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POVZETEK 

 

Temelj sodobne šole naj bi bil življenjsko, izkustveno učenje, ki skozi realne življenjske 

situacije vodi do trajnejšega znanja. Ena od oblik učenja, ki to omogoča, je pouk na prostem, 

saj daje učencem neposreden stik z vsebino, učenci pridobijo uporabno znanje, pripomore k 

boljšemu zdravju in  socialnemu razvoju. Učenci so za delo bolj motivirani, saj v učenju 

vidijo smisel in uporabnost, hkrati pa razvijajo zavest in odgovornost do okolja. 

V okviru magistrskega dela sem načrtovala in oblikovala pouk naravoslovja na prostem za 

skupino 16 učencev 5. razreda v enem od centrov CŠOD v Sloveniji, ga izvedla in nato 

evalvirala. V magistrskem delu sem ugotavljala, ali s poukom na prostem dosežemo 

zastavljene izobraževalne cilje naravoslovja in tehnike, kakšen je odnos učencev do pouka na 

prostem, ali so učenci pridobili nova znanja in spretnosti, ali takšna oblika pouka pozitivno 

vpliva na situacijski interes učencev ter ali ocene pri naravoslovju izražajo znanje, ki so ga 

učenci pokazali pri učenju v naravi.  

Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja in kvalitativnem 

pristopu. Podatke smo zbirali z opazovanjem z udeležbo, nestrukturiranim intervjujem in 

preverjanjem znanja.  

Raziskava je pokazala, da učenci tudi s poukom na prostem usvojijo zastavljene cilje in 

izkazujejo znanje tudi na višjih taksonomskih stopnjah po Bloomu. Učenci so se naučili novih 

spretnosti in pridobili znanja. Večine izvedenih aktivnosti v učilnici ne bi mogli izvesti. 

Učencem se je zdel pouk na prostem zanimiv, izrazili so željo po več aktivnega pouka in 

pouka na prostem. Pokazali pa so visok situacijski interes za pripravljene in izvedene 

dejavnosti. Izkazano znanje učencev pri pouku na prostem pogosto odstopa od ocene pri 

predmetu naravoslovje in tehnika.  

Oblikovane vsebine in rezultati bodo koristili tistim učiteljem, ki bodo pripravljali aktivnosti 

in pouk na prostem ter služili za motivacijo in spodbudo učiteljem, da bi se večkrat lotili 

organizacije pouka na prostem. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: naravoslovje, spodbudno učno okolje, pouk na prostem, šola v naravi, 

aktivno učenje 
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ABSTRACT 

 

The foundation of a modern school should be lifelong and experiential learning from real life 

situations leading to lasting knowledge. One of the forms of learning enabling that is outdoor 

learning; students come in direct contact with the content, it helps them gain applied 

knowledge, and contributes to better health and social development. Students are more 

motivated for schoolwork because they see the aim and applicability in it while developing 

awareness and environmental responsibility. 

Within the master’s thesis, I designed and planned outdoor learning science activities for a 

group of sixteen students in the fifth class of the primary school in one of the CŠOD centres 

in Slovenia at the time.  After the performance of the activities, I assessed them. I determined 

whether the set educational goals of the Science and technology could be achieved from 

outdoor learning and what kind of attitude toward outdoor learning students had. I also 

established whether students gained new knowledge and acquired new skills, whether such 

form of learning made a positive impact on their situation interest, and whether their grades in 

the Science and technology reflected the knowledge they showed from outdoor learning. 

The survey was based on a descriptive method of educational research and qualitative 

approach. I collected data through observation with participation, non-structural interview, 

and examination. 

The survey showed that students acquired learning objectives from outdoor learning and 

knowledge at higher taxonomic level according to Bloom. Most of the activities could not be 

carried out in the classroom. Students expressed the opinion that the outdoor learning was 

interesting and they liked to learn in a more active way through outdoor activities. They 

showed high situation interest in performed activities. Their grades in the subject often 

deviate from knowledge demonstrated at outdoor learning. 

Designed content and results will be useful for teachers who will prepare outdoor activities, 

and will serve to motivate and encourage teachers to organise outdoor learning activities more 

often.  

 

KEY WORDS: science, stimulating learning environment, outdoor learning, school in nature, 

active learning 
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1 UVOD 

 

»Najboljše rezultate pri učenju dosežemo takrat, ko je učenje povezano z realnimi 

življenjskimi situacijami, tj. ko se učimo v kontekstu nečesa. Če je le mogoče, naj to učenje 

poteka zunaj, v naravi.«  

(Nature – The best classroom in the world, b. d.). 

Priest (1986) je pred nekaj desetletji pojem pouka na prostem opredelil kot izkustveni proces 

učenja skozi delo, ki primarno poteka tako, da smo izpostavljeni naravi. Pri vsebini pouka na 

prostem je poudaril odnos med ljudmi in naravnimi sredstvi. 

Danes je pouk na prostem opredeljen kot organizirano učenje zunaj šolskih stavb, ki se 

sklicuje na prakso okoljske vzgoje in izkustvenega učenja (Skribe Dimec, 2014), vsebuje učne 

vsebine z življenjskimi temami in temelji na praktičnih nalogah.  

A danes je življenjskost sodobne šole velikokrat vprašljiva, zato bi morali več pozornosti 

nameniti izkustvenemu učenju in učenju na prostem, saj ima veliko pozitivnih učinkov na 

učenje in zapomnitev, otroku omogoči neposreden stik z obravnavano vsebino, omogoča 

boljše in trajnejše in uporabno znanje ter pozitivno vpliva na zdravje in spodbujanje gibanja. 

Prav tako sprememba učnega okolja večkrat vpliva na kakovost zapomnitve in doživljanje 

vsebine (Štemberger, 2012). Na kvaliteten učni proces pa vpliva tudi učenčeva motivacija in 

samozavest, ki ju pouk na prostem omogoča in povečuje. Hkrati tudi povečuje socialni razvoj, 

saj omogoča socialno interakcijo, veča odgovornost do okolja in skupnosti, kateri pripadamo, 

spodbuja individualnost in sodelovalno učenje (Waite, 2011). 

Tako je tudi v Učnem načrtu za naravoslovje in tehniko v splošnih ciljih predmeta poudarjeno 

izkustveno učenje, ki naj bi ga učitelji udejanjali tako, da učencem omogočijo delovanje tudi 

v različnih naravnih okoljih, saj lahko tako bolje spoznajo naravne procese in pojave, z njimi 

eksperimentirajo in tako bolje spoznajo potek pojavov in njihove povezave v nadzorovanih 

okoliščinah (Vodopivec idr., 2011). 

V okviru magistrskega dela želim skozi lastno izvedbo enajstih šolskih ur pouka na prostem 

ugotoviti, ali učenci 5. razreda s poukom na prostem res dosežejo zadane naravoslovne cilje. 

Med drugim bodo učenci spoznali orientacijo v naravi, se preizkusili v ocenjevanju  in 

merjenju razdalj, raziskovali možnosti uporabe magnetov, ugotavljali lastnosti gorenja in 

lastnosti snovi, utemeljevali pomen vode za življenje ter spoznali odboj svetlobe. Ugotoviti 

želim,  kako učenci izražajo čustva in odnos do vsebin ter dela in kakšen je njihov situacijski 



- 2 - 
 

interes za učenje in delo. Verjamem, da bodo izsledki raziskave in pripravljeno gradivo 

spodbuda učiteljem pri organizaciji učnih ur na prostem. 

Magistrsko delo sestavljata dva dela: teoretični in empirični del. Teoretični del obsega dve 

podpoglavji. V prvem podpoglavju sem predstavila pouk na prostem, njegove prednosti in 

slabosti, kako načrtovati pouk na prostem in kakšni so tipi in pristopi pouka na prostem. 

Predstavila sem tudi izsledke tujih raziskav o pouku na prostem. V drugem podpoglavju pa 

sem opredelila predmet naravoslovje in tehnika ter kako je v učni načrt predmeta integriran 

pouk na prostem. 

Empirični del je sestavljen iz štirih podpoglavij. V prvem podpoglavju so opredeljeni 

raziskovalni problem, raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja, v drugem pa je podrobneje 

opisana raziskovalna metoda, vzorec in postopek zbiranja in obdelave podatkov. V tretjem 

poglavju so podrobneje opisane in evalvirane posamezne dejavnosti, v četrtem podpoglavju je 

predstavljena sinteza izsledkov raziskave, kjer so odgovori na raziskovalna vprašanja. V 

zaključku so povzete ugotovitve magistrske naloge.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Pouk na prostem 

 

Pred nekaj desetletji so definicijo pouka na prostem opredelili s tremi ključnimi pojmi. Z 

lokacijo, torej na prostem, v naravi; z vsebino – učenje o naravi; ter z namenom, ki se nanaša 

na prihodnjo korist našega planeta (Priest, 1986). 

Kasneje je avtor pojem pouka na prostem na novo opredelil kot izkustveni proces učenja 

skozi delo, ki primarno poteka tako, da smo izpostavljeni naravi. Poudarek vsebine pouka na 

prostem je na odnosu med ljudmi in naravnimi sredstvi. Ta definicija temelji na šestih točkah, 

da je pouk na prostem metoda za učenje, da je proces učenja izkustven – tako kot so 

pomembne izkušnje v izobraževalnem procesu zagovarjali že zgodnji pedagogi Comenius, 

Rousseau, Pestalozzi in Dewey – da poteka na prostem, da temelji na interdisciplinarnih učnih 

načrtih, da zahteva uporabo vseh šestih čutil in da oblikuje odnos med človekom, družbo in 

naravnimi viri (Priest, 1986). 

 

Danes je pouk na prostem opredeljen kot organizirano učenje zunaj šolskih stavb, ki se 

sklicuje na prakso okoljske vzgoje in izkustvenega učenja (Skribe Dimec, 2014), vsebuje učne 

vsebine z življenjskimi temami in temelji na praktičnih nalogah; vse to pa naj bi bili poudarki 

v sodobni šoli (Balent, 1998). 

 

Pri English Outdoor Council (2014) pojem učenje na prostem opredeljujejo kot širok pojem, 

ki vključuje igro na prostem v zgodnjih letih, šolske projekte na prostem, okoljsko vzgojo, 

rekreacijske in avanturistične aktivnosti, ekskurzije, timsko delo, vodstvena usposabljanja, 

izobraževanje za trajnostni razvoj in več. Učenje na prostem nima točno opredeljenih mej, 

ima pa nekaj skupnih točk: 

˗ vse oblike učenja na prostem omogočajo neposredno izkušnjo, 

˗ učenje na prostem je aktivno učenje, 

˗ učenje na prostem je pravo učenje, 

˗ učenje na prostem razširja obzorja in stimulirana nove interese, 

˗ učenje na prostem je vedno bolj integrirano, 

˗ učenje na prostem se razvija in predstavlja spremembe v učenju. 
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2.1.1 Prednosti in slabosti pouka na prostem 

 

Prednosti 

V. Štemberger (2012) je poudarila, da je danes življenjskost sodobne šole velikokrat 

vprašljiva, zato bi morali več pozornosti nameniti izkustvenemu učenju in učenju na prostem, 

saj ima veliko pozitivnih učinkov. Prednosti so zelo raznolike in posegajo na mnoga področja 

otrokovega razvoja. Izpostavila je naslednje prednosti: 

˗ Pouk na prostem pomembno vpliva na otrokovo zdravje, saj raziskave kažejo, da 

otroci dnevno presedijo okoli osem ur, kar vpliva na telesno težo in na pojavljanje 

kroničnih nenalezljivih bolezni. Pouk na prostem pa je zastavljen tako, da ne omogoča 

sedenja. Otroci so skozi neposredno delo in uporabo različnih načinov gibanja pri 

izvajanju pouka na prostem ves čas aktivni.  

˗ Pouk na prostem učencem omogoča  bivanje na prostem v različnih vremenskih 

pogojih, ki si pri nas zelo raznoliki, saj jim bivanje in delo v zaprtih prostorih, kjer se 

temperatura ne spreminja, zavira razvoj termoregulacije.  

˗ Pouk na prostem učencem omogoča globlja emocionalna doživetja, ki jih sodobna 

tehnologija zavira. Današnji otroci nimajo predstav o realnem življenju, družinsko 

okolje jim ne omogoča, da bi razvili samostojnost, sodobna informacijska in 

komunikacijska tehnologija pa povzroča otopelost. Pouk na prostem učencem 

omogoči, da se dotaknejo predmetov, jih pobožajo, vržejo, z njimi upravljajo in s tem 

spodbudi željo po raziskovanju.  

˗ Pouk na prostem spodbuja višje ravni učenja, učenci v takšnem pouku vidijo smisel, 

saj lahko pridobljeno znanje takoj uporabijo tudi v praksi. 

˗ Pouk na prostem poudarja aktivnost otrok in se ne osredotoča na to, kaj počne učitelj. 

Če bi se učenci pri pouku na prostem dolgočasili, bi se zaposlili po svoje, kar pa je v 

naravi lahko tudi nevarno (neužitne rastline, neurejena pot, ostro kamenje …). 

 

D. Skribe Dimec (2014) je poleg zgoraj naštetih prednosti zapisala še naslednje: 

˗ pouk na prostem poveča navdušenje, motivacijo in samozavest, 

˗ zmanjšuje težave z motnjami pozornosti, 

˗ izboljša vedenje učencev v razredu, saj omogoča timsko delo in s tem povečuje 

povezanost skupine, 

˗ poveča koordinacijo, ravnotežje in ročne spretnosti, zaradi česar zmanjšuje možnosti 

poškodb, 
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˗ izboljša učne dosežke, 

˗ omogoča medpredmetno povezovanje, 

˗ spodbuja individualne učne metode, 

˗ skozi sodelovanje omogoča socialni razvoj. 

 

S. Waite (2011) pa je na vprašanje, zakaj se učiti zunaj učilnice, kot enega pomembnih 

razlogov navedla to, da učenci pri pouku na prostem uživajo. Raziskave so namreč pokazale, 

da četrtina otrok in mladih meni, da učne ure v razredu niso zabavne in zanimive, pouk na 

prostem  pa jim takšne učne ure omogoča. Poudarila je tudi, da na kvaliteten učni proces 

vpliva tudi učenčeva motivacija in samozavest, ki ju pouk na prostem omogoča in povečuje. 

 

English Outdoor Council (2014) je prednosti učenja na prostem razdelil v štiri kategorije: 

˗ prednosti v ozadju – so prednosti, ki izhajajo iz časa, ki ga preživimo v naravi. To so 

socialne in komunikacijske spretnosti, izboljšanje fizičnega in mentalnega zdravja, 

povečana senzorična in estetska zavest, uveljavljen osebni nadzor in povečana 

občutljivost na lastno počutje; 

˗ načrtovane prednosti – so prednosti, ki jih izvajalec učenja na prostem načrtuje. Gre za 

razvoj samopodobe, prevzem odgovornosti, sodelovanje z drugimi, razširjanje obzorij, 

razumevanje pomembnosti razmerja med ljudmi in okoljem, spodbujanje 

problemskega razmišljanja in timskega dela; 

˗ dodatne prednosti – gre za dodatne prednosti, ki jih pridobimo naključno in jih ne 

načrtujemo; 

˗ širše prednosti – so prednosti, ki jih prinaša uspeh učenja na prostem. Deležne pa so 

jih družine, šole in širša družba. 
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Slabosti in pomanjkljivosti 

V. Štemberger (2012) je v svojem prispevku opozorila, da pomanjkljivosti pri pouku na 

prostem ni, če se zavedamo pomembnosti spremembe učnega okolja. Izpostavi pa nekatere 

omejitve, ki jih lahko učitelj z dobro organizacijo preseže. 

˗ Velikokrat se učitelji za spremembo učnega okolja ne odločijo, ker bi za to po 

normativu potrebovali dodatnega spremljevalca. Vendar lahko za spremembo učnega 

okolja štejemo že pouk na šolskem igrišču, za katerega pa dodatnega spremljevalca ne 

potrebujemo. Pomagamo pa si lahko tudi z učitelji predmetnega pouka ali učitelji v 

podaljšanem bivanju. 

˗ Učitelji klasični pouk pogosto opravičujejo z urnikom, ki naj bi omejeval njihovo 

ustvarjalnost. Vendar si lahko razredni učitelj prosto prilagaja urnik, držati se mora le 

ur začetka in konca pouka, malice ter kosila ali ko pouk poteka v specializiranih 

učilnicah. 

˗ Pogosta omejitev za izvajanje pouka na prostem je tudi vreme, a je bolj pogosto to, da 

učenci nimajo primernih oblačil ali pa se učitelji bojijo negodovanja staršev. 

˗ V nekaterih primerih je omejitev pouka na prostem zahtevani finančni prispevek, ki je 

v breme staršev. Vendar lahko pouk na prostem kvalitetno izvedemo tudi v domačem 

okolju, pomembna je le iznajdljivost in dobra volja učitelja. 

˗ Učitelji so velikokrat preobremenjeni z natrpanostjo učnih načrtov. Ker ne znajo 

realizirati učnih načrtov drugače, kot da poučujejo le posamezen predmet, se ne 

odločijo za medpredmetno povezovanje, ki omogoča ravno tako kvaliteten pouk in 

hkrati tudi razbremeni učni načrt. 

 

Van Bussel (1992) pa glavne ovire za izvajanje pouka na prostem strne v tri točke: 

˗ Organizacijski problemi: Učitelj se mora na pouk na prostem dodatno pripraviti. 

˗ Vsebinski problemi: Učitelji menijo, da niso dovolj kompetentni, da bi poučevali na 

prostem. 

˗ Disciplinski problemi: Učence je pri pouku na prostem težje nadzirati, a se lahko 

težavam izognemo, če so učenci dovolj motivirani za delo, poznajo učiteljeva 

pričakovanja in imajo tudi nekaj prostega časa. 
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2.1.1.1 Motivacija in situacijski interes kot prednost pouka na prostem 

 

Raziskave kažejo, da je splošno učenje za učence čedalje manj notranje zanimivo in 

privlačno, saj ga doživljajo kot nujno (Wigfield in Eccles, 2002 v Juriševič, 2012), upadla je 

motiviranost za klasično šolsko delo, povečala pa se je motiviranost za zunajšolska področja 

dejavnosti (Anderman in Maehr, 1994, v Juriševič 2012). Zato je pomembno, da v vzgojno-

izobraževalni proces vključimo tudi raznolike oblike dela, kot je pouk na prostem, ki poveča 

navdušenje, motivacijo in samozavest, kot sta v svojih prispevkih poudarili S. Waite (2011) in 

D. Skribe Dimec (2014). 

 

»Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje.« (Juriševič, 2012, str. 9) 

 

Motivacija s pomočjo motivacijskih vsebin, kot so interesi, samopodoba, cilji, atribucije in 

zunanje spodbude, aktivira in zavestno usmerja učni proces do zadanega cilja. Iz učenčevega 

čustvovanja, razmišljanja in ravnanja pa je razvidna učna motiviranost, ki se vedno dogaja v 

učencu. Učencu torej motivacije ne moremo »dati«, pač pa jo lahko med poučevanjem z 

različnimi motivacijskimi spodbudami krepimo in ozaveščamo ter pripomoremo k njenemu 

zviševanju (Juriševič, 2012). 

Spodbude, s katerimi želimo pritegniti učenčevo pozornost in jih v pedagoški praksi pogosto 

neupravičeno imenujemo motivacija, s pedagoško-psihološkega vidika razumemo kot 

spodbujanje situacijskega interesa. Gre torej za nekaj, kar učence v določenem trenutku 

pritegne k učenju. Posameznikovo pozornost sproži trenutni zunanji dogodek in je bolj 

površinske in minljive narave. Situacijski interes lahko nato v ustreznih pogojih vodi k 

razvoju interesov in s tem dolgotrajnejši motiviranosti za učenje. Situacijski interes 

spodbujajo lastnosti določene dejavnosti, kot so osebna ustreznost, raven učenčeve aktivnosti, 

element novosti in razumljivost vsebin (Juriševič, 2012). Pri pouku na prostem so učenci v 

aktivni vlogi (Štemberger, 2012), dejavnosti so drugačne in nove, takšne, ki jih ne moremo 

izvesti v učilnici. 

Motivacijske spodbude M. Juriševič (2012) razdeli v dve širši skupini: 

˗ psihološke motivacijske spodbude, kot so podajanje povratne informacije, učna 

podpora in usmerjanje pri učenju; 
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˗ didaktične motivacijske spodbude, kot so učne metode, izbira nalog in didaktičnega 

materiala ter organizacija učnega okolja in učenja. Vse te spodbude pa so pri pouku na 

prostem še bolj poudarjene, saj razlikujejo od tistih, ki jih po navadi uporabimo pri 

rednem pouku v učilnici. 

 

2.1.2 Pouk na prostem v tujih raziskavah 

 

V Sloveniji sicer raziskav o pouku na prostem ni veliko, jih je pa kar nekaj, ki so jih izvedli v 

tujini. Pri Greater London Authority (2011) so pregledali primere empiričnih raziskav v 

literaturi, ki naj bi dokazovale prednosti učenja v naravi in vpliva narave na posameznika. 

Raziskava je potekala v treh stopnjah. Na prvi stopnji so poiskali vse pomembne raziskave s 

primerno metodologijo in izbrali 71 primerov raziskav. Na drugi stopnji so analizirali 

kakovost metodologije posamezne raziskave, v kakšnem okolju je bila izvedena, kdo jo je 

izvajal in kakšne so bile karakteristike preučevanih otrok. Vsak primer raziskave je bil 

razvrščen glede na kakovost metodologije v eno od naslednjih kategorij: zelo dobro, dobro, 

nejasno in slabo. 10 raziskav, ki so bile razvrščene v kategorijo slabo, na tretji stopnji niso 

uvrstili v nadaljnjo obravnavo. 61 primerov raziskav so nato na tretji stopnji analizirali in 

izpostavili prednosti, ki jih učenje in preživeti čas v naravi prinaša. Razvrstili so jih v tri 

skupine, glede na to, kako dobro so podkrepljene z dokazi.  

 

V skupini z zelo dobro podkrepljenimi dokazi so bile izpostavljene naslednje prednosti 

(Greater London Authority, 2011): 

˗ fizična aktivnost (v 16 raziskavah), 

˗ skrb za okolje (13), 

˗ mentalno zdravje (11), 

˗ povezanost z naravo (5), 

˗ učenje naravoslovja (4), 

˗ občutek za okolje (4), 

˗ zdravo prehranjevanje (3), 

˗ znanje o okoljevarstvu (2) in 

˗ razvoj motorike (2). 
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Raziskave z dobro podkrepljenimi dokazi so izpostavile (Greater London Authority, 2011): 

˗ socialne veščine (v 4 raziskavah), 

˗ kvaliteta igre na prostem (2), 

˗ samonadzor (2) in 

˗ samozavedanje (1). 

V tretji skupini z raziskavami s slabo podkrepljenimi dokazi pa so bile izpostavljene še 

naslednje prednosti (Greater London Authority, 2011): 

˗ jezik in komunikacija (v 2 raziskavah), 

˗ samozavest (1) in 

˗ psihosocialno zdravje (1). 

 

Ključne ugotovitve sistematičnega pregleda raziskav so (Greater London Authority, 2011): 

˗ Otrokovo preživljanje časa v naravnem okolju spodbuja pozitiven odnos do okolja v 

odrasli dobi. Posamezniki čutijo, da so bolj povezani z naravo in razvijejo boljši 

občutek za okolje. 

˗ Če živimo blizu narave, smo bolj fizično aktivni. 

˗ Preživljanje časa v naravi izboljšuje mentalno zdravje in sposobnost uravnavanja 

čustev tako za otroke s posebnimi potrebami kot za otroke v celoti. 

˗ Otroci, ki sodelujejo v šolskih projektih v naravi, kažejo večji napredek pri učenju 

naravoslovja kot tisti, ki v takšnih projektih ne sodelujejo. 

˗ Otroci, ki preživljajo čas v naravi, se bolj zdravo prehranjujejo. 

˗ Igra na prostem razvija motorične spretnosti pri predšolskih otrocih. 

˗ Šolski projekti v naravi izboljšujejo komunikacijske in socialne veščine, samonadzor 

in vodijo do samozavedanja. 

 

  



- 10 - 
 

2.1.3 Primer dobre prakse pouka na prostem na Finskem 

 

Narava in okoljsko izobraževanje imata na Finskem dolgo tradicijo. Prvi izleti, ekskurzije in 

šole v naravi so postali neformalni del finskega izobraževanje že leta 1950, uradno pa leta 

1970. Prvi center šole v naravi so postavili leta 1986 v Siuntiu, danes pa imajo 26 takšnih 

centrov. Ti centri so del formalnega izobraževanje na vseh nivojih izobraževanja, od vrtca do 

univerze, programe šol v naravi pa ponujajo tudi kot izvenšolsko dejavnost. V finskih šolah 

pouk na prostem predstavlja poučevanje in učenje, ki poteka izven učilnice z namenom, da 

dosežejo cilje finskega nacionalnega učnega načrta za osnovno izobraževanje. Teme, kot so 

odgovornost do okolja, dobro počutje in trajnostni razvoj, povezuje cilj: vzgojiti okoljsko 

ozaveščene državljane, ki so zavezani k trajnostnemu razvoju. Šole morajo pri učencih 

razvijati v prihodnost usmerjeno razmišljanje, ki temelji na ekologiji, gospodarskem, 

socialnem in trajnostnem razvoju. V finskih šolah gredo na izlete v vseh razredih 

osnovnošolskega izobraževanja, na šolske tabore gredo nižji razredi (11–12 let), na ekskurzije 

po Finski in tudi v tujino pa višji razredi (13–18 let). Šolski tabor je definiran kot 

izobraževanje, ki poteka na drugi lokaciji kot običajen pouk. Običajno traja 3–5 dni in podpira 

učni proces pri vsaj enem predmetu, največkrat pa gre za integracijo različnih predmetov. 

Šolski tabori na Finskem niso obvezni, a jih šole in učitelji zelo podpirajo in učence 

spodbujajo, da se jih udeležijo (Jeronen in Jeronen, b. d.).  

Z reformo šolskega sistema na Finskem se učenci učijo interdisciplinarno. Učijo se več 

različnih predmetov hkrati, ki jih povezuje ista tema. Gre za življenjsko učenje in učitelji iz 

centrov za šole v naravi menijo, da je poučevanje na prostem odlična oblika za 

implementiranje novega sistema. Ker imajo finski učitelji veliko svobode in zaupanje države, 

nosijo veliko odgovornost, da učencem omogočijo raznolike metode in oblike poučevanja. 

Zato učitelji veliko časa namenijo pouku na prostem (Howard, 2015). Poleg poučevanja na 

prostem pa je preživljanje časa v naravi vključeno tudi v vsakodnevni odmor, saj so učenci 

zunaj vsak dan in med vsakim odmorom ne glede na vreme. Tako se lahko fizično in psihično 

sprostijo in se pripravijo na sodelovanje pri naslednji učni uri (Skribe Dimec, 2014). 

 

  



- 11 - 
 

2.1.4 Načrtovanje in priprava pouka na prostem 

 

Slovenski učenci danes veliko časa preživijo v zaprtih prostorih, zato je priporočljivo, da bi 

šole znotraj kolektiva, v aktivih ali individualno, spodbujale sistematično in načrtno 

organizacijo pouka na prostem (Skribe Dimec, 2014). 

Pri tem pa mora biti učitelj pozoren (Štemberger, 2012): 

˗ da že pred začetkom šolskega leta zbere cilje in vsebine, ki jih želi realizirati zunaj in 

nato pripravi načrt medpredmetnega povezovanja; 

˗ da pravočasno rezervira potrebne prostore; 

˗ da preveri, ali za pouk na prostem potrebuje dodatno spremstvo; 

˗ da preveri, ali potrebuje dodatna sredstva in kako jih bo pridobil; 

˗ da preveri ali potrebuje dovoljenja staršev; 

˗ pripravi rezervni načrt, če izbranih ciljev in vsebin ne bi mogel izvesti na prostem. 

 

Frans van Bussel (1992) pa predlaga, da se med pripravo pouka na prostem vprašamo tudi: 

- o namenu in vlogi dejavnosti na prostem; 

- ali je izbrano okolje varno in ustreza najnujnejšim zahtevam ter namenu; 

- kje so meje izbranega prostora; 

- ali bo delo potekalo frontalno, v skupinah ali individualno; 

- kako bomo otroke razvrstili v skupine in ali bo imela skupina vodja; 

- kaj vse se moramo z učenci dogovoriti in katera pravila določiti; 

- koliko časa bodo trajale dejavnosti; 

- kaj pričakujemo od naših spremljevalcev; 

- kakšne pripomočke potrebujemo ter 

- kaj storiti v primeru slabega vremena. 
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2.1.5 Tipi in pristopi pouka na prostem 

 

Različna naravna okolja lahko učenci v izobraževalnem sistemu spoznavajo skozi tri glavne 

tipe (Festeu in Humberstone, 2006):  

˗ terensko delo,  

˗ projekti lokalnih skupnost v okolici šole,  

˗ pustolovske dejavnosti na prostem. 

 

Tipi pouka na prostem imajo pri primerjavi različne prednosti in pomanjkljivosti, te se 

nanašajo predvsem na finančne stroške in zahtevnost organizacije, kar največkrat vpliva na 

učiteljevo izbiro tipa pouka pri načrtovanju. Največ prednosti pa imajo projekti lokalnih 

skupnosti, saj je lokalne dejavnosti lažje vključiti v učni načrt, ne potrebujemo posebne 

opreme, prav tako pa tudi ne prevoza, kar je bolj v skladu s trajnostnim razvojem. Poleg tega 

so manjše tudi varnostne zahteve (Skribe Dimec, 2014). 

 

Poznamo dva pristopa pouka na prostem, ki se precej razlikujeta (Skribe Dimec, 2014): 

˗ samostojno učenje, kjer učenci samostojno doživljajo;  

˗ vodeno učenje, kjer učitelj dejavnosti pripravi.  

 

Samostojno učenje je za učence lahko zelo motivacijsko, saj spodbuja ustvarjalnost, a je 

učiteljem bližje vodeno učenje, zato samostojno učenje v praksi redko vidimo (Skribe Dimec, 

2014). 

 

Pouk na prostem se razlikuje tudi v času izvajanja, saj lahko poteka (Skribe Dimec, 2014):  

˗ le nekaj minut,  

˗ eno ali dve šolski uri,  

˗ celo dopoldne,  

˗ v obliki celodnevne ekskurzije, 

˗ večdnevne dejavnosti – te pri nas poznamo v obliki šole v naravi v centrih CŠOD po 

Sloveniji. 
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2.1.5.1 Šola v naravi 

 

»Šola v naravi je opredeljena kot posebna vzgojno-izobraževalna oblika, katere bistvo je v 

tem, da cel razred ali več oddelkov odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano 

okolje zunaj kraja stalnega bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneženo naravo in 

podobno), kjer se v posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu 

nadaljuje smotrno pedagoško delo.« (Kristan, 1998, str. 8) 

Šola v naravi je večdnevni strnjen in integralen pedagoški proces, kjer se pedagoški proces 

nadaljuje, le da ima drugačne značilnosti in razsežnosti, hkrati pa spodbuja razvoj osebnosti 

otroka in mladostnika (Kristan, 1998). Prav tako spodbuja tudi projektno učno delo in s tem 

omogoča spoštovanje učenčevih interesov in sposobnosti, spoštuje njegovo osebnost, 

spodbuja njegovo aktivnost in samostojnost ter sodelovanje in notranjo motivacijo (Balent, 

1998). 

Glavno načelo šole v naravi je celosten in tematski pristop, ki poudarja kooperativnost in 

aktivnost učencev. Pomembno je, da učenci do znanja pridejo na podlagi izkušenj in imajo 

vlogo akterjev, medtem ko so učitelji v vlogi usmerjevalcev (Balent, 1998). 

 

Cilji šole v naravi 

Šola v naravi intenzivno doseže veliko ciljev pouka na prostem, saj otrok doživi povezavo z 

naravo, razvije pozitivno relacijo in odgovornost do okolja, pridobi uporabno in praktično 

znanje za življenje in je ves čas aktiven, hkrati pa se v tednu, ki ga neprekinjeno preživi s 

sošolci in učiteljico, socializira (Menart Žibert, 2010). 

»Osnovni splošni (globalni) vzgojno-izobraževalni smoter šole v naravi je z neposrednim 

smiselnim izobraževanjem v naravi ter doživljanjem narave in različnih dejavnosti v njej 

izobraziti in vzgojiti mladega človeka za dejavno življenje v naravi in z naravo, hkrati pa ga 

tudi vzgojiti, da bo naravo vgradil v svoj vrednostni sistem, tako da bo vedno in povsod 

pripravljen ohranjati in varovati naravno okolje ter naravno in kulturno dediščino v njem.« 

(Kristan, 1998, str. 34) 

 

V šoli v naravi kot vzgojno-izobraževalni obliki se precej enakovredno prepletajo čustvene, 

spoznavne, socialne, moralne, estetske ter gibalne razsežnosti vzgoje, zato so cilji šole v 

naravi večplastni in so del celostnega oblikovanja učenčeve osebnosti (Kristan, 1998). 
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Avtor je osnovni splošni (globalni) vzgojno-izobraževalni cilj šole v naravi delil na več delnih 

ciljev (Kristan, 1998): 

˗ Poglabljanje stika z naravo in s tem oblikovanje zavesti, da je narava nenadomestljiva 

in nezamenljiva vrednota; 

˗ ob neposrednem spoznavanju narave učence spodbudi k morebitnemu poklicu, 

povezanem z naravo; 

˗ s seznanjanjem o različnih prostočasnih dejavnostih v naravi učence spodbudi k 

zdravemu, koristnemu in kulturnemu preživljanju prostega časa; 

˗ šola v naravi ima pomembno vlogo pri socializaciji učencev in procesu 

osamosvajanja; 

˗ razvijejo se pristnejše vezi me učitelji in učenci; 

˗ učence usmerja k zavednemu sprejemanju ustreznih vedenjskih vzorcev; 

˗ pridobijo znanja in spretnosti, ki jih je nemogoče vključiti v redni pouk; 

˗ šola v naravi prispeva k veselejšemu in srečnejšemu otroštvu učencev. 

 

Vzgojno-izobraževalne vsebine 

Vzgojno-izobraževalni program šole v naravi delimo na naslednje vsebinske sklope (Kristan, 

1998): 

- Redni pouk po naravoslovnem programu s prvinami geografije in zgodovine. 

Vključuje tudi vse druge posebnosti in značilnosti kraja, kjer poteka šola v naravi. 

Učenci se seznanijo s prvinami raziskovalnega dela. 

˗ Športni vzgojno-izobraževalni program s prvinami družbene in osebne samozaščite. 

˗ Kulturno-umetniško izražanje. 

˗ Zabavno in družabno življenje. 

˗ Dopolnilni pouk. 

 

Pri bivanju  v naravnem okolju je treba izkoristiti vsako možnost za pridobivanje novih znanj 

in širjenje obzorja, saj se lahko učenci v šoli v naravi v živo in doživeto naučijo marsičesa, kar 

bi pri rednem pouku videli le v učbenikih (Kristan, 1998). 
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Odgovornost učiteljev 

Ker je za šolo v naravi navadno značilna večja sproščenost, je izpostavljenost učencev pri tej 

vzgojno-izobraževalni obliki večja in verjetnost nezgod se stopnjuje. Učitelji morajo biti 

neprestano prisotni in velikokrat budni tudi dolgo v noč, zato učitelji, ki so v šoli v naravi, 

velikokrat pravijo, da so bili v službi 24 ur na dan. Učitelji in zunanji strokovni delavci so 

odgovorni za vse poškodbe, hkrati pa je nagrajevanje za takšno naporno delo zanemarljivo. 

Vsaka nezgoda negativno vpliva na to vzgojno-izobraževalno obliko in posledično povzroča 

nenaklonjenost posameznikov. Vsi, ki delajo v šoli v naravi, so moralno, poklicno in 

kazensko odgovorni, da so vsi učenci nepoškodovani, zdravi, hkrati pa zadovoljni in polni 

novih spoznanj in izkušenj (Kristan, 1998). 

 

Centri šolskih in obšolskih dejavnosti – CŠOD 

CŠOD je kratica za center šolskih in obšolskih dejavnosti in so integrirani v slovenski šolski 

sistem. Organizirajo aktivnosti na prostem s poudarkom na naravoslovju in športu in so del 

razširjenega učnega načrta devetletne osnovne šole. Programi CŠOD so odličen primer, kako 

je lahko vsebina šolskih učnih načrtov didaktično predelana skozi aktivnosti na prostem 

(Becker, 2010). 

Delovanje teh centrov podpira država, zato je bivanje cenejše kot v planinskih domovih in 

hotelih, njihova prednost pa je tudi, da so odprti 10 mesecev na leto. Centri CŠOD pa so s 

svojo programsko ponudbo pomembni za udejanjanje šole v naravi, ki jo mora šola po novem 

zakonu obvezno ponuditi učencem (Kristan, 1998). 

Kristan (1998) še posebej poudarja, da so teme osnov preživetja v naravi, kot so užitne 

rastline, orientiranje v naravi, vozli, ognji in ognjišča in prehrana v naravi tiste, zaradi katerih 

je vredno organizirati šolo v naravi v domovih CŠOD. 

 

2.2 Predmet naravoslovje in tehnika 

 

Predmet naravoslovje in tehnika je v osnovni šoli opredeljen kot nadgradnja predmeta 

spoznavanje okolja iz prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Razvija in nadgrajuje temelje 

naravoslovnega in tehničnega znanja in s pridobljenim znanjem, spretnostmi in sposobnostjo 

reševanja problemov omogoča učencem odgovorno vključevanje v družbo. Učenci pridobijo 

spretnosti, naravoslovno in tehnično znanje ter spretnosti, s katerimi si lahko samostojno 
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razlagajo in razumejo različne situacije s področja naravoslovja in tehnike (Vodopivec idr., 

2011).  

 

Pri splošnih ciljih predmeta je poudarek na izkustvenem doživljanju, usvajanju in urjenju v 

metodologiji raziskovanja. Učenci oblikujejo domneve, vprašanja in samostojno načrtujejo 

poskuse, zbirajo, obdelujejo in interpretirajo podatke ter na koncu poročajo o svojih 

ugotovitvah. Vse to jim omogoča, da v nadzorovanih okoliščinah spoznajo potek pojavov in 

kako se med  seboj povezujejo. Učenci se učijo tudi skozi izkušnje drugih, učijo se uporabljati 

sisteme in tehnologijo za delo s podatki. Spoznavajo različne tehnične in tehnološke postopke 

ter znajo presoditi njihovo učinkovitost in uporabnost. Naučijo se skrbeti za svojo varnost in 

varnost drugih ter kako varčevati z naravnimi viri. Spodbuja se torej raziskovalno delo 

učenca, vse to pa sodi h kompetencam za vseživljenjsko učenje (Vodopivec idr., 2011).  

 

Pri predmetu naravoslovje in tehnika so avtorji dali poudarek na praktičnem in samostojnem 

delu, učenčevo aktivno vlogo pa izkazujejo tudi našteti naravoslovni in tehnični postopki, ki 

so zapisani v minimalnih standardih (Vodopivec idr., 2011): 

˗ natančno in sistematično opazovanje, 

˗ merjenje z merilnimi pripomočki, 

˗ razvrščanje, uvrščanje in urejanje, 

˗ delo z viri in njihova uporaba, 

˗ branje in prikazovanje podatkov, 

˗ uporaba veščin eksperimentalnega dela, 

˗ načrtovanje, skiciranje, izdelovanje in  preizkušanje izdelkov, 

˗ uporaba osnovnih obdelovalnih postopkov materialov, 

˗ varna uporaba orodja in pripomočkov, 

˗ urejenost delovnega prostora. 

Vsi ti postopki so ključni del pridobivanja minimalnih standardov v vseh področjih/temah  

učnega načrta (Vodopivec idr., 2011).  

 

V didaktičnih priporočilih so avtorji poudarili pomembnost učiteljeve vloge, da učencem 

ustvari pogoje, s katerimi jim omogoči oblikovanje spoznanj, razvoj kritičnosti, odgovornosti 

in spretnosti. Pridobivanje spretnosti je mogoče le med dejavnostmi, zato naj bodo v ospredju 

dejavnosti, ki omogočajo, da je učenec aktiven, hkrati pa upoštevajo učenčevo predznanje. 

Pomembno je spoznavanje novega preko postopkov, saj tako učenci pridobivajo znanje z 
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izkušnjami in konkretnimi predstavami in ne gre le za ponavljanje definicij. Kljub temu pa 

dejavnost ne doseže cilja, če je ne ozavestimo in ne povzamemo, kaj smo se novega naučili. 

Ključno je tudi, da pouk vzgaja k pozitivnemu odnosu do sebe, drugih in okolja, razvija 

vedoželjnost in poudarja odgovorno ravnanje posameznika do okolja in družbe. Predvsem pa 

mora biti pouk motivacijski, prijeten, zanimiv in zabaven (Vodopivec idr., 2011).  

 

2.2.1 Pouk na prostem v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko 

 

V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko je v splošnih ciljih predmeta poudarjeno 

izkustveno učenje, ki naj bi ga učitelji udejanjali tako, da učencem omogočijo delovanje tudi 

v različnih naravnih okoljih, saj lahko tako bolje spoznajo naravne procese in pojave, z njimi 

eksperimentirajo in tako bolje spoznajo potek pojavov in njihove povezave v nadzorovanih 

okoliščinah. Pomembno je, da učenci oblikujejo pozitiven odnos do narave, so kritični do 

posegov v naravi in se zavedajo pomena trajnostnega razvoja. V didaktičnih priporočilih pa 

avtorji poudarijo pomembnost učiteljeve vloge za ustvarjanje okoliščin, ki bodo za učence 

motivirajoče, da bodo osmislili znanje tudi zunaj šole, zato naj spoznavanje in raziskovanje 

poteka izkustveno in iz življenja za življenje (Vodopivec idr., 2011).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Raziskovalni problem, cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

D. Skribe Dimec (2014) je v svojem članku Pouk na prostem priporočila, da bi v šolah 

načrtno in sistematično organizirali različne oblike pouka na prostem, saj je pouk na prostem 

v šolah redek, izjeme so le športni, naravoslovni dnevi ter šole v naravi. Danes učenci veliko 

časa preživijo v zaprtih prostorih, za računalniki, zato jim manjka kakovostnih učnih izkušenj 

v resničnih situacijah. 

Kot tabornica vsako leto veliko časa preživim z otroki v naravi. Vedno znova na vsakoletnem 

taborjenju opazim, da tabornikov pomanjkanje tehnologije, ki jo danes uporabljajo vsak dan, 

sploh ne moti, saj imajo v naravi ogromno možnosti za igro in raziskovanje. To  jim moramo 

le omogočiti, jim pripraviti aktiven, pester in zanimiv program, v katerem vidijo smisel in 

praktično uporabnost znanja.    

Učenci se v učilnici na primer lahko naučijo, kaj je to kompas in katere so smeri neba ter kako 

se giblje Sonce po nebu. A če se bodo na izletu izgubili, je vprašanje, ali bodo znali to znanje 

uporabiti, če ga v naravi nikoli niso preizkusili.  

Množica raziskav in strokovnih člankov o pouku na prostem našteva veliko pozitivnih 

učinkov. V okviru magistrskega dela sem želela skozi lastno izvedbo pouka na prostem v 

okviru desetih šolskih ur ugotoviti, ali učenci 5. razreda s poukom na prostem res dosežejo 

zadane naravoslovne cilje. Želela sem, da spoznajo, kako se orientirati v naravi, se preizkusijo 

v ocenjevanju in merjenju razdalj, da raziskujejo možnosti uporabe magnetov, ugotavljajo 

lastnosti gorenja in snovi, utemeljujejo pomen vode za življenje, preizkusijo, kako se širi zvok 

ter opazujejo, kako se odbija svetloba. Ugotoviti sem želela,  kako izražajo čustva in odnos do 

vsebin ter dela in kakšen je njihov situacijski interes za učenje in delo. Svoje ugotovitve sem 

želela primerjati z ugotovitvami drugih avtorjev. Želim si, da bi bili izsledki raziskave in 

pripravljeno gradivo v spodbudo učiteljem, da bodo prepoznali pozitivne učinke in 

organizirali več učnih ur na prostem. 
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3.1.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 

Cilji magistrskega dela so: 

˗ ugotoviti, ali s poukom na prostem učenci dosežejo zastavljene vzgojne ter učne cilje 

naravoslovja in tehnike; 

˗ oblikovati učne ure naravoslovja v naravi za učence 5. razreda, jih izvesti in evalvirati; 

˗ ugotoviti, kakšen je odnos učencev do pouka na prostem; 

˗ ugotoviti, ali pouk na prostem pozitivno vpliva na motivacijo učencev. 

 

Raziskovalna vprašanja so: 

˗ V kolikšni meri učenci usvojijo zastavljene cilje pri pouku naravoslovja na prostem? 

˗ Katere nove spretnosti in znanja učenci usvojijo med poukom na prostem? 

˗ Kako učenci sprejemajo pouk na prostem? 

˗ Kako pouk na prostem poveča situacijski interes učencev? 

˗ Ali učenčeve ocene pri naravoslovju odražajo znanje, ki ga učenec pokaže pri učenju v 

naravi? 

 

3.2 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja in kvalitativni 

pristop. 

 

3.2.1 Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni in priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 16 učencev 5. razreda 

osnovne šole, ki so bili v času raziskave v CŠOD Gorenje v šoli v naravi, ter njihova 

učiteljica. 

 

3.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala v CŠOD Gorenje. Najprej sem se srečala z vodjem doma in učiteljicami, 

ki izvajajo program v CŠOD, in se pogovorila o poteku raziskave. Ko so imeli v CŠOD 

podatke o šolah, sem kontaktirala z izbrano šolo, da smo se dogovorili o poteku raziskave in 

soglasju staršev. V času programa šole v naravi sem izvedla vnaprej pripravljene učne ure. 

Najprej sem izvedla preverjanje predznanja s kvizom, med posameznimi urami pa sem sproti 

preverjala znanje tako, da so učenci reševali naloge na delovnem listu. Med izvajanjem sem 

za spremljanje situacijskega interesa uporabljala opazovanje z udeležbo, za katerega sem 
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sodelujočima opazovalkama – učiteljici spremljevalki ter učiteljici iz CŠOD – podala 

natančna navodila in opazovalni obrazec za spremljanje situacijskega interesa (Priloga 11), ki 

sem ga vnaprej pripravila. Po končanih aktivnostih sem z didaktično igro »Uredi svojo 

parcelo« (Priloge 6–9) preverila končno znanje učencev in izvedla polstrukturirani intervju z 

učenci in učiteljico. Po izvedbi ur sem zapisala tudi lastne refleksije, ki sem jih nato 

analizirala. 

 

3.2.3 Opis postopka obdelave podatkov 

Za kvalitativno analizo sem uporabila deskriptivno statistiko. Nekatere podatke pri sprotnem 

preverjanju in končnem preverjanju znanja sem obdelala tudi kvantitativno.  
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3.3 Oblikovane dejavnosti in evalvacija 

 

V nadaljevanju magistrske naloge bom predstavila dejavnosti, ki sem jih oblikovala za pouk 

na prostem in sem jih izvedla v 11 šolskih urah v razponu treh dni (Tabela 1). Za vsako 

posamezno učno uro oz. temo je zapisan kratek opis dejavnosti, evalvacija dejavnosti, v kateri 

sem analizirala cilje, in situacijski interes, v razdelku c) podpoglavja pa je tudi učna priprava. 

 

Tabela 1: Urnik dejavnosti 

1. DAN 

URNIK TEMATSKI SKLOP ČAS (min) 

POPOLDAN (1 šol. ura) Preverjanje predznanja 45 

2. DAN 

URNIK TEMATSKI SKLOP ČAS (min) 

9.00–10.30 (2 š. uri) Orientacija in merjenje v naravi 90 

Odmor 

11.00–13.15 (3 š. ure) 

Ognjišče  90 

Taborniški kruh 45 

Kosilo in prosti čas 

15.00–16.30 (2 šol. uri) Pridobivanje in filtriranje vode 90 

Večerja 

19.30–20.15 (1 šol. ura) Signaliziranje Morsejeve abecede ponoči 45 

3. DAN 

URNIK TEMATSKI SKLOP ČAS (min) 

9.00–10.30 (2 šol. uri) Preverjanje znanja 90 
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3.3.1 Tematski sklop 1: Preverjanje predznanja 

a) Kratek opis dejavnosti 

Učenci so odšli na vnaprej pripravljen sprehod v okolici CŠOD, kjer so se ustavili na vnaprej 

določenih postajah. Postaje so bile določene glede na vsebino vprašanj za preverjanje 

predznanja. Učenci so bili razdeljeni v skupine, vsak pa je dobil svoj učni list, na katerega so 

zapisovali odgovore. Najprej je vsak učenec odgovoril na ustno vprašanje, potem pa so 

znotraj skupine odgovore primerjali in skupaj določili pravilen odgovor. Odgovor so nato 

predstavili še drugim skupinam.  

 

 

Slika 1: Kviz v naravi (postaja njiva) 

Vir: Lasten arhiv 

b) Evalvacija 

Glavni pozitivni vidiki 

Učenci so izkazovali zanimanje in motiviranost za teme preverjanja predznanja, kar 

nakazujejo njihova vprašanja in izjave na postajah in na poti do njih (Ali bomo kurili? Komaj 

čakam!) Po končanem preverjanju predznanja so mi povedali, da jim je bilo všeč, da so morali 

odgovore najprej preveriti znotraj skupine. Opazila sem, da je učence motiviralo tudi to, da na 

listu niso imeli vnaprej napisanih vprašanj, saj so se po poti glede na ime naslednje postaje 

spraševali in ugibali, kakšna vprašanja bodo pri naslednji postaji. Opazovalci so zaznali, da so 

bila učencem vprašanja jasna, prav tako niso postavljali dodatnih podvprašanj.   
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Zaznane težave 

Proti koncu dejavnosti se je pokazala pasivnost učencev, ki so šibkejši po znanju. Pri zadnji 

postaji so ti želeli odgovarjati kar v skupini. Ugotovili so že, kdo je tisti v skupini, ki je doslej 

najbolje odgovarjal, in mu prepustili vodenje skupine.  

 

a. Doseganje ciljev 

Pri tematskem sklopu KVIZ V NARAVI sem z ustnim preverjanjem (Priloga 1) preverjala 

cilje iz Tabele 2. Kot je razvidno iz tabele, so učenci dosegli le 3. cilj, ki sem ga preverjala s 

6. vprašanjem. Delno so dosegli 1. cilj, ki sem ga preverjala s 1. vprašanjem; 4. cilj, ki sem ga 

preverjala s 7. vprašanjem, in 5. cilj, ki sem ga preverjala z 8. vprašanjem. Učenci niso 

dosegli 2. cilja, ki sem ga preverjala z 2. vprašanjem, 6. cilja, ki sem ga preverjala z 9. in 10. 

vprašanjem, in 7. cilja, ki sem ga preverjala s 3., 4. in 5. vprašanjem. 

 

Tabela 2: Cilji pri tematskem sklopu KVIZ V NARAVI 

 Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. Razložijo, da so za gorenje potrebni zrak (kisik), 

toplota in gorivo. 
   

2. Naštejejo snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri 

gorenju sprošča toplota. 
   

3. Razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi.    

4. Opišejo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi.    

5. Utemeljijo pojem vode za življenje.    

6. Razložijo procese, ki potekajo pri kroženju vode v 

naravi. 
   

7. Opredelijo pojem svetilo, osvetljeno telo in senca.    

 

b. Analiza odgovorov na vprašanja 

Učenci so v povprečju na preverjanju predznanja dosegli 50,46 % vseh točk. Učenci so 

najslabše odgovarjali na postaji pri potoku, saj so povprečno dosegli 41,7 % vseh točk v tem 

sklopu. Najslabše so odgovarjali na vprašanje o izhlapevanju, saj so povprečno dosegli le 27,1 

% točk pri tej nalogi. Najbolje so odgovarjali na postaji pri njivi na vprašanja o snoveh, saj so 

povprečno dosegli 70 % točk v tem sklopu. Najbolje so odgovarjali na vprašanje, ali je njiva 

zmes in zakaj, kjer so povprečno dosegli 81,3 % vseh točk. Posamezna vprašanja so v 

nadaljevanju podrobneje predstavljena.  
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Postaja: Ognjišče 

1. Kaj vse potrebujemo, da lahko zanetimo ogenj? 

Učenci so pri 1. vprašanju povprečno dosegli 1,06 točke od 1,5 možne točke, kar je 70,8 % 

(Graf 1). Od 16 učencev so le 4 učenci (25 %) napisali vse tri elemente, ki jih potrebujemo, da 

zanetimo ogenj. Vsi drugi so zapisali vsaj en vir toplote (vžigalice, vžigalnik, kresilni kamen, 

sveča … ) in vsaj eno vrsto netiva (les, trske, papir, drva, dračje, suhe palice). Ena skupina 

učencev je pri tem vprašanju razmišljala tudi o varnosti. Napisali so, da potrebujemo ravno 

podlago ter da moramo okoli ognja postaviti kamenje. 

 

2. Kaj nastaja med gorenjem? 

Učenci so pri 2. vprašanju povprečno dosegli 0,59 točke od 2 možnih točk, kar je le 29,7 % 

(Graf 1). Nihče od učencev ni napisal vseh pravilnih odgovorov. Nihče ni podal odgovora, da 

pri gorenju nastaneta voda in CO2. Večinoma so napisali, da nastaja dim, iskre, pepel, toplota 

in oglje. Nekateri so napisali, da nastane tudi žerjavica. 

 

Postaja: Cestna luč 

3. Kaj je svetilo in kaj osvetljeno telo? 

Učenci so pri 3. vprašanju povprečno dosegli 0,97 točke od 2 možnih točk, kar je le 48,4 % 

(Graf 1). Na vprašanje, kaj je svetilo, so odgovarjali z odgovori nekaj, kar sveti, ali pa so 

zapisali, da je to nek predmet, npr. svetilo je luč. Za osvetljeno telo pa so zapisali, da je to 

predmet, ki ga luč ali neko drugo svetilo osvetljuje. 3 učenci so tudi že razumeli in zapisali, da 

osvetljeno telo odbija svetlobo. Kar 6 učencev (37,4 %) je pri tem vprašanju odgovorilo 

napačno ali pa sploh ni odgovorilo. 

 

4. Naštej nekaj svetil v naravi. 

Učenci so pri 4. vprašanju povprečno dosegli 0,7 točke od 1 možne točke, kar je 70,3 % (Graf 

1). Pri tem sem za zapisan neustrezen vir odštela 0,25 točke. 15 učencev (93,8 %) je pravilno 

napisalo vsaj po dve svetili v naravi (Sonce, zvezde, ogenj, strela, iskre, kresnice), a je kar 12 

učencev (75 %) napisalo, da je svetilo tudi Luna, ki pa je osvetljeno telo. Eden od učencev je 

napisal, da so svetilo tudi mačje oči, drugi pa večji planeti in galaksije. M. Čepič (2002) je 

zapisala, da učenci med svetlobne vire pogosto uvrščajo predmete, ki dobro odbijajo svetlobo. 

Med te najpogosteje spadajo Luna, mačje oči in zrcala.  
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5. Kako nastane senca? 

Učenci so pri 5. vprašanju povprečno dosegli 1 točko od 2 možnih točk, kar je 50 % (Graf 1). 

Večina učencev je zapisala, da senca nastane, ko na nas posveti luč, Sonce. 5 učencev (31,25 

%) pa je poleg tega zapisalo še, da predmet ne sme biti prosojen oz. da svetloba ne sme preiti 

skozi predmet. Nekaj napačnih odgovorov: da se nek predmet odbije od svetlobe; senca 

nastane tako, da luč ugasne, kar najbrž nakazuje na težave pri uporabi primernih strokovnih 

izrazov in ne na napačne predstave. 

 

Postaja: Njiva 

6. Ali je ta prst na njivi zmes? Zakaj? 

Učenci so pri 6. vprašanju povprečno dosegli 1,2 točke od 1,5 možne točke, kar je le 81,3 % 

(Graf 1). Učenci so na to vprašanje najbolje odgovarjali. Večina učencev je zapisala, da je 

zmes zato, ker je v njej veliko različnih snovi, ki so jih tudi našteli (semena, voda, kamenje, 

gnojila, trava). 

 

7. Kako bi se lotil ločevanja slane vode na sol in vodo?  

Učenci so pri 7. vprašanju povprečno dosegli 0,53 točke od 1 možne točke, kar je 53,1 % 

(Graf 1). Polovica učencev (50 %) je zapisala, da bi slano vodo postavili na Sonce, kjer bi 

voda izhlapela, v posodi pa bi ostala sol. Ena učenka je omenila, da bi v posodo postavila 

vrvico, na katero bi se nabrali kristali soli. 6 učencev (37,5 %) je dobilo 0 točk, saj odgovora 

sploh niso napisali oz. niso dokončali stavka ali pa so napisali ne vem.  

 

Postaja: Potoček 

8. Naštej vsaj 5 pozitivnih vplivov tega potoka na naše življenje, na življenje živali in 

rastlin ter na bližnjo okolico. 

Učenci so pri 8. vprašanju povprečno dosegli 0,94 točke od 1,5 možne točke, kar je 62,5 % 

(Graf 1). 9 učencev (56,3 %) je zapisalo vsaj 2 pozitivna vpliva, večinoma, da vodo pijemo, 

da je dom živalim in da jo rastline potrebujejo za rast. Eden od učencev je zapisal, da potok 

daje okolici svež zrak.  

Ta odgovor najbrž izhaja iz napačne predstave, nekateri otroci namreč razumejo prehajanje 

vode iz tekočega v plinasto agregatno stanje kot spremembo – transmutacijo. Najpogostejši 

odgovor otrok pri tej temi je namreč, da se voda spremeni v zrak. (Casgrove, Osborne, 1983; 

v Krnel. 1993, str. 37) 
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9. Od kod priteče voda v tem potoku? Kam gre? Ali kroži? 

Učenci so pri 9. vprašanju povprečno dosegli 1,16 točke od 3 možnih točk, kar je le 38,5 % 

(Graf 1). Pri tem vprašanju so povsem pravilen odgovor zapisali le 3 učenci (18,8 %). Samo 

en učenec od teh učencev je zapisal tudi, da pri kroženju vode ta izhlapeva. 9 učencev (56,2 

%) je pravilno zapisalo vsaj, od kod potok priteče ali kam gre. Vseh teh 9 učencev pa je 

zapisalo, da voda v potoku ne kroži ali pa da kroži le po gozdu. 4 učenci (25 %) so pri tej 

nalogi dobili 0 točk. 

Šele s konceptom faznih sprememb in konceptom ohranjanja mase in snovi lahko otroci 

razumejo kroženje vode. Torej morajo najprej razumeti proces izhlapevanja in kondenzacije 

(Hadzigeorgiou, 2015). 

 

10. Kaj je izhlapevanje? Ali ta potok izhlapeva? 

Učenci so pri 10. vprašanju povprečno dosegli 0,41 točke od 1,5 možne točke, kar je le 27,1 

% (Graf 1). Na to vprašanje so učenci odgovarjali najslabše, saj je kar 10 učencev (62,5 %) 

pri tej nalogi dobilo 0 točk, saj ne razumejo razlike med izhlapevanjem in izparevanjem. 

Krnel (1993) je v Zgodnjem učenju naravoslovja zapisal, da to pomeni, da so učenci na 1. 

stopnji razumevanja transformacije pri spremembi agregatnega stanja vode, saj ohranjajo snov 

v perceptivni obliki (para) in ne aperceptivni obliki (vodni hlapi). 

5 učencev (31,3 %) je pravilno opisalo izhlapevanje, a so zapisali, da potok ne izhlapeva, ker 

ni pri miru ali ker je hladen. Le 1 učenec (6,2 %) je pri tej nalogi dobil vse točke. 

Proces izhlapevanja pri nižjih temperaturah je bolj abstrakten, zato postaja otrokom 

razumljivejši šele po 10. letu (Krnel, 1993). 

 

 

Graf 1: Analiza odgovorov pri preverjanju predznanja v odstotkih 
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c. Situacijski interes 

Situacijskega interesa pri preverjanju predznanja nisem preverjala. 

 

c) Učna priprava 

 

TEMATSKI SKLOP PREVERJANJE PREDZNANJA: KVIZ V NARAVI 

PROSTOR okolica CŠOD 

METODE kviz, sprehod v naravi 

OBLIKE individualno delo, frontalno delo, skupinsko delo 

PRIPOMOČKI učni listi, vprašanja 

TRAJANJE 45 min 

UČNI CILJI: 

˗ vedo, da so za gorenje potrebni zrak (kisik), toplota in gorivo; 

˗ naštejejo snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri gorenju sprošča toplota; 

˗ razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi; 

˗ opišejo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi;  

˗ utemeljijo pojem vode za življenje; 

˗ razložijo procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi; 

˗ opredelijo pojem svetilo, osvetljeno telo in senca. 

VSEBINA 

Z učenci gremo na sprehod v okolici CŠOD. Ustavimo se na postajah, kjer jim postavim vprašanja. 

Razdelim jih v skupine. Ko povem vprašanje, najprej vsak sam zapiše svoj odgovor na učni list 

(Priloga 1), nato pa v skupini primerjajo odgovore in se skupaj odločijo za končni odgovor, ki ga 

povedo na glas. 

 

Vprašanja po sklopih/postajah: 

Postaja: Ognjišče 

1. Kaj vse potrebujemo, da lahko zanetimo ogenj? 

2. Kaj nastaja med gorenjem? 

 

Postaja: Cestna luč 

3. Kaj je svetilo in kaj osvetljeno telo? 

4. Naštej nekaj svetil v naravi. 

5. Kako nastane senca? 
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Postaja: Njiva 

6. Ali je ta prst na njivi zmes? Zakaj? 

7. Kako bi se lotil ločevanja slane vode na sol in vodo?  

 

Postaja: Potoček 

8. Naštej vsaj 5 pozitivnih vplivov tega potoka na naše življenje, na življenje živali in rastlin ter 

na bližnjo okolico. 

9. Od kod priteče voda v tem potoku? Kam gre? Ali kroži? 

10. Kaj je izhlapevanje? Ali ta potok izhlapeva? 

Viri 

Bajd, B., Devetak, I., Kralj, M. (2004). Naravoslovje 7. Naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne 

šole. Ljubljana: Modrijan  

Furlan, I., Jerman, R., Klanjšek Gunde, M., Balon, A., Gostinčar Blagotinšek, A., Papotnik, A., Skribe 

Dimec, D., Vodopivec, I. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 7. 2016 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_naravosl

ovje_in_tehnika.pdf 

Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 7. 2016 s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznav

anje_okolja_pop.pdf 

Kolman, A., Mati Djuraki, D., Ocepek, R., Pintar, D., (2003). Naravoslovje 7: 7. razred devetletke. 

Ljubljana: Rokus 
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3.3.2 Tematski sklop 2: Orientacija in merjenje v naravi 

a) Kratek opis dejavnosti 

Učenci so najprej dobili komplete nalog za sprotno preverjanje znanja (Priloga 3), nato pa so 

poslušali zgodbo o taborniku, ki želi preveriti, kako se znajdejo v naravi brez tehnologije. Ko 

so prebrali prvo sporočilo (Priloga 2), smo se peš odpravili na taborni prostor CŠOD Gorenje, 

kjer so se po navodilih tabornikovega sporočila preizkusili v določevanju višine hiše, 

določevanju smeri neba s pomočjo Sonca in improviziranega kompasa ter merjenju razdalj, da 

bi našli skrite kompase. 

Ko so učenci s pomočjo namigov našli kompase, jih je ob njih čakalo tudi novo tabornikovo 

sporočilo, ki jih je spodbudilo, da se naučijo uporabljati kompase in prehodijo močvirje, saj 

jih na drugi strani čaka novo sporočilo. Učenci so s pomočjo kompasov, tablic z glavnimi 

smermi neba, postavljenih v prostoru, ter podanih mer in smeri prehodili močvirje. 

 

 

Slika 2: Merjenje višine hiše 

Vir: Lasten arhiv 
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Slika 3: Uporaba kompasa 

Vir: Lasten arhiv 

 

 

Slika 4: Izdelava improviziranega kompasa 

Vir: Lasten arhiv 
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Slika 5: Prehod močvirja 

Vir: Lasten arhiv 

 

b) Evalvacija 

Glavni pozitivni vidiki 

Zahtevnostna stopnja v tem tematskem sklopu je bila primerna, saj so učenci razumeli in 

sledili mojim navodilom. Prav tako so bile pripravljene aktivnosti za večino učencev povsem 

nove, kar so mi povedali v polstrukturiranem intervjuju  (Priloga 13). Vzdušje med učenci je 

bilo sproščeno, kljub temu da so bili mešana skupina iz dveh različnih oddelkov. 

Učenci so ob prihodu na taborni prostor takoj izkazali zanimanje za iskanje naslednjega 

sporočila. Med potjo so se pogovarjali, kakšno nalogo jim je tabornik pripravil. Ko so prebrali 

sporočilo, so pokazali visoko motiviranost, da bi čim hitreje prišli do rešitve. Opazovalci so 

opazili, da so takoj začeli iskati kompase, čeprav še niso imeli vseh podatkov. Morala sem jih 

pozvati k razmišljanju, kako bi izmerili hišo, a sami niso prišli do primerne strategije. Lotili 

so se merjenja s palcem, a dolžine palca potem niso znali primerjati z že znano višino in tako 

določiti višino hiše. Vedeli so, koliko palcev je visoka hiša, niso pa ugotovili, kako bi to 

pretvorili v mere za dolžino. Menim, da je to, da sem jim predstavila dve metodi določevanja 

višine, pozitivno vplivalo na njihovo problemsko razmišljanje, saj so morali sami glede na 

rezultate določiti učinkovitost določene metode. Sami so prišli do ugotovitve, da so bili 

uspešnejši tisti, ki so uporabljali primerjanje z znano višino, saj so uporabljali palico, za 

katero so že poznali dolžino, medtem ko so pri drugi metodi  uporabljali dvokorak, ki pa je pri 

vsakemu učencu malo drugačen. Izmerki znotraj skupine, ki je preizkusila metodo 

navideznega prenašanja višine na tla, so se torej bolj razlikovali.  
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S polstrukturiranim intervjujem učencev sem pridobila podatek, da 10 učencev (62,5 %) 

improviziranega kompasa še ni izdelovalo, zato je bilo njihovo zanimanje za dejavnost 

opazno (meni in opazovalcem). Njihovo navdušenje izkazuje tudi njihov odgovor na 

vprašanje Kaj si se novega naučil? Da lahko iz šivanke narediš kompas! (Priloga 13) Prav 

tako so izkazali zanimanje za preizkus, s katerim so ugotavljali, kaj lahko moti kompas. 

Opazovalci so zabeležili, da so izkazali zanimanje za dodatno razlago in začudenje, ko so 

dokazali, da lahko magnet zmoti kompas. 

Pri aktivnosti, ko so morali učenci prehoditi močvirje, so izkazali svoje predznanje, ko so 

morali v prostor postaviti table z glavnimi stranmi neba. Glede na to, da se je takrat megla 

rahlo razpustila, sem jih spodbudila, da si pomagajo s Soncem. Učenci so že v prvem poskusu 

v prostor pravilno postavili vse table. Trem od štirih skupin je uspelo samostojno prehoditi 

močvirje 1. stopnje težavnosti (Priloga 4), kjer so bile za smer zapisane le glavne smeri neba. 

Za boljšo orientacijo v prostoru so pripomogli kompas ter table z glavnimi smermi neba. 

 

Zaznane težave 

Učenci so imeli težave z razumevanjem, da morajo meriti korake pravokotno od roba hiše, 

vendar so nato z nekaj dodatnimi napotki sami popravili postopek merjenja. Menim, da bi pri 

merjenju za doseganje cilja potrebovali več časa in več merjenj v različnih situacijah, z več 

različnimi primeri, saj se je pri reševanju nalog za sprotno preverjanje znanja izkazalo, da po 

Bloomovi taksonomski stopnji razumevanja niso zmogli naslednje stopnje – uporabe, saj 

znanja, ki so ga v praksi pokazali, niso znali prenesti v novo situacijo – nalogo na papirju. 

Zaradi vremena – v času dejavnosti je bila megla – določevanja  smeri neba s pomočjo Sonca 

in senc učenci niso mogli praktično preizkusiti, zato sem pri obravnavi te snovi uporabila le 

metodi razlage in pogovora. Opazovalci so zabeležili, da je bilo sodelovanje pri pogovoru 

slabše kot pri merjenju razdalj, ko sem uporabila metodo praktičnega dela. Učenci so pri 

pogovoru izkazali tudi predznanje o tej temi. Učence sem spodbudila, da čez dan, vkolikor se 

zjasni, spremljajo svojo senco in položaj Sonca na nebu in svoje znanje preverijo še na 

praktičnem primeru. 

Ena od skupin je izkazala slabo orientacijo v prostoru in se tudi s pomočjo tabel v prostoru ni 

znašla. Navodila so sicer razumeli, a so se motili pri smereh. To skupino sem morala bolj 

podrobno nadzorovati in jim sproti pomagati pri smereh, razdalje pa so merili povsem 

samostojno. Težava je bila tudi v tem, da so bile v skupini samo pasivne učenke in nobena od 

njih ni hotela prevzeti vloge vodje skupine. Opazovalci so opazili tudi, da je bil pri vsaki 

skupini kdo, ki je le sledil drugim članom skupine in tako ni aktivno sodeloval, kar se je 
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izkazalo tudi pri sprotnem preverjanju znanja. Ti učenci so potem imeli težave pri reševanju 

naloge 5 pri sprotnem preverjanju znanja, kar se je pokazalo tudi pri rezultatih, saj so bili 

učenci pri tej nalogi le 62-odstotno uspešni. 

Če bi aktivnost izvajali v parih, bi te težave lahko odpravili, a bi bilo to z vidika nadzora dela 

zelo zahtevno za učiteljico. 

 

a. Doseganje ciljev 

Pri tematskem sklopu ORIENTACIJA IN MERJENJE V NARAVI sem skozi praktično delo 

in sprotno preverjanje znanja (Priloga 3) preverjala cilje iz Tabele 3. Učenci so dosegli vse 

cilje, razen prvega, ki so ga dosegli delno. 1. cilj so delno dosegli, ko so po skupinah merili 

višino hiše, ko so morali prehoditi močvirje s pomočjo razdalj in smeri neba. Preverila pa sem 

ga tudi s 1. in 2. nalogo na sprotnem preverjanju znanja. Cilj so le delno dosegli, saj pri tej 

spretnosti niso dosegli tretje Bloomove taksonomske stopnje (uporaba) in pri 1. in 2. nalogi 

dosegli le 53-odstotno uspešnost. Vplivalo je tudi to, kako sta bili nalogi sestavljeni. 

 

Tabela 3: Cilji pri tematskem sklopu ORIENTACIJA IN MERJENJE V NARAVI 

 Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. Ocenjujejo razdalje in merijo s standardnimi in 

nestandardnimi enotami. 
   

2. Znajo določiti glavne smeri neba s Soncem, senco in 

improviziranim kompasom. 
   

3. Dokažejo sile, ki delujejo med telesi ob dotiku (trenje) 

in na daljavo (magnetna), 
   

4. Raziskujejo možnosti uporabe magnetov.    

5. Razložijo soodvisnost lege svetila in osvetljenega 

predmeta glede na velikost in lego sence. 
   

6. Spoznajo in uporabijo merjenje smeri neba s pomočjo 

kompasa. 
   

7. Premikajo se po navodilih po prostoru.    

 

2. cilj so učenci dosegli, ko so izdelali improviziran kompas in si z njim in s položajem Sonca 

pomagali, da so postavili table s stranmi neba v prostor. 3. in 4. cilj so dosegli, ko so 

izdelovali improviziran kompas tako, da so namagnetili šivanko s pomočjo magneta. 5. cilj 

sem preverjala s 3. nalogo pri sprotnem preverjanju znanja; 6. in 7. cilj pa so dosegli pri 
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prehodu močvirja, ko so morali uporabljati kompas in se po pisnih navodilih premikati po 

prostoru. 

 

b. Analiza odgovorov na vprašanja pri sprotnem preverjanju znanja (Priloga 3) 

Na tematski sklop ORIENTACIJA IN MERJENJE V NARAVI so se navezovale naloge 1–5. 

Učenci so imeli največ težav pri 2. vprašanju, kjer so morali s pomočjo slike oceniti, katero 

drevo je bližje. 8 učencev je obkrožilo ustrezen odgovor, kar pomeni, da so bili pri nalogi 50-

odstotno uspešni. Naloga je bila problemsko zastavljena in učenci niso našli primerne 

strategije, kako bi prišli do rešitve. Menim, da je na to vplival tudi čas, saj ga za reševanje 

niso imeli veliko. Prav tako ni mogoče oceniti, koliko jih je ugibalo, saj so morali le obkrožiti 

A ali B. Nerazumevanje so izkazali tudi pri 1. nalogi, v povprečju so dosegli 56,3 % vseh 

točk. Niso takoj prepoznali enote za merjenje (palice), prav tako pa je bila slika premalo 

natančna, da bi lahko bili tudi rezultati natančni. Nekateri tudi niso razumeli, kako naj 

uporabijo enoto za merjenje, ki je bila v tem primeru v ležečem položaju, na praktičnem 

primeru pri aktivnosti pa je bila navpično prislonjena na hišo. Ponovno se kaže, da niso 

dosegli stopnje uporabe znanja. Tisti, ki so razumeli, pa so bili nenatančni pri merjenju. 

Nalogo bi lahko izboljšala tako, da bi bila drevesa narisana na mreži, enota pa bi bila na sliki 

označena še s številsko mero in kotno črto. 

Pri 3. vprašanju o položaju sence so odgovarjali bolje, v povprečju so dosegli 68,8 % vseh 

točk. Točke so izgubljali, ker so se zmotili pri uri, ko je senca najkrajša, saj niso upoštevali 

poletnega časa, čeprav smo se o tem pogovorili. Le 2 učenki (12,5 %) sta napisali neustrezen 

položaj sence.  

Na 4. vprašanje o tem, kaj lahko zmoti kompas, so v tem sklopu odgovarjali najbolje, v 

povprečju so dosegli 89, 6 % vseh točk. 2 učenca sta zapisala, da kompas zmoti kovina. To, 

da magnet privlači vse kovine, je pogosta napačna predstava otrok. Ta napačna predstava 

izhaja iz mišljenja otrok, da so vse kovine enake in zato po njihovem tudi magnet privlači vse 

kovine, ne le feromagnetnih (Crockett, 2004). 

Pri 5. vprašanju so morali učenci v merilu narisati pot, ki so jo prehodili čez močvirje. V 

povprečju so dosegli 62 % vseh točk. 6 učencev (37,5 %) je povsem ustrezno narisalo pot v 

merilu, 4 (25 %) z manjšimi napakami, drugi (37,5 %) pa so imeli večinoma težave s smerjo, 

razdalje pa so pravilno odmerili. 
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Graf 2: Analiza odgovorov tematskega sklopa 2 pri sprotnem preverjanju znanja v odstotkih 

 

c.  Situacijski interes 

Zunanji ocenjevalci so s pomočjo opazovalnih obrazcev ocenili, da so bili učenci pri merjenju 

razdalj pri skupinskem in samostojnem delu aktivni, dobro so sodelovali pri pogovorih, 

dodatna vprašanja pa sta postavljala le dva učenca, ki sta bila še posebej zainteresirana za 

delo.  

Pri orientaciji po Soncu in izdelavi improviziranega kompasa so bili pri skupinskem delu 

manj aktivni kot pri merjenju razdalj, predvsem zato, ker je pobudo za izdelavo kompasa 

prevzel eden ali dva učenca v skupini, drugi pa so raje opazovali. Pri pogovoru so dobro 

sodelovali, zastavljenih vprašanj pa je bilo ponovno malo – oz. od istih učencev kot pri 

merjenju razdalj. Pri prehodu močvirja so bili učenci prav tako aktivni pri skupinskem delu, 

vključevali so se v skupni pogovor in pogovor znotraj skupine, vprašanj pa niso zastavljali.  

Pri vprašanju: »Ali te zanima, kako lahko določiš višino hiše?« so na lestvici od 1 (sploh me 

ne zanima) do 5 (zelo me zanima) povprečno odgovorili s 4,3. Nihče ni obkrožil manj kot 3. 

Pri vprašanju: »Ali te zanima, kako lahko izdelaš improviziran kompas?« so na lestvici od 1 

(sploh me ne zanima) do 5 (zelo me zanima) povprečno odgovorili s 4,25. Ponovno nihče ni 

obkrožil manj kot 3. 
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c) Učna priprava 

TEMATSKI SKLOP ORIENTACIJA IN MERJENJE V NARAVI 

PROSTOR taborni prostor CŠOD Gorenje 

METODE praktično delo, pogovor, razlaga 

OBLIKE skupinsko delo 

PRIPOMOČKI 

sporočilo, palice, 3 manjše posode, voda, papir, šivanke, magnet, 

svilen šal, večji papir, meter, kartončki s smermi neba, kompasi, 

metri, vrvice, palice, listi z navodili, tabornikovo sporočilo, škatla 

s pripomočki (kotliček, vžigalice, kresilo, lupe, vrvice, moka, sol, 

voda, plastenka) 

TRAJANJE 90 min 

UČNI CILJI: 

˗ ocenjujejo razdalje in merijo s standardnimi in nestandardnimi enotami; 

˗ znajo določiti glavne smeri neba s Soncem, senco in improviziranim kompasom; 

˗ dokažejo sile, ki delujejo med telesi ob dotiku (trenje) in na daljavo (magnetna); 

˗ raziskujejo možnosti uporabe magnetov; 

˗ razložijo soodvisnost lege svetila in osvetljenega predmeta glede na velikost in lego 

sence; 

˗ spoznajo in uporabijo merjenje smeri neba s pomočjo kompasa; 

˗ premikajo se po navodilih po prostoru. 

VSEBINA 

Učencem predam prvo tabornikovo sporočilo (Priloga 2), preden se odpravimo do tabornega 

prostora. 

 

Raziskovalec! 

Ali znaš v času sodobne tehnologije in komunikacije preživeti v naravi brez elektrike in 

tehnologije? Zate imam naloge in preizkušnje. Prva naloga se skriva nekje ob Pohorski hiši na 

tabornem prostoru. Znajdi se! 

Tabornik 

 

Ko prispemo na taborni prostor, jih spodbudim, da poiščejo prvo nalogo. 

1. Tabornikova naloga (Priloga 3):  

Ko zapustimo znano okolje, je pomembno, da s pomočjo znanja in pripomočkov obvladamo tudi 

neznano okolje in tako vemo, kje smo in kako priti do cilja. Ta sposobnost je orientacija (Cankar 

idr., 2006). 
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A preden se boste naučili uporabljati kompas in zemljevid, se morate naučiti, kako bi se znašli 

brez njiju, zato sem ju skril. Namig, kje se nahajata, pa je sledeč: 5 x višina hiše v smeri VZHOD. 

Tabornik 

 

*Izpolnijo Situacijski interes za učence (Priloga 10). 

Razdelim jih v skupine in jim postavim vprašanja ter spodbudim pogovor: 

˗ Kako bi določili višino hiše? 

˗ Na kaj moramo pri merjenju paziti, če želimo čim bolj natančen rezultat? 

 

Ocenjevanje in merjenje razdalj 

Kako bi določili višino hiše? 

Poslušam možne predloge učencev in jih spodbudim, naj jih preizkusijo. 

Razložim jim dve metodi, in sicer primerjanje z znano višino ter navidezno prenašanje višine na 

tla. 

Razlaga: 

Primerjanje z znano višino: Večji predmet ali osebo, katere višino poznamo, postavimo pred 

objekt. Od objekta se umaknemo, da ga v celoti vidimo. S palico ali svinčnikom v iztegnjeni roki 

nato izmerimo, koliko višin predmeta gre v višino objekta. Število višin torej pomnožimo z višino 

predmeta/osebe in tako dobimo višino objekta (Štajdohar in Zupan, 2003). 

Navidezno prenašanje višine na tla: 

V iztegnjenih rokah držimo palico, svinčnik ali vrvico, ki jo poravnamo z višino objekta. 

Palico/svinčnik/vrvico nato zasukamo za 90° tako, da se spodnji konec predmeta drži spodnjega 

kota objekta. Na drugi konec predmeta, ki ga držimo v rokah, naj se postavi ena oseba. Višino 

smo tako prenesli na tla in moramo sedaj le še izmeriti razdaljo med osebo in objektom z metrom 

ali koraki (Štajdohar in Zupan, 2003). 

Učence spodbudim, da opazujejo okolico in primerjajo oddaljenost dreves, hribov in stavb okoli 

sebe.  

 

Učencem naročim, naj rešijo nalogi za preverjanje (Priloga 3):  

1. naloga: S pomočjo slike reši nalogo. Kako visoka so drevesa, če je narisana palica, ki leži 

ob drevesu s številko 2, dolga točno 1 m? 

2. naloga: S pomočjo slike reši nalogo. Drevo A je visoko 25 m, drevo B pa 40 m. Katero 

drevo je bližje tebi? 

Učence vprašam, kateri podatek jim še manjka, da lahko poiščejo skrite kompase. 

Najprej z učenci ponovimo smeri neba. Po skupinah jim razdelim kartončke s smermi neba in jih 

spodbudim, da se postavijo v prostor tako, da bodo prikazali smeri neba.  
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Spodbudim jih, da razmislijo: 

˗ Kako bi lahko določili, kje je vzhod? 

 

Orientacija s pomočjo Sonca: 

Učencem dam dva podatka: če je Sonce ob 7.00 na V in ob 13.00 na J, kje približno je sedaj? (Ob 

10.00 na JV.) Ali z opazovanjem sence lahko naredimo kompas? Kaj opazite, ko palico postavite 

navpično na tla? Kam kaže senca? Zakaj se spreminja? Predvidevajte, kako se po spreminjala? V 

katero smer? Se bo daljšala, ali krajšala? Zakaj? Kaj se dogaja s senco, če palico dvigujete in 

spuščate ali nagibate? Kaj je pri postavitvi palice pomembno, če želimo narediti sončno uro ali si 

označiti smeri neba? Zakaj? Poskusite ugotoviti soodvisnost sence glede na smer Sonca.  

 

Učence spodbudim, da s palicami s pomočjo sence določijo smeri neba. Nato skupaj na robove 

travnika zapičimo tablice s smermi neba, ki jim bodo pomagale pri nadaljnjem delu. Učence 

spodbudim tudi, da naj opazujejo svojo senco in razmislijo, na kateri strani morajo imeti senco, ko 

hodijo v določeno smer neba. 

Razlaga: 

Sonce je za orientacijo v naravi najpomembnejše, čez dan ga lahko opazujemo, kako navidezno 

potuje preko obzorja in njegova smer je odvisna od časa opazovanja. Na severni polobli je Sonce 

na jugu takrat, ko je najvišje na obzorju. V zimskem času je to ob 12.00, v poletnem pa ob 13.00. 

Sonce se v 24 urah navidezno premakne za 360°, torej 15° na uro (Cankar idr., 2006). 

Če osvetlimo predmete, ki ne prepuščajo svetlobe, za njimi nastane senca, to je prostor brez 

svetlobe (Furlan idr., 2003). 

Čim  manjša je oddaljenost med predmetom in Soncem, tem večja je senca. 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  

3. naloga: Na kateri strani telesa bo tvoja senca dopoldan, če hodiš proti severu? Ob kateri 

uri bo tvoja senca najkrajša? Zakaj? 

 

Izdelava improviziranega kompasa 

*Izpolnijo Situacijski interes za učence (Priloga 10). 

Učencem po skupinah razdelim šivanke, posodico z vodo, magnet, svilen šal in kos papirja. 

Naročim jih, da šivanko drgnejo ob magnet vedno v isto smer in jo nato položijo na plavajoči 

papir v posodi. Kaj se je zgodilo? Naročim jim, da gredo pogledat še k drugim skupinam. Kam so 

obrnjene igle? Naročim jim, da po dve posodici postavijo skupaj. Kaj se je zgodilo? Zakaj? Ali 

veste, katero improvizirano napravo ste  naredili? Kaj se zgodi, ko približate različne konce 

šivank? 

Povem jim, da so izdelali kompas. 
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Učencem dam tudi pravi kompas in jih spodbudim, da ga približajo posodi z vodo in opazujejo, 

kaj se zgodi. Zakaj? Na kaj moramo torej paziti, ko uporabljamo kompas? 

Spodbudim jih, da improviziran kompas primerjajo s postavljenimi tablicami. 

Razlaga: 

Kompas je preprosta naprava, s katero lahko določimo smeri neba in je sestavljena iz magnetne 

igle in ohišja (Cankar idr., 2006). 

Nasprotni poli magnetov se privlačijo, enaki pa odbijajo. To se dogaja tudi pri kompasu, saj ima 

Zemlja lastno magnetno polje (Grylls, 2013). Predstavljate si lahko, kot da je v Zemlji velik 

paličast magnet (v resnici ga ni, ker je Zemljina sredica prevroča) (Johnson, 1996). Magnetni 

sever Zemlje privlači en konec namagnetene igle, drugega pa odbija (Grylls, 2013). 

Če predmetu z železom, ki smo ga namagnetili, omogočimo plavanje na vodi, nam bo pokazal 

smer sever – jug. Vzamemo šivanko in jo namagnetimo s svilenim šalom ali magnetom, tako da 

ju ponavljajoče drgnemo v isto smer. Iglo nato položimo na manjši kos papirja ali širšo bilko 

trave in jo položimo v posodo vode. Igla se bo obrnila v smer sever – jug. Sever nato določimo še 

s pomočjo opazovanja okolice ali Sonca in si označimo, katera smer igle kaže sever (McManners, 

2007). 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  

4. naloga: Kdaj kompas lahko pokaže napačno smer? Kaj ga lahko zmoti in zakaj? 

Učencem naročim, naj s pomočjo zbranih podatkov in namiga najdejo kompase. Tam jih čaka tudi  

novo tabornikovo sporočilo. 

 

Prehod močvirja 

Učenci prejmejo novo tabornikovo sporočilo (Priloga 2): 

Čestitam! Našli ste kompase. A da se boste znali z njim dobro orientirati, se ga morate naučiti 

pravilno uporabljati. Zato sem vam pripravil nalogo. S pomočjo kompasa preverite, ali ste 

pravilno postavili tablice s smermi neba. Nato s pomočjo kompasa, tablic in navodil, v katero 

smer morate, prehodite močvirje. Spodnji podatki vam povedo, kje je varno hoditi, da ne padete v 

vodo. Na drugi strani vas čakajo potrebščine za novo nalogo, zato le hitro in pogumno! 

Tabornik 

 

Učencem pokažem, kako uporabljati kompas. Skupaj preverimo smeri neba in postavljene tablice. 

Razlaga: 

Kompas je sestavljen iz magnetne igle in ohišja. V vrtljivem delu ohišja je vetrovnica z 

označenimi kotnimi stopinjami in označenimi glavnimi smermi neba, ki pa so zapisane v 

angleščini. Sever (N – north), vzhod (E – east), jug (S – south), zahod (W – west). Na magnetni 

igli je označeno, katera stran igle kaže sever. Na osnovni plošči je zarisano merilo, ravnilo in 
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puščica smeri poti (Grylls, 2013). 

 

Učencem razdelim liste z nalogami (Priloga 3) za prehod čez močvirje v dveh težavnostnih 

stopnjah. 

Naročim jim tudi, naj si izberejo ali izdelajo enoto, s katero bodo merili razdaljo. Razdalje bodo 

podane v metrih. Omogočim jim uporabo metra, ravnila, da si natančno določijo svojo enoto. Na 

voljo imajo palice in vrvice. 

Pri prehodu čez močvirje si s zapičenimi palicami označijo prelomne točke, ki jih potem 

primerjamo z drugimi skupinami. Pogovorimo se o natančnosti uporabe merila in kompasa. 

 

*Če je čas, dam vsaki skupini možnost, da drugi skupini pripravi prehod čez močvirje. Izmenjajo 

si navodila. 

 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  

5. naloga: V prazen prostor pod vprašanjem v merilu nariši svojo pot čez močvirje. 

 

Na drugi strani močvirja jih nato čakajo nove potrebščine in novo tabornikovo sporočilo. 
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3.3.3 Tematski sklop 3: Ognjišče 

a) Kratek opis dejavnosti 

Učenci so morali najprej v gozdu poiskati primeren teren za postavljanje in kurjenje ognja. 

Potem so si razdelili delo. Nekateri so šli poiskat kamne za ognjišče, drugi so skopali luknje, 

nekaj pa jih je šlo nabirat netivo. Učenci so morali upoštevati navodila glede netiva, da bodo 

lahko postavili taborniški ogenj – piramido. Ko so imeli pripravljeno ognjišče in netivo, so 

učenci po skupinah postavili ogenj, nato pa so ga še prižgali. Ob tem smo se pogovarjali o 

varnosti, o tem, kaj vse potrebujejo, da ogenj lahko prižgejo in kaj med gorenjem nastaja. V 

en steklen kozarec so ujeli dim in saje, v drugega pa so postavili tlečo palico, da so dokazali, 

da pri gorenju nastane voda. Izdelali so tudi ogljene vate in se preizkusili v prižiganju s 

kresilom. 

 

 

Slika 6: Nabiranje netiva 

Vir: Lasten arhiv 
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Slika 7: Prižiganje ognja 

Vir: Lasten arhiv 

 

 

 

Slika 8: Dokazovanje dima in vode pri gorenju 

Vir: Lasten arhiv 
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Slika 9: Ogljene vate 

Vir: Lasten arhiv 

 

b) Evalvacija 

Glavni pozitivni vidiki 

Tudi pri tem tematskem sklopu so bile aktivnosti primerne stopnje zahtevnosti, saj so učenci 

razumeli in sledili mojim navodilom. Večina učencev je že kurila ogenj, so mi pa v intervjuju 

(Priloga 13) povedali, da še nikoli niso poskusili prižgati ognja po deževnem dnevu, ko je 

bilo vse netivo vlažno in da so se naučili, kako si lahko v takšnem primeru pomagajo. Tudi v 

tem sklopu se je nadaljevala sproščena razredna klima. 

Učenci so zanimanje za kurjenje izkazali že na preverjanju predznanja, ko smo se pri prvi 

postaji ustavili ob ognjišču. Tudi med drugimi aktivnostmi so večkrat vprašali, kdaj bomo 

kurili. Bili so zelo motivirani za delo, čim prej so si želeli zakuriti ogenj. To se je pokazalo že 

pri pripravi ognjišča in nabiranju materiala. Pri delitvi nalog so se za določeno delo javili že 

sami; tudi učencem, ki so morali kopati luknje za ognjišče, ni bilo težko opraviti nekaj 

fizičnega dela. Učenci, ki so iskali kamne, so si iz tega naredili tekmovanje, kdo jih bo našel 

več in bolj zanimive oblike in vzorce. Ker so imeli prejšnji dan v rednem programu šole v 

naravi tudi temo kamnine, je eden od učencev najdene kamne tudi opisoval in poskušal 

poimenovati. Učenci, ki so nabirali netivo, so se dobro organizirali in določili, kdo bo nabiral 

dračje in kdo določeno velikost palic. Pričakovala sem, da se bo kdo od učencev pritoževal, 

ker je bilo vse mokro in blatno, a so opazovalci zapisali, da nihče ni stal ob strani in le 

opazoval. Učenci so mi tudi v polsktrukturiranem intervjuju (Priloga 13) povedali, da jim je 

bilo kurjenje ognja skupaj s peko kruha najzanimivejša dejavnost, ker je bilo pustolovsko in 
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nevarno, ker so se počutili kot pravi taborniki in ker so bili oni tisti, ki so morali ogenj tudi 

zakuriti. Povedali so tudi, da še nikoli niso kurili ognja z mokrim netivom in da so se na novo 

naučili, da si pri tem lahko pomagajo s svečo ali smolo. En učenec je uporabo smole še 

posebej izpostavil in povedal, da ni vedel, da je vnetljiva; mislil je, da smola ogenj pogasi 

(Priloga 13). 

Tudi pri izdelovanju ogljenih vat so bili motivirani. Ker sem jih že prej spodbudila k 

razmišljanju, kaj se bo s koščkom blaga zgodilo, so nestrpno pričakovali, kakšen bo rezultat. 

Večinoma so bili prepričani, da bo blago v pločevinki zgorelo. Ogljene vate so omenili tudi v 

intervjuju, povedali so, da so se to naučili na novo in da niso vedeli, da se blago tako hitro 

vname že s pomočjo kresila (Priloga 13). 

Ko so zakurili ogenj in naredili poskus s tlečo trsko v kozarcu, so ob pogovoru in reševanju 

sprotnega preverjanja znanja izkazali znanje o elementih, ki jih ogenj potrebuje, da lahko 

zagori, o snoveh, ki nastajajo pri gorenju, ter toploti, ki se sprošča. 

 

Zaznane težave 

Ker je dan pred izvajanjem aktivnosti močno deževalo, so učenci porabili veliko časa, da so 

uspeli prižgati ogenj, prav tako so imeli težave z vzdrževanjem ognja. Načrtovali smo, da bo 

vsaka skupina postavila in vzdrževala svoj ogenj, a smo nato raje vzdrževali le enega, da nam 

ta ne bi ugasnil. Okoli ognja je bilo zato nekaj gneče in nekateri učenci so stali v ozadju, zato 

mogoče katerega od poskusov niso dobro videli. Zaradi časovne stiske so morali učenci hkrati 

z mojo razlago in poskusom v kozarcu peči tudi svoj taborniški kruh. Ker so bili nekateri zelo 

motivirani, da si spečejo kruh in se niso toliko osredotočali na mojo razlago, sem ključne 

poudarke večkrat ponovila. 

 

a. Doseganje ciljev 

Pri tematskem sklopu OGNJIŠČE sem skozi praktično delo in sprotno preverjanje znanja 

(Priloga 3) preverjala cilje iz Tabele 4. Učenci so dosegli vse cilje. 1. cilj so učenci dosegli s 

praktičnim delom, ko so morali samostojno postaviti in zakuriti ogenj, ko so opravili preizkus 

z gorečo trsko v kozarcu. Preverjala pa sem ga tudi z nalogo 6 na sprotnem preverjanju 

znanja. 2. cilj so dosegli s preizkusom z gorečo trsko v kozarcu, preverila pa sem ga tudi z 

nalogo 7 na sprotnem preverjanju znanja. 3. cilj so dosegli s praktičnim delom, ko so morali 

po končani dejavnosti pogasiti ogenj. 
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Tabela 4: Cilji pri tematskem sklopu OGNJIŠČE 

 Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. Razložijo, da so za gorenje potrebni zrak (kisik), 

toplota in gorivo. 
   

2. Dokažejo snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri 

gorenju sprošča toplota. 
   

3. Prikažejo nekatere načine gašenja požarov.    

 

b.  Analiza odgovorov na vprašanja pri sprotnem preverjanju znanja 

Pri 6. vprašanju, kaj potrebujemo, da lahko zanetimo ogenj, so učenci povprečno dosegli 91,7 

% vseh točk. 12 učencev (75 %) je ustrezno zapisalo vse 3 elemente. Le 2 učenca (12,5 %) sta 

zapisala neustrezne odgovore, 2 učenca (12,5 %) pa sta ustrezno napisala po dva elementa. 

Pri 7. vprašanju, kaj pri gorenju nastaja, kaj se sprošča, so povprečno dosegli 70,3 % vseh 

točk. 5 učencev (31,3 %) je dobilo vse možne točke. Le 2 učenca (12,5 %) sta napisala 

neustrezne odgovore, drugi (56,3 %) pa so zapisali pomanjkljive odgovore. Večinoma so 

namesto ogljikovega dioksida napisali kar plin. 

 

 

Graf 3: Analiza odgovorov tematskega sklopa 3 pri sprotnem preverjanju znanja v odstotkih 

 

c. Situacijski interes 

Zunanji ocenjevalci so s pomočjo opazovalnih obrazcev ocenili, da so učenci aktivno 

sodelovali pri skupinskem delu, vključevali so se v pogovor in postavili največ vprašanj od 

vseh dejavnosti. Na vprašanje: »Ali te zanima, kako lahko prižgeš ogenj brez vžigalic?« so na 

lestvici od 1 (sploh me ne zanima) do 5 (zelo me zanima) povprečno odgovorili s 4,5, kar je 

najvišja vrednost od vseh vprašanj. Ponovno nihče ni obkrožil manj kot 3. 
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c) Učna priprava 

TEMATSKI 

SKLOP 
OGNJIŠČE 

PROSTOR ognjišče 

METODE praktično delo, razlaga, demonstracija 

OBLIKE skupinsko delo, frontalno delo 

PRIPOMOČKI različno netivo, kotliček, vžigalice, kresilo, lupe, vrvice, vate, prazne 

pločevinke, papir, suho listje, pahljača 

TRAJANJE 90 min 

UČNI CILJI: 

˗ razložijo, da so za gorenje potrebni zrak (kisik), toplota in gorivo; 

˗ dokažejo snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri gorenju sprošča toplota; 

˗ prikažejo nekatere načine gašenja požarov. 

VSEBINA 

Tabornikovo sporočilo (Priloga 2): 

Uspešno ste prehodili močvirje. Čestitam! Bili ste zelo aktivni in najbrž ste tudi že kaj lačni. 

Zakurite si ogenj, da se pogrejete, če vas zebe, in  če vam uspe vzdrževati ogenj, boste dobili recept 

za taborniški kruh – twist.  

Tabornik 

 

V škatli so naslednje potrebščine: kotliček, vžigalice, kresilo, lupe, vate, vrvice, prazne pločevinke, 

papir in pahljača. 

Učence najprej vprašam, če katere predmete prepoznajo in kako bi si lahko z njimi pomagali pri 

kurjenju ognja. 

*Izpolnijo Situacijski interes za učence (Priloga 10). 

 

Z učenci najprej izberemo primeren teren (odprt, suh in raven prostor; odstranimo gorljiv material 

in omejimo s kamenjem oz. izkopljemo luknjo blizu vode, oz. imamo v bližini material za gašenje). 

Spodbujam jih z vprašanji: Kaj je pomembno, ko želimo zakuriti ogenj? Kako lahko zavarujemo 

območje? Na kaj moramo paziti? 

Nato učencem povem, kakšen material naj naberejo: različnih velikosti – od majhnih palčk do 

večjih, velike od konice prstov do komolca. Naročim jim tudi, da morajo nabrati veliko dračja (suhe 

vejice iglavcev), saj je zelo pomembno, da lahko ogenj prižgemo.  

Ko se učenci vrnejo z nabiranja, skupaj pregledamo nabrano netivo in odstranimo sveže, mokre in 

trhle palice, a jih shranimo za pozneje, ko bomo preizkusili, kako dobro gorijo. 
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Učencem pokažem, kako se postavi ogenj piramida.  

Gre za najpreprostejši ogenj, pri katerem v tla zapičimo palico, okoli katere položimo dračje. Nato 

dračje v stožčasti obliki prekrivamo najprej s tanjšimi, potem pa z debelejšimi palicami. Pomembno 

je, da pustimo odprtino za prižiganje, ki je v smeri, od koder piha veter (Štajdohar in Zupan, 2003). 

Razmislimo, na kaj moramo biti pri postavljanju ognja pozorni, če vemo, da za gorenje potrebujemo 

zrak. Postavimo ogenj, pri katerem dračje in veje tesno natrpamo skupaj, in ogenj, kjer med netivom 

pustimo nekaj prostora in preizkusimo, kateri ogenj bomo lažje prižgali. Ognju z mahanjem 

pahljače dovajamo več kisika in plamen se poveča. 

 

Ogenj nato zakurimo s pomočjo vžigalic. Ko se ogenj razgori, poskusimo prižgati sveže, mokre in 

trhle veje ter primerjamo, kako gorijo.  

Me gorenjem poskušamo v kozarec ujeti saje, ki jih nato opazujemo skupaj s pepelom, ki nastane. 

Razlaga: Med gorenjem pogosto nastaja dim, ki je sestavljen iz drobnih delcev, ki niso popolnoma 

zgoreli (Taylor, 1994). 

 

Izdelamo ogljene vate: V očiščeno pločevinko s pokrovom postavimo več kosov vate. V dno 

pločevinke izvrtamo luknjico in pločevinko s pokrovom navzdol postavimo nad ogenj. Ko skozi 

luknjico nehajo uhajati plini, ki gorijo, pločevinko varno odstranimo in ohladimo.  

Kosi vate so počrneli in ob prižigu hitro zagorijo in počasi gorijo (Thompson, 2012). 

 

Razlaga: Ogenj začne goreti, ko je vnetljiv material z zadostno količino vira kisika izpostavljen viru 

toplote. Pri gorenju se sproščajo plini, ki tvorijo plamen. Ko vsi plini pogorijo, se vnetljiv material 

spremeni v oglje. To je skoraj čisti ogljik, ki rdeče žari, se hitro vname in počasi gori. Vato smo v 

pločevinko zaprli, da bi preprečili dostop kisika. Tako vata ni zagorela in ni razpadla v pepel. V njej 

je ostal le skoraj čisti ogljik.  Zgoreli so le plini, ki so ušli skozi luknjico na vrhu. (Taylor, 1994). 

 

Ogljene vate poskusimo prižgati na različne načine, z vžigalicami, vžigalnikom, kresilom in  lupo (z 

vpijanjem sončne svetlobe se vata segreva). S prižgano vato nato poskusimo prižgati manjši kup 

dračja. Eno vato pustimo, da zgori do konca in opazujemo, kaj po gorenju ostane. 

Razlaga: Ostane le še mehak prah – pepel. Sestavljen je iz kemikalij v lesu, ki ne gorijo  (Taylor, 

1994). 

Čez ogenj nato postavimo kotliček in opazujemo, kaj se bo zgodilo. Pri gorenju se je porabil ves 

kisik in ogenj je zato ugasnil. 

Učence spodbudim z vprašanji: Kaj se kje zgodilo? Zakaj je ogenj ugasnil? 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  
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6.  naloga: Katere tri elemente potrebujemo, da lahko zanetimo ogenj? 

 

Učence nato spodbudim še z vprašanji: Kaj pa pri gorenju nastane? 

Iz ognja previdno vzamemo gorečo trsko in jo zapremo v kozarec za vlaganje. Še enkrat opazujemo, 

kako trska ugasne, ko je porabila ves kisik. Nato učencem naročim, da vzamejo še eno trsko in jo 

počasi spuščajo v odprt kozarec. Ko pride trska do dna kozarca, ugasne. Zakaj? Kaj še opazite na 

stenah kozarca? Kaj čutite, če se kozarca dotaknete? 

 

Razlaga: Na dnu kozarca se je ujel ogljikov dioksid, ki pogasi plamen. Na robu kozarca lahko 

opazimo kapljice vode. Pri popolnem gorenju namreč nastaneta ogljikov dioksid in voda. 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  

7. naloga: Spomni se na poskus z gorečo trsko v kozarcu. Kateri dve snovi, ki smo ju opazili v 

kozarcu, nastaneta pri gorenju? Kaj pa se ob gorenju še sprošča? 

 

Viri 

Štajdohar, I., Zupan, G. (2003). Tabornikov priročnik. Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije 

Taylor, K., (1994). Toplota. Ljubljana: DZS  

Thompson, G. (19. december 2012). DIY Emergency Fire Starter (Char Cloth) [Video]. Pridobljeno 

s https://www.youtube.com/watch?v=8Makaciz3Xc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8Makaciz3Xc
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3.3.4 Tematski sklop 4: Taborniški kruh 

a) Kratek opis dejavnosti 

Učenci so najprej ponovili in se pogovorili o zmeseh in čistih snoveh. Ogledali so si nekaj dni 

prej pripravljeno testo, ki se je že posušilo in razmišljali o tem, ali lahko to testo ločijo nazaj 

na osnovne sestavine. Pregledali so recept, kaj so osnovne sestavine in kakšen je postopek 

priprave, nato pa so učenci po skupinah zamesili testo, ki so ga nato odnesli s seboj v gozd, 

kjer so pripravili ognjišče. Učenci so si v gozdu poiskali primerne palice, na katere so ovili 

testo, ga spekli nad ognjem ter pojedli. 

 

 

Slika 10: Priprava testa 

Vir: Lasten arhiv 
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Slika 11: Peka taborniškega kruha 

Vir: Lasten arhiv 

 

b) Evalvacija 

Glavni pozitivni vidiki 

Aktivnosti so bile primerne stopnje zahtevnosti, učenci so razumeli in sledili mojim 

navodilom. Aktivnosti so bile za vse učence nove, saj so mi v polstrukturiranem intervjuju  

(Priloga 13) povedali, da nikoli niso sami zamesili kruha in si ga nato spekli nad ognjem. 

Peka kruha je bila učencem poleg kurjenja ognja najzanimivejša. Povedali so mi, da jim je 

bilo zanimivo to, da so si lahko sami zamesili in spekli kruh, in seveda to, da so ga lahko po 

koncu aktivnosti tudi pojedli. 

Opazovalci so zabeležili, da so učenci izkazali zanimanje in motiviranost za pripravo testa 

takoj, ko so izvedeli, da si bodo kruh lahko spekli na ognju. Posamezniki so izkazali 

zanimanje za recept, saj so ga poleg skupnega branja prebrali še samostojno. Pri pripravi testa 

so dobro sodelovali in vsak si je želel mesiti maso. Opazovalci so zapisali tudi, da so bili 

nasmejani in da jim je bilo gnetenje testa zabavno, kar je opazno tudi na Sliki 10. Predvsem 

to, da so imeli po mešanju umazane in lepljive roke. Pri pogovoru o zmesi in njenem 

ločevanju so izkazali predznanje, ki je bilo razvidno že v preverjanju predznanja, kjer so 

najbolje odgovarjali ravno na vprašanje o zmeseh. Pri peki kruha nad ognjem so bili vztrajni, 
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prav tako pa so opazovalci opazili tudi, da so iskali rešitve, kako bi naredili stojalo za palico s 

testom, zato da jim je ne bi bilo treba palice ves čas držati. 

 

Zaznane težave 

Pred začetkom dejavnosti me je učiteljica tega razreda opozorila na higieno rok in naj maso za 

kruh pripravljajo v učilnici, kjer se bodo potem lahko temeljito umili. To je bil razlog, da smo 

pol ure te dejavnosti preživeli v učilnici in ne ob ognjišču, kot je bilo načrtovano. Spremembe 

v razpoloženju zaradi tega opazovalci niso zaznali, učenci pa so tudi vedeli, da gredo, ko 

končajo s testom, k ognjišču. Kot sem zapisala že v prejšnjem podpoglavju, so bili pri peki 

kruha zelo osredotočeni na svoje delo in niso ves čas zbrano sledili pogovoru in razlagi. 

Po končani dejavnosti me je učiteljica opozorila tudi na varnostne standarde pri delu z živili, 

saj masa ni bila pripravljena v kuhinji in ne moremo zagotovo vedeti, če so si vsi učenci kruh 

spekli dovolj in je možno, da je kdo jedel surovo hrano. Povedala mi je, da zaradi tega na 

šolskem blogu ne bo objavila slik, na katerih otroci pečejo kruh, saj bi lahko imeli težave s 

starši. Ob tem sem se naučila, kako pomembno je, da upoštevam vse varnostne predpise, 

sploh pri hrani, na katero smo učitelji mogoče manj pozorni, ker jo pri rednem pouku redko 

uporabljamo kot pripomoček ali sredstvo za doseganje ciljev. Ena od rešitev bi lahko bila, da 

bi staršem že vnaprej natančno predstavila, kaj bodo otroci v šoli v naravi delali in tako dobila 

njihovo mnenje o peki hrane na odprtem ognjišču. Druga rešitev pa bi bila, da bi testo, ki so 

ga otroci pripravili, predali kuharicam, ki bi ga spekle v pečici, sveže spečen kruh pa bi si 

nato učenci le popekli nad ognjem. 

Kot sem zapisala že v prejšnjem podpoglavju, je učencem prižiganje ognja vzelo več časa, kot 

je bilo načrtovano, zato so se vse aktivnosti zamaknile, program šole v naravi pa je bil 

prenatrpan, da bi lahko prevzela še kakšen termin. Obvezno so morali opraviti vaje za 

kolesarski izpit, saj te možnosti v šoli nimajo. Zaradi tega je zmanjkalo časa, da bi na ognju 

segreli slano vodo in jo poskusili ločiti na vodo in sol. Ker smo se o tem že pogovarjali na 

preverjanju predznanja in sem učencem povedala, da bomo to preizkusili na ognju, so me o 

tem tudi povprašali in s tem izkazali zanimanje za postopek ločevanja. Ker jim tega ni uspelo 

praktično preizkusiti, smo se o tem le pogovorili. 

 

a. Doseganje ciljev 

Pri tematskem sklopu TABORNIŠKI KRUH sem skozi praktično delo in sprotno preverjanje 

znanja (Priloga 3) preverjala cilje iz Tabele 5. Učenci so dosegli 3 cilje, 3 pa so dosegli le 

delno, saj nam je za izvajanje preizkusa zmanjkalo časa. 1. cilj so dosegli, ko so med peko 
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kruha primerjali surovo in pečeno maso; 2. cilj so dosegli, ko so pripravljali maso za kruh; 3. 

cilj sem preverjala z 8. nalogo na sprotnem preverjanju znanja. 4., 5. in 6. cilj so delno dosegli 

s pogovorom o postopku ločevanja slane vode na vodo in sol. 

Tabela 5: Cilji pri tematskem sklopu TABORNIŠKI KRUH 

 Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. Dokažejo, da segrevanje povzroča spremembe lastnosti 

snovi. 
   

2. Opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so snovi 

zgrajene iz delcev/gradnikov. 
   

3. Razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi.    

4. Prikažejo, da se zmesi lahko ločijo na različne načine in 

da nekatere zmesi težko ločimo na sestavine.  
   

5. Razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na 

razlikah v lastnostih snovi v zmesi. 
   

6. Spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi.     

 

b. Analiza odgovorov na vprašanja pri sprotnem preverjanju znanja 

Učenci so na osmo vprašanje o zmeseh zelo dobro odgovarjali, saj so povprečno dosegli 

91,67 % vseh točk. Dobro znanje so izkazali že na preverjanju predznanja. 12 učencev (75 %) 

je ustrezno zapisalo, da je masa za taborniški kruh zmes, ker je sestavljena iz več snovi: vode, 

moke in soli. 4 učenci (25 %) so ustrezno zapisali, da je masa za kruh zmes, a so zapisali 

pomanjkljivo obrazložitev. 

 

 

Graf 4: Analiza odgovorov tematskega sklopa 4 pri sprotnem preverjanju znanja v odstotkih  
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c. Situacijski interes 

Zunanji ocenjevalci so s pomočjo opazovalnih obrazcev ocenili, da so učenci aktivno 

sodelovali pri skupinskem delu, vključevali so se v pogovor, a niso postavili veliko dodatnih 

vprašanj. Na vprašanje: »Ali te zanima, kako si lahko na ognju spečeš taborniški kruh?« so na 

lestvici od 1 (sploh me ne zanima) do 5 (zelo me zanima) povprečno odgovorili s 4,5, kar je 

skupaj s prižiganjem ognja najvišji povprečni rezultat. Ponovno nihče ni obkrožil manj kot 3. 

 

c) Učna priprava 

TEMATSKI 

SKLOP 
TABORNIŠKI KRUH 

PROSTOR ob ognjišču 

METODE praktično delo, razlaga, demonstracija 

OBLIKE skupinsko delo, frontalno delo 

PRIPOMOČKI sol, moka, voda, plastične posode 

TRAJANJE 45 min 

UČNI CILJI: 

˗ dokažejo, da segrevanje povzroča spremembe lastnosti snovi; 

˗ opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so snovi zgrajene iz delcev/gradnikov; 

˗ razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi; 

˗ prikažejo, da se zmesi lahko ločijo na različne načine in da nekatere zmesi težko ločimo na 

sestavine;  

˗ razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na razlikah v lastnostih snovi v zmesi; 

˗ spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi. 

VSEBINA 

Ker jim je uspelo vzdrževati ogenj, jim predam recept za taborniški kruh – twist. 

*Izpolnijo Situacijski interes za učence (Priloga 10). 

 

Tabornikovo sporočilo (Priloga 2): 

Recept za taborniški kruh – twist: 

 

Za 10 taborniških kruhkov: 

0, 5 kg moke, 

voda, 

sol po okusu. 

 

Iz moke, vode in soli zgnetemo testo, podobno kot za kruh. Testo pustimo nekaj minut počivati, v tem 
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času pa v bližnjem grmovju narežemo 5 za palec debelih in 2 m dolgih ravnih palic ter zakurimo na 

odprtem ognjišču. 

Testo razrežemo na kose in jih oblikujemo v 30 cm dolge svaljke. Na konec oguljene palice spiralno 

ovijemo testo. Kruh na palici pečemo ob odprtem ognju približno 5 minut, da postane lepo zapečen 

(ne ožgan). 

Ko je kruh pečen, ga snamemo s palice in pojemo! 

Pa dober tek! 

Tabornik 

 

Učenci po skupinah s pomočjo recepta izdelajo maso za kruh. Ko je masa pripravljena, jih 

spodbudim z vprašanji: Ali lahko to maso sedaj ločimo nazaj na moko, vodo in sol? Kako bi to 

storili? Kaj pa če bi zmešali le vodo in sol? Kako bi ju lahko ločili? Zakaj ju sploh lahko ločimo? V 

čem se razlikujeta, da nam to lahko uspe? 

*S seboj prinesem en kos testa, ki se je že posušil, da lahko preizkusijo, ali ga sedaj lahko ločijo 

nazaj na moko in sol. 

Razlaga: Mešanico več snovi imenujemo zmes. Masa za »twist« je torej zmes iz čistih snovi: moke, 

vode in soli. Zmes je tudi slana voda (Furlan idr., 2004). 

 

Učence spodbudim, da slano vodo postavimo v kotliček nad ogenj, tako da bo voda izparela, ostala 

pa bo le sol. Kaj pa bi lahko naredili, da bi ostala tudi voda, ki ni slana? Ko gre za preživetje, 

potrebujemo veliko vode in lahko jo pridobimo tudi iz morske vode. 

Učencem naročim, naj kotliček pokrijejo s krpo tako, da pazijo, da ne bi zagorela. Vodo pustimo 

vreti, ta čas pa si spečemo naš taborniški kruh. Kaj se je sedaj zgodilo z zmesjo? Ali jo lahko ločimo 

nazaj na čiste snovi? Zakaj ne? 

Razlaga: Zaradi segrevanja se je zgodila sprememba snovi. Sprememba je neobrnljiva, saj iz 

pečenega kruha ne moremo dobiti nazaj moke, vode in soli (Bajd, Devetak in Kralj, 2004). 

 

 Ko pojemo, previdno odstranimo kotliček in pustimo, da se ohladi. Med tem pogasimo in 

pospravimo ognjišče. Ko je vse pospravljeno, pogledamo v kotliček in primemo krpo. Kaj se je 

zgodilo? Kaj je ostalo v kotličku in kaj se je ujelo v krpo? Ali lahko krpo ožamemo v kozarček? 

 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  

8. naloga: Ali je masa za taborniški kruh zmes? 
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Viri 

Furlan, I., Jerman, R., Klanjšek Gunde, M., Kolman, A., Mati Djuraki, D., Ocepek, R., Pintar, D., 

(2003). Naravoslovje 7: 7. razred devetletke. Ljubljana: Rokus 

Bajd, B., Devetak, I., Kralj, M. (2004). Naravoslovje 7. Naravoslovje za 7. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Modrijan 

 

3.3.5 Tematski sklop 5: Pridobivanje in filtriranje vode 

a) Kratek opis dejavnosti 

Učenci so po skupinah najprej v okolici doma postavili nadzemne sončne destilarne. Vsaka 

skupina je uporabila različne rastline. Nato so si ogledali umazano vodo v plastenki in 

ponovili temo zmesi ter razmišljali o onesnaževanju vode in njenih posledicah ter kako bi 

lahko v naravi prefiltrirali vodo. Nato so ob gozdni meji na makadamski poti dobili navodila 

za izdelavo filtra za vodo. V skupinah so si razdelili delo in se lotili nabiranja materiala. Ko so 

nabrali material, so ga v posodi najprej razvrstili glede na prepustnost, potem pa so material 

dodajali v filter, v katerega so na koncu nalili umazano vodo. Učenci so nato primerjali svoje 

kozarce s prefiltrirano vodo in se pogovorili o učinkovitosti svojih filtrov. Po koncu šole v 

naravi so šli preverit še vsak svojo nadzemno sončno destilarno – vodna para, ki izhlapeva iz 

listov rastlin, se ujame v plastični vrečki, ki jo ovijemo okoli rastline (Slika 12). 
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Slika 12: »Sončna destilarna« 

Vir: Lasten arhiv 

 

 

Slika 13: Material za filtriranje vode 

Vir: Lasten arhiv 
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Slika 14: Filtri za vodo 

Vir: Lasten arhiv 

 

b) Evalvacija 

Pozitivni vidiki 

Aktivnosti tematskega sklopa so bile primerne stopnje zahtevnosti. Učenci so razumeli in 

sledili mojim navodilom. Razredna klima je bila še vedno sproščena. Večina učencev (87,5 

%) je v polstrukturiranem intervjuju (Priloga 13) povedala, da so vodo že filtrirali, a v 

razredu, kjer jim je material priskrbela učiteljica.  

Nikoli pa filtra niso izdelovali v naravi in tako, da so morali sami poiskati material in se nato 

odločiti, kaj bodo uporabili. Izpostavila bi tudi to, da so morali učenci potem, ko so nabrali 

material, tega razvrstiti glede na prepustnost. Vsaka skupina se je pogovorila in samostojno 

odločila, v kakšnem zaporedju bodo material razvrstili v plastenko, da se bo voda najbolj 

učinkovito prefiltrirala. Učenci so nato primerjali prefiltrirano vodo in razmišljali, zakaj se 

razlikuje v stopnji čistosti in kako je na to vplivala razvrstitev materiala v plastenki. Učence je 

zanimalo, kako uporabiti stvari, ki jih ima izletnik po navadi s seboj, npr. da lahko za najmanj 

prepusten material uporabijo povoje iz prve pomoči, ki naj bi jo imel vsak izletnik s seboj, in 

ne vate oz. materiala, ki ga po navadi ne nosimo s seboj na izlet. Pogovorili smo se tudi o 

oporečnosti prefiltrirane vode, da jo je nujno potrebno še prekuhati, predstavila pa sem jim 

tudi posebne šumeče tablete za prečiščevanje vode.  

Učenci so izkazali problemsko razmišljanje, ko so sami predlagali, da pri izdelovanju 

nadzemnih sončnih destilarn uporabimo različne rastline, da bodo lahko primerjali, pri kateri 

bodo pridobili več vode. En deček pa je tudi sam izpostavil, da listi ne smejo biti rjavi, saj to 
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pomeni, da so že posušeni in v takem primeru ne poteka fotosinteza in vode ne bomo 

pridobili. Dva učenca sta v polstrukturiranem intervjuju pri vprašanju, kaj so se novega 

naučili, izpostavila, da to, da lahko iz listov pridobiš vodo. 

 

Zaznane težave 

Zaradi natrpanega urnika šole v naravi in še neizvedenih programov je vodstvo šole v naravi 

skrajšalo ta tematski sklop, zato podzemne sončne destilarne niso izdelovali. 

Pri reševanju sprotnega preverjanja znanja se je izkazalo, kako pomembno je, da učenci vidijo 

končen rezultat preizkusa, saj rezultata nadzemne sončne destilarne niso videli do zadnjega 

dneva, zato se je tudi pokazala razlika v dosežku pri tej temi med sprotnim preverjanjem in 

končnim preverjanjem znanja. Dokler učenci niso videli rezultata, tega znanja niso znali 

povezati z novo situacijo, v tem primeru s kroženjem vode v naravi. 

 

a. Doseganje ciljev 

 

Tabela 6: Cilji pri tematskem sklopu PRIDOBIVANJE IN FILTIRANJE VODE 

 Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. Razložijo procese, ki potekajo pri kroženju vode v 

naravi. 
   

2. Utemeljijo pomen vode za življenje in napovejo 

posledice omejenosti vodnih zalog. 
   

3. Prepoznajo in opišejo onesnaževalce površinskih voda 

in podtalnice ter pojasnijo posledice onesnaževanja. 
   

4. Opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so snovi 

zgrajene iz delcev/gradnikov. 
   

5. Razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi.    

6. Razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na 

razlikah v lastnostih snovi v zmesi. 
   

7. Spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi.    

8. Spoznajo, da čiste snovi v zmesi ohranijo svoje 

lastnosti. 
   

 

Pri tematskem sklopu PRIDOBIVANJE IN FILTIRANJE VODE sem skozi praktično delo in 

sprotno preverjanje znanja (Priloga 3) preverjala cilje iz Tabele 6. 1. cilj so dosegli, ko so 

opazovali in opisali rezultate nadzemne sončne destilarne, cilj pa sem preverjala tudi z 9. 
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nalogo na sprotnem preverjanju znanja. 2. in 3. cilj so dosegli ob pogovoru o pomenu vode za 

življenje ter njenem onesnaževanju. 4. in 5. cilj so dosegli, ko so ponovili znanje o snoveh, ko 

so opazovali umazano vodo. 6., 7. in 8. cilj so dosegli, ko so umazano vodo vlili v filter in so 

se na različnih nivojih filtra ujeli različni delci. 

 

b. Analiza odgovorov na vprašanja pri sprotnem preverjanju znanja 

Pri reševanju 9. naloge, kjer so morali učenci s puščicami nakazati in opisati kroženje vode na 

Zemlji, so vsi učenci izkazali osnovno razumevanje o kroženju vode, saj so vsi kroženje vode 

ustrezno nakazali s puščicami. 6 učencev (37,5 %) pa je kroženje vode tudi ustrezno opisalo. 

Je pa le 1 učenec označil, da lahko voda izhlapeva tudi iz rastlin. Najbrž zato, ker so rezultate 

nadzemne sončne destilarne pogledali šele ob koncu šole v naravi, nalogo pa so reševali prej. 

 

 

Graf 5: Analiza odgovorov tematskega sklopa 5 pri sprotnem preverjanju znanja v odstotkih 

 

c. Situacijski interes 

Zunanji ocenjevalci so s pomočjo opazovalnih obrazcev ocenili, da so pri postavitvi 

nadzemne sončne destilarne učenci aktivno sodelovali, dobro sodelovali pri pogovoru, a niso 

zastavljali dodatnih vprašanj. Pri filtriranju vode pa so učenci od vseh dejavnosti najbolj 

aktivno sodelovali pri skupinskem delu, dobro so se vključevali v pogovor in postavili malo 

dodatnih vprašanj. Na vprašanje: »Ali te zanima, kako lahko v naravi prefiltriraš vodo?« so na 

lestvici od 1 (sploh me ne zanima) do 5 (zelo me zanima) povprečno odgovorili s 4,3. 

Ponovno nihče ni obkrožil manj kot 3. 
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c) Učna priprava 

TEMATSKI 

SKLOP 
PRIDOBIVANJE IN FILTRIRANJE VODE 

PROSTOR ob gozdu 

METODE praktično delo, razlaga, pogovor 

OBLIKE delo v skupinah, frontalno delo 

PRIPOMOČKI 
plastenke, vata, paket prve pomoči, oglje, pesek, majhni in večji kamni, 

polivinil, lončki, večja posoda, sol, voda 

TRAJANJE 75 min 

UČNI CILJI: 

˗ razložijo procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi; 

˗ prikažejo, da se snovi na Soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo; 

˗ utemeljijo pomen vode za življenje in napovejo posledice omejenosti vodnih zalog; 

˗ prepoznajo in opišejo onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter pojasnijo posledice 

onesnaževanja; 

˗ opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so snovi zgrajene iz delcev/gradnikov; 

˗ razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi; 

˗ prikažejo, da se zmesi lahko ločijo na različne načine in da nekatere zmesi težko ločimo na 

sestavine;  

˗ spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi;  

˗ spoznajo, da čiste snovi v zmesi ohranijo svoje lastnosti. 

 

VSEBINA 

Učencem predam novo tabornikovo sporočilo (Priloga 2): 

 

Mmmmm, je dober ta taborniški kruh, kajne?! Bili ste zelo aktivni in najbrž ste tudi že žejni. A kaj bi 

storili, če bi se izgubili, vode, ki ste jo prinesli s seboj, pa bi vam zmanjkalo? Od kod bi lahko dobili 

vodo, primerno za filtriranje in prečiščevanje? Pomagajte si s predmeti v škatli in raziščite! 

Tabornik 

 

Učence najprej spodbudim k pogovoru: 

Ali lahko preživimo brez vode? Koliko časa bi zdržali brez vode? Kje vse okoli nas je voda? 

Prav tako jih spodbudim, da ponovijo, kaj se je zgodilo z vodo v kotličku.   

 

Učence razdelim v tri skupine. 
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1. skupina: pridobivanje vode iz zemlje (podzemna sončna destilarna) 

Razlaga: Pri podzemni sončni destilarni vodo pridobivamo iz tal, ki vsebujejo vlago. 

Izkopljemo približno meter široko in 60 cm globoko jamo in na dno postavimo skodelico. 

Jamo nato pokrijemo  s plastično folijo in jo okoli jame pričvrstimo s kamni. Na sredino 

jame postavimo en kamen tako, da se folija ugrezne približno 40 cm in visi točno nad 

skodelico. Vlaga iz zemlje se bo utekočinjala na spodnji strani folije in bo kapljala v 

skodelico (Grylls, 2013). 

2.  in 3. skupina: nadzemna sončna destilarna 

Ob robu gozda postavijo več sončnih destilarn. 

Razlaga: Tudi nadzemna sončna destilarna deluje po načelu utekočinjanja. Vodna para, ki 

izhlapeva iz listov rastlin, se ujame na hladni plastični vrečki, ki jo ovijemo okoli rastline. 

Vrečko postavimo na Sonce. Voda iz listov izhlapeva in se v vrečki utekočini (Grylls, 

2013). 

 

Učencem povem, da morajo destilarne za dan ali dva pustiti, da se nabere voda. Ta čas bomo po 

skupinah izdelali filter za vodo. Pokažem jim umazano vodo in jih spodbudim z vprašanji: Je to 

zmes? Katere snovi so v tej umazani vodi? Kdaj je voda onesnažena? Kaj povzroča onesnaževanje 

vode? Kdaj je voda pitna?  

*Izpolnijo Situacijski interes za učence (Priloga 10). 

 

Razlaga in navodila: Če je voda motna, postana, blatna ali smrdeča, jo je potrebno filtrirati. 

Pomagamo si lahko s plastenko za vodo, večino drugega materiala pa lahko najdemo v naravi. 

Plastenki odrežemo dno in naredimo luknjico v pokrovček. Čisto na dno, najbližje ob pokrovčku, 

lahko damo vato ali povoj (če imamo to s seboj v prvi pomoči) ali kos blaga, nato pa napolnimo 

plastenko z različnim filtrirnim materialom tako, da je najmanj grob material na dnu. Najprej 

vsujemo nekaj peska, potem majhne kamenčke in večje kamne. Dodamo lahko tudi koščke oglja iz 

ognjišča in tako vodi odstranimo nekaj strupenih snovi in neprijetnih vonjav, prav tako lahko 

dodamo vejice iglavcev (Grylls, 2013). 

 

Učenci po skupinah izdelajo filtre in prefiltrirajo umazano navadno vodo in umazano slano vodo. 

Kako je pri filtriranju vode pomagala posamezna plast filtra? Kako bi iz zmesi ločili samo večje 

kamne ali pesek?  

 Ali je sedaj voda pitna? Ali bi takšno filtriranje vode delovalo tudi pri slani vodi? Zakaj ne? Kako 

jo lahko še razkužimo, ko jo prefiltriramo? 

Razlaga: Najpreprostejša metoda za razkuževanje vode je prekuhavanje. Je zelo učinkovita, saj 

uniči vse naravne organizme. Voda naj vre vsaj 5 minut. Ker ob vrenju izgubi kisik, jo nato 
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prelivamo iz posode v posodo, da se spet oksidira (Beattie, 2011). 

 

Ko končamo s filtri, gremo pogledat naše destilarne. Učence spodbudim, da povedo, kaj se je 

zgodilo in zakaj. Spodbudim jih, da opažanja iz današnjih aktivnosti vključijo v opis kroženja vode 

na Zemlji. 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  

9. naloga: Na sliki s puščicami in besedami prikaži, kako kroži voda. 

 

Slika : Kroženje vode 

Vir: http://tecemivodica.blogspot.si/ 

Viri 

Grylls, B. (2013). Preživetje v naravi. Popolni vodnik za bivanje na prostem. Tržič: Učila 

International 

Beattie, R. (2011). Kako preživeti v naravi. Od priprave nahrbtnika do srečne vrnitve domov. 

Ljubljana: Tehniška založna Slovenije 

Teče mi, teče mi vodica. (b.d.) Pridobljeno s http://tecemivodica.blogspot.si/ 
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3.3.6 Tematski sklop 6: Signaliziranje Morsejeve abecede 

a) Kratek opis dejavnosti 

Učenci so najprej prejeli sporočilo, kodirano v Morsejevi abecedi, ki so ga morali s pomočjo 

ključa dešifrirati. Ko jim je uspelo, smo se pogovorili o Morsejevi abecedi, nato pa so prejeli 

novo tabornikovo sporočilo, ki jih je spodbudilo, da v okolici poiščejo skrita svetila, nato pa 

se preizkusijo v oddajanju Morsejeve abecede v temi. Ko so našli svetila, so jih najprej 

preizkušali, kako močno in kako daleč svetijo, opazovali so razlike med snopi svetlobe in 

smerjo širjenja svetlobe. Opazovali so okolico z ugasnjenimi svetili, nato pa so ugotavljali, 

kaj vse vidijo, če jih prižgemo in zakaj. Nato so se v parih preizkusili v oddajanju Morsejeve 

abecede. Ko so si izmenjali prva sporočila, so prejeli še ogledala in razmišljali, kako bi si 

sporočila predajali okoli vogalov hiše. Poleg ogledal so preizkusili še lupo, papir in 

aluminijasto folijo. 

 

 

Slika 15: Signaliziranje s svetilkami 

Vir: Lasten arhiv 

 

b) Evalvacija 

Glavni pozitivni vidiki 

Aktivnosti zadnjega sklopa v 2. dnevu so bile primerne stopnje zahtevnosti, učenci niso imeli 

težav z razumevanjem in so sledili mojim navodilom. Razredna klima je ostala sproščena. 

Učenci so ob začetku sklopa povedali, da Morsejeve abecede ne poznajo, zato so zanjo 

izkazali zanimanje.  
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Četudi šole v času rednega pouka izvajajo pouk na prostem, se to vedno izvaja v 

dopoldanskem času, zato prave priložnosti za praktične preizkuse v temi nimajo. V tem 

tematskem sklopu so lahko učenci na konkretnem primeru preizkusili, v kakšnih okoliščinah 

predmet lahko vidijo, opazovali so lahko snope svetlobe, kako daleč sežejo in kam se širijo. 

Učenci so lahko primerjali in razvrščali svetila različnih oblik z različnimi svetlobnimi snopi. 

Učenci so morali problemsko razmišljati, ko so morali ugotoviti, kako bi si lahko s pomočjo 

svetila in ogledala pošiljali kodirana sporočila v Morsejevi abecedi okoli vogalov. Po 

preizkušanju so sami prišli do ugotovitve, v kakšnem položaju mora biti ogledalo, da lahko 

vidijo sporočilo. Ob pogovoru so ugotovili tudi, da se svetloba ob stiku z gladko površino 

odbije, saj si s papirjem in aluminijasto folijo niso mogli pomagati. Še preden so poskusili z 

lupo, pa so spoznali, da se svetloba ne bo odbila, ampak bo prešla skozi lupo. Ko so opazovali 

svetlobni žarek, so opazili, da se je žarek svetlobe zlomil.  

Ko so ugotovili ustrezen položaj ogledala, so si pošiljali kratke besede v Morsejevi abecedi. 

Pri polstrukturiranem intervjuju (Priloga 13) so prepoznali tudi nekaj črk v Morsejevi 

abecedi. 

 

Zaznane težave 

V tem sklopu je bilo zaradi teme učence težje nadzorovati, zato mi je njihova učiteljica 

pomagala vzdrževati red in disciplino. Ob koncu posamezne aktivnosti, ko smo se zbrali, je 

bilo težje voditi pogovor, saj se med seboj nismo dobro videli, učenci pa so se večkrat 

pritožili, da jim nekdo sveti v oči. 

Proti koncu sklopa je začelo tudi rahlo deževati in učencem je hitro padla motivacija in 

koncentracija, zato smo čas, ko so si predajali sporočila, skrajšali in se predčasno vrnili v 

dom. 

 

a. Doseganje ciljev 

Pri tematskem sklopu SIGNALIZIRANJE MORSEJEVE ABECEDE sem ob praktičnem delu 

in sprotnem preverjanju znanja (Priloga 3) preverjala cilje iz Tabele 7. 1. cilj so učenci 

dosegli, ko so preizkušali različna svetila, preverila pa sem ga tudi z nalogo 11 na sprotnem 

preverjanju znanja. 3. cilj sem preverjala z nalogo 10 na sprotnem preverjanju znanja. 4. in 5. 

cilj so dosegli, ko so oddajali Morsejevo abecedo s pomočjo ogledala, papirja in aluminijaste 

folije okoli vogalov hiše. 6. cilj so dosegli, ko so preizkušali različna svetila v temi in katere 

predmete lahko z njihovo pomočjo vidijo. 
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Tabela 7: Cilji pri tematskem sklopu SIGNALIZIRANJE MORSEJEVE ABECEDE 

 Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. Prikažejo, da se svetlobni žarki iz svetila širijo 

naravnost in na vse strani. 

   

2. Spoznajo, da svetloba posreduje sliko okolice in da so 

telesa vidna, ker oddajajo ali odbijajo svetlobo. 

   

3. Opredelijo pojme svetilo in osvetljeno telo.    

4. Spoznajo, da se svetloba na meji dveh snovi deloma 

odbije, deloma lomi. 

   

5. Spoznajo, da se pri odboju na hrapavi beli površini 

svetloba razprši, na gladki pa se odbije le v eno smer. 

   

6. Dokažejo, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih 

v naše oči. 

   

 

b. Analiza odgovorov na vprašanja pri sprotnem preverjanju znanja 

Učenci so pri 10. vprašanju o svetilih in osvetljenih telesih povprečno dosegli 75 % vseh točk. 

10 učencev (62,5 %) je doseglo vse točke, 4 učenci (25 %) so ustrezno zapisali le, kaj je 

svetilo, 2 učenca (12,5 %) pa na vprašanje nista odgovorila. Pri 11. vprašanju, kjer so morali s 

puščicami zarisati smer širjenja svetlobe, pa so povprečno dosegli 87,5 točke. 2 učenca (12,5 

%), ki pri 11. vprašanje nista dobila točk, nista razumela, kaj naloga od njiju zahteva. 

 

 

Graf 6: Analiza odgovorov tematskega sklopa 6 pri sprotnem preverjanju znanja v odstotkih 
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c.  Situacijski interes 

Zunanji ocenjevalci so s pomočjo opazovalnih obrazcev ocenili, da so učenci aktivno 

sodelovali pri skupinskem delu, dobro so se vključevali v pogovor, a niso postavljali vprašanj. 

Na vprašanje: »Ali te zanima, kako se lahko na različne načine sporazumevaš z Morsejevo 

abecedo?« so na lestvici od 1 (sploh me ne zanima) do 5 (zelo me zanima) povprečno 

odgovorili s 4,4. Ponovno nihče ni obkrožil manj kot 3. 

 

c) Učna priprava 

TEMATSKI 

SKLOP 
SIGNALIZIRANJE MORSEJEVE ABECEDE 

PROSTOR okolica hiše CŠOD  

METODE praktično delo, pogovor, razlaga 

OBLIKE skupinsko delo, delo v parih, individualno delo, frontalno delo 

PRIPOMOČKI 
različne svetilke, ključ Morsejeve abecede, ogledala, grob bel papir, lupe, 

aluminijasta folija 

TRAJANJE 90 min 

UČNI CILJI: 

˗ prikažejo, da se svetlobni žarki iz svetila širijo naravnost in na vse strani; 

˗ spoznajo, da svetloba posreduje sliko okolice in da so telesa vidna, ker oddajajo ali odbijajo 

svetlobo; 

˗ opredelijo pojme svetilo in osvetljeno telo; 

˗ spoznajo, da se svetloba na meji dveh snovi deloma odbije, deloma lomi; 

˗ spoznajo, da se pri odboju na hrapavi beli površini svetloba razprši, na gladki pa se odbije le 

v eno smer; 

˗ dokažejo, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči. 

VSEBINA 

Učencem povem, da je tabornik zanje zopet pustil kratko sporočilo. Vendar je sporočilo napisal v 

Morsejevi abecedi, torej ga morajo s pomočjo ključa dešifrirati. 

Postavim vprašanja: 

˗ Kaj je to Morsejeva abeceda? Kdo jo je razvil? 

˗ Zakaj se jo uporablja? 

Razlaga: Morsejeva abeceda je kodiranje črk, številk in ločil s pomočjo kombinacije dolgih in 

kratkih znakov. Razvil jo je izumitelj telegrafa Samuel Morse. Morsejeva abeceda se je uporabljala 

za komunikacijo preko telegrafa, z izumom radia pa tudi preko radijskih zvez. Do leta 1999 je bila v 
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uporabi v mornarici in vojski  (Morsejeva abeceda, b. d.). 

»Telegraf je električna naprava, ki z električnimi signali prenaša ali pa sprejema sporočila.« 

(Telegraf, b. d.). 

 

Učencem po skupinah razdelim ključ Morsejeve abecede (Priloga 5) in sporočilo (Priloga 2), ki je 

razrezano na več delov, tako da znotraj skupine najprej vsak sam dešifrira svoj del, nato pa 

sporočilo sestavijo skupaj. 

Kako bi vi ponoči / oddajali sporočila v / Morsejevi abecedi? 

Tabornik 

 

Ko dešifrirajo sporočilo se pogovorimo, kako bi lahko ponoči oddajali, nato jim predam novo 

tabornikovo sporočilo (Priloga 2): 

Tudi v temi se moramo znajti in se znati sporazumevati. Sedaj že poznate Morsejevo abecedo in da 

jo lahko oddajamo s svetili. Okoli hiše sem skril različna svetila. Nekatera svetijo, druga so 

ugasnjena. Poiščite jih brez pomoči drugih svetil in preizkusite, kako se lahko ponoči 

sporazumevate brez zvoka. 

Tabornik 

 

Učenci poiščejo različne svetilke. Postavimo se v vrsto in na določeni razdalji prižgemo svetilke. 

Učence spodbudim, da razmišljajo in opazujejo: Kaj opazite na tleh igrišča? Kako se snopi svetlobe 

razlikujejo? Kam se širi svetloba? Pokažite svetilo, osvetljeno telo, svetlobni curek in senco. 

Učencem naročim, naj ugasnejo svetilke in jih spodbudim, da opazujejo okolico. Kaj vse vidite brez 

svetlobe?  

Učencem nato naročim, naj prižgejo svetilke in opazujejo okolico. Kaj vse vidite sedaj? Zakaj? 

Kateri je najbolj oddaljeni predmet, ki ga še lahko vidite? 

Učence razdelim v pare ali manjše skupine in jih spodbudim, da preizkusijo različne svetilke in z 

njimi oddajo besedo v Morsejevi abecedi. Spodbudim jih, da jih preizkusijo, kako hitro lahko z 

njimi oddajajo in s katero svetilko se najbolje vidi na določeno razdaljo. Spodbudim jih, da svetilke 

razporedijo glede na ti dve spremenljivki. 

 

Kaj pa, če bi si morali predati sporočila okoli vogalov hiše? S čim bi si lahko poleg svetilke še 

pomagali? 

Učence spodbudim, da si oddajo besedo v Morsejevi abecedi še okoli vogalov. Poleg ogledala 

preizkusijo še z lupo, grobim belim papirjem, aluminijasta folijo in različno oblikovalnimi ogledali. 

S katerim predmetom ste si poleg svetilke še pomagali? Kako ste morali ogledalo držati? Zakaj? 

Kaj se zgodi s svetlobo pri ogledalu? Kaj se s svetlobo zgodi pri lupi in grobem belem papirju? 

Zakaj? 
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Razlaga: 

Svetila so telesa, ki oddajajo svetlobo. V naravi so to Sonce, zvezde in ogenj, pa tudi kresničke, 

plankton, nekatere ribe. Predmeti, ki jih svetila osvetljujejo, so osvetljeni predmeti. Predmet, ki ni 

svetilo, vidimo samo, če je osvetljen. Svetloba se mora iz predmeta odbiti v naše oko, da lahko 

predmet vidimo. Senca je neosvetljen prostor za osvetljenim predmetom. Kadar je površje 

določenega predmeta popolnoma gladko, se curek svetlobe odbije v določeni smeri. Takšen 

predmet je npr. zrcalo. Svetlobni curek se od zrcala odbije pod enakim kotom, kot vpade nanj. 

 

Naloga za preverjanje (Priloga 3):  

10. naloga: Kaj je svetilo in kaj osvetljeno telo? 

11. naloga: S puščicami nariši, kam se širi svetloba pri svetilih na fotografijah. 

 

Viri 

Bajd, B., Devetak, I., Kralj, M. (2004). Naravoslovje 7. Naravoslovje za 7. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Modrijan 
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3.3.7 Tematski sklop 7: Preverjanje znanja – strateška igra  

a) Kratek opis dejavnosti 

Učenci so se v skupinah igrali strateško igro »Uredi mojo parcelo«. Vsaka skupina je dobila 

mrežo svoje parcele (Priloga 8), ki jo je morala pokriti z različnimi površinami. Na listu z 

navodili (Priloga 6) so imeli učenci napisano, koliko je kvadrat določene površine vreden v 

točkah. Kvadrate površin so dobili z odgovarjanjem na vprašanja in izpolnjevanjem nalog 

(Priloga 7) pri vodjih igre. Cilj skupine je bil, da pokrije svojo parcelo z upoštevanjem 

navodil in omejitev tako, da bo imela na koncu največ točk. Skupina je morala ugotoviti 

strategijo postavitve, ki se jim je najbolj splačala, hkrati pa odgovarjati na vprašanja o 

vsebinah, ki so jih predelali prejšnji dan.  

 

 

Slika 16: Končni izdelek strateške igre 

Vir: Lasten arhiv 

b) Evalvacija 

Pozitivni vidiki 

Učenci so kljub obsežnim navodilom in nepoznani igri razumeli navodila in smisel strateške 

igre. Opazovalci so opazili, da so se po skupinah dobro organizirali, vse tri skupine so najprej 

naredile načrt in razmislile, katere surovine potrebujejo, nato pa določile vrstni red, kako bodo 

posamezniki hodili po surovine. Ker sva se z učiteljico po okolici premikali, so naju morali 

vedno znova iskati in tu so izkazali motivacijo za zmago, saj so ves čas tekli, da so naju čim 

prej našli. Tudi pri odgovarjanju na vprašanja so se zelo trudili, nekateri pa so bili tudi 

nervozni, saj so imeli močno željo po tem, da pripomorejo k uspehu skupine. Vsi učenci so 

bili ves čas igre aktivni, nihče ni posedal ali se poskušal kako drugače zamotiti.  
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Učenci so morali med igro problemsko razmišljati in ugotoviti, katere surovine in kateri 

položaj na igralni plošči jim prinese največ točk. Najprimernejša strategija in rešitev glavnega 

problema igre je uspela skupini deklic, ki so bile na preverjanju predznanja med 

najšibkejšimi, njihov situacijski interes pa je bil med najvišjimi med deklicami. 

Učenci so po koncu igre zelo dobro sprejeli rezultate, zmagovalna skupina pa jim je 

predstavila svojo strategijo. 

 

Zaznane težave 

Za dober nadzor igre je potrebnih več učiteljev, saj tisti, ki postavlja vprašanja in deli 

surovine, ne more nadzorovati dela skupin. V tem primeru smo pri igri sodelovali trije, dve 

sva postavljali vprašanja in delili surovine, tretji učitelj pa je nadzoroval in opazoval delo 

skupin. Pri večjem številu učencev bi pri deljenju surovin potrebovali še kakšnega učitelja, saj 

se je že v našem primeru zgodilo, da je moral kdaj kakšen učenec počakati, da je prišel na 

vrsto. 

 

a. Doseganje ciljev 

Tabela 8: Cilji pri tematskem sklopu Preverjanje znanja – STRATEŠKA IGRA 

 Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. V igri uporabijo strategijo, ki se jim zdi najprimernejša, 

in jo znajo utemeljiti. 

   

 

b.  Analiza odgovorov na vprašanja pri končnem preverjanju znanja 

Skozi igro so učenci dobili naključni 2 vprašanji iz vsakega tematskega sklopa, torej je vsak 

učenec odgovoril na 10 vprašanj. Učenci so na vprašanja pri končnem preverjanju znanja 

skozi strateško igro zelo dobro odgovarjali, povprečno so dosegli 89,7 % vseh točk.  
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Graf 7: Analiza odgovorov po tematskih sklopih na končnem preverjanju znanja v odstotkih 

 

c. Situacijski interes 

Situacijskega interesa pri končnem preverjanju znanja nisem opazovala. 

 

c) Učna priprava 

TEMATSKI 

SKLOP 
PREVERJANJE ZNANJA: STRATEŠKA IGRA 

PROSTOR okolica CŠOD 

METODE igra 

OBLIKE skupinsko delo, individualno delo 

PRIPOMOČKI igralna plošča, listki za različne površine, list z navodili, vprašanja in naloge 

TRAJANJE 60 min 

UČNI CILJI: 

˗ v igri uporabijo strategijo, ki se jim zdi najprimernejša in jo znajo utemeljiti.  

VSEBINA 

Učencem predam še zadnje tabornikovo sporočilo (Priloga 2): 

Čestitam! Preživeli ste dan v naravi in se preizkusili v veščinah preživetja v naravi. Sedaj 

pa me še zanima, koliko ste se naučili, zato sem za vas pripravil igro, kjer si boste s svojim 

znanjem postavili kotiček za preživetje v naravi. Pokažite svoje znanje in najdite svojo 

strategijo. Srečno! 

Tabornik 
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Uredi mojo parcelo se igra v skupinah in ni namizna igra. Vsaka skupina dobi mrežo svoje 

parcele (Priloga 8), ki jo mora pokriti z različnimi površinami. Na listu z navodili (Priloga 

6) imajo igralci napisano, koliko je kvadrat določene površine vreden v točkah. Kvadrate 

površin dobijo z odgovarjanjem na vprašanja in izpolnjevanjem nalog (Priloga 7) pri vodjih 

igre. Cilj skupine je, da pokrije svojo parcelo z upoštevanjem navodil in omejitev tako, da 

bo imela na koncu največ točk. Skupina mora ugotoviti strategijo postavitve, ki se jim 

najbolj splača, hkrati pa odgovarjajo na vprašanja o vsebinah, ki smo jih predelali prejšnji 

dan. Učence opozorim na porazdelitev dela v skupini, saj bodo tako hitreje napredovali. 

Naročim jim tudi, naj pazijo na kvadratke površin, saj jih na parcelo ne lepijo, da lahko 

spreminjajo ideje. Vsaka skupina dobi kuverto, v katero lahko spravijo kvadratke. Po 

končani igri se z učenci pogovorim, zakaj se je določena postavitev in odločitev najbolj 

splačala.  

Viri 

/ 
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3.4 Sinteza izsledkov  

 

V tretjem poglavju smo predstavili rezultate, ki smo jih pridobili z izvajanjem dejavnosti, 

opazovanjem, analizo preizkusov znanja in intervjujem učencev in učiteljice. Z analizo smo 

pridobili odgovore na raziskovalna vprašanja: 

 

Raziskovalno vprašanje 1: V kolikšni meri učenci usvojijo zastavljene cilje pri pouku 

naravoslovja na prostem? 

 

Odgovor 1: Večina učencev je v celoti usvojila 25 od 27 zastavljenih ciljev pri pouku 

naravoslovja na prostem. 

Omenjeno trditev lahko potrdimo glede na tabelo ciljev (Tabela 9), ki sem jih preverjala s 

praktičnim delom ter sprotnim in končnim preverjanjem znanja. Natančni rezultati preverjanj 

so predstavljeni v prilogi 14. Sprotno preverjanje znanja je sicer v povprečju pokazalo slabše 

rezultate kot končno (Graf 8), kar pa pripisujem temu, da je bilo učencem reševanje nalog na 

prostem med dejavnostmi, za katere so izkazali zanimanje, moteče. Pri reševanju so bili 

površni, pri tem pa izkazovali zanimanje za nadaljnje aktivnosti. 3 učenci (18 %) zaradi 

časovne stiske niso rešili ene naloge. 1 učenec ni rešil 5 nalog. Učiteljica ga je opisala kot zelo 

površnega, nezbranega, a drugače karizmatičnega učenca, ki je pri sošolcih zelo priljubljen. 

Zato menim, da je končno preverjanje znanja pokazalo realnejšo sliko, predvsem ker so bili 

vsi učenci zelo motivirani, saj so s pravilnim odgovorom napredovali v igri. Prav tako so 

imeli dovolj časa, spraševanje pa je bilo ustno. Učenci niso imeli težav z razumevanjem 

navodila naloge, prav tako pa sem lahko preverila tudi tiste, ki niso rešili vseh nalog, in eno 

učenko, ki je tujka in slabo govori slovensko, zato je bilo pisno reševanje nalog zanjo dodatna 

ovira. 

 

Tabela 9: Pregled doseženih ciljev po sklopih  

MERJENJE Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

1. Ocenjujejo razdalje in merijo s standardnimi in 

nestandardnimi enotami. 
   

ORIENTACIJA Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

2. Znajo določiti glavne smeri neba s Soncem, senco in 

improviziranim kompasom. 
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3. Spoznajo in uporabijo merjenje smeri neba s 

pomočjo kompasa. 
   

4. Premikajo se po navodilih po prostoru.    

MAGNETIZEM Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

5. Dokažejo sile, ki delujejo med telesi ob dotiku 

(trenje) in na daljavo (magnetna), 
   

6. Raziskujejo možnosti uporabe magnetov.    

GORENJE Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

7. Razložijo, da so za gorenje potrebni zrak (kisik), 

toplota in gorivo. 
   

8. Dokažejo snovi, ki nastajajo pri gorenju, in da se pri 

gorenju sprošča toplota. 
   

9. Prikažejo nekatere načine gašenja požarov.    

SNOVI Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

10. Opredelijo pojem snovi in spoznajo, da so snovi 

zgrajene iz delcev/gradnikov. 
   

11. Razlikujejo med čistimi snovmi in zmesmi.    

12. Dokažejo, da segrevanje povzroča spremembe 

lastnosti snovi. 
   

13. Razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na 

razlikah v lastnostih snovi v zmesi. 
   

14. Prikažejo, da se zmesi lahko ločijo na različne 

načine in da nekatere zmesi težko ločimo na 

sestavine. 

   

15. Spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi.    

16. Spoznajo, da čiste snovi v zmesi ohranijo svoje 

lastnosti. 
   

KROŽENJE VODE Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

17. Razložijo procese, ki potekajo pri kroženju vode v 

naravi. 
   

18. Utemeljijo pomen vode za življenje in napovejo 

posledice omejenosti vodnih zalog. 
   

19. Prepoznajo in opišejo onesnaževalce površinskih 

voda in podtalnice ter pojasnijo posledice 

onesnaževanja. 
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SVETLOBA IN SENCA Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

20. Razložijo soodvisnost lege svetila in osvetljenega 

predmeta glede na velikost in lego sence. 
   

21. Prikažejo, da se svetlobni žarki iz svetila širijo 

naravnost in na vse strani. 
   

22. Spoznajo, da svetloba posreduje sliko okolice in da 

so telesa vidna, ker oddajajo ali odbijajo svetlobo. 
   

23. Opredelijo pojme svetilo in osvetljeno telo.    

24. Spoznajo, da se svetloba na meji dveh snovi deloma 

odbije, deloma lomi. 
   

25. Spoznajo, da se pri odboju na hrapavi beli površini 

svetloba razprši, na gladki pa se odbije le v eno 

smer. 

   

26. Dokažejo, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od 

njih v naše oči. 
   

DRUGO Niso dosegli Delno dosegli Dosegli 

27. V igri uporabijo strategijo, ki se jim zdi 

najprimernejša, in jo znajo utemeljiti. 
   

 

, 

 

Graf 8: Primerjava dosežkov učencev na preverjanjih znanja 
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Spodnja grafa prikazujeta delež vprašanj na posameznem preverjanju, pri katerih so učenci 

dobili vse možne točke – pravilni odgovori (Graf 9) ali pa niso dosegli nobene točke – 

napačni odgovori (Graf 10). Pri preverjanju predznanja je bilo pravilnih odgovorov 28,13 %, 

napačnih pa 21,25 %. Vsak učenec je imel najmanj en pravilen odgovor, 5 učencev pa ni 

imelo napačnih odgovorov. Pri sprotnem preverjanju znanja je bilo pravilnih odgovorov več 

kot pri preverjanju predznanja – 52,84 %, napačnih odgovorov pa manj – 11,93 %. Vsak 

učenec je imel najmanj en pravilen odgovor, 5 učencev pa ni imelo napačnih odgovorov. Pri 

končnem preverjanju znanja je bilo pravilnih odgovorov največ – 73,75 %, napačnih 

odgovorov pa ni bilo. Vsak učenec je imel najmanj dva pravilna odgovora. 

 

 

Graf 9: Primerjava  pravilnih odgovorov učencev na preverjanjih znanja 

 

 

Graf 10: Primerjava napačnih odgovorov učencev na preverjanjih znanja 
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Raziskovalno vprašanje 2: Katere nove spretnosti in znanja so učenci usvojili med poukom 

na prostem? 

 

Odgovor 2: Učenci so med poukom na prostem usvojili: 

˗ merjenje višine objektov z metodo primerjanja z znano višino in metodo navideznega 

prenašanja višine na tla;  

˗ kako  se uporablja kompas, kako se izdela improviziran kompas in kako se lahko v 

naravi orientirajo s pomočjo Sonca;  

˗ kako postaviti in prižgati ogenj brez vžigalic in z mokrim netivom ter kako ogenj 

vzdrževati;  

˗ kako zamesiti taborniški kruh in si ga speči nad ognjem;  

˗ kako lahko v naravi pridobijo in filtrirajo vodo ter kako lahko ponoči signalizirajo z 

Morsejevo abecedo. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Kako učenci sprejemajo pouk na prostem? 

 

Odgovor 3: Glede na polstrukturirane intervjuje in opazovanje z udeležbo učenci pouk na 

prostem sprejemajo zelo pozitivno, kljub temu da smo imeli nekaj časa slabo vreme. Tudi to, 

da je nekatere zeblo, so sprejeli kot lastno krivdo, da se pač niso dovolj dobro oblekli. Pred 

posamezno aktivnostjo, po malici ali kosilu, ko so bili v domu in vprašali, kje se dobimo in je 

bil moj odgovor zunaj, pred domom, se nihče od učencev ni pritoževal. Še posebej so kot 

zanimive aktivnosti navedli: kurjenje ognja in peko kruha na odprtem ognjišču. Te aktivnosti 

so v učilnici neizvedljive. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako pouk na prostem poveča situacijski interes učencev? 

 

Odgovor 4: Situacijski interes spodbujajo lastnosti določene dejavnosti, kot so osebna 

ustreznost, raven učenčeve aktivnosti, element novosti in razumljivost vsebin (Juriševič, 

2012). Dejavnosti so bile zanimive, nove, a za njihovo razvojno stopnjo primerne, učenci pa 

so morali biti ves čas aktivni. Zato so imeli učenci pred izvajanjem dejavnosti v povprečju 

visok situacijski interes. Pred nobeno dejavnostjo povprečen interes ni bil pod 4,2, pri čemer 

je vrednost 1 pomenila, da jih dejavnost sploh ne zanima, in 5, da jih dejavnost zelo zanima. 

Najvišji povprečen interes so imeli učenci pred kurjenjem ognja in peko kruha na odprtem 

ognjišču.  
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Povprečen interes vseh učencev pri vseh dejavnostih je bil 4,3, pri čemer je povprečen 

posameznikov interes le štirim učencem padel pod vrednost 4, a ne nižje od 3,5. Nihče od 

učencev ni pred nobeno dejavnostjo obkrožil manj kot 3. 

Dečki so imeli v povprečju višji povprečen interes (4,8) kot deklice (4,2). 

Večina učencev pripravljenih aktivnosti še nikoli ni izvajala, vsaj ne v taki obliki. Večinoma 

so poznali teme, a so jih obravnavali drugače in vedno v učilnici. Tudi učiteljica je povedala, 

da kaj dosti zunaj niso, ker jim normativ dovoljuje, da so le na šolskem igrišču, kjer pa je 

veliko betona. Pravi, da to večinoma izkoristijo za obravnavo senc, imajo pa tudi manjši vrt, 

kjer lahko sadijo rastline. Zato pravi, da vedno poskušajo šolo v naravi čim bolj povezati z 

učnim načrtom. Menim, da je bil situacijski interes visok, ker je pouk potekal drugače, na 

prostem in ne v učilnici kot navadno, ker so bile dejavnosti in poskusi drugačni, takšni, ki jih 

v učilnici ne moreš izvesti.  Kot sta poudarili že D. Skribe Dimec (2014) in S. Waite (2011), 

pouk na prostem povečuje navdušenje, motivacijo in samozavest posameznika. 

 

 

Graf 11: Situacijski interes učencev 
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Raziskovalno vprašanje 5: Ali učenčeve ocene pri naravoslovju izražajo znanje, ki ga 

učenec pokaže pri učenju v naravi? 

 

Odgovor 5: Ne. Učenčeve ocene pri naravoslovju ne izražajo znanja, ki ga učenec pokaže pri 

učenju v naravi. 

Pri preverjanju predznanja so vsi učenci izkazali slabše znanje, kot ga kaže njihova ocena. Pri 

sprotnem preverjanju znanja so le 3 učenci (18,8 %) povsem izkazali znanje, ki ga kaže 

njihova ocena, drugi pa večinoma za oceno slabše. Takšen rezultat pripisujem temu, da je bilo 

6 od 11 nalog na stopnji 3–5 taksonomske ravni po Bloomu (uporaba, analiza in sinteza), ki 

običajno ne prevladujejo pri šolskem preverjanju. 6. stopnjo (vrednotenje) so učenci dosegli, 

ko smo se ob filtriranju vode pogovarjali o pomenu vode za življenje in o onesnaženosti vode. 

Prav tako je njihovo povprečje ocen zelo visoko. Le en učenec je imel naravoslovje in tehniko 

zaključeno 3, drugi vsi 4 in 5. Pri končnem preverjanju znanja pa je 12 učencev (75 %) 

izkazalo znanje, ki ga kaže njihova ocena, 2 učenca (12,5 %) sta izkazala za eno oceno boljše 

znanje, kot ga izraža njuna ocena, in 2 učenca (12,5 %) za eno oceno slabše znanje, kot ga 

kaže njuna ocena. 

Zanimiv pa je tudi rezultat, da so imeli učenci z zaključeno oceno 3 in 4 v povprečju višji 

situacijski interes kot tisti, ki so imeli zaključeno oceno 5. Tu so povprečje znižale predvsem 

deklice, ki so imele med odličnimi učenci najnižji situacijski interes.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

V magistrskem delu sem v teoretičnem delu predstavila pouk na prostem, njegove prednosti 

in slabosti, kako načrtovati pouk na prostem in kakšni so tipi in pristopi pouka na prostem. 

Prestavila sem tudi izsledke tujih raziskav o pouku na prostem in opredelila predmet 

naravoslovje in tehnika ter kako je v učni načrt predmeta integriran pouk na prostem. Na 

osnovi izhodišč sem oblikovala raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, ali s poukom na 

prostem učenci dosežejo zastavljene vzgojne in učne cilje naravoslovja in tehnike; katere 

nove spretnosti in znanja usvojijo; ugotoviti, kakšen je odnos učencev do pouka na prostem in 

ali pouk na prostem poveča situacijski interes ter s tem pozitivno vpliva na motivacijo 

učencev. Ugotavljala sem tudi, ali učenčeve ocene pri naravoslovju kažejo znanje, ki ga 

pokaže pri učenju v naravi. 

 

V nadaljevanju bom predstavila sklepne ugotovitve raziskave v okviru magistrskega dela in 

ideje za nadaljnje delo. Podala bom tudi lasten pogled na pouk na prostem. 

 

Z raziskavo smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

- Večina učencev je usvojila zastavljene cilje pri pouku naravoslovja na prostem. To 

trdim na podlagi sprotnega in končnega preverjanja znanja ter glede na tabelo ciljev, 

ki sem jih preverjala s praktičnim delom (Podpoglavje 3.4: Odgovor na RV1). 

˗ Učenci so med poukom na prostem usvojili nove spretnosti in znanja. Usvojili so: 

 merjenje višine objektov z metodo primerjanja z znano višino in metodo 

navideznega prenašanja višine na tla;  

 kako se uporablja kompas, kako se izdela improviziran kompas in kako se 

lahko v naravi orientirajo s pomočjo Sonca;  

 kako postaviti in prižgati ogenj brez vžigalic in z mokrim netivom ter kako 

ogenj vzdrževati;  

 kako zamesiti taborniški kruh in si ga speči nad ognjem;  

 kako lahko v naravi pridobijo in filtrirajo vodo ter kako lahko ponoči 

signalizirajo z Morsejevo abecedo (Podpoglavje 3.4: Odgovor na RV2). 

˗ Učenci pouk na prostem sprejemajo zelo pozitivno. Dejavnosti so jim bile zanimive in 

nove. To trdim na podlagi polstrukturiranega intervjuja z učenci (Podpoglavje 3.4: 

Odgovor na RV3). 
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˗ Pouk na prostem povečuje situacijski interes učencev skozi raven osebne ustreznosti, 

aktivno delo učenca, element novosti in razumljivost vsebin. Ker je pouk na prostem 

zadostil tem pogojem, so imeli učenci povprečno visok situacijski interes (4,3). To 

trdim na podlagi izpolnjenih opazovalnih obrazcev zunanjih opazovalcev in 

izpolnjenih obrazcev za situacijski interes, ki so jih učenci izpolnjevali pred vsako 

aktivnostjo (Podpoglavje 3.4: Odgovor na RV4). 

˗ Ocene učencev pri naravoslovju ne kažejo znanja, ki ga učenci pokažejo pri učenju v 

naravi. To trdim na podlagi pridobljenih informacij o ocenah pri predmetu ter 

rezultatih preverjanja predznanja, sprotnega preverjanja znanja ter končnega 

preverjanja znanja (Podpoglavje 3.4: Odgovor na RV5). 

 

Predstavljene ugotovitve so bile skladne z mojimi pričakovanji, presenetilo pa me je slabo 

predznanje učencev. Raziskava je pokazala, da je pouk na prostem primerna oblika za 

doseganje ciljev oz. usvajanje znanja, in potrdila izsledke raziskav o prednostih pouka na 

prostem. Pouk na prostem spodbuja motivacijo, učenčevo aktivnost in sodelovanje, učenci 

pridobijo nova znanja in spretnosti in v pouku uživajo. V raziskavi je sodelovalo 16 učencev, 

zato rezultatov ne morem posplošiti na širšo množico, saj bi morala v raziskavo vključiti več 

skupin učencev iz različnih šol po Sloveniji. 

 

Ideje za nadaljnje delo ter predlogi sprememb in izboljšav: 

- Aktivnostim bi namenila več časa, med izvajanjem sem imela občutek, da hitimo in da 

bi učencem lahko namenila več časa za samostojno raziskovanje in razmišljanje. Prav 

tako pa bi jim lahko pripravila še več primerov, kjer bi lahko pridobljeno znanje 

uporabili v novi situaciji. 

˗ Pri razporejanju otrok v skupine bi bila bolj pozorna, da bi bila skupine čim bolj 

homogene, da bi se izognila pasivnemu sledenju učencev za bolj aktivnimi učenci. 

˗ V prihodnje bi se izognila ravnanju s surovo hrano ali pa bi se o tem predhodno 

pogovorila s starši. 

˗ Pred izvajanjem aktivnosti v temi bi učencem v svetlem prostoru povedala pravila pri 

delu v temi ter jim podala navodila za delo. 
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4.1 Osebna refleksija o poučevanju na prostem in ideje za nadaljnje delo 

Z delom z otroki na prostem imam že veliko izkušenj, a sem pri delu za magistrsko nalogo 

vseeno spoznala veliko novega, predvsem pri organizaciji dela na prostem v formalnem 

izobraževanju. Kljub temu da je bilo prostor tudi za fleksibilnost in improvizacijo, sem se 

morala držati pravil in urnika CŠOD in šole. Zaradi vremena sta se osnovni program šole v 

naravi in moj program prestavljala in zaradi pomanjkanja časa nisem mogla izvesti vseh 

dejavnosti. Morala sem upoštevati želje učiteljev. Spoznala sem, kako pomembna je dobra 

priprava pri takšni obliki dela, hkrati pa učiteljeva fleksibilnost, da v nekem trenutku opusti 

osnovni načrt in improvizira. Izkazalo se je tudi, kako je poučevanje na prostem za učitelja 

zahtevno fizično in mentalno in da sem lahko zelo zadovoljna, da sem imela ob sebi ves čas 

še dve učiteljici, ki sta mi pomagali pri nadzoru in seveda opazovanju učencev in 

izpolnjevanju obrazcev. Učiteljici sta zelo natančno izpolnjevali obrazce in s tem pripomogli 

k rezultatom raziskave. Čeprav vem, da so bili učni listi za sprotno preverjanje znanja 

pomemben instrument za raziskavo, so bili meni in učencem moteči. Če ne bi zbirala 

informacij za magistrsko delo, bi učne liste reševali na koncu, ko bi imeli učenci čas in mir in 

ne bi bili z mislimi že pri naslednji aktivnosti. Prav tako bi lahko čas, ki smo ga namenili 

izpolnjevanju učnih listov, uporabili za praktično delo. 

Kljub obsežni pripravi in zahtevnemu delu me ta izkušnja ni odvrnila od poučevanja na 

prostem. Nasprotno. Odnos, znanje in navdušenje učencev so me še dodatno motivirali, da 

bom na svoji poklicni poti čim večkrat uporabila to obliko poučevanja in zanjo navdušila še 

bodoče sodelavce.  
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6 PRILOGE 

 

(Priloga 1): Preverjanje predznanja 

 

KVIZ V NARAVI 

 

Ime in priimek: ___________________ 

 

 

1. Postaja: Ognjišče 

1.  

 

2.  

 

2. Postaja: Cestna luč 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

  



 

3. Postaja: Njiva 

6.  

 

7.  

4. Postaja: Potoček 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

  



 

(Priloga 2): Tabornikova sporočila in naloge 

 

Raziskovalec! 

Ali znaš v času sodobne tehnologije in komunikacije preživeti v naravi brez 

elektrike in tehnologije? Zate imam naloge in preizkušnje. Prva naloga se 

skriva nekje ob Pohorski hiši na tabornem prostoru. Znajdi se! 

Tabornik 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

Ko zapustimo znano okolje, je pomembno, da s pomočjo znanja in 

pripomočkov obvladamo tudi neznano okolje in tako vemo, kje smo in kako 

priti do cilja. Ta sposobnost je orientacija.  

A preden se boste naučili uporabljati kompas in zemljevid, se morate 

naučiti, kako bi se znašli brez njiju, zato sem ju skril. Namig, kje se 

nahajata pa je sledeč: 6 x višina hiše v smeri ZAHOD. 

Tabornik 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

Čestitam! Našli ste kompase. A da se boste znali z njim dobro orientirati, se 

ga morate naučiti pravilno uporabljati. Zato sem vam pripravil nalogo. S 

pomočjo kompasa preverite, ali ste pravilno postavili tablice s smermi neba. 

Nato s pomočjo kompasa, tablic in navodil, v katero smer morate, prehodite 

močvirje. Spodnji podatki vam povedo, kje je varno hoditi, da ne padete v 

vodo. Na drugi strani vas čakajo potrebščine za novo nalogo, zato le hitro in 

pogumno! 

Tabornik 

 

 

 

 

 



 

Uspešno ste prehodili močvirje. Čestitam! Bili ste zelo aktivni in najbrž ste 

tudi že kaj lačni. Zakurite si ogenj, da se pogrejete, če vas zebe in  če vam 

uspe vzdrževati ogenj, boste dobili recept za taborniški kruh - twist.  

Tabornik 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

Recept za taborniški kruh – twist: 

 

Za 10 taborniških kruhkov: 

0, 5 kg moke, 

voda, 

sol po okusu. 

 

Iz moke, vode in soli zgnetemo testo, podobno kot za kruh. Testo pustimo 

nekaj minut počivati, v tem času pa v bližnjem grmovju narežemo 5 za 

palec debelih in 2 m dolgih ravnih palic ter zakurimo na odprtem ognjišču. 

Testo razrežemo na kose in jih oblikujemo v 30 cm dolge svaljke. Na konec 

oguljene palice spiralno ovijemo testo. Kruh na palici pečemo ob odprtem 

ognju približno 5 minut, da postane lepo zapečen (ne ožgan). 

Ko je kruh pečen, ga snamemo s palice in pojemo! 

Pa dober tek! 

Tabornik 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

Mmmmm, je dober ta taborniški kruh, kajne?! Bili ste zelo aktivni in 

najbrž ste tudi že žejni. A kaj bi storili, če bi se izgubili, vode, ki ste jo 

prinesli s seboj, pa bi vam zmanjkalo? Od kod bi lahko dobili vodo, 

primerno za filtriranje in prečiščevanje? Pomagajte si s predmeti v škatli in 

raziščite! 

Tabornik 

 



 

/ - . - / . - / - . - / - - - / 

/ - . . . / . . /      /. . . - / . . / 

/ . - - . / - - - / - . / - - - / - . - . / . . / 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

 

/ - - - / - . . / - . . / . - / . - - - / . - / . - . . / . . / 

/ . . . / . - - . / - - - / . - . / - - - / - . - . / . . / . - . . / . - / 

/. . . - / 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

 

/ - - / - - - / . - . / . . . / .  / . - - - / . / . . . - / . . / 

/ . - / - . . . / . / - . - . / . / - . . / . . / ? 

 

Tabornik 

 

  



 

Tudi v temi se moramo znajti in se znati sporazumevati. Sedaj že poznate 

Morsejevo abecedo in da jo lahko oddajamo s svetili. Okoli hiše sem skril 

različna svetila. Nekatera svetijo, druga so ugasnjena. Poiščite jih brez 

pomoči drugih svetil in preizkusite, kako se lahko ponoči sporazumevate 

brez zvoka. 

Tabornik 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

 

Čestitam! Preživeli ste dan v naravi in se preizkusili v veščinah preživetja v 

naravi. Sedaj pa me še zanima, koliko ste se naučili, zato sem za vas 

pripravil igro, kjer si boste s svojim znanjem postavili kotiček za preživetje 

v naravi. Pokažite svoje znanje in najdite svojo strategijo. 

Srečno! 

Tabornik 

  



 

Priloga (3): Naloge za sprotno preverjanje 

 

IME IN PRIIMEK: 

___________________________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

1. S pomočjo slike reši nalogo. Kako visoka so drevesa, če je palica 

dolga točno 1 m? 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. S pomočjo slike reši nalogo. Drevo A je visoko 25 m, drevo B pa 40 m. 

Katero drevo je bližje tebi? 

 



 

3. Na kateri strani telesa bo tvoja senca dopoldan, če hodiš proti severu? 

Ob kateri uri bo tvoja senca najkrajša? Zakaj? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

4. Kdaj nam kompas lahko pokaže napačno smer? Kaj ga lahko zmoti 

in zakaj? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

5. V prazen prostor pod vprašanjem v merilu nariši, kakšna je bila 

tvoja pot čez močvirje. 

 

A1 = Z R1 = 1 m 

A2 = S  R2 = 4 m 

A3 = V R3 = 2 m 

A4 = J  R4 = 1 m 

A5 = V R5 = 1 m 

A6 = S  R6 = 5 M 

 

 

  



 

6. Katere tri elemente potrebujemo, da lahko zanetimo ogenj? 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

7. Spomni se na poskus z gorečo trsko v kozarcu. Kateri dve snovi, ki 

smo ju opazili v kozarcu,  nastaneta pri gorenju?  Kaj pa se ob 

gorenju sprošča? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

8. Ali je masa za taborniški kruh zmes? Zakaj? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

  



 

9. Na sliki s puščicami in besedami prikaži, kako kroži voda. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

10.  Kaj je svetilo in kaj osvetljeno telo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

 

11. S puščicami in črtami nariši, v katerih smereh se širi svetloba pri 

svetilih na fotografijah. 

 

                                



 

(Priloga 4): Naloge za prehod močvirja 

 

1. stopnja 

A1 = Z  R1 = 1 m 

A2 = S  R2 = 4 m 

A3 = V  R3 = 2 m 

A4 = J  R4 = 1 m 

A5 = V  R5 = 1 m 

A6 = S  R6 = 5 M 

 

 

2. stopnja 

A1 = S  R1 = 4 m 

A2 =  V   R2 = 3 m 

A3 = JV   R3 = 3 m 

A4 = S   R4 = 3 m 

A5 = SZ  R5 = 2 m 

A6 = S   R6 = 4 m  

A7 = SV   R7 = 2 m 

A8 = V  R8 = 1 m 

A9 = JZ   R9 = 5 m 

 



 

(Priloga 5): Morsejeva abeceda 

 

MORSEJEVA ABECEDA 

 

A   . - 

B   - . . . 

C   - . - . 

D   - . . 

E   . 

F   . . - . 

G   - - . 

H  . . . . 

I    . . 

J   . - - - 

K   - . – 

L   . - . . 

M   - - 

N   - . 

O   - - - 

P   . - - . 

R    . - . 

S   . . . 

T    - 

U   . . - 

V  . . . _ 

Z   - - . . 

X   - . . – 

W   . - - 

Q  - - . – 

Y  - . - - 

 

1  . - - - - 

2  . . - - - 

3  . . . - - 

4  . . . . - 

5  . . . . . 

6  - . . . . 

7  - - . . . 

8  - - - . . 

9  - - - - . 

0  - - - - - 

  



 

(Priloga 6): Navodila za strateško igro 

 

STRATEŠKA IGRA: UREDI SVOJO PARCELO 

 

Bivak - največ 4 kvadrate  (25) 

Sončna destilarna (20) 

Ognjišče  (10) 

Signalni stolp (10) 

Sončna ura (5) 

Gozd (3) 

Travnik (2) 

Peščena pot  (1) 

  

Upoštevajte: 

- Z eno vrsto površin lahko pokrijete največ polovico vaše parcele. 

- Bivak je lahko velik največ 4 kvadrate, kvadrati se morajo držati skupaj. 

- Uporabiti morate vsaj po en kvadrat vsake vrste površin. 

- Bivak lahko začnete postavljati le, če imate več kvadratov gozda, kot 

želite imeti kvadratov bivaka. 

- Okoli sončne destilarne je lahko le travnik. 

- Vrednost točk gozda se pomnoži s številom kvadratov gozda, ki se držijo 

skupaj. 

- Za ognjišče  potrebujete vsaj  2 kvadrata gozda. 

- Za signalni stolp potrebujete vsaj 3 kvadrate gozda. 

- Okoli ognjišča mora biti peščena pot. 

- Gozd mora biti od ognjišča oddaljen vsaj dva kvadrata. 

- Sončna ura se ne sme dotikati gozda, bivaka, ognjišča in signalnega 

stolpa. 

- Naenkrat lahko kupujete po 4 kvadrate posamezne vrste površin

  



 

(Priloga 7): Vprašanja za preverjanje v okviru igre Uredi svojo parcelo

Za pravilen odgovor na eno vprašanje lahko dobijo: 

1 x Bivak  

1 x Sončna destilarna  

2 x Ognjišče   

2 x Signalni stolp  

3x Sončna ura  

3x Gozd  

3x Travnik  

3x Peščena pot

 

VPRAŠANJE Pravilni odgovori/Napačni odgovori 

1. Kako si lahko iz šivanke izdelaš improviziran 

kompas? 

 

2. Kaj je svetilo in kaj osvetljeno telo?  

3. Opiši, kako bi lahko izmeril višino hiše.  

4. Kako deluje kompas?  

5. Kako zavarujemo območje, ko kurimo ogenj? Na kaj 

moramo paziti? 

 

6. Kako bi slano vodo ločil na vodo in sol?  

7. Opiši, kako smo prefiltrirali vodo. V čem so se snovi 

v plastenki razlikovale? Glede na katero lastnost smo 

jih razporedili? 

 

8. Kakšno netivo je primerno za postavljanje ognja. 

Zakaj? 

 

9. Kaj vse potrebujemo, da lahko zanetimo ogenj?  

10. S čim si vse lahko pomagamo, da zakurimo ogenj?  

11. Kdaj nam kompas lahko pokaže napačno smer? Kaj 

ga lahko zmoti in zakaj? 

 

12. Kaj se je zgodilo s svetlobnim žarkom, ko ste 

posvetili v ogledalo? 

 

13. Kako deluje nadzemna sončna destilarna?  

14. Naštej sestavine za taborniški kruh.  

15. Kaj je zmes?  



 

16. Zakaj pečenega taborniškega kruha ne moremo več 

ločiti nazaj na čiste snovi? 

 

17. Zakaj je voda pomembna za življenje?  

18. Kaj je kompas?  

19. Opiši kroženje vode v naravi.  

20. V čem se razlikujeta izparevanje in izhlapevanje?  

21. Kaj nastaja med gorenjem?  

22. Na kateri strani telesa bo tvoja senca dopoldan, ko 

hodiš proti severu? 

 

23. Ali lahko prefiltriramo slano vodo?  

24. Na kateri strani telesa bo tvoja senca popoldan, ko 

hodiš proti jugu? 

 

25. Kako izdelamo ogljene vate?  

26. Kako deluje podzemna sončna destilarna?  

27. Kdaj je voda onesnažena in kdaj je pitna?  

28. Kam se širijo svetlobni žarki iz svetila pri ročni 

svetilki in pri žarnici? 

 

29. Ob kateri uri je tvoja senca najkrajša?  

30. Opiši, kako se postavi piramidni ogenj.  

31. Naštej nekaj svetil v naravi.  

32. Kje je vzhod?  

33. Kako nastane senca?  

34. Zakaj so izumili Morsejevo abecedo?  

 



 

(Priloga 8): Mreža parcele 

 

 

 

         

          

          

          

          

          



 

 

(Priloga 9): Površine igre Uredi mojo parcelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

(Priloga 10): Situacijski interes: za učence 

Te zanima … 

Kako lahko določiš višino hiše? 

 

    1            2             3             4          5 

                                                                    

Sploh me ne zanima                  Malo me zanima                   Zelo me zanima 

 

Te zanima … 

Kako lahko izdelaš improvizirani kompas? 

    1            2             3             4          5 

                                                                    

Sploh me ne zanima                  Malo me zanima                   Zelo me zanima 

 

Te zanima … 

Kako lahko prižgeš ogenj brez vžigalic? 

    1            2             3             4          5 

                                                                    

Sploh me ne zanima                  Malo me zanima                   Zelo me zanima 

 



 

Te zanima … 

Kako si lahko na ognju spečeš taborniški kruh? 

    1            2             3             4          5 

                                                                    

Sploh me ne zanima                  Malo me zanima                   Zelo me zanima 

 

Te zanima … 

Kako lahko v naravi prefiltriraš vodo? 

    1            2             3             4          5 

                                                                    

Sploh me ne zanima                  Malo me zanima                   Zelo me zanima 

 

Te zanima … 

Kako se lahko na različne načine sporazumevaš z Morsejevo 

abecedo? 

    1            2             3             4          5 

                                                                    

Sploh me ne zanima                     Malo me zanima                       Zelo me zanima 



 

(Priloga 11): Opazovalni obrazec    

OPAZOVALNI OBRAZEC 

 

Učenec (ime in priimek): ________________         Opazovalec:________________________ 

 

Dejavnost: OCENJEVANJE IN MERJENJE RAZDALJ 

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 

Dejavnost: ORIENTACIJA IN IMPROVIZIRAN KOMPAS 

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 

Dejavnost: PREHOD MOČVIRJA 

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 



 

 

 

Dejavnost: POSTAVLJANJE IN KURJENJE OGNJA 

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 

Dejavnost: PEKA TABORNIŠKEGA KRUHA 

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 

Dejavnost: IZDELOVANJE SONČNIH DESTILARN 

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Dejavnost: FILTRIRANJE VODE 

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 

 

Dejavnost: SIGNALIZIRANJE Z MORSEJEVO ABECEDO  

Učenec je bil pri 

samostojnem/skupinskem delu: 
(Neaktiven)   1   2   3   4   5    (Zelo aktiven) 

Učenec se pri pogovoru: (Sploh ni vključeval)  1   2   3   4    5  (Se je veliko vključeval) 

Koliko vprašanj je med 

aktivnostjo zastavil? 
 

Druge opazke: 

 

 

 

 

  



 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Izpolni raziskovalec 

 

1. Zaključna ocena učenca pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. razredu: _________ 

 

2. Rezultat vprašalnika Situacijski interes: za učence: 

(1) Sploh me ne zanima; 

(5) Zelo me zanima 

 

Kako lahko določiš višino hiše? 1   2   3   4   5 

Kako lahko izdelaš improvizirani kompas? 1   2   3   4   5 

Kako lahko prižgeš ogenj brez vžigalic? 1   2   3   4   5 

Kako si lahko na ognju spečeš taborniški kruh? 1   2   3   4   5 

Kako lahko v naravi prefiltriraš vodo? 1   2   3   4   5 

Kako se lahko na različne načine sporazumevaš z Morsejevo abecedo? 1   2   3   4   5 

 

3. Intervju z učencem 

 

1. Katera dejavnosti ti je bila najbolj zanimiva? Zakaj? 

2. Si se kaj novega naučil? Kaj? 

3. Si katero od dejavnosti izvajal prvič? 

4. Ali ti je bilo všeč, da smo bili ves dan zunaj, na prostem? 

  



 

(Priloga 12): Prepis polstrukturiranega intervjuja z učiteljico 

 

1. Kateri učenci pri pouku naravoslovja najbolj izstopajo? 

Pri naravoslovju med učenci, ki so bili v tej skupini, najbolj izstopa Anže. Ima 

ogromno enciklopedičnega znanja, zelo je duhovno bogat in lahko tudi sam popestri 

pouk naravoslovja. Tudi Nil, ampak on bolj kot s svojim znanjem s svojo karizmo, z 

močno željo po odobravanju sošolcev. In še Liam, ki je intelektualno kar razvit otrok, 

zelo hitro razume razne postopke in poveže znanje z znanjem iz prejšnjih let.  

2. Kakšne imate možnosti za pouk na prostem? Kaj ste pri pouku na prostem 

počeli? Kako ste izvedli pouk in kje? So si učenci tudi zapisovali, reševali naloge? 

Glede možnosti za pouk na prostem: imamo jih toliko, kolikor nam jih dovoljuje 

normativ. V bistvu lahko gremo samo na šolsko igrišče, ki je omejeno z ograjo. Izven 

tega igrišča ne smem, razen na raznih tehniških in naravoslovnih dnevih oz. šoli v 

naravi. Trudimo se, da bi bile šole v naravi čim bolj povezane z učnim načrtom. 

Drugače pa je naše šolsko igrišče sestavljeno iz bogate zbirke dreves, hišnik nam pusti 

posajene rastline … Je sicer kar nekaj betona, ampak lahko to uporabimo, ko 

obravnavamo sence. Imamo pa tudi šolski vrt, kjer imamo užitne rastline. 

Kaj smo počeli … Pri naravoslovju smo bili največkrat zunaj, ko smo obravnavali 

veter in smo naredili tehniški izdelek vetromer, s katerim smo nato merili moč vetra. 

Pri merjenju temperature zmerimo temperaturo prsti in temperaturo na različnih 

višinah, razlika v temperaturi pri prisojni in osojni legi, sence …  

Pouk smo večinoma izvedli po skupinah na igrišču. Če imam srečo, dobim še kakšno 

DSP-jevko, da mi pomaga pri učencih, ki potrebujejo dodatno pomoč. 

Učenci imajo občasno delovne liste, večkrat pa raje izvedem tako, da ko smo zunaj, mi 

sledijo, izvedemo nalogo, potem pa vse skupaj zapišejo v zvezek v učilnici. 

3. Kako je z opremljenostjo na šoli? Vam omogoča avtonomnost pri izvajanju 

pouka naravoslovja in tehnike? 

Jaz osebno nimam dosti opreme, zelo dobro pa sodelujem z učiteljico kemije in fizike, 

tako da kadarkoli kaj rabim, grem do nje in mi posodi. Termometre, razne posode za 

merjenje gostote, prostornine … To potrebujemo za poskuse. Kar se tiče avtonomnosti 

– vsega res nimamo na šoli, ampak občasno raje sama kaj kupim, kot pa da bi jemala 

denar od učencev. Recimo za razne zmesi, ki jih preizkušamo, oz. gostoto. Npr. olje, 

moka, papirnati prtički, lončki … To pač prinesem sama. 

  



 

Imate tako dogovorjeno v šoli? 

Ne, meni je tako lažje. Ampak gre po navadi za res nizke zneske. Imam vse, kar 

potrebujem, da lahko izvedem pouk naravoslovja v 5. razredu, oz. poskuse, ki so 

predvideni. Imamo pa toliko in takšen material, da lahko učenci večinoma delajo tudi 

po skupinah. 

4. Katere metode in oblike največkrat uporabite pri pouku naravoslovja? 

Žal moram povedati, da je še vedno najpogostejša oblika frontalna. Zaradi 

številčnosti težko delamo po skupinah, disciplinsko otroci še niso usklajeni in je res 

najlažje na ta način. Eksperimenti večkrat potekajo frontalno. Lahko najdem tudi 

izgovor, da je to tudi zato, ker imamo manj pripomočkov, recimo imam samo tri 

alkoholne termometre, ni za šest skupin … Pa tudi zato, da pazim na pripomočke; in 

še to: na tak način imam več njihove pozornosti in lažje pridem do cilja. 

5. Ali pri pouku naravoslovja izvajate eksperimente? Kako pogosto? Lahko opišete 

kakšen primer? 

Kot sem že prej omenila, delamo jih po skupinah. Letos jih izvajam pogosteje, kot sem 

jih lansko leto, ker imajo učenci dejansko v učbeniku zapisan poskus, tako da mi 

drugega niti ne preostane. Lani smo jih izvajali približno na štirinajst dni, letos pa kar 

tedensko. Primer: nazadnje smo imeli gostoto, prostornino oz. še temperaturo … 

Spomnila sem se poskusa glede izolatorjev. Izmerili smo temperaturo kovinskega dela 

pri mizi in temperaturo stiropora, potem pa so primerjali temperaturo, ki je bila 

seveda ista, oni pa so ob dotiku občutili drugače in tako smo imeli primer izolatorja in 

prevodnika. Pa npr. prehajanje toplote, da daš v pločevinko vrelo vodo in v zunanjo 

pločevinko hladno vodo. Potem merimo, kako se temperatura spreminja. Snov pri 

naravoslovju v petem razredu je večinoma takšna, da jo je potrebno predelati s 

pomočjo poskusov, drugače učencem ni jasna.  

6. Kako pa bi komentirali moje pripravljene dejavnosti in aktivnost otrok pri delu? 

Po pričakovanjih. Dekleta, ki so drugače v mojem razredu, zelo malo sodelujejo, tiho 

sedijo pri pouku in redko kaj doprinesejo k pouku, izjemi sta Jutra in Taja. Dejansko 

so fantje tisti, ki so gonilna sila, da dajejo dodatne predloge, večkrat si upajo tudi 

povedati, da česa ne razumejo. Tudi na teh urah sem opazila, da dekleta ne povedo, 

kadar česa ne razumejo, kar je potem škoda, ker dejansko spustijo priložnost, da jim 

takrat na primeru razložim in še enkrat pokažem. 



 

Se vam zdi, da če bi bile že v osnovi še manjše skupine, bilo potem tudi zanje 

lažje? 

Ja, takrat bi potem še lažje videla, kateri posameznik je res suveren v svojem znanju 

oz. kateri je razumel in kateri ne. In tu je bila potem ravno takšna skupina deklet, ki je 

med delom stagnirala, sledile so tvojemu zgledu in drugim. 

Poskusi so bili po mojem mnenju zelo dobro pripravljeni, zelo na nivoju in v povezavi 

z učnim načrtom. Všeč mi je pa seveda tudi povezava s taborniškimi vsebinami, kar pa 

tudi mene zanima in si želim tega v program čim več vpeljati. 

7. Kaj pa na splošno program šole v naravi? Se vam zdi, da dosega svoj namen? 

Program šole v naravi nam ponudijo vnaprej in ga imamo možnost izbirati; moram 

povedati, da se zelo potrudijo, da program prilagodijo našim željam. Že dve leti 

hodimo v Gorenje in je bilo vedno tako, da sva s kolegico dobili tisto, kar rabiva. In 

vem, da je včasih težko, ker imaš pač omejen izbor učiteljev. 

8. Kaj bi pa v rekli, da je dodana vrednost šole v naravi? 

Definitivno več stika z naravo, sploh za ljubljanske otroke, in več možnosti 

eksperimentalnega dela. V šoli ti eksperiment v 45 minutah vzame veliko časa, tukaj 

pa imajo vse eksperimente »naštudirane v nulo« in s primeri iz narave. 

  



 

(Priloga 13): Polstrukturirani intervju z učenci 

 

1. Katera dejavnosti je bila najzanimivejša? Zakaj? 

Večini učencev je bilo najbolj zanimivo kurjenje ognjev in peka kruha. Omenili so tudi 

ogljene vate, merjenje hiše in filtriranje vode. Na vprašanje, zakaj, so povedali: 

Kurjenje ognjev: 

˗ Ker je bil les vlažen in še nikoli nisem poskusil zakuriti ognja po dežju. 

˗ Ker je bilo pustolovsko  in nevarno. 

˗ Ker je bilo, kot da bi bili pravi taborniki.  

˗ Najboljše na svetu! 

˗ Ker smo morali sami zakuriti. 

Peka kruha: 

- Ker sem izvedela veliko novega.  

- Všeč so mi bile iskrice iz ognja. 

- Ker smo lahko sami zamesili testo. 

- Ker smo kruh lahko potem tudi pojedli. 

Ogljene vate: 

˗ Ker tega še nikoli nisem videla. 

Merjenje hiše: 

˗ Ker smo morali sami najti navodila. 

Filtriranje vode: 

˗ Ker smo sami nabirali material in se skupaj odločili, kako bomo naredili. 

 

2. Si se kaj novega naučil? Kaj? 

˗ Da lahko s peskom filtriraš vodo. 

˗ Kaj je najboljše uporabiti, da ogenj zagori. 

˗ Kako lahko iz listov dobimo vodo. (Dva odgovora) 

˗ Da je smola vnetljiva. Nisem vedel, mislil sem, da ga pogasi. 

˗ Kako lahko blago spremeniš v črno in da se potem tako vname. 

˗ Kako se postavi ognjišče. 

˗ Da se da vodo očistiti tudi drugače, ne le z ogljem. 

˗ Da se blago v škatlici ne spremeni v pepel. (Dva odgovora) 

˗ Kako se izmeri hišo brez pripomočkov. (Trije odgovori) 



 

- Morsejevo abecedo. (Po tem odgovoru mi je kar nekaj učencev znalo našteti nekaj črk 

v Morsejevi abecedi.) (Trije odgovori) 

- Da lahko iz šivanke narediš kompas! 

 

3. Si katero od dejavnosti izvajal prvič? 

Ko je nekdo od učencev povedal eno od dejavnosti, so dvignili roko še vsi tisti, ki so 

dejavnost prav tako izvajali prvič. 

Vsi (16) so prvič oddajali Morsejevo abecedo, izdelovali nadzemno sončno destilarno, 

ogljeno vato in na ognju pekli kruh, ki so ga sami pripravili. 

10 učencev je prvič izdelovalo improviziran kompas. 

6 učencev je prvič kurilo ogenj in 2 učenca sta prvič filtrirala vodo. 

 

4. Ali ti je bilo všeč, da smo bili ves dan zunaj, na prostem? 

Vsi razen dveh so prikimali in rekli, da jim je bilo to super. Ena deklica je rekla, da je bilo 

super, ampak mraz, nato pa dodala, da mogoče ni bila dovolj oblečena. Ena deklica pa je 

rekla, da ji ni bilo všeč, ker je deževalo (ta tudi ni imela primerne obutve in obleke). 

  



 

(Priloga 14): Pregled rezultatov pri preverjanjih znanja 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

Legenda:  

 Pravilni odgovori  Napačni odgovori  Dosežek < 50 %  Možne točke pri posamezni nalogi 

 


