipd.) za 

merjenje količin; 

– seštevajo in odštevajo količine enakih enot; 

– spoznajo merski enoti za denar (€, cent) in njune vrednosti; 

– se navajajo na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju. 

 

3. RAZRED 

Učenci: 

– poznajo in izbirajo (glede na situacijo) ustrezne merske enote za merjenje dolžine, 

mase, prostornine, časa in denarja; 

– ocenijo, primerjajo, merijo količine in meritev zapišejo z merskim številom in 

mersko enoto; 

– računajo z enoimenskimi merskimi enotami; 

– berejo zapisane denarne vrednosti (ceno) v decimalnem zapisu. 
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4. RAZRED 

Učenci:  

– ocenijo in merijo količine (dolžino, maso, prostornino, čas in denar) s standardnimi 

enotami; 

– usvojijo pojem merska enota in mersko število; 

– ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in meritve izrazijo z 

ustrezno mersko enoto; 

– spoznajo standardne dolžinske merske enote (mm, km), merske enote za maso (g, t), 

votle mere (hℓ), merske enote za čas (s); 

– pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v enoimenske 

in obratno; 

– primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi; 

– zapisujejo denarne vrednosti (cene) z decimalnim zapisom; 

– seštevajo in odštevajo denarne vrednosti ob primerih iz vsakdanjega življenja. 

 

5. RAZRED 

Učenci: 

– ocenijo, primerjajo in merijo ploščino z relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in 

standardnimi enotami; 

– spoznavajo (standardne) ploščinske enote (mm2, cm2, dm2, m2);  

– pretvarjajo med sosednjimi enotami (večimenske enote v enoimenske in obratno) in 

računajo s količinami; 

– spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge količine; 

– seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih iz 

vsakdanjega življenja. 
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VSEBINE IZ SKLOPA MERJENJE PO RAZREDIH  

V učnem načrtu (2011) so po razredih zapisane spodaj navedene količine in merske enote, ki 

naj bi jih učenci usvojili. 

 

1. RAZRED 

– Dolžina  

– Masa  

– Prostornina 

 

2. RAZRED 

– Dolžina (m, cm)  

– Masa (kg)  

– Prostornina (ℓ)  

– Denar (€, cent) 

 

3. RAZRED 

– Dolžina (m, dm, cm)  

– Masa (kg, dag)  

– Prostornina (ℓ, dℓ)  

– Denar (€, cent)  

– Čas (dan, teden, ura, minuta) 

 

4. RAZRED 

– Dolžinske enote (mm, cm, dm, m, km)  

– Enote za maso (g, dag, kg, t)  

– Denarne enote (€, cent)  

– Votle mere (dℓ, ℓ, hℓ)  

– Časovne enote (s, min, h, dan, teden, mesec, leto)  

– Računanje s količinami 

 

5. RAZRED 

– Dolžinske enote (mm, cm, dm, m, km)  

– Enote za maso (g, dag, kg, t)  

– Denarne enote (€, cent)  

– Votle mere (dℓ, ℓ, hℓ)  

– Enote za čas (s, min, h, dan, teden, mesec, leto)  

– Ploščinske enote (mm2, cm2, dm2, m2)  

– Računanje s količinami 
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DIDAKTIČNA PRIPOROČILA POUČEVANJA VSEBIN IZ MERJENJA IZ UČNEGA 

NAČRTA 

 

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA PRVO TRILETJE 

 

Učni načrt priporoča poudarek na praktičnih meritvah in sicer z relativno in konstantno 

nestandardno enoto ter standardno enoto. Učenci naj na podlagi praktičnih meritev preko 

nestandardnih enot postopoma spoznajo potrebo po uporabi standardne enote. Pri merjenju 

morajo biti pozorni na »postopek merjenja, zapis meritev, izbiro merilnega instrumenta in 

enote, predstavo o velikosti enot, ocenitev (npr. učilnica je dolga 12 Mojčinih korakov, 10 

Janezovih oziroma 5 m) ter primerjanje količin.« (Učni načrt, 2011, str. 11) Učenci merskih 

enot še ne pretvarjajo, vendar spoznavajo odnos med večjo in manjšo enoto. Najprej spoznajo 

zapis količine z enoimensko enoto (npr. 3 m, 11 dag), nato pa še z večimenskimi enotami (3 m 

7 dm, 6 kg 19 dag) (Učni načrt, 2011). 

Decimalni zapis učenci spoznajo v povezavi z denarjem na ravni branja (npr. 3,89 EUR 

preberejo 3 evre 89 centov). Količino pokažejo s konkretnim materialom (denar) (Učni načrt, 

2011). 

V prvem razredu se srečajo s pojmi: masa, prostornina in dolžina. Ob konkretnih dejavnostih 

opazujejo predmete v okolju, jih opisujejo (kratek, dolg, lahek, težji, manjši, večji …), jih 

primerjajo (dva ali več predmetov med seboj), spoznavajo odnose (lažji kot, daljši kot, manjši 

kot …) in jih urejajo glede na eno lastnost. Pri obravnavanju snovi je pomembno, da se učenci 

pravilno izražajo in jih k temu spodbujamo (daljši, krajši, najtežji, najlažji …). Postopku 

primerjanja sledi merjenje z relativnimi in konstantnimi nestandardnimi enotami. Učenci se 

preko tega postopka vpeljujejo v izražanje merjenih količin z merskim številom in mersko 

enoto. Pri postopku merjenja z relativnimi enotami uporabljamo dele telesa (dlan, stopalo, 

korak, pedenj …) ali predmete, ki so v okolju (posodice, kamenčke …). Pomembno je, da 

učence navajamo na ocenjevanje o merjeni količini, da dobijo občutek za merske enote (npr. 

koliko stopal meri dolžina mize v učilnici). Rezultate meritev učenci zapišejo z merskim 

številom in enoto, jih berejo in analizirajo. Postopno pridejo do ugotovitve, da so pri merjenju 

dobili različna merska števila zaradi različno dolgih stopal. Sledi vpeljevanje konstantne 

nestandardne enote. Ta omogoča, da bodo učenci pri meritvah dobili enaka merska števila. Kot 

predmete za merjenje uporabimo različne šolske predmete, npr. za dolžino lahko uporabimo 

dolžino zvezka, domine, palice, trakov; za prostornino lahko uporabimo prostornino kozarca, 
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jogurtovega lončka, za opredelitev mase lahko uporabimo maso vijaka, kocke, matice … Pri 

postopku merjenja dolžine učenci sprva polagajo predmete enega ob drugega, nato pa merijo z 

istim predmetov in označujejo konce. Meritve primerjajo, nova situacija pa privede do vpeljave 

standardnih merskih enot. Npr. zastavimo jim vprašanje, ali lahko mizar izdela mizo, kot jo 

imamo v učilnici, če bi mu podali merske enote v dominah (Učni načrt, 2011). 

 

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA DRUGO TRILETJE 

 

Učenci ponovijo in obnovijo znanje o merjenju ter ga nadgradijo. Pouk naj temelji na 

izkušenjskem učenju. Meritve naj učenci izvajajo v razredu, zunaj šole in doma. Izkušnje z 

merjenjem s konstantnimi nestandardnimi enotami in standardnimi enotami naj bodo v 

smiselnem razmerju. Pozorni moramo biti na to, kako učenci razumejo proces merjenja, kakšno 

predstavo o velikosti enot imajo in na njihove ocenitve merskih količin. Z različnimi učnimi 

pristopi pomagamo učencem razumeti nove pojme (npr. enote a, ha, km2, m3, dm3, cm3, mm3, 

1°) (Učni načrt, 2011). 

Učenci 5. razreda enoti ml in mg spoznajo informativno, v 6. razredu ju pretvarjajo. Ploščino 

likov začnemo obravnavati s preprostimi primeri (najprej jo ocenijo) (Učni načrt, 2011). 

Neznane količine ne smemo računati s formalnim reševanjem enačb. Rešujemo jih s 

premislekom ob konkretnih življenjskih situacijah. Naloga učencev je opazovanje odvisnosti 

oz. neodvisnosti med dvema količinama (Učni načrt, 2011). 

V 3., 4. in 5. razredu uvedemo denarno enoto. Tudi pri uvajanju te vsebine izhajamo iz 

konkretnih izkušenj, iz izkušenj učencev. Želimo, da učenci izgrajujejo svoje znanje na podlagi 

lastnih izkušenj. Tako učno snov lažje razumejo in hitreje uporabijo pridobljeno znanje. Pred 

obravnavanjem te učne snovi je potrebno predznanje učencev preveriti. Skozi učenje se 

navajajo na decimalni zapis. Pomembna je postopnost. Tako v 3. razredu učenci samo berejo 

zapisane denarne vrednosti, v 4. razredu jih zapisujejo (z decimalnim zapisom). Učijo se 

seštevanja in odštevanja denarnih vrednosti, zapisanih v evrih ter centih (ustno, s pripomočki). 

Rezultat zapišejo v decimalnem zapisu. V 5. razredu denarne vrednosti v decimalnem zapisu 

seštevajo in odštevajo – tudi s pretvarjanjem. V 6. razredu decimalni zapis in računske operacije 

uvedemo formalno (Učni načrt, 2011). 
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3.2  Primeri prakse obravnavanja merskih količin 

Primere prakse bom povzela po avtorjih Van de Walle, Karp in Bay-Williams (2011). Pristop 

poučevanja vsebin iz merjenja teh avtorjev se razlikuje od pristopa, ki ga navaja Cotičeva 

(1997). 

Van de Walle idr. (2011) menijo, da morajo učenci pred merjenjem določenega predmeta 

vedeti, kaj bodo merili, saj je predmetom mogoče izmeriti različne lastnosti, na primer 

dolžino/višino/premer/globino, prostornino, ploščino, maso, čas itd. Dobro je, da učenci sami 

ugotovijo, katere lastnosti določenemu predmetu lahko izmerijo in jih tudi izmerijo. Pred 

merjenjem sta pomembna dva aktivna koraka učencev: ocenjevanje in primerjanje. Tako dobijo 

občutek za merske količine, ki jih bodo srečevali v vsakdanjem življenju. 

 

Primer dejavnosti: Učenec izmeri dimenzije 

vedra s konstantno nestandardno enoto 

Učenec mora ugotoviti, katere lastnosti 

vedra lahko izmeri in s čim: npr. višino s 

pomočjo slamice, obseg s pomočjo vrvice, 

maso s pomočjo dinamometra, prostornino z 

žogicami, ploščino dna tako, da položi vedro 

na ploščice in vidi, koliko enot bo prekrilo 

dno ipd. (Van de Walle idr., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Merjenje različnih dimenzij vedra    

     

  

Po merjenju s konstantno nestandardno enoto učenci merijo še s standardno enoto s pomočjo 

merilnih instrumentov. Številka, ki jo dobijo, dokazuje primerjavo med merjeno lastnostjo 

predmeta in enoto, ki so jo izbrali za merjenje (Van de Walle idr., 2011). 

 

V nadaljevanju bom predstavila primere prakse po posameznih merskih količinah, ki jih lahko 

učitelj uporabi pri pouku. Povzeti so po avtorju Van de Walle idr. (2011). 
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DOLŽINA 

Dolžina je po navadi prva merska količina, ki jo učenci spoznajo.  

a) Primerjanje dolžin 

Z direktno primerjavo dveh ali več dolžin bi morali otroci začeti že zelo zgodaj (Van de 

Walle idr., 2011). Sprva učenci opazujejo konkretne predmete, učence in prostor. 

Uporabljajo pridevnike, npr. dolgo, kratko, debelo, tanko, ozko, široko … Nato dolžine 

primerjajo: nižje kot, višje kot, enako dolgo kot, daljše kot … Pomembno je, da so otroci 

pri učenju aktivni, zato naj izvajajo različne aktivnosti. Dobro je, da izberemo take 

dejavnosti, pri katerih se učenci med seboj spoznavajo, npr. ugotavljajo, kateri je najvišji, 

najnižji, kateri ima najdaljšo/najkrajšo dlan itd.  

 

Primer dejavnosti: Lov na dolžino 

Ta dejavnost poteka v parih. Vsakemu damo palico/vrvico ali kateri drug predmet. 

Naloga učencev je, da v učilnici najdejo pet stvari, ki so daljše kot/krajše kot/približno 

enako dolge kot dodeljen predmet (vrvica, palica …). Predmete lahko narišejo ali jih 

zapišejo (Van de Walle idr., 2011). 

Pomembno je, da učenci primerjajo dolžine indirektno, ne v ravni vrsti. To pomeni, da 

morajo za primerjavo dveh dolžin uporabiti tretji predmet, npr. vrvico ovijejo okoli 

predmeta in iščejo tiste predmete, ki so daljši/krajši od vrvice (Van de Walle idr., 2011). 

 

Primer dejavnosti: Zvite steze 

Ta dejavnost lahko poteka zunaj. Na tla s kredo ali lepilnim trakom narišemo zvite steze. 

Naloga učencev je, da ugotovijo, katera steza je najdaljša/najkrajša/druga najdaljša 

ipd. Vsak par izmeri stezo z vrvjo, nato med seboj primerjajo izmerjene kose vrvi (Van 

de Walle idr., 2011). 

 

b) Uporaba dolžinskih merskih enot 

Učenci lahko merijo z različnimi nestandardnimi enotami. Van de Walle idr. (2011) 

predlagajo: 

– z velikanskimi odtisi nog: iz plakatov izrežeš približno 20 velikanskih odtisov nog, 

dolgih približno pol metra; 

– z vrvmi: narežeš vrvi dolžine enega metra. Te se lahko uporabljajo za merjenje dolžin 

krivih črt, npr. obsega drevesa ipd.; 
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– s slamicami za pitje: slamice lahko razrežemo na manjše dele in tako dobimo veliko 

enot za merjenje. Dele lahko med seboj povežemo z vrvico in skupek slamic je lahko 

merilo oz. merilni trak; 

– s kratkimi enotami: lego kockami, sponkami za papir. 

 

Primer dejavnosti: Oceni in izmeri 

Izberemo predmete v učilnici, ki jih bodo učenci izmerili ter enote, s katerimi bodo merili. 

Najprej dolžine ocenijo, nato jih z določenimi enotami še izmerijo. Z učenci vodimo 

razgovor o obratnem sorazmerju: če merimo z daljšimi enotami merjenja, dobimo manjše 

mersko število in obratno (Van de Walle idr., 2011). 

 

Primer dejavnosti: Spreminjanje enot 

Učenci z različnimi enotami merijo izbrano dolžino. Najprej si izberejo enoto, s katero bodo 

merili, dolžino ocenijo in nato izmerijo. To ponovijo tudi z drugimi enotami. Učitelj po tej 

dejavnosti vodi razgovor o tem, zakaj so za izbrano dolžino dobili različne rezultate, kdaj 

bi dobili enake rezultate ipd. Učitelj uvede standardne enote (Van de Walle idr., 2011). 

 

c) Izdelava in uporaba ravnila 

Uporaba standardnih enot in ravnil lahko učencem predstavlja velik izziv. Do razumevanja 

bodo najlažje prišli tako, da jih bodo izdelali sami, najprej nestandardna ravnila, nato pa 

standardna. Enote preslikajo na trak papirja tako, da začnejo na enem koncu traku. Učitelj 

vodi razgovor o tem, kaj bi bilo, če bi enote začeli označevati na sredini traku, kje začnemo 

meriti ipd. Učenci postopoma na svoja ravnila zapišejo števila, kot je prikazano na sliki 4. 

Ta zapišejo na sredino posamezne enote, tako lažje razumejo, da so zapisana števila način 

preštevanja enot.   Nato označijo ravnila še na standardni način, tj. na koncu posamezne 

enote, ravnilo postane oštevilčena črta. Z učenci nato primerjamo narejeno ravnilo s 

standardnim ravnilom. Sprašujemo jih, kakšno je, kako se ravnili razlikujeta, kakšne so 

enote posameznega ravnila, kaj pomenijo števila na ravnilu, s katerim številom se prične 

ravnilo ipd.  Učenci najprej merijo dolžine krajše od ravnila, postopoma pa preidemo na 

stopnjo, pri kateri bodo merili daljše razdalje od ravnila (Van de Walle idr., 2011).  
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Slika 4. Izdelava ravnila z razumevanjem 

 

PLOŠČINA 

V geometriji je ploščina količina, s katero opredelimo velikost geometrijskega lika. Kot velja 

za vse druge količine, morajo učenci pred merjenjem le-te razumeti pojem ploščine (Blume, 

2005). 

a) Primerjanje ploščin 

Namen primerjalnih dejavnosti je, da učencem pomagajo razlikovati med velikostjo ploskve 

in obliko, dolžino in ostalimi dimenzijami. Dolg, ozek pravokotnik ima lahko manjšo 

ploščino od trikotnika s krajšimi stranicami. Ta pojem je za učence še posebno težko 

razumljiv (Van der Walle idr., 2011). Piagetovi eksperimenti kažejo, da večina 8- ali 9-

letnikov  ne razume, da s preurejanjem ploščin v drugo obliko na velikost ploščine ne 

vplivamo (Piaget, 1976). 

Primerjanje ploščin likov je v večini primerov zahtevno. Lažji primeri so, če imata lika 

katero skupno dimenzijo ali lastnost, npr. preprostejša je primerjava dveh pravokotnikov z 

isto dolžino ali isto širino, preprostejša je primerjava dveh krogov, ki jih lahko primerjamo 

neposredno. Vendar problem primerjave ploščin likov z različno obliko še vedno ostane. 

Priporoča se razrez oblik na manjše dele, ki jih lahko sestavimo v novo obliko (Van de 

Walle idr., 2011). 

 

Enote nalepimo na  trak iz trše podlage. 

Števila pomagajo pri seštevanju enot. 
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Primer dejavnosti: Liki z različnimi oblikami in isto ploščino 

Učenci izrežejo 6 pravokotnikov enake velikosti. Prerežejo jih po diagonali in dobijo 

trikotnike. Njihova naloga je, da iz dveh trikotnikov sestavijo čim več različnih likov 

tako, da se trikotnika ujemata v stranici istih dolžin. Učencem učitelj zastavi vprašanje, 

ali so za kateri lik potrebovali več papirja, kateri lik ima največjo ploščino … (Van de 

Walle idr., 2011). 

 

Slika 5. Različne oblike likov, ista ploščina 

 

Primer: Tangram 

Tangram je sestavljanka, ki vsebuje sedem osnovnih geometrijskih likov. Uporabljena 

je lahko za različne namene. Sprva naj učenci ocenijo, kateri narisan lik je 

največji/najmanjši. Nato likom priredijo dele sestavljanke in preverijo svoje ocene (Van 

de Walle idr., 2011).  

 

Slika 6. Primerjava likov različnih oblik z liki tangrama 
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Uporaba nestandardnih ploščinskih merskih enot 

Najuporabnejše in najpogosteje uporabljene ploščinske enote za vpeljevanje ploščine so 

kvadratki. V razredu lahko za merjenje ploščine uporabimo katerokoli ploščico, gumbe, 

zamaške in tako razložimo koncept ploščine. Van de Walle idr. (2011) predlagajo naslednje 

predmete za uporabo nestandardnih enot: 

– žetone, kovance, gumbe – v začetni fazi merjenja ni potrebno, da izbrane ploščinske 

enote v celoti pokrijejo merjeno ploščino; 

– kvadrate iz lepenke – kvadrati s stranicami 20 cm so primerni za merjenje večje 

ploščine, kvadrati s stranicami 5 cm ali 10 cm pa za merjenje manjših ploščin; 

–  liste časopisnega papirja – ti so odličen primer za merjenje zelo velikih ploščin. 

 

Kot standardne enote Van de Walle idr. (2011) predlagajo naslednje predmete: 

– barvne ploščice (dolžina stranice je 1 m); 

– kartončke (dolžina stranice je 1 cm). 

 

Otroci lahko z merskimi enotami merijo ploščino določenih predmetov, npr. mize, table, knjige 

ipd. Vedeti moramo, da je pri merjenju veliko enot, ki se le delno prilegajo ploščini merjenega 

lika, vendar je naš začetni cilj ta, da učenci razvijejo idejo o tem, da ploščino lahko izmerimo s 

prekrivanjem enot. Ne smemo pozabiti na ocenjevanje ploščine pred merjenjem (Van de Walle 

idr., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Števila pomagajo pri seštevanju enot. 

Ta prostorčka skupaj 

predstavljata približno eno 

kvadratno enoto. 

Posamezen prostorček predstavlja 

približno polovico ene kvadratne enote, 

skupaj eno kvadratno enoto. 

Slika 7. Merjenje označenega lika na tleh z enako velikimi kartonskimi enotami 
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b) Merjenje ploščine 

Učenci merijo ploščine z nestandardnimi in standardnimi enotami. Preko pogovora pridejo 

do ugotovitve, da je ploščina enaka preštetim ploščinam likov, ki so jih polagali na merjeni 

lik (Van de Walle idr., 2011). 

 

PROSTORNINA 

Prostornina je količina, ki nam pove, koliko je tridimenzionalno telo »veliko« (Van de Walle 

idr., 2011).  

a) Primerjanje prostornin 

Primerjalne dejavnosti prostornin so zahtevne. Po navadi prostornino teles in posod 

primerjamo posredno. Najlažja primerjava prostornin je primerjava prostornin posod za 

tekočine. V eno posodo lahko vlijemo tekočino, ki jo lahko prelijemo v drugo posodo (Van 

de Walle idr., 2011). 

 

Primer dejavnosti: Razvrščanje posod glede na prostornino 

Učencem damo različne posode. Eno od njih označimo. Njihova naloga je, da ugotovijo, 

katera posoda drži manj, katera več in katera približno enako kot označena posoda. 

Pripravimo jim dva učna lista, na katerem so naštete/narisane posode. Prvi naj služi 

oceni učencev, drugi pa dejanskim meritvam. Posode lahko učenci izmerijo s 

fižolom/rižem/stiropornimi kroglicami. Zagotoviti jim moramo polnilo, zajemalke in 

lijake. Priporočljivo je delo v parih. Na koncu z učenci diskutiramo o tem, kako so 

ocenili prostornino posod, npr. ali se jim je zdelo, da posode okroglih oblik držijo več 

ipd. (Van de Walle idr., 2011). 

 

Slika 8. Primerjanje prostornin s fižolom  
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b) Uporaba prostorninskih merskih enot in merjenje prostornin 

Obstajata dva načina merjenja prostornine: z votlimi merami in kubičnimi merskimi 

enotami. Za kubične mere uporabljamo predmete (lesene kocke, teniške žogice), ki služijo 

kot polnilo za merjenje prostornine posode. Drugi način merjenja je z votlimi merami. 

Manjšo posodo napolnimo s polnilom in ga pretresemo/prelijemo v merjeno posodo. Ta 

postopek ponavljamo, dokler ni merjena posoda polna. Van de Walle idr. predlagajo 

primere polnila za merjenje z nestandardno enoto:  

– medicinske posode za tekočine, 

– plastične kozarce in posode različnih velikosti, 

– lesene kocke različnih oblik (če jih imaš veliko in so enake velikosti). 

Učenci lahko merijo prostornino z majhnimi delci ali tekočino (npr. vodo). Ta polnila se 

uporabljajo tudi v kuhinji in laboratorijih. Učenci raziskujejo kuharske recepte, se 

seznanjajo s standardnimi enotami ter jih ob tem uporabljajo (Van de Walle idr., 2011). 

 

MASA 

Sprva se je z učenci dobro pogovoriti o razlikah med maso in težo. Najpogostejša napaka pri 

izražanju je, da namesto besede »masa« uporabimo besedo »teža«. Masa je skalar in jo merimo 

v kilogramih, teža pa je vektor in jo merimo v Newtonih. Masa je lastnost telesa. Ne more 

spremeniti lege in hitrosti telesa. Vse, kar se izraža z mersko enoto kilogram in njegovimi 

desetiškimi mnogokratniki (dekagram, gram, tona …), je masa in ne »teža«. Teža pa je drugo 

ime za silo. Zato je masa telesa na Luni enaka masi telesa na Zemlji. Sila teže pa je na Luni le 

1/6 sile teže na Zemlji (Škrbić in Rozoničnik, 2013). 

 

a) Primerjanje mas 

Mase dveh predmetov je najlažje primerjati tako, da v eni iztegnjeni roki  pred sabo držimo 

en predmet in v drugi drugega.  Učencem približamo pomena besednih zvez »tehta več 

kot« in »težji«.  Ko učenci izkusijo težkanje predmetov z rokami, vpeljemo merilni 

instrument. Najprej ravnovesno tehtnico, ki je sorodna predhodni dejavnosti. Predmet z 

večjo maso se spusti nižje. Nato vpeljemo še merjenje z vzmetno tehtnico, ki deluje na 

podoben način – težji predmet se spusti nižje (Van de Walle idr., 2011). 
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Primer dejavnosti: Iskanje predmetov s podobno maso 

Učenci izberejo predmet in ga položijo na eno stran ravnovesne tehtnice. Njihova 

naloga je, da poiščejo predmet s podobno maso in poskušajo na tehtnici vzpostaviti 

ravnovesje (Van de Walle idr., 2011). 

 

b) Uporaba enot za maso in merjenje 

Učenci najprej merijo maso z nestandardnimi enotami, s predmeti, ki imajo enako maso. 

Za predmete z zelo majhno maso so primerne sponke za papir, plastične kocke, kovanci 

ipd., za predmete z večjo maso pa kovinske podložke, vijaki ipd. S tem učenci hitreje 

usvojijo pojma »težji« in »lažji«. Kasneje vpeljemo standardne enote. Učenci merijo maso 

z utežmi (Van de Walle idr., 2011). 

 

Primer dejavnosti: Merjenje z ravnovesno tehtnico ali vzmetno tehtnico 

V eno posodo tehtnice damo predmet, ki ga želimo stehtati, na drugo stran pa nalagamo 

uteži, da se obe strani tehtnice izravnata. Z vzmetno tehtnico merimo tako, da najprej 

izmerimo raztezek vzmeti.  Ko v merilno posodo damo predmet, raztezek označimo. Nato 

postopek ponovimo z utežmi tako, da je vzmet enako raztegnjena kot takrat, ko smo v 

merilno posodo položili predmet. Uporabljene mase uteži seštejemo. Tako določimo 

maso merjenega predmeta (Van de Walle idr., 2011). 

 

ČAS 

Čas je drugačna merska količina od ostalih, ki jih obravnavamo na razredni stopnji. Razlikuje 

se po tem, da ga ne moremo videti ali čutiti, zato imajo učenci večkrat težave pri razumevanju 

enot te količine. Razlikuje se tudi po tem, da nima desetiškega sistema za pretvarjanje med 

posameznimi časovnimi enotami (Van de Walle idr., 2011). 

 

a) Primerjanje časa 

Čas lahko primerjamo glede na trajanje določenega dogodka; kdaj se je ta pričel in kdaj 

končal. Da bi učenci lažje razumeli količino časa, naj primerjajo dogodke, ki trajajo 

različno dolgo. Če se dva pričneta istočasno in se eden konča pred drugim, je drugi trajal 

dlje od prvega. Za razumevanje trajanja časa pa je dobro, da izberemo tudi dogodka, ki se 

ne pričneta istočasno (Van de Walle idr., 2011). 
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b) Uporaba enot in merjenje 

Učenci najprej merijo čas z nestandardnimi enotami. Npr. trajanje dogodka lahko izrazijo 

s številom nihajev teniške žogice, ki visi s stropa na dolgi vrvici. Druga možnost je, da 

štejejo kapljice, ki enakomerno kapljajo iz pipe (Van de Walle idr., 2011). 

 

 

Slika 9. Nihaj žogice kot uporaba merske enote za čas 

 

Učenci se morajo naučiti tudi merskih enot za čas: sekunde, minute, ure in pridobiti 

občutek za trajanje časovnih enot. Tega lahko pridobijo tako, da si skozi dan zapisujejo 

trajanje določenih aktivnosti, ki jih izvajajo, npr. umivanje zob, večerjanje, pot v šolo, čas 

reševanja domačih nalog ipd. (Van de Walle idr., 2011). 

 

 

DENAR 

Van de Walle idr. (2011) navajajo različne ideje in spretnosti za začetne razrede:  

– prepoznavanje kovancev,  

– prepoznavanje in uporaba valut,  

– štetje in primerjanje vrednosti denarja,  

– oblikovanje enakovredne vsote denarja z različnimi kovanci, 

– nabor kovancev/bankovcev za dano vsoto, 

– menjava denarja, 

– reševanje problemskih nalog, povezanih z denarjem. 

 

Pomembno je, da se učenci učijo pretvarjati ob primerih iz vsakdanjega življenja. 
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a) Prepoznavanje kovancev in bankovcev 

Učenci morajo najprej prepoznati vrednost kovancev in bankovcev (10 centov, 1 evro ipd.). 

 

b) Seštevanje vrednosti kovancev in bankovcev 

 

Primer dejavnosti: zbirka kovancev/bankovcev za določeno vsoto 

Učenci narišejo ali zapišejo primere zbirk kovancev/denarja, da dobijo določeno vsoto. 

Oblikujejo lahko več možnosti. 

 

 

Slika 10. Primer modela blagajne za seštevanje kovancev in bankovcev  

 

 

c) Menjava 

Učenci menjajo modele kovancev in bankovcev, vendar morajo pri sebi vedno imeti enako 

vsoto denarja. 
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4  PROJEKTNO DELO 

Projektno delo je metodični postopek. Preko takega načina dela se učenci učijo razmišljati, 

pridobivajo spretnosti in potrebe za tako vrsto dela, razvijajo različne sposobnosti, rešujejo 

različne problemske situacije in izgrajujejo svoje znanje (Novak idr., 2009).  

Novakova idr. (2009) navajajo, da je projektno delo sestavljeno iz štirih korakov: 

1. korak: oblikovanje pobude in končnega cilja, 

2. korak: načrtovanje izvedbe, 

3. korak: uresničitev cilja, 

4. korak: evalvacija izvedbe. 

Osnova projektnega dela je učenje. To lahko poteka zavestno, načrtno ali spontano. Vsaka 

dejavnost temelji na spodbudi in samoaktivnosti udeležencev. Ti med seboj sodelujejo in za 

večino je tak način dela zanimiv. Izvajamo ga lahko v okviru rednega pouka, med podaljšanim 

bivanjem v šoli, pri samostojnem učenju in pri interesnih dejavnostih. Sodelujejo lahko vsi, ki 

si tega želijo. Projektno delo je primerno za vse starostne skupine. Vodja projektnega dela je 

oseba, ki udeležence usmerja in je usposobljena za pedagoško vodenje  (Novak idr., 2009). 

VLOGA IN POMEN PROJEKTNEGA DELA 

Udeleženci pri izvajanju projektnega dela ob pomoči in spodbudi vodje usvajajo različna 

znanja, sposobnosti, navade in vrednote. Z aktivnim sodelovanjem pri njem razvijajo svoje 

potenciale. Ker ga izvajajo skupaj, se osebnostno razvijajo. Učijo se komuniciranja in 

sodelovanja, spoštovanja, samostojnega in kritičnega presojanja ter ustvarjalnega reševanja 

nalog (Novak idr., 2009). 

LASTNOSTI PROJEKTOV 

Projekte ločimo glede na velikost: veliki, srednji in majhni. Velikost projekta je odvisna od 

trajanja izvedbe, števila udeležencev in obsega tematike. Majhni trajajo od nekaj ur do nekaj 

dni, srednji okoli enega tedna, veliki pa mesec ali več. Meje niso jasno določene. V majhnih 

projektih sodeluje do 30 učencev, v srednjih več kot 30, v velikih pa je lahko vključenih več 

ustanov/organiziranih skupin/inštitucij.  Tudi tu meje niso strogo določene (Novak idr., 2009). 
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TEMELJNO VODILO PRI PROJEKTNEM DELU 

Projektno delo se razlikuje od tradicionalnega izvajanja pouka. Učitelj je pri projektnem delu 

pobudnik, usmerjevalec in spodbujevalec aktivnosti učencev. Ti so aktivni izvajalci vseh 

dejavnosti. Ob spodbudah učitelja sami izbirajo cilje projektnega dela, načrtujejo potek, 

presojajo svoje predloge, se samostojno odločajo za izvajanje posameznih nalog, med seboj 

sodelujejo, si pomagajo, rešujejo konflikte … (Novak idr., 2009; Novak, 1990). Težišče 

projektnega dela je na spodbujanju ustvarjalnega mišljenja, razumevanju, kritični presoji 

informacij, medsebojnem spoštovanju. Vodja projektnega dela mora prisluhniti vsakemu 

posamezniku, mu krepiti samozavest in delovno motivacijo (Novak idr., 2009). 

 

NAČELA PROJEKTNEGA DELA 

Po Novakovi idr. (2009) sem povzela načela projektnega dela. 

– Ciljna usmerjenost 

Ko se izvajalci dogovorijo za temo, se morajo dogovoriti še za končni cilj. Ta bo 

osmislil njihovo izvajanje projektnega dela in usmeril dejavnosti. 

– Tematsko problemski pristop 

Tema mora biti udeležencem že delno znana. Predhodno znanje jih k sodelovanju pri 

projektnem delu hitreje pritegne.  

– Življenjskost 

Tema projektnega dela mora biti udeležencem znana, izhajala naj bi iz vsakdanjega 

življenja. Videti morajo smiselnost in uporabno vrednost zastavljenih ciljev. 

– Odprtost in prožnost 

Med projektnim delom je delno dovoljeno spreminjanje in dopolnjevanje tematike, če 

se končni cilj ne spremeni in če prispeva k obogatitvi projektnega dela. 

– Načrtnost 

Projektno delo je potrebno natančno načrtovati – vse dejavnosti in postopke. Z 

doslednim izvajanjem projektnega dela se ne bomo oddaljili od končnega cilja, pač pa 

ga dosegli. 

– Spoštovanje razvojnih in individualnih razlik med udeleženci 

Udeleženci se med seboj razlikujejo po sposobnostih, potrebah, interesih, značaju in 

drugih lastnostih. Te razlike je potrebno spoštovati. 
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– Spodbujevalni stil dela 

Vodja svojih misli, predlogov in ciljev udeležencem ne vsiljuje. Z udeleženci vodi 

razgovor, jih spodbuja k razmišljanju, dajanju pobud in izražanju pomislekov. Vsak 

predlog skupaj kritično vrednotijo. 

– Poudarek na aktivnem sodelovanju udeležencev 

Udeleženci so pri izvajanju projektnega dela izvajalci. Aktivni so pri vseh dejavnostih. 

Vodja je le usmerjevalec, ki spremlja potek izvajanja. Če vidi, da so izvajalci naleteli 

na oviro, jim svetuje in pomaga. 

– Sinergija 

Vodja projektnega dela mora udeležence spodbujati k sinergičnemu delovanju. 

Pomembno je medsebojno sodelovanje vseh članov, med seboj morajo biti usklajeni. K 

dobremu počutju in pripadnosti skupini pripomorejo prijateljstvo, solidarnost, 

medsebojna pomoč, dopolnjevanje. Dobro počutje pozitivno vpliva na uspešnost 

skupine.  

– Težišče pozornosti na procesu izvedbe projektnega dela 

Pozornost izvajalcev in opazovalcev je praviloma usmerjena h končnemu cilju. Pogosto 

so vmesne etape za zunanje opazovalce nevidni del projektnega dela, saj jim je po 

navadi predstavljen le končni rezultat. Pomemben je celoten potek dela, saj se 

udeleženci učijo misliti, delati projektno. Razvijajo tudi različne interese, sposobnosti, 

pridobivajo izkušnje, znanja. Težišče pozornosti vodje projektnega dela je na procesu – 

spremlja počutje udeležencev, motiviranost, medsebojne odnose, odkriva interese 

udeležencev, njihove sposobnosti, karakter. Opazovanje mu omogoča vplivanje na 

njihovo obnašanje, na odnose v skupinah. Na koncu projektnega dela je za udeležence 

poučna etapa samorefleksija. Svoje delo kritično ovrednotijo – dobre strani in 

pomanjkljivosti. 

– Celostni razvoj osebnosti 

Človekov razvoj je v veliki meri odvisen od okolja, v katerem se nahaja. Oseba svet 

doživlja in se nanj odziva. Zato tudi projektno delo vpliva na celostni razvoj 

posameznika. 
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MOTIVIRANOST UDELEŽENCEV ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTNEM DELU 

Za izvajanje projektnega dela so potrebni udeleženci. Te je potrebno pridobiti, jih ustrezno 

motivirati. Sodelovanje  pri izvajanju projektnega dela zahteva napor (miselni in delovni), s 

katerim se marsikdo ni pripravljen spoprijeti. Če so pobudniki za projektno delo udeleženci 

sami, teh problemov po navadi ni. Če pa je pobudnik kdo drug, ima vodja projektnega dela 

lahko težko nalogo – kako udeležence motivirati. Skrivnost je v poznavanju njihovih interesov 

in potreb. Pomembno je, da pri izvajanju projektnega dela prevladuje pozitivna čustvena klima. 

Udeleženci se morajo počutiti sproščene in svobodne pri razmišljanju in dajanju predlogov.  

Motiviranost mora vodja vzdrževati do konca projektnega dela. Med izvajanjem lahko nekateri 

člani postanejo preveč glasni, egocentrični in vsiljivi. Priporočljivo je, da vodja v takem primeru 

skupaj z udeleženci postavi pravila vedenja. Ta naj bodo kratka, jasna, vsem razumljiva. 

Prikazana naj bodo na vidnem mestu (npr. na plakatu).  Med projektnim delom se lahko 

dopolnjujejo oz. spreminjajo. V primeru kršitve pravil lahko sledi kazen, ki naj bo učinkovita. 

Dobro klimo je priporočljivo ustvarjati tudi s pohvalami in priznanji za dobro opravljeno 

delo/dober predlog ipd. Če so pohvale izrečene javno ali zapisane na vidnem mestu, imajo velik 

učinek. Vodja poskuša za vsakega posameznika najti pohvalo (Novak idr., 2009). 

NASLOV PROJEKTNEGA DELA 

Naslov projektnega dela bi moral biti tak, da napoveduje vsebino projektnega dela in kaj želijo 

izvajalci doseči. V naslovu projektnega dela morata biti nakazana tema in končni cilj, zato je 

smiselno, da ga izberemo po določitvi teme in končnega cilja; med izdelavo idejne skice ali po 

njej.  Oblikovan je lahko vprašalno, akcijsko ali tematsko (Novak idr., 2009). 

ZGRADBA IN RAZČLENITEV PROJEKTNEGA DELA PO ETAPAH 

Projektno delo je sestavljeno iz več komponent – etape si sledijo v določenem zaporedju. 

Povzela sem jih po Novakovi idr. (2011). 

1. ETAPA: Nastajanje pobude oziroma ideje s končnim ciljem 

Pobudnik je lahko vodja projektnega dela ali pa izvajalci, starši oz. kdorkoli, ki je za 

izvedbo projektnega dela zainteresiran. Prva etapa je sestavljena iz več korakov: nastajanje 

pobude, oblikovanje ene ali več tem, izbor ene teme in določitev končnega cilja. 

Nastajanje pobude vsebuje spodbujanje k aktivnemu razmišljanju o temi. Če jo izbere 

vodja, sodelujejo udeleženci pri oblikovanju dokončne teme. Ko je ta določena, je 

določena tudi njena vsebina. Pomembno je, da je ta življenjska, udeležencem že nekoliko 
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znana, smiselna in zanimiva. Nato se določi še končni cilj. Določijo ga izvajalci skupaj z 

vodjo. Preverljiv mora biti z rezultati, ki jih udeleženci ugotovijo do konca projektnega 

dela. Po določitvi teme in končnega cilja se lahko dogovori še za naslov projektnega dela 

(Novak idr., 2009). 

 

2. ETAPA: Oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami 

Vodja ima svoje vzgojno-izobraževalne cilje, ki niso vedno enaki ciljem izvajalcev 

projektnega dela. Postaviti si mora toliko ciljev, kolikor jih lahko realizira med projektnim 

delom. Vloga izvajalcev je, da razmišljajo skupaj z vodjo, predlagajo in se dogovorijo o 

dejavnostih, ki jih bodo opravljali med projektnim delom. Vodja skrbi, da pri oblikovanju 

idejne skice sodelujejo vsi. Vodi jih z vprašanji in s podvprašanji, jih spodbuja k 

razmišljanju, usmerja pozornost na vire, v katerih bi dobili primerne podatke. Vodi jih z 

različnimi tehnikami. Povzeto po H. Novak idr. (2009): 

– pri iskanju rešitev in predlogov jih spodbuja in usmerja z vprašanji in s 

podvprašanji: 

– sproži nevihto idej; 

– usmerja jih k pisanju predlogov na listke; 

– razdeli jih v manjše skupine. Te pripravijo svoje predloge in jih ustno ali pisno 

posredujejo; 

– spodbuja in usmerja jih pri zbiranju informacij doma, v knjižnici, muzeju, v naravi; 

– pri obravnavi snovi med poukom jih spodbuja k razmišljanju, kako bi lahko 

obravnavano učno snov med projektnim delom še poglobili. 

Vse predloge in ideje zapišejo na vidno mesto (tablo, pano, plakat ipd.). Ko so zbrani, se 

dogovorijo o kriterijih za sprejem oz. zavrnitev predloga. Novakova idr. predlagajo 

naslednje kriterije: 

– ali predlagana aktivnost prispeva k uresničitvi končnega cilja; 

– ali je predlagana dejavnost materialno in časovno uresničljiva; 

– ali so udeleženci dejavnost sposobni izpeljati in se zanjo zanimajo. 

Dejavnosti pregledajo in izberejo najustreznejše, ostale pa izločijo.  

 

Idejna skica je lahko zasnovana v obliki preglednice ali miselnega vzorca – ta vsebuje 

naslov projektnega dela in končni cilj ter sprejete aktivnosti, s katerimi bodo udeleženci 

dosegli delne cilje. Pomembno je, da je skica pregledna in da so aktivnosti jasno 
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oblikovane. Tako bo v naslednji etapi lažje izdelati načrt. Lahko je slikovno opremljena, 

kar omogoča  hitrejši vpogled v tematiko projektnega dela (Novak idr., 2009). 

 

3. ETAPA: Načrtovanje izvedbe 

Po oblikovani idejni skici sledi načrtovanje izvedbe dejavnosti. Novakova idr. (2009) 

navajajo, da je potrebno načrtovati zlasti:  

– kdo bo posamezne naloge izvajal, 

– kateri sodelavci bodo pri nalogah sodelovali, 

– čas in trajanje izvajanja posamezne naloge, 

– prostor/kraj izvajanja nalog, 

– postopke, metode in tehnike, ki jih bodo izvajalci uporabljali, 

– pripomočke in sredstva, ki jih bodo uporabili pri izvajanju določene naloge. 

 

Načrt je lahko izdelan v obliki preglednice ali miselnega vzorca, biti mora pregleden in na 

vidnem mestu, da lahko udeleženci ves čas spremljajo uresničevanje ciljev. Dobro je, da 

si vsak izvajalec idejno skico in načrt prepiše na list in označi naloge, ki jih bo prevzel. 

Pri načrtovanju morajo sodelovati vsi udeleženci. Če kdo tega noče, ga ne silimo. Vodja 

se z njim dogovori, kaj bo med tem počel. Kljub temu mora učno temo obdelati tudi on, 

individualno ali znotraj projektnega dela (Novak idr., 2009). 

 

Pri izdelavni načrta je priporočljivo še enkrat zapisati naslov projektnega dela, končni cilj 

in delne cilje oz. naloge. Vsaka naloga naj ima pregledno zapisano podrobnejšo izvedbo 

načrta (kdo, s kom, kdaj, kje, kako, s čim …). Vodja udeležence pri načrtovanju spodbuja, 

jih usmerja in jim svetuje, če potrebujejo pomoč (Novak idr., 2009). 

 

4.  ETAPA: Izvedba načrta 

Ko je načrt projektnega dela narejen, se izvajalci lotijo izvajanja načrtovanih nalog. Vodja 

jih pri tem spremlja, usmerja, svetuje. Skrbi za motiviranost udeležencev. Če naletijo na 

ovire, jim pomaga. Za dobro počutje udeležencev skrbi s pohvalami, šalami ipd. Med 

izvajalci ne dela razlik, jih ne žali. Spodbuja jih, da ga sprašujejo o stvareh, ki jih zanimajo 

ali jim niso razumljive. Vodja mora podati jasne odgovore. Njihove predloge pohvali. Od 

izvajalcev pričakuje doslednost – to najlažje doseže z lastnim zgledom. Neprimerno 
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obnašanje ustavi, poskuša ugotoviti vzroke takega načina vedenja. S težavnim učencem 

se pogovori. Skupaj z njim poskuša rešiti problem. 

 

Vodja mora biti dosleden in pravičen do vseh, upošteva naj individualne razlike vsakega 

posameznika. Prizadeva naj si poiskati dobre lastnosti udeležencev. Od njih naj pričakuje, 

da so vestni in odgovorni pri opravljanju svojih nalog – pričakovanja bodo obrodila 

sadove, če jim bo zgled on sam. Če bo optimističen, bo pozitivno vplival na razredno 

klimo.  

 

Naloga vodje je, da izvajalce spodbuja in usmerja k čim bolj samostojnemu pridobivanju 

znanja. Zato jih je potrebno naučiti učinkovitega učenja. Vodja jih lahko napoti v 

knjižnico, jim svetuje pri iskanju informacij v leksikonih, enciklopedijah, priročnikih. 

Nauči jih, kako biti učinkovit pri zbiranju informacij preko pogovora – kako postavljati 

jasna vprašanja, kako odgovore beležiti, katere informacije zabeležiti ipd. Iskane 

informacije lahko najdejo tudi z brskanjem po spletnih straneh. Izvajalci se med 

izvajanjem nalog učijo pravilno in varno ravnati z različnim orodjem in materiali. Vodja 

mora skrbeti, da se izvajalci od končnega cilja ne oddaljijo. Med projektnim delom beleži 

zanimivejša opažanja izvajalcev. Zapiše tudi pomisleke, predloge, ki jih lahko uporabi pri 

evalvaciji projektnega dela (Novak idr., 2009). 

 

5. ETAPA: Predstavitev dosežkov 

Po izvedenih načrtovanih dejavnostih se predstavijo dosežki projektnega dela. Po navadi 

so to konkretni rezultati, ki so merljivi.  Predstavijo se lahko na različne načine: s kvizom, 

predstavitvijo rešenega problema, z razstavo, s kulturno prireditvijo, športno prireditvijo 

ipd. Pri predstavitvi dosežkov naj bo prikazan celoten potek projektnega dela, ne samo 

končni produkt. Predstavitev naj bo pregledna. Z reprezentacijo rezultatov se projektno 

delo zaključi. V zaključnem delu se udeleženci in izvajalci predstavijo.  O projektnem 

delu posredujejo osnovne podatke: 

– »kdo so bili izvajalci projektnega dela (število, razred, starost izvajalcev), 

– kdo je bil vodja projekta, 

– kdo so bili sodelavci in koliko jih je bilo, 

– od kdaj do kdaj je projekt potekal, 

– kje je projekt potekal.« (Novak idr., 2009, str. 52) 
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6. ETAPA: Ovrednotenje dosežkov in celotnega poteka izvedbe projektnega dela – 

evalvacija  

Projektno delo se zaključi z ovrednotenjem dosežkov in celotnega poteka izvedbe 

projekta. Dobro je, da ga ovrednotijo vsi sodelujoči pri projektu: izvajalci, vodja in ostali, 

ki so spremljali potek projekta. Ovrednotiti je potrebno celoten potek projektnega dela, 

tudi postopke, s katerimi so udeleženci prišli do končnega cilja (Novak idr., 2009). 

 

Ocenjevanje in samoocenjevanje udeležencev: Pomemben del projektnega dela je tudi 

lastni vtis udeležencev in doživetja. Njihove izjave razkrivajo njihovo počutje med 

izvajanjem projektnega dela, odnos do vsebine, ki so jo obravnavali, lastno učinkovitost, 

ugotovitve, do katerih so prišli. Svoje mnenje o projektnem delu lahko izrazijo na različne 

načine; pisno ali ustno. Odvisno je tudi od starosti otrok. Mlajše, ki še nimajo razvitih 

bralnih zmožnosti, vodja sprašuje, z njimi vodi razgovor in zbira vtise. Pogovor lahko 

snema ali zapisuje. Starejši udeleženci lahko svoje vtise, ocene, ugotovitve, poglede, 

pripombe, predloge izrazijo pisno; z reševanjem anketnih vprašalnikov, z zapisi, 

anekdotam ipd. Način vrednotenja je odvisen tudi od velikosti projektnega dela in pogojev 

dela. Pri vrednotenju še vedno poteka učni proces. Udeleženci se učijo komunicirati, se 

poslušati, biti strpni do drugače mislečih, utemeljevati lastne poglede, ločevati bistveno 

od nebistvenega ipd. (Novak idr., 2009). 

 

Ocena vodje projektnega dela: Vodja poda splošno oceno celotnega projektnega dela. 

Ovrednoti tudi ravnanje udeležencev med izvajanjem dejavnosti – oceni njihov razvoj v 

znanju, spretnostih, sposobnostih. Ocena vedenja in razvoja udeležencev je podobna 

opisni oceni, kriterije pa običajno določi vodja. Smiselno je, da si vodja v posebno mapo 

vpisuje vtise in ocene vsakega posameznika posebej, tako svoja opažanja ne pozabi 

(Novak idr., 2009). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 Opredelitev problema 

V empiričnem delu magistrskega dela sem raziskovala, ali bodo učenci usvojili učne cilje iz 

učnega načrta iz vsebin iz merjenja, če jih obravnavamo skozi projektno delo v povezavi s 

poklici in jim tako učenje teh vsebin osmislimo. Za ta raziskovalni problem sem se odločila, 

ker sem med svojo študijsko prakso na osnovni šoli opazila, da imajo učenci 5. razreda težave 

pri pretvarjanju merskih enot in računanju z njimi. Težave imajo tudi pri predstavah o količinah. 

Pogosto se ne zavedajo pomembnosti in uporabnosti merjenja v vsakdanjem življenju (tudi pri 

opravljanju poklicev). Na podlagi pogovorov z učiteljicami sem ugotovila, da se vsebine iz 

merjenja obravnavajo frontalno, zaradi pomanjkanja časa učenci praktično merijo količine v 

omejenem obsegu. Pogosto ne pridobijo dovolj izkušenj z merskimi količinami in so posledično 

njihove predstave o njih slabše. Preko projektnega dela, ki je temeljil na razumevanju vsebin iz 

merjenja, so učenci veliko merili in tako pridobili izkušnje z merjenjem ter razvili predstave o 

merskih količinah.  

 

5.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrskega dela je bil raziskati, analizirati in evalvirati učinkovitost projektnega dela 

za obravnavanje merskih količin v 5. razredu, ki je temeljil na povezovanju količin s poklici v 

smislu uporabnosti posameznih merskih količin pri opravljanju posameznih poklicev. 

Glede na problematiko so bili cilji empiričnega dela naslednji: 

C 1: Ugotoviti, ali poučevanje vsebin iz merjenja preko projektnega dela v povezavi s 

poklici učencem učno snov približa, jo naredi razumljivejšo in bolj smiselno. 

C 2: Ugotoviti, kolikšen je napredek učencev v znanju po obravnavi snovi vsebin iz 

merjenja preko projektnega dela v povezavi s poklici. 

C 3: Ugotoviti, kakšna so stališča učencev do obravnavanja učne snovi iz merjenja preko 

projektnega dela. 

C 4: Ugotoviti, ali obstajajo razlike med dečki in deklicami glede stališč do projektnega 

dela pri obravnavi vsebin iz merjenja. 
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5.3 Raziskovalna metoda 

V magistrskem delu sem uporabila evalvacijsko raziskovanje. Izvedla sem dve anketi, eno pred 

projektnim delom (priloga A) in eno po projektnem delu (priloga B), s katerima sem ugotovila, 

kakšna so stališča učencev do obravnavanja učne snovi iz merjenja preko projektnega dela ter 

ugotovila, ali obstajajo razlike med dečki in deklicami glede stališč do projektnega dela pri 

obravnavi vsebin iz merjenja. S preizkusoma znanja (priloga C in priloga D) sem ugotovila, 

kolikšen je napredek učencev v znanju po obravnavi snovi vsebin iz merjenja preko projektnega 

dela v povezavi s poklici.  

 

5.4 Vzorec 

V raziskavo so bili vključeni učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne osnovne 

šole. Raziskava je bila izvedena na podlagi priložnostnega vzorca. Sodelovalo je 21 učencev – 

10 dečkov in 11 deklic.  

 

Graf 1: Delež dečkov in deklic, ki je sodelovalo pri raziskavi 

 

Za sodelovanje pri raziskavi in za objavo fotografij učencev v magistrskem delu sem pridobila 

privolitev staršev oz. skrbnikov.  

 

 

dečki deklice
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5.5 Merski instrumentarij  

PREIZKUSA ZNANJA  IZ MERJENJA IN MERSKIH ENOT 

S preizkusoma znanja sem ugotovila razliko v znanju učencev o merskih količinah pred in po 

izvedenem učnem pristopu. S preizkusom znanja pred izvedenim pristopom (priloga C) sem 

ugotovila predznanje učencev iz vsebin merjenja, s preizkusom znanja po izvedenem pristopu 

(priloga D) pa sem ugotovila napredek pri oceni merskih količin, pri pretvarjanju merskih 

količin, pri računanju s količinami in pri uporabi znanja skozi reševanje besedilnih nalog, ki so 

povezane z realnimi življenjskimi situacijami. Preizkus znanja je bil sestavljen iz 19-ih nalog. 

Pri oblikovanju teh sem izhajala iz ciljev učnega načrta. Preizkus je bil sestavljen iz šestih 

sklopov. Naloge od 1 do 4 so preverjale znanje učencev o dolžini, naloge od 5 do 8 so preverjale 

znanje učencev o masi, naloge od 9 do 11 so preverjale znanje učencev o prostornini, naloge 

od 12 do 15 so preverjale znanje učencev o času, nalogi 16 in 17 sta preverjali znanje učencev 

o denarju, nalogi 18 in 19 pa znanje učencev o ploščini. 

Preizkus znanja je zajemal naloge kratkih odgovorov, naloge izbirnega tipa in naloge, ki 

zahtevajo odgovor v obliki računskih postopkov. Objektivnost izvedbe sem zagotovila tako, da 

so vsi učenci pisali preizkus znanja 45 minut med poukom matematike. Pri ocenjevanju sem 

bila nepristranska, točkovala sem po naprej zastavljenih kriterijih. 

 

ANKETNA VPRAŠALNIKA 

Za raziskavo sem sestavila dva anketna vprašalnika. S prvim (priloga A) sem ugotavljala, kako 

pomembno se zdi učencem znanje o merjenju in merskih enotah (1. naloga), ali mislijo, da bodo 

to znanje v življenju potrebovali (2. naloga), ali mislijo, da bodo znanje o merskih enotah 

uporabljali pri opravljanju poklica (3. naloga) ter kateri poklici jih zanimajo (4. naloga). S 5. 

nalogo sem pridobila mnenja učencev o tem, katera znanja iz merjenja so potrebna za 

opravljanje določenega poklica.  

V drugem anketnem vprašalniku (priloga B) so bile prve tri naloge enake nalogam v prvem 

anketnem vprašalniku. S 4. in 5. nalogo pa sem ugotovila, kakšno je mnenje dečkov in deklic o 

projektnem delu. 

Anketna vprašalnika sta zajemala naloge ocenjevalnih lestvic, naloge kratkih odgovorov, 

naloge izbirnega tipa in odprta vprašanja. Vprašalnika sta bila anonimna. 
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5.6 Postopek zbiranja podatkov, potek dela 

Na osnovni šoli, kjer sem opravljala prakso, sem osebno zaprosila ravnatelja za možnost 

izvajanja raziskave v 5. razredu. Po odobritvi sem se z učiteljico 5. razreda dogovorila o času 

izvajanja raziskave. Vse učence sem seznanila z raziskavo in jih obvestila o njenih ciljih. 

Učencem sem razdelila soglasja za privolitev staršev oz. skrbnikov za sodelovanje pri raziskavi 

in za objavo fotografij učencev v magistrskem delu.  Z raziskavo sem pričela maja 2015. Učenci 

so najprej izpolnili prvi anketni vprašalnik (priloga A) in rešili prvi preizkus znanja (priloga C). 

Učencem sem pred tem podala natančna navodila za izpolnjevanje oz. reševanje. Projektno delo 

smo začeli izvajati v začetku junija med urami matematike, v predurah in med razrednimi 

urami. Med izvajanjem sem učence opazovala in beležila njihove odzive. Po projektnem delu 

so učenci izpolnili še drugi anketni vprašalnik in rešili drugi preizkus znanja.   

Oris projektnega dela po etapah: 

1. ETAPA: Nastajanje pobude oziroma ideje s končnim ciljem 

Pobudnik za projektno delo sem sama. Določila sem temo: vsebine iz merjenja v povezavi 

z različnimi poklici. Ta je življenjska, udeležencem že nekoliko znana in smiselna. Skupaj 

z učenci bomo določili končni cilj ter naslov projektnega dela. Na tablo bom zapisala 

naslove, ki  jih bodo predlagali učenci. Na koncu se bomo skupaj odločili za naslov 

projektnega dela.   

2. ETAPA: Oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami 

Z učenci bomo oblikovali idejno skico in jo zapisali na tablo. Dogovorili se bomo o 

dejavnostih, ki jih bodo opravljali med projektnim delom. Skrbela bom, da bodo pri 

oblikovanju idejne skice sodelovali vsi. Postavljala jim bom vprašanja in jih spodbujala k 

razmišljanju.  

3. ETAPA: Načrtovanje izvedbe 

Z učenci bomo naredili načrt izvedbe dejavnosti: kdo bo posamezne naloge izvajal, čas in 

trajanje izvajanja posamezne naloge, prostor izvajanja nalog, pripomočke, ki jih bodo 

izvajalci uporabljali. Načrt bomo oblikovali kot miselni vzorec.  

4.  ETAPA: Izvedba načrta 

Ko bomo oblikovali načrt projektnega dela, se bomo lotili izvajanja nalog. Pred samim 

začetkom bom učencem predstavila rezultate izpolnjenega prvega anketnega vprašalnika 

in preizkusa znanja. Učence bom opomnila na cilje projektnega dela. Ti so: utrditi in 

razširiti znanje iz vsebin iz merjenja; napredovati pri oceni merskih količin, pri 

pretvarjanju merskih količin, pri računanju s količinami in pri uporabi znanja skozi 
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reševanje besedilnih nalog, ki so povezane z realnimi življenjskimi situacijami. Z metodo 

razgovora bomo učno snov iz vsebin iz merjenja 4. in 5. razreda, ki so jo učenci že 

obravnavali, ponovili. Z  učiteljico 5. razreda bova oblikovali heterogene skupine učencev. 

Vsak bo dobil učni list z nalogami (priloga E). Delo bo potekalo po postajah. Vseh bo 22, 

poimenovane bodo po poklicih. Skupine bodo pričele z delom na postaji, ki jo bom 

določila. V nadaljevanju so postaje s pripisanimi cilji na kratko opisane. 

 

Prva postaja: ARHITEKT  

Cilj:  

– učenec izračuna ploščine prostorov. 

Opis: Naloga od učencev zahteva, da narišejo skico načrta. Naročnik naj bi želel hišo 

velikosti 8 m x 10 m. Narisati morajo tloris v razmerju 1 : 100, za pomoč imajo v nalogi 

napisano, da 1 meter v naravi pomeni 1 cm na skici. Nato učenci narišejo prostore v hiši 

ter izračunajo ploščino posameznega prostora.   

 

Druga postaja: POLAGALEC PLOŠČIC 

Cilji: 

– učenec oceni in meri maso s standardnimi enotami, 

– učenec izbere primeren merilni instrument (tehtnico) in meritve izrazi z ustrezno 

mersko enoto, 

– učenec računa s količinami (čas). 

Opis: Učenci se postavijo v vlogo polagalca ploščic. Od stranke naj bi dobili naročilo, 

da položijo ploščice v »predsobi« velikosti 2 m x 1 m. Najprej izračunajo ploščino 

predsobe, nato pa še, koliko ploščic velikosti 20 cm x 20 cm potrebujejo, da prekrijejo 

tla predsobe. Svoje izračune konkretno preverijo. Na postaji imajo modele ploščic (liste 

papirja velikosti 20 cm x 20 cm) in merilni pripomoček (meter). Stranko zanima tudi 

končna cena naročila, zato učenci izračunajo, koliko bodo stale ploščice (cena ene je 

8,49 €), ter kolikšen bo račun za storitev polaganja ploščic, če cena za 1 m2 znaša      

13,00 €.   
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Tretja postaja: KUHAR 

Cilji: 

– učenec oceni in meri maso s standardnimi enotami, 

– učenec izbere primeren merilni instrument (tehtnico) in meritve izrazi z ustrezno 

mersko enoto, 

– učenec računa s količinami (čas). 

Opis: Na tej postaji učenci pripravijo sestavine za preprost biskvit. Najprej izberejo 

tehtnico za merjenje sestavin. Izbirajo med digitalno in ravnovesno. Svojo odločitev 

utemeljijo. Nato ocenijo, koliko tehta vrečka pecilnega praška in svojo oceno primerjajo 

s podatkom, ki ga poiščejo na embalaži.  Za tem v posamezne posode po receptu 

pripravijo sestavine, ki jih potrebujejo za biskvit (4 jajca, 20 dag sladkorja, 500 g moke, 

1 dl olja, 1 dl mleka, 1 vaniljin sladkor, 1 pecilni prašek). Pri tem uporabijo tehtnico in 

merilni lonček. Namesto olja in mleka imajo v plastenkah vodo ter na njih napis olje oz. 

mleko. V receptu je navodilo, da maso vlijemo v pekač približne velikosti 25 cm x 35 

cm in da biskvit pečemo 25 minut pri temperaturi 180 stopinj. Učenci morajo izbrati 

najprimernejši pekač (izbira med tremi, označenimi s številko). Pomagajo si lahko z 

merilnim instrumentom (metrom). Izračunati morajo tudi, do kdaj bi se pecivo peklo, če 

bi pekač tisti trenutek postavili v pečico. Na koncu sestavine pretresejo nazaj v posode 

in postajo pripravijo za naslednjo skupino.  

 

Četrta postaja: MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI BRAT 

Cilja:  

– učenec meri količine (dolžino, maso), 

– učenec pretvarja med sosednjimi enotami (tudi enoimenske enote v večimenske).  

Opis: Učenci na tej postaji najprej izmerijo višino sošolcev/sošolk. Meritve izvedejo po 

predloženi skici; z geo trikotnikom in metrom. Nato s pomočjo tehtnice izmerijo svojo 

maso. Zapišejo jo v kilogramih, jo pretvorijo v dekagrame in nato še v grame. Zadnja 

naloga na tej postaji je preverjanje vida. Učenci izmerijo stojišče, ki mora biti od lista 

za preverjanje vida oddaljeno 3 metre.  Sošolcu oz. sošolki eden od učencev oz. učenk 

kaže črke ali številke, začeti mora pri največji. Če jo učenec prebere pravilno, mu 

»medicinska sestra/brat« pokaže na manjšo. Nato izmeri, koliko milimetrov je visoka 



Gačnik, T. (2016). Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu. Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

49 
 

črka/številka, ki jo učenec še lahko prebere z razdalje treh metrov. Meritve zapišejo na 

učni list. 

Peta postaja: MODNI OBLIKOVALEC 

Cilji: 

– učenec oceni količino (dolžino), 

– učenec meri količine (dolžino), 

– učenec pretvarja med sosednjimi enotami (tudi enoimenske enote v 

večimenske). 

Opis: Naloga modnega oblikovalca je, da oblikuje obleko za stranko po meri. Zato vsak 

od učencev s šiviljskim metrom izmeri sošolca: obseg ramen, prsnega koša, pasu, 

bokov, nadlakti, zapestja, dolžino roke od ramen do zapestja ter dolžino nog od bokov 

do tal. Meritve zapišejo v preglednico na učnem listu: v centimetrih ter v večimenski 

enoti (decimetri in centimetri). 

 

Šesta postaja: FRIZER 

Cilja: 

– učenec pretvarja med sosednjimi enotami (tudi enoimenske enote v 

večimenske), 

– računa s količinami (čas). 

Opis: Na tej postaji učenci pripravljajo barvo za barvanje las. V posodi za mešanje barv 

namešajo: 60 ml mila, ki predstavlja barvno kremo in 60 ml vode, ki predstavlja 

razvijalec barve. Odmerijo ali izračunajo, koliko barve dobijo. Nato izračunajo, koliko 

barve bi potrebovali za pol krajše lase. Rezultate izrazijo v mililitrih, centilitrih ter v 

večimenski enoti (decilitrih in centilitrih). Nato zapišejo trenutni čas. Njihova naloga je, 

da zabeležijo, kdaj naj bi stranki pobarvali preostanek las, če moramo barvo na narastku 

pustiti četrt ure. Nato naj bi stranki pobarvali še preostanek las v petih minutah, barvo 

pa pustili na laseh 10 minut. Vprašanje je, ob kateri uri naj bi stranki ponovno umili 

lase. Če pa stranka ne bi imela narastka, bi pustili barvo delovati 20 minut. Zanima nas, 

ob kateri uri bi stranki umili lase. Učenci odgovore in izračune zabeležijo na učnem 

listu. Po opravljenem delu učenci pripravijo pripomočke za naslednjo skupino. 
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Sedma postaja: BIOLOG 

Cilji: 

– učenec pretvarja med sosednjimi prostorninskimi enotami, 

– učenec oceni količino (prostornino), 

– učenec meri količine (dolžino, prostornino). 

Opis: Na tej postaji se učenci vživijo v vlogo vzdrževalcev akvarija. Njihova naloga je 

oceniti, koliko litrov vode akvarij drži. Nato z litrskim lončkom izmerijo (preverijo), 

koliko vode lahko nalijemo v akvarij (do 5 cm pod robom akvarija). Izmerjen rezultat 

pretvorijo še v decilitre, centilitre in mililitre.  Nato izberejo grelec vode, ki je 

najprimernejši za to količine vode (grelec moči 50 W za akvarije velikosti od 20 do 100 

litrov ali grelec moči 150 W za akvarije velikosti od 100 do 200 litrov). Ker moramo ob 

menjavi vode dodati tudi tekočino za obnovitev bakterij, ki jih ribe potrebujejo, učenci 

določijo količino te tekočine. Na 6 litrov vode je potrebno dodati 5 ml tekočine za 

obnovitev bakterij (voda v plastenki z napisom: tekočina za obnovitev bakterij). 

 

Osma postaja: PLEZALEC  

Cilji: 

– učenec oceni količino (dolžino), 

– učenec meri količine (dolžino), 

– učenec pretvarja med sosednjimi enotami (tudi enoimenske enote v 

večimenske). 

Opis: Učenci se na tej postaji preizkušajo v ocenjevanju potrebne vrvi za vzpon. Na tleh 

bodo imeli s številkami označene štiri razdalje. Te morajo oceniti in ocene vpisati v 

preglednico na učnem listu. Nato morajo svoje ocene preveriti z merskim instrumentom 

(metrom). Izmerjeno razdaljo izrazijo v metrih, centimetrih ter v večimenski enoti 

(decimetrih in centimetrih). 
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Deveta postaja: NATAKAR 

Cilji: 

– učenec meri količine (prostornino), 

– učenec pretvarja med sosednjimi prostorninskimi enotami, 

– učenec računa s količinami (denar, čas). 

Opis: Na postaji bodo imeli učenci pripravljene kozarce različnih velikosti, merilni 

lonček in cenik pijač. Naloga zahteva, da v kozarce natočijo tekočino tako, kot jo gostje 

naročijo (2 dl jagodnega soka, 1 dl breskovega soka, 0,5 l cedevite). Tekočine pretvorijo 

v centilitre in  mililitre. Izračunajo, kolikšen bi bil račun za naročeno pijačo. Nato 

sestavijo še svoj primer naročila, konkretno prikažejo postrežbo in naročilo zaračunajo. 

Za tem zapišejo trenutni čas in izračunajo, koliko časa bodo še v službi, če delajo do 

17.00. Na koncu pripravijo postajo za prihodnjo skupino.  

 

Deseta postaja: POLICIST 

Cilja: 

– učenec meri količine (dolžine), 

– učenec pretvarja med sosednjimi enotami (tudi enoimenske enote v 

večimenske). 

Opis: Na postaji bodo učenci uporabljali merilni pripomoček (meter). Na tleh bodo z 

lepilnim trakom označene sledi zavore. Njihova naloga bo, da izmerijo dolžino sledi 

zaviranja avtomobila. Na učnem listu razdaljo izrazijo v centimetrih ter v večimenski 

enoti (decimetrih in centimetrih).  

 

Enajsta postaja: BLAGAJNIK 

Cilj: 

– učenec sešteva in odšteva količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih 

iz vsakdanjega življenja. 

Opis: Učenci se postavijo v vlogo blagajnika ali kupca. Kupec izbere pet izdelkov iz 

reklamnega letaka. Cene izdelkov si blagajnik in kupec zapišeta ter izračunata vsoto 

denarja, ki jo mora kupec plačati. Vloge si učenci tudi zamenjajo. 
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Dvanajsta postaja: VOZNIK 

Cilja:  

– učenec računa s količinami (čas), 

– učenec sešteva in odšteva količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih 

iz vsakdanjega življenja. 

Opis: Učenci prevzamejo vlogo voznika avtobusa.  Na učnem listu dopolnijo 

preglednico in predvidijo, kdaj bi moral avtobus prispeti v določene kraje, če prične pot 

v Ljubljani (na Bled, v Maribor, na Videm, v Domžale, Koper, Kočevje, Škofjo Loko). 

Podatke o času odhoda, trajanju vožnje (v urah in minutah), dolžini poti in ceni 

vozovnice imajo zapisane na učnem listu. V nalogi morajo dopolniti trajanje vožnje v 

minutah in čas prihoda avtobusa v določen kraj. Izračunajo, koliko denarja bi morali 

imeti na koncu vožnje, če bi peljali 12 potnikov iz Ljubljane do Domžal. Izračunati 

morajo, koliko kilometrov bi prevozili, če bi peljali avtobus iz Ljubljane v Škofjo Loko, 

iz Škofje Loke v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper in nazaj v Ljubljano. Sestavijo še svoj 

primer naloge.  

 

Trinajsta postaja: VETERINAR 

Cilja: 

– učenec računa s količinami (čas, masa), 

– učenec pretvarja med sosednjimi enotami za maso. 

Opis: Učenci na tej postaji postanejo veterinarji. Stranka naj bi jim pripeljala bolnega 

psa. Temu bi predpisali tablete. Želeli bi, naj pride na ponoven pregled čez 14 dni. 

Učenci naročijo datum za pregled in predpišejo 50 mg tableto, katero naj bi pes pojedel 

enkrat dnevno. Izračunati morajo, koliko miligramov zdravil bi pojedel v  14 dneh. 

 

Štirinajsta postaja: KMETOVALEC 

Cilj: 

– učenec računa s količinami (dolžino, prostornino). 

Opis: Učenci  se postavijo v vlogo kmetovalca. Rešijo nalogo na učnem listu. Na njivi 

velikosti 100 m x 50 m naj bi sadili fižol. Na embalaži semena fižola morajo prebrati, 
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kolikšna mora biti razdalja med vrstami in v vrsti sajenja fižola. Izračunati morajo, 

koliko fižola bi lahko posadili. Ugotoviti morajo, koliko vode potrebujejo, da zalijejo 

njivo, če potrebujejo tri litre vode na 1 m2. Rezultat pretvorijo v hektolitre. 

Zapišejo/izračunajo tudi, kolikokrat bi morali napolniti 10-litrsko posodo, da bi zalili 

celo njivo.   

 

Petnajsta postaja: SADJAR 

Cilj: 

– učenec računa s količinami (prostornino). 

Opis: Ta postaja je teoretična. Učenci morajo izračunati, koliko litrov soka bi dobili, če 

bi nabrali 54 zabojev jabolk, iz enega zaboja pa dobimo približno 10 litrov soka. 

Izračunati  morajo tudi, koliko soka jim ostane, če ga pol prodajo gostilničarju. 

 

Šestnajsta postaja: UČITELJ  

Cilj: 

– učenec pretvarja med sosednjimi enotami. 

Opis: Učenci se postavijo v vlogo učitelja 5. razreda OŠ. Njihova naloga je, da sošolcu 

zastavijo naloge za pretvarjanje in tako utrjujejo znanje. Sošolec primere reši. Če ima 

težave, mu »učitelj/-ica« snov poskuša razložiti. Nato preverijo pravilnost nalog. Vloge 

še zamenjajo. 

 

Sedemnajsta postaja: PEK 

Cilj: 

– učenec računa s količinami (maso). 

Opis: Ta postaja je teoretična. Učenci morajo rešiti besedilno nalogo: »V pekarni smo 

zjutraj imeli 24 vreč moke po 25 kg. Za kruh smo porabili 12 vreč, za žemlje pa 4 vreče 

moke. Koliko kilogramov moke vam je na koncu ostalo? Koliko kg moke moramo 

naročiti za jutri, če želimo speči kruh in žemlje iz 400 kg moke?«  
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Osemnajsta postaja: IGRALEC 

Cilj: 

– učenec računa s količinami (časom). 

Opis: Ta postaja je teoretična. Učenci rešijo besedilno nalogo.  Zanima nas, koliko časa 

bi potrebovali za učenje besedila igre, če bi se povprečno vsako stran besedila učili 15 

minut, vseh strani pa je 80. 

 

Devetnajsta postaja: LEKARNAR 

Cilj:  

– učenec sešteva in odšteva količine v decimalnem zapisu (denar) ob primerih 

iz vsakdanjega življenja. 

Opis: Na postaji imajo učenci reklamni letak. Postavijo se v vlogo lekarnarja. Stranka 

jim naroči dva šampona proti ušem in dva Nalgesina za vneto grlo. Njihova naloga je iz 

letaka razbrati cene posameznih artiklov in stranki izračunati vrednost nakupa. Nato še 

sami sestavijo naročilo (cene pogledajo v letaku) in izračunajo vrednost nakupa. 

 

Dvajseta postaja: GOZDAR 

Cilja: 

– učenec oceni dolžino, 

– učenec računa s količinami (dolžino). 

Opis: Postaja je teoretična. Učenci se postavijo v vlogo gozdarja. Lastniku gozda naj bi 

ocenili, koliko metrov so dolgi hlodi, ki jih je posekal (3 hlode dolžine 5 m in 2 hloda 

dolžine 4 m). Najprej ocenijo in nato izračunajo celotno dolžino hlodov.  

 

  



Gačnik, T. (2016). Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu. Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

55 
 

Enaindvajseta postaja: NOGOMETAŠ 

Cilja: 

– učenec računa s količinami (dolžino), 

– učenec pretvarja med sosednjimi dolžinskimi enotami. 

Opis: Postaja je teoretična. Učenci se postavijo v vlogo nogometaša. Izračunajo, koliko 

metrov bi pretekli, če bi na kondicijskih pripravah pretekli 8 dolžin igrišča, ki je dolgo 

90 metrov.  Rezultat pretvorijo v decimetre, centimetre in milimetre.  

 

Dvaindvajseta postaja: POKLIC PO IZBIRI  

Na tej postaji si učenci sami izberejo poklic in sestavijo nalogo, ki vključuje merske 

enote.  

 

5. ETAPA: Predstavitev dosežkov 

Po izvedbi načrta predstavimo dosežke projektnega dela. Prikažemo celoten potek dela; 

kdo so bili izvajalci, kdo je bil vodja, od kdaj do kdaj in kje je potekalo ter napredek v 

znanju učencev (primerjamo število točk prvega in drugega preizkusa znanja). 

 

6. ETAPA: Ovrednotenje dosežkov in celotnega poteka izvedbe projekta – evalvacija  

Projektno delo zaključimo z ovrednotenjem dosežkov in celotnega poteka izvedbe 

projekta. Ovrednotimo ga vsi sodelujoči pri projektu, ustno in pisno. Učenci izpolnijo 

anketni vprašalnik. 
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5.7 Obdelava podatkov 

Za obdelavo podatkov sem uporabila kvalitativne in kvantitativne metode. Z Wilcoxonovem 

preizkusom sem obdelala podatke iz preizkusov znanja. Ugotovila sem, kolikšen je napredek 

učencev v znanju po obravnavi vsebin iz merjenja preko projektnega dela v povezavi s poklici. 

Podatke sem obdelala po sklopih (masa, prostornina, denar, čas, dolžina, ploščina). S Hi-

kvadrat preizkusom sem obdelala podatke iz anketnega vprašalnika ter ugotovila, ali se med 

dečki in deklicami pojavljajo razlike glede stališč do projektnega dela. S Hi-kvadrat preizkusom 

sem analizirala tudi ostale podatke iz anket pred in po projektnem delu (ocene učencev, ali bodo 

pri opravljanju poklicev potrebovali znanje iz merjenja, mnenja učencev o uporabnosti znanja 

o merskih enotah, o zanimivosti vsebin iz merjenja ter oceni preprostosti računanja z merskimi 

enotami pred in po projektnem delu). Z opazovanjem učencev med projektnim delom sem 

ugotavljala zanimanje učencev za projektno delo. 

 

5.8 Rezultati in interpretacija  

Predstavila bom evalvacijo poteka projektnega dela, analizo anketnih vprašalnikov in 

preizkusov znanja. 

 

5.8.1 Evalvacija projektnega dela  

Evalvacijo projektnega dela bom predstavila z vidika uporabe pripomočkov, obravnave 

merskih količin, organizacije projektnega dela in projektnega dela na splošno. 

Evalvacija z vidika pripomočkov: Učenci so skoraj na vseh postajah imeli pripomočke za 

izvajanje projektnega dela (glej prilogo E). Delo s pripomočki je učencem zanimivo, merilni 

pripomočki prispevajo k boljšim merskim predstavam. Pomanjkljivost je le-ta, da za izvajanje 

22 postaj hkrati potrebuješ zelo veliko pripomočkov, zato bi v prihodnje  hkrati izvajala 11 

postaj.  

Evalvacija z vidika količin, ki so jih obravnavali: V spodnji preglednici sem označila, katere 

merske količine so učenci obravnavali in utrjevali na posamezni postaji, poimenovani po 

poklicu.  
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Preglednica 2: Utrjevanje/obravnava merskih količin na določeni postaji 
 

POKLIC Ploščina Prostornina Čas Masa Dolžina Denar 

Arhitekt  X      

Polagalec ploščic X     X 

Kuhar   X X   

Medicinska 

sestra/brat 

      

Modni oblikovalec       

Frizer  X X  X  

Biolog  X     

Plezalec     X  

Natakar  X X   X 

Policist     X  

Blagajnik      X 

Voznik   X   X 

Veterinar   X X   

Kmetovalec X X   X  

Sadjar  X     

Učitelj X X X X X X 

Pek     X   

Igralec   X    

Lekarnar      X 

Gozdar     X  

Nogometaš     X  

SKUPAJ 4 6 7 4 7 6 

  

Iz preglednice lahko razberemo, da je bila posamezna količina obravnavana vsaj na štirih 

postajah. Vsaka je zajemala različno število nalog za določeno količino. Poskusila sem utrditi 

vsebine, za katere so učenci na prvem preizkusu znanja dobili manjše število točk. Rezultati 

napredka so vidni pod točko 5.6.3, zato menim, da so bile posamezne količine primerno 

obravnavane. 

Evalvacija z vidika organizacije projektnega dela v razredu: Projektno delo smo organizirali 

tako, da smo v času, ki je predviden za obravnavo vsebin iz merjenja, obravnavali vse 

predvidene količine. Projektno delo je potekalo po postajah. Vseh je bilo 22, vsaka druga je bila 

prosta. Učenci so postaje menjali po vrstnem redu (postaje so bile oštevilčene s številko). Na ta 

način je delo potekalo tekoče. 
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Splošna evalvacija projektnega dela: Z učenci smo po koncu projektnega dela tega evalvirali. 

Prikazali smo celoten potek; kdo so bili izvajalci (21 učencev 5. razreda OŠ Dobrepolje), kdo 

je bil vodja projekta (jaz), kdaj je projekt potekal (maja in junija 2015), kje je projekt potekal 

(v učilnici in hodniku OŠ Dobrepolje). Z učenci sem vodila razgovor o vtisih o projektnem 

delu. Na splošno jim je bilo obravnavanje vsebin iz merjenja preko projektnega dela zanimivo, 

drugačno. To sem opazila tudi sama, saj so bili za delo motivirani, veliko so spraševali. Povedali 

so mi, da so se med projektom počutili dobro, sproščeno. Všeč jim je bilo, da so se lahko med 

delom pogovarjali s sošolci, da so jih lahko vprašali, če česa niso razumeli, jih prosili za pomoč, 

jim učno snov razložili. Tudi postaje s poklici so jim bile po večini všeč, ker so lahko delali 

konkretno. Konkretno so merili, se »igrali« in se hkrati učili. Najmanj so jim bile všeč postaje, 

kjer konkretnih materialov niso imeli. Mislim, da so se udeleženci poleg ciljev iz učnega načrta 

učili tudi komunikacije, poslušanja drug drugega, strpnosti do drugače mislečih, utemeljevati 

lastne poglede, ločevati bistveno od nebistvenega ipd.  

 

 

Fotografije učencev med izvajanjem projektnega dela. 

 

  

Slika 11. Učenka v vlogi arhitektke  Slika 122. Postaja »kuhar« 
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    Slika 13. Učenci v vlogi polagalca ploščic      Slika 14. Učenke v vlogi medicinskih sester 

 

  
Slika 135. Učenci na postaji »modni oblikovalec«      Slika 16. Učenca na postaji »biolog« 
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Slika 147. Učenci na postaji »frizer«  Slika 18. Učenci na postaji »natakar« 

 
 

  

Slika 19. Učenci na postaji »policist« Slika 20. Učenci na postaji »lekarnar«  

 

 

          Slika 21. Učenci na postaji »plezalec« 
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5.8.2 Anketna vprašalnika 

 

Z anketnima vprašalnikoma sem ugotovila, kateri poklici učence zanimajo oz. bi jih radi 

opravljali, ali poučevanje vsebin iz merjenja preko projektnega dela v povezavi s poklici 

učencem učno snov približa, jo naredi razumljivejšo in bolj smiselno. Ugotovila sem, kakšna 

so stališča učencev do obravnavanja učne snovi iz merjenja preko projektnega dela, ter razlike 

med dečki in deklicami glede stališč do projektnega dela pri obravnavi vsebin iz merjenja. 

 

Na prvem anketnem vprašalniku so učenci napisali po 5 poklicev, ki so jim zanimivi oz., ki jih 

želijo opravljati. V spodnji preglednici so izbrani poklici urejeni po številu izborov. Največ 

učencev je izbralo poklic veterinar, sledi frizer in športnik, nato medicinska sestra, vzgojitelj in 

policist.  

Preglednica 3: Poklici, ki so jih otroci izbrali kot zanimive oz. bi jih radi opravljali 

Število izbranih 

poklicev 

Poklici 

10 Veterinar 

6 Športnik (od tega 2 nogometaša), frizer 

5 Medicinska sestra, vzgojitelj, policist 

4 Igralec, natakar, računalničar, gozdar, učitelj 

3 Maneken, kmetovalec 

2 Blagajnik, lekarnar, arhitekt, pek, elektrikar, kozmetičarka, jamar, lovec 

1 Voznik kamiona, prodajalec, zidar, mesar, glasbenik, znanstvenik, biolog, 

matematik, ekonomist, kemik, vojak, zgodovinar, knjižničar, direktor, 

dimnikar, gasilec, bančni uradnik pri okencu, kuhar, kipar, notranji 

oblikovalec, modni kreator, taksist, plezalec, pilot 

 

Na podlagi izbranih poklicev sem sestavila naloge za delo po postajah. V naloge projektnega 

dela sem vključila naslednje poklice: arhitekt, polagalec ploščic, kuhar, medicinska 

sestra/medicinski brat, modni oblikovalec, frizer, biolog, plezalec, natakar, policist, blagajnik, 

voznik, veterinar, kmetovalec, sadjar, učitelj/-ica,  pek, igralec, lekarnar, gozdar, nogometaš.   

 

 

V nadaljevanju prikazujem stališča učencev do vsebin iz merjenja pred in po izvedenem 

projektnem delu. 
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Preglednica 4: Strinjanje s trditvijo »Učenje merskih enot in merjenja se mi zdi uporabno.« pred in po 

projektnem delu 
 Učenje merskih enot in merjenja se mi zdi uporabno. Skupaj 

Se 

popolnoma 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne morem 

odločiti. 

Se strinjam. Se 

popolnoma 

strinjam. 

Anketa 

pred projektnim 

delom 

F 2 1 1 8 9 21 

f  %  9,5 % 4,8 % 4,8 % 38,1 % 42,9 % 100,0 % 

po projektnem 

delu 

F 0 2 1 9 9 21 

f  %  0,0 % 9,5 % 4,8 % 42,9 % 42,9 % 100,0 % 

Skupaj 
F 2 3 2 17 18 42 

f  %  4,8 % 7,1 % 4,8 % 40,5 % 42,9 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 3,171; g = 4; α = 0,530). 

O povezanosti med stališči trditve »Učenje merskih enot in merjenja se mi zdi uporabno.« pred 

izvedbo projektnega dela in po njem, ne moremo trditi ničesar.  

Učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole Dobrepolje, so imeli 

različno stališče o trditvi »Učenje merskih enot in merjenja se mi zdi uporabno.« pred izvedbo 

projektnega dela in po njem. Pred izvedbo se 14,3 % učencem učenje merskih enot in merjenja 

ni zdelo uporabno, 4,8 % učencev se ni opredelilo, 38,1 % se je s tezo strinjalo in 42,9 % se je 

s tezo popolnima strinjalo. Po izvedbi projektnega dela pa se s tezo ni strinjalo 9,5 %, kar je 4,8 

% manj kot pred projektnim delom. S tezo se je strinjalo 4,8 % več učencev. 

Preglednica 5: Strinjanje s trditvijo »Vsebine iz merjenja me zelo zanimajo.« pred in po projektnem delu 

 Vsebine iz merjenja me zelo zanimajo. Skupaj 

Se ne strinjam. Se ne morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Anketa 

pred projektnim delom 
F 3 7 10 1 21 

f  %  14,3 % 33,3 % 47,6 % 4,8 % 100,0 % 

po projektnem delu 
F 3 3 11 4 21 

f  %  14,3 % 14,3 % 52,4 % 19,0 % 100,0 % 

Skupaj 
F 6 10 21 5 42 

f  %  14,3 % 23,8 % 50,0 % 11,9 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 3,621; g = 3; α = 0,305). 

O povezanosti med stališči trditve »Vsebine iz merjenja me zelo zanimajo.« pred izvedbo 

projektnega dela in po njem, ne moremo trditi ničesar.   

Učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole Dobrepolje, so imeli 

različno stališče o trditvi »Vsebine iz merjenja me zelo zanimajo.« pred izvedbo projektnega 

dela in po njem. Pred izvedbo je 14,3 % učencev menilo, da jih vsebine iz merjenja ne zanimajo, 

prav tako je menilo enak delež učencev tudi po projektnem delu. Pred projektom je 52,4 % 

učencev menilo, da jih vsebine iz merjenja zelo zanimajo, po projektu pa kar 71,4 % učencev, 

kar je 19 % več.   

 

 

Preglednica 6: Razlike v strinjanju s trditvijo » Znanje o merjenju bom v življenju potreboval/-a.« pred in 

po projektnem delu 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 3,621; g = 3; α = 0,305). 

O povezanosti med stališči trditve »Znanje o merjenju bom v življenju potreboval/-a.« pred 

izvedbo projektnega dela in po njem, ne moremo trditi ničesar.   

Učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole Dobrepolje, so imeli 

različno stališče o trditvi »Znanje o merjenju bom v življenju potreboval/-a.« pred izvedbo 

projektnega dela in po njem. Pred izvedbo je 14,3 % učencev menilo, da znanja o merjenju v 

življenju ne bodo potrebovali, po projektu pa tako ni menil nihče. Pred projektom je 76,2 % 

učencev menilo, da bodo znanje o merjenju v življenju potrebovali, po projektnem delu pa 85,7 

%, kar je 9,5 % več.  

  

  Znanje o merjenju bom v življenju potrebovala. Skupaj 

Se 

popolnoma 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Anketa 

pred projektnim delom 
F 1 2 2 6 10 21 

f  %  4,8 % 9,5 % 9,5 %  28,6 % 47,6 % 100,0 % 

po projektnem delu 
F 0 0 3 7 11 21 

f  %  0,0 % 0,0 % 14,3 % 33,3 % 52,4 % 100,0 % 

Skupaj 
F 1 2 5 13 21 42 

f  %  2,4 % 4,8 % 11,9 % 31,0 % 50,0 % 100,0 % 
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Preglednica 7: Strinjanje s trditvijo »Pretvarjanje je zame preprosto.« pred in po projektnem delu 
 Pretvarjanje je zame preprosto. Skupaj 

Se 

popolnoma 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Anketa 

pred projektnim delom 
F 3 3 6 3 6 21 

f  %  14,3 % 14,3 % 28,6 % 14,3 % 28,6 % 100,0 % 

po projektnem delu 
F 2 3 6 8 2 21 

f  %  9,5 %  14,3 % 28,6 % 38,1 % 9,5 %  100,0 % 

Skupaj 
F 5 6 12 11 8 42 

f  %  11,9 % 14,3 % 28,6 % 26,2 % 19,0 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 4,653; g = 4; α = 0,325). 

O povezanosti med stališči trditve »Pretvarjanje je zame preprosto.« pred izvedbo projektnega 

dela in po njem, ne moremo trditi ničesar.   

Učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole Dobrepolje, so imeli 

različno stališče o trditvi »Pretvarjanje je zame preprosto.« pred izvedbo projektnega dela in po 

njem. Pred izvedbo je 25,6 % učencev menilo, da je pretvarjanje zahtevno, po projektu pa je 

tako menilo 23,8 % učencev, kar je 1,8 % manj. Pred projektom je 42,9 % učencev menilo, da 

je pretvarjanje preprosto, po projektnem delu pa 47,6 % učencev, kar je 4,7 % več.  

 

Preglednica 8: Strinjanje s trditvijo »Računanje z merskimi enotami je zame preprosto.« pred in po 

projektnem delu 
 Računanje z merskimi enotami je zame preprosto. Skupaj 

Se 

popolnoma 

ne strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Anketa 

po projektnem delu 
F 2 2 4 9 4 21 

f  %  9,5 % 9,5 % 19,0 % 42,9 % 19,0 % 100,0 % 

pred projektnim delom 
F 2 2 5 8 4 21 

f  %  9,5 % 9,5 % 23,8 % 38,1 % 19,0 % 100,0 % 

Skupaj 
F  4 4 9 17 8 42 

f  %  9,5 % 9,5 % 21,4 % 40,5 % 19,0 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 0,170; g = 4; α = 0,997). 

O povezanosti med stališči trditve »Računanje z merskimi enotami je zame preprosto.« pred 

izvedbo projektnega dela in po njem, ne moremo trditi ničesar.   

Učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole Dobrepolje, so imeli 

različno stališče o trditvi »Računanje z merskimi enotami je zame preprosto.« pred izvedbo 

projektnega dela in po njem. Pred izvedbo je 61,9 % učencev menilo, da je računanje preprosto, 

po projektnem delu pa je tako menilo 57,1 % učencev, kar je 14,2 % manj.  

Drugo vprašanje anketnega vprašalnika je bilo, ali znanje o merjenju uporabljaš v vsakdanjem 

življenju. Pred izvedbo projektnega dela je 17 učencev menilo, da to znanje uporabljajo, po 

projektnem delu pa je tako menilo 19 učencev. 

 

Graf 2: Strinjanje s trditvijo "Znanje o merjenju uporabljam v vsakdanjem življenju." 

  

Preglednica 9: Število odgovorov na trditev »Znanje o merjenju uporabljam v vsakdanjem življenju.« 

 Vsak dan Vsaj enkrat 

tedensko 

Enkrat 

mesečno 

Manj kot 

enkrat mesečno 

Nikoli 

Število odgovorov pred 

projektnim delom 

2 9 3 3 4 

Število odgovorov po 

projektnem delu 

10 8 0 1 2 

 

Pred projektnim delom Po projektnem delu

Da 17 19

Ne 4 2

1
7

1
9

4

2

Da Ne
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Na vprašanje, kako pogosto uporabljajo znanje o merjenju, so učenci v anketnih vprašalnikih 

odgovorili različno. Pred projektnim delom sta samo 2 učenca menila, da to znanje uporabljajo 

vsak dan, po projektnem delu pa kar 8 učencev več. Opazimo lahko, da je velika večina učencev 

spremenila mnenje skozi projektno delo in ugotovila, da je znanje uporabno v vsakdanjem 

življenju.  

Pred projektnim delom so učenci na vprašanje, kje vse uporabljajo znanje o merjenju, 

odgovarjali različno. Odgovori so prikazani v preglednici 10. 

Odgovori učencev na vprašanje, kje vse 

uporabljajo merjenje v vsakdanjem življenju 

 

Št. odgovorov 

PRED  

projektnim delom 

Št. odgovorov  

PO  

projektnem delu 

V kuhinji/pri peki /pri kuhanju 7 17 

V gostilni/restavraciji 9 19 

V šoli/pri preizkusih znanja, pri matematiki/pri 

domačih nalogah 

15 21 

V trgovini 11 20 

Pri domačih opravilih/opravilih zunaj/delu 7 13 

Pri igrah/igricah/družabnih igrah 2 6 

Pri teku/športu/tekmovanju 6 9 

Pri telefoniranju 1 1 

Pri zalivanju rož 1 1 

Pri merjenju temperature/temperature zraka 1 1 

Pri merjenju količin padavin 1 1 

Pri merjenju moči vetra 1 1 

Pri risanju/ustvarjanju 1 2 

V glasbeni šoli 2 2 

Pri merjenju sobe/mize/omare/sedežne/table/ 

obsega 

4 12 

Pri merjenju telesne mase 0 5 

Pri merjenju telesne višine 1 6 

Pri gradnji hiš 0 3 

Pri polnjenju akvarija/bazena 0 1 

Pri merjenju dolžine poti 0 1 

Pri merjenju časa 0 4 

Pri tehtanju domačih živali, pri kmetovanju 1 5 

Preglednica 10: Odgovori učencev na vprašanje, kje vse uporabljajo merjenje v vsakdanjem življenju 

 

Iz preglednice 10 lahko razberemo, da so učenci po projektnem delu napisali več različnih 

dejavnosti, kjer uporabljajo znanje o merjenju. Najpogostejši odgovor pred in po projektnem 
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delu je bil, da to znanje uporabljajo v šoli, pri preizkusih znanja, pri matematiki oz. pri domačih 

nalogah. Drugi najpogostejši odgovor je bil, da to znanje uporabljajo v trgovini, tretji pa v 

gostilni/restavraciji. Po projektnem delu so učenci odgovorili tudi: pri gradnji hiš, merjenju 

časa, kmetovanju, polnjenju akvarija, merjenju telesne mase, višine. Predvidevam, da so se ti 

odgovori pojavili zaradi nalog, ki so jih opravljali pri projektnem delu. 

Na vprašanje, ali bodo znanje o merskih enotah najverjetneje uporabljali pri opravljanju 

poklica, so učenci odgovorili različno. Pred projektnim delom je 14 učencev odgovorilo z »da«, 

po projektnem delu pa je tako menilo 18 učencev. Opazimo, da se učenci vse bolj zavedajo 

pomena učenja vsebin iz merjenja, saj ga bodo potrebovali za opravljanje poklica.  

 

 

Graf 3: Strinjanje s trditvijo »Znanje o merjenju bom najverjetneje uporabljal/-a pri opravljanju poklica.« 

pred in po projektnem delu 

 

  

Pred projektnim delom Po projektnem delu
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Preglednica 11: Strinjanje s trditvijo »Znanje o merjenju bom najverjetneje uporabljal/-a pri opravljanju 

poklica.« 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Po projektu bolj 

razmišljam, kateri 

poklic bom izbral/-a. 

F 2 1 2 12 4 

f (%)  9,6 4,8 9,5 57,1 

 

19 

Projektno delo bo 

vplivalo na izbor 

poklica, ki ga bom 

opravljal/-a. 

F 2 1 5 11 2 

f (%) 

  

9,6 4,8 23,8 52,3 9,6 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Iz rezultatov ugotovimo, da učenci po projektnem delu bolj razmišljajo o poklicih, o izboru 

poklica kot pred tem.  

Eden od ciljev magistrskega dela je bil tudi ugotoviti, ali obstajajo razlike med dečki in 

deklicami glede stališč do projektnega dela pri obravnavi vsebin iz merjenja. 

 

Preglednica 12: Strinjanje dečkov in deklic s trditvijo »Projektno delo mi je bilo zanimivo.« 

 Projektno delo mi je bilo zanimivo. Skupaj 

Se ne morem 

odločiti. 

Se strinjam. Se popolnoma 

strinjam. 

Spol 

ženski 
F 0 3 8 11 

f  %  0,0 % 27,3 % 72,7 % 100,0 % 

moški 
F 2 5 3 10 

f  %  20,0 % 50,0 % 30,0 % 100,0 % 

Skupaj 
F 2 8 11 21 

f  %  9,5 % 38,1 % 52,4 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 5,589; g = 2; α = 0,061). 

O povezanosti med stališči trditve »Projektno delo mi je bilo zanimivo.« glede na spol ne 

moremo trditi ničesar.   
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Med učenkami in učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole 

Dobrepolje, so se pojavljale razlike v stališčih o trditvi »Projektno delo mi je bilo zanimivo.«.  

27,3 % deklic se ni moglo opredeliti, prav tako 50 % dečkov. 72,7 % učenk je menilo, da je 

bilo projektno delo zanimivo, prav tako 30 % dečkov, kar je 42,7 % manj. 20 % učencev se ni 

moglo odločiti, ali jim je bil tak način dela zanimiv ali ne. Nihče ni menil, da mu projektno delo 

ni bilo zanimivo. 

 

Preglednica 13: Strinjanje dečkov in deklic s trditvijo »Projektno delo bi lahko pogosteje izvajali.« 

 Projektno delo bi lahko pogosteje izvajali. Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Spol 

ženski 
F 0 1 1 9 11 

f  %  0,0 %  9,1 % 9,1 %  81,8 % 100,0 % 

moški 
F 2 2 3 3 10 

f  %  20,0 % 20,0 % 30,0 % 30,0 % 100,0 % 

Skupaj 
F 2 3 4 12 21 

f  %  9,5 % 14,3 % 19,0 % 57,1 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 7,251; g = 3; α = 0,064). 

O povezanosti med stališči trditve »Projektno delo bi lahko pogosteje izvajali.« glede na spol 

ne moremo trditi ničesar.   

Med učenkami in učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole 

Dobrepolje, so se pojavljale razlike v stališčih o trditvi »Projektno delo bi lahko pogosteje 

izvajali.«.  9,1 % deklic se ni moglo opredeliti, prav tako 20 % dečkov. 20 % učencev je menilo, 

da naj se projektnega dela ne izvaja pogosteje, tako ni menila nobena učenka. 60 % dečkov  in 

90,9 % deklic je menilo, da naj se projektno delo izvaja pogosteje. 
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Preglednica 14: Strinjanje dečkov in deklic s trditvijo »V projektu sem se naučil nekaj novega.« 

 V projektu sem se naučil nekaj novega. Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Spol 

ženski 
F 1 0 4 6 11 

f  %  9,1 % 0,0 % 36,4 % 54,5 % 100,0 % 

moški 
F 0 1 6 3 10 

f  %  0,0 % 10,0 % 60,0 % 30,0 % 100,0 % 

Skupaj 
F 1 1 10 9 21 

f  %  4,8 % 4,8 %  47,6 % 42,9 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 4,147; g = 3; α = 0,246). 

O povezanosti med stališči trditve »V projektnem delu sem se naučil nekaj novega.« glede na 

spol ne moremo trditi ničesar.   

Med učenkami in učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole 

Dobrepolje, so se pojavljale razlike v stališčih o trditvi »V projektnem delu sem se naučil nekaj 

novega.«. 10 % dečkov se ni moglo opredeliti. 9,1 % učenk je menilo, da se pri projektnem 

delu niso naučile nič novega, tako ni menil noben učenec. 90 % dečkov  in 90,9 % deklic je 

menilo, da so se pri projektnem delu naučili nekaj novega. 

Preglednica 15: Strinjanje dečkov in deklic s trditvijo »Po projektu znam bolje računati.« 

 Po projektu znam bolje računati. Skupaj 

Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Spol 

ženski 
F 0 0 1 1 9 11 

f  %  0,0 %  0,0 % 9,1 % 9,1 % 81,8 % 100,0 % 

moški 
F 1 2 2 5 0 10 

f  %  10,0 % 20,0 % 20,0 % 50,0 % 0,0 %  100,0 % 

Skupaj 
F 1 2 3 6 9 21 

f  %  4,8 % 9,5 %  14,3 % 28,6 % 42,9 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 19,839; g = 4; α = 0,001). 

O povezanosti med stališči trditve »Po projektnem delu znam bolje računati.« glede na spol ne 

moremo trditi ničesar.   

Med učenkami in učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole 

Dobrepolje, so se pojavljale razlike v stališčih o trditvi »Po projektnem delu znam bolje 

računati.«.  20 % dečkov se ni moglo opredeliti, prav tako 9,1 % deklic. 30 % učencev je menilo, 

da po projektnem delu ne znajo bolje računati z merskimi količinami. 50 % dečkov  in 90,9 % 

deklic je menilo, da po projektnem delu znajo z merskimi količinami bolje računati.  

 

Preglednica 16: Strinjanje dečkov in deklic s trditvijo »Po projektu znam bolje pretvarjati.« 

 Po projektu znam bolje pretvarjati. Skupaj 

Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Spol 

ženski 
F 0 1 1 4 5 11 

f  %  0,0 %  9,1 % 9,1 %  36,4 % 45,5 % 100,0 % 

moški 
F 1 2 1 3 3 10 

f  %  10,0 % 20,0 % 10,0 % 30,0 % 30,0 % 100,0 % 

Skupaj 
F 1 3 2 7 8 21 

f  %  4,8 % 14,3 % 9,5 % 33,3 % 38,1 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 2,327; g = 4; α = 0,676). 

O povezanosti med stališči trditve »Po projektnem delu znam bolje pretvarjati.« glede na spol 

ne moremo trditi ničesar.   

Med učenkami in učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole 

Dobrepolje, so se pojavljale razlike v stališčih o trditvi »Po projektnem delu znam bolje 

pretvarjati.«.  10 % dečkov se ni moglo opredeliti, prav tako 9,1 % deklic. 30 % učencev je 

menilo, da po projektnem delu ne znajo bolje pretvarjati. 60 % dečkov in 90,9 % deklic je 

menilo, da po znajo projektnem delu bolje pretvarjati.  
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Preglednica 17: Strinjanje dečkov in deklic s trditvijo »Po projektu znam bolje oceniti maso, dolžino, 

prostornino, čas, ploščino, ceno.« 

 Po projektu znam bolje oceniti maso, dolžino, 

prostornino, čas, ploščino, ceno. 

Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Se ne morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se popolnoma 

strinjam. 

Spol 

ženski 
F 1 3 2 5 11 

f  %  9,1 % 27,3 % 18,2 % 45,5 % 100,0 % 

moški 
F 0 5 4 1 10 

f  %  0,0 % 50,0 % 40,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj  
F 1 8 6 6 21 

f  %  4,8 % 38,1 % 28,6 % 28,6 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 5,435; g = 3; α = 0,143). 

O povezanosti med stališči trditve »Po projektu znam bolje oceniti maso, dolžino, prostornino, 

čas, ploščino, ceno.« glede na spol ne moremo trditi ničesar.   

Med učenkami in učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole 

Dobrepolje, so se pojavljale razlike v stališčih o trditvi »Po projektu znam bolje oceniti maso, 

dolžino, prostornino, čas, ploščino, ceno.«.  50 % dečkov se ni moglo opredeliti, prav tako 27,3 

% deklic. 9,1 % deklic je menilo, da po projektnem delu ne znajo bolje oceniti merskih količin. 

50 % dečkov  in 63,7 % deklic je menilo, da znajo po projektnem delu merske količine bolje 

oceniti.   
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Preglednica 18:  Strinjanje dečkov in deklic s trditvijo »Projektno delo bi lahko izvajali tudi pri drugih 

predmetih.« 

 Projektno delo bi lahko izvajali tudi pri drugih 

predmetih. 

Skupaj 

Se ne 

strinjam. 

Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

Spol 

ženski 
F 0 0 3 8 11 

f  %  0,0 % 0,0 %  27,3 % 72,7 % 100,0 % 

moški 
F 1 1 2 6 10 

f  %  10,0 % 10,0 % 20,0 % 60,0 % 100,0 % 

Skupaj 
F 1 1 5 14 21 

f  %  4,8 % 4,8 % 23,8 % 66,7 % 100,0 % 

Legenda: F (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 3,213; g = 3; α = 0,360). 

O povezanosti med stališči trditve »Projektno delo bi lahko izvajali tudi pri drugih predmetih.« 

glede na spol ne moremo trditi ničesar.   

Med učenkami in učenci, ki so leta 2014/15 obiskovali 5. razred devetletne Osnovne šole 

Dobrepolje, so se pojavljale razlike v stališčih o trditvi »Projektno delo bi lahko izvajali tudi 

pri drugih predmetih.«. 10 % dečkov se ni moglo opredeliti. 10 % učencev je menilo, da 

projektnega dela ne bi izvajalo tudi pri drugih predmetih. 80 % dečkov in 100 % deklic je 

menilo, da bi projektno delo izvajalo tudi pri drugih šolskih predmetih.   

Na vprašanje, kje vse bi lahko še uporabljali projektno delo, je večina učencev naštela vse učne 

predmete: pri slovenščini, naravoslovju, družbi, gospodinjstvu, glasbeni umetnosti, likovni 

umetnosti, športu, matematiki in angleščini. Dva od učencev pa sta napisala še: v telovadnici, 

na hodniku, v jedilnici, zunaj, na igrišču in v naravi.  
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5.8.3 Preizkusa znanja 

 

PRIMERJAVA ŠTEVILA TOČK PRVEGA IN DRUGEGA PREIZKUSA ZNANJA 

Število možnih točk na prvem in drugem preizkusu znanja je bilo enako, tj. 41 točk. Najnižji 

dosežek prvega preizkusa znanja je bil 12 točk, drugega pa 17,5 točke. Na prvem preizkusu so 

dosegli največ 32 točk, na drugem pa 37 točk. Kriterij, po katerem sem ocenjevala, je bil: 0 %–

49 % = nzd (1); 50 %–63 % = zd (2); 64 %–74 % = db (3); 75 %–89 % = pd (4); 90 %–100 % 

= odl (5). 10 ocen je bilo na prvem preizkusu znanja nezadostnih, 6 zadostnih, 4 dobre, in 1 

prav dobra. Na drugem preizkusu znanja je bila ena ocena nezadostna, 5 zadostnih, 8 dobrih, 5 

prav dobrih in ena odlična. Kot lahko razberemo na spodnjem grafu, so učenci preizkus znanja 

po projektnem delu (drugi preizkus) pisali bolje od prvega (pred projektnim delom).  

 

Graf 4: Primerjava ocen prvega in drugega preizkusa znanja 
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Preglednica 19: Doseženo število točk na prvem in drugem preizkusu znanja 

 Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Število točk na 

preizkusu znanja 1 
21 21,381 5,0322 12,0 32,0 

Število točk na 

preizkusu znanja 2 
21 27,500 5,0966 17,5 37,0 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z = – 4,03, α = 0,0). S tveganjem 

0 % trdimo, da so razlike med prvim in drugim preizkusom znanja statistično pomembne. Za 

vzorec ugotovimo, da so učenci drugi preizkus v povprečju pisali boljše (x = 21,38) kot prvega 

(x = 27,5).  

PRIMERJAVA ŠTEVILA TOČK PREIZKUSOV ZNANJA PO SKLOPIH 

 Masa 

Pri nalogah, kjer sem preverjala znanje iz sklopa masa, je bilo možnih 7 točk. Najnižji dosežek 

prvega preizkusa znanja iz tega sklopa sta bili 2 točki, drugega pa 3 točke. Na prvem preizkusu 

so dosegli največ 5 točk, na drugem pa 7 točk. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da je 

doseženo minimalno in maksimalno število točk drugega preizkusa (po projektnem delu) iz 

sklopa masa višje v primerjavi s prvim preizkusom znanja.  

  

Preglednica 20: Doseženo število točk sklopa masa iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Masa 1 21 3,643 0,9373 2,0 5,0 

Masa 2 21 4,67 1,197 3 7 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z = – 4,12, α = 0,0). S tveganjem 

0 % trdimo, da so razlike med prvim in drugim preizkusom znanja iz področja mase statistično 

pomembne. Za vzorec ugotovimo, da so učenci sklop masa drugega preizkusa v povprečju 

pisali boljše (x = 4,67 točk) kot prvega (x = 3,643 točk).  
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 Dolžina 

Pri nalogah, kjer sem preverjala znanje iz sklopa dolžina, je bilo možnih 7 točk. Najnižji 

dosežek prvega preizkusa znanja iz tega sklopa sta bili 2 točki, drugega pa 3 točke. Na prvem 

preizkusu so dosegli največ 7 točk, prav tako na drugem. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, 

da je doseženo minimalno število točk drugega preizkusa (po projektnem delu) iz sklopa 

dolžina višje v primerjavi s prvim preizkusom znanja.  

Preglednica 21: Doseženo število točk sklopa dolžina iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Dolžina 1 21 4,929 1,8860 2,0 7,0 

Dolžina 2 21 5,786 1,1019 3,0 7,0 

 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z = – 3,05, α = 0,0). S tveganjem 

0 % trdimo, da so razlike med prvim in drugim preizkusom znanja iz sklopa dolžina statistično 

pomembne. Za vzorec ugotovimo, da so učenci sklop dolžina drugega preizkusa v povprečju 

pisali boljše (x = 5,79 točk) kot prvega (x = 4,93 točk).  

 Prostornina 

Pri nalogah, kjer sem preverjala znanje iz sklopa prostornina, je bilo možnih 9 točk. Najnižji 

dosežek prvega preizkusa znanja iz tega sklopa je bilo 0 točk, drugega pa 2 točki. Na prvem 

preizkusu so dosegli največ 8 točk, na drugem pa 9 točk. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, 

da je doseženo minimalno in maksimalno število točk drugega preizkusa (po projektnem delu) 

iz sklopa prostornina višje v primerjavi s prvim preizkusom znanja.  

 

Preglednica 22: Doseženo število točk sklopa prostornina iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk  

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Prostornina 1 21 4,10 1,895 0 8 

Prostornina 2 21 5,29 1,821 2 9 
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Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z = – 3,85, α = 0,0). S tveganjem 

0 % trdimo, da so razlike med prvim in drugim preizkusom znanja iz sklopa prostornina 

statistično pomembne. Za vzorec ugotovimo, da so učenci sklop prostornina drugega preizkusa 

(x = 5,29 točk) v povprečju pisali boljše kot prvega (x = 4,10 točk).  

 

 Čas 

Pri nalogah, kjer sem preverjala znanje iz sklopa čas, je bilo možnih 9 točk. Najnižji dosežek 

prvega preizkusa znanja iz tega sklopa sta bili 2 točki, drugega pa 1 točka. Na prvem preizkusu 

so dosegli največ 6 točk, na drugem pa 7 točk. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da je 

doseženo minimalno število točk drugega preizkusa (po projektnem delu) iz sklopa čas nižje v 

primerjavi s prvim preizkusom znanja, maksimalno pa višje. 

 

Preglednica 23: Doseženo število točk sklopa  čas iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk  

Standardni odklon Minimum Maksimum 

Čas 1 21 3,43 1,502 2 6 

Čas 2 21 4,81 1,601 1 7 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z = – 3,81, α = 0,0). S tveganjem 

0 % trdimo, da so razlike med prvim in drugim preizkusom znanja iz sklopa čas statistično 

pomembne. Za vzorec ugotovimo, da so učenci sklop čas drugega preizkusa v povprečju pisali 

boljše (x = 4,81 točk) kot prvega (x = 3,43 točk).  

 

 Denar 

Pri nalogah, kjer sem preverjala znanje iz sklopa denar, je bilo možnih 5 točk. Najnižji dosežek 

prvega preizkusa znanja iz tega sklopa je bilo 0 točk, drugega pa 1 točka. Na prvem preizkusu 

so dosegli največ 5 točk, prav tako na drugem. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, da je 

doseženo minimalno število točk drugega preizkusa (po projektnem delu) iz sklopa denar višje 

v primerjavi s prvim preizkusom znanja.  
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Preglednica 24: Doseženo število točk sklopa denar iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni odklon Minimum Maksimum 

Denar 1 21 3,00 1,549 0 5 

Denar 2 21 3,57 1,248 1 5 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z = – 3,21, α = 0,001). S 

tveganjem 0,1 % trdimo, da so razlike med prvim in drugim preizkusom znanja iz sklopa denar 

statistično pomembne. Za vzorec ugotovimo, da so učenci sklop denar drugega preizkusa v 

povprečju pisali boljše (x = 3,57 točk) kot prvega (x = 3,00 točk).  

 

 Ploščina 

Pri nalogah, kjer sem preverjala znanje iz sklopa ploščina, je bilo možnih 6 točk. Najnižji 

dosežek prvega preizkusa znanja iz tega sklopa je bilo 0 točk, drugega pa 1 točka. Na prvem 

preizkusu so dosegli največ 4 točke, na drugem pa 6 točk. Iz dobljenih rezultatov lahko vidimo, 

da je doseženo minimalno in maksimalno število točk drugega preizkusa (po projektnem delu) 

iz sklopa ploščina višje v primerjavi s prvim preizkusom znanja.  

 

Preglednica 25: Doseženo število točk sklopa ploščina iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Število 

udeležencev 

Povprečno 

število točk 

Standardni 

odklon 

Minimum Maksimum 

Ploščina 1 21 2,29 1,231 0 4 

Ploščina 2 21 3,38 1,284 1 6 

 

Vrednost Wilcoxonovega preizkusa je statistično pomembna (Z = – 3,91, α = 0,0). S tveganjem 

0 % trdimo, da so razlike med prvim in drugim preizkusom znanja iz sklopa ploščina statistično 

pomembne. Za vzorec ugotovimo, da so učenci sklop ploščina drugega preizkusa v povprečju 

pisali boljše (x = 3,38 točk) kot prvega (x = 2,29 točk).  
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5.9  Povzetek ugotovitev 

Prvi cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, ali poučevanje vsebin iz merjenja preko projektnega 

dela v povezavi s poklici učencem učno snov približa, jo naredi razumljivejšo in bolj smiselno. 

Iz anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da jim je pretvarjanje in računanje z merskimi enotami 

preprosteje kot pred projektnim delom. Večina učencev je po projektnem delu menila, da je 

učenje merskih enot in merjenja uporabno, da bodo znanje o merjenju v življenju potrebovali 

in da ga uporabljajo v vsakdanjem življenju. Po projektnem delu je več učencev menilo, da se 

z merjenjem in merskimi enotami srečujejo vsak dan (48 % učencev) ali vsaj enkrat tedensko 

(38 % učencev). Več učencev je znalo našteti, kje vse se srečujejo z vsebinami iz merjenja v 

življenju: v trgovini, gostilni, restavraciji, kuhinji, šoli (pri preizkusih znanja, pri matematiki, 

domačih nalogah), pri domačih opravilih, opravilih zunaj, pri igri, športu, merjenju temperature, 

padavin, moči vetra, telesne mase, v glasbeni šoli … Napisali so tudi ideje, ki so jih dobili pri 

projektnem delu in jih niso zapisali na prvem anketnem vprašalniku. Te so: pri merjenju telesne 

mase, višine, pri gradnji hiš, pri polnjenju akvarija/bazena, pri merjenju dolžine poti. Po 

projektnem delu je večina učencev menila, da bodo znanje o merskih enotah najverjetneje 

uporabljali pri opravljanju poklica, bolj razmišljajo, kateri poklic bodo izbrali in večina učencev 

meni, da bo projektno delo vplivalo na izbor poklica, ki ga bodo opravljali. Mislim, da je prvi 

cilj projektnega dela uresničen. Učenje o merjenju in merskih enotah smo jim osmislili, učna 

snov jim je razumljivejša.  

Drugi cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kolikšen je napredek učencev v znanju po 

obravnavi snovi vsebin iz merjenja preko projektnega dela v povezavi s poklici. Učenci so drugi 

preizkus znanja pisali veliko bolje od prvega. Od 21 učencev je drugi preizkus znanja odlično 

pisal en učenec (v prvem nihče), prav dobro štirje učenci več, dobro trije učenci, zadostno enako 

število učencev in nezadostno devet učencev manj. Tudi posamezne sklope so pisali bolje v 

drugem kot v prvem preizkusu znanja. Sklop masa so pisali 15 % bolje, sklop dolžina 12 % 

boljše, sklop prostornina 13 % boljše, sklop čas 15 % boljše, sklop denar 11 % boljše in sklop 

ploščina 18 % boljše. Torej je bil napredek učencev v znanju velik. 

Tretji cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšna so stališča učencev do obravnavanja učne 

snovi iz merjenja preko projektnega dela. Večini učencev se je zdelo projektno delo zanimivo, 

tudi med samim delom so bili motivirani. Večina jih je menila, da bi to obliko dela lahko izvajali 

pogosteje, tudi pri drugih predmetih, da se jim je projektno delo zdelo uporabno, da so se naučili 

nekaj novega, da znajo bolje računati in pretvarjati ter oceniti merske količine.  
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Četrti cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike med dečki in deklicami glede 

stališč do projektnega dela pri obravnavi vsebin iz merjenja. Deklicam je bilo projektno delo 

zanimivejše kot dečkom, projektno delo si želijo pogosteje izvajati, več deklic meni, da so se 

pri projektnem delu naučile nekaj novega,  več deklic kot dečkov meni, da znajo po projektnem 

delu bolje računati z merskimi enotami, bolje pretvarjati in oceniti merske količine. Več deklic 

kot dečkov meni, da bi projektno delo lahko izvajali tudi pri drugih predmetih. Ugotavljam, da 

so med dečki in deklicami razlike v stališčih do izvedenega projektnega dela. Deklice so za 

tovrstno obliko dela bolj motivirane od dečkov. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Namen magistrskega dela je bil oblikovati učni pristop za poučevanje vsebin iz merjenja v 5. 

razredu.  Z učenci smo izvedli projektno delo, katerega glavni cilj je bil napredovati v znanju s 

področja vsebin iz merjenja. Ideja je bila, da te vsebine povežem s poklici in tako učencem 

dokažem, da je to znanje za opravljanje poklicev uporabno tudi v prihodnosti. Poklice so izbrali 

sami na podlagi zanimanja, zato so bili med izvajanjem projektnega dela bolj motivirani. 

Projektno delo je potekalo po skupinah. Opazila sem, da je učencem taka oblika dela zelo všeč. 

Znanje iz vsebin iz merjenja so poglobili. Pri svojem delu sem upoštevala načela dobre 

poučevalne prakse. Učencem sem zagotovila optimalno klimo za učenje. Učenci se pri pouku 

niso dolgočasili, pri učenju so bili ves čas dejavni. Poskrbela sem, da nihče od njih ni doživljal 

stiske. Med izvajanjem projekta sem učence spodbujala, če so potrebovali pomoč, sem jim 

pomagala. Projektno delo je odlična oblika dela, pri kateri so učenci lahko dejavni ves čas, 

učenčeve pobude sem pozitivno vrednotila, tako so bili za delo še bolj motivirani. Med seboj 

so učenci diskutirali, popravljali napake in tako poglabljali razumevanje različnih situacij. 

Projektno delo je bilo diferencirano, učenci so lahko dobili različno pomoč pri reševanju nalog. 

Tako so gradili pozitivno samopodobo. Izrazili so željo, da bi tako obravnavali tudi vsebine pri 

ostalih predmetih. Projektno delo se jim je zdelo uporabno, saj so se naučili nekaj novega. 

Večina učencev meni, da so poglobili znanje iz vsebin iz merjenja. Tako je pokazala tudi 

raziskava. Učencem je izvedeno projektno delo učno snov približalo, jo naredilo razumljivejšo 

in bolj smiselno.  Prednost izvedenega projektnega dela vidim v tem, da so učenci poleg znanja 

o merjenju razvijali tudi sposobnosti sporazumevanja, prilagajanja, strpnosti in sodelovanja. 

Opravljeno magistrsko delo je predvsem prispevek na področju poučevanja vsebin iz merjenja 

na razredni stopnji. Rezultati nam kažejo, da je oblikovan učni pristop primeren za 

obravnavanje matematičnih vsebin iz merjenja. Učitelji lahko ideje poučevanja prenesejo tudi 

na druge matematične vsebine in oblikujejo svoj učni pristop, ki bo izhajal iz vsakdanjega 

življenja.  

Za konec vabim vse učitelje in učiteljice, da pri usvajanju vsebin iz merjenja uporabijo 

projektno delo na v tem delu predstavljen način ali po lastnih zamislih.  
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8  PRILOGE 
PRILOGA A VSEBINE IZ MERJENJA 

Pozdravljeni, sem Tina Gačnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pri pisanju 

magistrskega dela bi potrebovala tvojo pomoč, zato te prosim, da izpolniš ta anketni 

vprašalnik, ki je anonimen. 

1. V preglednici označi X, kako se strinjaš z zapisanimi trditvami. 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

 

Se ne 

strinjam. 

 Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

 

Učenje merskih enot in merjenja 

se mi zdi uporabno. 

     

Znanje o merjenju bom v 

življenju potreboval/-a. 

     

Vsebine iz merjenja me zelo 

zanimajo. 

     

Pretvarjanje je zame preprosto.      

Računanje z merskimi enotami 

je zame preprosto. 

     

 

2. Pridobljeno znanje o merjenju uporabljam v vsakdanjem življenju. (Obkroži samo eno 

črko.) 

a) Da. 

b) Ne. 

 

Če DA, kako pogosto uporabljaš znanje o merjenju? 

a) Vsak dan. 

b) Vsaj enkrat tedensko. 

c) Enkrat mesečno. 

d) Manj kot enkrat mesečno. 

e) Nikoli. 

 

Kje vse jih v vsakdanjem življenju uporabljaš? Naštej vsaj pet primerov. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Znanje o merskih enotah bom najverjetneje uporabljal/-a pri opravljanju poklica. 

a) Da. 

b) Ne. 

 

4. Oglej si preglednico, v kateri so navedeni poklici. 

kmetovalec  čevljar igralec 

monter vodovodnih 

napeljav 

avto serviser dimnikar glasbenik mizar 

arhitekt ekonomist jamar natakar 

bančni uradnik pri okencu elektrikar kemik radijski napovedovalec 

biolog fizik kipar odvetnik 

blagajnik frizer kozmetik mesar 

vrtnar gasilec kamnosek parketar 

vzgojitelj gozdar knjižničar pek 

veterinar geodet kuhar pilot 

zidar gradbenik lovec prodajalec 

zobozdravnik hišnik lekarnar računalničar 

medicinska sestra krojač maneken športnik 

učitelj vojak policist zdravnik 

 

Na spodnje črte napiši pet poklicev, ki so ti najbolj zanimivi ali bi jih želel opravljati. Lahko 

napišeš poklice, ki v zgornji tabeli niso navedeni. 

1) _______________________________ 

2) _______________________________ 

3) _______________________________ 

4) _______________________________ 

5) _______________________________ 

 

 

 



 

 
 

5. V zgornja polja preglednice vpiši poklice, ki si jih izbral. S križci (X) označi, katera znanja 

potrebuješ za določen poklic. 

 

 Poklic 1: 

 

 

Poklic 2: Poklic 3: Poklic 4: Poklic 5: 

Merjenje 

dolžine  

     

Računanje z 

dolžinami 

     

      

Merjenje 

mase 

     

Računanje z 

masami 

     

      

Merjenje 

prostornine 

     

Računanje s 

prostorninami 

     

       

Merjenje časa      

Računanje s 

časom 

     

      

Merjenje 

ploščine 

     

Računanje s 

ploščinami 

     

       

Računanje s 

cenami 

     

 

 

 

 

Hvala. 



 

 
 

PRILOGA B            ANKETNI VPRAŠALNIK 2  Spol:  Ž M 

VSEBINE IZ MERJENJA 

1. V preglednici označi X, kako se strinjaš z zapisanimi trditvami. 

 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

 

Se ne 

strinjam. 

 Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

 

Učenje merskih enot in merjenja 

se mi zdi uporabno. 

     

Znanje o merjenju bom v 

življenju potreboval/-a. 

     

Vsebine iz merjenja me zelo 

zanimajo. 

     

Pretvarjanje je zame preprosto. 

 

     

Računanje z merskimi enotami 

je zame preprosto. 

     

 

2. Pridobljeno znanje o merjenju uporabljam v vsakdanjem življenju. (Obkroži samo eno 

črko.) 

c) Da. 

d) Ne. 

 

Če DA, kako pogosto uporabljaš znanje o merjenju? 

f) Vsak dan. 

g) Vsaj enkrat tedensko. 

h) Enkrat mesečno. 

i) Manj kot enkrat mesečno. 

j) Nikoli. 

 

Kje vse jih v vsakdanjem življenju uporabljaš? Naštej vsaj pet primerov. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 
 

3. Znanje o merskih enotah bom najverjetneje uporabljal/-a pri opravljanju poklica. 

c) Da. 

d) Ne. 

 

4. Kaj si se pri projektu novega naučil? 

 Se sploh 

ne 

strinjam. 

 

Se ne 

strinjam. 

 Se ne 

morem 

odločiti. 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

 

Po projektu bolj razmišljam, 

kateri poklic bom izbral/-a. 

     

Projektno delo bo vplivalo na 

izbor poklica, ki ga bom 

opravljal. 

     

Projektno delo mi je bilo 

zanimivo. 

     

Projektno delo bi lahko 

pogosteje izvajali. 

     

V projektu sem se naučil nekaj 

novega. 

     

Po projektu znam bolje računati 

z merskimi enotami. 

     

Po projektu znam bolje 

pretvarjati. 

     

Po projektu znam bolje oceniti 

maso, dolžino, prostornino, čas, 

ploščino, ceno 

     

Projektno delo bi lahko izvajali 

tudi pri drugih predmetih. 

     

 

5. Kje vse bi lahko še izvajali projektno delo? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Hvala. 

 



 

 
 

PRILOGA C 

Ime in priimek: _____________________ Št. točk: _____ Ocena: _____ 

Kriterij: 0 %–49 % = 1; 50 %–63 % = 2; 64 %–74 % = 3; 75 %–89 % = 4; 90 %–100 % = 5 

PREIZKUS ZNANJA IZ MERJENJA IN MERSKIH ENOT 1 

DOLŽINA 

1. Obkroži eno črko. 

Kolikšna je dolžina avtomobila v pravi 
velikosti?  
 
a) Približno 1 m.      b) Približno 4 m.  
 
c) Približno 2 m.      č) Približno 8 m. 

 

2. Dopolni z ustrezno dolžinsko mersko enoto (mm, cm, dm, m, km). 

a) Višino otroka merimo v _____________. 

b) Širino kuhinje merimo v ______________. 

 

3. Pretvori. 

80 cm = ___________ dm 

3 m 7 dm = ___________ dm 

2400 m = __________ km __________ m 

 

4. Miha je začel trenirati za kolesarki maraton. Prvi dan je prekolesaril 16 km, 

drugi dan pa pol manj. Koliko kilometrov je prekolesaril v prvih dveh dneh? 

 R: 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

 



 

 
 

MASA 

5. Obkroži eno črko.  

Kolikšna je približna masa kocke? 

a) 3 g             b) 3 dag        c) 300 g       č) 3 kg 

 

Kolikšna je približna masa avtomobila? 

a) 10 t             b) 1 t        c) 1000 g       č) 100 kg  

 

 

6. Dopolni. 

Naštej vsaj tri predmete, ki tehtajo okoli 10 g. ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Naštej vsaj tri stvari, ki tehtajo okoli 5 kg. 

___________________________________________________________________ 

7. Pretvori. 

2 dag = ______________ g 

4 kg 3 dag = _______________ dag 

7340 kg = _________ t _____________ kg 

 

8. V pekarni imajo 24 vreč moke po 25 kg. Za kruh so porabili 12 vreč, za 

žemlje pa 4 vreče moke.  

Koliko kilogramov moke jim je na koncu ostalo? 

R: 

 

 

 

 

O: ______________________________________________________________ 



 

 
 

PROSTORNINA 

9. Dopolni. 

Oceni, koliko litrov vode porabiš, če se kopaš v kopalni kadi. ____________litrov. 

Oceni, koliko čaja lahko naliješ v šolsko skodelico. ________________________ 

  

10. Pretvori. 

3 hl = _________ l 

5 l  6 dl = ___________ dl 

948 dl = __________ l _________ dl 

 

 

11. Gospodinja je skuhala 35 litrov slivove marmelade. Napolnila je 23 kozarcev 

po 1 l in 6 kozarcev po 5 dl.   

a) Koliko litrov marmelade ji je še ostalo? 

R: 

 

 

 

 

 

O: ___________________________________________________________ 

b) Koliko kozarcev po 5 dl še potrebuje? 

R: 

 

 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

ČAS 

12. Dopolni. 

Približno koliko časa potrebuješ, da si umiješ zobe? _______________________ 

 

13. Obkroži eno črko. 

Približno koliko časa se celi odrgnjeno koleno? 

a) 1 minuto        b) 1 uro                c) En dan.           č) En teden.  

  

14. Pretvori. 

6 min = __________ s 

4 h 10 min = ___________ min 

170 h = _______ dni _________ h 

 

15. Vlak iz Ljubljane odpelje ob 16.15. Do Kočevja vozi 88 minut.  

Ob kateri uri bo v Kočevju?  

R:  

 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

 

 

DENAR 

16. Dopolni. 

Oceni, koliko stane kepica sladoleda. _________________ 

Oceni, koliko stanejo športni copati. _____________________ 

 

 



 

 
 

17. Sosed namerava  za hišo zasaditi sadna drevesa. Kupil je tri jablane po 23 € 

in dve hruški po 42 €.  

Koliko je plačal za vsa drevesa? 

R: 

 

 

 

 

O: ______________________________________________________________ 

 

PLOŠČINA 

18. Obkroži eno črko. 

Kolikšna je približna ploščina igrišča za nogomet? 

a) 10 000 m2  b ) 1000 m2 c) 100 m2      č) 10 m2  d) 1 m2 

Kolikšna je približna ploščina šolske table? 

a) Približno 3 m3.       b) Približno 3 dm2.     c) Približno 10 dm2.         č) Približno 3 m2. 

 

19. Janez se je odločil, da bo po tleh kopalnice položil ploščice. Kopalnica je 

dolga 3 m in široka 2 m.  

a) Izračunaj, koliko kvadratnih metrov (m2) meri kopalnica. 

R: 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

b) Koliko ploščic velikosti 1 m x 1 m bo potreboval?  

R: 

 

 

 

 

O: ___________________________________________________________ 



 

 
 

PRILOGA D 

Ime in priimek: _____________________ Št. točk: _____ Ocena: _____ 

Kriterij: 0 %–49 % = 1; 50 %–63 % = 2; 64 %–74 % = 3; 75 %–89 % = 4; 90 %–100 % = 5 

PREIZKUS ZNANJA IZ MERJENJA IN MERSKIH ENOT 2 

DOLŽINA 

20. Obkroži eno črko. 

Kolikšna je višina avtomobila v pravi 
velikosti?  
 
a) Približno 1,5 m.      b) Približno 4 m.  
 
c) Približno 3 m.      č) Približno 8 m. 

 

21. Dopolni z ustrezno dolžinsko mersko enoto (mm, cm, dm, m, km). 

c) Razdaljo med dvema krajema merimo v  _____________. 

d) Dolžino pikapolonice merimo v ______________. 

 

22. Pretvori. 

90 cm = ___________ dm 

2 m 6 dm = ___________ dm 

9800 m = __________ km __________ m 

 

23. Miha je začel trenirati za maraton. Prvi dan je pretekel 32 km, drugi dan pa 

pol manj. Koliko kilometrov je pretekel v prvih dveh dneh? 

 R: 

 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 



 

 
 

MASA 

24. Obkroži eno črko.  

Kolikšna je približna masa lubenice? 

b) 300 g             b) 3 dag        c) 3 kg       č) 30 kg 

 

 

Kolikšna je približna masa slona? 

a) 6 kg       b) 60 kg       c) 600 kg        č) 6 t   

 

 

25. Dopolni. 

Naštej vsaj tri predmete, ki tehtajo okoli 1 kg. ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Naštej vsaj tri stvari, ki tehtajo okoli 5 kg. 

___________________________________________________________________ 

26. Pretvori. 

3 dag = ______________ g 

5 kg 7 dag = _______________ dag 

9876 kg = _________ t _____________ kg 

 

27. Kmet je kupil 12 vreč semenskega krompirja. Vsaka tehta 25 kg. Na prvo 

njivo ga je posadil 6 vreč, na drugo pa 3. Na tretjo njivo bo posadil 

preostanek krompirja. 

Koliko kilogramov krompirja bo posadil na tretjo njivo? 

R: 

 

 

 

O: ______________________________________________________________ 



 

 
 

 

PROSTORNINA 

28. Dopolni. 

Oceni, koliko litrov vode porabiš, da si umiješ obraz. ____________litrov. 

Oceni, koliko tempera barve je v eni tubi. ________________________ 

  

29. Pretvori. 

7 hl = _________ l 

2 l  2 dl = ___________ dl 

492 dl = __________ l _________ dl 

 

 

30. Gospodinja je prekuhala 54 litrov soka. Napolnila je 26 steklenic po 1 l in 12 

steklenic po 5 dl.   

c) Koliko litrov soka še ni nalila v steklenice? 

R: 

 

 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

d) Koliko steklenic po 5 dl še potrebuje? 

R: 

 

 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

 



 

 
 

ČAS 

31. Dopolni. 

Približno koliko časa potrebuješ, da si umiješ roke pred malico? 

_______________________ 

 

32. Obkroži eno črko. 

Približno koliko časa se gradi nogometni stadion? 

b) 1 uro.       b) 1 dan.        c) 1 teden.           č) 1 leto.  

  

33. Pretvori. 

5 min = __________ s 

3 h 20 min = ___________ min 

162 h = _______ dni _________ h 

 

34. Vlak iz Ljubljane odpelje ob 8.15. Do Kopra vozi 128 minut.  

Ob kateri uri bo v Kopru?  

R:  

 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

 

 

DENAR 

35. Dopolni. 

Oceni, koliko stane zvezek. _________________ 

Oceni, koliko stane sendvič. _____________________ 

 

 



 

 
 

36. Stranka je v trgovini kupila 3 tetrapake mleka (vsak stane 79 centov) in 2 

paketa narezane salame (vsak stane 1,01 €). 

 

Koliko je kupec plačal prodajalki? 

R: 

 

 

 

 

O: ______________________________________________________________ 

 

PLOŠČINA 

37. Obkroži eno črko. 

Kolikšna je približna ploščina lista papirja v velikem zvezku? 

b) 6 mm2  b ) 6 cm2      c) 60 cm2     č) 6 dm2  d) 6 m2 

Kolikšna je približna ploščina šolske table? 

b) Približno 3 m3.       b) Približno 3 dm2.     c) Približno 10 dm2.         č) Približno 3 m2. 

 

38.  Miha se je odločil, da bo po tleh predsobe položil ploščice. Predsoba  je 

dolga 2 m in široka 1 m.  

c) Izračunaj, koliko kvadratnih metrov (m2) meri predsoba. 

R: 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

d) Koliko ploščic velikosti 1 m x 1 m bo potreboval?  

R: 

 

 

 

O: ___________________________________________________________ 



 

 
 

PRILOGA E 

RAZISKOVALNI PROJEKT 

MERSKE ENOTE IN MERJENJE V POVEZAVI S POKLICI 

 
1. ARHITEKT  

Pripomočki: primer skice načrta za vzorec (3 x) 

 

Naročnik želi imeti hišo, veliko 8 m x 10 m. 

a) Nariši jo v merilu 1 : 100 – 1 meter v naravi pomeni 1 cm na skici. Poglej si primer 

načrta 1. Če potrebuješ pomoč, pokliči učiteljico. 

b) Nato vriši prostore v hiši (glej primer načrta 2). 

c) Izračunaj ploščino vsakega prostora posebej (glej primer načrta 3). 

Načrt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merilo: 1 : 100 



 

 
 

2. POLAGALEC PLOŠČIC 

Pripomočki: modeli ploščic iz papirja (20 cm x 20 cm), meter 

 

Stranka želi, da ji položiš ploščice v predsobi velikosti 2 m x 1 m. 

a) Koliko meri ploščina predsobe? 

R: 

 

 

 

 

O: ________________________________________________________________ 

b) Ploščice so velike 20 cm x 20 cm. Koliko ploščic boš potreboval? 

R: 

 

 

 

O: ________________________________________________________________ 

c) Modele ploščic položi na tla tako, kot zahteva stranka. Ne pozabi na pripomoček, 

ki ga lahko uporabiš: meter. 

d) Preštej število ploščic in preveri, če si pravilno določil ploščino predsobe. 

e) Koliko bo stranka plačala za nakup ploščic, če ena stane 8,49 €? 

R: 

 

 

 

 

O: ________________________________________________________________ 

 

f) Koliko bo stranka plačala za delo mojstru, če ta računa 13,00 € za 1 m2? 

R: 

 

 

 

O: ________________________________________________________________ 

 

g) Koliko bo stranka plačala za delo mojstru in ploščice skupaj? 

R: 

 

 

 

O: ________________________________________________________________ 



 

 
 

3. KUHAR 

 

Pripomočki: recept za pecivo, sestavine, digitalna tehtnica,  posode, s številkami 

označeni pekači različnih velikosti, meter 

 

Za sladico boš spekel preprost biskvit. 

a) Katero tehtnico bi izbral za merjenje sestavin? Obkroži. 

1. Digitalna tehtnica        2. Ravnovesna tehtnica  

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) V roke vzemi pecilni prašek in oceni, koliko tehta. ____________ 

c) Koliko gramov tehta pecilni prašek? Podatek poišči na embalaži. 

___________________ 

d) V posamezne posode pripravi sestavine, ki jih potrebuješ za biskvit. Uporabi 

tehtnico in merilni lonček. 

e) Kateri pekač bi izbral? Prvi, drugi ali tretji? ______________________ 

Zakaj? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f) Koliko je ura? ______________ 

Do kdaj se bi peklo pecivo, če bi pekač sedaj postavil v pečico? 

R: 

 

 

 

O: ________________________________________________________________ 

 

g) Pretresi sestavine nazaj v posode. 



 

 
 

4. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI BRAT 

 

Pripomočki: trikotniško ravnilo, meter, tehtnica, list s črkami za preverjanje vida 

 

a) Izmeri višino sošolca. To naredi tako, kot kaže skica. 

Višina sošolca: ______________ 

Višina sošolca v cm Višina sošolca v dm in cm 

  

 

b) Koliko je sošolec težak? 

Teža v kg Teža v dag Teža v g 

   

 

c) Izmeri stojišče sošolca (3 metre od tablice za preverjanje vida). Sošolcu kaži črke 

oz. številke, začni pri največji. Če jo prebere, mu pokaži manjšo. Koliko milimetrov 

je velika črka, ki jo še prebere z razdalje 3 metrov? Izmeri z ravnilom. 

Najmanjša velikost črke, ki jo še vidi: __________________ 

 

5. MODNI OBLIKOVALEC 

 

Pripomočki: šiviljski meter 

 

a) Stranka želi imeti obleko po meri. Če jo želiš oblikovati, moraš stranko 

premeriti. S šiviljskim metrom meri tako, kot kaže skica: 

  Izrazi v cm Izrazi v dm in cm 

 PRIMER: Obseg ramen 85 cm 8 dm 5 cm 

A Obseg ramen   

B Obseg prsnega koša    

C Obseg pasu    

Č Širina bokov    

D Obseg nadlakti   

E Obseg zapestja   

F Dolžina roke od ramen do 

zapestja 

  

G Dolžina nog od pasu do tal   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. FRIZER 

 

Pripomočki: snov, ki predstavlja barvno kremo (zobna pasta), posoda za mešanje, 

plastenka za vodo (= barvni razvijalec) 

 

a) Stranka želi, da jo pobarvaš. 

V posodi za mešanje barv zmešaj barvo: 

– 60 ml barvne kreme 

– 60 ml razvijalca barve 

                   

 Izrazi v ml Izrazi v cl Izrazi v dl in cl 

Koliko barve si dobil?  

 

  

Koliko barve bi namešal, če bi 

barval pol krajše lase? 

   

 

b) Koliko je ura? _______________ 

 Če ima stranka narastek, najprej pobarvaš narastek in pustiš četrt ure. Koliko bo 

ura čez četrt ure? ___________________________________________ 

 

Potem pobarvaš še preostanek las in pustiš še 10 minut. Koliko bo ura, če si 

preostanek las barval 5 minut? ___________________________ 

 

 Če stranka nima narastka, pustiš barvo delovati 20 minut. Koliko bo ura? 

_________________________________________________________ 

č) Pomij posodico in plastenko (barvni razvijalec) z vodo. 

 

7. BIOLOG 

Pripomočki: akvarij, litrska posoda 

a) Oceni, koliko litrov vode drži akvarij. ______________ 

b) Z litrskim lončkom izmeri (preveri), koliko vode lahko naliješ v akvarij (do 5 cm 

pod robom akvarija). Koliko litrov vode drži akvarij? ____________________ 

Pretvori v dl: _________________________ 

Pretvori v cl: _________________________ 

Pretvori v ml: ________________________ 

c) Kateri grelec bi izbral? Podčrtaj. 

 Grelec moči 50 W za akvarije od 20 do 100 litrov. 

 Grelec moči 150 W za akvarije od 100 do 200 litrov 



 

 
 

d) Ob menjavi vode moraš dodati tudi tekočino za obnovitev bakterij, ki jih ribe 

potrebujejo. 

Navodila: Na 6 litrov vode dodaj 5 ml tekočine za obnovitev bakterij. 

Koliko tekočine bi dodal? _________________________________ 

 

8. PLEZALEC  

Pripomočki: meter, trak za označevanje tal 

 

Oceniti moraš, koliko dolgo vrv potrebuješ.  

a) Oceni razdaljo od stene do označenih mest. Rezultate nato preveri z metrom. 

 

Mesto: Ocenjena 

razdalja 

[m] 

Izmerjena 

razdalja v 

cm 

Izmerjena 

razdalja v 

dm in cm 

Izmerjena 

razdalja v 

m in cm 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

9. NATAKAR 

Pripomočki: kozarci različnih velikosti, merilni lonček, cenik 

 

Za omizjem so gostje naročili različne pijače. 

a) Za prvim omizjem je družina naročila: 

– 2 dl jagodnega soka, 

– 1 dl breskovega soka, 

– 0,5 l cedevite. 

 

b) Pretvori v zahtevane enote: 

 Izrazi v cl Izrazi v ml 

1 dl   

2 dl   

0,5 l = __________dl   

 

c) V kozarce namesto sokov natoči vodo, kot so naročili gostje.  

 

 



 

 
 

d) Zahtevali so skupni račun. Koliko znaša? 

R: 

 

 

 

O: ___________________________________________________________________ 

 

e) Sestavi še svoj primer: 

Naročilo pijače:  

 

 

 

 

Cena: 

 

 

O: ___________________________________________________________________ 

 

f) Koliko je ura? ______________ 

V službi boš do 17.00. 

Koliko časa boš še delal/-a? 

R: 

 

 

 

O: __________________________________________________________________ 

 

g) Pospravi stvari na svoje mesto. 

 

10. POLICIST 

Pripomočki: lepilni trak, meter 

 

Izmeri dolžino sledi zaviranja avtomobila. 

 

SLED DOLŽINA SLEDI ZAVIRANJA v cm DOLŽINA SLEDI ZAVIRANJA v dm in cm 

Sled 1   

Sled 2   

Sled 3   

 

 

 



 

 
 

11. BLAGAJNIK 

Pripomočki: reklamni letak 

 

Si blagajnik v trgovini. Eden od sošolcev je kupec. Kupec naj izbere vsaj pet izdelkov iz 

reklamnega letaka. Zapiši si cene izdelkov, ki jih izbere. Nato izračunaj, koliko bo 

kupec plačal. 

R: 

 

 

 

 

O:____________________________________________________________ 

 

12. VOZNIK 

Pripomočki: preglednica voznih redov 

a) Si voznik avtobusa. Dopolni preglednico in predvidi, kdaj bi moral prispeti v različne 

kraje. Lahko si pomagaš s pomožnimi računi. 

 ČAS 

ODHODA 

TRAJANJE 

VOŽNJE 

TRAJANJE 

VOŽNJE  

v minutah 

ČAS PRIHODA KILOMETRI 

[km] 

CENA 

[€] 

Ljubljana – Bled 15.00 1 h 19 min   57 6,30 

Ljubljana – Maribor 12.00 3 h 17 min   142 12,40 

Ljubljana – Videm 16.00 46 min   36 4,70 

Ljubljana – Domžale 21.45 27 min   14 2,30 

Ljubljana – Koper 17.00 2 h 17 min   122 11,10 

Ljubljana – Kočevje 5.45 1 h 28 min   64 6,70 

Ljubljana – Škofja Loka 8.20 36 min   25 3,10 

 

b) Koliko denarja bi moral imeti na koncu vožnje, če bi peljal 12 potnikov od Ljubljane 

do Domžal? 

R: 

 

 

 

 

 

O: ___________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

c) Sestavi svoj primer: 

Koliko denarja bi moral imeti na koncu vožnje, če bi peljal ______ potnikov od 

Ljubljane do __________________________? 

 

R: 

 

 

 

 

O: ___________________________________________________________________ 

d)  Koliko kilometrov bi prevozil, če bi peljal avtobus iz Ljubljane v Škofjo Loko, iz Škofje 

Loke v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper in nazaj v Ljubljano? 

R: 

 

 

O: ___________________________________________________________________ 

 

13. VETERINAR 

Stranka ti pripelje bolnega psa. 

Psu predpišeš tablete in želiš, naj pride na ponoven pregled čez 14 dni.  

a) Napiši današnji datum. ___________________________ 

b) Zapiši datum za ponoven pregled psa, ki bo čez 14 dni. 

_____________________________ 

c) Predpišeš mu 50 mg tableto, katero naj vzame vsak dan. Koliko mg zdravil bo 

pojedel v 14 dneh? 

R:  

 

 

 

O: ________________________________________________________________ 

Koliko je to gramov? __________________ 

 

14. KMETOVALEC 

Pripomočki: seme fižola 

 

Kmet se je odločil, da bo na njivo velikosti 100 m x 50 m posadil visoki fižol za zrnje.  

a) Največ koliko fižola bi lahko posadil? Na zadnji strani paketa preberi, kolikšna je 

razdalja v vrsti in med vrstami. ________________________ 

 

 

 



 

 
 

 

b) Zaradi suše bi njivo zalil; potrebuješ 3 l vode na 1 m2.  

Koliko litrov vode potrebuješ na enkrat za zalivanje?  

R:  

 

 

 

O: _______________________________________________________________ 

 

Koliko je to hektolitrov? _______________________ 

 

Kolikokrat boš moral z vodo napolniti 10-litrsko posodo? 

R:  

  

 

 

O: _______________________________________________________________ 

 

15. SADJAR 

 

Jeseni si obral 54 zabojev jabolk. Iz enega zaboja dobiš 10 litrov soka. 

a) Koliko litrov soka si dobil? 

R: 

 

 

 

 

O: _________________________________________________________ 

 

b) Bližnjemu gostilničarju si prodal polovico soka. Koliko soka ti še ostane? 

R: 

 

 

 

O: ____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

16. UČITELJ  

Si učitelj 5. razreda OŠ. Tvoja naloga je, da učencu (sošolcu) sestaviš naloge pretvarjanja 

in tako utrjuješ njegovo znanje. Če ima težave, mu poskušaj razložiti. Preveri, ali je naloge 

pravilno rešil. Nato vlogi zamenjajta.  

a) Z njim ponovi pretvarjanje. 

b) Zastavi mu naloge pretvarjanja. Vključi vse merske količine, ki jih poznaš. 

c) Preveri njegove rešitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. PEK 

V pekarni smo zjutraj imeli 24 vreč moke po 25 kg. Za kruh smo porabili 12 vreč, za 

žemlje pa 4 vreče moke.  

a) Koliko kilogramov moke nam je na koncu ostalo? 

R:  

 

 

 

O: ____________________________________________________________ 

b) Koliko kg moke moramo naročiti za jutri, če želimo speči kruh in žemlje iz 400 kg 

moke? 

R: 

 

 

 

O: ____________________________________________________________ 

 



 

 
 

18.  IGRALEC 

Učiš se besedilo za igro.  

a) Za eno stran besedila povprečno potrebuješ 15 minut. Besedilo ima 80 strani. 

Koliko časa boš potreboval, da se boš naučil celotno besedilo? 

R: 

 

 

 

 

 

O: ____________________________________________________________ 

 

 

19. LEKARNAR 

Pripomočki: reklamni letak 

a) Stranki si prodal 2 šampona proti ušem (vsak stane 13,50 evra) in 2 Nalgesina za 

vneto grlo (vsak stane 6,89 evra). Koliko bo znašal račun? 

R: 

 

 

 

 

 

O: ____________________________________________________________ 

 

b) Še sam sestavi naročilo stranke (cene glej v letaku). Kolikšen bo račun? 

Naročilo: 

 

 

 

 

R: 

 

 

 

 

O: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 
 

20. GOZDAR 

Prišel si ocenit, koliko metrov so dolgi hlodi, ki jih je kmet posekal: 

 3 hlode dolžine 5 m, 

 2 hloda dolžine 4 m. 

Koliko so dolgi vsi hlodi skupaj? 

R: 

 

 

 

O: ___________________________________________________________ 

 

 

 

21. NOGOMETAŠ 

Nogometno igrišče je dolgo 90 m.  

Nogometaš je na kondicijskih pripravah pretekel 8 dolžin igrišča. 

Koliko je pretekel na kondicijskih pripravah? 

R: 

 

 

 

 

O: ____________________________________________________________ 

Koliko je to dm? ___________ 

Koliko je to cm? ____________ 

Koliko je to mm? ___________ 

 

 

22. Sestavi nalogo za en poklic, ki bo vključevala merske enote. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRILOGE UČNEMU LISTU 

1. RECEPT 

 

BISKVIT 

Sestavine:  

4 jajca 

20 dag sladkorja 

500 g moke 

1 dl olja 

1 dl mleka 

1 vanilin sladkor 

1 pecilni prašek 

 

Potek:  

Jajca, sladkor in vanilin sladkor vmešamo, dodajamo mleko in olje ter neprestano 

mešamo. Dodamo moko in pecilni prašek.  

Maso vlijemo v pekač približne velikosti 25 cm x 35 cm. Pečemo 25 minut pri 180 

stopinjah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulinarika.net/zacimbe/123/vanilija/


 

 
 

CENIK 

 



 

 
 

 

 

PREIZKUSITE  SVOJE  OČI 
 

                  E      6 
 

                     B      P      8 
 

 

                         F       N        4      9 
 

                        E          R         6          3 
 

  >                    F       P      B       6       2      9                  < 
 

                             1       7       K       7        1       N       J      8 

 

                                 7      1      N      H     1      7      N     1      P      2       K     3 

 

                                          4     7    1     Z     7     1     4     7    N     H     L     2    R     J      6     9     A 

 

 

                                                  N       E       6        S         2        Z        5        B       K         F         4        H       8        A         3        M         9 

 

         >                                      

              E           4          S           2             U           6            K          1            H             N            T            A          9           F             R            L            2                                                            < 



 

 
 

PRILOGA F 

Razlika v številu točk prvega in drugega preizkusa znanja 

 Število točk na preizkusu znanja 2 – Število točk na preizkusu znanja 

1 

Z -4,030b 

Stopnja tveganja ,000 

 

Razlika v doseženem številu točk iz sklopa masa iz prvega in drugega preizkusa znanja  

 Masa 2 – Masa 1 

Z -4,117b 

Stopnja tveganja ,000 

 

Razlike v dosežem številu točk sklopa dolžina iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Dolžina 2 – Dolžina 1 

Z -3,054b 

Stopnja tveganja ,002 

 

Razlike v doseženem številu točk sklopa prostornina iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Prostornina 2 – Prostornina 1 

Z -3,852b 

Stopnja tveganja ,000 

 

Razlike v doseženem številu točk sklopa čas iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Čas 2 – Čas 1 

Z -3,810b 

Stopnja tveganja ,000 

 

Razlike v doseženem številu točk sklopa denar iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Denar 2 – Denar 1 

Z -3,207b 

Stopnja tveganja ,001 



 

 
 

 

Razlike v doseženem številu točk sklopa ploščina iz prvega in drugega preizkusa znanja 

 Ploščina 2 – Ploščina 1 

Z -3,906b 

Stopnja tveganja ,000 

 

Razlike v strinjanju s trditvijo »Učenje merskih enot in merjenja se mi zdi uporabno.« pred 

in po projektnem delu 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 3,171 4 ,530 

a. 6 cells (60,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,00. 

 

Strinjanje s trditvijo »Vsebine iz merjenja me zelo zanimajo.« pred in po projektnem delu 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 3,621 3 ,305 

a. 4 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50. 

 

 

Razlike v strinjanju s trditvijo »Pretvarjanje je zame preprosto.« pred in po projektnem delu 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 4,653 4 ,325 

a. 6 cells (60,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50. 

 

Razlike v strinjanju s trditvijo »Računanje z merskimi enotami je zame preprosto.« pred in po 

projektnem delu 
 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio ,170 4 ,997 

a. 8 cells (80,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00. 

 

 

Razlike v strinjanju  s trditvijo » Znanje o merjenju bom v življenju potreboval/-a.« pred in 

po projektnem delu 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 3,621 3 ,305 

a. 4 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50. 



 

 
 

Razlike v strinjanju dečkov in deklic s trditvijo »Projektno delo mi je bilo zanimivo.« 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 5,589 2 ,061 

a. 4 cells (66,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,95. 

 

Razlike v strinjanju dečkov in deklic s trditvijo »Projektno delo bi lahko pogosteje izvajali.« 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 7,251 3 ,064 

a. 6 cells (75,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,95. 

 

Razlike s strinjanju dečkov in deklic s trditvijo »V projektu sem se naučil nekaj novega.« 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 4,147 3 ,246 

a. 7 cells (87,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

Razlike v strinjanju dečkov in deklic s trditvijo »Po projektu znam bolje računati.« 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 19,839 4 ,001 

a. 10 cells (100,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

Razlike v strinjanju dečkov in deklic s trditvijo »Po projektu znam bolje pretvarjati.« 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 2,327 4 ,676 

a. 10 cells (100,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

Razlike v strinjanju dečkov in deklic s trditvijo »Po projektu znam bolje oceniti maso, dolžino, 

prostornino, čas, ploščino, ceno.« 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 5,435 3 ,143 

a. 8 cells (100,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

 

 



 

 
 

Razlike v strinjanju dečkov in deklic s trditvijo »Projektno delo bi lahko izvajali tudi pri drugih 

premetih.« 

 Vrednost Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

Likelihood Ratio 3,213 3 ,360 

a. 6 cells (75,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


