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I 

 

POVZETEK 
 

Diplomsko delo z naslovom Časovne predstave učencev 4. in 5. razreda obravnava 

problematiko odkrivanja časovnih predstav učencev v drugem izobraževalnem obdobju.   

 

V prvem delu diplomske naloge sem predstavila kognitivni razvoj otroka, načine odkrivanja 

otrokovih predstav, različne načine/poti učenja/poučevanja pojmov, teoriji oblikovanja 

pojmov in probleme pri poučevanju pojmov. Navedla sem tudi cilje in standarde znanja iz 

učnega načrta za posamezen (4. in 5.) razred. 

 

V nadaljevanju sem predstavila raziskavo o časovnih predstavah učencev. Analizirala sem 

predstave o času učencev 4. in 5. razreda nekaterih ljubljanskih šol. Pregledala sem na kakšen 

način so se ob risbah izražali učenci o določenem časovnem obdobju in kako so le-tega 

poimenovali, kako so kronološko urejali risbe, v kateri smeri so jih urejali, ali so pravilno 

uvrstili določene osebe in stvari v ustrezno obdobje ipd. Primerjala sem predstave četrtošolcev 

in petošolcev.   

 

Pregledala in analizirala sem teme v učbenikih za družbo v 4. in 5. razredu, ki so povezane z 

zgodovinskimi obdobji in s pomočjo le-teh poskušala ugotoviti, kakšna izhodišča za predstave 

o preteklosti imajo učenci v svojih učbenikih.  

 

Raziskava je pokazala, da obstajajo precejšnje razlike med četrtošolci in petošolci v 

predstavah o zgodovinskih obdobjih in časovnem lociranju.  

 

Ključne besede: časovne predstave, zgodovinska obdobja, razredni pouk
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ABSTRACT 
 

 

Time perception at children in the 4th and 5th grade 

 

This thesis is titled Time perception at children in the fourth and fifth class; its main focus is 

put on the problems of perception the time at pupils in the second educational period. 

 

In the first part of my work one can find presentation of the cognitive development of a child, 

ways of presenting the child's perception, different ways of teaching conceptions, theories of 

forming these perceptions and a few problems arising from teaching these notions. Together 

with descriptions there are also goals and standards copied from the official teaching plan for 

the fourth as well as for the fifth class. 

 

In the next part the research about time perception of pupils is presented. I have analysed 

those features at pupils of a few elementary schools in Ljubljana. The main attention was put 

on the ways of their expression in a certain historical period or their way of naming it. 

Furthermore, it was also observed, how they arranged the sketches chronologically, the way 

of arranging them and their ability of matching a certain person with the suitable historical 

period. In the end, the perceptions of the fourth-graders and fifth-graders were also compared. 

 

The bases of my research were topics in the student's books for subject Society in the 4th and 

5th class that are connected with historical periods. By analysing them thoroughly I have tried 

to find out what starting-point can the children get in their books. 

 

The research has shown that there are quite big differences between the pupils in the fourth 

and the fifth grade in connection to the history periods and time location. 

 

KEY WORDS: time perceptions, historical periods, class-lessons 
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1 UVOD 

 

Odkrivanje otrokovih predstav je pomembna faza v učnem procesu, saj učitelju omogoča, da 

na podlagi njih skrbneje načrtuje pouk. Učitelj ima na voljo različne metode za odkrivanje 

otrokovih predstav in misli. Njegova naloga je, da ustvari prijetno, sproščeno vzdušje, 

motivira otroke, da bodo res izrazili svoje predstave in ne tiste, za katere mislijo, da se od njih 

pričakujejo.   

V času svojega študija smo odkrivanje otrokovih predstav poudarjali predvsem na 

naravoslovnem področju, precej manj pa na družboslovnem področju. Ravno zaradi tega sem 

se odločila napisati diplomsko delo o odkrivanju otrokovih predstav na družboslovnem 

področju.  

V svojem delu sem se osredotočila na kognitivni razvoj otroka, načine odkrivanja otrokovih 

predstav, različne načine/poti učenja/poučevanja pojmov, teoriji oblikovanja pojmov in 

probleme pri poučevanju pojmov.  

Povzela sem raziskavo in analizirala predstave o času učencev 4. in 5. razreda nekaterih 

ljubljanskih šol. Pregledala sem na kakšen način so se ob risbah izražali učenci o določenem 

časovnem obdobju in kako so le-tega poimenovali, kako so kronološko urejali risbe, v kateri 

smeri so jih urejali, ali so pravilno uvrstili določene osebe in stvari v ustrezno obdobje ipd. 

Primerjala sem tudi predstave četrtošolcev in petošolcev.   

Izvedla sem kvalitativno analizo treh najpogosteje uporabljenih učbenikov za družbo v 4. in 5. 

razredu, in sicer sem se osredotočila le na teme povezane z zgodovinskimi obdobji. S 

pomočjo le-teh sem v nadaljevanju poskušala ugotoviti, kakšna izhodišča za predstave o 

preteklosti imajo učenci v svojih učbenikih.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Kognitivni razvoj  

Kognitivni razvoj otrok je natančneje raziskoval Jean Piaget. Jean Piaget je bil psiholog, ki se 

je ukvarjal z razvojno psihologijo in z drugimi psihološkimi disciplinami. S pomočjo 

bioloških zakonitosti je skušal najti rešitve za probleme spoznavanja in probleme razvoja 

kognitivnih procesov. Pričel je razvijati svojo klinično metodo in proučevati procese 

otrokovih miselnih konstrukcij. V času svojega delovanja je objavil različna dela s področja 

oblikovanja simbolov pri otrocih, razvoja pojmov časa, razvoja logičnih struktur, 

transformacij logičnih operacij in tudi dela s področja epistemologije. Spoznal je, da sta si 

otrok in odrasel človek različna. (Labinowicz, 1989) 

Po Piagetu je intelektualni razvoj kombinacija več dejavnikov, in sicer: dozorevanja, fizičnih 

izkušenj, socialnih izkušenj, uravnoteženja in interakcije med njimi.  

Dozorevanje 

Otrok s starostjo pridobiva vedno več miselnih struktur, ki delujejo vse bolj povezano. V 

določeni starosti ima živčni sistem na razpolago le sposobnosti, ki so se do takrat razvile. 

Živčni sistem popolnoma dozori okoli 15. oziroma 16. leta. V tem obdobju življenja 

dozorevajo tudi gibalne in zaznavne sposobnosti. (Labinowicz, 1989)  

Fizične izkušnje 

Otrokovo razumevanje se razvija glede na število njegovih izkušenj s predmeti iz okolja. 

Otrok z več izkušnjami iz okolja bo hitreje napredoval pri razvoju kot otrok z manj 

izkušnjami. (Labinowicz, 1989)  

Socialne izkušnje 

Kolikor več ima otrok priložnosti za interakcijo z vrstniki, starši in učitelji, toliko več 

različnih pogledov bo spoznal. Te izkušnje ga spodbujajo, da pri razmišljanju ne upošteva 

zgolj svoje perspektive. S tem pa se povečuje njegova objektivnost. (Labinowicz, 1989) 
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Uravnoteženje ali ekvilibracija 

Uravnoteženje je interakcija med asimilacijo in akomodacijo. Asimilacija in akomodacija sta 

ločena, nasprotna procesa, ki vedno delujeta skupaj. Asimilacija je proces prilagajanja novih 

izkušenj prejšnjim izkustvenim shemam v poteku pomnjenja. Akomodacija pa predstavlja 

prilagajanje starih izkušenj oziroma znanja novim informacijam. (Labinowicz, 1989)   

Po Piagetovem mnenju ima v teh interakcijah najpomembnejšo vlogo uravnoteženje. Ta 

usklajuje dozorevanje, fizične izkušnje in socialne izkušnje ter omogoča nenehno interakcijo 

med otrokovim mišljenjem in stvarnostjo.   

Kognitivni oziroma spoznavni razvoj poteka v določenih fazah, med katerimi obstajajo 

kvalitativne in kvantitativne razlike v mišljenju. Faze med seboj niso povsem ločene, ampak 

prehajajo druga v drugo. Zaradi zorenja organizma je zaporedje faz pri vseh otrocih enako. 

Od okolja pa je odvisno, pri kateri starosti bo otrok dosegel posamezno fazo. (Kompare et al., 

2001) 

Piaget je opazil, da otroci podobnih starosti odgovarjajo na zelo podoben način. Ta pa se 

razlikuje od načina odgovarjanja odraslih in od njihovih pričakovanj, kakšni naj bi otrokovi 

odgovori bili. Na osnovi vzorcev odgovorov, ki so jih dajali otroci v različnih situacijah, je 

razdelil njihovo mišljenje na štiri glavne stopnje. Te so senzomotorična stopnja, 

predoperacionalna stopnja, stopnja konkretnih operacij in stopnja formalnih operacij.  

Senzomotorična ali zaznavno-gibalna faza (rojstvo—2 leti) 

V tej fazi je najpomembnejši dejavnik razvoja mišljenja ukvarjanje s predmeti ter 

usklajevanje zaznavanja in gibov. Otrok prihaja do prvih izkušenj z gibanjem. Probleme 

rešuje na osnovi praktičnega poskušanja. Če npr. položimo igračo zunaj njegovega dosega, bo 

našel sredstvo, s katerim jo bo dosegel. Mišljenje je v senzomotorični fazi tesno povezano z 

gibanjem in z zaznavanjem. (Kompare et al., 2001) Otrok postopoma ugotovi, da so predmeti 

stalni, četudi izginejo iz njegovega vidnega polja. Otrok ni sposoben predstavljanja. Mišljenje 

je še pretežno neverbalno, ker se govor šele razvija. (Marentič Požarnik, 2003) 
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Predoperacionalna/predoperativna faza (2—7 let) 

Značilnost te druge pomembne stopnje spoznavnega razvoja je vse večja raba simbolnega 

mišljenja oziroma sposobnosti predstavljanja. (Papalia et al., 2003) Oblike notranjega 

predstavljanja se kažejo v posnemanju, simbolični igri, domišljiji in jeziku. Otroku pri 

reševanju problemov pomaga hiter razvoj govora. Ni pa sposoben miselnega preobrata 

zunanje akcije – npr. če prelijemo tekočino iz enega kozarca v drugega, ki je višji in ožji, bo 

otrok rekel, da je v drugem kozarcu več vode. Gre za tako imenovano ireverzibilnost 

mišljenja.  V mišljenju je še vedno prisoten egocentrizem. (Marentič Požarnik, 2003) 

Obdobje konkretnih operacij (7—11 let) 

Otroci v tem obdobju razvijejo logično mišljenje, ne pa še abstraktnega mišljenja. Otroci bolje 

razumejo prostorske pojme, vzročnost, kategorizacijo, konzervacijo in števila. (Papalia et al., 

2003) Pojmi so v tej dobi še konkretni. Mišljenje pa je vezano na konkretne predmete in 

pojave, ki jih zaznava ali o katerih si je pridobil žive predstave na osnovi izkušenj.  

Obdobje formalnih operacij (11—15 let) 

Mišljenje ni več vezano le na predmete in konkretne izkušnje. Mladostnik lahko razmišlja o 

odnosih med besednimi in drugimi simboli. Razvije se zmožnost hipotetičnega mišljenja in 

sklepanja na osnovi formalne logike. Mladostnik je postopno sposoben razmišljati tudi o 

svojem lastnem mišljenju. (Papalia, Feldman & Olds, 2003) 

 

Razvoj otroka poteka postopno. V novi stopnji, ki jo otrok doseže, lahko ostane še precej 

ostankov iz prejšnje stopnje. Med posamezniki so lahko velike razlike v tempu razvoja. To je 

bilo opaziti tudi pri naši raziskavi, ki bo predstavljena v nadaljevanju. Nekateri ljudje celo 

nikoli ne dosežejo stopnje formalnologičnega mišljenja ali pa jo dosežejo zelo pozno. Piaget 

trdi, da razvoj iz stopnje na stopnjo spodbuja proces sovplivanja med obstoječimi miselnimi 

strukturami in okoljem. Izkušnjo, ki jo otrok ima, zmoti otrokov način mišljenja in to 

povzroči neravnotežje. Otrok si prizadeva ponovno vzpostaviti ravnotežje, zato novo izkušnjo 

vključi v obstoječi okvir (asimilacija), ali pa spremeni svoj okvir spoznavanja (akomodacija). 

(Marentič Požarnik, 2003)  
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Poleg Piageta je kognitivni razvoj preučeval tudi Lev S. Vigotski. Trdil je, da je kognitivni 

razvoj rezultat interakcije med otrokom in socialnim okoljem. Razvoj poteka po stadijih. V 

samem razvoju je aktiven otrok. Vigotski je izhajal iz materialistične filozofije, ko je pravil, 

da otroci konstruirajo svoje mišljenje z udeleževanjem v aktivnosti. Miselni razvoj je proces, 

v katerem otroci ponotranjajo rezultate svojih izmenjav z okoljem. Menil je, da je razvoj 

mogoč samo s pridobivanjem izkušenj. (Batistič Zorec, 2000) 

Tako Piaget kot Vigotski poudarjata otrokovo aktivno vlogo v iskanju informacij iz okolja. 

Vigotski je trdil, da učenje otrok poteka skozi socialno interakcijo, Piaget pa je poudarjal 

samostojno učenje. Vigotski je poudarjal pomen odrasle osebe v otrokovem razvoju. Trdil je, 

da je razvoj intelektualnih sposobnosti v veliki meri odvisen od vodstva in usmerjanja 

odraslega. Po njegovem višji miselni procesi najprej potekajo kot socialna interakcija, ki se 

kasneje internalizirajo kot miselni procesi posameznika.   

 

2.2 Nazornost 

Prve zahteve po nazornosti je postavil Jan Amos Komensky. Nazornost izhaja iz spoznavne 

teorije (senzualizma), ki poudarja pomen razumevanja in čutnih zaznav. Čutno spoznanje se 

imenuje nazor. Nazornost v didaktiki in metodiki pomeni učiteljevo prizadevanje, da učencem 

na najbolj učinkovit način sporoči določene informacije in jih s pedagoško-didaktičnimi 

pristopi čimbolje vključi v izobraževalni proces. Nazornost pomeni celostno čutno 

doživljanje. Vključuje čutila in miselne procese. Učenci morajo med poukom s čutili dojemati 

objektivno stvarnost. Pri tem moramo aktivirati vsa čutila (vidna, vohalna, tipna, slušna, 

čutna) in jih povezati z miselno, s telesno in z govorno aktivnostjo. Vir spoznanj so torej 

čutne zaznave. (Šilih, 1966) 

Ločimo dve vrsti nazornosti, in sicer čutno-zaznavno, ki je povezana s čutnim zaznavanjem, 

in abstraktno, ki je povezana z nazornostjo besed in simbolov. S čutno-zaznavno nazornostjo 

učencu olajšamo doživljanje in razmišljanje. Pri abstraktni nazornosti pa je poudarek na 

povezovanju, sklepanju, prenašanju že znanih stvari na nove.  
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Spoznavanje konkretnih predmetov je le izhodišče v učnem procesu, je samo sredstvo na poti 

pridobivanja popolnega spoznanja. Pouk nikakor ne sme ostati na stopnji konkretnosti, pri 

nazornosti. Učenci morajo izhajati iz konkretnega in posameznega, da se bodo dvignili do 

splošnega. Pomembno je, da učenci na konkretnih predstavah gradijo pojme. Nazornost mora 

biti sredstvo za spoznavanje splošnega na posameznem, sredstvo za formiranje pojmov in za 

spoznavanje zakonitosti. Nazornost zagotavlja pridobivanje konkretnih predstav in osvajanje 

pojmov, ki so izpolnjeni s konkretnimi vsebinami. Uporablja pa se pri induktivnem in 

deduktivnem poučevanju. (Pedagogika 2, 1968)   

Obstajajo tri možnosti, da se doseže nazornost. Na prvem mestu je resničnost. Učitelj jo lahko 

zagotovi z učno ekskurzijo, ki je lahko naravna (npr. vaški ribnik, vinograd) ali kulturna 

(železniška postaja, tovarna), ali pa resničnost prinese v razred (npr. starinski likalnik, stare 

fotografije). Druga možnost so nadomestila za resničnost, ki so lahko vidna (plastična ali 

grafična) ali slušna (s predvajanjem zvokov). Tretja možnost je živa beseda, podprta z mimiko 

in kretnjami (npr. pri zgodovinskih temah). (Šilih, 1966)  

V naši raziskavi smo lahko opazili, da imajo otroci različne izkušnje in vire spoznanj. 

Nekaterim se v spomin bolj vtisnejo fotografije, drugim besedilo, tretjim pa morda pogled na 

praktične zgodovinske predmete.   
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2.3 Predstave 

Predstave so miselne strukture, ker z njimi izvajamo miselne operacije. So pa tudi posledica 

posebne oblike mišljenja, ki ji pravimo domišljija. 

Gradivo se ohranja v spominu na dva načina: v obliki predstav in v besedni obliki. Besedni 

spomin je pogostejši, vendar ni tako natančen kot predstavljanje. Zajema le bistvene 

značilnosti izvirnika in ni natrpan s podrobnostmi. Zato je trajnejši, medtem ko predstave 

običajno hitro zbledijo.   

Pri predstavah ločimo spominske in domišljijske predstave. Spominske so bolj ali manj 

natančen posnetek zaznav, vendar niso tako razločne, jasne in stabilne. Domišljijske predstave 

pa nastanejo s kombiniranjem izkušenj, zato kot celota ne ustrezajo stvarnosti. Od nje se 

lahko bolj ali manj oddaljijo.  

Predstave delimo na vidne, slušne, gibalne, vonjalne idr., mnoge pa so mešane, ker se 

pojavljajo hkrati. Ljudje se nagibajo k različnim vrstam predstavljivosti. Govorimo o vidnem, 

slušnem in gibalnem predstavnem tipu. Čisti tipi so večkrat le izjema. Večina ljudi pripada 

mešanemu tipu, pri katerem so najbolj razvite vidne predstave, sledijo slušne, gibalne in 

okusne. (Musek & Pečjak, 2001) 

Eidetske predstave so izredno žive in polne nadrobnosti. So podlaga tako imenovanega 

fotografskega spomina.  Eidetik se dobro zaveda, da predstave niso stvarnost. Značilnost teh 

predstav je tudi izredna jasnost in razločnost. 

Hipnagoške predstave so zelo žive in jih oseba doživlja tik pred spanjem. Prizori se razločno 

vidijo in glasovi slišijo. Predstave se pojavljajo namerno, lahko pa spontano in celo vsiljeno, 

tako da se jih ni mogoče otresti. Še bolj žive predstave so nočne sanje. (Pečjak, 2001) 

Za šolskega otroka pa so zelo pomembne t. i. socialne predstave. Te predstave so značilne za 

večje ali manjše socialne skupine z določeno socialno komunikacijo in se navezujejo na 

pojave iz vsakdanjega življenja. Posameznik jih je pridobil z neposrednimi izkušnjami in tudi 

posredno iz naravnega, socialnega in kulturnega prostora, v katerem odrašča. Socialne 

predstave ima otrok o naravnih pojavih (npr. vremenu, zvoku) in socialnih pojavih (npr. 

poklicih, šoli…). 
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Socialne predstave nastajajo spontano, nenačrtno in nenadzorovano. Posameznik jih ne 

doživlja in ne uporablja zavestno. Zato imajo nizko stopnjo spoznavnega nadzora ter močno 

vrednostno in emocionalno osnovo, kar omogoča nastanek in ohranjanje raznih predsodkov in 

stereotipov.  

Učiteljevo poznavanje otroških predstav je za učinkovito učenje in poučevanje ključnega 

pomena. Obstoječe spoznavne strukture vplivajo na to, kaj in kako si bo otrok zapomnil. 

(Vrščaj et al., 2004) 

Otrokove predstave lahko ugotovimo na različne načine. Učenci lahko rišejo in/ali pišejo, 

dopolnjujejo risbo ali besedilo, delajo pojmovne zemljevide… Vprašanja so lahko zelo 

konkretna (zaprti tip nalog) ali bolj splošna (esejski tip). Vprašanje ponavadi začnemo z 

vprašalnico »Kaj misliš…?«. Pomembno je, da dobimo vpogled v pojmovanje vsakega 

učenca, zato frontalni razgovor ni primerna metoda. Na tak način lahko odkrijemo prav 

neverjetno nenavadne in čudne predstave, ki se skrivajo v otroških glavah. Takšnih predstav 

ne smemo prezreti, ampak jih je treba vzeti zelo resno. Napačna pojmovanja je namreč mnogo 

težje odpraviti kot naučiti otroka nekaj čisto novega. (Vrščaj et al., 2004) 

Odgovori učencev nam pomagajo spoznavati pojem na način, ki je blizu njihovemu 

razumevanju, njihovim predstavam in idejam, prispevajo k izhodiščnim točkam učnega 

procesa. Med odgovori najdemo zamisli, ki bodo obogatile razlago in spoznavanje določenega 

pojma.  

Ne glede na to v kakšni obliki pridobimo odgovore učencev, je pomembna njihova razvrstitev 

v kategorije in vrednotenje odgovorov, s katerimi seznanimo učence. S tem omogočimo, da 

posamezen učenec spozna svoje spoznavanje in primerja svoj odgovor z odgovori sošolcev ali 

vrstnikov. V primeru napačnih odgovorov pa se moramo zavedati, da le-teh ne moremo 

preprosto zamenjati z ustreznimi, saj te otrok pridobi šele z novimi izkušnjami. (Vrščaj et al, 

2004) 
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2.4 Pojmi in učenje pojmov 

Pojmi spadajo med najpomembnejše miselne strukture. Opredelimo jih na podlagi treh 

vidikov: 

• referenčnega vidika ali glede na dejanske skupne značilnosti predmetov in pojavov, ki 

jih zajema pojem; 

• subjektivnega vidika ali glede na to kaj mislimo, katere skupne značilnosti predmetov 

in pojavov zajema pojem, ali glede na zavedanje skupnih značilnosti; mnogi ljudje ne 

znajo našteti dejanskih skupnih značilnosti ali pa navajajo napačne; otroci na primer 

pravijo, da je skupna lastnost ptičev letenje, zato je zanje ptič tudi netopir, ne pa 

kokoš; 

• vedenjskega vidika ali glede na naše vedenje v zvezi s predmeti in pojavi s skupnimi 

značilnostmi; mnogi ljudje, ki se vedejo proti njim konsistentno, niso sposobni z 

besedami razodeti, zakaj; če po naključju razvrstimo pred poskusno osebo predmete, 

ki pripadajo različnim pojmovnim kategorijam in zahtevamo, naj jih razporedi v 

skupine, se zgodi, da jih pravilno razvrsti, a ne zna povedati, kaj imajo skupnega. 

(Pečjak, 2001) 

Raziskave so pokazale, da so pojmi shranjeni v spominu v besedni ali v ikonični obliki. Pri 

pojmih razlikujemo obseg in vsebino, ki sta v obratnem sorazmerju: čim večji je obseg, tem 

manjša je vsebina. Pojem »živo bitje« vključuje vsa živa bitja na svetu, ki pa imajo malo 

skupnih potez. 

Pojem se razvije z naslednjimi procesi: 

1. diferenciacija (ugotovitev skupnih in različnih potez); 

2. abstrakcija (odmislitev različnih potez); 

3. generalizacija (posplošitev skupnih potez); 

4. kategorizacija (združevanje primerov s skupnimi potezami); 

5. imenovanje (kategorije dobijo imena). (Pečjak, 2001) 
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UČENJE POJMOV 

Nadaljevanje povzemam po M. Marentič Požarnikovi (2003).  

Predpogoj za učenje pojmov je učenje razlikovanja. Otrokom je treba omogočiti ustrezne, čim 

bogatejše in raznolike izkušnje v okolju ali s ponazorili. Gre za zaznavno-perceptivno učenje.  

Gagne pravi, da pri učenju pojmov stvari in pojave iz svojega izkustva razvrstimo v razrede 

oziroma kategorije z določenimi skupnimi značilnostmi. 

Če pojem obvladamo, ga lahko tudi prepoznamo ali poiščemo nove primere tega pojma. 

Definicija ni nujna sestavina obvladanja pojma. Npr. če obvladamo pojem riba, prepoznamo 

nove in nenavadne predstavnike te vrste, poznamo njihove glavne lastnosti in jih razlikujemo 

od npr. kitov. 

Razlikujemo med naslednjimi vrstami pojmov: 

• konkretnimi in abstraktnimi; 

• primarnimi in sekundarnimi;  

• preprostimi in zapletenimi; 

• konjunktivnimi in disjunktivnimi; 

• odnosnimi ali relacijskimi pojmi. 

Konkretni pojmi izhajajo iz neposredne čutne izkušnje (npr. hiša), abstraktni pa ne (npr. 

demokracija). 

Primarni pojmi so dostopni čutilom (npr. rdeč, zelen), sekundarni pa so izpeljani iz primarnih 

(npr. barva).  

Preproste pojme označuje majhno število znakov (npr. trikotnik-število stranic), za opis 

zapletenih pojmov pa potrebujemo veliko značilnosti (npr. opis zdravja).  

Pri konjunktivnih pojmih se znaki seštevajo (npr. kvadrat ima štiri enake stranice in štiri kote) 

in so najpreprostejši za učenje.  

Odnosni ali relacijski pojmi pa izražajo odnose (npr. večji, desen).  
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2.5 Teorije oblikovanja pojmov 

Marentič Požarnikova (2003) navaja dve teoriji oblikovanja pojmov. 

Teorija abstrakcije 

Po teoriji abstrakcije oblikujemo pojem z abstrakcijo – z izločanjem bistvenih skupnih 

lastnosti iz množice podobnih predmetov, npr. ptič leta, ima perje… Razlikovati pa moramo 

med bistvenimi in nebistvenimi lastnostmi (npr. vsi ptiči ne letajo). Bistvene lastnosti 

posplošimo na vse predstavnike.  

Teorija prototipa  

Teorija prototipa pravi, da pojme oblikujemo na osnovi prepoznanja prototipa – predstavnika, 

ki združuje največ značilnih lastnosti, npr. dež bo boljši prototip za pojem padavine kot 

megla. 

Pri tvorbi pojmov se poudarja pomen jezika oz. besednega izraza za pojem. Potrebno se je 

zavedati, da sta učenje besede in učenje pojma dva ločena procesa. Pojem lahko obvladamo, 

še preden imamo zanj ustrezno besedo. Pri pouku pa se pogosto srečamo, da učenec uporablja 

veliko izrazov za pojme, ne da bi jih obvladal. 

Pojmov se običajno ne učimo ločeno, povežemo jih v mreže organiziranega znanja. 

Pri učenju pojmov razlikujemo dve poti: 

1. samostojno oblikovanje, odkrivanje pojmov; 

2. pridobivanje obstoječih pojmov od odraslih v procesu asimilacije in akomodacije na 

osnovi spraševanja in besednih razlag.  
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2.6 Poučevanje pojmov 

Poglavje je povzeto po B. Marentič Požarnikovi (2003). 

Poučevanje pojmov poteka na različne načine. Ločimo med induktivnim, deduktivnim in 

konstruktivističnim poučevanjem.  

2.6.1 Induktivno in deduktivno poučevanje 

Konkretne pojme običajno poučujemo s primeri (induktivno), abstraktne pa z definicijami 

(deduktivno). 

Faze poučevanja pojmov s primeri so: 

1. učitelj se odloči za cilj (le prepoznavanje pojma ali uporaba pojma v novi situaciji); 

2. odloči se, katere značilnosti bo poudaril in katere zanemaril; 

3. določi predpogoje (katere pojme morajo učenci že poznati, da bi razumeli nov pojem); 

4. ugotovi stopnjo predznanja; 

5. učitelj pove besedni izraz za pojem; 

6. pove tudi nekaj uvodnih pozitivnih primerov za pojem; primeri naj bodo tipični – 

prototipi; pozneje doda še nekaj netipičnih, da se izogne preozki uporabi pojma; pove 

še nekaj negativnih primerov – takih, ki ne spadajo v obravnavani pojem, čeprav so po 

nekaterih značilnostih podobni, npr. stranica, ki ni rob; 

7. utrjevanje in preverjanje – učitelj predloži pozitivne in negativne primere pomešane 

med seboj; če jih učenci samostojno uvrstijo, so dani pojem osvojili; 

8. učitelj skupaj z učenci oblikuje definicijo; 

9. novi naučeni pojem se uvrsti v mrežo sorodnih pojmov, npr. vas, mesto, naselje. 
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Postopek poučevanja pojmov preko definicij:  

1. učencem posredujemo definicijo; 

2. ugotovimo, ali učenci obvladajo vse pojme, ki definicijo sestavljajo; 

3. učencem povemo nekaj tipičnih (pozitivnih in negativnih) primerov, ki ponazorijo 

širino pojma; 

4. preverimo, ali učenci obvladajo pojme; preverjanje poteka s prepoznavanjem ali 

samostojnim navajanjem novih pozitivnih in negativnih primerov. 

Pri preverjanju obvladanja pojma je potrebno paziti, da ne preverjamo le obvladanje pojma na 

primerih, ki smo jih obravnavali in da ne zadošča dobesedna obnova naučene definicije. 

Potrebno se je zavedati, da se pojmi razvijajo postopno in skozi daljše obdobje.  

 

2.6.2 Konstruktivistično poučevanje pojmov 

Konstruktivizem posveča veliko pozornost spreminjanju obstoječih, zlasti napačnih 

pojmovanj oziroma idej. Poteka po naslednjih fazah: 

• najprej ugotovimo obstoječe pojme – otroške zamisli o nekem pojavu; 

• predznanje je izhodišče za načrtovanje učnega procesa; situacijo organiziramo, tako da 

učenec ugotovi, da njegova obstoječa razlaga ni ustrezna; sprožimo socialno 

kognitivni konflikt (npr. otroci menijo, da se snov med taljenjem spremeni; z 

eksperimentom taljenja in ponovnega strjevanja voska ugotovijo, da je snov enaka in 

spremenijo svoje pojmovanje); 

• učencem je treba pomagati, da ubesedijo novo opredelitev. (Marentič Požarnik, 2003) 
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2.6.3 Problemi pri poučevanju pojmov 

Pri poučevanju pojmov v šoli predstavljajo problem zlasti: 

• prevelika količina pojmov v učnih načrtih in učbenikih; 

• verbalizem: enačenje učenja pojmov z učenjem besed in zadovoljitev z obnovo 

definicije ali dobesednim navajanjem že znanih primerov; 

• prezahtevnost nekaterih pojmov glede na razvojno stopnjo; 

• premajhna povezanost pojmov med seboj; gre za zanemarjanje obravnave mrežnih 

povezav. 

Posledici prevelikega kopičenja pa sta površna obravnava in hitrejše pozabljanje. (Marentič 

Požarnik, 2003) 

 

2.7 Namen učenja zgodovine in poučevanje zgodovine 

Z učenjem zgodovine skušamo v otroku vzbuditi določene interese. Vsekakor se ti interesi 

razlikujejo glede na državo, narodnost in na politične vplive na oblikovanje kurikuluma. 

Britanec Bage (2000) navaja, da skušamo z učenjem zgodovine vzbuditi v otroku: 

• zanimanje o preteklosti in o različnih kulturah; 

• občutek osebne in nacionalne identitete; 

• toleranco do različnih kultur, ljudi, preteklosti in do sedanjosti; 

• spoštovanje do preteklosti in do sedanjih dosežkov; 

• kritično razmišljanje; 

• razumevanje in interpretacijo sedanjosti; 

• zavedanje pravilnih in napačnih zgodovinskih odločitev; 

• občutek za pluralnost; 

• željo narediti nekaj pomembnega v življenju.  
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Pouk zgodovine pri učencih v Sloveniji spodbuja zanimanje za preteklost slovenskega naroda 

in prostora ter celotne človeške družbe. Učenci spoznavajo in proučujejo najpomembnejše 

zgodovinske dogodke, pojave in procese iz lokalne, regionalne, slovenske, evropske in 

svetovne zgodovine. Učenci pri pouku izostrijo spretnost preprostega zgodovinskega 

raziskovanja ob delu z raznimi zgodovinskimi viri iz različnih medijev, v katerih bodo znali 

poiskati dokaze in argumente za svoje sklepe, poglede, mnenja, stališča in jih znali tudi 

zagovarjati. (Učni načrt za zgodovino, 2011) 

Vloga učitelja pri poučevanju zgodovine 

Učitelj mora sam sebe dobro poznati in preverjati svoje vsakodnevno delo. Pri poučevanju 

zgodovine mora paziti na povezanost snovi, ustrezno zaporedje obravnave snovi, uporabljati 

mora različne vire glede na tip, kvaliteto in dosegljivost, ustrezno grupirati učence, uporabljati 

mora ustrezne jezikovne prvine (govor, pisanje, kodiranje), gledati mora na odziv učencev 

(verbalni, pisni, skupni, pozitivni, kritični) in snov ustrezno prilagoditi glede na razpoložljiv 

čas. (Bage, 2000)  

 

2.8 Sporočila raziskav glede otrokovega dojemanja zgodovinskega časa 

Poglavje povzemam po Arturju in Phillipsu (2000). 

Raziskave so pokazale, da si otroci močno prizadevajo, da bi razumeli zgodovinski čas. 

Friedman (1982) je ugotovil, da lahko otroci pri šestih letih poznajo zakonitosti časa in znajo 

uporabljati vsakdanje elemente časa. 

Thornton in Vukelich (1988) sta bila prav tako osredotočena na raziskave v ZDA.  Ugotovila 

sta, da otroci med 9. in 11. letom začenjajo uporabljati časovne pojme. 

Lynn in Harnett (1993) sta ugotovila, da so otroci, ki so dopolnili 6 let in so bili zelo 

sposobni, že znali uporabljati časovne pojme, medtem ko je večina osem- in devetletnikov 

uporabljala časovne pojme nezanesljivo in z manj razumevanja. 
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Friedman (1982) je ugotovil,  da otroci popolnoma razumejo časovne predstave po 11. letu 

starosti. 

Oakden in Sturt sta ugotovila, da usvojijo znanje in razumevanje datumov otroci praviloma 

šele po dopolnjenem 10. oziroma 11. letu.  

Več raziskav je pokazalo, da je večina 9-letnikov uvrstila obdobje v pravilno stoletje in večina 

11-letnikov se je natančno spomnila natančnih datumov vključno z obdobji. 

Stow je ugotovil, da lahko otroci pri šestih ali sedmih letih razvrstijo in kategorizirajo 

določene slike glede na obdobje.  

Westovo delo je bilo ključno pri zavedanju, da ključni pomen pri zavedanju časa igra pravilno 

zaporedje. Zaporedje je zelo pomemben vidik pri razpoznavanju časa. Prepričan je bil, da 

veliko vlogo pri pomnjenju časa odigrata tudi vpliv učenja in izkušnje. 

Stow je v študiji ugotovil, da so se 6- in 7-letniki zelo samozavestno lotili aktivnosti 

razvrščanja slik v obdobja (rezultat je bil mešan uspeh). Pri starosti 8 oziroma 9 let je večina 

otrok kar uspešno razvrščala v 5 različnih časovnih obdobij (Rimljani, Tudorji, Viktorjanci, 

1940 in 1990). Izkazalo se je, da otroci lažje razvrščajo slike v obdobja, kot pa da bi si 

zapomnili letnice. 

Kasnejše raziskave so nekoliko ovrgle prepričanje, da je za ustrezno časovno razumevanje 

potrebna starost od 9 let dalje. Raziskava Shemilta, Bootha, Leeja, Ashbyja in Dickinsona je 

pokazala, da lahko mlajši otroci včasih obvladujejo kar zapletene časovne koncepte in imajo 

bolj prefinjeno razmišljanje kot starejši otroci.  

Večina zgoraj navedenih študij je tudi pokazala, da kulturne in izobraževalne razmere 

pomembno vplivajo na hitrost razvoja razumevanja časovnih predstav. 
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2.9 Preteklost pri predmetu družba  

V kolikšni meri naj bi se učenci pri predmetu družba v 4. in 5. razredu srečali s pojmom 

preteklosti in zgodovinskih obdobij, sem ugotovila iz učnega načrta. 

Učenci v četrtem razredu: 

• spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo 

primerjajo z današnjim življenjem; 

• spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/domače pokrajine in 

razumejo, zakaj moramo skrbeti zanjo; 

• znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem 

časovnem traku; 

• pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost 

na enem od primerov (na primer promet, gospodarstvo, načini življenja, prenos 

informacij idr.); 

• presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja.  

Učenci v petem razredu: 

• poznajo temeljna zgodovinska obdobja (prazgodovina, stari, srednji in novi vek); 

• poznajo nekatera temeljna obdobja in dogajanja iz slovenske preteklosti; 

• uporabljajo različne zgodovinske vire pri raziskovanju preteklosti; 

• razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in interpretacijo zgodovine; 

• pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi preteklost; 

• spoznajo dejavnosti pokrajinskega muzeja.  
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Sledijo standardi znanja, ki jih mora učenec usvojiti ob zaključku poučevanja predmeta 

družba. Pri tem sem se osredotočila le na obravnavanje pojma preteklosti/časa. Minimalni 

standardi so označeni s poševnim tiskom. 

Učenec: 

• predstavi razdeljenost preteklosti na obdobja in opiše nekatere značilnosti obdobij; 

• zna izdelati preprost časovni trak in se orientirati z njim; 

• pozna nekaj temeljnih obdobij in dogajanj v slovenski preteklosti; 

• zna prikazati in kronološko urediti nekatere sledove slovenske preteklosti; 

• zna na zgledu predstaviti spremembe v domačem kraju/domači pokrajini skozi čas in 

navede nekaj vzrokov zanje; 

• zna opisati življenje ljudi v preteklosti in ga primerjati z današnjim; 

• zna uporabiti strategije za spoznavanje preteklosti (npr. delo z različnimi besedili, 

slikovnim gradivom in drugimi viri, časovni trak, muzeji); 

• pozna nekaj primerov naravne in kulturne dediščine v domači pokrajini in po 

Sloveniji; 

• razloži pomen slovenske naravne in kulturne dediščine, sprejema pomen slovenstva 

kot del svetovne kulturne različnosti. 

Učenci v okviru pouka družbe v 4. in 5. razredu spoznajo veliko različnih pojmov povezanih s 

časom. V primerjavi s prvim izobraževalnim obdobjem so pojmi že precej bolj abstraktni. V 

četrtem razredu je pouk družbe v največji meri usmerjen predvsem na primerjave življenja 

nekoč in danes ter spremembe, ki so se dogajale v preteklosti. Torej je povsem neupravičeno, 

da od učencev pričakujemo, da bodo poznali posamezne datume in letnice. Učenci še niso 

obremenjeni z datumi in letnicami. S poimenovanji zgodovinskih obdobij pa imajo le malo 

stika. Petošolci se že podrobneje srečajo s poimenovanji zgodovinskih obdobij in z 

značilnostmi le-teh. So že bolj raziskovalno usmerjeni. Še vedno pa srečujejo spremembe 

skozi preteklost, ki jih tudi pojasnujejo. V obeh razredih je velik poudarek pri izdelavi 

časovnega traku. Učenci se ga naučijo risati, brati in se na njem orientirati.  
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3 RAZISKAVA ČASOVNIH PREDSTAV UČENCEV 

 

V tem poglavju bom analizirala predstave o času učencev 4. in 5. razreda nekaterih 

ljubljanskih šol. Pregledala bom na kakšen način so se ob risbah izražali učenci o določenem 

časovnem obdobju in kako so le-tega poimenovali, kako so kronološko urejali risbe, v kateri 

smeri so jih urejali, ali so pravilno uvrstili določene osebe in stvari v ustrezno obdobje ipd. Na 

koncu bom primerjala še predstave četrtošolcev in petošolcev.   

3.1 Cilji raziskave 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje: 

• odkriti predstave učencev 4. in 5. razreda o načinih življenja v  različnih zgodovinskih 

obdobjih; 

• ugotoviti, kako učenci zgodovinska obdobja časovno locirajo in kako se o času 

izražajo; 

• primerjati predstave o različnih zgodovinskih obdobjih  med četrtošolci in petošolci. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

Skladno s postavljenimi cilji sem sestavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

• V kateri smeri učenci kronološko urejajo risbe o preteklosti?  

• Katere predstave pomagajo učencem pri časovnem orientiranju v zgodovini? 

• Ali učenci smiselno poimenujejo in pripovedujejo o zgodovinskih obdobjih ob 

risbah?  

• Ali znajo učenci pravilno časovno umestiti izbrane dogodke, poznavanje 

tehnologij idr.? 

• Kakšna je razlika med četrtošolci in petošolci v predstavah o zgodovinskih 

obdobjih in o časovnem lociranju? 
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3.3 Raziskovalna metoda 

V raziskavo je bilo vključenih 25 učencev 4. razreda in 52 učencev 5. razreda iz različnih 

ljubljanskih osnovnih šol. Podatke so zbrali študenti 3. letnika v študijskem letu 2009/2010 v 

okviru pedagoške prakse in vaj didaktike družboslovja z vodenim intervjujem ob slikovnem 

gradivu. Študenti so v času pedagoške prakse v oddelku, kjer so opravljali prakso, ugotavljali 

predstave treh učencev o preteklosti. Vsak študent si je izbral tri učence. Pri tem je moral 

paziti, da ni spraševal učenca, ki je že odgovarjal na dani intervju. Vsakega učenca je bilo 

potrebno označiti z drugo črko. Z vsakim učencem so se pogovarjali individualno, na enak 

način. Pri pogovoru so uporabili komplet petih risb. Učencu so povedali, da jih zanima 

njegovo mnenje, in da ni pravilnih oziroma nepravilnih odgovorov. Odgovore učencev so 

sproti zapisovali. Študent je lahko ponovil navodilo, vendar ni smel pomagati, sugerirati… 

tudi če je imel učenec težave. 

Avtorici vprašalnika za vodeni intervju sta Mojca Pečar in Maja Umek.  

Kvalitativna obdelava podatkov je zajemala urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto 

kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov ter oblikovanje ugotovitev. 
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3.4 Rezultati 

V kateri smeri učenci kronološko urejajo risbe o preteklosti? 

V raziskavi so učenci urejali spodnje slike.  

K (prazgodovina) 

 

 

D (stari vek) 

 

 

M (srednji vek) 

 

 

S (novi vek) 

 

 

P (sodobnost) 

 

 

 

Pravilni vrstni red ureditve risb od najstarejše do najmlajše je: risba K (prazgodovina), risba D 

(stari vek), risba M (srednji vek), risba S (novi vek), risba P (sodobnost). 
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Risbe je kronološko pravilno uredilo 13 (52 %) četrtošolcev in 33 (63,5 %) petošolcev. 

Dvanajst (48 %) četrtošolcev in devetnajst (36,5 %) petošolcev je napačno uredilo dane risbe. 

Pri učencih, ki niso prvilno uredili risb, so se pojavljale različne napake. Najpogostejša je bila 

zamenjava starega in srednjega veka, in sicer pri učencih obeh razredov. Stari in srednji vek je 

zamenjalo 6 četrtošolcev in 11 petošolcev. En četrtošolec je pri ureditvi zamenjal obdobji 

novega veka in sodobnosti, en obdobje srednjega veka in novega veka, trije učenci niso 

uredili risb do konca, en učenec pa je risbe uredil v zaporedje prazgodovina – srednji vek – 

novi vek – stari vek – sodobnost. Presenetljiv je napačni vrstni red ureditve zadnjega učenca 

4. razreda. Učenec je napačno uredil tri risbe, pri poimenovanju je bil neuspešen le pri 

poimenovanju risbe S (novi vek), pri pripovedovanju o življenju v posameznem obdobju pa ni 

povedal prav nič nepravilnega ali nesmiselnega. Pri njemu lahko opazimo, da ima pojme o 

posameznem obdobju že zelo dobro razvite, ima le težave pri časovni orientaciji, torej pri 

kronološkem urejanju.    

En petošolec je zamenjal vrstni red prazgodovine in starega veka, dva učenca nista uredila 

risb do konca, en učenec je postavil risbe v zaporedje stari vek – srednji vek – prazgodovina – 

novi vek – sodobnost, dva v zaporedje prazgodovina – novi vek – srednji vek – stari vek – 

sodobnost, en v zaporedje stari vek – srednji vek – prazgodovina – novi vek – sodobnost in en 

učenec v zaporedje sodobnost – stari vek – novi vek – srednji vek – prazgodovina. Pri teh 

učencih je opaziti, da imajo še precej težav s časovnimi predstavami. Težave imajo pri 

urejanju v pravilno kronološko zaporedje in v večini tudi pri poimenovanju posameznega 

obdobja ter pri pripovedovanju značilnosti posameznega obdobja. Nihče izmed učencev, ki so 

nepravilno kronološko uredili risbe, ni pravilno poimenoval vseh zgodovinskih obdobij, 

prikazanih na risbah. Vzrok, da imajo nekateri petošolci še vedno zelo slabe časovne 

predstave, pripisujem temu, da verjetno do izvedbe našega intervjuja pri pouku še niso 

obravnavali tem preteklosti in posledično nimajo ustreznega znanja.      
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SMER UREJANJA RISB 

četrtošolci petošolci 

N % N % 

od leve proti desni 25 100 38 73,1 

od zgoraj navzdol 0 0 6 11,5 

od desne proti levi 0 0 4 7,7 

od spodaj navzgor 0 0 2 3,9 

navzdol in potem levo 0 0 1 1,9 

na kup (najmlajša spodaj) 0 0 1 1,9 

skupaj 25 100 52 100 

Tabela 3.1 Smer urejanja risb 

Vsi četrtošolci so urejali risbe v smeri od leve proti desni. Odločitev za urejanje v tej smeri je 

bila pričakovana, saj so tudi v učbenikih časovni trakovi največkrat predstavljeni ravno v tej 

smeri. Četrtošolci pa so se z njimi že nekajkrat srečali. Učenci v 5. razredu so uredili risbe na 

različne načine. Največ izmed njih jih je uredilo risbe v smeri od leve proti desni, in sicer tako 

da je bila na levi strani najstarejša, na desni pa najmlajša risba. 6 učencev je uredilo risbe v 

smeri od zgoraj, kjer se je nahajala najstarejša risba, navzdol, 4 učenci od desne, kjer se je 

nahajala najmlajša risba, proti levi in 2 učenca v smeri od spodaj, kjer se je nahajala najmlajša 

risba, navzgor. En učenec je uredil risbe na kup. Najmlajšo risbo je položil spodaj. En učenec 

pa je uredil risbe najprej od zgoraj navzdol in potem v levo – začel je z najstarejšo risbo.   

Logično se mi zdi, da je večina učencev uredila risbe od leve proti desni, saj časovni trak, ki 

ga srečamo v učbenikih za družbo, poteka ravno v tej smeri. Nekaj učencev je uredilo risbe od 

zgoraj navzdol (najstarejša risba je bila zgoraj). Časovni trak, ki poteka v tej smeri, smo lahko 

zasledili v učbeniku z naslovom Družba 5: Jaz, ti, mi vsi, zato sklepam, da učenci, ki so 

urejali risbe na ta način, uporabljajo omenjeni učbenik in se jim je omenjena ureditev bolj 

vtisnila v spomin. Učenci, ki so urejali risbe od desne proti levi, so začeli z urejanjem na desni 

strani, kamor so položili najmlajšo risbo. To pa pomeni, da je bila končna ureditev enaka tisti, 

ki je nastala pri učencih, ki so urejali od leve proti desni. Zelo podobno velja za ureditev od 

spodaj navzgor. Učenca sta pričela z urejanjem spodaj, kamor sta položila najmlajšo risbo, na 

vrhu pa je bila najstarejša. Končna ureditev je enaka ureditvi »od zgoraj navzdol«.   

Presenetljiva ureditev risb je ureditev učenca, ki je urejal risbe od zgoraj navzdol in potem v 

levo, saj tovrstno urejanje ni običajno. Menim, da je imel nekaj težav pri organiziranju 

prostora (mize), na katerem je urejal risbe. Verjetno je želel urediti v smeri od zgoraj navzdol, 
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a ker mu je zmanjkalo prostora, je zavil v levo, kjer je le-ta še bil. Nepričakovana pa je bila 

ureditev risb na kup.  

Katere predstave pomagajo učencem pri časovnem orientiranju v zgodovini?  

Na to raziskovalno vprašanje sem skušala odgovoriti z opazovanjem oziroma poslušanjem 

učenčevih spontanih komentarjev ob urejanju risb. Ker so bili učenci pri tem precej zadržani, 

sem lahko odkrila le malo predstav, ki jim pomagajo pri časovnem orientiranju v zgodovini. 

V prihodnje bi bilo zelo dobro, da bi učence prosili, naj glasno razmišljajo, ko postavljajo 

zaporedje, saj bi na tak način najverjetneje dobili boljši vpogled v njihove predstave. 

V četrtem razredu smo lahko odkrili predstave le pri petih učencih. Njihovi komentarji ob 

urejanju so bili: 

• poimenovanje obdobij; 

• prazgodovina je bilo prvo obdobje in je najstarejša; 

• konji so bili kasneje, torej bo najprej risba K; 

• na risbi D so Rimljani, na risbi M imajo novejšo opremo in na risbi K nimajo 

oklepov;  

• na risbi D še niso imeli vlakov, zato jih je postavila na tretje mesto.  

Prvi učenec je poznal imena in zaporedje zgodovinskih obdobij in ravno z njimi si je pomagal 

pri časovnem orientiranju. Nekaj težav je imel le pri urejanju risb P in S. Risba S je po 

njegovem mnenju za risbo P. Ali drugače povedano, sodobnost je bila po njegovem mnenju 

pred novim vekom.  

Drugi učenec je bil prepričan, da je prazgodovina najstarejše obdobje, zato ga postavi na prvo 

mesto. Tudi ostala obdobja je pravilno uredil.    

Tretji učenec si je pri urejanju pomagal s prisotnostjo konj na risbah. Verjetno je sklepal, da je 

prvo obdobje prikazano na risbi K, saj na njej ni konja. Vse risbe je pravilno uredil. 

Četrti učenec si je pomagal z opremljenostjo »vojske«. Tudi ta učenec je pravilno uredil risbe.  

Peti učenec se je orientiral glede na prisotnost vlaka v obdobju. Srednji vek je postavil pred 

starim vekom/Rimljani.    



Tadeja Prašnikar; diplomsko delo   Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                            

- 25 - 

 

V petem razredu smo odkrili predstave pri štirih učencih. Njihovi komentarji ob urejanju so 

bili: 

- tukaj je trgovina, zato je to najmlajša risba; 

- risba P je zadnja, K je kamena doba in bo na prvem mestu, risba D so Rimljani in bo 

na drugem mestu; 

- glede na material in polnost slik predstavlja risba D stari vek, gradovi so bili v 

srednjem veku, vlak je obstajal okrog leta 1800, trgovina pa je v sedanjem času; 

- najstarejša je risba K, sledijo risbe M, D, S in nazadnje P. 

Prvi učenec je bil prepričan, da risba P predstavlja sedanjost, ki je najmlajša. Nepravilno je 

uredil risbi M in D. Srednji vek je postavil pred starim vekom.  

Drugi učenec je poznal imena in zaporedja obdobij. S tem si je pomagal pri urejanju, ki pa ni 

bilo povsem pravilno. Prav tako kot prvi učenec je tudi ta srednji vek postavil pred starim 

vekom.  

Tretji učenec je poznal značilnosti v določenem obdobju. Vsa zgodovinska obdobja je 

pravilno uredil.  

Tudi četrti učenec je imel težave z urejanjem risbe M in D. Tudi on je postavil srednji vek 

pred starim vekom.  
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Ali učenci smiselno poimenujejo in pripovedujejo o zgodovinskih obdobjih ob risbah? 

Vsak odgovor, ki se je pojavil, sem uvrstila v ustrezno kategorijo, ki so predstavljene v 

tabelah. Učenci so pripovedovali o različnih vidikih življenja. Določen vidik življenja so 

lahko omenili tudi večkrat, a če je bil odgovor različen, sem štela vsak odgovor posebej, zato 

je seštevek vseh odgovorov pri predstavitvi vidikov lahko večji od števila učencev.   

Risba K - prazgodovina 

 

Slika 3.1 Prazgodovina 

POIMENOVANJE RISBE K  
(prazgodovina) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

prazgodovina 15 60 19 36,5 
kamena doba 0 0 14 27 

nepravilno poimenovanje 6 24 11 21,2 
ni poimenovanja 2 8 3 5,8 
5000 let pr. n. št. 0 0 2 3,8 

bakrena doba 0 0 1 1,9 
ledena doba 0 0 1 1,9 

500 000 let pr. n. št. 0 0 1 1,9 
pradavnina 1 4 0 0 

30 000 let pr. n. št. 1 4 0 0 
skupaj 25 100 52 100 

Tabela 3.2 Poimenovanje risbe K - prazgodovina 

Večina četrtošolcev je pravilno poimenovala obdobje, ki je bilo prikazano na risbi. Le dobra 

četrtina učencev 4. razreda je obdobje nepravilno poimenovala z besedo stari vek ali ga sploh 

ni poimenovala.  
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Prazgodovina je zgodovinsko obdobje, ki si ga po mojem mnenju ni težko zapomniti, saj se 

življenje v tistem času zelo razlikuje od življenja v drugih zgodovinskih obdobjih. 

Prazgodovina je poimenovana le v učbeniku Družba in jaz 1, torej lahko sklepam, da šole v 

večini uporabljajo ta učbenik.  

Pri petošolcih je bilo poimenovanje prikazanega obdobja še natančnejše. Tri četrtine učencev 

je obdobje pravilno oziroma smiselno poimenovalo. Nekateri učenci so poimenovali celo 

dobe znotraj prazgodovine. To kaže na to, da imajo že več znanja o preteklosti v primerjavi s 

četrtošolci, zato lahko natančneje opredeljujejo čas. Četrtina učencev je prikazano obdobje 

poimenovala nepravilno ali pa je obdobje ostalo nepoimenovano. Pod nepravilna 

poimenovanja sem uvrstila naslednje odgovore: 

- stari vek; 

- čas neandertalcev; 

- 1000 let nazaj; 

- 2000 let nazaj; 

- čas, ko so bili za preživetje samo narava in živali; 

- 1. stoletje. 

Vsi učenci, tudi tisti, ki so nepravilno poimenovali prikazano obdobje, se zavedajo, da je bilo 

to že zelo dolgo nazaj. 
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VIDIKI ŽIVLJENJA RISBA K 
(prazgodovina) 

četrtošolci petošolci 

N % N % 

gradbeništvo 13 22,4 27 17,9 

oblačila 7 12,1 25 16,6 

ogenj 3 5,2 22 14,6 

lov in nabiralništvo 9 15,6 22 14,6 

prehranjevanje 5 8,6 12 7,9 

orodje, orožje 1 1,7 12 7,9 

drugo 8 13,8 11 7,3 

bivanje 7 12,1 9 6 

selitve 2 3,4 4 2,6 

transport 0 0 3 2 

živalstvo 0 0 2 1,3 

koliščarji, mostiščarji 1 1,7 2 1,3 

povezovanje ljudi 2 3,4 0 0 

skupaj 58 100 151 100 

Tabela 3.3 Vidiki življenja - prazgodovina 

Učenci obeh razredov so omenili veliko vidikov življenja v prazgodovini. Pri obojih je bil 

najbolje zastopan vidik izdelovanja bivališč, ki sem ga enotno na vseh slikah poimenovala 

gradbeništvo.  

Četrtošolci so povedali, da so si v tistem času delali bivališča sami. Pri tem so uporabljali le 

najden naravni material. Domovi so bili iz kože in kosti. Da so bili domovi iz kože in kosti, so 

lahko opazili na prikazani risbi. Predvidevam, da drugače tega ne bi omenili, saj tudi v 

učbenikih to ni posebej poudarjeno in zapisano. Bivali so v šotorih, jamah ali v kočah. 

Preživljali so se z lovom in nabiralništvom. Ob tem so povedali, da so moški lovili živali po 

gozdovih in ženske nabirale hrano (sadje, zelenjavo). Živali so lovili s kamnitim orožjem. 

Prehranjevali so se z živalmi, ki so jih pekli na palici ali pa pojedli surove. V tem obdobju so 

znali sami zakuriti ogenj. Oblačila so imeli narejena iz kože, kožuhov raznih živali, gumbi in 

igle pa so bili iz roževine. Imeli so malo oblačil. Ljudje so se povezovali v plemena, da so se 

lažje borili. Veliko so se selili.  

V kategorijo drugo sem uvrstila odgovore, ki so se pojavili največ dvakrat in niso sodili v 

nobeno drugo kategorijo. Ti odgovori so naslednji: sodelujejo pri delu, veliko so izdelovali 

sami, vse so si izdelali sami iz kosti, bili so zaraščeni, živali so bile na prostem in niso poznali 

elektrike. En otrok je omenil obstoj koliščarjev na Ljubljanskem barju. 
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Menim, da so četrtošolci znali povedati veliko značilnosti prazgodovine. V učbenikih za 4. 

razred ni poglavja, ki bi bil osredotočen le na življenje v prazgodovini, zato predvidevam, da 

so morali veliko o prazgodovini pripovedovati učitelji ali pa so učenci sami spoznali izven 

šole – s pomočjo knjig, filmov idr. 

Učenci petega razreda so veliko povedali o gradnji bivališč, oblačilih, izumu ognja, lovu in o 

nabiralništvu. Nekoliko manj so znali povedati o prehranjevanju, orodju in orožju ter o 

bivanju. Najmanj učencev je omenjalo selitve, transport, živalstvo. Dva učenca pa sta 

pripovedovala o koliščarjih in mostiščarjih, kar ni prikazano na dani risbi, vendar pa je 

ustrezno glede na prikazano obdobje – prazgodovino. V nadaljevanju bom predstavila, kaj vse 

so povedali petošolci o prazgodovini. 

Prazgodovinski človek si je gradil hiše iz lesa, živalskih kosti, lubja, slame in kosti. Živeli so v 

manjših skupinah, na hladnem, v jamah, v šotorih narejenih iz kosti. Pogosto so se selili, saj 

so iskali boljše pogoje za svoje življenje. Pri tem so uporabljali drevake, saj drugih prevoznih 

sredstev niso imeli. Oblačila so si sešili iz živalske kože. Nakit so si izdelovali iz kosti. Bili so 

toplo oblečeni. V prazgodovini so že poznali ogenj. Naredili so si ga iz palic in kamnov. 

Preživljali so se z lovom in z nabiralništvom. Moški so odhajali na lov, kjer so s sulicami 

lovili živali. Ženske pa so ostajale doma in pazile na hrano in živali ali pa so šle nabirat sadje 

in rastline. Preživljali so se tudi z ribolovom. Jedli so hrano, ki so si jo poiskali sami (ujete 

živali, sadje). Vodo so iskali ob jezerih, živali pa pekli na lesenih palicah. Uporabljali so 

orožje, ki so si ga izdelali iz kosti, kamna ali iz lesa. Le kako bi drugače ukrotili bizona ali 

mamuta? Tudi orodje so si izdelovali sami. Zelo znano orodje iz tistega obdobja je pestnjak.  

Pod drugo sem uvrstila naslednje odgovore učencev: 

• niso imeli toliko stvari, kot jih imamo danes; 

• niso poznali elektrike; 

• ni bilo trgovin; 

• niso imeli radiatorjev. 

Prav tako kot četrtošolci so tudi petošolci omenili veliko vidikov življenja prazgodovinskega 

človeka, vendar je bilo to pričakovati, saj imajo v svojih učbenikih prazgodovino že zelo 

natančno predstavljeno. Kljub temu pa se je zgodilo, da dva učenca nista smiselno 
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pripovedovala o obdobju. Noben od njiju niti ni pravilno poimenoval obdobja. Težko bi rekla, 

zakaj je temu tako. Lahko le sklepam, da sta to mogoče učenca z učnimi ali katerimi drugimi 

težavami in tega enostavno nista vedela, ali pa nista želela sodelovati v intervjuju in sta na tak 

način izražala svojo voljo.  

Risba D – stari vek 

 

Slika 3.2 Stari vek 

POIMENOVANJE RISBE D        
(stari vek) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

stari vek 9 36 21 40,4 
Rimljani 2 8 11 21,2 

nepravilno poimenovanje 11 44 10 19,2 
Rim 0 0 2 3,8 

Rimski čas 0 0 2 3,8 
čas Rimljanov 0 0 2 3,8 

doba Rimljanov 0 0 1 1,9 
Rimsko cesarstvo 0 0 1 1,9 

2000 pr. n. št. 0 0 1 1,9 
ni poimenovanja 3 12 1 1,9 

skupaj 25 100 52 100 

Tabela 3.4 Poimenovanje risbe D - stari vek 

Dobra polovica četrtošolcev je nepravilno ali pa celo ni poimenovala obdobja na risbi. Vzrok 

je verjetno v tem, ker so se le v manjši meri srečali s poimenovanjem obdobij pri pouku ali pa 

se do takrat, ko je potekal intervju, sploh še niso. V dveh učbenikih (Družba 4 in Družba 4: 

Jaz, ti mi vsi) za 4. razred zgodovinska obdobja niso omenjena, saj tega učnega cilja ni v 

učnem načrtu za 4. razred. Pod nepravilna poimenovanja sem štela naslednja poimenovanja: 

srednji vek, zgodovina pred nami, kovinska doba, prazgodovina in 1963. Pri nepravilnih 
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poimenovanjih se opazi, da učenci še nimajo časovnih predstav starega veka. Se pa zavedajo, 

da je bilo to pred njihovim življenjem.    

Učenci, ki so pravilno poimenovali obdobje, so ga poimenovali z besedama stari vek in 

Rimljani. Obe imeni sem štela za ustrezni, saj se tudi v učbenikih srečamo s takšnimi 

poimenovanji. Domnevam, da skoraj polovica učencev pridobi osnovne zgodovinske časovne 

predstave izven šole.  

Večina petošolcev je pravilno poimenovala prikazano obdobje na risbi. V tabeli je razvidno, s 

katerimi pojmi so označili obdobje, ki ga prikazuje risba D. 10 učencev je nepravilno 

poimenovalo prikazano obdobje in 1 učenec obdobja ni poimenoval. Pod nepravilna 

poimenovanja sem štela naslednja poimenovanja: 500 let nazaj, 1000 let nazaj, 2500 let nazaj, 

srednji vek, 20 000 let nazaj, bronasta doba in pantivek. 

Menim, da je bila dana risba zelo nazorna, zato učenci, ki so imeli razvite predstave, niso 

imeli težav ugotoviti, da gre za stari vek oziroma čas Rimljanov. Petošolci so obdobje 

najverjetneje že spoznali tudi pri pouku družbe, zato so o njem vedeli več kot četrtošolci. 

Nekaj težav so imeli učenci, ki so skušali opredeliti, koliko let nazaj se je odvijalo takšno 

življenje. Kot pravita Oakden in Sturt, naj bi učenci usvojili znanje in razumevanje datumov 

po dopolnjenem 10. oziroma 11. letu starosti. Kot kaže bo to držalo tudi pri intervjuvanih 

učencih, saj imajo petošolci (10-letniki) še kar nekaj težav s pomnjenjem in zavedanjem 

letnic.   
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VIDIKI ŽIVLJENJA RISBA D             
(stari vek) 

četrtošolci petošolci 

N % N % 

vojska 11 19,6 34 23,8 

gradbeništvo 14 25 21 14,7 

drugo 7 12,5 19 13,3 

transport 8 14,3 14 9,8 

življenjski standard 3 5,4 11 7,7 

državna ureditev 3 5,4 9 6,3 

bivanje 4 7,1 7 4,9 

oblačila 5 8,9 7 4,9 

komunalna infrastruktura 0 0 6 4,2 

kultura 0 0 5 3,5 

prehranjevanje 0 0 4 2,8 

ženske in moške vloge 0 0 3 2,1 

družabno življenje 1 1,8 3 2,1 

skupaj 56 100 143 100 

Tabela 3.5 Vidiki življenja - stari vek 

Trije četrtošolci niso poimenovali obdobja na risbi. Od tega sta dva o obdobju povedala nekaj 

malega, eden pa ni povedal nič. Od enajstih učencev, ki so napačno poimenovali obdobje, le 

eden ni smiselno pripovedoval o risbi. O starem veku sta nesmiselno pripovedovala le dva 

četrtošolca, ki sta nepravilno kronološko uredila risbe. Od vseh tistih, ki so nepravilno 

kronološko urejali, je le 5 učencev smiselno poimenovalo obdobje.  

Učenci so imeli za pripovedovanje zelo dobro izhodiščno risbo, ki je zelo nazorno prikazovala 

Rimljane. Menim, da so ravno zaradi dane risbe lahko smiselno pripovedovali o življenju v 

tistem obdobju, čeprav ga časovno niso najbolj uspešno umestili.  

Četrtina odgovorov četrtošolcev se nanaša na gradbeništvo v starem veku. Povedali so, da so 

Rimljani gradili hiše v obliki črke U, L, J, imeli so dobre arhitekte, znali so obdelovati kovino, 

hiše so bile kamnite, gradili so mostove, majhne lesene hiše in zaprte stavbe iz opeke. Slaba 

četrtina odgovorov se nananša na vojsko. O vojski so znali povedati naslednje: v tem obdobju 

so se veliko borili/vojskovali, imeli so orožje in veliko vojn. Učenci niso pozabili na prevozna 

sredstva v tistem času. Učenci vedo, da so se vozili s čolni, gondolami, ladjami, kočijami, 

niso pa še imeli avtomobilov.  
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Zanimivo je, da so državno ureditev in družabno življenje omenili le tisti četrtošolci, ki so 

napačno poimenovali obdobje na risbi. Pri državni ureditivi so omenjali služabnike in sužnje, 

pri družabnem življenju pa različne boje, ki so se odvijali za zabavo.  

Ljudje so bili razdeljeni na revne in bogate, živeli so slabše kot sedaj – ta dva odgovora sem 

štela h kategoriji življenjski standard. 

Odgovori združeni v kategorijo bivanje so naslednji: ljudje so živeli v kamnitih hišah, njihovo 

življenje je bilo drugačno od današnjega.    

Učenci niso pozabili niti na oblačila Rimljanov. Povedali so, da so bili oblečeni kot vitezi, 

imeli so boljše in trše obleke, nekaterim pa so se njihova oblačila zdela čudna.   

V kategorijo drugo sem uvrstila odgovore, ki so se pojavili največ dvakrat in niso sodili v 

nobeno drugo kategorijo. Ti odgovori so naslednji: imeli so domače živali; Slovenija je bila 

rimska država; v tem obdobju so bili glavni Rimljani; bili so dobro razviti in imeli so lepo.   

Z vsem naštetim so se verjetno seznanili v učbeniku Družba in jaz 1, saj avtorji le-tega vse te 

vidike na kratko opisujejo oziroma navajajo v svojih učbenikih. V njem je tudi veliko 

slikovnega gradiva, tako da so učenci lahko veliko (npr. glede oblačil) sklepali na podlagi 

slik, ki so jih videli v učbeniku ali na dani risbi. 

Vsi petošolci, tudi tisti, ki niso pravilno poimenovali obdobja, so smiselno pripovedovali o 

obdobju, prikazanem na risbi. O starem veku so smiselno pripovedovali tudi vsi učenci, ki so 

nepravilno kronološko uredili risbe. Od vseh tistih, ki so nepravilno kronološko urejali, je kar 

13 učencev smiselno poimenovalo obdobje. Pokazalo se je, da imajo petošolci, ki so 

nepravilno kronološko urejali risbe, že zelo dobre predstave o življenju v starem veku ali pa 

so znali risbo zelo dobro uporabiti. Nekoliko več težav pa imajo pri časovni orientaciji.  

Učencem petega razreda je najbolj v spominu ostala rimska vojska in vojskovanja v starem 

veku. Povedali so, da so bili Rimljani najbolj mogočna vojska na svetu, njihovi vojaki pa so 

se imenovali legionarji. Rimska vojska je bila dobro organizirana, imela je oborožene vojake, 

ki so bili ustrezno zaščiteni s čelado, z oklepom in s ščitom. Za to obdobje so bili značilni boji 

(med mesti).  
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Dobro se jim je v spomin vtisnilo tudi gradbeništvo. Pripovedovali so, da so bile hiše zidane 

in lesene, veliko se je delalo iz kamna, gradili so hiše, ki so imele dvojne stene. V okviru 

gradbeništva učenci niso pozabili niti na tlakovanje cest in gradnjo akvaduktov ter uporabo 

železa.  

Pri transportu so omenjali prevažanje s čolni po rekah, po kopnem pa potovanje s konji in 

kočijami. 

Življenjski standard ljudi je bil različen, in sicer so na eni strani živeli revni in na drugi bogati 

ljudje. Prvi so imeli težko in drugi lepo življenje.  

O vsem tem veliko pišejo tudi v učbenikih, zato so verjetno veliko izvedeli ravno iz njih. V 

učbenikih je tudi veliko slik Rimljanov, ki se verjetno učencem še bolj vtisnejo v spomin kot 

pa napisano besedilo. 

Kar nekaj učencev je omenilo državno ureditev tistega časa. Pod to kategorijo sem uvrstila 

naslednje odgovore učencev: v tem obdobju je vladal Julij Cezar, odvisni so bili od njega, 

obstajali so sužnji.  

Ljudje so bivali/živeli v hišah in v mestih. Vidik bivanja je bil omenjen le malokrat. Prav tako 

tudi oblačila. Pri tem so učenci naštevali predvsem razlike v oblačenju v preteklosti in danes. 

Kot na primer, da so bili ljudje včasih oblečeni v halje, nosili so sandale in lepe obleke.  

Precej manj pa so v učenčevih odgovorih zastopani vsi naslednji vidiki življenja:  

• komunalna infrastuktura – obstoj vodovoda, centralnega ogrevanja in 

kanalizacije; 

• kultura – kopanje v javnih bazenih, uporaba latinice, rimskih števil, izum denarja, 

uporaba koledarja, pisave, številk; 

• prehranjevanje – hranili so se z živalmi, ki so jih ulovili, prehranjevali so se s 

sadjem, mesom, zelenjavo, kruhom; 

• ženske in moške vloge – ženske pazijo in vzgajajo otroke, dečki so šli že zgodaj za 

viteze; 

• družabno življenje – cesarji so prirejali igre, odvijali so se festivali, imeli so igre 

na vozovih. 
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O vseh teh vidikih si lahko preberemo v učbenikih, zato preseneča, da ni več učencev 

pripovedovalo tudi o teh vidikih življenja Rimljanov. V učbenikih je tudi veliko slikovnega 

gradiva, ki odlično dopolnjuje besedilo, učencem pa pomaga izboljšati njihove predstave.  

Kategorija drugo je močno zastopana, saj sem vanjo uvrstila odgovore, ki so se pojavili 

največ dvakrat in niso sodili v nobeno drugo kategorijo. Ti odgovori so naslednji: Rimljani so 

bili napredni, uporabljali so grablje, kovine, zasedali so druga ozemlja, uporabljali so 

drugačno orodje v primerjavi z današnjim, imeli so gladiatorje, to obdobje je bilo obdobje 

novih izumov, tehnologija je bila naprednejša, značilno je bilo izmenjevanje robe in ročno 

delo.  

Pokazalo se je, da so učenci v večini smiselno pripovedovali o obdobju na risbi, čeprav morda 

vsi niso znali poimenovati obdobja, ki je bilo predstavljeno na risbi. Torej lahko trdim, da 

imajo učenci več težav s poimenovanjem obdobja kot pa z navajanjem dejstev v tem obdobju. 

Menim, da življenje Rimljanov kar dobro poznajo učenci obeh razredov. Domnevam, da so k 

predstavam načina življenja Rimljanov prispevale tudi mladinske poljudnoznanstvene knjige, 

ki jih je o Rimljanih veliko, in zgodovinski filmi o tem obdobju.    
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Risba M – srednji vek 

 

Slika 3.3 Srednji vek 

 

POIMENOVANJE RISBE M 
(srednji vek) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

srednji vek 12 48 31 59,6 
nepravilno poimenovanje 11 44 9 17,3 

ni poimenovanja 1 4 5 9,6 
1000 let nazaj 0 0 2 3,8 
napadi Turkov 0 0 1 2 

okrog leta 500—1500 1 4 0 0 
500 let nazaj 0 0 1 1,9 

čas, ko so bili gradovi 0 0 2 3,9 
življenje na gradu 0 0 1 1,9 

skupaj 25 100 52 100 

Tabela 3.6 Poimenovanje risbe M - srednji vek 

Tabela predstavlja, s katerimi izrazi so učenci poimenovali zgodovinsko obdobje prikazano na 

risbi M.  

Dobra polovica učencev 4. razreda je prikazano obdobje smiselno poimenovala. Slaba 

polovica pa je obdobje napačno poimenovala ali pa je obdobje ostalo nepoimenovano. K 

nepravilnim poimenovanjem sem štela naslednje odgovore: zgodovina pred nami, železna 

doba, stari vek, viteški časi, kovinska doba, stari vek, prazgodovina, 18. stoletje. Učenci so 

imeli veliko težav s poimenovanjem obdobja. Najverjetneje je nastala težava pri primerjanju 
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risbe M in D, ki sta si na prvi pogled, in če pogledamo površno, precej podobni. Na obeh so 

konjeniki in razkošne zgradbe. Šest učencev 4. razreda in 11 učencev 5. razreda je imelo 

težave z ureditvijo teh dveh risb, saj niso vedeli, katero bi postavili za starejšo in katero za 

mlajšo.  

Skoraj 27 % učencev 5. razreda je prikazano obdobje napačno poimenovalo ali pa je obdobje 

ostalo neimenovano. Pod nepravilna poimenovanja sem štela naslednje odgovore: čas kraljev, 

bakrena doba, stari vek, doba Rimljanov, 30 let pr. n. št., železna doba, življenje Rimljanov.  

Poimenovanja čas kraljev, čas, ko so bili gradovi in življenje na gradu bi lahko štela za delno 

pravilna, saj gre za opisno poimenovanje obdobja. Petošolci so bili že natančnejši in boljši 

opazovalci, saj so risbi že bolj pravilno poimenovali. Nekateri pa so mislili, da gre za stari vek 

oziroma Rimljane. Verjetno zaradi dveh konjenikov, ki sta na risbi in nosita oklep.   

VIDIKI ŽIVLJENJA RISBA M 
(srednji vek) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

vojska 12 25,5 44 30,1 
gradbeništvo 12 25,5 17 11,6 

bivanje 8 17 16 11 
drugo 0 0 14 9,6 

državna ureditev 3 6,4 13 9 
življenjski standard 1 2,1 12 8,2 

transport 4 8,6 10 6,8 
varnost 2 4,3 10 6,8 

družabno življenje 0 0 5 3,4 
prehranjevanje 0 0 2 1,4 

ženske in moške vloge 0 0 1 0,7 
oblačila 5 10,6 1 0,7 

komunalna infrastruktura 0 0 1 0,7 
skupaj 47 100 146 100 

Tabela 3.7 Vidiki življenja - srednji vek 

Tabela predstavlja vidike življenja, ki so se jih pri svojem pripovedovanju oziroma 

opisovanju obdobja na risbi, dotaknili učenci 4. in 5. razreda. Zgoraj so zabeleženi le pravilni 

in smiselni odgovori učencev. Poleg teh odgovorov so trije četrtošolci nesmiselno 

pripovedovali o obdobju prikazanem na risbi. Od tega je eden obdobje pravilno poimenoval, 

druga dva pa nepravilno. Prav tako pa so nesmiselno pripovedovali tudi trije učenci 5. 

razreda. Od tega je eden pravilno poimenoval obdobje, druga dva pa obdobja nista pravilno 
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poimenovala. Eden izmed učencev 4. razreda, ki obdobja ni pravilno poimenoval, je imel 

težave tudi pri poimenovanju in pripovedovanju o obdobju na ostalih risbah. Tri obdobja je 

poimenoval napačno, dve ni poimenoval. Smiselno je pripovedoval le o obdobju na risbi S – 

tega obdobja ni poimenoval. Vsi učenci 5. razreda, ki niso poimenovali obdobja, so smiselno 

pripovedovali o prikazanem obdobju.  

Četrtošolci so se dotaknili naslednjih vidikov življenja v obdobju srednjega veka: vojska, 

gradbeništvo, bivanje, oblačila, transport, državna ureditev, varnost in življenjski standard. 

Petošolci pa so omenjali vse vidike življenja predstavljene v tabeli. V nadaljevanju si 

poglejmo,  o čem so (znotraj posamezne kategorije) pripovedovali učenci obeh razredov. 

Vidiki življenja v srednjem veku učencev 4. razreda 

Vojska – imeli so že dobre meče; vojskovali so se s konji, ki so bili oblečeni in ustrezno 

opremljeni; obstajali so vitezi; pobijali so se med seboj.  

Gradbeništvo – gradili so kamnite gradove in utrdbe.  

Bivanje – graščaki so živeli na gradovih, kmetje pa v kmečkih hišah. 

Oblačila – imeli so že boljša, lepša oblačila; ženske so imele napihnjene rokave in dolga 

krila. 

Transport – prevažali so se  s konji in ladjami.  

Državna ureditev – imeli so kralje in kraljice.  

Varnost – gradove so zaradi varnosti gradili na hribu, griču. 

Življenjski standard – bili so revni in niso imeli hrane. 

Vidiki življenja v srednjem veku učencev 5. razreda 

Vojska – bili so dobri lokostrelci; dečki so se šolali za viteze, imeli so paže, oprode, viteze; v 

tem obdobju so se odvijali kmečki punti/upori in turški vpadi; imeli so dobro opremljeno 

konjenico; veliko so se bojevali na konjih; veliko so se bojevali za ozemlja; borili so se proti 

sovražnikom; vojskovali so se z meči in sulicami. 
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Gradbeništvo – gradili so gradove in ceste. 

Bivanje – bogati so živeli v gradovih, revni pa v majhnih hišah v manjših vaseh. 

Državna ureditev – kralji, kraljice, princese, služabniki, graščaki, plemiči, podložniki, 

hierarhija, stražarji. 

Življenjski standard – na eni strani so bili revni, na drugi bogati ljudje; bilo je zelo malo 

bogatih, večinoma so bili revni, ki so veljali za nižji sloj; graščaki so živeli razkošno; kmetje 

so morali plačevati davke; ker niso mogli plačevati davka, so požigali; najbolje živijo 

graščaki.  

Transport – prevažali so se s konji in kočijami, konjskimi vpregami, niso poznali avtomobilov 

in avtobusov. 

Varnost – gradovi so bili obdani z obrambnimi zidovi; grad je bil postavljen na visokem/na 

hribu, okoli gradu so imeli jarke; gradovi so bili na težko dostopnih mestih; gradili so si 

obzidja znotraj naselja; na vse te načine so se prebivalci branili pred Turki.  

Družabno življenje – moški so hodili na viteške turnirje. 

Prehranjevanje – jedli so sadje, meso, kruh; bogataši na gradovih so veliko jedli, v vaseh pa 

so imeli malo hrane. 

Ženske in moške vloge – moški so se učili bojevanja, ženske pa jezika, vezenja. 

Oblačila – imeli so lepša oblačila. 

Drugo – kmetje so morali plačevati davke; imeli so lepo oblečene konje; ujetnike so ubili; 

svetili so si z baklami; v gradu je bilo pozimi mrzlo; ljudje so se zatekali v gozdove, jame; 

delali so na gradovih, na poljih in imeli že več orodja; bili so trgovci; širile so se nalezljive 

bolezni (npr. kuga).  

Četrtošolci so največ pripovedovali o gradovih in vitezih. Menim, da so to dobro videli na 

risbi, zato so se v veliki meri na to najbolj osredotočali. V učbenikih za 4. razred ni zaslediti 
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opisov življenja v srednjem veku, zato sklepam, da so učenci življenje na gradu spoznali v 3. 

razredu in si veliko zapomnili ravno od takrat.  

Petošolci so povedali zelo veliko o življenju v srednjem veku. Verjetno so to zgodovinsko 

obdobje že natančneje obravnavali. V odgovorih je bilo zaslediti veliko dejstev, ki jih 

opisujejo prav vsi analizirani učbeniki. Torej lahko sklepam, da so morali učenci to snov že 

dobro poznati oziroma znati.   

Risba S – novi vek 

 

Slika 3.4 Novi vek 

POIMENOVANJE RISBE S 
(novi vek) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

novi vek 6 24 28 53,8 
nepravilno poimenovanje 17 68 14 27 

delno pravilno poimenovanje 0 0 6 11,5 
ni poimenovanja 1 4 4 7,7 

1500-1900 1 4 0 0 
skupaj 25 100 52 100 

Tabela 3.8 Poimenovanje risbe S - novi vek 

V zgornji tabeli vidimo, da je le dobra četrtina četrtošolcev pravilno poimenovala obdobje, ki 

je bilo prikazano na risbi S. Vsi ostali so ga poimenovali nepravilno. Le eden od učencev 

obdobja ni poimenoval. Nepravilna poimenovanja so bila poimenovanja z besedami srednji 

vek, stari vek, med srednjim in novim vekom in 21. stoletje. 
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Menim, da četrtošolci res ne morejo vedeti imena obdobij, če le-teh nimajo nikjer napisanih 

oziroma za imena še niso slišali. En učenec, ki je pravilno opredelil čas novega veka, je 

uporabil številsko opredelitev. Več številskih opredelitev so uporabili učenci z delno 

pravilnimi poimenovanji zgodovinskih obdobij, vendar pa so bili pri številskih opredelitvah 

premalo natančni, zato sem odgovore štela kot delno pravilne.  

Tretjina petošolcev ni ustrezno poimenovala prikazanega obdobja. Nepravilna poimenovanja 

so bila srednji vek, stari vek, bakrena doba, med novim in srednjim vekom, podobno našemu 

življenju in sodobnost. Dobra polovica je pravilno poimenovala zgodovinsko obdobje. Kar 

11,5 % učencev pa je le delno pravilno poimenovalo obdobje. K delno pravilnim odgovorom 

sem štela naslednja poimenovanja: 100 let nazaj, industrijska doba, 100—200 let nazaj, od 

leta 1600 do leta 1675 in okoli leta 1800.  

Glede na to da je risba S zelo nazorno predstavljala novi vek, se mi zdi odstotek napačnih in 

delno pravilnih poimenovanj v 5. razredu zelo velik. Pričakovala sem, da bo več učencev 

pravilno poimenovalo to zgodovinsko obdobje. K delno pravilnim odgovorom sem štela vse 

odgovore, ki so predstavljali le približno letnico in se je le-ta ujemala s časom, v katerem je 

potekalo življenje določenega zgodovinskega obdobja.  

VIDIKI ŽIVLJENJA RISBA S 
(novi vek) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

transport 14 32,5 28 28,5 
oblačila 11 25,6 19 19,2 

parni stroj 3 7 16 16,2 
drugo 5 11,6 9 9,1 

bivanje 3 7 4 4 
gradbeništvo 1 2,3 4 4 

šolstvo 1 2,3 4 4 
tiskanje knjig 0 0 4 4 

elektrika 2 4,7 2 2 
službe 1 2,3 2 2 
obrt 0 0 2 2 

življenjski standard 2 4,7 2 2 
denar 0 0 1 1 

medicina 0 0 1 1 
prehranjevanje 0 0 1 1 

skupaj 43 100 99 100 

Tabela 3.9 Vidiki življenja - novi vek 
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Preseneča me, da je kar šest četrtošolcev nesmiselno pripovedovalo o obdobju. Od tega je en 

učenec obdobje pravilno poimenoval. Pri petošolcih je kar 8 učencev o obdobju 

pripovedovalo nesmiselno. Od tega sta dva učenca pravilno poimenovala obdobje, ostali 

nepravilno.  

Pričakovala sem, da bodo učenci pri mlajših obdobjih bolj smiselno in več pripovedovali o 

življenju v posameznem obdobju. 

Vidiki življenja v novem veku učencev 4. razreda 

 Transport – imeli so kočije, ladje, vlake in železniške postaje.  

Oblačila – oblačili so se že bolj moderno, moški so nosili cilindre in palice; nekateri še vedno 

niso imeli čevljev.  

Parni stroj – v tem obdobju so izumili parni stroj, imeli so parne lokomotive in parnike.   

Bivanje – živeli so v hišah, v mestih. 

Gradbeništvo – gradili so kamnite hiše. 

Šolstvo – vsi so morali hoditi v šolo. 

Elektrika – poznali so elektriko. 

Službe – ljudje so hodili v službe. 

Življenjski standard – prebivalstvo se je delilo na bogate in revne. 

Drugo – kurili so na premog, radi so potovali, večji napredek na različnih področjih.  

Vidiki življenja v novem veku učencev 5. razreda 

Transport – iz kraja v kraj so se prevažali z vlakom, z njim so tudi prevažali tovor; rečni 

promet začne izumirati.  

Oblačila – ljudje oblačila kupijo, bili so lepo oblečeni, imeli so boljše obleke, gospodje so 

nosili klobuke in plašče, ženske obleke, otroci niso imeli obuval, hodili so bosi.  
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Parni stroj – poznali so parni pogon, izumili so parni stroj in imeli parne lokomotive. 

Bivanje – živeli so v hišah.  

Gradbeništvo – imeli so ceste, gradili tovarne, hiše podobne današnjim; pri gradnji so 

uporabljali opeko.  

Šolstvo – vsi otroci so morali hoditi v šolo. 

Tiskanje knjig – v tem obdobju so pisali in tiskali prve knjige; v tem času je živel Primož 

Trubar.  

Elektrika – odkrili so elektriko. 

Službe – delali so v tovarnah. 

Obrt – prevladovala je obrt in ročna dela; razvijati se je začela industrija. 

 Življenjski standard – bilo je veliko bogatih. 

Denar – poznali so denar.  

Medicina – medicina se je izboljšala.  

Prehranjevanje – jedli so zelenjavo, sadje in meso. 

Drugo – bili so napredni; doživeli so veliko sprememb; razvije se elektronika in tiskarski 

stroj. 

Pri četrtošolcih je najverjetneje nastala težava, ker v svojih učbenikih nimajo predstavljenega 

novega veka. O njem niti ni nekih natančnih zapisov. Predstavljen je le prehod iz obrtništva 

na industrijo, s tem da pri tem ni omenjen čas, v katerem se to zgodi. O vsem, kar so povedali, 

so verjetno le sklepali na podlagi prikazane risbe. Najverjetneje pa je bilo tudi malo ugibanja.   

Petošolci imajo v učbenikih lepo predstavljen novi vek, zato sklepam, da so tudi izhodišča za 

pripovedovanje o obdobju izhajala ravno iz njih. Največkrat je pri novem veku v učbenikih 
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omenjen parni stroj in pomen ter nastanek prvih tiskanih knjig. Kot pa je videti, so se učenci 

spomnili tudi na druga dejstva, kar je zelo pohvalno.  

Risba P – sodobnost 

 

Slika 3.5 Sodobnost 

POIMENOVANJE RISBE P 
(sodobnost) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

nepravilno poimenovanje (novi vek) 14 54 14 27 
atomski vek 0 0 10 19,2 

sedanjost 3 11,6 7 13,5 
danes 0 0 3 5,9 

zdaj/sedaj 5 19,2 2 3,9 
sodobni vek 0 0 2 3,9 

novejša zgodovina 0 0 1 1,9 
najnovejša doba 0 0 1 1,9 
novejše obdobje 0 0 1 1,9 
najnovejši vek 0 0 1 1,9 

novejši vek 1 3,8 1 1,9 
današnji vek 0 0 1 1,9 
isto kot zdaj 0 0 1 1,9 

še vedno traja 0 0 1 1,9 
današnji čas 0 0 1 1,9 
nova doba 0 0 1 1,9 

sedanje življenje 0 0 1 1,9 
od leta 1980 0 0 1 1,9 
sodobnost 0 0 1 1,9 

ni poimenovanja 1 3,8 1 1,9 
novi novi vek 1 3,8 0 0 

sedanjost 1 3,8 0 0 
skupaj 25 100 52 100 

Tabela 3.10 Poimenovanje risbe P - sodobnost 
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V tabeli lahko vidimo, s katerimi izrazi so učenci poimenovali zgodovinsko obdobje 

prikazano na risbi P. Seznam imen, s katerimi so učenci poimenovali prikazano obdobje, je 

zelo dolg, saj sem pod pravilne odgovore štela vse odgovore, ki so se nanašali na sedanjost in 

bližnjo preteklost. Vzrok za različna poimenovanja je verjetno v tem, da to obdobje v dveh 

učbenikih ni poimenovano s skupno besedo, ki bi označevala obdobje od konca prve svetovne 

vojne naprej, zato so imeli učenci veliko svobode pri izbiri ustrezne besede za poimenovanje 

omenjenega obdobja. Sicer pa velja, da tudi učitelji različno poimenujejo to obdobje. Tudi 

sama sem se v času svojega izobraževanja srečala z različnimi poimenovanji. Ta 

poimenovanja so: atomski vek, sodobnost in novejša zgodovina.    

Presenetilo me je, da veliko četrtošolcev ni vedelo, da gre na fotografiji za sedanji čas. Dobra 

polovica le-teh je mislila, da gre za novi vek. Zelo podobno je bilo pri petošolcih, kjer je 

dobra četrtina mislila enako kot četrtošolci. Pri vsem tem se sprašujem: »Kje iskati vzrok za 

takšne (napačne) predstave učencev? Ali je vzrok mogoče v tem, da se časovni trakovi v 

učbenikih zaključijo z novim vekom?« Morda pa je vzrok ravno v nepoimenovanju obdobja, 

ki označuje čas od konca prve svetovne vojne naprej v učbenikih. 
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VIDIKI ŽIVLJENJA RISBA P 
(sedanjost) 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

trgovine 15 25,9 32 23 
oblačila 4 6,9 18 12,9 
transport 2 3,4 16 11,5 

drugo 5 8,6 11 7,9 
zabavna in elektronska sredstva 3 5,2 10 7,2 

služba 2 3,4 9 6,5 
bivanje 2 3,4 6 4,3 

življenjski standard 2 3,4 6 4,3 
elektrika 5 8,6 5 3,6 
šolstvo 3 5,2 4 2,9 

gospodarstvo 1 1,7 4 2,9 
tehnologija 0 0 3 2,2 

prehranjevanje 0 0 3 2,2 
medicina 0 0 3 2,2 

gradbeništvo 8 13,8 3 2,2 
družina 0 0 2 1,4 
denar 3 5,2 2 1,4 

moške in ženske vloge 0 0 1 0,7 
vojska 0 0 1 0,7 
okolje 3 5,2 0 0 
skupaj 58 100 139 100 

Tabela 3.11 Vidiki življenja – sodobnost 

Tabela prikazuje vidike sodobnega življenja, na katere so se pri svojem pripovedovanju o 

prikazanem sedanjem obdobju spomnili učenci 4. in 5. razreda. Kot lahko vidite v tabeli, so 

učenci povedali zelo veliko. Menim, da je lažje pripovedovati o obdobju, ki ga živimo in v 

katerem imamo neposredne izkušnje ter ogromno predstav, kot pa o zelo oddaljenem obdobju. 

To bo, kot je videti, držalo tudi za učence, ki so sodelovali v naši raziskavi. Izhodišče za 

pripovedovanja so verjetno predstavljala dejstva, dejanja, dogodki, ki se odvijajo v današnjem 

času. 

Obe nadaljni zgodbi sta nastali iz ključnih besed otroških pojmovanj oziroma predstav. 
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Skupna zgodba četrtošolcev o sodobnem življenju je… 

Ali bi danes sploh lahko živeli brez trgovin in velikih nakupovalnih središč? Tam lahko 

kupimo vse – čevlje, kavbojke, jopice, majice z napisi. Tudi avtomobile in motorje, da se 

lahko odpeljemo v službo in v šolo. V tem času se je močno razvila industrija. Vedno manj je 

narave, saj je vse pozidano z modernimi hišami, stolpnicami. Pri gradnji pa se uporablja nove 

gradbene in izolacijske materiale, pri tem pa je potrebno upoštevati še varnostne predpise. 

Delavci si pri gradnji pomagajo z novimi gradbenimi stroji – žerjavom, mešalcem betona, 

valjarjem. Okolje je vedno bolj onesnaženo zaradi plinov. Postali smo zelo nesramni do 

okolja. Potrudimo se in postanimo boljši z ločevanjem smeti. Ljudje postajamo leni in manj 

sproščeni. Ne predstavljamo si življenja brez računalnika, televizije, telefona in interneta. Za 

vse to pa se potrebuje elektriko in denar, s katerim plačujemo. 

 

Poglejmo še skupno zgodbo petošolcev o atomskem veku. 

Sedaj živimo v hišah ali blokih, ki so zidani. Otroci hodijo v šolo, kjer se lahko šola vsak 

(reven ali bogat) otrok. Imamo veliko trgovin, kamor zelo pogosto zahajamo kupovat hrano in 

pijačo. Današnje prehranjevalne navade so nezdrave. To lahko vodi v večje bolezenske 

težave, pri katerih nam pomagajo zdravniki in farmacevti. V zadnjem času se je medicina zelo 

razvila. Na razpolago imamo več zdravil.  Ljudje hodijo v službe (v tovarne, pisarne), kjer jim 

pomagajo različni stroji, roboti in vsa možna napredna, nova tehnologija. Tudi industrija se je 

močno razvila. Očki in mamice v službi služijo denar, da lahko kupijo vse potrebno za 

življenje. Z denarjem v obliki bankovcev in kovancev lahko plačamo oblačila in čevlje, da 

smo potem lahko moderno oblečeni. Si sploh še znamo predstavljati življenje brez 

avtomobilov, letal, ladij, raket in vlakov? Živimo v zelo naprednem obdobju, v katerem so 

tudi znanstveniki že veliko odkrili. Ne poznamo več posebne delitve del med spoloma. 

Živimo v mirni državi, kjer ni vojn. Le kaj bi počeli otroci brez televizije, računalnika, 

računalniških igric, interneta, telefona, mobitela?  
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Ali znajo učenci pravilno časovno umestiti izbrane dogodke, poznavanje tehnologij idr.? 

Učenec je vedel, katero zgodovinsko 
obdobje je bilo najdaljše. 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

DA 19 76 35 67,3 
NE 6 24 17 32,7 

Tabela 3.12 Najdaljše zgodovinsko obdobje 

Tri četrtine četrtošolcev je vedelo, da je bilo najdaljše zgodovinsko obdobje prikazano na risbi 

K, ki je predstavljala prazgodovino. Tudi večina petošolcev je bila prepričana, da je 

prazgodovina najdaljše obdobje. Menim, da to vprašanje ni povzročalo težav, saj je bil možen 

le en odgovor. Po tihem sem malo težav pričakovala pri četrtošolcih, ki najverjetneje 

prazgodovine in vseh ostalih obdobij še niso natančneje spoznavali, vendar sem se zmotila.  

V nadaljevanju si poglejmo, zakaj četrtošolci mislijo, da je prazgodovina najdaljše obdobje. 

Le trije učenci, ki so prazgodovino določili za najdaljše zgodovinsko obdobje, so pravilno 

utemeljili svoje predstave. Utemeljili so jih: 

- ker v tem obdobju niso našli stvari za gradit; 

- ker je vmes dolgo trajala ledena doba; 

- ljudje niso izumili toliko stvari. 

 

Nekaj učencev je pri utemeljitvi le ponovilo podatke z drugimi besedami. Njihove utemeljitve 

niso vsebovale vzrokov. Utemeljitve so: 

- ker je prazgodovina trajala najdlje;  

- prazgodovina ima več obdobij: mlajša, starejša kamena doba in kovinska doba; 

- ker je trajala že več let pred našim štetjem, ostala obdobja so bila krajša (po 1000 

let); 

- ker je trajala okoli 15 000 let. 

 

Nekaj učencev pa ima napačne predstave o prazgodovini kot najdaljšem zgodovinskem 

obdobju. Svoje predstave so utemeljili: 

- ker jih je bilo veliko in so živeli naravno; 

- ker je trajalo od časa dinozavrov do praktičnega človeka; 
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- niso še vedeli za hiše, trgovine; 

- ker so živeli že veliko prej; 

- ker je trajalo od začetka; 

- takrat še niso izumili hiš, zato ni mogel nastati stari vek;  

- se še ni končala; 

- stari Rimljani so začeli graditi ceste.  

Dva učenca sta povedala, da je najdaljše obdobje prazgodovina, vendar pa nista pojasnila, 

zakaj tako mislita.  

 

Le trije učenci so svoje predstave utemeljili z razlago, ki je pravilna in smiselna. Štirje učenci 

so podali utemeljitve brez ustreznih razlag. Kar osem učencev pa ima napačne predstave o 

tem, zakaj je prazgodovina najdaljše zgodovinsko obdobje. Vse kaže na to, da četrtošolci še 

nimajo dobro razvitih vzročnih predstav o spremembah v času.  

 

Trije učenci so bili mnenja, da je najdaljše obdobje prikazano na risbi P, ki predstavlja 

sodobnost. Vsi so povedali, da še vedno traja. Te predstave niso povsem napačne, saj ne 

vemo, koliko časa bo še trajalo.  

 

Štirje učenci so za najdaljše zgodovinsko obdobje določili stari vek. Dva izmed njih nista 

pojasnila svoje odločitve. Druga dva pa sta povedala sledeče: 

- to je čas Rimljanov in njihovih vojn; 

- ker so tako oblečeni, nimajo igrač.  

Prvemu učencu se verjetno zdi obdobje vojn najdaljše obdobje. Če se postavimo v vlogo 

takrat živečih ljudi, je to najverjetneje tudi bilo, ampak za nas pa to ne velja.  

 

Predstave petošolcev o najdaljšem zgodovinskem obdobju je bilo težko odkriti, saj zelo veliko 

učencev ni pojasnilo, zakaj mislijo, da je določeno obdobje najdaljše.  

35 učencev je pravilno določilo prazgodovino za najdaljše zgodovinsko obdobje. Od tega jih 

je le 16 pojasnilo, zakaj tako mislijo. 
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Pravilne utemeljitve pravilnih predstav, ki so vsebovale razlage so:  

- počasnejši razvoj, dolgo so se selili; 

- ljudje so dolgo razmišljali, da bi izumili kaj novega; 

- ker je dolgo trajalo, da so kaj odkrili; 

- ljudje so obstajali že veliko prej in je dolgo trajalo, da so se začeli razvijati; 

- ogromno časa so porabili za novo iznajdbo. 

Nekaj učencev je pri utemeljitvi le ponovilo podatke z drugimi besedami. Njihove utemeljitve 

niso vsebovale razlage. Te utemeljitve so: 

- ker je prazgodovina najdaljše obdobje; 

- ker smo se tako učili; tukaj so živeli najbolj preprosto; 

- traja več tisoč let; 

- kamena doba je del prazgodovine in je trajala 1 000 000 let; 

- ker smo se tako učili, ima veliko dob, kamena doba je trajala 1 000 000 let; 

- zaradi različnih dob; 

- vem, ker je bila najdaljša; 

- ker je imela več dob. 

Nepravilne utemeljitve sicer pravilnih predstav so: 

- ker še niso imeli tehnologije za napredek; 

- izvemo, kdaj se je obdobje končalo, ne pa tudi kdaj se je začelo; 

- dolgo so razmišljali o novih materialih. 

Kot je videti in je bilo pričakovati, si učenci zelo različno predstavljajo dolžino zgodovinskih 

obdobij, saj imajo različne izkušnje in znanje o le-teh. Pri petošolcih se je pokazalo, da že 

imajo nekaj znanja, vendar pa še nimajo koncepta vzročnosti, s katerim bi lahko natančneje 

utemeljevali svoje znanje oziroma predstave.  

Šest učencev je za najdaljše obdobje opredelilo srednji vek. Zakaj so tako mislili? 

- Ker so tukaj vitezi in so že imeli meče; 

- več so kuhali, imeli gradove in viteze; 

- trajalo 1000 let; 
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- imam takšen občutek, ker so se ohranili gradovi. 

Dva učenca nista pojasnila, zakaj sta tako mislila.  

 

Pri tretjem učencu je opaziti, da še nima dobro razvitih časovnih numeričnih predstav. Četrti 

oziroma zadnji učenec pa svoje časovne predstave veže na vidne ostanke, ki jih je še vedno 

možno zaslediti.   

 

Šest učencev je za najdaljše obdobje opredelilo stari vek. Zakaj so tako mislili? 

- Ker so morali sami delati stvari; 

- tako se mi zdi; 

- bilo je veliko bojev, zato sklepam, da so bili v tem obdobju dolgo; 

- ker sodi sem tudi obdobje M in je zato daljše; 

- ker se potegne v M. 

En učenec ni podal pojasnila, zakaj je tako mislil.  

 

Preseneča me, da sta bila dva učenca mnenja, da sta obdobji starega in srednjega veka 

združeni v eno. Zanimivo bi bilo odkriti, zakaj tako mislita. Morda sta si risbi tako podobni, 

da bi ju uvrstila v isto obdobje? Po natančnejšem pregledu rezultatov intervjuja za ta dva 

učenca sem ugotovila, da je prvi učenec risbe napačno uredil. Uredil jih je v zaporedju od 

najstarejše do najmlajše, in sicer risba D, risba M, risba K, risba S in risba P. Pri tem je 

opaziti, da sta risbi D in M postavljeni na prvi dve mesti. Iz tega sklepam, da sta mu te dve 

obdobji predstavljali prazgodovino. To preverim pri poimenovanju obdobij, kjer ugotovim, da 

sta mu obe obdobji predstavljali »pantivek«, kot je on poimenoval obdobji na risbah. Verjetno 

bi to lahko za nas pomenilo poimenovanje prazgodovine. Ko pregledam še odgovore na 

vprašanje »Kaj veš o življenju v tistem času?«, ugotovim, da je učenec o risbi D pripovedoval 

značilnosti prazgodovine, pri risbi M pa je pripovedoval nesmiselna oziroma nerazumljiva 

dejstva. Torej iz vsega tega ugotavljam, da ima učenec napačne predstave o obdobju, 

prikazanem na risbah. To pa vodi v napačne predstave pri opredeljevanju najdaljšega 

časovnega obdobja.   

Drugi učenec pa je risbe uredil v pravilno zaporedje. Glede na njegovo poimenovanje risbe K 

(stari vek) in risbe P (novi vek) sklepam, da je imel učenec nekoliko šibkejše znanje pri 

poimenovanju teh dveh obdobij. Ima pa tudi šibko znanje o trajanju posameznih obdobij.       
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Trije učenci so za najdaljše obdobje opredelili obdobje prikazano na risbi P – sodobnost. 

Zakaj so tako mislili? 

- Ker še traja; 

- ker še zdaj traja novi vek. 

En učenec ni podal pojasnila, zakaj je tako mislil. Pri teh predstavah sem enakega mnenja kot 

pri četrtošolcih. Te predstave niso povsem napačne, saj so imeli prav, kajti res ne vemo, 

koliko časa bo sedanje obdobje še trajalo. 

 

Učenec je vedel, v katerem zgodovinskem 
obdobju so se rodili njegovi stari starši. 

četrtošolci petošolci 

N % N % 

DA 8 32 19 36,5 

NE 17 68 33 63,5 

Tabela 3.13 Rojstvo starih staršev 

Kar 68 % četrtošolcev ni vedelo, v katerem zgodovinskem obdobju so se rodili njihovi stari 

starši (babice in dedki). To sem pričakovala, saj večina učencev 4. razreda ni poznala vseh 

imen zgodovinskih obdobij, zato je neupravičeno pričakovati, da bodo znali poimenovati 

zahtevano zgodovinsko obdobje. Pri petošolcih je bil delež učencev, ki niso znali poimenovati 

zgodovinskega obdobja, v katerem so se rodili njihovi stari starši, nekoliko manjši, a še 

vseeno precej velik. Pri njih sem pričakovala, da bo večina vedela in poimenovala zahtevano 

zgodovinsko obdobje, saj imajo že več znanja o zgodovinskih obdobjih in že tudi nekoliko 

več občutka za letnice.  

Predstave osmih otrok 4. razreda o tem, da so se njihovi stari starši rodili v sodobnosti so:  

- ker se je dedek rodil že pred 2. svetovno vojno; 

- rodila sta se v začetku tega obdobja; 

- ker niso toliko stari; 

- malo po 2. svetovni vojni; 

- ker je S trajal do približno 1900, onadva pa sta se rodila kasneje; 

- zato, ker so bili ljudje podobni, niso bili taki kot mi danes; 

- so že stari; 

- ker sta se rodila manj kot 500 let nazaj. 
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Zadnji učenec še nima časovnih predstav, čeprav je navedel pravilno obdobje rojstva njegovih 

starih staršev. 

Vsi ostali učenci so mnenja, da so se njihovi stari starši rodili v novem veku. Zakaj tako 

mislijo? 

- To obdobje je bilo pred nami; 

- v prejšnjem se še nista, v P pa sta se;  

- taki ljudje, drugačni kot v D; 

- dedijeva mama je pazila na otroke; 

- ker je babi toliko stara; 

- takrat je bilo malo avtov; 

- ker so bolj starinsko oblečeni; 

- ker so živeli enako kot kaže slika, imeli so enake obleke in vlak; 

- ker so imeli takrat lokomotive na premog; 

- novi vek se je začel po njegovem rojstvu; 

- to so mi povedali stari starši, ker je tudi srednji vek trajal več kot 800 let; 

- povedali so mi; 

- bilo je malo vojn, poznali so vlake, babi ima rada ladje; 

- ker so bili že vsi oblečeni v oblačilih, imeli so jakne in krila; 

- babi ima nekaj takih oblek; 

- risba D ne, ker je prestara, P pa premlada. 

Te učence je verjetno zmotilo, ker je risba novega veka predstavljala že nekoliko bolj 

moderno življenje, ki pa se je vendarle razlikovalo od današnjega. Zagotovo lahko trdim, da 

so stari starši svojim vnukom povedali kaj o svojem otroštvu, mladosti, odraščanju. Torej so 

imeli učenci vsaj malo vpogleda v njihovo življenje, ki pa je bilo nekoliko drugačno, a ne 

bistveno, od današnjega. Ker pa sodobna risba ni izražala te drugačnosti, so rojstva svojih 

starih staršev postavili v novi vek. Da se je kateri izmed njihovih starih staršev rodil v novem 

veku, je zelo malo verjetno oziroma bi lahko rekla skoraj nemogoče.   
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Učenci 5. razreda, ki so pravilno določili obdobje rojstva njihovih starih staršev in so izrazili 

pojasnila, so podali naslednje utemeljitve:  

- ker so tukaj trgovine; 

- ker so bile že trgovine in zdravniki, imeli so hrano in denar za preživetje; 

- rodili so se v tem obdobju, ker so se rodili nekaj časa nazaj; 

- ker sta imela starše iz tega obdobja; 

- ker so že lahko šli v trgovine kupit stvari; 

- ker so imeli že avtomobile, TV; 

- ker so se rodili v 20. stoletju; 

- ker so že imeli trgovine; 

- ker sta stara približno 70 let; 

- ker je vse ostalo predaleč nazaj. 

Vsi ostali učenci so mnenja, da so se njihovi stari starši rodili v novem veku. Zakaj tako 

mislijo, je zapisano v nadaljevanju. 

- Dedek se je rodil 1917, bil je partizan; 

- ker so že toliko stari; 

- ni bilo tako kot sedaj, stari časi;  

- tako se mi zdi; 

- takšne kape so imeli; 

- so se rodili v veku, ki je dolgo trajal; 

- ker je bilo že bolj modno, ne pa tako novo; 

- ker so imeli tak vlak; 

- ta čas je ravno toliko nazaj, da so bili v njem rojeni stari starši;  

- ker se je rodila 4 leta po 2. svetovni vojni;  

- ker mislim, da je sličica P po  l. 2000; 

- sta že precej stara; novi vek traja že nekaj let; 

- atomski vek se je začel leta 2000, oni so se rodili že prej; 

- so starejši, vendar ne prestari, takrat so bile vojne;  

- ker so imeli stare šole; 

- ker imamo doma slike, na katerih so v drugačnih oblačilih kot mi danes; tudi več 

starih običajev so imeli.  
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Dva učenca sta povedala, da je najdaljše obdobje prazgodovina, vendar pa nista pojasnila, 

zakaj tako mislita.  

Odgovor prvega učenca skupaj s pojasnilom je pravilen, če se je dedek res rodil leta 1917. Vsi 

ostali odgovori so napačni. Najverjetneje je tudi petošolce zavedla risba P, ki predstavlja 

sodobno trgovino.  

Vsem učencem, ki so za obdobje rojstva njihovih starih staršev, določili novi vek, je verjetno 

največ težav povzročilo to, da so ljudje zgodovinska obdobja in njihove meje določili po 

pomembnih dogodkih, odkritjih. Meja med novim vekom in sodobnostjo pa v osnovnošolskih 

učbenikih celo ni določena. V učbeniku Družba in jaz 1 je na časovnem traku označeno, da 

novega veka še ni konec, ampak še vedno traja. Glede na vse to je povsem razumljivo, zakaj 

učenci mislijo, da so se njihovi stari starši rodili v novem veku.  

 

Učenec je vedel, v katerem 
zgodovinskem obdobju je živel 

France Prešeren. 

četrtošolci petošolci 

N % N % 

DA 20 80 46 88,5 

NE 5 20 6 11,5 

Tabela 3.14 Življenje Franceta Prešerna 

Zelo sem presenečena nad rezultati v zgornji tabeli. Priznati moram, da nisem pričakovala 

tako dobrih rezultatov tako pri četrtošolcih kot petošolcih. Kar 80 % četrtošolcev je življenje 

Franceta Prešerna uvrstilo v ustrezno obdobje. Petošolci pa so bili še uspešnejši. Kar dobrih 

88 % jih je vedelo, kdaj je živel France Prešeren. V učbenikih za družbo ni bilo zaslediti 

podatkov o življenju Franceta Prešerna, zato sklepam, da so o tem izvedeli pri kakšnem 

drugem predmetu oziroma v okviru drugih dejavnosti.  

V nadaljevanju si poglejmo, kaj nam pravijo pojasnila četrtošolcev o njihovih predstavah o 

življenju znanega slovenskega pesnika. 

- Vem, da ni bil v takšni trgovini kot je na P, potoval je z vlakom, imel palico in 

cilinder; 

- ker je imel takšen klobuk kot je na sliki;  
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- v tistem obdobju so pisali s peresom; 

- imeli so kovčke, klobuke; 

- po oblekah sodeč; 

- bilo je bolj starinsko; 

- ker je bil tako oblečen; 

- ker so bili oblečeni tako kot na sliki; 

- mrtev je že 109 let, takrat je bil novi vek;  

- imel je tak plašč in klobuk kot na sliki; v tem obdobju so že znali pisati slovensko; 

- bil je enako oblečen; ker je imel veliko modnih dodatkov; ni bil oblečen kot v 

prazgodovini; Primčeva Julija, ljubezen, ki si jo je želel, je bila tako oblečena;  

- takrat ni bilo veliko vojn; ni bilo gradov (bilo jih je malo); bile so hiše; 

- ker je že umrl in če ga vidiš po sliki, se zdi podoben tem ljudem na sliki; 

- gospodje s klobuki; on ga je tudi imel; 

- živel je od 1800 do 1849; 

- vidi se po oblačilih. 

 

Glede na pojasnila učencev lahko sklepamo, da jim je bila pri določanju obdobja, v katerem je 

živel France Prešeren, v veliko pomoč risba S. Večina pojasnil nam pove, da se predstave 

ujemajo z risbo ali pa je izhodišče morda celo film o Francetu Prešernu.  

Kaj pa pravijo četrtošolci, ki so napačno opredelili obdobje življenja Franceta Prešerna? 

- Tako mi pravi občutek (risba P); 

- ni bil prepričan S ali P;  

- ker se je rodil 1800 (risba P); 

- takrat so imeli za pisat peresa (risba P). 

Pri teh učencih lahko ugotovimo, da so Franceta Prešerna uvrstili v sodobnost. Mogoče imajo 

zelo žive predstave, saj vsako leto praznujemo dan njegove smrti – 8. februar. Na ta dan se 

odvijajo različne slovesnosti v spomin nanj, v šolah se več pogovarjajo o preminulem 

slovenskem pesniku itd.   
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Predstave petošolcev o življenju Franceta Prešerna: 

- živel okrog 1850; 

- ker prej še niso imeli za pisat – Prešeren pa je pisal knjige;  

- imeli so klobuke, halje, kočije; 

- po oblekah sodeč; 

- po oblekah, on je bil tudi tako oblečen;  

- podobni ljudje, obleke; 

- v času, ko se je rodil, ni bilo vitezov;  

- na začetku, okrog 1800; 

- preden se je začelo obdobje S, 1800—1849; 

- ker je že dolgo nazaj, kar se je rodil; 

- ker se je  takrat rodil; 

- ker pesmi govorijo o teh časih; vsi, ki opisujejo njega in Primčevo Julijo, opisujejo ta 

čas; 

- mislim, da ni živel v srednjem veku; 

- tukaj se je začela razvijat slovenščina in že zdavnaj smo začeli praznovati dan smrti 

Prešerna; 

- ker je živel že skoraj 200 let nazaj; 

- ker še ni mogel pisati na računalnik; 

- dolgo je od tega, ko je umrl; 

- ker je pisal knjige in se je vozil s kočijami;  

- ker so imeli enake klobuke in skrinje; 

- oblačila so bila podobna tistim na slikah, zavita pisava, domače besede. 

Petošolcem je prav tako predstavljala osnovo dana risba S, ki so jo asociirali s svojo predstavo 

Prešerna – časa, v katerem je živel. Nekateri pa so si dobro zapomnili tudi letnico njegovega 

rojstva in smrti.  

Šest petošolcev je življenje Franceta Prešerna postavilo v srednji vek. Svojih predstav niso 

pojasnili.  
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Učenec je znal pravilno uvrstiti 
pisavo. 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

DA 7 28 15 28,8 
NE 18 72 37 71,2 

Tabela 3.15 Čas pisave 

Vprašanje »Kaj misliš, v katerih od teh časov/obdobij so znali pisati?« se mi je zdelo zelo 

težko tako za učence 4. kot učence 5. razreda, saj so morali učenci izbrati več obdobij. Za 

pravilen odgovor pa sem štela le vsa poimenovana obdobja (stari vek, srednji vek, novi vek, 

sodobnost). 

Kljub temu pa je dobra četrtina četrtošolcev in dobra četrtina petošolcev znala poimenovati 

vsa obdobja, v katerih so znali pisati.  

Četrtošolci, ki so vsa obdobja pravilno našteli, so dodali naslednja pojasnila: 

- ker približno vem, kam spadajo risbe in kdaj se pojavijo črke in jezik; 

- ker so imeli peresa, nalivnike, svinčnike; 

- so si morali pisati in si pošiljati pošto; 

- so že imeli stvari, palice, kamne; 

- v starem veku so pisali s kamni, v srednjem in novem veku s peresi, danes pa pišemo  s 

kuliji;   

- od Rimljanov naprej, mogoče so znali že prej, ampak s čudnimi črkami. 

En učenec svoje odločitve ni pojasnil.  

Kar nekaj četrtošolcev ima že pravilne predstave o nastanku in začetku uporabe pisave.  

 

Dva učenca sta prepričana, da so znali pisati v vseh predstavljenih obdobjih. Razlika je bila le 

v vrsti pisave. Eden od njiju celo pravi, da so uporabljali različne simbole. Predstave teh dveh 

učencev niso povsem napačne, saj sta razmišljala v smeri, da so se tudi v prazgodovini pisno 

izražali, ampak na nekoliko drugačen način. Prepričana sem, da so tudi prazgodovinske 

podobe takrat živečim ljudem nekaj sporočale.   
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Učenca, ki sta določila za čas pisanja obdobje starega veka, novega veka in sodobnosti, sta 

svojo odločitev utemeljila: 

- ker so že imeli šole in so se naučili; 

- so že toliko znali, da so znali pisati. 

Presenetljivo je, da sta ta dva učenca izpustila obdobje srednjega veka, čeprav sta risbe uredila 

v pravilno zaporedje.  

 

En učenec je za čas pisanja določil obdobje prazgodovine, starega veka in srednjega veka. 

Svojega mnenja ni pojasnil, zato težko sklepam, zakaj ima takšno predstavo. 

En učenec je za čas pisanja določil obdobje srednjega, novega veka in sodobnosti. Svoje 

mnenje je utemeljil z besedami, da so šele od srednjega veka naprej znali pisati.  

Dva učenca sta za čas pisanja izbrala obdobje novega veka in sodobnosti. Po mnenju prvega 

so bili v teh obdobjih že bolj izobraženi, zato so znali pisati. Drugi pa je bil mnenja, da so šele 

v obdobju novega veka iznašli pisavo.   

 

Nekaj učencev je določilo za čas pisanja le eno obdobje, in sicer: 

- štirje učenci obdobje starega veka, 

- trije učenci obdobje srednjega veka, 

- dva učenca obdobje novega veka, 

- en učenec obdobje sodobnosti. 

 

Učenci, ki so izbrali stari vek, so pojasnili svoje odločitve z naslednjimi dejstvi: 

- imeli so že šole, vendar drugačno pisavo; 

- imeli so svojo pisavo, z njo razglašali, imeli napisano na zvitkih, brali na praznikih; 

- ker so bili v starem veku že bolj pametni; 

- napisali na listek in dali golobu, da je prenašal sporočila. 

 

Učenci, ki so izbrali srednji vek, so pojasnjevali tako: 

- predvidevam, saj so na gradovih že pisali; 

- menihi so takrat že prepisovali knjige; 

- v gradovih so vedno znali pisati, saj so si pošiljali sporočila. 

 

Izbiro obdobja novega veka in sodobnosti ni pojasnil noben učenec. 
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Vsi učenci, ki so za čas pisave določili le eno obdobje so po mojem mnenju poimenovali le 

obdobje, v katerem se je po njihovem mnenju prvič pojavila pisava. Najverjetneje niso bili 

dovolj natančni pri poslušanju navodil, ki so narekovala, da poimenujejo vsa obdobja.  

 

Učenci 5. razreda, ki so vsa obdobja pravilno našteli, so dodali spodnja pojasnila. 

- Neandertalci še hrane niso znali dobiti, kaj šele, da bi znali pisati;  

- v starem veku so že razumeli jezik; 

- v starem veku so pisali v latinščini, v ostalih obdobjih pa v svojih jezikih; 

- ker so že novejše dobe (bolj razviti); 

- pri Rimljanih se je začelo pisati, pisali so latinsko; 

- v času Rimljanov so začeli pisati, pisali so po kamnu; 

- Rimljani so nam pustili latinico; 

- zdaj znamo pisat. Če v novem veku ne bi znali pisati, ne bi prišli do parnega vlaka;  

- v starem veku so pisali v latinščini, v srednjem veku so nastale prve knjige (lepopisje), 

v prazgodovini so nastajale le slike in podobe, v novem veku so poznali tiskarne; sedaj 

je največ pisanja, vsi znajo pisati. 

Šest učencev svoje odločitve ni pojasnilo.  

Vsi učenci, ki so pravilno določili čas pisave, imajo veliko znanja o le-tej. Znali so povedati 

celo, v katerem jeziku so pisali v preteklosti. V dveh analiziranih učbenikih zasledimo 

omenjena oba podatka. Le v učbeniku z naslovom Družba 5 ni napisanega nič o jeziku ali 

pisavi v starem veku oziroma v času Rimljanov.  

 

Učenci, ki so določili za čas pisanja obdobje srednjega veka, novega veka in sodobnosti, so 

svoje odločitve utemeljevali tako: 

- razviti svet, bogataši; 

- ker so si morali sporočati; 

- v srednjem veku so pošiljali pisma gradovom (kralji napovedali vojno), v novem veku 

in sodobnosti so natisnili knjige; 

- Rimljani v srednjem veku izumijo pisavo. 

Dva učenca svoje odločitve nista pojasnila.  

Vsi ti učenci so pozabili na obdobje starega veka, ko se je pisava začela razvijati in 

uporabljati. Predvidevam, da se jim je srednji vek bolj vtisnil v spomin, saj vsi učbeniki 

družbe za 5. razred predstavljajo znanega pisca prvih slovenskih knjig Primoža Trubarja. 
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Verjetno so ravno po tem sklepali, da se v tem obdobju začne pisati. Zadnji učenec je povedal, 

da so pisavo izumili Rimljani, vendar pa je le-te uvrstil v napačno obdobje. Zanimivo je, da je 

vsa obdobja pravilno poimenoval in o njih smiselno pripovedoval. Celo pri Rimljanih je že 

omenjal pisavo. Tukaj pa ni omenil starega veka in še napačno je utemeljil svojo predstavo.    

 

Trije učenci so določili za čas pisanja obdobje starega, novega veka in sodobnosti, vendar 

svojih odločitev niso pojasnili. 

 

Učenci, ki so opredelili obdobje novega veka in sedanjosti, so povedali sledeče:  

- ker je bil tukaj že France Prešeren in je pisal knjige; prodajalka pa je pisala cene;  

- ker prej še niso izumili črnila;  

- pisava je bila podobna današnji; učitelji za pisanje. 

Dva učenca svoje odločitve nista pojasnila.  

Tem učencem je najverjetneje bolj kot Rimljani in Primož Trubar ostal v spominu France 

Prešeren, ki je ustvarjal v novem veku, v katerem naj bi se po njihovo začelo pisati. Morda pa 

so pisavo povezali tudi z uvedbo obvezne osnovne šole v novem veku, kjer so se ljudje učili 

pisati, brati, računati idr.  

 

En učenec je mnenja, da so pisali v prazgodovini, srednjem veku in sodobnosti. Predstava 

tega učenca je nekoliko nenavadna, saj je zaporedje zgodovinskih obdobij pravilno uredil, 

zato je bilo pričakovati, da bo tudi za čas pisave določil zaporedna obdobja. Kot pa je videti, 

je izpustil vsako drugo obdobje. Zanimivo bi bilo prebrati njegovo pojasnilo k odločitvi, a ga 

ni dodal.   

Učenci, ki so opredelili za obdobje pisave le obdobje starega veka so pojasnili svoje odločitve 

s spodnjimi trditvami. 

- Imeli so povoščene tablice; 

- da so si lahko sporočali pomembne stvari na daljše razdalje; 

- pisava se začne razvijat; 

- odkrili so črke; 

- poznali so črke. 

Šest učencev svoje odločitve ni pojasnilo.  
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Učenci, ki so opredelili za obdobje pisave le obdobje srednjega veka, so svojo odločitev 

utemeljili: 

- ker so bile najprej kočije, potem so z njimi prevažali knjige; 

- imeli so pero za pisanje. 

En učenec ni pojasnil svoje odločitve. 

 

Dva učenca sta za čas pisave opredelila le obdobje prazgodovine in o tem povedala: 

- ker so nekaj risali – sem gledala po risanki;  

- proti koncu. 

 

Trije učenci so za čas pisave določili le novi vek. Nihče od njih ni pojasnil svoje odločitve. 

 

Vsi učenci, ki so za čas pisave določili le eno obdobje so po mojem mnenju poimenovali le 

obdobje, v katerem se je po njihovem mnenju prvič pojavila pisava. Menim, da drugače vedo, 

da se je pisalo v vseh naslednjih obdobjih.    

 

En učenec je mnenja, da so znali pisati v vseh obdobjih. Povedal je, da so v starem veku pisali 

v latinščini, v srednjem veku so nastale prve knjige, v prazgodovini so nastajale slike in 

podobe, danes pa vsi pišejo in pisanja je ogromno. Ta učenec si je podobe in slike v 

prazgodovini predstavljal kot neko vrsto pisave.  

 

Dva učenca pa sta povedala, da znamo pisati samo danes. Svojih predstav nista pojasnila.  

 

Učenec je znal pravilno 
uvrstiti telefon. 

četrtošolci petošolci 
N % N % 

DA 12 48 16 30,8 
NE 13 52 36 69,2 

Tabela 3.16 Čas uporabe telefona 

Slaba polovica četrtošolcev in le skoraj 31 % petošolcev je znalo uvrstiti telefon v ustrezni 

zgodovinski obdobji. Četrtošolci so me nekoliko presenetili, saj sem pričakovala, da bodo 

njihovi odgovori nepopolni in osredotočeni le na uporabo telefona v sodobnosti. Pri 

petošolcih pa sem pričakovala več pravilnih odgovorov.  Zgodilo se je obratno.  
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Pravilne utemeljitve učencev 4. razreda o uporabi telefona v novem veku in sodobnosti so: 

- sedaj imamo telefone; ker so imeli vlak, bi lahko imeli telefon; 

- ker je bila takrat tudi elektrika; 

- takrat se je začelo razvijati; 

- ker so v novem veku izumili elektriko; 

- ko so izumili elektriko, takrat so se pojavili tudi telefoni; 

- v srednjem veku so imeli telefone, ki so se vrteli; 

- v novem veku ga še niso mogli vzeti s seboj, sedaj imamo že tudi prenosne; 

- v sedanjosti je veliko električnih naprav. 

 

Nesmiselne utemeljitve četrtošolcev o uporabi telefona v novem veku in sodobnosti pa so: 

-  če bi šli zelo daleč, bi se lahko med seboj poklicali; 

- ker so bili že bolj moderno oblečeni, imeli so že vlak, avto…potem morajo imeti tudi 

telefon; 

- veliko stvari so že izumili, novejši mobiteli;  

- risba P – ker je to zdaj; 

- risba P – zgleda že bolj novo. 

 

Vsi učenci, ki so imeli nepravilne odgovore, so določili le eno obdobje. Največ od njih samo 

obdobje sodobnosti. Le trije izmed njih pa obdobje novega veka.  

Kako so svoje odločitve utemeljevali učenci si poglejmo v nadaljevanju. 

 

Telefon uporabljamo le v sodobnosti, so pojasnjevali s spodnjimi trditvami: 

- ker jih imamo sedaj; 

- tehnologija se je šele takrat razvila; 

- prej še niso imeli elektrike, signal gre po radarju do drugega telefona; 

- sedanji čas, ko imamo telefone; 

- samo mi ga imamo, prej ne; 

- šele takrat so ga iznajdli; 

- nove naprave z uporabo elektrike, pogovor na daljše razdalje, ni bilo potrebno iti do 

osebe in mu nekaj povedati; 

- sklepam po blagajni na sliki; 
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- ker v drugih vekih so se pogovarjali tako, da so dajali sporočila. 

 

Telefon so uporabljali v novem veku, so pojasnjevali s spodnjimi trditvami: 

- prej imajo še čudne obleke; 

- imajo že prevozna sredstva; 

- ljudje zgledajo bolj pametni, niso imeli takih telefonov kot danes, bili so bolj za silo.  

 

Četrtošolci imajo že precej pravilne predstave o času uporabe telefona. Vprašanje se mi je 

zdelo zelo težko, saj o telefonih in njihovi uporabi ni nič zapisanega v učbenikih. Iz tega 

lahko sklepam, da so četrtošolci zelo radovedni in so se o tem sami pozanimali ali pa so 

preprosto ugibali oziroma sklepali iz danih risb. Pomembno je tudi, da niso telefona uvrstili v 

nobeno starejše obdobje. Vsi, tudi tisti, ki so imeli nepopolne (napačne) odgovore, so 

postavili uporabo telefona le v novi vek ali sodobnost. Za tiste, ki so se odločili samo za novi 

vek, sem prepričana, da vedo, da je telefon prisoten tudi v sodobnosti. Verjetno so se le-ti 

osredotočali le na začetek uporabe telefona. 

Petošolci so bili manj natančni, saj jih je zelo malo določilo za čas uporabe telefona novi vek 

in sodobnost. Veliko je bilo odgovorov, kjer je bilo določeno le eno od teh obdobij. Niso pa se 

odločali za še starejša obdobja. To nam pove, da imajo o času uporabe telefona dobre 

predstave, čeprav je bil delež s popolnoma pravilnimi odgovori precej majhen. Prav tako kot 

pri četrtošolcih sem tudi tu mnenja, da tisti, ki so se odločili le za novi vek, vedo, da je telefon 

v uporabi tudi danes, saj ga uporabljajo vsak dan.  

Spodaj so navedena pojasnila učencev, ki so določili za čas uporabe telefona obe obdobji 

(novi vek in sodobnost). 

- Telefon so odkrili 1890; 

- izum elektrike; 

- ker je že novejše; 

- zaradi obstoja elektrike; 

- za zadnje obdobje vem, ker mi živimo v njem, za novi vek pa sklepam, da so izumili 

telefon šele proti koncu; 

- danes smo napredni, razvije se telefon, računalniki; 

- ker je to sodobnost, sedanji čas, sedaj pa uporabljamo telefone; 
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- okoli l. 1800 so izumili elektriko, malo kasneje pa tudi telefon; 

- izumili so ga proti koncu novega veka; 

- ker so jih potrebovali, da so se klicali med seboj; 

- risba S: ker so se že klicali med seboj, da so si kaj povedali. Risba P: smo zelo 

moderni; 

- ker so delali ograje z žicami, preko katerih so se pogovarjali; 

- v novem veku so živeli izumitelji, ki so jih izumljali. 

Trije učenci svojih odločitev niso pojasnili. 

Sledijo pojasnila učencev, ki so za čas uporabe telefona določili le obdobje novega veka. 

- So bili moderni; 

- poznali so že elektriko, veliko izumili; 

- ker niso živeli več v gradovih, ampak v svojih hišah; 

- spomin na stare telefone;  

- ker je šla tehnologija že tako naprej; 

- ker je bilo na risbi D še prekmalu; 

- preden se je začela sedanjost. 

Pet učencev svojih odločitev ni pojasnilo. 

Za konec pa sledijo še pojasnila učencev, ki so za čas uporabe telefona določili le obdobje 

sodobnosti. 

- V trgovini se morajo pogovarjati; 

- ker je bilo več domišljije; 

- imeli več denarja in so si lahko kupili več stvari; 

- potrebovali so elektriko, ki je bila pozno izumljena; 

- tukaj so izumili največ stvari; 

- ker so ga že izumili; 

- izum novih tehnologij; 

- ker so takrat izumili elektriko. 

16 učencev svojih odločitev ni pojasnilo.  
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Iz vseh pojasnil lahko ugotovimo, da veliko učencev začetek telefona povezuje z obstojom 

elektrike in napredkom tehnologije.  

Kakšna je razlika med četrtošolci in petošolci v predstavah o zgodovinskih obdobjih in 

časovnem lociranju? 

Četrtošolci so uredili risbe le v smeri od leve proti desni, medtem ko so petošolci urejali v 

šestih različnih smereh. Tako četrtošolci kot petošolci si pri časovnem orientiranju pomagajo s 

poimenovanjem zgodovinskih obdobij in s posameznimi značilnostmi posameznega obdobja.  

Pri smiselnem poimenovanju risb so bili uspešnejši petošolci, kar je pričakovano, saj imajo že 

več znanja in izkušenj. Četrtošolci so bili najbolj neuspešni pri poimenovanju novega veka, 

sodobnosti in starega veka. Pri vseh teh obdobjih je bilo več kot polovica napačnih 

odgovorov. Petošolci pa so bili najbolj neuspešni pri poimenovanju novega veka, kjer je bilo 

okrog 35 % neuspešnih poimenovanj.    

Zgodovinsko obdobje Število vidikov na 
posameznega 
četrtošolca 

Število vidikov na 
posameznega 

petošolca 

Razlika v številu 
vidikov na 

posameznega 
četrtošolca in 

petošolca 
prazgodovina 2,3 2,9 0,6 

stari vek 2,2 2,7 0,5 

srednji vek 1,9 2,8 0,9 

novi vek 1,7 1,9 0,2 

sodobnost 2,3 2,7 0,4 

Tabela 3.17 Povprečje vidikov življenja na posameznega učenca 

Petošolci so o posameznih obdobjih pripovedovali več kot četrtošolci. Pri opisovanju 

posameznih obdobij so uporabili več besed in opisovali so bolj podrobno kot četrtošolci. 

Kljub temu pa je bila razlika v povprečju glede na število vidikov na posameznega četrtošolca 

in posameznega petošolca zelo majhna. To je dobro vidno v zgornji tabeli. Pri vseh obdobjih 

so četrtošolci povedali manj od petošolcev. Najmanjša razlika med četrtošolci in petošolci je 

pri novem veku (0,2), največja pa pri srednjem veku (0,9). Ta podatek me zelo preseneča, saj 

sem pričakovala, da bodo petošolci o posameznih zgodovinskih obdobjih vedeli precej več 

kot četrtošolci, saj imajo v učbenikih časovne pojme bolj natančno opredeljene in 

predstavljene. Domnevam, da bi bila razlika najverjetneje večja, če bi intervjuje izvajali konec 
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šolskega leta, saj bi bila takrat prepričana, da so teme vezane na zgodovinska obdobja 

obravnavali v vseh petih razredih, v katerih je potekala naša raziskava. Tokrat pa se je 

izkazalo, da v vseh razredih omenjenih tem še niso obravnavali.       

Četrtošolci so znali povedati največ značilnosti o prazgodovini in sodobnosti, petošolci pa o 

prazgodovini. Učenci obeh razredov so najmanj povedali o novem veku. Sama sem 

pričakovala, da bodo znali učenci povedati več o zgodovinskih obdobjih, ki so nam časovno 

bližje.  

Četrtošolci so bili bolj uspešni od petošolcev pri določanju najdaljšega zgodovinskega 

obdobja (za 8,7 %) in pri določanju časov, kjer so uporabljali telefon (za 17,2 %). Petošolci in 

četrtošolci so približno enako uspešno določili obdobje, v katerem je živel France Prešeren, 

obdobje rojstva njihovih starih staršev in obdobja, v katerih so znali pisati.  
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4 ANALIZA TREH PRI POUKU NAJPOGOSTEJE 

UPORABLJENIH UČBENIKOV 

 

V nadaljevanju sledi pregled in analiza tem v učbenikih, ki so povezane z zgodovinskimi 

obdobji. S pomočjo le-teh sem poskušala ugotoviti, kakšna izhodišča za predstave o 

preteklosti imajo učenci v svojih učbenikih.   

Naslov učbenika in pregled tem v le-tem Analiza po ključnih elementih iz vidika 

časovnih predstav 

DRUŽBA 4: JAZ, TI, MI VSI 

Na preteklost se nanašajo nekatera poglavja v 

tematskem sklopu Razvoj domačega kraja. 

Prvo takšno poglavje ima naslov Prva 

naselja, kjer je opisano življenje oziroma 

bivanje v preprostih hišah v vaseh. 

Fotografije nam predstavljajo črno kuhinjo, 

ročno košnjo in ročno brušenje kose.   

Poglavje Nastanek mest opisuje nastanek 

mestnih naselbin, življenje meščanov in 

način gradnje hiš v mestu. 

Poglavji Od obrti do tovarn in Obrtniki 

govorita o prehodu iz obrtništva k industriji. 

Posebej so predstavljene tudi nekatere 

obrtniške dejavnosti: lončarstvo, 

suhorobarstvo in kovaštvo. Fotografije 

prikazujejo čevljarski izvesek, lončarske 

izdelke, izdelavo lončarske posode na 

lončarskem vretenu, prodajo suhorobarskih 

 

Čas: opisen in nedoločen – nekoč, preteklost. 

Opis: oblačila, orodje, orožje, bivanje in 

obrt.  

Slikovno gradivo: obrt (čevljarstvo, 

lončarstvo, suhorobarstvo, kovaštvo). 
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izdelkov danes in kovača pri kovanju železa.  

Teme v tematskem sklopu ne vsebujejo 

natančnih časovnih opredelitev.     

DRUŽBA 5: JAZ, TI, MI VSI 

Naslov poglavja, ki obravnava zgodovinska 

obdobja, je Zgodovinski razvoj. V uvodu 

poglavja so poimenovana in ilustrirana 

glavna zgodovinska obdobja od 

prazgodovine do novega veka, predstavljeni 

so načini merjenja časa in pojem časovni 

trak. Časovni trak je slikovno predstavljen na 

dva načina, in sicer prvi poteka v smeri od 

leve proti desni, drugi pa poteka v smeri od 

zgoraj navzdol. Sledijo predstavitve 

zgodovinskih obdobij – prazgodovine, 

starega veka (prihod Rimljanov) in srednjega 

veka (srednjeveški gradovi).  

Pri predstavitvi prazgodovine avtorji 

omenjajo odvisnost ljudi od narave. Pojem 

kamene dobe povezujejo z življenjem ljudi v 

jamah. Za gradnjo bivališč se je uporabljalo 

les, kosti in kože. V tem obdobju so nastajale 

risbe na jamskih stenah, ki so prikazovale 

živali v tistem času. Na slovenskem ozemlju 

so našli ostanke tega obdobja v jami Divje 

babe (piščal), Potočki Zijalki, v Betalovem 

spodmolu pri Postojni in v Vačah pri Litiji 

(situla). Obdobju kamene dobe sledi obdobje 

kovin. Za bakreno in bronasto dobo so bila 

značilna koliščarska naselja (Ljubljansko 

 

Čas: natančno opredeljen (prazgodovina, 

stari vek, srednji vek, novi vek), določen 

slikovno (prazgodovina – mamut, stari vek – 

rimski vojak, srednji vek – grad, novi vek – 

mesto s stolpnicami).  

Opis: / 

Slikovno gradivo: prazgodovina – mamut, 

stari vek – rimski vojak, srednji vek – grad, 

novi vek – mesto s stolpnicami. 

 

 

Čas: natančno opredeljen (prazgodovina). 

Opis: lov, nabiralništvo, orodje, orožje, 

bivanje, gradbeništvo, umetnost, odkritja, 

koliščarji, ženske in moške vloge. 

Slikovno gradivo: lov na mamuta, 

mostiščarsko naselje na Ljubljanskem barju, 

odkritja – situla iz Vač, transport – drevak. 
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barje). Kolibe grajene na jezerih ali barjih so 

bile lesene in ometane z ilovico. Ljudje so se 

ukvarjali s poljedelstvom, z živinorejo, 

ribolovom in z izdelovanjem glinene posode.  

Ob prebiranju prazgodovinskih dejstev si 

lahko ogledamo naslednje fotografije: 

mostiščarsko naselje na Ljubljanskem barju, 

drevak – čoln, s katerim so potovali po 

močvirju, situlo iz Vač in lov na mamuta. 

Pri predstavitvi starega veka se srečamo s 

prihodom Rimljanov, ki so gradili ceste, 

vodovod in kanalizacijo. Bogati meščani so 

imeli tudi kopališča. Največ ostankov imamo 

na Ptuju, v Celju in v Ljubljani/Emoni 

(obzidje, ostanki hiš, mozaiki, kip Emonec). 

Pisava tega obdobja se imenuje latinica. Z 

vdorom Germanov, Hunov in Slovanov na 

ozemlje velike Rimske države se začenja 

nova doba – srednji vek.  

Zasledimo fotografije rimskega vojaka, 

rimskega cesarja, ostanke rimske Emone v 

Ljubljani, kip Emonca in areno.         

Za srednji vek so značilni gradovi. Avtorji 

opisujejo dvore/gradove in življenje na njih. 

Grad je bil namenjen obrambi njegovih 

prebivalcev in zatočišče ljudem, ki so živeli v 

bližini. V tem času so nastala prva mesta, ki 

so bila obdana z obzidjem. Srednjeveško 

mesto je tudi bolj natančno opisano. Zanj je 

značilno, da so hiše stale tesno druga ob 

 

 

 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (stari vek – prihod 

Rimljanov). 

Opis: gradbeništvo, komunalna 

infrastruktura, nastanek mest, varnost, 

kultura – pisava, vdor drugih ljudstev. 

Slikovno gradivo: vojska – vojak, državna 

ureditev – rimski cesar, mesto Emona, 

ostanki – Emonec, arena. 

 

 

Čas: natančno opredeljen (srednji vek), 

določen številsko (v 12. in 13. stoletju). 

Opis: gradovi, življenje na gradu, 

srednjeveško mesto. 

Slikovno gradivo: bivanje – grad, 
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drugi, ulice so bile ozke in blatne, osrednji 

del je predstavljal trg z mestno hišo in 

zvonikom ter vodnjak. Širile so se nevarne 

bolezni (npr. kuga). 

Stražni stolp, utrjen grad, grajsko sobano, 

središče starega mesta in tudi Ljubljano v 

preteklosti lahko vidimo na slikah, ki se 

nahajajo v učbeniku. 

V učbeniku so predstavljena temeljna 

obdobja slovenskega zgodovinskega razvoja, 

in sicer srednji vek in novi vek. Avtorji v 

okviru srednjega veka opisujejo naselitev 

Slovanov v Vzhodne Alpe, značilnosti prve 

slovanske države Karantanije, Slovence v 

okviru sosednjih držav in razdelitev na 

dežele, turške vpade in obrambo pred Turki. 

V okviru novega veka pa opisujejo kmečke 

upore – kmečko življenje v preteklosti, 

nastanek in avtorja prvih slovenskih knjig 

(Katekizem in Abecednik), zahtevo po 

zedinjeni Sloveniji in prvo svetovno vojno. 

Znotraj prve svetovne vojne je omenjena tudi 

Soška fronta. 

V učbeniku je na kratko predstavljena tudi 

druga svetovna vojna, položaj Slovencev v 

Jugoslaviji in osamosvojitev Slovenije ter 

Slovenija danes.  

Učenci in ostali bralci učbenika si lahko 

ogledajo naslednje fotografije oziroma slike: 

zemljanko, ustoličenje karantanskega kneza, 

srednjeveško mesto. 

 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (srednji vek, novi 

vek, danes), določen številsko (1500, l. 

580—590, 6. stoletje, 745, 9. stoletje, 1918, 

15. stoletje, 1515, 1573, 1713, 1848, 1914, 

1918, 6. 4. 1941, 1945, 25. 6. 1991, 23. 12. 

1990, 25. 6. 1991, 22. 5. 1992, 1. 5. 2004). 

Opis: selitve, bivanje, ustoličevanje, 

krščanska vera, nastanek štirih dežel, turški 

vpadi, kmečki upori, varnost, državna 

ureditev, nastanek tiskanih knjig, svetovni 

vojni, osamosvojitev.  

Slikovni gradivo: bivališča – zemljanka, 

državna ureditev – hlapec, gospodar, 

ustoličenje, turški vpadi, kmečki upor, 

nastanek tiskanih knjig – Primož Trubar, 

svetovni vojni, osamosvojitev.                        
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hlapca in gospodarja, turški napad na grad, 

upor kmetov, Primoža Trubarja, zemljevid 

zedinjene Slovenije, opustošenje v prvi 

svetovni vojni, zbor partizanov, znak 

osvobodilne fronte, zemljevid Jugoslavije, 

proslavo ob razglasitvi samostojnosti, 

dvorano v parlamentu, parlament v Ljubljani, 

zastavo Republike Slovenije, grb Republike 

Slovenije in grbe občin Ormož, Novo mesto, 

Ilirska Bistrica, Brežice.   

Učbenik Družba 4: Jaz, ti, mi vsi je slikovno precej bogat. Besedilo podaja le bistvene 

značilnosti, ki jih mora učenec v zvezi s časom osvojiti v 4. razredu. Ob pomoči tega učbenika 

si učenec težko ustvari časovne predstave, saj je besedilo in slikovno gradivo osredotočeno 

predvsem na predstavitev bistvenih sprememb v preteklosti in ne na natančno določeno 

zgodovinsko obdobje. Zgodovinska obdobja niso poimenovana. Opisanih pa je le 5 vidikov 

življenja, ki so jih omenjali tudi učenci v raziskavi. Četrtošolci v raziskavi so se dotaknili več 

vidikov življenja, kot jih predstavlja ta učbenik. Nekateri pa so celo znali zgodovinska 

obdobja smiselno poimenovati. Zelo uspešni so bili pri poimenovanju prazgodovine. To je 

zelo zanimivo, saj v tem učbeniku ne zasledimo prav ničesar, kar bi se nanašalo na značilnosti 

prazgodovine. V učbeniku je le en vidik življenja predstavljen s slikovnim gradivom. Torej 

skladno s cilji v učnem načrtu imajo učenci le malo možnosti, da bi si ustvarjali predstave s 

pomočjo slikovnega gradiva. 

Učbenik Družba: Jaz, ti, mi vsi (za 5. razred) ponuja vpogled v posamezno zgodovinsko 

obdobje, zato si učenci s pomočjo le-tega lahko ustvarijo ustrezne časovne predstave. Čas je 

predstavljen, določen že bolj natančno. Predstavljenih je veliko vidikov življenja. Poleg vseh 

predstavljenih v učbeniku pa so se učenci spomnili še na naslednje vidike življenja: ogenj, 

prehranjevanje, živalstvo, povezovanje ljudi, življenjski standard, družabno življenje, parni 

stroj, šolstvo, elektrika, službe, denar in medicina. Učenci se niso spomnili na naslednje 

vidike življenja, ki so predstavljeni v učbeniku: umetnost, vdor drugih ljudstev, življenje na 

gradu, nastanek knjig, ustoličevanje, krščanska vera, nastanek dežel, svetovni vojni in 

osamosvojitev Slovenije. Menim, da bi bilo lahko v učbeniku nekoliko manj besedila. 

Obdobja slovenskega zgodovinskega razvoja so predstavljena v ločenem poglavju. V učbenik 
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bi lahko dodali še več slikovnega gradiva, saj bi tako deloval učencem bolj prijazno. Že 

obstoječemu slikovnemu gradivu pa bi lahko dodali bolj žive, pestre barve, saj vse skupaj 

deluje zelo temačno. Slikovno gradivo ustrezno dopolnjuje besedilo.                         

Naslov učbenika in pregled tem v le-tem Analiza po ključnih elementih iz vidika 

časovnih predstav 

DRUŽBA IN JAZ 1 

V učbeniku za četrti razred z naslovom 

Družba in jaz 1 so teme vezane na 

spoznavanje značilnosti zgodovinskih 

obdobij nekoliko razkropljene. Učenci pri 

poglavju z naslovom Tipi domov skozi čas 

spoznajo časovni trak, na katerem so 

označena imena zgodovinskih obdobij 

(prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi 

vek) od starejših proti mlajšim. Besedilo 

predstavi tipe domov vse od prazgodovine do 

danes. Učenci spoznajo materiale, s katerimi 

so gradili domove v različnih zgodovinskih 

obdobjih.  

Slikovno gradivo nam predstavlja različne 

tipe domov skozi čas (jame, šotore iz kože, 

hiše iz opleta, blata, ilovice in slame, lesene 

hiše, kamnite hiše, hiše iz opeke, stolpnice). 

Poglavje Nastanek naših krajev v preteklosti 

nam slikovno predstavi naselja na časovnem 

traku od prazgodovine do novega veka. 

Časovni trak je opremljen z letnicami začetka 

in konca posameznega zgodovinskega 

obdobja. Besedilo govori o tipih naselij v 

prazgodovini (mostiščarska naselja, 

 

Čas: natančno opredeljen (prazgodovina, 

stari vek, srednji vek, novi vek), določen 

številsko (30 000, 15 000, 2000, 1, 2000) in 

slikovno (tipični domovi posameznega 

obdobja). 

Opis: gradbeništvo, bivanje. 

Slikovno gradivo: bivanje, gradbeništvo. 

 

 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (prazgodovina, 

stari vek, srednji vek, novi vek), določen 

številsko (2000, 1500, 1000, 500, 1, 500, 

1000, 1500, 2000) in slikovno (naselja od 

prazgodovine do danes). 
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gradišča), starem veku, srednjem veku in v 

novem veku. Učenci spoznajo različne 

dejavnike, ki so vplivali na nastanek 

posameznih krajev. To so bližina rodovitne 

zemlje, vode, rudnega bogastva, trgovskih 

poti, cerkva ali samostanov.  

V učbeniku zasledimo rjave okvirče Veš – 

vem, kjer so predstavljene zanimivosti o 

določenih pojmih. V tem poglavju lahko 

izvemo nekaj zanimivosti o Novem mestu in 

o Kropi.  

Pogledamo si lahko fotografije rimskega zidu 

v Ljubljani, Nove Gorice, Preddvora, Velenja 

in zdravilišča Radenci. Ob fotografijah je 

kratek opis nastanka posameznega mesta 

oziroma dejavnosti. Predstavljeni pa so tudi 

tipi naselij od prazgodovine do danes. 

Poglavje Vas v zgodovini opisuje nastanek in 

tipe vasi na splošno. Nič pa ni napisanega o 

času nastanka določenega tipa vasi. Tipi vasi 

(razložena vas, gručasta vas, dolga obcestna 

vas, staro vaško jedro) so tudi fotografsko 

predstavljeni.  

Poglavje Mesto v zgodovini govori o 

nastanku prvih mest, ki so na območju 

današnje Slovenije nastala v času Rimljanov, 

a kasneje opustela. V srednjem veku so 

mesta znova zaživela. Našteta so območja 

nastanka mest (npr. pod gradom, ob sotočju, 

na okljuku reke, ob prehodu čez reko, ob 

Opis: selitve, lov in nabiralništvo, nastanek 

naselij, varnost. 

Slikovno gradivo: naselja, današnja mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas: nedoločen in opisen (v preteklosti, 

danes). 

Opis: nastanek in vrste vasi. 

Slikovno gradivo: tipi vasi. 

 

Čas: določen opisno (v času Rimljanov), 

natančno opredeljen (srednji vek). 

Opis: nastanek mest, značilnosti mest. 

Slikovno gradivo: nastanek mest, 
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križišču poti, ob morski obali), ki so 

predstavljena tudi s slikami. Predstavljenih je 

nekaj značilnosti mest v zgodovini (npr. 

prebivalci, dejavnosti prebivalcev, varnost 

mest…). 

Fotografije predstavljajo mestno hišo 

Ljubljane, mestni trg v Škofji Loki in 

župnijsko cerkev v Kranju. Slikovno je 

predstavljeno tudi, kje so nastala mesta. 

Poglavje Življenje na podeželju nekoč in 

danes predstavi razlike med življenjem 

nekoč in danes. Predstavi dejavnosti, s 

katerimi so se ljudje ukvarjali nekoč in tiste, 

s katerimi se ukvarjajo danes. Fotografije 

nam predstavljajo, kako je potekalo delo 

nekoč (oranje s konjem, žetev s srpom, 

mlačev žita, ročno molzenje krave in stroje, s 

katerimi si pomagamo v današnjem času). 

Tudi v tem poglavju se govori na splošno o 

pojmu nekoč in danes. Ni pa nekih natančnih 

opredelitev glede na čas.  

Poglavje Obrt in začetki industrije predstavi 

pot do razvoja industrije. Vse skupaj se je 

začelo z razvojem obrti, ki je nastajala tako v 

mestu kot na podeželju. Obrtniki iste stroke 

so se združevali v cehe. S pojavom strojev se 

je začela razvijati industrija, nekatere obrtne 

delavnice pa so začele propadati. Nekatere 

vrste obrti so se ohranile vse do danes. To so 

lončarstvo, suhorobarstvo, čipkarstvo, 

mizarstvo, svečarstvo idr. Tudi v tem 

značilnosti mest (župnijska cerkev, mestna 

hiša, mestni trg).  

 

 

 

 

 

Čas: nedoločen in opisen (preteklost, danes). 

Opis: življenje kmetov, delo – ročno, s stroji, 

ženske in moške vloge. 

Slikovno gradivo: ročno delo – oranje, 

žetev, mlačev žita, molža, delo s stroji – 

molža, žetev s kombajnom. 

 

 

 

Čas: nedoločen, opisen (danes, novejši čas). 

Opis: obrt, industrija. 

Slikovno gradivo: obrt. 
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poglavju ni natančnih opredelitev o času 

razvoja obrti in industrije.  

Fotografsko so predstavljeni cehovski znaki 

za posamezne obrti, kovač, pek, čevljar, 

krojač in lončar pri delu ter notranjost 

predilnice v Litiji. 

Poglavje Promet se je spreminjal opisuje 

spremembe prometa skozi čas, in sicer 

načine prometa, prometne povezave danes in 

nekoč, prevozna sredstva, nastanek prve 

železnice. Tudi tu ni natančnih opredelitev, 

kdaj so se zgodile določene spremembe. 

Fotografije nam predstavljajo tovorništvo s 

konji, prehod tovornikov čez reko, 

prevažanje lesa s splavom, beneško galejo, 

prevozništvo in muzejski vlak.      

 

 

 

 

Čas: nedoločen, opisen (danes, preteklost), 

določen številsko (pred okrog 300 leti, pred 

okrog 150 leti). 

Opis: transport. 

Slikovno gradivo: transport.                               

 

                                                                                

DRUŽBA IN JAZ 2 

Naslov prvega poglavja, ki obravnava 

zgodovinska obdobja v omenjenem 

učbeniku, je Časovni trak zgodovine. 

Časovni trak je predstavljen slikovno. 

Prazgodovina je razdeljena na kameno dobo, 

ki je traja milijon let in na dobe kovin: 

bakrena, bronasta in železna. Pri kameni dobi 

je omenjeno preživljanje z lovom in 

nabiralništvom, pogoste selitve in preprosto 

poljedelstvo ob koncu kamene dobe, ko je 

prišlo do stalnih naselitev. Živali, ki jih je 

človek lovil v kameni dobi, so bile mamut, 

bizon, jamski medved itd. V bakreni dobi so 

 

Čas: natančno opredeljen (prazgodovina – 

kamena doba, dobe kovin), določen številsko 

(200 milijonov let, 150 milijonov let, 100 

milijonov let, 50 milijonov let, 1 milijon let, 

500 000, 400 000, 300 000, 200 000,         

100 000, 1) in slikovno (dinozavri, mamut, 

pokončni človek, lov na mamute). 

Opis: razvoj živih bitij, ogenj, lov in 

nabiralništvo, selitve, orodje, orožje, bivanje. 

Slikovno gradivo: razvoj živih bitij, najdbe, 

ročno delo.  
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začeli pridobivati baker, iz katerega so 

izdelali prvo kovinsko posodo, orodje in 

orožje. Pri nas je to čas mostiščarjev. V 

bronasti in železni dobi so ljudje živeli v 

utrjenih gradiščih, ki so ležala na gričih. Za 

to obdobje je značilno druženje v horde. O 

prazgodovini govori tudi poglavje 

Prazgodovina in arheološke najdbe. V tem 

poglavju je opredeljen pojem arheologija, 

predstavljeno je orodje in orožje kamene 

dobe (pestnjak, kopja) in dejavnosti v 

kovinskih dobah. 

Fotografije predstavljajo jamskega medveda, 

bizona, mamuta, žrmlje, kmečko orodje, 

keramiko iz Ljubljanskega barja, ostanke 

gradišča Volčji grad pri Komnu, pestnjak, 

Narodni muzej v Ljubljani, kamnite sekire, 

koščene konice iz Potočke Zijalke, situlo, 

čelado, sulično ost in izdelek iz gline iz 

železne dobe.  

Poglavje Rimljani v naših krajih predstavlja 

stari vek oziroma življenje Rimljanov. 

Poimenovana so večja rimska mesta na naših 

tleh – Emona, Celeia, Poetovio, 

Neviodunum. Rimljani so bili mojstri v 

gradnji cest, vodovodov, večnadstropnih hiš 

in palač. Opisuje pomen cest za trgovce, 

poštno službo in  vojsko. Omenja legionarje 

(običajne rimske vojake) in njihovo opremo. 

Rimljani so uporabljali latinski jezik in 

rimske številke.  

 

 

 

Čas: določen številsko (3000, 2500, 2000, 

1500, 1000, 500, 1) in slikovno (najdbe, 

drevak). 

Opis: arheologija, orodje, orožje, lov in 

nabiralništvo. 

Slikovno gradivo: najdbe. 

 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (stari vek, srednji 

vek, novi vek), določen številsko (1, 500, 

1500, pred 2000 leti, 500 let), slikovno 

(rimski vojak, grad, parna lokomotiva). 

Opis: bivanje, vojska, nastanek mest, 

gradbeništvo, komunalna infrastruktura, 

kultura – pisava. 

Slikovno gradivo: vojska, grad, parna 

lokomotiva, gradbeništvo, umetnost, najdbe.  
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Fotografije predstavljajo zemljevid Rimske 

države, graditev rimske ceste, rimski mozaik, 

legionarja, rimski nagrobnik iz Šempetra pri 

Celju.  

Poglavje Življenje na gradu opisuje srednji 

vek, ki je trajal med letoma 500 in 1500. Za 

to obdobje so značilni gradovi, zgrajeni na 

gričih in težko dostopnih mestih. Imeli so 

varovalno funkcijo. Pogosto so imeli gradovi 

dvižni most in globok notranji jarek. V tem 

času so se odvijali viteški turnirji. Plemiči so 

živeli na viteški način. Zanje je bilo značilno, 

da so znali dobro ravnati z orožjem. Da je 

fant postal vitez je moral »prehoditi« dolgo 

pot. Pričel je pri sedmih letih kot paž, 

napredoval v oprodo in šele pri 21. letih je 

postal vitez. V tem poglavju je opisano 

življenje na gradu, ki ni bilo preveč prijetno, 

saj je bilo na gradovih hladno in mračno. 

Svetili so si z baklami in lojevkami, kopalnic 

niso poznali in tudi stranišča so bila redka. 

Življenje žensk se močno razlikuje od 

življenja moških.  

Fotografije predstavljajo grad Kamen v 12. 

in 16. stoletju, bivalne prostore v grajskem 

stolpu in poslanstvo grajskih gospe.  

Poglavje Iz življenja v mestih pripoveduje o 

življenju v mestu, kjer so imeli pomemben 

položaj obrtniki in trgovci. Večja mesta so 

imela en dan v tednu določen za tržni dan. 

Takrat se je prodajalo pridelke in izdelke, 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (srednji vek), 

določen številsko (med letoma 500 in 1500). 

Opis: srednjeveški gradovi, gradbeništvo, 

varnost, bivanje, družabno življenje, vojska, 

ženske in moške vloge. 

Slikovno gradivo: grad, življenje v gradu. 
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včasih tudi živino. Na ta dan so veljala 

posebna pravila. Delovni dan meščanov je 

trajal od sončnega vzhoda do zahoda. 

Pripoveduje tudi o običajnem meščanskem 

jedilniku. V mestih so imeli težave z odpadki 

in s širjenjem kuge. Opiše tudi namembnost 

meščanske hiše.   

Fotografije predstavljajo tržni dan v mestu, 

meščansko hišo v Radovljici in mesto Višnja 

Gora z vidnim obzidjem in obrambnimi 

stolpi.  

Poglavje Potovanje v novi vek predstavlja 

obdobje 500 let, ki je človeštvu prineslo 

velike spremembe. Gre za obdobje po 

odkritju Amerike. Novosti so se pojavile na 

področju prometa, pri gradnji hiš, širjenju 

mest, nastajale so prve tovarne, začela se je 

industrija. Izumili so parni stroj, elektriko, 

pričelo se je s tiskanjem knjig, kar je med 

ljudmi povečalo pismenost in znanje. Velik 

napredek je bil dosežen tudi v medicini.  

Fotografije predstavljajo sodobne 

gospodinjske stroje, letališče Brnik, parno 

lokomotivo, parnik s konca 19. stoletja, načrt 

Ljubljane leta 1900 in Ljubljane leta 2000.   

Tematski sklop Slovenci skozi čas je 

sestavljen iz osmih poglavij, ki obravnavajo 

preteklost Slovencev.  

Poglavje Naselitev Slovanov, Karantanija, 

Čas: ni določen. 

Opis: življenje v mestu, tržni dan, delovni 

dan, bivanje, prehranjevanje. 

Slikovno gradivo: tržni dan, meščanska 

hiša. 

 

 

 

 

Čas: nedoločen opisno (danes), natančno 

opredeljen (novi vek) in določen številsko 

(1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, zadnjih 

500 let, pred 100 leti). 

Opis: zabavna in elektronska sredstva, parni 

stroj, tiskanje knjig, elektrika, transport, 

medicina, okolje. 

Slikovno gradivo: gospodinjski stroji, 

parnik, parna lokomotiva, letališče. 

 

 

 

 

Čas: določen številsko (po letu 550, 630, 
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sprejem krščanstva obravnava propad rimske 

države, ki propade zaradi vdora in napadov 

barbarskih ljudstev, in srednji vek na 

slovenskih tleh. Za naše ozemlje so bili zelo 

pomembni Slovani, ki so bili poljedelci in 

živinorejci. Živeli pa so v zemljankah, v 

večjih družinah, ki so tvorile rod, rodovi pa 

pleme. Za del slovenskih prednikov se je 

uveljavilo ime Karantanci, ki so živeli v 

kneževini Karantaniji. Središče Karantanije 

je bil Krnski grad na Gosposvetskem polju. 

Poseben obred ustoličevanja kneza je potekal 

v slovenskem jeziku. V učbeniku je tudi 

skrajšan opis ustoličevanja. Karantanci so 

sprejeli krščansko vero.  

Fotografije prikazujejo ustoličevanje 

koroških vojvod na Gosposvetskem polju, 

zemljevid Karantanije, knežji kamen, 

Brižinske spomenike in cerkev Gospe Svete 

na Gosposvetskem polju.  

Poglavje Slovenske dežele v okviru sosednjih 

držav opisuje, da je večji del današnje 

Slovenije v preteklosti pripadal nemškemu 

cesarstvu. Prekmurje je bilo pod Madžari, 

obalna mesta pa pod Benečani.  

Fotografije prikazujejo zemljevid Slovenskih 

dežel, grb Kranjske, grb Štajerske, grb 

Koroške, grb Goriške, grad na Goričkem, 

beneškega krilatega leva in palačo 

Benečanko.  

550, 630, 820, 1000, 1918). 

Opis: vdor ljudstev, Slovani, Karantanija, 

ustoličevanje, krščanska vera. 

Slikovno gradivo: ustoličevanje, 

Karantanija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas: določen številsko (okrog leta 820, do 

leta 1991, okrog leta 1280, 500 let). 

Opis: dežele. 

Slikovno gradivo: dežele. 
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Poglavje Turški vpadi in gradnja protiturških 

taborov opisuje življenje proti koncu 

srednjega veka oziroma čas turških 

nevarnosti. Kmetje so se pred Turki zaščitili 

z gradnjo protiturških taborov, ki so nastajali 

okrog cerkva. Ob bližajoči turški nevarnosti 

pa so se obveščali z dogovorjenimi znaki 

(zvonjenje in kurjenje kresov). 

Fotografije predstavljajo smeri turških 

vpadov na Slovensko, protiturški tabor v 

Domžalah, naslovno stran Jurčičeve povesti 

Jurij Kozjak, bitko pri Sisku in turškega 

konjenika.  

Poglavje Položaj kmetov v preteklosti in 

kmečki upori predstavlja življenje kmetov, ki 

niso imeli v lasti kmetije, ki so jo obdelovali. 

Le ta je bila last zemljiških gospodov, 

katerim so kmetje plačevali dajatve in na 

graščinski zemlji opravljali tlako. Zaradi 

naraščanja nezadovoljstva so se kmetje začeli 

upirati. Omenjeni so trije največji kmečki 

upori na Slovenskem. Natančneje pa je 

opisan prvi večji upor leta 1515. 

Fotografije predstavljajo grad Mehovo blizu 

Novega mesta in spomenik kmečkim uporom 

v Ljubljani.  

Poglavje Naša prva tiskana knjiga nam 

pripoveduje o razširitvi protestantizma ali 

reformacije in o nastanku prvih slovenskih 

tiskanih knjig, ki sta bili osnova pismenosti 

 

Čas: določen številsko (1415, 1593), opisno 

(proti koncu srednjega veka).  

Opis: turški vpadi, varnost. 

Slikovno gradivo: varnost, turški vpadi. 

 

 

 

 

 

Čas: nedoločen opisno (preteklost), določen 

številsko (1515, 1573, 1713). 

Opis: položaj kmeta, kmečki upori. 

Slikovno gradivo: kmečki upori. 

 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (današnji čas, 
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na Slovenskem. Z nastankom knjig je 

slovenščina postala knjižni jezik.  

Fotografije prikazujejo rokopisno knjigo, 

Abecednik in Katekizem, Primoža Trubarja, 

Temkov mlin in Biblijo.  

Poglavje Zedinjena Slovenija nam sporoča, 

da so Slovenci leta 1848 izdelali program 

Zedinjene Slovenije, v katerem so zahtevali 

združitev slovenskih dežel v enoto Slovenijo. 

Ta naj bi imela svoj parlament in vlado. 

Slovenščina pa bi se uporabljala tudi v šolah 

in uradih.  

Fotografije prikazujejo Matija Majarja – 

Ziljskega in plakat Vižmarskega tabora 1869. 

Poglavje Prva in druga svetovna vojna 

opisuje posledice prve svetovne vojne, soško 

fronto in posledice druge svetovne vojne. 

Avtorici se ne spuščata v podrobnosti, ampak 

navajata le glavna dejstva. 

Fotografije nam prikazujejo zemljevid soške 

fronte, spomenik padlim v prvi svetovni 

vojni v Logu pod Mangrtom, razdelitev 

Slovenije leta 1941 med Italijo, Nemčijo in 

Madžarsko in spomenik talcem v Gramozni 

jami.  

Zadnje poglavje v tem tematskem sklopu, 

Slovenci v Jugoslaviji, nam pripoveduje o 

usodi Slovenije po prvi svetovni vojni. 

srednji vek), številsko (1500, 1550). 

Opis: reformacija, tiskanje prvih knjig. 

Slikovno gradivo: tiskanje knjig. 

 

 

Čas: določen številsko (1848, 1868—1871). 

Opis: pomlad narodov, Zedinjena Slovenija. 

Slikovno gradivo: Zedinjena Slovenija. 

 

 

 

 

Čas: določen številsko (v zadnjih 100 letih, 

1914—1918, 1915, 1941). 

Opis: svetovni vojni. 

Slikovno gradivo: svetovni vojni. 

 

 

 

Čas: določen številsko (1918, 1941, 1945, 
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Slovenija se je sprva vključila v Kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je 

preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Ta pa 

je po drugi svetovni vojni postala republika, 

ki se je imenovala Socialistična federativna 

republika Jugoslavija, in je bila sestavljena iz 

šestih republik in dveh pokrajin.  

Fotografije nam predstavljajo razdelitev 

Jugoslavije na banovine, bankovec 

Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

razdelitev SFRJ na republike in bankovec 

SFRJ.  

Tematski sklop Naša država, republika 

Slovenija nam predstavi samostojno 

Slovenijo z vsemi pomembnimi datumi, 

organiziranost naše države, druge narode, ki 

živijo v Sloveniji, Slovence zunaj slovenskih 

meja, Ljubljano – glavno mesto Slovenije in 

vključitev Slovenije v Evropsko unijo.  

Fotografije znotraj tematskega sklopa nam 

predstavljajo Majniško deklaracijo 1989, 

slavnostno razglasitev samostojne Slovenije 

na Trgu republike v Ljubljani, umik 

Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije, 

Ustavo Republike Slovenije, tri predsednike 

leta 1991 (predsednika predsedstva 

Republike Slovenije Milana Kučana, 

predsednika skupščine Franceta Bučarja, 

predsednika vlade Lojzeta Peterleta), 

slovensko zastavo, slovenski grb, slovenski 

bankovec za 5000 tolarjev, dvorano 

1991), opisno (po prvi svetovni vojni, ko se 

je pričela druga svetovna vojna). 

Opisi: razdelitev Jugoslavije. 

Slikovno gradivo: denar, razdelitev 

Jugoslavije.  

 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (srednji vek), 

določen številsko (23. 12. 1990, 1989, 26. 

12., 25. 6. 1991, 26. 6. 1991, 2002, 19. 

stoletje, pred več kot 4000 leti, pred skoraj 

2000 leti, v 5. in 6. stoletju, 1220, v zadnjih 

100 letih, 1951, 2004, 2000).  

Opis: osamosvojitev Slovenije, organizacija 

Slovenije, manjšine v Sloveniji, zamejski 

Slovenci in izseljenci, Ljubljana, Evropska 

unija. 

Slikovno gradivo: osamosvojitev Slovenije, 

organizacija Slovenije, manjšine v Sloveniji, 

zamejski Slovenci in izseljenci, Ljubljana, 

Evropska unija, denar. 
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državnega zbora, dvojezične napise na 

tablah, Tartinijevo hišo v Piranu, Slovenski 

dom v Porabju, dvojezično šolo na 

avstrijskem Koroškem, zemljevid slovenskih 

izseljencev po svetu, tloris Emone in 

srednjeveške Ljubljane, kip Emonca, 

magistrat z državno in mestno zastavo, 

Robbov vodnjak, Univerzo v Ljubljani, 

NUK, Univerzitetni klinični center, kovance 

in bankovce evra, zastavo Evropske unije in 

sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu. 

S pomočjo učbenika Družba in jaz 1 si lahko učenci časovne predstave že bolje oblikujejo, saj 

v učbeniku lahko zasledimo časovni trak, ki je opremljen z letnicami in poimenovanjem 

obdobja. Mogoče lahko učence zmoti, ker je v časovnem traku novi vek označen do leta 2000, 

kar pa seveda ne drži, saj se je novi vek zaključil že precej prej (okrog konca prve svetovne 

vojne). Sama menim, da so tudi nejasno predstavljene letnice, ki se nanašajo na obdobje pred 

našim štetjem. Učenec si težko predstavlja številsko (2000) pred našim štetjem. Bolje bi bilo, 

da bi pri vseh letnicah pred našim štetjem, to tudi besedno označili. K boljšim časovnim 

predstavam otrok pripomore tudi zaokroženo besedilo, ki na kratko opiše prav vsako 

zgodovinsko obdobje. Pri vsakem posameznem obdobju je dodana vsaj ena bistvena 

značilnost tistega časa. Poudarek je predvsem na spreminjanju skozi čas, nekaj malega pa je 

zapisanega o posameznih obdobjih. Menim, da je podatkov ravno prav za razumevanje 

predstavljenih pojmov. Slike oziroma fotografije lepo dopolnjujejo besedilo, saj je opaziti, da 

večino zapisanih pojmov predstavijo tudi slike oziroma fotografije. Opazimo lahko, da so 

učenci pripovedovali o nekoliko drugačnih vidikih življenja kot jih opisuje učbenik. Učbenik 

opisuje nekatere vidike, ki jih učenci niso omenjali. To so: nastanek naselij, nastanek in vrste 

vasi, nastanek mest, značilnosti mest in življenje kmetov. V učbeniku je omenjenih le pet 

vidikov, ki so se jih dotaknili tudi četrtošolci v raziskavi. To so: selitve, lov in nabiralništvo, 

obrt, industrija in transport. O vseh ostalih vidikih, o katerih so učenci pripovedovali, v 

učbeniku niso mogli izvedeti ničesar.  

Teme v učbeniku Družba in jaz 2 so predstavljene zelo sistematično in nazorno. Besedilo 

odlično dopolnjuje slikovno gradivo. Učenci si lahko ustvarijo jasne, natančne časovne 
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predstave. To jim v veliki meri omogočajo prikazi s časovnimi trakovi, ki jih zasledimo pri 

več poglavjih in imajo funkcijo, da učencu razložijo, kdaj se je določeno življenje odvijalo. 

Zgodovina slovenskega ozemlja je predstavljena v ločenem, samostojnem poglavju. V 

učbeniku je poudarek na posameznem zgodovinskem obdobju in na spreminjanju skozi čas. 

Nujno potrebno bi bilo spremeniti razlago pojma novi vek, saj avtorji tudi sodobnost štejejo v 

obdobje novega veka. To lahko zasledimo v več poglavjih. Še posebej se napaka izraža pri 

časovnih trakovih, kjer je novi vek označen vse do danes. V učbeniku je predstavljenih veliko 

vidikov življenja (predvsem v obdobju sodobnosti), na katere se učenci niso osredotočali. To 

so: svetovni vojni, razdelitev Jugoslavije, osamosvojitev Slovenije, organizacija Slovenije, 

manjšine v Sloveniji, zamejski Slovenci in izseljenci, Ljubljana kot glavno mesto, Evropska 

unija, denar, razdelitev Jugoslavije. Poleg teh pa še vidiki življenja iz drugih obdobij: vdor 

ljudstev, Slovani, Karantanija, ustoličevanje, krščanska vera, dežele, reformacija, Zedinjena 

Slovenija. So pa učenci znali pripovedovati o vidikih življenja, ki jih v učbeniku ni bilo 

zaslediti. Naj jih naštejem le nekaj: trgovine, oblačila, transport, služba, življenjski standard, 

šolstvo, gospodarstvo, tehnologija, prehranjevanje, družina…  

Naslov učbenika in pregled tem v le-tem Analiza po ključnih elementih iz vidika 

časovnih predstav 

DRUŽBA 4 

V poglavju Kako so stanovali nekoč? izvemo 

iz kakšnega materiala in kako so včasih 

gradili svoje domove. Predstavljene so 

različne vrste hiš (kraška hiša, alpska hiša in 

panonska hiša). Vsaka izmed teh ima svoje 

značilnosti.  

Na fotografijah si lahko ogledamo primere 

kraške hiše, hiše v primorskih mestih, alpsko 

hišo in panonsko hišo.  

Poglavje Vas nekoč… in danes zelo na kratko 

opisuje razlike med kmetom nekoč in danes. 

Včasih so delo opravljali ročno, danes jim pri 

 

Čas: nedoločen, opisen (nekoč, danes).  

Opis: gradbeništvo, tipi stavb. 

Slikovno gradivo: tipi stavb. 

 

 

 

 

Čas: nedoločen, opisen (včasih, danes). 
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veliko stvareh pomagajo stroji. Našteje tudi 

dejavnosti, s katerimi so se kmetje ukvarjali 

včasih, in tiste, s katerimi se ukvarjajo danes.  

Fotografije nam predstavljajo vas Koštabona, 

traktor na polju, delo z motiko, ročno 

molzenje krave.  

Poglavje Obrt in industrija zelo na kratko 

opisuje obrt v preteklosti in nastanek tovarn.  

Fotografije nam predstavljajo cehovske 

znake, delo v tovarni in kleklanje. 

V tem učbeniku ni zaslediti tem, ki bi bile 

natančno časovno umeščene v zgodovinska 

obdobja.  Vse skupaj je osredotočeno le na 

pojma nekoč in danes.  

Opis: ročno delo, delo s stroji, orodje. 

Slikovno gradivo: ročno delo, delo s stroji, 

orodje. 

 

 

Čas: nedoločen, opisen (nekoč). 

Opis: obrt, nastanek delavnic. 

Slikovno gradivo: obrt, delo v tovarni. 

 

 

DRUŽBA 5 

Potujem skozi čas je naslov tematskega 

sklopa, ki se nanaša na preteklost. Prvo 

poglavje Zgodovina mojega življenja se 

začne s prikazom časovnega traku, na 

katerem je prikazano življenje neke deklice. 

Časovni trak je opredeljen kot zaporedje 

dogodkov na premici. Drugi časovni trak 

srečamo v drugem poglavju Časovni trak 

zgodovine človeštva. Ta nam predstavlja vsa 

zgodovinska obdobja. Ob vsakem 

zgodovinskem obdobju je neka fotografija, ki 

predstavlja pomembnost iz določenega 

obdobja. Pri prazgodovini je to fotografija 

piščali iz jame Divje babe in piramide v 

 

Čas: nedoločen, opisen (danes), določen 

številsko, slikovno (pomembnejši dogodki iz 

življenja osebe). 

Opis: osebna zgodovina. 

Slikovno gradivo: osebna zgodovina. 

 

Čas: natančno opredeljen (prazgodovina, 

stari vek, srednji vek, novi vek, sodobna 

zgodovina), določen slikovno (prazgodovina 

– piščal, stari vek – starogrški tempelj, 

kolosej v Rimu, srednji vek – grad, novi vek 
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Egiptu. Pri starem veku lahko vidimo 

starogrški tempelj in kolosej v Rimu. Pri 

srednjem veku si lahko ogledamo 

srednjeveški grad, pri novem veku pa Srečka 

Brodarja in parni stroj. Pri sodobni zgodovini 

zasledimo sliko, kako človek osvaja vesolje.  

Poglavje Od jamskih lovcev do tlakovanja 

rimskih cest na kratko opiše življenje v 

prazgodovini. Uporabljen je pojem 

prazgodovina, vendar pa ta ni časovno 

umeščen. Avtorica omeni nabiralništvo in lov 

na živali, mostišča in gradišča. Nadaljuje z 

opisom rimske države, ki je časovno ne 

umesti. Omenjeno je, da so bili Rimljani 

odlični vojaki, dobri trgovci, odlični 

gradbeniki. Gradili so tlakovane ceste, 

mostove, obrambne zidove, pristanišča. Imeli 

so urejen vodovod, kanalizacijo in ogrevane 

stavbe. Fotografije pa predstavljajo koščeno 

iglo iz Potočke Zijalke, kolišča, situlo, nakit 

iz steklenih kroglic, tloris Emone. 

V poglavju Od naselitve Slovanov do 

Karantanije je prvič omenjen pojem stari 

vek. Pri tem ne smem pozabiti omeniti, da ga 

pri opisu rimske države ni bilo zaslediti. 

Poglavje pripoveduje o preseljevanju ljudstev 

in o življenju naših prednikov Slovanov. 

Omenjeni in razloženi so pojmi zemljanka, 

Karniola in Karantanija, ustoličevanje 

knezov in pokristjanjevanje. Fotografije 

prikazujejo zemljanko, slovanski nakit, 

– parni stroj, sodobna zgodovina – vesolje). 

Opis: časovni trak, zgodovinsko obdobje. 

Slikovno gradivo: zgodovinsko obdobje, 

časovni trak.  

 

Čas: natančno opredeljen (stari vek), določen 

opisno (Rimljani). 

Opis: lov in nabiralništvo, ogenj, orodje, 

bivanje, orožje, obleke, najdbe, mostiščarji, 

transport, gradbeništvo, varnost, kultura, 

trgovina, komunalna infrastruktura. 

Slikovno gradivo: najdbe, mostiščarji. 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (ob koncu starega 

veka).  

Opis: preseljevanje ljudstev, bivanje, 

gradbeništvo, transport, ustoličevanje, 

državna ureditev, krščanska vera. 

Slikovno gradivo: bivanje, najdbe, 

ustoličevanje. 
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knežji kamen in ustoličevanje. 

Poglavje Življenje na gradu govori o 

življenju plemičev na gradu. Grajski 

gospodje so hodili na lov in se udeleževali 

viteških turnirjev. Ženske so vodile grajsko 

gospodinjstvo in skrbele za otroke, otroci pa 

so se igrali z udomačenimi živalmi, 

ropotuljami, punčkami. Fantje so jahali 

lesenega konjička in tako vadili za bodoče 

poslanstvo viteza. Gradovi so delovali 

veličastno, vendar pa življenje v njih ni bilo 

udobno. Podrobneje je opisano neudobje v 

gradu.  

Fotografije prikazujejo grad, grajskega 

pisarja, grb Celjskih grofov in grajski salon.  

Poglavje Življenje v srednjeveškem mestu 

opisuje srednjeveško mesto, ki ga je obdajalo 

obzidje s stražnimi stolpi. Meščani so bili 

svobodni. Preživljali so se z obrtjo in 

trgovino. Odpadke in odplake so metali skozi 

okno. Mesto je upravljal mestni župan. 

Opisana je mestna hiša in delovni dan 

meščanov. V mestih so se odvijali tudi 

različni sejmi.  Fotografije nam predstavljajo 

Škofjo Loko v srednjem veku, srednjeveški 

in današnji grb mesta Kamnik, sramotilni 

steber iz Podčetrtka in prerez meščanske 

hiše. 

Poglavje Zakaj smo Štajerci, Kranjci, 

Primorci, Korošci in Prekmurci razlaga 

  

 

Čas: ni določen. 

Opis: varnost, gradbeništvo, družabno 

življenje, ženske in moške vloge, življenje na 

gradu, prehranjevanje.  

Slikovno gradivo: gradbeništvo, življenje na 

gradu. 

 

 

 

 

Čas: natančno opredeljen (srednji vek). 

Opis: varnost, srednjeveško mesto, družabno 

življenje, ženske in moške vloge, bivanje. 

Slikovno gradivo: srednjeveško mesto, 

bivanje. 
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delitev slovenskega ozemlja na štiri dežele – 

Štajersko, Koroško, Goriško in Kranjsko. 

Omenjeni so Habsburžani, ki so konec 13. 

stoletja zavladali večini današnjega 

slovenskega prostora. Njihovo oblast so 

kasneje prevzeli grofje Celjski. Fotografije 

prikazujejo grb Kranjske, Koroške, Štajerske, 

Goriške, cesarsko krono, simbol Benečanov 

(lev). 

Poglavje Kako so živeli kmetje v miru in med 

turškimi vpadi opisuje življenje kmetov pred 

in med turškimi vpadi. Kmetje so bili 

podložniki, ki so zemljiškemu gospodu 

plačevali dajatve in na njihovem posestvu 

opravljali tlako. Delo so opravljali ročno. 

Našteta je hrana, s katero so se prehranjevali 

kmetje. Kmečki upori so le omenjeni. 

Omenjena je turška vojska in načini, kako so 

se branili pred Turki. Na fotografijah lahko 

vidimo notranjost kmečkega bivališča, kužno 

znamenje, turškega konjenika in tabor 

Cerovo. 

V poglavju Kako smo Slovenci dobili knjižni 

jezik je predstavljen Primož Trubar in pomen 

njegovih del. Predstavljeni so tudi drugi 

pomembni Trubarjevi rojaki in njihova dela: 

Adam Bohorič (Zimske urice – prva 

slovenska slovnica), Jurij Dalmatin (prevod 

Biblije), Štefan Küzmič. Na fotografijah 

vidimo Primoža Trubarja, Katekizem, 

Abecednik in Biblijo.  

Čas: določen številsko (konec 13. stoletja). 

Opis: dežele, Habsburžani, grofje Celjski. 

Slikovno gradivo: dežele, Habsburžani, 

grofje Celjski.  

 

 

 

Čas: določen številsko (pred stoletjem in 

pol).  

Opis: položaj kmetov, državna ureditev, 

ročno delo, oblačila, bivanje, prehranjevanje, 

bolezni, vojska – kmečki upori in turški 

vpadi, varnost. 

Slikovno gradivo: bivanje, turški vpadi, 

varnost. 

 

 

 

Čas: določen številsko (pred štirimi stoletji 

in pol, 1550).  

Opis: Primož Trubar, slovenski knjižni jezik, 

nastanek prvih tiskanih knjig. 

Slikovno gradivo: slovenski knjižni jezik, 
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Novi vek prinese velike spremembe je naslov 

poglavja, v katerem je predstavljen nekoliko 

lepši svet. Novosti, ki so v poglavju 

omenjene so: odkritje Novega sveta, večja 

skrb za gradnjo cest, gradnja železnice 

Trst—Dunaj, obvezna osnovna šola in izum 

strojev. Fotografije nam prikazujejo pridelke 

iz Novega sveta, plavž, idrijsko kamšt, most 

čez Sočo, tkalski stroj in Marijo Terezijo.  

Poglavje Vsi Slovenci skupaj – to hočemo! 

predstavlja program Zedinjena Slovenija. Na 

fotografijah vidimo Matijo Majarja 

Ziljskega, Prešernovo Zdravljico in Antona 

Martina Slomška.  

Strahote svetovnih vojn je poglavje, ki 

predstavlja 1. in 2. svetovno vojno. Znotraj 

prve svetovne vojne je omenjena soška 

fronta. Druga svetovna vojna je omenjena le 

na kratko. Fotografije prikazujejo begunce, 

Rusko kapelico na Vršiču, cerkev na Javorci 

nad Tolminom, kostnico nad Kobaridom in 

kobariški muzej. 

Še zadnje poglavje znotraj tematskega sklopa 

nosi naslov Samostojna Slovenija in nam 

predstavi pot od Socialistične federativne 

republike Jugoslavije do osamosvojitve 

nastanek prvih tiskanih knjig, Primož Trubar. 

 

 

Čas: natančno opredeljen (novi vek), 

določen številsko (1843—1857). 

Opis: gradbeništvo, šolstvo, izum strojev. 

Slikovno gradivo: gradbeništvo, šolstvo, 

izum strojev.  

 

Čas: določen številsko (pred stoletjem in 

pol). 

Opis: Zedinjena Slovenija. 

Slikovno gradivo: Zedinjena Slovenija. 

Čas: določen številsko (1915, 6. 4. 1941, maj 

1945).  

Opis: svetovni vojni. 

Slikovno gradivo: svetovni vojni.  

 

 

Čas: določen opisno (po drugi svetovni 

vojni), številsko (23. 12. 1990, 25. 6. 1991, 

1992). 
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Slovenije.    

 

Opis: Jugoslavija, osamosvojitev Slovenije.  

Slikovno gradivo: osamosvojitev Slovenije.   

Teme, ki se nanašajo na preteklost, so v učbeniku Družba 4 nekoliko razkropljene. V njih pa 

ni natančnih opredelitev glede zgodovinskih obdobij. Avtorji se osredotočajo predvsem na 

spreminjanje skozi čas, ne ponujajo pa vpogleda v posamezno zgodovinsko obdobje. Učenci 

si s pomočjo tega učbenika zelo težko ustvarijo ustrezne časovne predstave. Učenci o 

zgodovini, o preteklosti izvedo zelo malo. Menim, da bi avtorji lahko omenili več strokovnih 

izrazov vezanih na zgodovinski čas. Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so pripovedovali o 

različnih vidikih življenja, ki v tem učbeniku niti niso predstavljeni. Torej lahko sklepam, da 

večina četrtošolcev ni pridobila časovnih predstav v tem učbeniku.   

Učbenik je slikovno precej bogato opremljen, vendar pa pogrešam še več fotografij, ki 

prikazujejo dejansko stanje nekoč in danes. Če je poudarek na spreminjanju skozi čas, bi bilo 

dobro tudi slikovno gradivo prilagoditi glede na besedilo in dodati fotografije, ki bi jih učenci 

lahko primerjali in na njih iskali razlike različnih časov.  

Učbenik Družba 5 ponuja veliko pestrega slikovnega gradiva, ki ustrezno dopolnjuje 

besedilo. Poudarek je na spoznavanju posameznih zgodovinskih obdobij in spreminjanju 

skozi čas.  V učbeniku je lepo predstavljeno zaporedje zgodovinskih obdobij, tako da dobijo 

učenci natančen vpogled v vrstni red zgodovinskih obdobij. Veliko poudarka je na preteklosti 

slovenskega ozemlja. Pogrešam predstavitve preteklosti s časovnimi trakovi. Menim, da bi 

bilo potrebno časovni trak uporabiti večkrat in ne le enkrat, saj je poznavanje časovnega traku 

v 5. (in tudi v 4.) razredu ključnega pomena. Ker pa se morajo učenci znati na časovnem traku 

orientirati, je dobro, da dobijo na vpogled različne časovne trakove, saj jim to omogoča stalno 

utrjevanje ali pa le preverjanje njihovega znanja.  

Po mojem mnenju ima četrtošolec najboljša izhodišča za oblikovanje časovnih predstav v 

učbeniku Družba in jaz 1, saj je preteklost nazorno in sistematično prikazana. Ostala dva 

učbenika za 4. razred ne vsebujeta nazorne predstavitve preteklosti, ampak le pojme, ki jih 

mora učenec osvojiti glede na cilje v učnem načrtu.   

S podatki najbolj skop se mi zdi učbenik Družba 4: Jaz, ti, mi vsi. V njem je največji 

poudarek na prehodu od obrti do industrije. Zelo malo ima primerjav med življenjem nekoč in 
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danes. Zelo malo je poudarka na spreminjanju v preteklosti (razen pri prehodu iz obrti na 

industrijo). Vse skupaj je bolj osredotočeno na pojem nekoč. 

Prav vsi analizirani učbeniki za 5. razred se mi zdijo ustrezni za petošolce. Menim, da v prav 

vseh dobijo dovolj podatkov za oblikovanje časovnih predstav. So pa posamezne teme 

predstavljene na različne načine. Vsi učbeniki ponujajo ustrezno vsebinsko in slikovno 

izčrpnost. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Odkrivanje otrokovih predstav je za učni proces zelo pomembno. Odkrite predstave lahko v 

veliki meri pomagajo učitelju, da lažje načrtuje in vodi učni proces. Pri predstavah se mora 

učitelj osredotočiti na pravilne in napačne predstave, saj mora te druge v okviru učnega 

procesa spremeniti v prave. Pri vsem tem pa mora upoštevati otrokovo predznanje, njegove 

občutke, zamisli in potrebe.  

V okviru diplomskega dela sem s pomočjo ostalih študentov skušala odkriti predstave 

četrtošolcev in petošolcev o preteklosti. Sama sem izvajala intervju v petem razredu. Spoznala 

sem, da izvedba danega intervjuja ni bila povsem enostavna, saj je bila uspešnost izvedbe v 

veliki meri odvisna od spodbud študenta. Učence je bilo potrebno že na samem začetku 

ustrezno motivirati za sodelovanje in jih skozi intervju stalno spodbujati. To pa je bilo 

najverjetneje lažje pri uspešnejših. Odnos učencev do intervjuja je bil zelo različen. Nekateri 

so z veseljem sodelovali, drugi so se zgražali in zavračali sodelovanje. Da bi to spremenili, bi 

bilo v prihodnje dobro načrtovati sodelovanje celega razreda, saj se tako ne bi mogli 

izgovarjati in uveljavljati svoje volje.   

Pokazalo se je, da so bili nekateri intervjuji z beležkami pomanjkljivo izpolnjeni, zato je bila 

sama analiza nekoliko težja, saj sem imela na razpolago manjši vzorec, kot sem pričakovala. 

To verjetno kaže na to, da je bilo kar nekaj študentov, ki niso ustrezno spodbujali otrok, da bi 

svoje odločitve še pojasnili. Le s pojasnili pa je bilo možno odkriti dejanske predstave otrok. 

V prihodnje bi bilo smiselno otroke prositi, naj glasno razmišljajo, ko postavljajo risbe v 

zaporedje. S tem bi najverjetneje dobili boljši vpogled v njihove predstave. Bila je tudi velika 

razlika med številom intervjuvanih četrtošolcev in petošolcev, zato so vse primerjave v 

diplomskem delu manj veljavne.   

Raziskava v diplomskem delu je skušala kar najbolje odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki 

smo si jih zastavili na začetku. Glede na pridobljene podatke smo na nekatera vprašanja lažje, 

na druga težje odgovorili. V raziskovalnem delu smo uresničili vse postavljene cilje. Vse 

skupaj pa bi bilo možno še natančneje preučiti, če bi izvedli nekaj popravkov pri raziskavi. 

Sama bi najprej spremenila čas izvedbe intervjuja, in sicer na dan ob koncu šolskega leta, saj 



 Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                      Tadeja Prašnikar; diplomsko delo 

- 94 - 

 

bi imeli tako učenci bolj enaka izhodišča. Tokrat so potekali intervjuji v razredih, kjer so že 

obravnavali zgodovinske teme in v razredih, kjer le-teh še niso obravnavali. Učenci so imeli 

zaradi tega različna izhodišča za časovne predstave, nam pa je to povzročalo težave pri 

primerjanju med učenci. Kot sem omenila že zgoraj, bi bilo potrebno učence prositi, naj 

glasno razmišljajo, ko urejajo risbe. S tem bi dobili precej boljši vpogled v njihove predstave.  

Menim, da bi bilo zelo dobro v prihodnje delati analizo za posameznega učenca, saj bi tako 

dobili bolj celostni vpogled v časovne predstave posameznega učenca in nato vseh skupaj. 

Tako bi lažje poiskali vzroke za ugotovljene predstave.    

Četrtošolci in petošolci so na stopnji naprednejšega, logičnega mišljenja. Otroci v tem 

obdobju razvijejo vzročnost. V raziskavi sodelujoči učenci še nimajo razvite vzročnosti pri 

razumevanju preteklosti (npr. niso znali razložiti, zakaj je prazgodovina najdaljše obdobje). 

Pojmi so v tej dobi še konkretni. Mišljenje pa je vezano na konkretne predmete in pojave, ki 

jih zaznava ali o katerih si je pridobil žive predstave na osnovi izkušenj. Na to kaže tudi naša 

raziskava. V njej smo ugotovili, da lahko veliko predstav učenci pridobijo v šoli, s pomočjo 

učbenikov ali pa izven šole. Izboljšujeta se spomin in jezikovne sposobnosti. Na to kaže 

ugotovitev, da znajo četrtošolci veliko povedati o srednjeveških gradovih, kljub temu da tega 

učbeniki za 4. razred ne obravnavajo. So pa učenci omenjeno temo obravnavali v tretjem 

razredu.  

Pomembno vlogo pri oblikovanju otrokovih časovnih predstav imajo učbeniki, zato je zelo 

pomembno, da so strokovno neoporečni in prijetni za branje, za usvajanje novih in utrjevanje 

že znanih pojmov. Večina učbenikov ima zelo pester izbor slikovnega gradiva, ki spremlja 

besedilo. Po izkušnjah sodeč otroci zelo radi gledajo slike, fotografije in risbe, zato se mi zdi 

pomembno, da avtorji dobro razmislijo, katero slikovno gradivo vključiti v učbenik.  Izkazalo 

pa se je, da učenci vseh predstav le ne dobijo samo v učbenikih. Kot je opaziti, so jim 

učbeniki le v oporo. Veliko podatkov pa je pridobljenih iz drugih virov. To lahko opazimo, ko 

primerjamo vidike življenja, ki jih navajajo posamezni učbeniki in vidike življenja, ki so jih 

naštevali učenci vključeni v našo raziskavo.  

Tudi učitelj nosi zelo pomembno vlogo pri oblikovanju otrokovih časovnih predstav. Njegova 

naloga je, da odkriva, sprejema, (če je potrebno) spreminja in nadgrajuje otrokove predstave. 

Zelo pomembno je, da učitelj odkrije predstave, ki jih imajo učenci, saj bo le tako vedel, 

kateri so pojmi, ki so učencu dobro poznani in na katerih bo lahko kopičil njegovo nadaljnje 
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znanje oziroma predstave. Kot je opaziti v raziskavi učenci največ vedo o Rimljanih in 

Francetu Prešernu. Torej bi bilo smiselno pri nadgradnji njihovega znanja izhajati iz teh dveh 

pojmov.  

Učencem lahko pomagamo izboljšati časovne predstave na različne načine. Zelo pomembno 

je, da učenci v 4. in 5. razredu izhajajo iz svoje zgodovine, zgodovine staršev, starih staršev. 

Tako bodo lahko dojeli obsežnost dogajanja v preteklosti. Učitelj naj pri svojem delu 

uporabljal veliko vizualnega gradiva, projektno delo in raziskovalno učenje. Učenci naj pojme 

preteklosti spoznavajo na čim bolj praktičen način.  

Zaključimo lahko, da se predstave četrtošolcev in petošolcev kar precej razlikujejo. Predstave 

petošolcev so že precej natančne, medtem ko četrtošolci le-teh še nimajo dobro izdelanih. 

Glede na cilje v učnem načrtu je to povsem razumljivo. Časovne predstave so za otroke nekaj 

povsem abstraktnega, zato jih bolje razumejo starejši otroci. 
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7 PRILOGA 

 

 

- Risbe in vprašalnik. 
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Učenec:       A       B       C       Č       D      E      F      G      H    

Razred:       1       2       3       4       5 

spol:             Ž    M 

(ustrezno obkrožite) 

UGOTAVLJANJE  PREDSTAV UČENCEV O PRETEKLOSTI – pogovor z učencem 

MED PRAKSO – individualni pogovori z učenci 

V času pedagoške prakse boste v oddelku, kjer imate prakso, ugotavljali predstave treh učencev o 

preteklosti. Izberite čim bolj različne učence po spolu, učnih sposobnostih, razgledanosti … ali pa jih 

izberite naključno. Med seboj se uskladite, da ne boste spraševali istih otrok. Vsak otrok naj bo 

označen z drugo črko (glejte zgoraj »učenec«). 

- Z vsakim učencem se pogovorite individualno, na enak način. Pri pogovoru uporabite komplet petih 

risb. 

- Učencu jasno povejte, da vas zanima njegovo mnenje, in da ni pravilnih oziroma nepravilnih 

odgovorov. 

- Odgovore učenca sproti zapisujte. 

- Učenca pri delu spodbujate. Navodilo lahko ponovite, vendar NE POMAGATE, ne sugerirate … tudi, 

če ima težave.  

 

1. Te risbe predstavljajo življenje ljudi v različnih časih/zgodovinskih obdobjih. Risbe si dobro oglej. 

(čas za ogled)  

Uredi jih od najstarejšega časa/obdobja do najnovejšega. (Zapišite si opažanja po spodnjih 

kriterijih.) 

- vrstni red urejanja risb (katero najprej, katero potem, ali je katero zamenjal, morda katere ni uvrstil 

ipd.) 

 

 

- smer urejanja risb (od leve proti desni, od zgoraj navzdol…) 

 

 

- učenčevi spontani komentarji ob urejanju 

 



 

 

2. Ali veš, kateri čas/obdobje je prikazan na posamezni risbi? (Kdaj so ljudje tako živeli?)  

(Kažete posamezne risbe. Odmor za odgovor.) 

Ali veš še kaj o življenju v tistem času?  

čas/obdobje življenje 

D 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 



 

 

Pri vprašanjih od 3 do 7 naj učenci odgovore tudi pojasnijo.   

3. Kaj misliš, katero od teh obdobij (takšno življenje) je trajalo najdlje? (Obkrožite.) 

  

D                            M                            K                             S                            P 

 

 

 

 

 

 

4. Kaj misliš, v katerih od teh časov/obdobij so znali pisati?  

 

D                            M                            K                             S                            P 

 

 

 

 

 

 

5. Kaj misliš, v katerih od teh časov/obdobij so poznali telefon? 

 

D                            M                            K                             S                            P 

 

 

 

 

 



 

 

6. Kaj misliš, v katerem času/obdobju, so se rodili tvoji stari starši – dedka in babici? 

 

D                            M                            K                             S                            P 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kaj misliš, v katerem času/obdobju, je živel France Prešeren? 

 

D                            M                            K                             S                            P 

 

 

 

 

 

 

8.  Vprašanje po vaši želji, lahko različno pri različnih otrocih. 

 

 

 

 

 

 

Avtorici: dr. Maja Umek in Mojca Pečar 


