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POVZETEK 

Vodilna ustvarjalna aktivnost v matematiki, ki jo moramo ponuditi nadarjenim učencem, je 

reševanje matematičnih problemov. Nadarjeni učenci naj bi pri dodatnem pouku pridobili 

nova izkustva, različna znanja in spretnosti, pri tem pa je potrebno upoštevati njihove želje in 

interese ter se z njimi posvetovati o izboru nalog oz. problemov. Pestrost nalog in poznavanje 

želja učencev pomembno vplivata na motivacijo pri reševanju matematičnih nalog. 

V magistrskem delu smo natančneje opredelili matematično nadarjene učence. Opisali smo, 

kako poteka odkrivanje in prepoznavanje matematično nadarjenih učencev v osnovni šoli, 

njihove značilnosti, naravo matematičnih sposobnosti, delo z matematično nadarjenimi pri 

rednem pouku matematike in pri dodatnem pouku matematike. Našteli in opisali smo vrste 

znanja po Gagnjevi klasifikaciji znanja, s poudarkom na reševanju matematičnih problemov.  

Reševanje nalog smo povezali tudi z učno motivacijo učencev.  

Namen raziskave je bil ugotoviti priljubljenost različnih vrst nalog pri dodatnem pouku 

matematike z vidika učencev in učiteljev, posledično pa tudi povezavo med želeno in 

dejansko uporabo nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda. 

Empirični del je sestavljen iz treh delov. V prvem delu raziskave so predstavljeni rezultati 

anketnih vprašalnikov za učitelje, v drugem delu so predstavljeni rezultati anketnih 

vprašalnikov za učence, tretji del raziskave pa vsebuje predstavitev izvedbe dodatnega pouka 

matematike in analizo intervjujev z učenci v 3. razredu osnovne šole.  

Rezultati so pokazali, da si učenci pri dodatnem pouku matematike želijo zahtevnejše in 

motivacijsko bolj spodbudne naloge. Ne moremo pa posploševati, da si vsi nadarjeni učenci 

želijo dodatnih učnih ur, pri katerih bodo reševali težje naloge. Glede na to, da moramo 

nadarjenim nuditi predvsem problemske naloge, so rezultati pokazali, da jih učitelji ne 

uporabljajo dovolj pogosto. Pri učencih so najbolj priljubljene naloge tiste, ki jih rešujejo v 

skupinah, pri učiteljih pa naloge, ki predstavljajo izziv. Najmanj zaželjene naloge so tako pri 

učencih kot pri učiteljih naloge, ki zahtevajo računanje dolgih računov.  

Raziskovanje na področju učiteljevih in učenčevih stališč do matematičnih nalog lahko  

pripomore k bolj kakovostnemu dodatnemu pouku in boljšemu delu z matematično 

nadarjenimi učenci. S skupnim sodelovanjem učiteljev in učencev bi delo lahko poenostavili 

in prilagodili željam, ki jih imajo učenci. Tako bi učenci razvijali svoje potenciale in pri 

pouku uspešno napredovali. 

KLJUČNE BESEDE 

matematične naloge, dodatni pouk, matematika, učitelji, učenci, spodbujanje matematične 

nadarjenosti, problemske naloge, Gagnejeva taksonomija 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The leading creative mathematical activity, we need to offer to the gifted pupils, is solving 

mathematical problems. In supplementary lessons talented pupils should gain new 

experiences, different knowledge and skills, according to their preferences and interests, and 

considering the selection of tasks or problems. The diversity of tasks and the awareness what 

pupils desire have an important impact on motivation in solving mathematical tasks.  

In this master’s thesis, we have thoroughly defined mathematically talented pupils. We have 

outlined how identifying mathematically gifted students in primary school proceeds, their 

characteristics, the nature of mathematical ability, work with the mathematically talented 

during the regular mathematic lessons and in supplementary mathematic lessons. We have 

outlined the types of knowledge according to Gagne’s Taxonomy, with the emphasis on 

solving mathematical problems. We have connected problem solving tasks with the students’ 

learning motivation.  

The purpose of the research was to determine the popularity of different types of tasks in the 

supplementary lessons from the point of view of teachers and pupils, and consequently the 

connection between the desired and the actual use of the tasks in supplementary maths lessons 

from the third to the fifth grade. The empirical part consists of three parts. The first part of the 

research presents the survey of the questionnaires for the teachers, the results of the pupil’s 

questionnaire are presented in the second part, and the third part of the survey presents the 

implementation of a supplementary mathematical lesson and the analysis of the interviews 

with 3rd grade primary school pupils.  

The results have showed that pupils in supplementary maths lessons want more advanced and 

motivationally more inspiring tasks. However, we cannot generalize that all gifted pupils want 

extra lessons to deal with more difficult tasks. Considering that gifted pupils have to be 

offered mainly problem tasks, the results have showed that teachers do not use them often 

enough. The most popular tasks with students are those solved in groups, but the ones that 

pose a challenge are preferred among teachers. The least desirable tasks with students as well 

as teachers are thus which require prolonged calculation.  

The research of teacher and student’s attitudes towards mathematical tasks can contribute to 

higher quality supplementary lessons and better work with mathematically talented pupils. 

With the participation of teachers and pupils, work could be simplified and adapted to the 

students’ preferences. In this way, students would develop their potential and progress 

successfully.  

KEYWORDS 

mathematical tasks, supplementary lessons, mathematics, teachers, students, encouragement, 

mathematical talent, problem tasks, Gagne’s Taxonomy 
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1. UVOD 
 

Na uspešnost in napredek matematično nadarjenih učencev v veliki meri vpliva učiteljeva 

izbira nalog pri dodatnem pouku matematike. Učitelji morajo poznati želje, ki jih imajo 

matematično nadarjeni učenci, ter jih v čim večji meri uresničevati, saj le tako lahko 

napredujejo in razvijajo svoj potencial. Poznavanje želja učencev in pestrost nalog pomembno 

vplivata na učenčevo motivacijo za reševanje matematičnih nalog.  

V teoretičnem delu bomo opredelili nadarjene otroke, osredinili pa se bomo na matematično 

nadarjene učence v osnovni šoli. Predstavili bomo, kako poteka odkrivanje in prepoznavanje 

matematično nadarjenih učencev v osnovni šoli, katere so značilnosti matematično nadarjenih 

učencev, kakšna je narava matematičnih sposobnosti, razlike v matematičnih sposobnostih 

glede na spol.  Opisali bomo tudi, kako poteka delo z matematično nadarjenimi pri rednem 

pouku matematike in pri dodatnem pouku matematike. Teoretični del vsebuje tudi 

predstavitev vrst znanj po Gagnejevi klasifikaciji znanja, reševanje matematičnih problemov 

in učno motivacijo.  

V magistrskem delu smo raziskali povezavo med želeno in dejansko uporabo vrst nalog pri 

dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda osnovne šole ter pomembnost 

izbora nalog za učenčevo motivacijo. S pomočjo anketnih vprašalnikov za učitelje in učence 

ter dveh izvedenih urah dodatnega pouka matematike smo raziskali: mnenje učencev o 

izvedenih urah dodatnega pouka matematike, priljubljenost različnih vrst nalog s strani 

učencev in učiteljev, zahtevnost nalog pri dodatnem pouku matematike, vpliv različnih vrst 

nalog na motivacijo. Ker matematično nadarjeni učenci za svoj razvoj potrebujejo raznovrstne 

spodbude, smo se odločili preveriti, kako pogosto učitelji uporabljajo problemske naloge in 

kaj ovira učitelje, ki problemskih nalog ne uporabljajo pogosto. Pri učencih smo preverili, ali 

si sploh želijo problemskih nalog ali bi raje reševali lažje naloge, ki ne zahtevajo tolikšnega 

miselnega napora. V raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop 

ter deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. V vzorec 

smo zajeli učence in učitelje, vključene v dodatni pouk matematike v tretjem, četrtem in 

petem razredu devetih dolenjskih osnovnih šol. Ugotovitve raziskav bodo učiteljem pomagale 

pri izbiri nalog za dodatni pouk matematike. Z upoštevanjem želja učencev in vključevanjem 

raznovrstnih vrst nalog, predvsem problemskih, bi tako lahko vplivali ne le na njihovo 

povečanje motivacije pri reševanju nalog, ampak tudi na razvijanje njihovega potenciala. 



2 
 

TEORETIČNI DEL 

2. NADARJENI UČENCI 

 

Nadarjeni učenci ne tvorijo homogene skupine učencev z enakimi značilnostmi, saj se 

nadarjenost kaže  v različnih oblikah in obsegih (Žagar, 1999). V Zakonu o osnovni šoli so 

nadarjeni učenci opredeljeni kot »učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti 

mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.« (Zosn-

H, 2011; 11. člen) Nadarjenost je več kot le visok rezultat testa IQ. Nadarjeni učenci imajo 

sposobnosti ali potenciale, da prikažejo svoje dosežke na različnih področjih v primerjavi s 

svojimi vrstniki. Pri njih lahko zaznamo visoke zmožnosti dokazovanja na področjih 

inteligence, kreativnosti ali umetnosti oziroma na vseh področjih, na katerih si ljudje 

prizadevamo doseči čim boljše rezultate (Ferbežer, Korez in Težak, 2008).  

Avtorji Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (1999) poudarjajo, da se 

nadarjenost lahko kaže v obliki potenciala, vendar pa to še ne pomeni visokih dosežkov 

posameznika. Vsak učenčev potencial ima močno dedno osnovo, toda otrok potrebuje tudi 

spodbudno okolje, da lahko razvije svoj potencial do vrhunca (Ferbežer in Kukanja 

Gabrijelčič, 2008). Nadarjenost je tako razumljena kot izjemen učni potencial, ki ga učenec 

uresniči, če ima dovolj učnih priložnosti oziroma spodbud in podpore za osebnostno 

napredovanje v skladu s svojimi učnimi zmožnostmi. Da lahko nadarjeni pokažejo svoje 

raznolike interese in zmožnosti, jim mora vzgojno-izobraževalni sistem zagotavljati pestro in 

spodbudno učno okolje ter skrbeti za prepoznavanje njihovih izjemnosti (Juriševič, 2014). 

Vzgojno-izobraževalni sistem jim mora omogočiti dovolj svobode in samostojnosti, nuditi pa 

jim mora tudi podporo, v kateri bodo našli motivacijo za svoje delo. Vsak otrok lahko svoje 

potencialne sposobnosti razvije le z ustreznim delom in pogoji. Da lahko vsak učenec razvije 

svoje zmožnosti in sposobnosti, mora biti pouk individualiziran in diferenciran (Penca, 2003). 

Otroci, evidentirani kot nadarjeni, potrebujejo poleg rednega šolskega programa posebej 

prilagojene aktivnosti in programe znotraj in izven šole (Ferbežer idr., 2008). Šola tem 

učencem prilagodi vsebine, metode, oblike dela, jim omogoči vključitev v dodatni pouk, 

druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. S tem jim zagotovi 

ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje (ZOsn, 2006).  

Le v spodbudnem šolskem okolju, z bogatim izobraževanjem, lahko učence navajamo na 

sistematično delo, ki pripomore k njihovemu razvoju in napredku. Za kvaliteten pouk in 

smotrno delo so odgovorni učitelji. Učencem morajo tako omogočiti, da iščejo več možnih in 

netipičnih rešitev, razvoj nadarjenosti pa mora potekati načrtovano. Nadarjeni otroci so 

prisotni v vseh kulturnih skupinah, prihajajo iz vseh ekonomskih razredov in se lahko 

odlikujejo na vseh področjih človeškega prizadevanja. Nadarjene lahko najdemo tudi med 

socialno in kulturno prikrajšanimi, gibalno oviranimi, učno neuspešnimi ter med učenci, ki 

jim socialno prilagajanje predstavlja težave (Ferbežer idr., 2008). 
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3. MATEMATIČNO NADARJENI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI 

 

Za matematično nadarjene učence so značilne visoke matematično-logične sposobnosti, ki se 

kažejo v sposobnosti spretne uporabe in operiranja s simboli ter v sposobnosti originalnega 

reševanja matematičnih problemov (Švagan, 2008). Tudi matematično nadarjen učenec se, 

tako kot ostali učenci, uči matematiko ob izzivih. Znanje in raven razmišljanja matematično 

nadarjenega učenca močno presegata znanje in raven razmišljanja ostalih učencev v razredu, 

zato je potrebno nadarjenega učenca vključiti v ustrezne obšolske in izvenšolske dejavnosti. 

Tudi pri običajnem pouku matematike je potrebno za matematično nadarjenega učenca 

pripraviti primerne dejavnosti, npr. dodatne, zahtevnejše naloge, samostojne zaposlitve, 

izzive, ki niso neposredno povezani z obravnavano vsebino. Vse te dejavnosti so ključne za 

razvijanje nadarjenosti, hkrati pa se pri tem povečuje ločnica med matematično nadarjenim 

učencem in razredno matematično skupnostjo (Magajna, 2014). Matematično nadarjeni otroci 

že v zgodnjem otroštvu izražajo določene lastnosti in značilnosti, zato moramo biti pozorni na 

zgodnje prepoznavanje matematične nadarjenosti. Pomembni so postopki staršev, vzgojiteljev 

in učiteljev pri delu z njimi v otroštvu in puberteti (Kavaš, 2003).  

 

3.1 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE MATEMATIČNO NADARJENIH 

UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI 

 

Odkrivanje nadarjenih se praviloma izpelje v prvem in drugem triletju devetletne osnovne 

šole, po potrebi pa se ponovi še v tretjem triletju. Odkrivanje po Konceptu odkrivanja in dela 

z nadarjenimi učenci v osnovni šoli poteka v treh fazah: evidentiranje, identifikacija, 

seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja. V fazi evidentiranja izberemo širšo 

skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Kriteriji evidentiranja so:učni uspeh, dosežki, 

učiteljevo mnenje, udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih, hobiji ter 

mnenje šolske svetovalne službe. Identifikacija zajema poglobljeno obravnavo evidentiranih 

učencev in vključuje oceno učiteljev, test sposobnosti in test ustvarjalnosti. Učenec je 

identificiran kot nadarjen, če je vsaj pri enem od meril dosegel zahtevani nadpovprečni 

rezultat. V prvem triletju se izvede samo evidentiranje, saj se ocenjevalne lestvice in 

psihološki testi pri mlajših otrocih pokažejo kot manj zanesljivi. Ker naj bi se pouk v tem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju prilagajal posameznim učencem predvsem znotraj 

matičnega oddelka v obliki notranje diferenciacije, natančna ocena otrokove nadarjenosti ni 

potrebna. Druga in tretja stopnja postopka pa se izvedeta v drugem ali po potrebi v tretjem 

triletju. Pri tej starosti je nadarjenost učencev že toliko izoblikovana in diferencirana, da jo je 

potrebno natančneje določiti z bolj objektivnimi pripomočki (Bezić, 2006). 

Odkrivanje in prepoznavanje matematično nadarjenih učencev je kompleksen proces, pri 

katerem sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. 

Vsak posameznik, vključen v ta proces, prispeva koristne informacije. Matematično nadarjeni 

učenci že v njihovem otroštvu izkazujejo določene značilnosti, na katere moramo biti pozorni 

(Švagan, 2012). Naloga in dolžnost šole je, da nadarjene učence odkrije. Raziskave kažejo, da 

imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih pri drugih učencih ne najdemo ali 

pa so pri nadarjenih bolj izrazite (Koncept, 1999). Te osebnostne lastnosti se nanašajo na 

različna področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno čustveno. 

Čim bolj dosledno se kažejo posamezne lastnosti, ki so značilne za matematično nadarjene 
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učence, tem bolj verjetno je, da je učenec nadarjen na področju matematike (Švagan, 2012). 

Pri odkrivanju in prepoznavanju matematično nadarjenega učenca so šolski svetovalni službi 

in  učitelju lahko v veliko pomoč starši nadarjenega otroka. Ko posredujejo različne podatke, 

predvsem tiste, ki so značilni za otrokova zgodnja leta, bistveno obogatijo oceno značilnosti 

in potreb nadarjenega učenca (Švagan, 2012). V obdobju otroštva  je za matematično 

nadarjene otroke značilno, da postavljajo smiselna vprašanja, navezujoča na predhodne 

odgovore, ki so si jih zelo dobro zapomnili in jih povezali z novimi situacijami. S površnimi 

in otročjimi odgovori niso zadovoljni. Na vprašanja želijo dobiti jasne in smiselne odgovore. 

Pogosto so zamišljeni in so radi dalj časa  sami. Popolnoma se zaposlijo v samostojni igri, 

pozneje pa se ta samostojna aktivnost kaže kot samostojno raziskovanje in branje (Čudina-

Obradovič, 1991 v Švagan, 2008). Specifična področja talentiranosti pogosto nimajo 

ustreznega instrumenta, saj so standardizirani merski instrumenti naravnani k merjenju in 

odkrivanju splošnih področij nadarjenosti.Tiste učence, ki so talentirani na specifičnih 

področjih, lahko odkrije le skrben in pozoren učitelj oz. šolski svetovalni delavec (Ferbežer in 

Kukanja-Gabrijelčič, 2008). 

»Po Gardnerjevi teoriji multiple inteligence so značilnosti matematično talentiranega učenca 

naslednje: 

– je »naraven« matematik z dobro razvitimi miselno-logičnimi sposobnostmi, 

(ali) 

– je zmožen reševati neobičajne in kompleksne računske naloge, 

(ali) 

– ima odlične ocene na matematičnem področju in napreduje hitreje kot vrstniki, 

(ali) 

– dosega visoke rezultate na inteligentnostnih testih in matematičnih testih –zunajnivojskih.« 

(Ferbežer in Kukanja-Gabrijelčič, 2008, str. 243) 

Pri odkrivanju in prepoznavanju matematično nadarjenih učencev si pomagamo z značilnimi 

znaki, ki se kažejo pri nadarjenih za matematiko. Ti znaki so zelo raznoliki in ni nujno, da 

matematično nadarjeni presegajo svoje vrstnike v vseh opisih. 

»Matematično nadarjeni  učenci: 

– se hitro učijo in razumejo matematične ideje (prehitevajo razvoj vrstnikov); 

– delajo sistematično in zanesljivo; 

– so bolj analitični; 

– logično mislijo in vidijo matematične povezave; 

– povezujejo naučene pojme; 

– zlahka ugotovijo vzorec, pravilo, lastnost; 

– uporabijo svoje znanje v novem ali neobičajnem kontekstu; 

– komunicirajo, se pogovarjajo o svojem razmišljanju in preverijo uporabljene metode; 
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– sprašujejo, vprašanja kažejo razumevanje in vedoželjnost; 

– so kreativni v pristopih k danemu problemu; 

– se lahko skoncentrirajo za daljši čas, sledijo dolgoročnim aktivnostim in vztrajajo pri 

iskanju rešitve; 

– so bolj vešči v postavljanju svojih vprašanj in sposobni slediti rdeči niti raziskovanja.« 

(Kavaš, 2008, str. 243) 

Feldhusen (1990, v Kavaš, 2008) poudarja, da matematično nadarjenega učenca lahko 

prepoznamo po tem, da je iznajdljiv pri iskanju poti do rešitve problema, njegovo 

razmišljanje, sklepanje je učinkovito, uživa ob reševanju težkih problemov, ima rad uganke in 

logične probleme, včasih reši problem intuitivno ter ne more vedno razložiti, zakaj je rešitev 

pravilna.   

Pri odkrivanju in prepoznavanju matematično nadarjenega učenca moramo paziti, da nas ne bi 

zavedel splošni vtis o učencu (pozitiven ali negativen). Potrebno je upoštevati, da so nekateri 

učenci z izjemnim matematičnim potencialom emocionalno in socialno slabše prilagojeni, da 

se včasih »čudno« vedejo, so osamljeni, nezmožni pisnega ali ustnega komuniciranja. Pozorni 

moramo biti tudi na splošno raven razreda, v katerem je nadarjeni učenec. Učenec z visokimi 

matematičnimi sposobnostmi lahko ostane neopažen v razredu, v katerem ima več učencev 

visok matematični potencial. Lahko pa učenec z relativno skromno razvitimi matematičnimi 

sposobnostmi izstopa v razredu učencev z nižjimi matematičnimi potenciali. Matematično 

nadarjenih učencev ne smemo iskati le v skupini odličnjakov, ampak se moramo pri 

odkrivanju nadarjenih otrok dela lotiti celostno. Vsakemu otroku moramo dati dovolj 

raznolikih možnosti, da izrazi svoj talent. Učitelj lahko odkrije in prepozna matematično 

nadarjenega učenca tudi s programom, obogatenim z različnimi aktivnostmi ter nato opazuje 

učenčevo vedenje v novih izzivalnih okoliščinah. Npr.: nadarjeni učenec zavrne ponujene 

predloge oz. odgovore, ker se mu zdijo prelahki, in se nagiba k bolj nenavadnim in odprtim 

reševanjem problemov (Švagan, 2008).  

 

3.2 ZNAČILNOSTI MATEMATIČNO NADARJENIH UČENCEV 

 

Matematične nadarjenosti ni enostavno opredeliti, saj gre za večdimenzionalen pojem, zato 

zanj obstaja več definicij, v ozadju mnogih pa je značilen Renzullijev opis nadarjenega 

učenca kot nadpovprečno sposobnega učenca, ki je pri delu kreativen in zavzet. Matematična 

nadarjenost se pri učencih izraža v različnih oblikah, celo pri posameznem učencu se v 

različnih obdobjih izraža z različnimi poudarki (Stepanek, 1999, v Magajna, 2014).  

»Raziskovalci nadarjenosti omenjajo naslednje značilnosti matematično nadarjenih učencev: 

– Matematično nadarjene učence praviloma fascinira že sama matematika kot taka. Torej svet 

števil in oblik, odnosi in zakonitosti, ki veljajo v njem. V tem svetu abstrakcij se radi in 

zlahka gibljejo in ugotavljajo pravilnosti (vzorce). 

– Matematične ideje nasploh dojamejo hitro in zlahka, tudi zahtevnejše ideje dojamejo veliko 

hitreje kot njihovi vrstniki; pridobljena spoznanja znajo uporabiti tudi v novih situacijah in v 

neobičajnih okoliščinah. 
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– Matematične probleme rešujejo zavzeto, njihovo razmišljanje pri reševanju problemov se 

odlikuje po fleksibilnosti in kreativnosti, torej znajo in zmorejo matematično situacijo 

predstaviti na različne načine in v okviru različnih področij matematike, lahko tudi na 

nenavaden, svojstven, originalen način. 

– Pri reševanju matematičnih problemov jih ne zanima le rešitev. Ukvarjajo se z bistvom 

problema in njegovim ozadjem, na primer s pomeni pogojev in podatkov v problemu. Iščejo 

raznolike rešitve, pri sami rešitvi jim veliko pomeni matematična eleganca rešitve. 

– V primerjavi z vrstniki učinkoviteje uporabljajo zahtevnejše miselne procese, kot so 

analitično, deduktivno in induktivno mišljenje. 

Matematično nadarjeni učenci so heterogena skupina, saj med njimi obstajajo velike 

individualne razlike in potrebe. Vsi pa potrebujejo raznovrstne spodbude (intelektualne, 

motivacijske, ustvarjalne …) in učitelja/mentorja za svoj optimalen razvoj. Njihova pravica 

je, da pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega programa dela te potrebe 

upoštevamo.« (Sheffield, 2008, v Švagan, 2012, str. 130) 

Tako kot vsi drugi učenci imajo tudi matematično nadarjeni učenci večino običajnih otroških 

nagnjenj in lastnosti, kljub temu pa imajo tudi vrsto lastnosti in značilnosti, po katerih se 

razlikujejo od svojih vrstnikov (Kavaš, 2003).  

»Značilnosti matematično nadarjenih učencev lahko razdelimo po področjih: 

Učne značilnosti: Hitro spoznajo načela, na katerih temeljijo stvari, mislijo jasno in precizno, 

kritično presojajo podatke in dokaze, hitro si zapomnijo dejstva, iščejo skupne značilnosti in 

razlike, hitro analizirajo različne vsebine in probleme. 

Motivacija: Prizadevajo si, da bi nalogo vedno rešili, radi delajo neodvisno, določenim 

problemom se povsem predajo, ob rutinskih nalogah se dolgočasijo, če jih naloga zanima, ne 

potrebujejo nobene zunanje motivacije. 

Ustvarjalnost: Veliko sprašujejo o različnih stvareh, svoje mnenje jasno izrazijo, pri reševanju 

problemov tvegajo, imajo veliko idej in problemskih rešitev.« (Nagel, 1987, v Kavaš, 2003, 

str. 39)  

Za matematično nadarjene je v obdobju pubertete značilno samostojno učenje in velika 

sposobnost ter interes za matematiko in/ali fiziko. S samostojnim učenjem iz različnih knjig in 

posnemanjem drugih pridobijo največ znanja. Nad šolskim delom se po navadi ne 

navdušujejo in v glavnem niso najboljši učenci. Na področjih, ki jih zanimajo, pa napredujejo 

samostojno in zelo hitro. Zelo radi opazujejo strokovnjake, ki so zanje pomemben vir 

informacij, ki jih želijo pridobiti. V tem obdobju je njihova pomembna značilnost  tudi 

izpopolnjevanje velikih sposobnosti za matematiko in fiziko. Probleme, ki so za druge 

pretežki, rešujejo hitro in natančno, pri matematiki in fiziki pa običajno dosegajo najvišje 

ocene (Čudina Obradovič, 1991, v Kavaš, 2003). 

4. DELO Z MATEMATIČNO NADARJENIMI UČENCI 

 

Vsak nadarjen učenec potrebuje določene prilagoditve pri rednem delu v šoli, dodatne 

obšolske dejavnosti in tudi izvenšolske matematične dejavnosti. Matematična nadarjenost se 

pri učencih izraža na različne načine, zato morajo biti raznolike in raznovrstne tudi dejavnosti, 
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ki nadarjenim pomagajo realizirati svoje potenciale. Prilagoditve pri pouku in izbira 

dejavnosti morajo biti individualizirani – kar ustreza enemu učencu, ni nujno primerno za 

drugega. Ukrepe v okviru obšolskih dejavnost izvajajo učitelji matematike z delom učencev 

izven rednega pouka. Nadarjeni učenec lahko obiskuje matematični krožek, dodatni pouk, 

organizirane priprave na matematična tekmovanja, pod mentorstvom učitelja lahko izdeluje 

tudi raziskovalno nalogo (Magajna, 2014). Matematični izzivi so za nadarjene učence osrednji 

motivacijski element pri učenju matematike (Leikin, 2011). Teževe pa nastopijo, kadar redna 

učna snov in način obravnave premalo zahtevata od matematično nadarjenega učenca, ki ne 

vidi posebnih izzivov. Pouk je zanj nezanimiv, z vidika motivacije in učenja celo neprimeren. 

Nadarjen učenec tako pri pouku nujno potrebuje večje ali manjše prilagoditve, poleg tega pa 

tudi ustrezne dodatne obšolske in izvenšolske dejavnosti, pri katerih se sooča s primerno 

zahtevnimi izzivi (Karp, 2009, v Magajna, 2014). 

Na uresničitev potencialov nadarjenih vplivajo predvsem okolje (starši, učitelji), njihova 

lastna motivacija, vztrajnost, samostojnost in radovednost. Nadarjeni potrebujejo predvsem 

izzive, primerno težke njihovi stopnji razvoja, vodenje in usmerjanje njihovega delovanja, 

spodbudo za šolsko delo, ki ga morda ne marajo, ter možnost odkritega razgovora o 

problemih, s katerimi se srečujejo. Nevarnost pri osebnem mentorstvu lahko postane odnos z 

drugimi učenci v razredu. Če nadarjenega učenca uči učitelj v razredu in še individualno, se 

lahko s strani drugih učencev pojavijo namigovanja, da je učitelj do njega pristranski. Zato je 

pomembno tudi z drugimi učenci v razredu razčistiti, kaj pomeni nadarjenost in zakaj se s 

takimi učenci dela tudi izven pouka (Željko, 2015).  

Matematične nadarjenosti ne smemo enačiti s šolsko uspešnostjo.  Ni nujno, da je 

matematično nadarjen učenec uspešen pri izvajanju standardnih postopkov (npr. izvajanju 

računskih algoritmov): lahko je počasen, neroden, pri rutinskem računanju se moti in   

rutinske postopke večkrat izvaja z odporom. Pri matematičnem delu ni nujno hiter. Lahko je 

na pogled počasen, ker je zelo refleksiven in se z matematičnim problemom ukvarja bolj 

temeljito. Matematično nadarjeni učenec lahko šolsko matematiko celo odklanja, ker se mu 

zdi nezanimiva in rutinska (Magajna, 2014). Hitrost razumevanja prebranega v višjih razredih 

osnovne šole je nizko povezana z uspešnostjo reševanja matematičnih problemov (Željko, 

2006, v Željko 2015). Nadarjeni  si vzame čas za tiste naloge, ki se mu zdijo vredne njegove 

pozornosti. V želji in potrebi po hitrejšem spoznavanju matematike nekaterevsebine obdela 

manj temeljito kot ostali učenci. Učitelj mora biti v takšnem primeru toleranten: pomembno 

je, da se učenec sam zave pomanjkljivosti v znanju in jo nadoknadi. Pomembno pa je tudi, da 

učitelj učence motivira k usvajanju vseh matematičnih vsebin (Magajna, 2014). 

Vsi učenci, tudi nadarjeni, naj bi pri rednem pouku spoznali vse vsebine, ki jih zahteva učni 

načrt. V fazi utrjevanja učnih vsebin je smiselna diferenciacija. Učitelj tako omogoči  različne 

naloge glede na sposobnosti. Npr. nadarjeni delajo samostojno težje naloge, učno šibkejši 

vadijo z učiteljem osnovne naloge. Kot dobra motivacija se je izkazalo to, da so izbrane težje 

naloge tiste, ki so namenjene za domačo nalogo, lahko pa opravijo v šoli tisto, kar naj bi 

naredili doma. Diferenciacija domačih nalog je dobra motivacija, ker omogoča nadarjenemu 

učencu, da utrjuje osvojeno znanje na poljubnem nivoju. Pogosto pa se pojavlja, da tudi 

nadarjeni pri vsebinah, ki ga ne pritegnejo ali jih takoj ne razume, ne želi reševati težjih nalog 

in ostaja pri osnovnih. Na motivacijo za reševanje matematičnih nalog tako v veliki meri 

vplivata pestrost nalog in poznavanje želja učencev. Nadarjeni učenci se zelo razlikujejo glede 

vsebin pri matematiki, ki so jim všeč. Npr. nekateri bi radi delali le geometrijo, drugi reševali 

naloge s števili. Učitelj lahko to razreši s kombiniranimi nalogami, ki vsebujejo več področij 

matematike (Željko, 2015).  
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Niu in Liu (2009, v Juriševič, 2014) sta v študiji, v kateri sta preučevala vpliv vsebinsko 

različnih navodil na ustvarjalnost učencev, ugotovila, da so nadarjeni učenci, ki so dobili bolj 

strukturirana in natančnejša navodila, pri učnih nalogah pokazali bistveno več ustvarjalnosti 

kot učenci, ki so prejeli splošnejša in nestrukturirana navodila. Whitney in Hirch (2007, v  

Juriševič, 2014) pravita, da nadarjeni učenci pri učenju, še posebej v prvih šolskih letih, 

potrebujejo stabilno oporo in jasne usmeritve pri učenju učenja. Le tako lahko kasneje 

postanejo samostojni in učinkoviti učenci. Tudi reševanje odprtih problemov, ki nimajo točno 

določene poti reševanja in točno določenega odgovora, je primerno. Kadar pa učenec izgubi 

motivacijo za reševanje, je pomembno da učitelj učencu stoji ob strani, če potrebuje namig. 

Ta oblika dela je uporabna tudi pri raziskovalnih nalogah, ko učenec raziskuje njemu neznano 

področje matematike. Vloga učitelja je tu predvsem v usmerjanju k iskanju preverljivih 

hipotez, odgovorov, primernih strategij reševanja ter pri urejenem in strokovno korektnem 

zapisu poročila o raziskavi. 

Dweck (2012, v Juriševič, 2014) poudarja, da je pomembno, da še tako nadarjeni učenci 

razumejo, da je za izjemne dosežke potrebno veliko dela in truda.  Za visoko nadpovprečne 

uspehe pa ne zadostujejo sposobnosti same po sebi. Mnogi nadarjeni mislijo, da za uspeh ni 

potrebno veliko truda, ker so nadarjeni. Učenci lahko na začetku leta razmislijo, na kateri 

način bodo izrazili svoj talent za matematiko (raziskovalna naloga, tekmovanja, projekti …). 

Dobro je, da jim povemo, da za uspeh ni dovolj nadarjenost, ampak je potrebno veliko 

dodatnega dela tudi izven rednega pouka. Matematično nadarjeni učenci si pogosto želijo 

zahtevnejše informacije.  Naloga šole  in  staršev pa je, da jim omogočijo učenje s hitrejšim 

tempom. Oviranje učenca v njegovem tempu lahko vodi do zavračanja matematičnih 

interesov (Juriševič, 2014).  

Nekateri matematično nadarjeni učenci želijo z učiteljem komunicirati na način, ki za učitelja 

ni niti najmanj prijeten. Ti učenci ob učiteljevi razlagi postavljajo vprašanja, ki izražajo dvom 

o pravilnosti njegovih trditev. V tem primeru naj bi učitelj učencu odgovoril in razjasnil 

nekatere dvome. Če se je učitelj zmotil, se mora vsekakor zahvaliti za opaženo napako. Kadar 

pa učenec  začne pretiravati in hoče s temi vprašanji učitelja izzivati in ga speljati v svojo 

smer, mora učitelj to prepoznati. Učencu ne sme dati besede in ga lahko povabi na uro za 

učence. Če bo učenca tema res zanimala, bo sam poiskal odgovor ali pa prišel na razgovor z 

učiteljem (Željko, 2015). 

Pravica nadarjenih je, da pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega programa dela 

upoštevamo, da potrebujejo raznovrstne spodbude. Učenci, nadarjeni za matematiko, se lahko 

pri pouku v razredu dolgočasijo. Učenje in poučevanje po matematično obogatenih programih 

učencem omogoča svobodnejšo izbiro vsebin, diferenciacijo, individualizacijo, večje 

razumevanje in predstavljivost, možno je več eksperimentiranja, učenci samostojno 

raziskujejo in odkrivajo, kar pa je hkrati priložnost za razvoj ustvarjalnosti in višjih 

taksonomskih veščin.S tem sepoveča motivacija za učenje, samostojnost učencev pri učenju, 

spodbuja se spontano sodelovanje med učenci in učiteljem in razvijajo se komunikacijske 

spretnosti. Individualiziran program dela matematično nadarjenim učencem ponuja veliko 

možnosti za realizacijo lastnih interesov, da razvijajo svoje matematične sposobnosti, da so 

pozitivno naravnani do matematike in samozavestni pri njeni uporabi ter da celostno razvijajo 

svojo osebnost (Švagan, 2012). 

Nadarjenim  učencem je potrebno zagotoviti problemske situacije. Potrebno jim je zagotoviti 

naloge, ki so prilagojene njihovim individualnim značilnostim.Naloge morajo biti na 

produktivni ravni in morajo vključevati višje taksonomske nivoje. Pri pouku je potrebno 

spodbujati produkcijo originalnih idej, divergentni način razmišljanja (iskanje drugačnih, 
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netipičnih rešitev) in jim ponuditi oblike dela, kjer bodo njihove zmožnosti prišle do izraza, 

npr. projektne naloge, raziskovalno delo (Vogrinc, 2014).  

Učenci naj imajo možnost, da o svojem delu razpravljajoz učiteljem. Pri tem naj imajo na 

voljo čim več didaktičnega materiala, s katerim si pomagajo pri reševanju problemov in jim 

hkrati omogoča preverjanje sklepov in rešitev. Z načinom dela v razredu učence navajamo na 

medsebojno sodelovanje, s tem pa jim omogočimo verbalizacijo njihovih idej, zamisli in 

rešitev. Pri tem se učenec nauči iskati in zbirati informacije, opazuje, načrtuje, se nauči 

oblikovati definicije, postavljati hipoteze in jih tudi preizkušati, nauči se spraševati, 

posredovati rezultate s pomočjo grafov, tabel, diagramov, poročil, nauči se razlagati rezultate 

in ugotovitve, razvija si sposobnost napovedovanja rezultatov, odnosov ali zakonitosti, nauči 

se oblikovati vzročno-posledične odnose (Kmetič, 1993, v Kavaš, 2003). 

»Pri delu z matematično nadarjenimi učenci naj bodo učitelji pozorni na: 

– aktivnosti, ki naj imajo jasne cilje z usmeritvijo na povečanje sposobnosti učencev; 

– aktivnosti, ki spodbudijo učence, da razvijajo mišljenje skozi opazovanje, primerjanje, 

razvrščanje, hipoteziranje, kritiziranje, interpretiranje in povzemanje; 

– motiviranje učencev – da bodo učenci imeli matematično voljo, ki se bo odražala na 

različnih področjih (redni in dodatni pouk, matematični krožek, tekmovanja ...); 

–vzpodbujanje učencev, da bodo imeli željo za razumevanje matematičnih konceptov (ki jih 

učenci preučujejo) in da bodo znali pojasniti razloge, zakaj so neke določene metode pri 

reševanju matematičnih problemov ustrezne; 

– naloge odprtega tipa –učitelji naj opredelijo učencem,kaj morajo narediti, kateri procesi in 

sredstva so (lahko) vključeni, katere predvidene cilje je možno doseči in kateri so 

pričakovani; 

– primerne vzpodbude, da učenci analizirajo in originalno rešijo probleme ter za 

samoiniciativnost, samokontrolo in samovodenje; 

– obogaten program z dodatnim delom – potrebno se je prepričati, da učenci tega dodatnega 

dela ne vidijo kot vsiljenega; 

– podporo in vodenje, brez katerih matematično nadarjeni učenci naj ne bi delali v daljšem 

časovnem obdobju.« (Švagan, 2012, str. 245) 

 

Nadarjen učenec potrebuje dodatna gradiva, dodatne projekte in odgovore na postavljena 

vprašanja. Učitelj mora vztrajati, da tudi nadarjeni učenci pravilno končajo temeljne osnove 

učnega načrta, sicer bodo prikrajšani, če bodo npr. preskočili razred. Pomembno je tudi, da 

nadarjeni otroci svoje spontane, neurejene, slučajne ideje na nek način zapišejo. Končno 

poročilo mora biti logično, grafično in likovno opremljeno ter strokovno predstavljeno. Če 

nadarjen otrok izziva učitelja zaradi napake, ki jo je storil, mora učitelj priznati napako in se 

zahvaliti za popravek. Ena največjih potreb nadarjenih otrok je, da jim nekdo prisluhne in jih 

razume. Zelo potrebujejo pogovore o problemih in vprašanjih, ki zanimajo odrasle (Ferbežer, 

Korez in Težak, 2008). 
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4.1 NADARJEN OTROK – IZZIV UČITELJU 

 

Na vseh stopnjah šolanja je odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev največ odvisno od 

učiteljev, ki se neposredno srečujejo z učenci. Bistven element za spodbujanje oz. zaviranje 

osebnostnega razvoja nadarjenega posameznika tako predstavljata učitelj in šolska klima. 

Potreben je učinkovit razvoj učiteljev, ki pa je odvisen tudi od vodstva šole, šolske kulture in 

šolske klime (Kalin, 2003). 

Organizator dodatnega pouka je učitelj, zato mora biti na delo z nadarjenimi dobro pripravljen 

in za to usposobljen. Nadarjenega učenca lahko pri njegovem delu spodbuja in usmerja s 

svojim konkretnim delom in zgledom v razredu. Učenec ima tako možnost, da z njim 

razpravlja o svojem delu. Pri reševanju problemov je dobro, če ima učenec možnost uporabe 

različnega didaktičnega materila, ki mu omogoča tudi preverjanje sklepov in rešitev (Kmetič, 

1993, v Kavaš, 2003).  

Ker pri nas nimamo učnega programa, prilagojenega nadarjenim, lahko učitelj obstoječi 

program obogati in priredi, da bo ustrezal delu z nadarjenimi. Učitelj naj učenca spodbuja in 

mu pomaga pri izbiri knjig, ki najbolj ustrezajo njegovim interesom in zanimanjem. Med 

seboj naj se veliko pogovarjata in omogočen naj bo dostop do najrazličnejših oblik bogastva 

človeške kulture in znanja (knjige, muzeji, grafoskopi, filmi). Učencu se lahko svetuje tudi pri 

izbiri dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo enako bistri vrstniki, starejšega in zrelejšega 

nadarjenega učenca lahko zadolži, da pomaga šibkejšim sošolcem pri razlagi učne snovi. 

Lahko mu da tudi posebno nalogo ali problem, ki ga obdela in pripravi po svoje ter predstavi 

v razredu (Kavaš, 2003). 

Pri delu s takšnim učencem pa mora biti učitelj pozoren na njuno medsebojno komunikacijo. 

Pomembno je, da je komunikacija dvosmerna in vsebuje medsebojna vprašanja, dopuščanje 

samostojnosti pri delu, pomembno pa je tudi, da učitelj dovoli, da ga učenec dopolni, če o 

določeni temi ve kaj več. Bistveno je tudi sodelovanje s starši nadarjenega učenca. Pri tem 

lahko učitelj predlaga, kako naj ravnajo na vzgojnem področju, ter jim pomaga voditi in 

usmerjati  njihovega otroka (Jelenc, Svetina, 1975, v Kavaš, 2003). To je še posebej 

pomembno pri socialno šibkih družinah ali družinah, ki izhajajo iz kulturno prikrajšanih 

okolij, saj je v takih družinah učitelj pogosto edini vir informacij in usmerjanja nadarjenega 

učenca (Kavaš, 2003). 

 

4.2 DELO Z NADARJENIMI PRI DODATNEM POUKU MATEMATIKE 

 

Učitelji se z nadarjenimi učenci srečujejo vsakodnevno in njihova naloga je, da jih 

prepoznavajo in omogočajo razvoj njihovih nadpovprečnih sposobnosti, ki so največje 

naravno bogastvo sveta. Eden izmed ukrepov v okviru obšolskih dejavnosti, ki jih učitelji 

matematike izvajajo izven rednega pouka, je dodatni pouk (Magajna, 2014).  23. člen Zakona 

o osnovni šoli (2011) določa, da se dodatni pouk organizira za tiste učence, ki pri posameznih 

predmetih presegajo določene standarde znanja. Dodatni pouk naj bi se kvalitativno razlikoval 

od rednega pouka in obsegal poglobljene vsebine predmeta, ki so usmerjene k racionalni in 

ustvarjalni uporabi pridobljenega znanja. Nadarjenim z uporabo sodobnih oblik, metod in 

tehnik učnega dela omogočamo naraven razvoj in hitro napredovanje (Vehovec, 2003). 

Nadarjenim učencem je tako omogočen optimalni razvoj, kar najboljši razvoj njihovih 
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posebnih sposobnosti in motiviranje v funkciji hitrejšega napredovanja z aktivnim ter 

ustvarjalnim učenjem (Pirc, 2003). Učenčevi kreativni, intelektualni in drugi potenciali so 

tako pri dodatnem delu zadovoljeni. Učenec mora imeti možnost svobodne izbire teme in 

naloge kot tudi sodelavca pri reševanju naloge. To učence postavlja v aktiven položaj, pri tem 

pa mora biti omogočena fleksibilnost v obliki različnih organizacijskih oblik in iskanju novih. 

Diferenciacija in indivualizacija naj bi se uresničevali tudi pri rednem pouku, pri katerem bi 

nadarjeni dobivali zahtevnejše naloge in prevzemali odgovornejše vloge (Vehovec, 2003). 

Dodatni pouk mora biti vsebinsko in časovno načrtovan. Ena od zahtevnejših nalog v 

načrtovanju je izbor vsebin, saj od učitelja terja veliko napora in pripravljanja. Vsebinsko 

zajema področja, ki jih pri rednem pouku ne moremo poglobljeno obdelati. Ravno ta področja 

pa so pomembna za učence, ki so sposobni dojeti več, in to tudi želijo. Pomembno izhodišče 

je obseg, ki mora ustrezati duševni razvitosti nadarjenih učencev, njihovim interesom in 

sposobnostim.  Pri tem ima pomembno vlogo učenec sam, ki lahko pomaga pri načrtovanju 

programa. Upoštevati je potrebno njegove želje in interese, saj bo aktivno sodelovanje 

prispevalo k realnejšemu oblikovanju programa (Kočar, 2003). Učitelj ima v tem primeru 

iniciativno vlogo. Z upoštevanjem učenčevih želja doseže pomembno motivacijsko 

komponento in medsebojno zaupanje.  Občutek zaupanja povečuje učenčevo odgovornost za 

sprejemanje in uresničevanje dogovorjenega programa. Učenec mora začutiti, da je dodatno 

delo predvsem stvar njegovih interesov, želja in ambicij, njegova pravica, a tudi obveznost 

(Pirc, 2003).  Začutil bo, da je dodatni pouk organiziran prav zaradi njega, učiteljeva naloga 

pa je, da mu pomaga in svetuje pri najboljšem izboru vsebin in oblik dela, to delo pa bo 

racionalno in uspešno v največji meri. Pri širjenju in poglabljanju učnih vsebin mora učitelj 

bolj poudarjati funkcionalno kot pa informativno stran dodatnega pouka. Tako naj bo pri 

naravoslovnih predmetih težišče na problemskih nalogah in nalogah kreativnega tipa, ki 

učencem omogočajo uvajanje v znanstveno metodo mišljenja in v razvoj miselnih operacij. 

Učence usposabljamo s postopki opazovanja, merjenja, spremljanja in analiziranja pojavov in 

procesov ter jih usposabljamo za čim bolj samostojno pripravljanje in organiziranje takega 

dela. Rezultati bodo tako kvalitetnejši in realnejši (Kočar, 2003). Ob pojavu novih idej med 

letom pa mora biti program fleksibilen (Pirc, 2003). Ko starši svojim otrokom nudijo čustveno 

varnost, podporo, razumevanje, spodbudo in tudi pomoč, posredno sodelujejo pri načrtovanju 

in uresničevanju ciljev dodatnega pouka. Od učitelja se pričakuje poglobljeno znanje, 

nadaljnje poglabljanje znanja, razgledanost in izkušnje pri delu z nadarjenimi učenci. Učitelj 

naj bi s svojim pristopom,  vsebinsko in metodično pripravo v učencih sproščal njihovo 

ustvarjalnost, raziskovalni nemir in samopotrjevanje ob uspehih, doseženih z lastnim trudom. 

Posledično mora biti tudi sam ustvarjalen, delo z nadarjenimi ga mora zanimati, hkrati pa 

mora znati učencem pomagati pri delu in jih usmerjati  (Vehovec, 2003). 

Dodatni pouk se lahko organizira za učence od 1. do 9. razreda devetletke in praviloma poteka 

po pouku, redkeje v kasnejših popoldanskih ali zgodnjih jutranjih urah. Število učencev v 

učnih skupinah naj ne bi presegalo dvajset,  skupaj pa lahko sodelujejo tudi učenci različnih 

oddelkov istega razreda.  Priporočljivo je, da dodatni pouk vodijo učitelji, ki poučujejo 

učence, pomagajo pa jim lahko svetovalni delavci in zunanji mentorji. Po 20. členu dodatni 

pouk spada v razširjeni program, vanj pa se učenci po 26. členu vključujejo prostovoljno. 

Učenci naj bi pri dodatnem pouku raziskovali in odkrivali nekaj novega, drugačnega, pridobili 

nova izkustva, različna znanja in spretnosti. Za tak način dela pa mora učenec imeti možnost 

svobodne izbire teme in naloge. Že pri samem načrtovanju je potrebno upoštevati želje in 

interese otrok ter se z njimi posvetovati o izboru nalog oz. problemov. Aktivno sodelovanje 

učencev bo prispevalo k realnejši uresničitvi. Osrednji motivacijski element pri učenju 

matematike so za matematično nadarjene učence matematični izzivi (Leikin, 2011). Tako kot 

ostali učenci se tudi matematično nadarjeni učenci učijo matematiko ob izzivih. Matematično 



12 
 

nadarjeni učenci potrebujejo več izzivov kot ostali učenci, ti izzivi pa morajo biti zahtevnejši 

in usklajeni z njihovimi interesi in njihovim načinom razmišljanja  (Magajna, 2014). Učenci, 

nadarjeni za matematiko, potrebujejo predvsem njihovi stopnji razvoja primerno težke izzive 

(Željko, 2015). Leikin (2011) pa trdi, da je dober učitelj tisti, ki zastavlja izzive, ki so za 

učence zanimivi in toliko zahtevni, da so jim učenci še kos.  

»Temeljne značilnosti dodatnega pouka so: 

– pri dodatnem pouku si širijo in poglabljajo znanje učenci, ki to zmorejo in želijo; 

– nadarjeni učenci si pospešeno razvijajo svoje sposobnosti in osebnost; 

– omogoča se razvoj izjemnih sposobnosti posameznih učencev; 

– razvijajo se učni in drugi interesi ter se dviga nivo aspiracij; 

– pri učencih se oblikuje zavest, da je posameznik dolžan delati in ustvarjati toliko, kolikor 

zmore; 

– v popolnejši meri aktivira učenčeve psihofizične sile ter ga zavestno usmerja k 

samoizobraževanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa; 

– omogoča učencem, da spoznajo svoje splošne sposobnosti, posebne zmožnosti, interese ter 

druge osebnostne lastnosti, da jih bolj odgovorno dalje razvijajo in življenjsko ter poklicno 

usmerjajo; 

– omogoča  učiteljem, da bolje spoznajo učence, njihove splošne in posebne sposobnosti.« 

(Kočar, 2003, str. 271) 

5. VRSTE ZNANJA PO GAGNJEVI KLASIFIKACIJI ZNANJA 

 

Gagnejeva klasifikacija znanja razdeli matematična znanja na tipe matematičnih znanj: 

osnovno in konceptualno znanje, proceduralno znanje in problemsko znanje. Posamezne 

taksonomske ravni se delijo še na podstopnje. Občutljivost za probleme in sposobnost 

odkrivanja problemov spadata v najvišjo stopnjo matematične nadarjenosti (Vehovec, 2003). 

Kljub temu da je za reševanje problemov najpomembnejše problemsko znanje, ki 

garazumemo kot najvišjo stopnjo znanja po Gagnejevi klasifikaciji, je potrebno med seboj 

povezati tudi konceptualno in proceduralno znanje. To nas pripelje do trajnejšega, trdnejšega 

in bolj zavestnega znanja, ki je uporabno na vseh predmetnih področjih, ne samo v 

matematiki. Problemsko znanje ima zelo velik vpliv na reševanje matematičnih problemov. Je 

povezano s konkretnimi vsebinami, ki zahtevajo trdno konceptualno in proceduralno znanje 

ter razumevanje postopkov (Žakelj, 2003). 

 

5.1 OSNOVNO IN KONCEPTUALNO ZNANJE 

 

»Prvo taksonomsko stopnjo je Gagne razdelil na osnovna znanja in vedenja ter konceptualno 

znanje.  Osnovna znanja in vedenja vključujejo predvsem poznavanje pojmov in dejstev ter 

priklic znanja.  
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Razdelimo jih na več elementov: 

– poznavanje posameznosti: reproduktivno znanje, znanje izoliranih informacij in 

faktografije; 

– poznavanje specifičnih dejstev: znanje definicij, formul, aksiomov, izrekov, odnosov, 

osnovnih lastnosti (lastnosti likov, Pitagorov izrek …); 

– poznavanje terminologije: seznanjenost z osnovnimi simboli in terminologijo (vzporednost, 

pravokotnost, pravokotnik, funkcija, enačba, kilogram …); 

– poznavanje klasifikacij in kategorij: prepoznavanje različnih matematičnih objektov in 

njihova klasifikacija, npr. funkcije, enačbe, množice …« (Žakelj, 2003, str. 96)  

Primera nalog: 

• Zapiši število. 

tristo tisoč deset _________________________________________________ 

Pri tej nalogi gre za osnovno znanje, učenci morajo poznati ime in zapis števila z besedo in 

številom.  

• Kakšen je obrazec za ploščino kvadrata? 

Učenec mora pri tej nalogi poznati specifično dejstvo, in sicer formulo za ploščino kvadrata.  

 

Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje pojmov, 

strukturiranje pojmov in poznavanje relevantnih dejstev (Žakelj, 2003). 

»Elementi konceptualnega znanja so: 

– prepoznava pojma (npr. trikotnika na ravnini, v naravi …), 

– predstava (npr. dva skladna pravokotna trikotnika sestavljata pravokotnik, mreža kocke je 

sestavljena iz šestih kvadratov), 

– prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji (a, b stranici, višina, para vzporednih 

stranic …), 

– definicije in izreki (poznavanje in uporaba pravila o vsoti kotov v trikotniku, Pitagorov izrek 

…), 

– povezave (podobnosti, razlike, integracija).« (Žakelj, 2003, str. 96) 

Primera nalog: 

• Število prikaži na pozicijskem računalu.  

8 St 3 S 2 E = _____________________________________________ 

Naloga preverja konceptualno znanje. Učenec mora določeno število prikazati na pozicijskem 

računalu, s tem pa naloga preverja razumevanje desetiških enot. Preverjanje razumevanja je 

povezano tudi s tem, da v zapisu niso prisotne vse desetiške enote. Pri tej nalogi gre tudi za 
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prepoznavo terminologije in simbolike v dani situaciji. Učenci morajo poznati simbole za 

zapis števil z desetiškimi enotami in število, zapisano s pomočjo simbolov, zapisati s 

številom, kar predstavlja osnovno znanje.  

 

• Z enako barvo pobarvaj like, ki so med seboj skladni. 

 

 

Naloga preverja razumevanje pojma skladnosti. Nekateri liki so zasukani, zato dobimo jasen 

vpogled v učenčevo razumevanje pojma.  

Učenci lahko oblikujejo konceptualno znanje na različne načine v odvisnosti od več 

dejavnikov. Pri tem jim veliko lahko pomaga učitelj. Pomembno je, da pravilno presodi, kdaj 

v učnem procesu uvede nove pojme in koncepte, pozna, kako učenec konstruira svoje znanje, 

ter se zaveda, da struktura že obstoječega znanja bistveno vpliva na vrstni red učenja in 

poučevanja. Znanje lahko uvajamo, pridobivamo in preverjamo preko različnih aktivnosti: 

predstavitev pojmov z modeli, diagrami, prepoznava pojma, iskanje primerov in 

protiprimerov, navezovanje na izkustva, navezovanje na druga matematična in nematematična 

znanja preko uporabe definicij in izrekov. Ključni pogoj za usvajanje znanja na ravni 

razumevanja pa je, da pride do interakcije med konkretno in miselno aktivnostjo. Sama 

konkretna aktivnost ni dovolj (Žakelj, 2003). 

 

5.2 PROCEDURALNO ZNANJE 

 

»Proceduralno znanje obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur. 

Elementi proceduralnega znanja so: 

– poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov); 

– uporaba pravil, zakonov, postopkov; 

– izbira in izvedba postopka, pri čemer je treba utemeljiti oz. preveriti izbiro in postopek 

izvesti. « (Žakelj, 2003, str. 99) 

»Delimo ga na rutinsko (proceduralno) znanje in kompleksno (proceduralno) znanje. Pri 

rutinskem znanju gre za izvajanje rutinskih postopkov, uporabo pravil in obrazcev, reševanje 

preprostih nesestavljenih nalog, z malo podatki … « (Žakelj, 2003, str. 98) 
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Primer naloge: 

• Na šoli je 345 učencev. Od tega jih je 234 na predmetni stopnji. Koliko učencev je na 

razredni stopnji? 

Naloga spada v rutinsko proceduralno znanje, saj morajo učenci za rešitev naloge uporabiti le 

operacijo odštevanja in račun izračunati.  

 

»Pri kompleksnem proceduralnem znanju pa gre za uporabo kompleksnih postopkov: 

poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov), izbiro in 

izvedbo algoritmov in procedur; uporabo pravil zakonov, postopkov, sestavljene naloge z več 

podatki ... « (Žakelj, 2003, str. 99) 

Za izvajanje algoritmov in procedur je potrebno predhodno osnovno znanje. Pri izvajanju 

postopka pa ni nujno, da nek algoritem učenec tudi razume. Velikokrat se zgodi, da učenec 

izvaja nek algoritem, čeprav ga sploh ne razume, zato mora učitelj pri uvedbi algoritma 

posvetiti posebno pozornost tudi učenčevemu razumevanju le-tega. Preden učencu razložimo 

nek algoritem, je potrebno razumevanje predhodnih konceptov. V nasprotnem primeru se 

hitro zgodi, da se učenec nek postopek nauči na pamet, pri uporabi pa ga lahko brez 

premisleka narobe uporabi (Žakelj, 2003).  

 

Primer naloge: 

• Gozdarji so v gozdu podirali drevesa. Prvi dan so jih podrli 754, drugi dan 246, tretji dan 

15 manj kot prvi dan in četrti dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. 

a) Koliko dreves so posekali tretji dan? 

b) Koliko dreves so posekali četrti dan? 

c) Koliko dreves so posekali v štirih dneh? 

Naloga spada pod kompleksno proceduralno znanje. Pri tej nalogi mora učenec poznati in 

obvladovati postopek pisnega seštevanja in odštevanja s prehodom, obenem pa mora 

razumeti, kaj od njega naloga zahteva. Ker je pri tej nalogi več podatkov, mora učenec iz 

besedila ugotoviti, katera števila mora odštevati ali seštevati med seboj, da bo dobil ustrezen 

rezultat.  

 

5.3 PROBLEMSKO ZNANJE 

 

Nadarjenim  učencem je potrebno zagotoviti problemske situacije (naloge), ki so prilagojene 

njihovim individualnim značilnostim, naloge morajo biti na produktivni ravni in morajo 

vključevati višje taksonomske nivoje (Vogrinc, 2014). 

Problemsko znanje združuje strategije za reševanje problemov in aplikativna znanja. To je 

uporaba znanja v novih situacijah, uporaba kombinacij več pravil in pojmov pri soočenju z 

novo situacijo ter sposobnost uporabe prejšnjih dveh taksonomskih ravni – konceptualnega in 

proceduralnega znanja. S stopnjo problemskega znanja sta povezana pojma raziskovanje in 
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odkrivanje. Paziti pa moramo, da ne zamenjamo problemskega znanja s proceduralnim 

znanjem. Če pri nalogi vemo, katero proceduro moramo uporabiti, to ni problemsko znanje. O 

problemskem znanju govorimo, kadar moramo pri nalogi sami raziskati, s katero proceduro 

bomo prišli do rešitve. Da lahko govorimo o reševanju problemov, morajo biti izpolnjeni 

nekateri pogoji: proces reševanja teče samostojno, rešitev je nova za reševalca, ki zna potem 

uspešneje reševati probleme, in pojavi se transfer znanja oz. prenos metode reševanja, ki je 

tudi dokaz, da je problem rešljiv z lastno miselno aktivnostjo (Žakelj, 2003). 

»Problemsko znanje vsebuje več elementov: 

– postavitev problema (prepoznava problema in njegova formulacija, postavitev smiselnih 

vprašanj), 

– preveritev podatkov (zadostnost, konsistentnost), 

– strategije reševanja, 

– uporaba znanja (transfer), 

– miselne veščine, kot so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, interpretacija.« (Žakelj, 2003, 

str. 100) 

 

Primer naloge: 

Dva polža sta bila 100 cm oddaljena od solate. Hkrati sta se napotila proti solati. Prvi je v eni 

uri prelezel 25 cm, drugi pa 50 cm. Drugi polž je med potjo počival kar dve uri, prvi pa je 

nenehno lezel. Kateri je prvi prispel do cilja? 

Naloga preverja problemsko znanje, saj mora učenec pri nalogi sam poiskati pot reševanja.  

Za razvoj problemskega znanja pri učencih je potrebno veliko samostojnega dela. Učitelj 

mora učence učiti odkrivati, samostojno raziskovati, jih naučiti strategij, samostojnega 

postavljanja vprašanj in ciljev raziskovanja. Učitelj mora tudi vedeti, kakšno nalogo sestaviti, 

da bo le-ta pri učencih res preverjala problemsko znanje. Problemska naloga je za učenca 

nova, najti mora rešitev v neki novi situaciji. Če je učenec podobno nalogo že reševal in že 

pozna poti oz. strategije reševanja takih nalog, to zanj ni več problemsko znanje, ampak le 

uporaba proceduralnega znanja (Žakelj, 2003). 

V sodobnih učnih načrtih za osnovno šolo ni več dovolj le osnovno in konceptualno znanje, 

temveč se čedalje bolj poudarja tudi pomen problemskega znanja, do katerega pa lahko učenci 

pridejo preko reševanja matematičnih problemov.  

6. REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

 

Vodilna ustvarjalna dejavnost v matematiki, ki jo moramo ponuditi matematično nadarjenim 

učencem na vseh stopnjah šolanja, je reševanje matematičnih problemov (Hodnik Čadež, 

Željko in Manfreda Kolar, 2014). Učitelj lahko pri svojem konkretnem delu v razredu 

matematično nadarjenega učenca spodbuja terrazvija z raziskovalnim pristopom in nalogami, 

ki vsebujejo različne tipe problemov (Kavaš, 2003). Pri reševanju matematičnih problemov se 

lahko osredinimo na miselne sheme, posploševanje, proceduralni, konceptualni problem ... Pri 
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proceduralnih matematičnih problemih prevladuje induktivno sklepanje, pri konceptualnih pa 

posploševanje na osnovi sklepanja.  

Pri induktivnem sklepanju izpeljemo neko posplošitev na osnovi opazovanja posameznih 

primerov. Tej posplošitvi lahko do neke stopnje verjamemo, ne moremo pa je privzeti kot 

resnično, vedno veljavno, dokler je ne dokažemo (Manfreda Kolar in Hodnik Čadež, 2011). 

Primer proceduralnega problema, pri katerem sklepamo induktivno: 

Razišči vsoto dveh sodih števil. 

Najprej si laho pomagamo na vizualni ravni, z razpredelnico.  

 

Nato zapišemo posplošitev: 2n + 2m = 2 (n + m) 

Kadar je problem konceptualen, je povezan z nekim matematičnih kontekstom. Problem, ki je 

predstavljen v nadaljevanju,je povezan z obsegom in za rešitev ne rabimo induktivnega 

sklepanja, pač pa lahko zgolj s preučevanjem enega primera sklepamo o pravilu.  

Primer naloge: Položimo ploščice okoli ribnika 

Pri Petru doma imajo ribnik. Kadar je lepo vreme, ribice skačejo v zrak in poškropijo okolico, 

zato nastane blato, ki ga otroci nato raznašajo naokoli. Petrov oče se je zato odločil, da bo 

okoli ribnika položil ploščice. Koliko jih mora kupiti za posamezne spodaj narisane ribnike, 

če bi bila ribnik in ploščica velika takole: 

 

Slika 1: Ribnik številka 1 
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Uporabljene strategije reševanja: Nalogo lahko rešimo s preštevanjem (okoli ribnika 

preštejemo ploščice), razbitjem stranic na različno dolge dele ali po dve enako dolgi stranici 

ter s prištevanjem vogalov.  

 

Slika 2: Način štetja ploščic pri prvem ribniku 

 

Slika 3: Razbitje na različno dolge dele pri prvem ribniku 

 

Slika 4: Razbitje prvega ribnika na po dve enako dolgi stranici (prvi način) 
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Slika 5: Razbitje prvega ribnika na po dve enako dolgi stranici (drugi način) 

 

Slika 6: Način prištevanja vogalov pri prvem ribniku 

 

Naslednji ribnik se od prvega razlikuje tako v obliki kot v velikosti. Pri reševanju drugega 

primera učenec lahko na osnovi prejšnjega primera izbere ustrezno strategijo, v tem primeru 

npr. uporabi strategijo prištevanja vogalov. Učenec lahko pri drugem ribniku zaključi, da je 

število tlakovcev enako obsegu ribnika plus štirje tlakovci (Berus, 2013).  

 

Slika 7: Ribnik številka 2 (Berus, 2013) 
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Povzamemo torej lahko, da za rešitev ne rabimo induktivnega sklepanja, pač pa lahko zgolj s 

preučevanjem enega primera sklepamo o pravilu.  

 

Opredelitev matematične nadarjenosti določa delo z nadarjenimi učenci v šoli in izven nje. V 

opredelitvah za matematično nadarjene so opredeljene naslednje karakteristike: abstrahiranje 

konkretnih situacij, sposobnost posploševanja, tekoče razmišljanje in strateško izbiranje 

strategij reševanja problemov (Wieczerkowski, Cropley in Prado, 2002, v Hodnik Čadež, 

Željko in Manfreda Kolar, 2014). 

Kiessweter (1992, v Wieczerkowski idr., 2002, v Hodnik Čadež, Željko in Manfreda Kolar, 

2014) je izpostavil šest dejavnikov, ki so neposredno povezani z matematično aktivnostjo 

reševanja problemov: organiziranje informacij, prepoznavanje vzorcev in pravil, spreminjanje 

reprezentacije problema in ugotavljanje vzorcev, pravil (npr. iz grafične v simbolno 

reprezentacijo  ali obratno), delovanje v kompleksnih strukturah, reverzibilno in nasprotno 

procesiranje, iskanje sorodnih problemov. Pristop k opredelitvi  matematične nadarjenosti, ki 

v ospredje postavlja reševanje problemov, je Zimmerman (1992, v Hodnik Čadež, Željko, 

Kolar, 2014) imenoval ´aktivno strukturiranje´, ki ima naslednje karakteristike: ni 

algoritmično, je kompleksno, vodi k več rešitvam, spodbuja učenca k sprejemanju določenih 

odločitev, vključuje negotovost, samoregulacijo, oblikovanje pomenov (ne ponovno 

odkrivanje že poznanih).  

Reševanje matematičnih problemov predstavlja matematično nadarjenim izziv in spodbuja 

razvoj njihovih potencialov. Gre za situacijo, ki je kompleksna in reševalcu predstavlja izziv, 

da oblikuje strategijo reševanja tega problema, preizkuša različne strategije, vrednoti te 

strategije z vidika doseganja cilja in na nek način oblikuje novo znanje – ne poustvarja 

nečesa, kar je poznal že od prej. Pri reševanju problemov je najpomembnejši proces 

posploševanja (Hodnik Čadež, Željko, Kolar, 2014).  

Z raziskovalnim pristopom k pouku matematike matematično nadarjenega učenca usmerjamo, 

vodimo in razvijamo. Za tak pristop je značilno, da učitelj učencu zastavlja probleme, ki bodo 

zanj zanimivi terod njega zahtevajo razmišljanje in sklepanje. Pri tem se učenec nauči iskati in 

zbirati informacije, opazuje, načrtuje, se nauči oblikovati definicije, postavljati hipoteze in jih 

tudi preizkušati, nauči se spraševati, posredovati rezultate s pomočjo grafov, tabel, diagramov, 

poročil, nauči se razlagati rezultate in ugotovitve, razvija si sposobnost napovedovanja 

rezultatov, odnosov ali zakonitosti, nauči se oblikovati vzročno-posledične odnose (Kmetič, 

1993, v Kavaš, 2003). 

6.1 FAZE REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV PO AVTORICI A. 

ŽAKELJ 
 

Avtorica A. Žakelj (2013) predstavi proces reševanja matematičnih problemov v šestih fazah, 

ki so zasnovane na Polyevih stopnjah, le da so bolj splošno zapisane. 

1. faza: Razumevanje problema 

Razumevanje besedila, diagramov, formul ali tabelaričnih prikazov podatkov, iz katerih je 

potrebno sklepati, povezati podatke, prikazati bistvene zamisli ter uporabiti osnovno znanje o 

razumevanju navedenih podatkov in informacij. 
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2. faza: Opredelitev problema 

Prepoznavanje spremenljivk, določanje odnosa med njimi in prepoznavanje bistvenih 

spremenljivk od nebistvenih; postavljanje domneve ter zbiranje, urejanje, ovrednotenje danih 

informacij. 

3. faza: Predstavitev problema 

Podatke prikažejo s preglednicami, grafi, simboli ali verbalno ter prikažejo prehajanje iz ene v 

drugo obliko. 

4. faza: Reševanje problema 

Vključuje odločanje ter načrtovanje poti za dosego cilja ter predlaganje rešitve. Učenec pri tej 

fazi izbere strategijo reševanja problema, ki naj bi bila po njegovem mnenju pravilna. Zanjo 

se odloči na podlagi danih podatkov, njihovega povezovanja, na podlagi določanja odnosa 

med njimi ter ureditve teh podatkov z raznimi prikazi, ki mu omogočijo, da lažje in na bolj 

sistematičen način pride do domnevne rešitve matematičnega problema. 

5. faza: Razmišljanje o rešitvi 

Obsega pregled rešitev in iskanje dodatnih pojasnil, vrednotenje rešitev iz različnih perspektiv 

z namenom preoblikovanja v sprejemljivejše rešitve. 

6. faza: Razprava o rešitvi problema 

Izbira primernih sredstev in prikazov, s katerimi učenec drugim prikaže rešitve, do katerih je 

prišel (Repež in Drobnič Vidic, 2008). 

7. UČNA MOTIVACIJA 

 

Nadarjeni učenci so po svojih osebnostnih lastnostih heterogena skupina učencev. Pri  pouku 

so različno motivirani za sodelovanje in šolsko učenje. Učitelji lahko ustrezno načrtujejo in 

spodbujajo učne dejavnosti, ki so za učence motivirajoče, le če natančno prepoznavajo 

njihove motivacijske značilnosti. To naj bi vplivalo na njihovo kakovostno znanje v skladu z 

njihovimi učnimi potenciali in na njihove učne dosežke, ki prispevajo k osebnostnemu in 

splošnemu družbenemu razvoju na različnih področjih: v medicini, znanosti, gospodarstvu, 

umetnosti in drugje. Osnovni namen motiviranja nadarjenih učencev v osnovni šoli ni le v 

doseganju čim boljših trenutnih rezultatov, ampak je tudi metaučenje, oblikovanje učne 

samopodobe in vrednot vseživljenjskega učenja in znanja oz. notranje učno motivacijske 

naravnosti (Juriševič, 2012). 

Motivacija je teoretični konstrukt, ki predstavlja razlog za človekova dejanja, želje in potrebe. 

Lahko jo definiramo kot smer vedenja ali tisto, kar povzroča v človeku, da želi ponoviti 

vedenje (Ellliot in Covington, 2001). Tako pozitivna kot negativna motivacija lahko vodita do 

istega rezultata, a negativna motivacija lahko vodi do različnih problemov,npr. sovraštva do 

tiste osebe, ki jo uporablja. Negativna motivacija ni najbolj priporočljiva, a je včasih potrebna, 

predvsem, ko pozitivna motivacija ne deluje. Po Renzulliju (1986, v Žagar, 2006) je 

nadarjenost ugoden splet inteligentnosti, ustvarjalnosti in nekaterih osebnostnih lastnosti 

(specifična motivacija). Motivacija je torej ključna, da nadarjen učenec razvije vse svoje 

potenciale (Željko, 2015). 
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Pri usvajanju znanja in doseganju učne uspešnosti so ključneučne sposobnosti, vendar le 

takrat, ko v procesu učenja nastopajo v kombinaciji z motivacijo in nekaterimi drugimi 

učenčevimi osebnostnimi lastnostmi (Juriševič, 2014). Rea (2009, v Juriševič, 2014) 

pojasnjuje, da vsi nadarjeni učenci niso enako motivirani za šolsko učenje. Pomanjkanje 

notranje motiviranosti vpliva na razvoj njihovih potencialov in lahko vodi k učni 

neuspešnosti. Nekateri nadarjeni učenci niso zainteresirani za šolo in šolska dogajanja ali pa 

so aktivni le na tistih področjih, ki so zanje pomembna. Lahkoimajo različne učne in/ali druge 

težave, se zaradi strahu pred neuspehom izogibajo učenju, razvijajo perfekcionistična 

pričakovanja do svojega učnega dela in/ali oblikujejo nizko samopodobo, ki jih odvrača od 

učenja (Reis in Renzulli, 2009, v Juriševič, 2014).  

S šolanjem lahko postaja nadarjenost učencev vse manj skladna z zahtevami učnega načrta in 

se zato v šoli začnejo dolgočasiti. Med odraščanjem se interesi učencev razčlenjujejo in lahko 

postajajo vse bolj različni od tistega, kar ponuja in zahteva šola. Ta pogosto ne zmore 

zadovoljiti potreb nadarjenih. Mann (2009, str. 882) poudarja, da ne obstaja »le en sam pravi 

način poučevanja nadarjenih učencev«, ampak mora biti učitelj usposobljen za učinkovito 

motiviranje (različno motiviranih) nadarjenih učencev. Večina raziskav kaže na to, da je  

potrebno pri nadarjenih učencih spodbujati notranjo motivacijsko usmerjenost ter zadovoljitev 

psiholoških potreb po samostojnosti, kompetentnosti ter socialni vpetosti (Whitney in Hirsch, 

2007). Kljub temu pa ne smemo popolnoma zanemariti zunanjih motivacijskih spodbud, kot 

so pohvale, nagrade, ocene, ugodnosti ... Te motivacijske spodbude so učinkovite predvsem, 

kadar jim je učna snov neznana ali na učnem področju (še) nimajo razvitih interesov in 

motivacijskih ciljev. Tako se učenci nečesa lažje naučijo oziroma k učenju sploh pristopijo. 

Good in Brophy (2000) navajata vrsto omejitev pri uporabi zgolj notranjih motivacijskih 

spodbud za šolsko učenje. Menita, da se morajo učitelji pri poučevanju držati učnega načrta in 

ne le tistega, kar (notranje) zanima učence. Različne strategije za motiviranje učencev je 

potrebno integrirati, saj se učenci ne bodo ničesar naučili, čeprav se bodo  v šolskih 

aktivnostih zabavali.  

Model TARGET (Ames, 1992, v Epstein, 1989) oz. TARGETT (Woolfolk, 2002) velja za 

enega boljših modelov za spodbujanje (notranje) motivacije pri učencih.  Učinkovit je tudi pri 

spodbujanju motivacije pri nadarjenih učencih. TARGETT je akronim za sedem spremenljivk 

razreda oz. elementov, na osnovi katerih je mogoče bolj celostno motivirati učence: učne 

aktivnosti in naloge, možnost izbire, prepoznavanja dela učencev, razvrščanje učencev v 

skupine, vrednotenje učnih dosežkov, čas za učenje in učiteljeva pričakovanja. Bistvo je 

spodbujanje učencev, da bi razvili notranje motivacijske cilje, funkcionalno znanje (znanje z 

razumevanjem, znanje, ki je čim bolj povezano z drugimi znanji) ter vedenjske značilnosti, ki 

omogočajo vztrajanje in fleksibilno prilagajanje učnim zahtevam v vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu. Učne aktivnosti in naloge morajo biti za učence smiselne in zanimive ter čim bolj 

avtentične (povezane z življenjskimi problemi in situacijami). Pomembna je tudi optimalna 

težavnost nalog, da niso naloge ne prelahke in ne pretežke. Učne aktivnosti in naloge morajo 

biti ustrezno diferencirane glede na prepoznane učne zmožnosti učencev. Potrebno je 

upoštevati, da notranjo motivacijsko usmerjenost spodbujajo predvsem kompleksne miselne 

aktivnosti. Po Bloomovi taksonomiji so to analiziranje (primerjanje, organiziranje, 

opisovanje, iskanje, strukturiranje, vključevanje), evalviranje (preverjanje, predpostavljanje, 

eksperimentiranje, presojanje, testiranje, spremljanje) in ustvarjanje (izdelovanje, oblikovanje, 

konstruiranje, načrtovanje, proizvajanje, izumljanje). Naloge morajo biti jasne, ustrezno 

strukturirane, raznovrstne in učencem predstavljene na način, ki jih pritegne. S tem  

spodbujamo situacijski interes (Juriševič, 2014).  



23 
 

Učne aktivnosti in naloge, ki učencem omogočajo učne izzive, vplivajo na spodbujanje 

miselne in čustvene privlačnosti učenja ter razvijanje notranje motivacije. Pomemben gradnik 

notranje motivacije je za učenca občutek odgovornosti in avtonomnosti. Učenci morajo imeti 

možnost izbire pri sprejemanju odločitev glede učenja in dela v razredu. Učenci lahko 

samostojno izberejo določeno vrsto učne naloge, raven zahtevnosti ali problem, s katerim se 

bodo ukvarjali. Pomembno pa je,  da je ravnotežje med ponujeno ravnijo samostojnosti in 

možnosti izbire ter ravnijo, ki ji je učenec trenutno dorasel, ravno pravšnje, kajti preveč 

svobode otroka zbega, premalo pa dolgočasi. Nadarjeni učenci tako za svoj učni razvoj 

potrebujejo kompetentne in dobro motivirane učitelje. Pomembno vlogo pa imajo tudi 

informirani starši, ki jim lahko omogočajo dovolj priložnosti in podpore za kakovostno učenje 

v psihološko varnem in spodbudnem šolskem okolju in izven (prav tam).  

Motivacija je pomembna spremenljivka učenja in učne uspešnosti ter hkrati ena temeljnih 

sestavin nadarjenosti, zato je pomembno, da ji v šoli namenimo dovolj pozornosti. Poleg 

usvajanja temeljnih učnih spretnosti in znanj moramo dosledno zagotavljati tudi dovolj učnih 

izzivov, ki bodo za učence razvojno primerni, smiselni in vredni naporov. Sem sodijo učne 

vsebine, povezane z življenjem učencev, ter metode in oblike dela, ki učence celostno 

zaposlijo in jim omogočajo hkratno zadovoljevanje različnih razvojnih nalog: raziskovalno in 

sodelovalno učenje ter reševanje avtentičnih problemov. Učencu moramo nameniti dovolj 

časa in poskrbeti za prijetno delovno vzdužje, ki spodbuja krepitev in razvoj učenčevih 

notranje motivacijskih struktur (interesov, ciljev, vrednot, atribucij in samopodobe) ter navaja 

k samouravnavanju učenja, ki pomembno oz. po nekaterih avtorjih celo odločilno pogojuje 

izjemne dosežke (prav tam).  

8. NAPOTKI PRI DELU Z NADARJENIMI 

 

8.1 Kako voditi učenca pri reševanju problema? 
 

V osnovni šoli pri reševanju matematičnih problemov veliko vlogo igra učitelj. Le-ta mora 

znati sestaviti probleme in jih hkrati učencem tudi predstaviti. Znati mora sestaviti nek 

problem, ki bo pri učencih vzbudil miselno aktivnost in ki jim bo omogočil, da bodo odkrili 

nekaj novega, do takrat še neznanega. Učitelj je tudi tisti, ki otrokom predstavi probleme, jim 

predstavi različne poti reševanja problemov, jim pomaga razumeti problem ... Tu je prisotna 

diferenciacija. Na začetku osnovne šole večina učencev uporablja pri reševanju matematičnih 

problemov vizualne instrumente, saj simbolnega jezika še ne poznajo tako dobro. Ko pa malo 

bolje spoznajo tudi simbolni jezik, ima učenec  na voljo veliko instrumentov, s katerimi lahko 

pride do rešitve. Zato mora učitelj učence poznati, saj nekaterim učencem bolj ležijo vizualni 

instrumenti, drugim simbolni. Tako bo z malo pomoči ali s samo malo usmeritve vsak učenec 

lahko prišel do rešitve. Poznamo različne strategije za razumevanje besedila problema. Na 

začetku šolanja učenci preoblikujejo problemsko situacijo z dramatizacijo, pripovedjo in 

konkretnim materialom. Kasneje pa uporabljajo tudi grafični nivo – risbe in skice. Učencem 

moramo pri istem problemu pokazati več strategij razumevanja besedila, saj jim damo tako 

tudi možnost, da prevedejo problem v tisto obliko, ki jim najbolj ustreza in jim je najbližje. 

Na razredni stopnji je priporočljiva vizualna predstavitev problema, čim bolj konkretna, jezik 

pa naj bo jasen, natančen, preprost in povezan z izkušnjami in jezikovnimi zmožnostmi 

otroka. Vedno poskušajmo probleme čim bolj prilagoditi razvojni stopnji otrok, da jih bodo 

razumeli in se ne bodo pojavljale težave pri reševanju problemov zaradi nerazumevanja 

besedila samega (Polya, 1985). Učitelj mora biti zmožen učenca motivirati za reševanje 
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problema, mu pokazati različne načine reševanja problema, ga pri reševanju spodbujati in 

usmerjati, hkrati pa mora tudi sam učitelj pokazati navdušenje nad problemskim poukom. 

Kadar učenec potrebuje pomoč, mu učitelj lahko nudi namige. 

Primera problemov, pri katerih je v pomoč risba: 

• Okrog kvadratne mize lahko sedijo 4 otroci. Za razredno zabavo so dali skupaj 7 miz in 

naredili dolgo pravokotno mizo. Koliko otrok lahko sedaj sedi okrog dolge mize? 

Učitelj lahko najprej nariše kvadratno mizo in okoli mize štiri otroke. Nato nariše sedem miz 

skupaj in otroke okoli miz.  

 

• Eva živi s starši, bratom, psom, dvema mačkama, dvema papigama in štirimi ribicami. 

Koliko nog imajo vsi skupaj? 

Pri tej nalogi lahko pomaga skica. Narišemo eno punčko, mamico, očita, enega fanta, dve 

mački, dve papigi in štiri ribice. Nato preštejemo vse noge skupaj.  

8.2 Kako preoblikovati nalogo? 
 

Preoblikovanje kompleksne proceduralne naloge v problemsko nalogo 

Polž je lezel do solate. Prvi dan je prelezel 600 cm, drugi dan 220 cm, tretji dan 32 cm manj 

kot prvi dan in četrti dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. 

Koliko cm je prelezel polž tretji dan? 

Koliko cm je prelezel polž četrti dan? 

Koliko cm je prelezel polž v štirih dneh? 

Pri kompleksnem proceduralnem znanju gre za uporabo kompleksnih postopkov: poznavanje 

teručinkovito obvladovanje algoritmov in procedur (metod, postopkov), izbiro in izvedbo 

algoritmov in procedur; uporabo pravil zakonov, postopkov, sestavljene naloge z več podatki 

... Pri tej nalogi mora učenec poznati in obvladovati postopek pisnega seštevanja in odštevanja 

s prehodom, obenem pa mora razumeti, kaj od njega naloga zahteva. Ker je pri tej nalogi več 

podatkov, mora učenec iz besedila ugotoviti, katera števila mora odštevati in seštevati med 

seboj, da bo dobil ustrezen rezultat. V nadaljevanju je predstavljena naloga, ki je 

preoblikovana v problemsko nalogo.  

Dva polža sta bila 100 cm oddaljena od solate. Hkrati sta se napotila proti solati. Prvi je v eni 

uri prelezel 25 cm, drugi pa 50 cm. Drugi polž je med potjo počival kar dve uri, prvi pa je 

nenehno lezel. Kateri je prvi prispel do cilja? 

Naloga preverja problemsko znanje, saj mora učenec pri nalogi sam poiskati pot reševanja.  
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8.3 Kakšne vrste nalog izbirati? 
 

Pomemben dejavnik za uspešno reševanje matematičnih problemov je tudi učiteljeva 

zmožnost izbiranja in oblikovanja primernih problemov. Pri dodatnem pouku je zaželjena tudi 

uporaba logično matematičnih nalog, didaktičnih iger in računalniških didaktičnih iger. Z 

vključevanjem didaktičnih iger v dodatni pouk matematike naredimo snov zanimivejšo za 

učence. Učenci pa lahko didaktične igre rešujejo tudi na računalniku. V dodatni pouk lahko 

vključimo tudi zabavno matematiko, kamor sodi: sudoku, kenken, kakuro in tangram 

(Poglavje 15.1).  
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EMPIRIČNI DEL 

9. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Temeljni cilj prepoznavanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli je prilagajanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa potrebam nadarjenih učencev ter skrb za njihov celostni 

osebnostni razvoj, da bi lahko čim bolje razvili in realizirali svoje potenciale. Raziskovali smo 

priljubljenost različnih nalog pri dodatnem pouku matematike z vidika učencev, vpliv teh 

nalog na motivacijo učencev ter s tem posredno tudi na kvaliteto in kvantiteto naučenega. Cilj 

magistrskega dela ni merjenje motivacije pri učencih, ampak pomembnost izbora različnih 

vrst nalog za učenčevo motivacijo ter njihova zaželenost pri pouku z vidika učencev. 

Zanimalo nas je, ali učitelji želene naloge uporabljajo, katere vrste nalog največkrat 

uporabljajo ter kako pogosto uporabljajo problemske naloge pri dodatnem pouku matematike. 

Pri učiteljih, ki nikoli, redko ali včasih uporabljajo problemske naloge, nas je zanimalo, kaj jih 

pri tem ovira. Izvedeti smo želeli, kaj učenci najraje počnejo pri dodatnem pouku matematike, 

katere naloge glede na Gagnejevo klasifikacijo jih najbolj motivirajo in kakšne se jim zdijo 

matematične naloge v primerjavi z nalogami, ki jih rešujejo pri rednem pouku matematike. 

10. CILJ KVALITATIVNE RAZISKAVE 
 

C 1: Izvedeti mnenja učencev o najbolj in najmanj priljubljeni vrsti dejavnosti ali nalogi pri 

urah dodatnega pouka matematike in kaj bi pri dodatnem pouku matematike še izboljšali. 

11. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA KVANTITATIVNE RAZISKAVE 
 

R1: Kakšne vrste nalog si učenci pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega 

razreda najbolj želijo? 

R2: Kako zahtevne naloge si učenci pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega 

razreda želijo? 

R3: Ali so pričakovanja učencev pri dodatnem pouku matematike glede na zahtevnost nalog 

zadovoljena? 

R4: Kakšne vrste nalog učitelji največ uporabljajo pri dodatnem pouku matematike  od 

tretjega do petega razreda? 

R5:  Kako zahtevne naloge učitelji največ uporabljajo pri dodatnem pouku matematike od 

tretjega do petega razreda? 

R6: Kako pogosto učitelji pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda 

uporabljajo problemske naloge? 

R7: Ali učitelji pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda uporabljajo 

naloge, ki so pri učencih zaželene? 
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12. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Raziskava je sestavljena iz treh delov in zajema tako učitelje kot učence. V prvem delu 

raziskave so sodelovali učitelji. Razdelili smo jim anketne vprašalnike. Raziskali smo, s čim 

si pomagajo učitelji pri načrtovanju nalog, ali upoštevajo želje učencev, katere vrste nalog 

najpogosteje uporabljajo, kaj najpogosteje delajo pri dodatnem pouku matematike … Za drugi 

del raziskave, v katerem so sodelovali učenci, smo ponovno sestavili anketni vprašalnik. 

Zanimalo nas je mnenje učencev o nalogah pri dodatnem pouku matematike. Povprašali smo 

jih o tem, katera vrsta dejavnosti ali naloga jim je bila pri izvedenih urah dodatnega pouka 

matematike najbolj všeč  in kaj bi pri tem želeli  še izboljšati. V prvem in drugem delu 

raziskave smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Preko deskriptivne metode smo 

raziskali delo pri dodatnem pouku matematike in ugotavljali učiteljevo uporabo nalog, s 

kavzalno pa smo poskušali poiskati povezave med želeno in dejansko uporabo različnih nalog 

ter pomembnost le-teh za učenčevo motivacijo pri pouku. Osnovne teze smo posploševali z 

vzorca na osnovno množico. Kot inštrument smo uporabili anketni vprašalnik za učitelje in 

učence.  

Tretji del raziskave je intervju z učenci po dveh izvedenih urah dodatnega pouka matematike 

v dveh tretjih razredih. V uri smo vključili različne naloge: matematično logične uganke, kot 

so sudoku, kenken, kakuro, naloge iz matematičnih tekmovanj, pri katerih so učenci delali v 

skupinah, tangram, klasično reševanje nalog na učnem listu, naloge sklepanja, matematične 

probleme za različne strategije reševanja. V tretjem delu raziskave smo uporabili kvalitativni 

raziskovalni pristop. Učence smo intervjuvali. Intervju je zajemal vprašanja, ki so se 

navezovala na mnenje o izvedenih urah dodatnega pouka matematike. S strani učencev nas je 

zanimalo, kaj jim je bilo najzanimivejše in kaj bi izboljšali.  

 

12.1 VZOREC 
 

Način vzorčenja je neslučajnostni, priložnostni. Osnovna množica je hipotetična. Vanjo sodijo 

vsi, ki so podobni enotam vzorca. V raziskavi je sodelovalo 68 učencev in 30 učiteljev. V 

prvem in drugem delu raziskave so bili v vzorec zajeti  učenci tretjega, četrtega in petega 

razreda, ki obiskujejo dodatni pouk matematike, in učitelji, ki poučujejo dodatni pouk 

matematike v teh razredih. V raziskavi je sodelovalo 9 osnovnih šol z dolenjske regije. V 

tretjem delu raziskave je bilo v vzorec zajetih 12 učencev tretjega razreda, ki obiskujejo 

dodatni pouk matematike. V tem delu raziskave je sodelovala ena šola od izbranih šol.  

 

12.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Podatke prvega in drugega dela raziskave smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za 

učitelje in učence. Predhodno smo pridobili soglasje ravnatelja oz. ravnateljice za sodelovanje 

šole v raziskavi ter soglasje staršev, da učenci lahko sodelujejo v raziskavi. Za namen 

raziskave smo izvedli tudi dve uri dodatnega pouka matematike v tretjem razredu na eni 

osnovni šoli. Želeli smo izvedeti, ali bi učenci pri dodatnem pouku matematike raje reševali 
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klasične besedilne naloge ali si želijo kaj novega, kar jim ni toliko znano. Pred izvedenima 

urama smo učencem in učiteljem od tretjega do petega razreda razdelili anketne vprašalnike. 

Po izvedenih urah  dodatnega pouka v tretjem razredu smo z učenci izvedli intervju. Intervjuji 

so bili izvedeni individualno s posameznim  učencem. Učence smo spraševali po 

priljubljenosti nalog in načinih izboljšanja dodatnega pouka matematike.  

 

12.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Odgovore anketnih vprašalnikov smo obdelali z računalniškim programom Microsoft Excel. 

Za obdelavo podatkov smo izbrali deskriptivno oziroma opisno statistično metodo, kjer 

podatke prikažemo s pomočjo absolutnih (f) in relativnih frekvenc (f %). Rezultate smo 

interpretirali, odgovorili na raziskovalna vprašanja in jih povezali z obstoječo literaturo. 

Podatke, pridobljene z intervjujem, smo obdelali s kvalitativno analizo. Iz izpisanih podatkov 

smo določili kodirne enote, kategorije in temeljne kategorije. Posamezne kategorije smo 

opisali in jih povezali s ciljem raziskave.  

13. REZULTATI IN INTERPRETACIJE PRVEGA DELA RAZISKAVE 
 

V prvem delu raziskave je sodelovalo 30 učiteljic razrednega pouka, ki izvajajo dodatni pouk 

matematike v 3., 4. ali 5. razredu osnovne šole. V nadaljevanju bomo predstavili njihove 

odgovore na vprašanja iz anketnega vprašalnika. 

1. S čim si pomagate pri pripravi nalog za dodatni pouk matematike? 

Odgovor na to vprašanje je bil odprtega tipa. Povzetek odgovorov učiteljic je prikazan v 

spodnji preglednici. 

Preglednica 1: Odgovori učiteljic o načinih pomoči pri pripravi nalog za dodatni pouk matematike 

Odgovor f f % 

spletne strani 19 63,3 

naloge iz prejšnjih 

matematičnih tekmovanj 

14 46,7 

knjige, razne zbirke vaj, 

priročniki, matematične 

revije 

12 40,0 

učbeniki 8 26,7 

delovni zvezki 4 13,3 

lastne zamisli 4 13,3 

NPZ za 6. razred 1 3,3 

naloge za TIMSS 1 3,3 

priporočila starejših učiteljev 1 3,3 

interaktivne vaje 1 3,3 

facebook stran razrednih 

učiteljev 

1 3,3 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 



29 
 

Učiteljice so na odprto vprašanje odgovarjale s kratkimi odgovori. Večina učiteljic je napisala 

več različnih načinov, s katerimi si pomagajo pri pripravi nalog za dodatni pouk matematike. 

Največ učiteljic (19) si pri pripravi nalog za dodatni pouk matematike pomaga s spletnimi 

stranmi. Veliko učiteljic je s tem mislilo tudi na naloge preteklih matematičnih tekmovanj, 

zato lahko pomoč s spletom povežemo z  nalogami iz prejšnjih tekmovanj, saj je največja 

izbira teh nalog ravno na spletu. Kar nekaj učiteljic (12) si pomaga tudi s knjigami, raznimi 

zbirkami vaj, priročniki, matematičnimi revijami in ostalim gradivom. Osem učiteljic si 

pomaga tudi z učbeniki, štiri pa z delovnimi zvezki. Štiri učiteljice so odgovorile, da naloge 

pripravijo same. Ostali načini, s katerimi si učiteljice pomagajo pri pripravi nalog za dodatni 

pouk matematike, so: NPZ za 6. razred, naloge za TIMSS, priporočila starejših učiteljev, 

interaktivne vaje in facebook stran razrednih učiteljev. 

2. Kako pomembno se Vam zdi upoštevanje mnenja učencev pri načrtovanju dodatnega 

pouka matematike? 

Učiteljice so ocenile pomembnost upoštevanja mnenja učencev na lestvici: povsem 

nepomembno/nepomembno/niti nepomembno niti pomembno/pomembno/zelo pomembno. 

Nobena učiteljica ni mnenja, da je upoštevanje mnenja učencev pri načrtovanju dodatnega 

pouka matematike povsem nepomembno ali nepomembno, zato smo ti oceni pri nadaljnji 

analizi izpustili.  

Preglednica 2: Ocena učiteljic o pomembnosti upoštevanja mnenja učencev pri načrtovanju dodatnega 

pouka matematike 

Odgovor f f % 

Niti nepomembno niti 

pomembno. 

9 30,0 

Pomembno. 18 60,0 

Zelo pomembno. 3 10,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Večini učiteljic (60,0 %) je upoštevanje mnenja učencev pri načrtovanju dodatnega pouka 

matematike pomembno. Devet učiteljic se ni moglo opredeliti, ali je upoštevanje mnenja 

učencev pri načrtovanju dodatnega pouka pomembno ali ne, trem učiteljicam pa je to zelo 

pomembno.  

Rezultati kažejo, da se učiteljice v večini zavedajo pomembnosti upoštevanja mnenja 

učencev. Sheffield (2008, v Švagan, 2012) pravi, da imajo nadarjeni pravico, da pri 

načrtovanju in oblikovanju individualiziranega programa dela upoštevamo njihove potrebe.  

3. Kako pogosto upoštevate mnenje učencev pri načrtovanju dodatnega pouka 

matematike? 

Učiteljice so ocenile pogostost upoštevanja mnenja učencev pri načrtovanju dodatnega pouka 

matematike na lestvici: nikoli/redko/včasih/pogosto/vedno. Nobena učiteljica ni ocenila z 

nikoli, redko ali vedno, zato smo te ocene pri nadaljnji analizi izpustili.  
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Preglednica 3: Ocena učiteljic o pogostosti upoštevanja mnenja učencev pri načrtovanju dodatnega 

pouka matematike 

Odgovor f f % 

Včasih. 16 53,3 

Pogosto. 14 46,6 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Največ učiteljic (53,3 %) je odgovorilo, da mnenje učencev pri načrtovanju dodatnega pouka 

matematike upoštevajo včasih, ostale (46,6 %) pa so odgovorile, da mnenje učencev pri 

dodatnem pouku matematike upoštevajo pogosto.  

Čeprav so rezultati pri drugem vprašanju anketnega vprašalnika pokazali, da se učiteljice 

zavedajo pomembnosti upoštevanja mnenj učencev pri načrtovanju dodatnega pouka 

matematike, ga nekaj učiteljic še vedno premalo pogosto upošteva. Leikin (2011) trdi, da je 

potrebno pri načrtovanju upoštevati želje in interese otrok ter se z njimi tudi posvetovati o 

izboru nalog oz. problemov. Učenci morajo imeti možnost izbire pri sprejemanju odločitev 

glede učenja in dela v razredu. Samostojno lahko izberejo določeno vrsto učne naloge, raven 

zahtevnosti ali problem, s katerim se bodo ukvarjali. To jim daje občutek odgovornosti in 

avtonomnosti, ki pomembno vpliva na motivacijo (Juriševič, 2014). Aktivno sodelovanje 

učencev pa vpliva tudi na realnejšo uresničitev ciljev (Leikin, 2011). 

4. Kako pogosto pred uporabo naloge preverite, katero vrsto znanja glede na Gagnjevo 

klasifikacijo znanja zahteva naloga? 

Učiteljice so ocenile pogostost preverjanja zahtevnosti naloge glede na Gagnejevo 

klasifikacijo na lestvici: nikoli/redko/včasih/pogosto/vedno.  

Preglednica 4: Ocena učiteljic o pogostosti preverjanja zahtevnosti naloge glede na Gagnejevo 

klasifikacijo znanja 

Odgovor f f % 

Nikoli. 4 13,3 

Redko. 3 10,0 

Včasih. 10 33,3 

Pogosto. 12 40,0 

Vedno. 1 3,4 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

40,0 % anketiranih učiteljic je odgovorilo, da pogosto pred uporabo naloge preverijo vrsto 

znanja glede na Gagnejevo klasifikacijo znanja. 33,3 % učiteljic včasih preveri, katero vrsto 

znanja zahteva naloga, je pa tudi nekaj učiteljic (13, 3 %), ki tega ne naredijo nikoli ali redko 

(10,0 %). Le ena učiteljica je odgovorila, da vedno pred uporabo naloge preveri, katero vrsto 

znanja glede na Gagnejevo klasifikacijo znanja zahteva naloga. S preverjanjem zahtevnosti 

naloge lahko učitelj lažje spremlja napredek posameznega učenca, sam učitelj pa lahko 

spremeni tudi zahtevnost naloge, tako da jo preoblikuje.  Omogoča mu jasno uvrstitev nalog 

in s tem klasifikacijo znanja učencev na določene ravni.  



31 
 

5. Kako pogosto pri uri dodatnega pouka matematike uporabljate posamezno vrsto 

naloge? 

Pri predstavitvi pogostosti uporabljene naloge (na lestvici nikoli/redko/včasih/pogosto/zelo 

pogosto) smo izpustili stopnje, ki jih učiteljice niso nikoli izbrale. Učiteljice so imele pri vsaki 

vrsti znanja zapisan primer naloge. S tem sem želela učiteljicam pomagati, da bi si  bolje 

predstavljale, kakšne naloge spadajo v posamezno vrsto znanja glede na Gagnejevo 

klasifikacijo znanja (Priloge 17.2, 17.3, 17.4). 

Preglednica 5: Pogostost izbire naloge  – naloga, ki zahteva znanje definicij, formul, osnovnih 

lastnosti 

Odgovor f f % 

Nikoli. 4 13,3 

Redko. 15 50,0 

Včasih. 3 10,0 

Pogosto. 7 23,3 

Zelo pogosto. 1 3,4 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Polovica učiteljic pri dodatnem pouku matematike redko uporablja naloge, ki zahtevajo 

znanje definicij, formul in osnovnih lastnosti ter po Gagnejevi klasifikaciji znanja spadajo pod 

osnovna znanja in vedenja. 13,3 % učiteljic teh nalog pri dodatnem pouku matematike ne 

uporablja. Ena tretjina učiteljic te naloge pri dodatnem pouku matematike uporablja včasih. 

23,3 % učiteljic te naloge uporablja pogosto, ena učiteljica pa je odgovorila, da uporablja te 

naloge pri dodatnem pouku matematike zelo pogosto.  

Nenavadno se nam zdi, kako pogosto nekatere učiteljice uporabljajo te naloge, ki spadajo v 

najnižjo taksonomsko raven, zaskrbljujoče pa je že to, da jih sploh uporabljajo pri dodatnem 

pouku matematike. V literaturi je zapisano, da je naloga šole, da nadarjenim omogoči učenje s 

hitrejšim tempom, kajti oviranje učenca v njegovem tempu lahko vodi do zavračanja 

matematičnih interesov (Juriševič, 2014). Nadarjenim  učencem je potrebno zagotoviti 

problemske situacije. Potrebno jim je zagotoviti naloge, ki so prilagojene njihovim 

individualnim značilnostim. Naloge morajo biti na produktivni ravni in morajo vključevati 

višje taksonomske nivoje (Vogrinc, 2014).  

Preglednica 6: Pogostost izbire naloge – naloga, ki zahteva prepoznavanje pojma, predstave, povezave 

Odgovor f f % 

Nikoli. 5 16,7 

Redko. 7 23,3 

Včasih. 4 13,3 

Pogosto. 12 40,0 

Zelo pogosto. 2 6,7 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Največ učiteljic (40,0 %) pri dodatnem pouku matematike pogosto uporablja naloge, ki 

zahtevajo prepoznavanje pojma, predstave in povezave. Te naloge po Gagnejevi klasifikaciji 

znanja spadajo pod konceptualno znanje. 23,3 % učiteljic te naloge pri dodatnem pouku 

matematike uporablja redko, 13, 3 % učiteljic pa včasih. Pet učiteljic je odgovorilo, da nalog, 

ki zahtevajo konceptualno znanje, ne uporabljajo, dve učiteljici pa sta odgovorili, da te naloge 

uporabljata zelo pogosto.  
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Ponovno nas je presenetilo, da večina učiteljic pogosto pri dodatnem pouku matematike 

uporablja naloge, ki zahtevajo konceptualno znanje. Kadar redna učna snov in način 

obravnave premalo zahtevata od matematično nadarjenega učenca, ki ne vidi posebnih 

izzivov, nastopijo težave. Pouk je zanj nezanimiv, z vidika motivacije in učenja celo 

neprimeren. Nadarjen učenec tako pri pouku nujno potrebuje večje ali manjše prilagoditve in 

dejavnosti, pri katerih se sooča s primerno zahtevnimi izzivi (Karp, 2009, v Magajna, 2014).  

Preglednica 7: Pogostost izbire naloge – naloga, ki zahteva rutinske postopke, uporabo pravil in 

obrazcev, reševanje preprostih nesestavljenih nalog z malo podatki 

Odgovor f f % 

Nikoli. 1 3,3 

Redko. 13 43,4 

Včasih. 6 20,0 

Pogosto. 9 30,0 

Zelo pogosto. 1 3,3 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Naloge, ki po Gagnejevi klasifikaciji znanja spadajo med rutinsko proceduralno znanje, so pri 

dodatnem pouku matematike s strani večine učiteljic (43,3 %) uporabljene redko. 20,0 % 

učiteljic te naloge uporablja včasih, 30,0 % učiteljic pa pogosto. Ena učiteljica teh nalog ne 

uporablja pri dodatnem pouku matematike, ena učiteljica pa je odgovorila, da te naloge 

uporablja zelo pogosto.  

Rezultati kažejo, da večina učiteljic pri dodatnem pouku matematike redko uporablja naloge, 

ki zahtevajo rutinsko proceduralno znanje, še vedno pa je kar nekaj učiteljic takih, ki te naloge 

uporabljajo včasih ali pogosto. Te naloge nadarjenim še vedno ne predstavljajo izziva. 

Učenci, nadarjeni za matematiko, potrebujejo predvsem njihovi stopnji razvoja primerno 

težke izzive (Željko, 2015). Leikin (2011) pa dodaja, da je dober učitelj tisti, ki učencem 

zastavlja izzive, ki so za njih zanimivi in toliko zahtevni, da so jim še kos. Zanimivo je tudi, 

da učiteljice pogosteje uporabljajo naloge, ki zahtevajo prepoznavanje pojma, predstave, 

povezave kot naloge, ki zahtevajo rutinsko proceduralno znanje in so zahtevnejše. Naloge 

konceptualne narave so v primeru, da jih dobro sestavimo, bistveno bolj primerne od rutinsko 

proceduralnih nalog, saj lahko predstavljajo izziv, če npr. izpostavimo nek pojem, ki je 

problematične narave, zato so ti rezultati razumljivi.  

 

Preglednica 8: Pogostost izbire naloge – naloga, ki zahteva uporabo kompleksnih postopkov: 

obvladovanje metod, postopkov, sestavljene naloge z več podatki 

Odgovor f f % 

Včasih. 1 3,3 

Pogosto. 18 60,0 

Zelo pogosto. 11 36,7 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Naloge, ki zahtevajo kompleksno proceduralno znanje, največ učiteljic (60,0 %) pri dodatnem 

pouku matematike uporablja pogosto. 36,7 % učiteljic te naloge pri dodatnem pouku 

matematike uporablja zelo pogosto, ena učiteljica pa je odgovorila, da te naloge uporablja 

včasih.  
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Večina učiteljic pri dodatnem pouku matematike pogosto ali zelo pogosto uporablja naloge, ki 

zahtevajo uporabo kompleksnih postopkov. Tudi Juriševič (2014) poudarja, da je potrebno 

upoštevati, da notranjo motivacijsko usmerjenost spodbujajo predvsem kompleksne miselne 

aktivnosti.  

Preglednica 9: Pogostost izbire naloge – naloga, ki zahteva problemsko znanje 

Odgovor f f % 

Redko. 1 1,3 

Včasih. 3 10,0 

Pogosto. 12 40,0 

Zelo pogosto. 14 46,7 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Največ učiteljic (46,7 %) pri dodatnem pouku matematike uporablja problemske naloge zelo 

pogosto. 40, 0 % učiteljic problemske naloge uporablja pogosto, 10, 0 % učiteljic pa včasih. 

Ena učiteljica je celo odgovorila, da problemske naloge pri dodatnem pouku matematike 

uporablja redko. Učiteljice, ki so izbrale odgovor redko ali včasih, so navedle naslednje 

razloge: to jim vzame preveč časa, še same ne znajo rešiti določenih problemskih nalog, pri 

pouku tako porabijo preveč časa za reševanje nalog, ena učiteljica pa je svoj odgovor 

utemeljila s tem, da rešujejo raznovrstne naloge, takšne so namreč ene izmed nabora, druga 

učiteljica pa trdi, da se večinoma pripravljajo na tekmovanje in jim tako zmanjka časa za kaj 

več, kar pa po našem mnenju pomeni, da rešujejo problemske naloge, če se pripravljajo na 

tekmovanje. 

Nenavadno se nam zdi, da je še vedno nekaj učiteljic, ki problemske naloge pri dodatnem 

pouku matematike uporabljajo redko ali včasih. Matematično nadarjenim učencem moramo 

ponuditi reševanje matematičnih problemov (Hodnik Čadež, Željko in Manfreda Kolar, 

2014). Reševanje matematičnih problemov predstavlja matematično nadarjenim izziv in 

spodbuja razvoj njihovih potencialov (Hodnik Čadež, Željko, Kolar, 2014). Naloga šole je, da 

nadarjenim omogoči učenje s hitrejšim tempom, kajti oviranje učenca v njegovem tempu 

lahko vodi do zavračanja matematičnih interesov (Juriševič, 2014). Pri pouku je potrebno 

spodbujati produkcijo originalnih idej, divergentni način razmišljanja (iskanje drugačnih, 

netipičnih rešitev) in učencem ponuditi oblike dela, kjer bodo njihove zmožnosti prišle do 

izraza, npr. projektne naloge, raziskovalno delo (Vogrinc, 2014). Nadarjenim učencem je tako 

omogočen optimalni razvoj, kar najboljši razvoj njihovih posebnih sposobnosti in motiviranje 

v funkciji hitrejšega napredovanja z aktivnim ter ustvarjalnim učenjem (Pirc, 2003). 

6. Kako pogosto pri uri dodatnega pouka matematike uporabljate posamezno 

dejavnost? 

Učiteljice so ocenjevale dejavnosti, ki so bile že napisane na anketnem vprašalniku: računanje 

dolgih računov, logične naloge, naloge, ki so izziv, naloge, pri katerih se lahko učenci med 

seboj pogovarjajo, težke naloge, pri katerih imajo učenci različne ideje, ki jih delijo z ostalimi 

sošolci, in naloge za pripravo na matematično tekmovanje.Pri predstavitvi pogostosti 

uporabljene dejavnosti (na lestvici nikoli/redko/včasih/pogosto/zelo pogosto) smo izpustili 

stopnje, ki jih učitelji niso nikoli izbrali. Najprej bomo predstavili tiste dejavnosti, ki so jih 

učiteljice ocenile najvišje. 
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Preglednica 10: Pogostost izbire dejavnosti – naloge, ki so izziv 

Odgovor f f % 

Včasih. 3 10,0 

Pogosto. 9 30,0 

Zelo pogosto. 18 60,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Učiteljice so ocenile, da najbolj pogosto pri dodatnem pouku matematike uporabljajo naloge, 

ki so izziv. 60,0 % je takih, ki te naloge pri dodatnem pouku uporabljajo zelo pogosto, 30,0 % 

pa jih pri dodatnem pouku matematike uporablja pogosto. Ostale učiteljice pri dodatnem 

pouku matematike te naloge uporabljajo včasih.  

Učiteljice najbolj pogosto uporabljajo naloge, ki so izziv. Matematični izzivi so za nadarjene 

učence osrednji motivacijski element pri učenju matematike (Leikin, 2011). Tako kot ostali 

učenci se tudi matematično nadarjeni učenci učijo matematiko ob izzivih. Matematično 

nadarjeni učenci potrebujejo več izzivov kot ostali učenci, ti izzivi pa morajo biti zahtevnejši 

ter usklajeni z njihovimi interesi in njihovim načinom razmišljanja  (Magajna, 2014). Učne 

aktivnosti in naloge, ki učencem omogočajo učne izzive, vplivajo na spodbujanje miselne in 

čustvene privlačnosti učenja ter razvijanje notranje motivacije (Juriševič, 2014). Če 

primerjamo rezultate z rezultati pogostosti izbire naloge, ki zahteva problemsko znanje 

(Preglednica 9), lahko ugotovimo,  da nekatere učiteljice izziv interpretirajo drugače kot 

problemske naloge.  

 

Preglednica 11: Pogostost izbire dejavnosti – naloge za pripravo na matematično tekmovanje 

Odgovor f f % 

Redko. 2 6,7 

Pogosto. 13 43,3 

Zelo pogosto. 15 50,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Na drugem mestu so učiteljice najvišje ocenile uporabo nalog za pripravo na matematično 

tekmovanje. Polovica učiteljic pri dodatnem pouku matematike zelo pogosto uporablja naloge 

za pripravo na matematično tekmovanje. Veliko je tudi takih (43,3 %), ki naloge za pripravo 

na matematično tekmovanje uporabljajo pogosto, le dve učiteljici pa te naloge pri dodatnem 

pouku uporabljata redko.  

Preglednica 12: Pogostost izbire dejavnosti – logične naloge 

Odgovor f f % 

Včasih. 1 1,4 

Pogosto. 16 53,3 

Zelo pogosto. 13 43,3 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Več kot polovica učiteljic pri dodatnem pouku pogosto uporablja logične naloge. 43,3 % 

učiteljic uporablja logične naloge pri dodatnem pouku matematike zelo pogosto, ena učiteljica 

pa je odgovorila, da logične naloge uporablja včasih.  
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Učiteljice so visoko ocenile tudi pogostost uporabe logičnih nalog. Tudi za matematično 

nadarjenega učenca je značilno, da uživa ob reševanju težkih problemov, ima rad uganke in 

logične probleme (Feldhusen, 1990, v Kavaš, 2008). Če primerjamo te rezultate z rezultati o 

pogostosti uporabe problemskih nalog (Preglednica 9), tudi tu opazimo neskladje, saj so 

logične naloge običajno problemske. Na podlagi tega lahko sklepamo, da nekatere učiteljice 

različno razumejo problemske naloge, saj so nekateri odgovori neusklajeni. 16 učiteljic je 

odgovorilo, da pri dodatnem pouku matematike pogosto uporabljajo logične naloge, 12 

učiteljic pa  pri dodatnem pouku matematike pogosto uporablja problemske naloge.  

Preglednica 13: Pogostost izbire dejavnosti – težke naloge, pri katerih imajo učenci različne ideje, ki 

jih delijo z ostalimi sošolci 

Odgovor f f % 

Redko. 1 3,4 

Včasih. 9 30,0 

Pogosto. 6 20,0 

Zelo pogosto. 14 46,6 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Skoraj polovica učiteljic (46,6 %) zelo pogosto pri dodatnem pouku matematike uporablja 

težke naloge, pri katerih imajo učenci različne ideje, ki jih lahko delijo z ostalimi sošolci.  

30,0 % učiteljic take naloge pri dodatnem pouku matematike uporablja včasih, 20 % učiteljic 

pa pogosto.  

Učiteljice so na četrto mesto postavile težke naloge, pri katerih imajo učenci različne ideje, ki 

jih delijo z ostalimi sošolci. V literaturi je zapisano, da je za matematično nadarjenega 

značilno, da uživa ob reševanju težkih problemov (Feldhusen, 1990, v Kavaš, 2008).  

Preglednica 14: Pogostost izbire dejavnosti – naloge, pri katerih se lahko učenci med seboj 

pogovarjajo 

Odgovor f f % 

Redko. 1 3,4 

Včasih. 10 33,3 

Pogosto. 15 50,0 

Zelo pogosto. 4 13,3 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Polovica učiteljic pri dodatnem pouku matematike pogosto uporablja naloge, pri katerih se 

lahko učenci med seboj pogovarjajo. 33,3 % je takih, ki te naloge pri dodatnem pouku 

matematike uporabljajo včasih, 13,3 % pa zelo pogosto. Ena učiteljica je odgovorila, da 

naloge, pri katerih se lahko učenci med seboj pogovarjajo, uporablja redko.  

Večina učiteljic pogosto uporablja naloge, pri katerih se lahko učenci med seboj pogovarjajo. 

Poleg usvajanja temeljnih učnih spretnosti in znanj moramo dosledno zagotavljati tudi dovolj 

učnih izzivov, ki bodo za učence razvojno primerni, smiselni in vredni naporov. Nuditi jim 

moramo učne vsebine, povezane z življenjem učencev, ter metode in oblike dela, ki učence 

celostno zaposlijo in jim omogočajo hkratno zadovoljevanje različnih razvojnih nalog. Sem 

poleg raziskovalnega učenja in reševanja avtentičnih problemov spada tudi sodelovalno 

učenje (Juriševič, 2014). 
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Preglednica 15: Pogostost izbire dejavnosti – računanje dolgih računov 

Odgovor f f % 

Redko. 4 13,3 

Včasih. 14 46,7 

Pogosto. 11 36,7 

Zelo pogosto. 1 3,3 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Skoraj polovica učiteljic (46,7 %) pri dodatnem pouku matematike včasih uporablja računanje 

dolgih računov. 36,7 % učiteljic uporablja računanje dolgih računov pogosto, 13, 3 % redko, 

ena učiteljica pa uporablja naloge, ki zahtevajo računanje dolgih računov zelo pogosto.  

Učiteljice so ocenile, da najmanj pogosto uporabljajo naloge, ki zahtevajo računanje dolgih 

računov. Pri teh nalogah gre predvsem za rutinske postopke. V literaturi pa je zapisano, da je 

za nadarjene značilno, da se ob rutinskih nalogah dolgočasijo (Nagel, 1987, v Kavaš, 2003).  
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14. REZULTATI IN INTERPRETACIJE DRUGEGA DELA RAZISKAVE 
 

V drugem delu raziskave je sodelovalo 68 učencev od tretjega do petega razreda, ki redno ali 

občasno obiskujejo dodatni pouk matematike. Vsem učencem smo pred izvedbo dodatnih ur 

matematike razdelili enake anketne vprašalnike. Obdelava podatkov se nanaša na vse učence 

skupaj. V nadaljevanju bomo predstavili njihove odgovore iz anketnega vprašalnika. 

1. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike? 

Oceno obkroži. 

Učenci so ocenili, kakšne se jim zdijo naloge pri dodatnem pouku matematike na lestvici: 

prelahke/lahke/ustrezne/težke/pretežke. Noben učenec ni ocenil, da so naloge pri dodatnem 

pouku matematike pretežke, zato smo pri analizi to oceno izpustili.  

 
Preglednica 16: Ocena učencev o nalogah, ki jih rešujejo pri dodatnem pouku matematike 

Odgovor f f % 

Prelahke. 3 4,4 

Lahke. 12 17,6 

Ustrezne. 46 67,7 

Težke. 7 10,3 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Več kot polovica učencev (67,7 %) meni, da so naloge, ki jih rešujejo pri dodatnem pouku 

matematike, ustrezne.17,6 % učencev meni, da so matematične naloge, ki jih rešujejo pri 

dodatnem pouku, lahke, 10,3 % učencev pa, da so težke. Ostali učenci (4,4 %) menijo, da pri 

dodatnem pouku matematike rešujejo prelahke naloge. 

Rezultati kažejo, da so večini učencev naloge, ki jih rešujejo pri dodatnem pouku matematike, 

ustrezne. Optimalna težavnost nalog je zelo pomembna. Naloge ne smejo biti ne prelahke in 

ne pretežke, saj le tako lahko učni izzivi učencem omogočajo miselno in čustveno privlačnost 

učenja ter notranjo motivacijo (Juriševič, 2014). Zaradi premajhnih zahtev se nadarjeni otroci 

pričnejo med poukom dolgočasiti, motijo druge in počnejo neumnosti. Lahko pride celo do 

tega, da otrok pozablja domače naloge, izostaja od pouka ipd. Prevelike zahteve pa vodijo do 

preobremenjenosti otroka. 15 učencev je ocenilo, da so naloge, ki jih rešujejo pri dodatnem 

pouku matematike, prelahke ali lahke. To lahko kaže na to, da si pri dodatnem pouku 

matematike želijo reševati težje naloge, ki jim bodo predstavljale izziv. Učitelj mora učencem 

zastavljati izzive, ki so za učence zanimivi in toliko zahtevni, da so jim učenci še kos (Leikin, 

2011). Učne aktivnosti in naloge morajo biti tako ustrezno diferencirane glede na prepoznane 

učne zmožnosti učencev (Juriševič, 2014).  
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2. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike 

glede na zanimivost? Oceno obkroži. 

 

Preglednica 17: Ocena učencev o nalogah, ki jih rešujejo pri dodatnem pouku matematike glede na 

zanimivost 

Odgovor f f % 

Zelo nezanimive. 3 4,4 

Nezanimive. 1 1,4 

Niti nezanimive niti 

zanimive. 

3 4,4 

Zanimive. 47 69,2 

Zelo zanimive. 14 20,6 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Največ učencev  (69,2 %) pravi, da so jim naloge pri dodatnem pouku matematike v 

primerjavi z nalogami pri rednem pouku zanimive.  20,6 % učencem pa so naloge pri 

dodatnem pouku matematike v primerjavi z nalogami pri rednem pouku zelo zanimive. Nekaj 

učencev (4,4 %) je takih, ki menijo, da naloge zanje niso niti nezanimive niti zanimive.  

Večina učencev meni, da so naloge, ki jih rešujejo pri dodatnem pouku matematike, zanimive. 

Tudi Juriševič (2014) meni, da morajo biti učne aktivnosti in naloge za učence smiselne in 

zanimive ter čim bolj avtentične (povezane z življenjskimi problemi in situacijami). 

3. Ali bi si pri dodatnem pouku matematike želel/-a več težjih nalog, ki bi ti 

predstavljale izziv? 

Preglednica 18: Mnenje učencev o zaželjenosti težjih nalog 

Odgovor f f % 

Da. 32 47,1 

Ne vem. 26 38,2 

Ne. 10 14,7 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Največ učencev (47,1 %) si pri dodatnem pouku matematike želi več težjih nalog, ki bi jim 

predstavljale izziv.Nekaj (14,7 %)  pa je tudi takih, ki si pri dodatnem pouku matematike ne 

želijo težjih nalog. 26 učencev se ni moglo opredeliti, ali si želijo težjih nalog ali ne.  

Glede na to, da so naloge za večino učencev ustrezne glede na težavnost in zanimivost, si 

nadarjeni še vedno želijo težje naloge, ki bi jim predstavljale izziv. Ti rezultati so razumljivi 

glede na to, da je v literaturi zapisano, da matematično nadarjen učenec uživa ob reševanju 

težkih problemov (Kavaš, 2008). Za nadarjene so matematični izzivi osrednji motivacijski 

element pri učenju (Leikin, 2011). Nadarjenim učencem je tako potrebno zagotoviti naloge, ki 

vključujejo višje taksonomske nivoje (Vogrinc, 2014).  Matematično nadarjeni potrebujejo 

več izzivov kot ostali učenci, ti izzivi morajo biti zahtevnejši. Učenci, nadarjeni za 

matematiko, potrebujejo predvsem njihovi stopnji razvoja primerno težke izzive (Željko, 

2015).  
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4. Kako pogosto si želiš, da bi učitelj pri dodatnem pouku matematike uporabljal 

posamezno dejavnost? 

To vprašanje je bilo zaprtega tipa. Učenci so imeli na anketnem vprašalniku zapisan seznam 

dejavnosti: računanje dolgih računov, logične naloge, naloge, ki so izziv, reševanje nalog, pri 

katerih se lahko pogovorim s sošolci, kaj težkega, ker velikokrat dobim dobro idejo in sem 

potem določen, da še sošolcem razložim, naloge za pripravljanje na matematično tekmovanje. 

Pri predstavitvi pogostosti želene dejavnosti (na lestvici nikoli/redko/včasih/pogosto/zelo 

pogosto) smo izpustili stopnje, ki jih učenci niso nikoli izbrali. Najprej bomo predstavili tiste 

dejavnosti, ki so jih učenci najvišje ocenili.  

Preglednica 19: Pogostost želene dejavnosti – reševanje nalog, pri katerih se lahko pogovorim s 

sošolci 

Pogostost izbire f f (%) 

nikoli 3 4,4 

redko 6 8,8 

včasih 13 19,1 

pogosto 13 19,1 

zelo pogosto 33 48,6 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Kar 48,6 % učencev je ocenilo, da si želijo to dejavnost zelo pogosto. 19,1 % učencev je 

ocenilo, da si želijo reševati naloge, pri katerih se lahko pogovorijo s sošolci včasih ali 

pogosto. Šest učencev želi reševati te naloge redko in trije, ki si teh nalog ne želijo.  

Učenci so za najbolj želeno dejavnost pri dodatnem pouku matematike ocenili reševanje 

nalog, pri katerih se lahko pogovorijo s sošolci. Tudi kasnejši rezultati kažejo na to, da si 

učenci želijo več sodelovalnega učenja. Učencem moramo zagotavljati dovolj učnih izzivov, 

ki bodo zanje razvojno primerni, smiselni in vredni naporov. Sem sodi tudi delo v skupini kot 

oblika dela, ki učence celostno zaposli in jim omogoča hkratno zadovoljevanje različnih 

razvojnih nalog (Juriševič, 2014). 

Preglednica 20: Pogostost želene dejavnosti – naloge za pripravljanje na matematično tekmovanje 

Pogostost izbire f f % 

nikoli 1 1,5 

redko 4 5,8 

včasih 11 16,2 

pogosto 22 32,4 

zelo pogosto 30 44,1 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Visoko ocenjene so bile tudi naloge za pripravljanje na matematično tekmovanje. 44,1 % 

učencev je ocenilo, da si zelo pogosto pri dodatnem pouku matematike želijo nalog za 

pripravljanje na matematično tekmovanje. 32,4 % učencev je takih, ki si te naloge želijo 

reševati pogosto, 16,2 % pa včasih.  
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Preglednica 21: Pogostost želene dejavnosti – naloge, ki so izziv 

Pogostost izbire f f % 

redko 6 8,8 

včasih 17 25,0 

pogosto 19 27,9 

zelo pogosto 26 38,3 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Za tretjo najbolj želeno dejavnost so učenci ocenili naloge, ki so izziv. Največ učencev (38,3 

%) je ocenilo, da si želijo reševati naloge, ki so izziv, zelo pogosto. 27,9 % učencev si pri 

dodatnem pouku matematike želi reševati te naloge pogosto, ena četrtina pa je takih, ki si te 

naloge želijo reševati včasih. 8,8 % učencev je ocenilo, da si redko želijo reševati naloge, ki 

so izziv. Noben učenec ni odgovoril, da si ne želi reševati nalog, ki so izziv, saj so te naloge, 

kot trdi Leikin (2011), osrednji motivacijski element pri učenju matematike (Leikin, 2011). 

Motivacija pa je  ključna, da nadarjen učenec razvije vse svoje potenciale (Željko, 2015).Tako 

kot ostali učenci se tudi matematično nadarjeni učenci učijo matematiko ob izzivih. 

Matematično nadarjeni učenci potrebujejo več izzivov kot ostali učenci, ti izzivi pa morajo 

biti zahtevnejši ter usklajeni z njihovimi interesi in njihovim načinom razmišljanja  (Magajna, 

2014).  

Preglednica 22: Pogostost želene dejavnosti – logične naloge 

Pogostost izbire f f (%) 

nikoli 2 2,9 

redko 9 13,2 

včasih 12 17,7 

pogosto 28 41,2 

zelo pogosto 17 25,0 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Glede na oceno pogostosti želene dejavnosti so na četrtem mestu logične naloge. Ena četrtina 

učencev je ocenila, da si želijo reševati logične naloge zelo pogosto. 41,2 % učencev si želi 

reševanja logičnih nalog pogosto. Skoraj ena petina je takih učencev, ki si želijo reševati 

logične naloge včasih.  13,2 % učencev si želi reševati logične naloge redko, 2,9 % pa si 

logičnih nalog ne želi reševati. 

Razvidno je, da je več takih učencev, ki si logičnih nalog želijo pogosto ali zelo pogosto, saj 

je za matematično nadarjenega značilno, da uživa ob reševanju težkih problemov, ima rad 

uganke in logične probleme (Kavaš, 2008). 

Preglednica 23: Pogostost želene dejavnosti – kaj težkega, ker velikokrat dobim dobro idejo in sem 

potem določen/-a, da še sošolcem razložim 

Pogostost izbire f f (%) 

nikoli 1 1,5 

redko 7 10,3 

včasih 20 29,4 

pogosto 22 32,4 

zelo pogosto 18 26,4 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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32,4 % učencev je odgovorilo, da si pogosto želijo reševati težke naloge, ki jih lahko potem 

razložijo sošolcem. 29,4 % je takih učencev, ki si teh nalog želijo včasih, 26,4 % zelo 

pogosto, 10,3 % pa redko. Le eden je odgovoril, da si takih nalog ne želi. 

Tudi pri tem vprašanju je razvidno, da si večina učencev želi medsebojnega sodelovanja z 

ostalimi učenci.  

Preglednica 24:Pogostost želene dejavnosti – računanje dolgih računov 

Pogostost izbire f f (%) 

nikoli 4 5,9 

redko 10 14,7 

včasih 31 45,6 

pogosto 13 19,1 

zelo pogosto 10 14,7 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Glede na oceno pogostosti želene dejavnosti so na zadnjem mestu naloge, ki zahtevajo 

računanje dolgih računov. Skoraj polovica učencev (45,6 %) si želi računati dolge račune 

včasih. 19,1 % učencev si želi računati dolge račune pogosto, 14,7 % učencev pa zelo 

pogosto.  

Učenci so kot najmanj zaželeno dejavnost ocenili računanje dolgih računov. Značilno za 

nadarjene je, da se  ob rutinskih nalogah dolgočasijo (Kavaš, 2003). 

5. Kakšna bi bila zate idealna ura dodatnega pouka matematike?  

Odgovor na to vprašanje je bil odprtega tipa. Povzetek odgovorov učencev je prikazan v 

spodnji preglednici. 

Preglednica 25: Mnenje učencev o idealni uri dodatnega pouka matematike 

Odgovor f f % 

Skupinsko reševanje in 

medsebojna pomoč s 

sošolci.  

21 30,9 

Reševanje logičnih in 

zahtevnih nalog. 

14 20,6 

Reševanje zabavnih nalog. 11 16,2 

Veliko računanja. 9 13,2 

Reševanje nalog iz 

matematičnih tekmovanj in 

pripravljanje na 

matematična tekmovanja.  

4 5,9 

Pripravljanje nalog za ostale 

učence. 

3 4,4 

Učenje matematike zunaj na 

igrišču. 

2 2,9 

Reševanje sudokuja. 2 2,9 

Reševanje nalog na 

računalniku. 

1 1,5 

Delo s tablico.  1 1,5 
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Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

Največ učencev (30,9 %) si želi, da bi pri dodatnem pouku matematike bilo več skupinskega 

reševanja in medsebojne pomoči, tako da bi se lahko med seboj več pogovarjali. Učenci si 

želijo več skupinskega dela. Drugi najbolj pogost odgovor je bil, da si učenci želijo bolj 

pogostega reševanja logičnih in zahtevnih nalog, ki jim predstavljajo izziv. 16,2 % učencev si 

želi reševati zabavne naloge. Nekaj učencev (13,2 %) si želi pri dodatnem pouku matematike 

več računanja. Ostali učenci so za idealno uro dodatnega pouka matematike našteli učenje 

matematike zunaj, reševanje sodokuja, reševanje nalog na računalniku in delo s tablico. 

V literaturi lahko preberemo, da so individualne razlike med učenci del vsakdana. Pomembno 

je, da jih učitelj prepozna in na pravilen način pristopi do učenca. Vsak nadarjen učenec je 

torej tudi posameznik, ki ga je potrebno individualno obravnavati in mu nameniti pozornost, 

ki jo potrebuje. Glede na dobljene rezultate lahko razberemo, da si nadarjeni učenci želijo 

različnih stvari. Tako ne moremo posploševati, da si vsi nadarjeni  učenci želijo skupinskega 

reševanja in reševanja zahtevnih in logičnih nalog. Lahko pa iz odgovorov opazimo razlike 

med njimi ter njihov odnos do matematike, učenja in sodelovanja pri pouku. Na nekatere 

učenčeve odgovore je lahko vplival moj seznam dejavnosti pri prejšnjem vprašanju o 

pogostosti željene dejavnosti.  Učenci so imeli na voljo naslednje dejavnosti: računanje dolgih 

računov, logične naloge, naloge, ki so izziv, reševanje nalog, pri katerih se lahko pogovorim s 

sošolci, kaj težkega, ker velikokrat dobim dobro idejo in sem potem določen, da še sošolcem 

razložim, naloge za pripravljanje na matematično tekmovanje. Zelo zanimiv odgovor se nam 

je zdel, ko je učenec predlagal učenje matematike zunaj na igrišču.  

Matematično nadarjeni učenci so heterogena skupina, saj med njimi obstajajo velike 

individualne razlike in potrebe. Vsi pa potrebujejo raznovrstne spodbude (intelektualne, 

motivacijske, ustvarjalne …) in učitelja/mentorja za svoj optimalen razvoj. Njihova pravica 

je, da pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega programa dela te potrebe 

upoštevamo. Kurikul je tako obogaten z vsebinami, oblikami, metodami in aktivnostmi  

(Švagan, 2012). Mann (2009) pa pri tem poudarja, da ne obstaja »le en sam pravi način 

poučevanja nadarjenih učencev«, ampak mora biti učitelj usposobljen za učinkovito 

motiviranje (različno motiviranih) nadarjenih učencev. 

6. Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjo trditvijo. 

Učitelj z izbiro nalog pomembno vpliva na to, da sem pri dodatnem pouku matematike 

uspešnejši/-a, ustvarjalen/-na, miselno aktiven/-na in bolj motiviran/-a. 

Učenci so  trditev ocenili na lestvici: se sploh ne strinjam/se ne strinjam/se ne morem odločiti/ 

se strinjam/zelo se strinjam. Noben učenec ni ocenil, da se s trditvijo sploh ne strinja, zato 

smo pri analizi to oceno izpustili. 

Preglednica 26: Učenčeva ocena strinjanja s trditvijo 

Odgovor f f % 

Se ne strinjam. 1 1,5 

Se ne morem odločiti. 7 10,3 

Se strinjam. 29 42,7 

Zelo se strinjam. 31 45,6 

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 
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Večina učencev (88, 3 %) se s trditvijo strinja ali zelo strinja. Učenci se tako zavedajo, kako 

učitelj z izbiro nalog pomembno vpliva na njihovo ustvarjalnost, miselno aktivnost in 

motiviranost. Le en učenec se s trditvijo ne strinja, 10,2 % učencev pa se ne more odločiti.  

Pri učiteljevi izbiri nalog je pomembno tudi poznavanje želja učencev. Že pri samem 

načrtovanju je potrebno upoštevati želje in interese otrok ter se z njimi posvetovati o izboru 

nalog oz. problemov. Aktivno sodelovanje učencev bo prispevalo k realnejši uresničitvi 

(Leikin, 2011). Z upoštevanjem učenčevih želja se doseže pomembno motivacijsko 

komponento in medsebojno zaupanje (Pirc, 2003).  Učenci morajo imeti možnost izbire pri 

sprejemanju odločitev glede učenja in dela v razredu. Učenci lahko samostojno izberejo 

določeno vrsto učne naloge, raven zahtevnosti ali problem, s katerim se bodo ukvarjali 

(Juriševič, 2014). 

 

7. Spodnje naloge so različno težke. Preberi jih, ni pa ti jih potrebno rešiti. Od 1 do 5 

oceni, katero nalogo bi želel/-a najraje reševati pri dodatnem pouku matematike. 1 

pomeni, da bi si to nalogo najmanj želel/-a reševati, 5 pomeni, da bi si to nalogo najbolj 

želel/-a reševati. 

23 anketirancev te naloge ni rešilo ali pa je ni ustrezno ocenilo na lestvici od 1 do 5, zato pri 

tem vprašanju sodeluje 45 učencev. 1. naloga preverja osnovna znanja in vedenja, 2. naloga 

konceptualno znanje, 3. rutinsko proceduralno znanje, 4. kompleksno proceduralno in 5. 

problemsko znanje. Vsak razred je imel prirejene naloge, glede na številski obseg, ki ga v 

posameznem razredu obravnavajo. Spodnji primer je primer nalog za tretji razred.  

1. naloga 

 

___ 

 

2.naloga 

 

 

 

 

___ 

 

3. naloga 

 

 

__ 

 

Poimenuj geometrijske like. 

Z enako barvo pobarvaj like, ki so med seboj skladni. 

 

 

 

Na šoli je 655 učencev. Od tega jih je 427 na predmetni stopnji . Koliko učencev je na 

razredni stopnji.  
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4. naloga 

 

 

 

___ 

 

5. naloga 

 

 

___    

 

 

Preglednica 27: Ocene učencev o želji reševanja nalog različne zahtevnosti 

Ocena 

Naloga 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. naloga 20 44,4 7 15,6 10 22,1 5 11,1 3 6,8 45 100,0 

2. naloga 7 15,7 22 48,9 7 15,6 5 11,1 4 8,7 45 100,0 

3. naloga 6 13,3 2 4,4 16 35,6 9 20,0 12 26,7 45 100,0 

4. naloga 6 13,3 6 13,3 5 11,1 16 35,6 12 26,7 45 100,0 

5. naloga 6 13,3 8 17,8 7 15,6 10 22,2 14 31,1 45 100,0 

SKUPAJ 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0   

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

1. nalogo, ki preverja osnovna znanja in vedenja, je največ učencev (44,4 %) izbralo za 

nalogo, ki bi jo želeli najmanj reševati. Le 6,8 % učencev je izbralo to nalogo kot najbolj 

zaželeno za reševanje. Največ učencev (31,1 %) bi najbolj pogosto želelo reševati 5. nalogo, 

ki zahteva problemsko znanje. 

Tudi pri tem vprašanju so rezultati pokazali, da si nadarjeni želijo reševati problemske naloge. 

Že prejšnje raziskave so pokazale, da tudi matematično nadarjeni učenci kot najpomembnejšo 

kompomento matematične nadarjenosti opredelijo reševanje problemov. Reševanje 

matematičnih problemov predstavlja matematično nadarjenim izziv in spodbuja razvoj 

njihovih potencialov (Hodnik Čadež, Željko, Kolar, 2014). Naloga šole in posledično tudi 

učiteljev pa je, da jim to omogočijo (Juriševič, 2014). Presenetljivo je, da so 3. nalogo, ki 

preverja rutinsko proceduralno znanje, izbrali kot najbolj zaželjeno v tolikšni meri (26,7 %). 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati znotraj posameznega razreda, saj se med razredi 

pojavljajo razlike glede zaželenosti posameznih nalog.  

Gozdarji so v gozdu podirali drevesa. Prvi dan so jih podrli 

754, drugi dan 245, tretji dan 15 manj kot prvi dan in četrti 

dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. Koliko dreves so 

posekali tretji dan in koliko četrti dan. Koliko dreves so 

posekali v štirih dneh? 

 

 
Razišči, kaj se zgodi, če sešteješ 2 zaporedni števili. 

Kaj pa, če sešteješ 3 zaporedna števila? Razišči še za 4 

in 5 zaporednih števil. Kaj ugotoviš? 
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Preglednica 28: Ocene učencev o želji reševanja nalog različne zahtevnosti v tretjem razredu 

Ocena 

Naloga 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. naloga 12 66,6 3 16,7 1 5,6 1 5,6 0 0,0 18 100,0 

2. naloga 2 11,1 11 61,0 3 16,7 1 5,6 1 5,6 18 100,0 

3. naloga 2 11,1 1 5,6 6 33,3 5 27,8 5 27,8 18 100,0 

4. naloga 1 5,6 2 11,1 4 22,2 4 22,2 5 27,8 18 100,0 

5. naloga 1 5,6 1 5,6 4 22,2 7 38,8 7 38,8 18 100,0 

SKUPAJ 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0   

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

 

Preglednica 29: Ocene učencev o želji reševanja nalog različne zahtevnosti v četrtem razredu 

Ocena 

Naloga 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. naloga 6 35,2 1 5,9 3 17,6 3 17,6 3 17,6 17 100,0 

2. naloga 2 11,8 4 23,5 2 11,8 7 41,2 2 11,8 17 100,0 

3. naloga 0 0,0 1 5,9 10 58,8 1 5,9 7 41,2 17 100,0 

4. naloga 7 41,2 2 11,8 0 0,0 4 23,5 3 17,6 17 100,0 

5. naloga 2 11,8 9 52,9 2 11,8 2 11,8 2 11,8 17 100,0 

SKUPAJ 17 100,0 17 100,0 17 100,0 17 100,0 17 100,0   

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Preglednica 30: Ocene učencev o želji reševanja nalog različne zahtevnosti v petem razredu 

Ocena 

Naloga 

1 2 3 4 5 SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

1. naloga 1 10,0 2 20,0 7 70,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 

2. naloga 2 20,0 7 70,0 1 10,0 1 10,0 0 0,0 10 100,0 

3. naloga 5 50,0 0 0,0 2 20,0 1 10,0 1 10,0 10 100,0 

4. naloga 0 0,0 1 10,0 0 0,0 6 60,0 2 20,0 10 100,0 

5. naloga 2 20,0 0 0,0 4 40,0 1 10,0 7 70,0 10 100,0 

SKUPAJ 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0   

Legenda: f (frekvenca) – število vrednosti; f % – delež vrednosti 

 

Rezultati se razlikujejo glede na razred. Učenci tretjega razreda so izbrali nalogo, ki bi jo 

želeli najmanj reševati, 1. nalogo, ki preverja osnovna znanja in vedenja. Učenci četrtega 

razreda so nalogo, ki preverja kompleksno proceduralno znanje, izbrali za nalogo, ki bi si jo 

želeli najmanj reševati.  Učenci petega razreda pa so za najmanj zaželjeno nalogo izbrali 

nalogo, ki preverja rutinsko proceduralno znanje. Učenci tretjega in petega razreda si najbolj 
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pogosto želijo reševati naloge problemskega znanja, medtem ko si učenci četrtega razreda 

najbolj želijo reševati naloge, ki zahtevajo rutinsko proceduralno znanje. Pri četrtošolcih so 

problemske naloge glede na zaželenost šele na tretjem mestu. Ti rezultati so nenevadni. Nanje 

lahko vpliva način dela v razredu, navajenost na določen tip naloge, nesigurnost pri 

problemskih nalogah, ki jih niso navajeni, neustrezen pristop učitelja pri reševanju 

problemskih nalog ... 
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15. REZULTATI IN INTERPRETACIJE TRETJEGA DELA RAZISKAVE 
 

Tretji del raziskave je pedagoški eksperiment. Z njim smo želeli ugotoviti, katere vrste 

dejavnosti ali naloge učenci najraje rešujejo pri dodatnem pouku matematike in česa si pri 

dodatnem pouku matematike še želijo. Na eni izmed osnovnih šol smo izvajali dodatni pouk 

matematike v 3. razredu. Dodatnega pouka se je udeležilo 12 učencev iz dveh različnih 

razredov.  

Najprej smo se z učiteljicami, ki običajno izvajajo dodatni pouk, pogovorili o izvedbi dveh ur 

dodatnega pouka. Pred začetkom reševanja vsake naloge sem učencem podala kratka navodila 

o reševanju naloge. Nekatere naloge so učenci reševali samostojno, druge v parih ali  

skupinah. Pri samostojnem reševanju nalog je bilo tudi nekaj takih učencev, ki so potrebovali 

več naše pomoči. Ves čas smo spremljali delo učencev, jih spodbujali s pohvalami, preverjali 

pravilnost njihovih rešitev in jim nudili pomoč, če so jo potrebovali.   

Po dveh srečanjih smo z udeleženci opravili kratke intervjuje in pridobili mnenje o našem 

načinu dela pri dodatnem pouku matematike. V nadaljevanju so predstavljene naloge, ki so jih 

pri dodatnem pouku matematike reševali učenci.  

15.1 Naloge pri dodatnem pouku 
 

▪ SUDOKU 

Oblika dela:  

– individualna. 

Opis naloge: Sudoku je logična uganka. Njen cilj je zapolniti kvadratno mrežo, ki je običajno 

velikosti 9 x 9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi le enkrat v vsakem stolpcu, 

vsaki vrstici in vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 x 3. V mreži so nekatera števila že 

podana, namesto števil pa lahko uporabimo tudi druge različne simbole. Da uganko lahko 

rešimo, je potreben logičen razmislek in malo potrpežljivosti, pri težjih ugankah pa tudi 

nekoliko kombinatorike oziroma poskušanja in vračanja. Uganke lahko sestavimo ročno ali s 

pomočjo računalniškega programa. Barvni sudoku pa zahteva, da v vsaki vrstici, v vsakem 

stolpcu in v kvadratkih iste barve nastopajo vsa števila.  

Sudoku različnih zahtevnostnih ravni 

 

srednje težka uganka                          težka uganka            zelo težka uganka 
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Vir: http://www.sudokukingdom.com/ 

 

Vir: http://www.nauk.si/materials/1094/out/index.html#state=2 

 

▪ KENKEN 

Oblika dela: 

– individualna.  

Opis naloge: Kenken je matematično-logična igra oz. številčna uganka, ki je nekoliko 

podobna sudokuju. Namen igre je izpolniti kvadratno mrežo velikosti N x N s števili od 1 

do N. Tako kot pri sudokuju mora tudi pri tej igri veljati, da vsaka vrstica in vsak stolpec 

vsebujeta vsako število natančno enkrat. Igra ima različno število okrepljenih polj, ki jih 

imenujemo kletke. Spodnja igra ima 8 kletk. V zgornjem levem kotu vsake kletke je 

zapisano ciljno število in matematična operacija. Iz števil, ki jih v poljubnem vrstnem redu 

zapišemo v določeno kletko, moramo z določeno operacijo dobiti ciljno število. V našem 

pimeru moramo v prvi kletki iz treh števil z operacijo seštevanja dobiti število 9.  

 

 

Vir: http://www.kenkenpuzzle.com/game 
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Rešitev: 

 

 

▪ KAKURO 

Oblika dela: 

– individualna.  

Opis naloge:  Kakuro spada med logične naloge. Naloga reševalca je, da izpolni kvadratke 

s števkami od 1 do 9, tako da je vsota števk v zaporednih belih kvadratkih po vrsticah in 

stolpcih enaka številu, ki je zapisano v črnem kvadratku na začetku vrstice ali stolpca nad 

ali pod diagonalo.  Pri tem pa morajo biti vse števke v posamezni vrstici ali stolpcu 

različne.  

 

 

 

Vir: http://www.kakuros.com 

▪ TANGRAM  

Oblika dela: 

– individualna.  

Opis naloge: Reševanje tangrama je aktivnost sestavljanja oblik. Z različni liki, ki jih 

imajo učenci na voljo, morajo sestaviti določeno obliko.  
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Vir: http://www.umapalata.com/design_en/games/AZartSM.asp?file=AZartSM.swf 

▪ NALOGE IZ MATEMATIČNIH TEKMOVANJ 

Oblika dela: 

– skupinska. 

Opis naloge: Učenci so bili razdeljeni v tri skupine. V treh kotih učilnice so bile na mizi 

različne naloge iz prejšnjih matematičnih tekmovanj. Vsakič je eden iz skupine odšel po 

nalogo, ki so jo potem skupaj rešili. Zmagala je tista skupina, ki je prva rešila vse naloge. 

Delo v skupinah je hkrati omogočalo tudi gibanje učencev.  

1. Rado je 4 leta starejši od Lucije, Marko ima 24 let. Eva je 1 leto starejša od Marka in 2 leti 

starejša od Lucije. Koliko je star Rado? 

Pravilna rešitev: Rado je star 27 let.  

 

2. Breda je zaslužila manj denarja kot Edi, vendar več kot Brane. Kdo je zaslužil najmanj? 

a) Breda 

b) Brane 

c) Edi 

Pravilna rešitev: b) Brane 

 

3. Okrog kvadratne mize lahko sedijo 4 otroci. Za razredno zabavo so dali skupaj 7 miz in 

naredili dolgo pravokotno mizo. Koliko otrok lahko sedaj sedi okrog dolge mize? 

a) 16 

b) 24 

c) 28 

č) 21 
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d) 14 

Pravilna rešitev: a) 16 

 

4. Katja je imela rojstni dan včeraj. Jutri bo četrtek. Katerega dne je imela rojstni dan? 

a) V soboto. 

b) V ponedeljek. 

c) V petek. 

č) V sredo. 

d) V torek.  

Pravilna rešitev: d) V torek. 

 

5. Sivi konj je hitrejši od belega, toda počasnejši od črnega. Kateri konj je najpočasnejši? 

a) črni 

b) sivi 

c) beli 

Pravilna rešitev: c) beli 

 

6. Vsota števil v prvi vrsti je 3, vsota števil v drugi vrsti je 8, vsota števil v prvem stolpcu pa 

je4. Kolika je vsota števil v drugem stolpcu? 

 

a) 4 

b) 6 

c) 11 

č) 8 

d) 7 

Pravilna rešitev: d) 7 
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7. Eva živi s starši, bratom, psom, dvema mačkama, dvema papigama in in štirimi ribicami. 

Koliko nog imajo vsi skupaj? 

a) 32 

b) 40 

c) 24 

č) 22 

d) 28 

Pravilna rešitev: c) 24 

 

8. Po trenerjevem žvižgu so se opice razporedile v 4 vrste. V vsaki vrsti so bile 4 opice. Po 

naslednjem žvižgu so se razvrstile v 8 vrst. Koliko opic je bilo sedaj v vsaki vrsti? 

a) 4 

b) 5 

c) 2 

d) 3 

e) 1 

Pravilna rešitev: c) 2 

 

9. Marko je bil star 4 leta, ko se mu je rodila sestrica. Danes ima rojstni dan in na torti je 

upihnil 9 svečk. Koliko let razlike je med njim in sestrico? 

a) 13 

b) 9 

c) 5 

č) 4 

d) 14 

Pravilna rešitev: č) 4 

Vir: http://devetka.net/index.php?r=-1&p=29&t=-1&n=-1&u=-

1&sid=a1446e4b642387dda4ea302f2ace8b7a 
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▪ SAMOSTOJNO REŠEVANJE NALOG NA UČNEM LISTU 

Oblika dela: 

– individualna. 

Opis naloge: Učenci samostojno rešujejo naloge na učnem listu, tako da obkrožijo pravilen 

odgovor.  

 

Pravilna rešitev: c) 9 

 

Pravilna rešitev: a) 4 

 

Pravilna rešitev: c) 46 
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Pravilna rešitev: a) Vse so enake. 

 

Pravilna rešitev: b) 3 in 1 
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Pravilna rešitev: c) Ana in Olga 

 

 

 

 

Pravilna rešitev: c) E 

 

 

Pravilna rešitev: b) v 10 dneh. 
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Pravilna rešitev: d) 26 

 

▪ REŠEVANJE NALOG V PARU 

Oblika dela: 

- delo v paru. 

Opis naloge: Učenci v paru rešujejo naloge na učnem listu.  

 

 

Pravilna rešitev: 12 
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Pravilna rešitev: 12 sličic z junaki iz risank, 9 športnih sličic, sličice z junaki iz risank 

 

Pravilna rešitev: 10 

 

Pravilna rešitev: 6 

Vir: 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/TIMSS/TIMMS2011/Matema

ti%C4%8Dne%20naloge%20raziskave%20TIMSS%2011.pdf 

▪ NALOGI, KI PREVERJATA KOGNITIVNO PODROČJE SKLEPANJA 

Oblika dela: 

- individualna. 

Opis naloge: Vsak učenec samostojno rešuje nalogi, ki temeljita na sklepanju.  
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Pravilna rešitev: 5 ali 3 zmage in 2 neodločena izida 

 

Pravilna rešitev: C 

Vir: 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/TIMSS/TIMMS2011/Matema

ti%C4%8Dne%20naloge%20raziskave%20TIMSS%2011.pdf 
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Predstavitev odgovorov učencev po izvedbi dveh srečanj dodatnega pouka: 

Po izvedbi dodatnega pouka smo z udeleženci izvedli kratke intervjuje. Vsakemu učencu smo 

zastavili dve vprašanji. V nadaljevanju bomo predstavili njihove odgovore na ta vprašanja.  

15.2 Intervju z učenci 
 

• Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Preglednica 31: Povratna informacija učencev o tem, kaj jim je bilo pri našem dodatnem pouku 

matematike najbolj všeč 

Učenec Odgovor Kodi 

U 1 Igra, pri katerih smo delali v 

skupini.  

▪ delo v skupini 

U 2 Reševanje matematičnih nalog, 

ko smo delali po skupinah. 

▪ delo v skupini 

U 3 Reševanje sudokuja. ▪ sudoku 

U 4 Naloge po skupinah. ▪ delo v skupini 

U 5 Naloga, pri kateri smo tekmovali 

med skupinami, kdo bo prvi rešil 

vse naloge. 

▪ delo v skupini 

U 6 Sudoku. ▪ delo v skupini 

U 7 Igra,pri kateri smo se lahko med 

seboj pogovarjali in nas je bilo 

več v skupini. 

▪ delo v skupini 

U 8 Ko smo delili znanje z drugimi 

sošolci in tekmovali, katera 

skupina bo zmagala.  

▪ delo v skupini 

U 9 Ko smo delali v treh skupinah. ▪ delo v skupini 

U 10 Sudoku. ▪ sudoku 

U 11 Delo po skupinah. ▪ delo v skupini 

U 12 Tekmovanje med skupinami, kdo 

bo prvi rešil vse naloge.  

▪ delo v skupini 

 

Preglednica 32: Vrsta dejavnosti/naloge, ki so bile učencem pri dodatnem pouku matematike najbolj 

všeč 

Vrsta dejavnosti/naloga Število učencev 

Skupinsko reševanje nalog na učnih listih 10 

Sudoku 2 

 

Učenci so na vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč, odgovorili z vrsto dejavnosti ali obliko 

dela. Najbolj všeč jim je bilo reševanje matematičnih nalog na učnem listu zaradi skupinskega 

dela. Kot sama igra jim je bilvšeč sudoku, ker to igro poznajo, vendar je niso še nikoli reševali 

pri dodatnem pouku matematike.  
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• Kaj bi pri našem dodatnem pouku izboljšali? 

Preglednica 33:Mnenje učencev o tem, kaj bi pri našem dodatnem pouku matematike izboljšali, v 

primeru, da si tega želijo 

Učenec Odgovor Kodi 

U 1 Da bi reševali težje naloge.  ▪ reševanje težjih nalog 

U 2 Da bi reševali težje naloge. ▪ reševanje težjih nalog 

U 3 Dodal bi reševanje nalog na 

tablo. 

▪ reševanje nalog na 

tablo 

U 4 Da bi še več delali po 

skupinah.  

▪ skupinsko reševanje 

nalog 

U 5 Da bi reševali težje naloge. ▪ reševanje težjih nalog 

U 6 Da bi še večkrat reševali 

naloge v skupinah. 

▪ skupinsko reševanje 

nalog 

U 7 Da bi večkrat prišli pred 

tablo in zapisovali rezultate 

na tablo. 

▪ reševanje nalog na 

tablo 

U 8 Da bi več delali po skupinah. ▪ skupinsko reševanje 

nalog 

U 9 Da bi se lahko sošolci med 

seboj več pogovarjali o 

nalogah.   

▪ skupinsko reševanje 

nalog 

U 10 Da bi si s sošolci izmenjali 

različne ideje. 

▪ skupinsko reševanje 

nalog 

U 11 Da bi reševali še več 

različnih nalog.  

▪ več različnih nalog 

U 12 Da bi reševali več učnih 

listov. 

▪ reševanje učnih listov 

 

Preglednica 34: Povzetek tega, kaj bi učenci izboljšali pri našem dodatnem pouku matematike 

Način dela, ki bi ga želeli Število učencev 

skupinsko reševanje nalog 5 

reševanje težjih nalog 3 

reševanje nalog na tablo 2 

več različnih nalog 1 

reševanje učnih listov 1 

 

Največ učencev bi si pri dodatnem pouku matematike želelo še več skupinskega dela, pri 

katerem bi se lahko več pogovarjali s sošolci in z njimi delili ideje. Trije učenci bi si želeli še 

težje naloge, ki bi jim predstavljale izziv. Dva učenca sta omenila tudi več reševanja nalog na 

tablo. En učenec je poudaril, da si želi večjo pestrost nalog, eden pa pa bi uro dodatnega 

pouka izboljšal z bolj pogostim reševanjem učnih listov.  

Glede na rezultate bi radi spodbudili učitelje, da v dodatni pouk matematike pogosteje 

vključujejo delo v skupinah kot obliko dela. Opozoriti želimo na pomembnost upoštevanja 

mnenj učencev. Z učenci se je treba pogovoriti, kaj bi najraje počeli, in to v največji meri 

uresničevati. Leikin (2011) pa trdi, da je dober učitelj tisti, ki zastavlja izzive, ki so za učence 
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zanimivi in toliko zahtevni, da so jim učenci še kos. Pomembno izhodišče je obseg, ki mora 

ustrezati duševni razvitosti nadarjenih učencev, njihovim interesom in sposobnostim.  Pri tem 

ima pomembno vlogo učenec sam, ki lahko pomaga pri načrtovanju programa. Upoštevati je 

potrebno njegove želje in interese, saj bo aktivno sodelovanje prispevalo k realnejšemu 

programiranju (Kočar, 2003). 
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16. POVZETEK UGOTOVITEV 
 

V tem poglavju bomo podali odgovore na raziskovalna vprašanja.  

R 1: Kakšne vrste nalog si učenci pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega 

razreda najbolj želijo? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 4. in 5. vprašanjem iz anketnega 

vprašalnika za učence. 

Največ učencev (48,6 %) si želi reševati naloge, pri katerih se lahko pogovorijo s 

sošolci.Želijo si več skupinskega reševanja in medsebojne pomoči, tako da bi se lahko med 

seboj več pogovarjali.  

R 2: Kako zahtevne naloge si učenci pri dodatnem pouku matematike od tretjega do 

petega razreda želijo? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 7. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učence. 

Največ učencev (31,1 %) si najbolj pogosto želi reševati problemske naloge. Na drugem 

mestu so kompleksne proceduralne naloge, sledijo rutinske proceduralne naloge, 

konceptualne naloge, najmanj pa si želijo reševati nalogo, ki preverja osnovna znanja in 

vedenja. Pojavljajo se razlike med razredi.  Učenci tretjega razreda so izbrali nalogo, ki bi jo 

želeli najmanj reševati, in sicer 1. nalogo, ki preverja osnovna znanja in vedenja. Učenci 

četrtega razreda so nalogo, ki preverja kompleksno proceduralno znanje, izbrali za nalogo, ki 

bi si jo želeli najmanj reševati.  Učenci petega razreda pa so za najmanj zaželjeno nalogo 

izbrali nalogo, ki preverja rutinsko proceduralno znanje. Učenci tretjega in petega razreda si 

najbolj pogosto želijo reševati naloge problemskega znanja, medtem ko si učenci četrtega 

razreda najbolj želijo reševati naloge, ki zahtevajo rutinsko proceduralno znanje. Pri 

četrtošolcih so problemske naloge glede na zaželenost šele na tretjem mestu. Ti rezultati so 

nenavadni. Na te rezultate lahko vpliva način dela v razredu, navajenost na določen tip 

naloge, nesigurnost pri problemskih nalogah, ki jih niso navajeni, neustrezen pristop učitelja 

pri reševanju problemskih nalog ... 

R 3: Ali so pričakovanja učencev pri dodatnem pouku matematike glede na zahtevnost 

nalog zadovoljena? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 3. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učence. 

Največ učencev (47,1 %) si pri dodatnem pouku matematike želi več težjih nalog, ki bi jim 

predstavljale izziv. Nekaj učencev (14,7 %) pa si pri dodatnem pouku matematike ne želi 

reševati težjih nalog. Glede na to, da so naloge za večino učencev ustrezne glede na težavnost 

in zanimivost, si nadarjeni še vedno želijo težje naloge, ki bi jim predstavljale izziv. Ti 

rezultati so razumljivi glede na to, da je v literaturi zapisano, da matematično nadarjen učenec 

uživa ob reševanju težkih problemov.  
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R 4: Kakšne vrste nalog učitelji največ uporabljajo pri dodatnem pouku matematike  od 

tretjega do petega razreda? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 6. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učitelje. 

Največ učiteljiv (60,0 %) pri dodatnem pouku matematike najpogosteje uporablja naloge, ki 

so izziv. Na drugem mestu so učiteljice najvišje ocenile uporabo nalog za pripravo na 

matematično tekmovanje. Več kot polovica učiteljic pri dodatnem pouku pogosto uporablja 

logične naloge. Učiteljice so na četrto mesto postavile težke naloge, pri katerih imajo učenci 

različne ideje, ki jih delijo z ostalimi sošolci. Skoraj polovica učiteljic (46,6 %) zelo pogosto 

pri dodatnem pouku matematike uporablja težke naloge, pri katerih imajo učenci različne 

ideje, ki jih lahko delijo z ostalimi sošolci.  Polovica učiteljic pri dodatnem pouku matematike 

pogosto uporablja naloge, pri katerih se lahko učenci med seboj pogovarjajo. Učiteljice so 

ocenile, da najmanj pogosto uporabljajo naloge, ki zahtevajo računanje dolgih računov.Tako 

kot ostali učenci se tudi matematično nadarjeni učenci učijo matematiko ob izzivih. 

Matematično nadarjeni učenci potrebujejo več izzivov kot ostali učenci, ti izzivi pa morajo 

biti zahtevnejši terusklajeni z njihovimi interesi in njihovim načinom razmišljanja. 

R 5:  Kako zahtevne naloge učitelji največ uporabljajo pri dodatnem pouku matematike 

od tretjega do petega razreda? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 5. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učitelje. 

Največ učiteljic (46,7 %) najpogosteje pri dodatnem pouku matematike uporablja problemske 

naloge. Naloge, ki zahtevajo kompleksno proceduralno znanje, največ učiteljic (60,0 %) pri 

dodatnem pouku matematike uporablja pogosto. Naloge, ki po Gagnejevi klasifikaciji znanja 

spadajo med rutinsko proceduralno znanje, so pri dodatnem pouku matematike s strani večine 

učiteljic (43,3 %) uporabljene redko. Največ učiteljic (40,0 %) pri dodatnem pouku 

matematike pogosto uporablja naloge, ki zahtevajo prepoznavanje pojma, predstave in 

povezave. Te naloge po Gagnejevi klasifikaciji znanja spadajo pod konceptualno znanje. 

Polovica učiteljic pri dodatnem pouku matematike redko uporablja naloge, ki zahtevajo 

znanje definicij, formul in osnovnih lastnosti ter po Gagnejevi klasifikaciji znanja spadajo pod 

osnovna znanja in vedenja. Nadarjenim  učencem je potrebno zagotoviti problemske situacije. 

Naloge za nadarjene morajo vključevati višje taksonomske nivoje.  

R 6: Kako pogosto učitelji pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega 

razreda uporabljajo problemske naloge? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 5. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učitelje. 

Največ učiteljic (46,7 %) uporablja problemske naloge pri dodatnem pouku matematike zelo 

pogosto. 40,0 % je takih, ki problemske naloge pri dodatnem pouku matematike uporabljajo 

pogosto, 10,0 % včasih, ena učiteljica pa je odgovorila, da problemske naloge pri dodatnem 

pouku matematike uporablja redko. Nenavadno se nam zdi, da je še vedno nekaj takih 

učiteljic, ki problemske naloge pri dodatnem pouku matematike uporabljajo redko ali včasih. 

Matematično nadarjenim učencem moramo ponuditi reševanje matematičnih problemov. 

Reševanje matematičnih problemov predstavlja matematično nadarjenim izziv in spodbuja 

razvoj njihovih potencialov.  
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R 7: Ali učitelji pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda 

uporabljajo naloge, ki so pri učencih zaželene? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s 4. vprašanjem iz anketnega vprašalnika 

za učence in 7. vprašanja iz anketnega vprašalnika za učitelje.  

Učitelji so ocenili, da najbolj pogosto uporabljajo naloge, ki so izziv. Le-te so pri učencih šele 

na tretjem mestu. Učitelji na drugem mestu najbolj pogosto uporabljajo naloge za pripravo na 

matematično tekmovanje. Tudi pri učencih so te naloge na drugem mestu. Pri učiteljih so na 

tretjem mestu logične naloge, pri učencih pa so na tretjem mestu naloge, ki so izziv.  Na 

četrtem mestu so pri učiteljih težke naloge, pri katerih imajo učenci različne ideje, ki jih delijo 

z ostalimi učenci, pri učencih pa logične naloge. Šele na petem mestu so naloge, pri katerih se 

lahko učenci med seboj pogovarjajo, a so pri učencih najbolj zaželjene. Učitelji pri dodatnem 

pouku najmanj pogosto uporabljajo naloge računanja dolgih računov, ki so tudi pri učencih 

najmanj zaželjene.Učitelji tako pri dodatnem pouku matematike ne uporabljajo najbolj 

pogosto tistih nalog, ki so pri učencih najbolj zaželjene. To so naloge, pri katerih se lahko 

učenci med seboj pogovarjajo.  

 

C 1: Izvedeti učenčeva mnenja o vrsti dejavnosti ali nalogi, ki jim je bila pri  urah 

dodatnega pouka matematike najbolj všeč in kaj bi  pri dodatnem pouku matematike še 

izboljšali.  

Pri urah dodatnega pouka matematike je bilo učencem najbolj všeč reševanje matematičnih 

nalog na učnem listu zaradi skupinskega dela.  Pri dodatnem pouku matematike si največ 

učencev najbolj želi še več skupinskega dela, pri katerem bi se lahko več pogovarjali s sošolci 

in z njimi delili ideje. Trije učenci bi si želeli še težje naloge, ki bi jim predstavljale izziv. Dva 

učenca sta omenila tudi več reševanja nalog na tablo.  En učenec je poudaril, da si želi večjo 

pestrost nalog, eden pa bi uro dodatnega pouka izboljšal z bolj pogostim reševanjem učnih 

listov.  
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17. SKLEP 
 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti priljubljenost različnih vrst nalog pri dodatnem 

pouku matematike z vidika učencev in učiteljev. Raziskali smo povezavo med mnenjem 

učencev o željeni uporabi nalog in dejansko uporabo vrst nalog pri dodatnem pouku 

matematike s strani učiteljev.   

Rezultati so pokazali, da so učencem naloge, ki jih rešujejo pri dodatnem pouku matematike, 

v primerjavi z nalogami pri rednem pouku matematike glede na težavnost ustrezne in 

zanimive. Večina učencev pa bi si želela še več težjih nalog, ki bi jim predstavljale izziv. Iz 

raziskave je razvidno, da si nadarjeni najbolj pogosto želijo reševati problemske naloge in 

najmanj pogosto naloge, ki zahtevajo osnovno znanje in vedenje. Težja kot je naloga, bolj 

pogosto jo učenci želijo reševati pri dodatnem pouku matematike. Tudi učiteljice najbolj 

pogosto pri dodatnem pouku uporabljajo problemske naloge, še vedno pa je nekaj učiteljic, ki 

te naloge ne uporabljajo, jih uporabljajo redko ali včasih. Razlog za to je največkrat 

pomanjkanje časa. Ena učiteljica je razlog utemeljila s tem, da se večinoma pripravljajo na 

tekmovanje in jim tako zmanjka časa za kaj več.  

Učenci si najraje želijo reševati naloge, pri katerih se lahko pogovorijo s sošolci. Visoko so 

ocenili tudi naloge za pripravljanje na matematično tekmovanje in naloge, ki so jim izziv. 

Sledijo logične naloge. Najmanj pogosto si želijo reševati naloge, ki zahtevajo računanje 

dolgih računov. Učitelji so ocenili, da najbolj pogosto uporabljajo naloge, ki so izziv. Učitelji 

pogosto uporabljajo tudi naloge za pripravo na matematično tekmovanje. Na tretjem mestu so 

logične naloge, nato pa sledijo težke naloge, pri katerih imajo učenci različne ideje, ki jih 

delijo z ostalimi učenci. Šele na petem mestu so naloge, pri katerih se lahko učenci med seboj 

pogovarjajo, a so pri učencih najbolj zaželjene. Učitelji najmanj pogosto pri dodatnem pouku 

uporabljajo naloge računanja dolgih računov, ki so tudi pri učencih najmanj zaželjene.  

Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko raziskali, ali se zaželenost vrst nalog razlikuje glede na 

spol, razred in končno oceno iz matematike. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, ali so učitelji, ki 

poučujejo nadarjene učence, dovolj kompetentni za poučevanje nadarjenih. Na večjem vzorcu 

učiteljev bi bilo zanimivo raziskati, s kakšnimi težavami se soočajo pri pripravi problemskih 

nalog, in bi tako lažje našli rešitev za bolj pogosto uporabo problemskih nalog pri dodatnem 

pouku matematike.  

Pričakujemo, da bo magistrsko delo dobrineslo k boljšemu razumevanju učiteljev o potrebi 

nadarjenih, ki potrebujejo dovolj težke izzive, da lahko razvijejo svoj potencial, hkrati pa tako 

vplivajo na boljše delo pri dodatnem pouku matematike. Pomemben poudarek je na skupnem 

sodelovanju učiteljev in učencev. Rezultati nam sporočajo, da se učitelji zavedajo 

pomembnosti upoštevanja mnenj učencev, še vedno pa morajo to tudi uresničevati, če hočejo, 

da bo njihovo delo bolj usklajeno z učenčevimi željami. Učenci si želijo težjih nalog in dela v 

skupinah.  
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17. PRILOGE 
 

17.1 Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Sem Mateja Železnik, študentka podiplomskega študija na Oddelku za razredni pouk v 

Ljubljani. Za potrebe magistrskega dela sem sestavila anketni vprašalnik. Prosila bi Vas, da si 

vzamete nekaj časa in odgovorite na vprašanja iz anketnega vprašalnika, ki so del mojega 

magistrskega dela. Anketa je anonimna, zato prosim, da odgovorite brez zadržkov in izrazite 

svoje mnenje. Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem za sodelovanje. 

Mateja Železnik 

___________________________________________________________________________ 

Spol (Obkrožite.):          M                Ž          Razred, ki ga poučujem (Obkrožite.):  3.   4.     5.   

Št. let delovne dobe: ______ 

 

1. S čim si pomagate pri pripravi nalog za dodatni pouk matematike? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Kako pomembno se Vam zdi upoštevanje mnenja učencev pri načrtovanju dodatnega pouka 

matematike? Oceno obkrožite. 

Povsem nepomembno. Nepomembno.    Niti nepomembno,      Pomembno.   Zelo pomembno. 

                                                                     niti pomembno. 

                   1                            2                                3                       4                        5 

 

3. Kako pogosto upoštevate mnenje učencev pri načrtovanju dodatnega pouka matematike? 

a) Nikoli.     b) Redko.         c) Včasih.             č) Pogosto.            d) Vedno. 

 

4. Kako pogosto pred uporabo naloge preverite, katero vrsto znanja glede na Gagnejevo 

klasifikacijo znanja zahteva naloga? 

a) Nikoli.      b) Redko.          c) Včasih.               č) Pogosto.            d) Vedno.  
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5. Kako pogosto pri uri dodatnega pouka matematike uporabljate posamezno vrsto naloge? 

Ocenite od 1 do 5 in oceno obkrožite. 

 

 Nikoli. 

 

Redko. 

 

Včasih. 

 

Pogosto. 

 

Zelo pogosto. 

 

 

a) Naloga, ki 

zahteva 

znanje 

definicij, 

formul, 

osnovnih 

lastnosti. Npr. 

Kakšen je 

obrazec za 

ploščino 

pravokotnika? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

b) Naloga, ki 

zahteva 

prepoznavanje 

pojma, 

predstave, 

povezave. 

Npr. Z enako 

barvo 

pobarvaj like, 

ki so med 

seboj skladni. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

  

 

 4 

 

 

5 

c) Naloga, ki 

zahteva 

rutinske 

postopke, 

uporabo 

pravil in 

obrazcev, 

reševanje 

preprostih 

nesestavljenih 

nalog z malo 

podatki. Npr. 

Odštej. 

 

 

1 

 

 

2 

  

 

 3 

 

 

4 

 

 

5 

č) Naloga, ki 

zahteva 

uporabo 

kompleksnih 

postopkov: 
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obvladovanje 

metod, 

postopkov, 

sestavljene 

naloge z več 

podatki. Npr. 

Gozdarji so v 

gozdu 

podirali 

drevesa. Prvi 

dan so jih 

podrli 754, 

drugi dan 

245, tretji dan 

15 manj kot 

prvi dan in 

četrti dan 

toliko kot prvi 

in drugi dan 

skupaj. Koliko 

dreves so 

posekali tretji 

dan in koliko 

četrti dan. 

Koliko dreves 

so posekali v 

štirih dneh? 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

d) Naloga, ki 

zahteva 

problemsko 

znanje. 

Npr.Razišči, 

kaj se zgodi, 

če sešteješ 2 

zaporedni 

števili. Kaj pa, 

če sešteješ 3 

zaporedna 

števila? 

Razišči še za 

4 in 5 

zaporednih 

števil. Kaj 

ugotoviš? 

_ _ _ _ _ _ _ _  

*Če ste pri 

zadnji oceni  

obkrožili 1, 2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 
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ali 3, 

odgovorite še 

na spodnje 

vprašanje z 

zvezdico. Če 

ste obkrožili 

oceno 4 ali 5, 

vprašanje z 

zvezdico 

izpustite. 

 

*Obkrožite, kaj velja za Vas.  Lahko  obkrožite več odgovor in/ali dopišite svoj odgovor.  

Problemskih nalog ne uporabljam pogosto ali vedno, ker 

a) mi to vzame preveč časa. 

b) še sam/-a ne znam rešiti določenih problemskih nalog. 

c) pri pouku tako porabimo preveč časa za reševanje teh nalog. 

č) ne znam učence ustrezno spodbuditi k reševanju takih nalog. 

d)Drugo: ________________________________________________________________ 

 

6. Kako pogosto pri uri dodatnega pouka matematike uporabljate posamezno dejavnost? 

Ocenite od 1 do 5 in oceno obkrožite. 

 

 Nikoli. 

 

 

 

Redko. 

 

 

 

 

Včasih. 

 

Pogosto. 

 

 

 

 

Zelo pogosto. 

 

 

 

 

Računanje 

dolgih 

računov 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Logične 

naloge 
1 2 3 4 5 

Naloge, ki so 

izziv. 
1 2 3 4 5 

Naloge, pri 

katerih se 

lahko učenci 

med seboj 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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pogovarjajo. 

Težke 

naloge, pri 

katerih imajo 

učenci 

različne 

ideje, ki jih 

delijo z 

ostalimi 

sošolci. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Naloge za 

pripravo na 

matematično 

tekmovanje. 

1 2 3 4 5 
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17.2 Anketni vprašalnik za učence tretjega razreda 

 

Pozdravljena draga učenka, pozdravljen dragi učenec! 

Sem Mateja Železnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zaključujem svoj študij in 

pri raziskovalni nalogi potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja 

in mi tako pomagaš pri raziskovalni nalogi. Vprašalnik vsebuje 8 vprašanj. Anketni 

vprašalnik je anonimen, zato se ti ni potrebno nikamor podpisovati. Že vnaprej se ti lepo 

zahvaljujem za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri šolskem delu. 

Mateja Železnik 

______________________________________________________________________ 

Spol (Obkroži.):            DEČEK        DEKLICA                       Razred (Obkroži.):   3.    4.    5.  

Šola (Napiši ime šole.): __________________________________ 

 

1. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike? 

Ocenoobkroži. 

      Prelahke.                  Lahke.              Ustrezne.                Težke.                   Pretežke.  

            1                             2                           3                              4                               5  

 

2. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike, v 

primerjavi z nalogami, ki jih rešuješ pri pouku matematike glede na zanimivost? Oceno 

obkroži. 

 Zelo nezanimive.     Nezanimive.      Niti nezanimive,               Zanimive.       Zelo zanimive. 

                                                                  niti zanimive. 

              1                             2                           3                                       4                         5     

3. Ali bi si pri dodatnem pouku matematike želel/-a  več težjih nalog, ki bi ti predstavljale 

izziv? Obkroži. 

a) Da.                                                b) Ne vem.                                 c) Ne.  
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4. Kako pogosto si želiš, da bi učitelj pri dodatnem pouku matematike uporabljal posamezno 

dejavnost? Oceni od 1 do 5 in oceno obkroži. 

 Nikoli. 

 

Redko. 

 

Včasih. 

 

Pogosto. 

 

 

Zelo pogosto. 

 

Računanje 

dolgih 

računov 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Logične 

naloge 

 

1 2 3 4 5 

Naloge, ki so 

izziv 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Reševanje 

nalog, pri 

katerih se 

lahko 

pogovorim s 

sošolci. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kaj težkega, 

ker 

velikokrat 

dobim dobro 

idejo in sem 

potem 

določen/-a, 

da še 

sošolcem 

razložim. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

  

  

 

5 

Naloge za 

pripravljanje 

na 

matematično 

tekmovanje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5. Kakšna bi bila zate idealna ura dodatnega pouka matematike? Opiši, kaj bi počeli. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjo trditvijo. Oceno obkroži. 

Učitelj z izbiro nalog pomembno vpliva na to, da sem pri dodatnem pouku matematike 

uspešnejši/-a, ustvarjalen/-na, miselno aktiven/-na in  bolj motiviran/-a. 

Se sploh ne strinjam.  Se ne strinjam.   Se ne morem odločiti.     Se strinjam.  Zelo se strinjam.  

          1                                  2                                    3                        4                      5 

 

7. Spodnje naloge so različno težke. Preberi jih, ni pa ti jih potrebno rešiti. Od 1 do 5 oceni, 

katero nalogo bi želel/-a najraje reševati pri dodatnem pouku matematike. 1 pomeni, da bi si 

to nalogo najmanj želel/-a reševati, 5 pomeni, da bi si to nalogo najbolj želel/-a reševati. 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___    

 

Poimenuj geometrijske like. 

Z enako barvo pobarvaj like, ki so med seboj skladni. 

 

 

 

Na šoli je 655 učencev. Od tega jih je 427 na predmetni stopnji. Koliko učencev je na 

razredni stopnji? 

 

Gozdarji so v gozdu podirali drevesa. Prvi dan so jih podrli 

754, drugi dan 245, tretji dan 15 manj kot prvi dan in četrti 

dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. Koliko dreves so 

posekali tretji dan in koliko četrti dan? Koliko dreves so 

posekali v štirih dneh? 

 

 
Razišči, kaj se zgodi, če sešteješ 2 zaporedni števili. 

Kaj pa, če sešteješ 3 zaporedna števila? Razišči še za 4 

in 5 zaporednih števil. Kaj ugotoviš? 
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17.3 Anketni vprašalnik za učence četrtega razreda 
 

Pozdravljena draga učenka, pozdravljen dragi učenec! 

Sem Mateja Železnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zaključujem svoj študij in 

pri raziskovalni nalogi potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja 

in mi tako pomagaš pri raziskovalni nalogi. Vprašalnik vsebuje 8 vprašanj. Anketni 

vprašalnik je anonimen, zato se ti ni potrebno nikamor podpisovati. Že vnaprej se ti lepo 

zahvaljujem za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri šolskem delu. 

Mateja Železnik 

______________________________________________________________________ 

Spol (Obkroži.):            DEČEK        DEKLICA                       Razred (Obkroži.):   3.    4.    5.  

 

1. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike? Oceno 

obkroži. 

      Prelahke.                  Lahke.              Ustrezne.                Težke.                   Pretežke.  

            1                             2                           3                              4                               5  

 

2. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike v 

primerjavi z nalogami, ki jih rešuješ pri pouku matematike glede na težavnost? Oceno 

obkroži. 

      Prelahke.                  Lahke.              Ustrezne.                Težke.                   Pretežke.  

            1                             2                           3                          4                               5  

3. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike v 

primerjavi z nalogami, ki jih rešuješ pri pouku matematike glede na zanimivost? Oceno 

obkroži. 

 Zelo nezanimive.     Nezanimive.      Niti nezanimive,               Zanimive.       Zelo zanimive. 

                                                                  niti zanimive. 

              1                             2                           3                                 4                         5     

4. Ali bi si pri dodatnem pouku matematike želel/-a  več težjih nalog, ki bi ti predstavljale 

izziv? Obkroži. 

a) Da.                                                b) Ne vem.                                 c) Ne.  
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5. Kako pogosto si želiš, da bi učitelj pri dodatnem pouku matematike uporabljal posamezno 

dejavnost? Oceni od 1 do 5 in oceno obkroži. 

 Nikoli. 

 

Redko. 

 

Včasih. 

 

Pogosto. 

 

 

Zelo pogosto. 

 

Računanje 

dolgih 

računov 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Logične 

naloge 

 

1 2 3 4 5 

Naloge, ki so 

izziv. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Reševanje 

nalog, pri 

katerih se 

lahko 

pogovorim s 

sošolci. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kaj težkega, 

ker 

velikokrat 

dobim dobro 

idejo in sem 

potem 

določen/-a, 

da še 

sošolcem 

razložim. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

  

  

 

5 

Naloge za 

pripravljanje 

na 

matematično 

tekmovanje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Kakšna bi bila zate idealna ura dodatnega pouka matematike? Opiši, kaj bi počeli. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjo trditvijo. Oceno obkroži. 

Učitelj z izbiro nalog pomembno vpliva na to, da sem pri dodatnem pouku matematike 

uspešnejši/-a, ustvarjalen/-na, miselno aktiven/-na in  bolj motiviran/-a. 

Se sploh ne strinjam.  Se ne strinjam.   Se ne morem odločiti.     Se strinjam.  Zelo se strinjam.  

          1                                    2                        3                                4                      5 

 

8. Spodnje naloge so različno težke. Preberi jih, ni pa ti jih potrebno rešiti. Od 1 do 5 oceni, 

katero nalogo bi želel/-a najraje reševati pri dodatnem pouku matematike. 1 pomeni, da bi si 

to nalogo najmanj želel/-a reševati, 5 pomeni, da bi si to nalogo najbolj želel/-a reševati. 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___    

Zapiši število. 

pet tisoč tristo devet ________________________________ 

 

Zapiši z desetiško enoto. 

5 436 = _________________________________ 

 

 

 Izračunaj.  

    5 281 

+  2 212 

 

 
Gozdarji so v gozdu podirali drevesa. Prvi dan so jih podrli 

7 654, drugi dan 2 445, tretji dan 153 manj kot prvi dan in 

četrti dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. Koliko dreves 

so posekali tretji dan in koliko četrti dan? Koliko dreves so 

posekali v štirih dneh? 

 

 
Razišči, kaj se zgodi, če sešteješ 2 zaporedni števili. 

Kaj pa, če sešteješ 3 zaporedna števila? Razišči še za 4 

in 5 zaporednih števil. Kaj ugotoviš? 
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17.4 Anketni vprašalnik za učence petega razreda 
 

Pozdravljena draga učenka, pozdravljen dragi učenec! 

Sem Mateja Železnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Zaključujem svoj študij in 

pri raziskovalni nalogi potrebujem tvojo pomoč. Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja 

in mi tako pomagaš pri raziskovalni nalogi. Vprašalnik vsebuje 8 vprašanj. Anketni 

vprašalnik je anonimen, zato se ti ni potrebno nikamor podpisovati. Že vnaprej se ti lepo 

zahvaljujem za sodelovanje in ti želim veliko uspeha pri šolskem delu. 

Mateja Železnik 

______________________________________________________________________ 

Spol (Obkroži.):            DEČEK        DEKLICA                       Razred (Obkroži.):   3.    4.    5.  

 

1. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike? 

Ocenoobkroži. 

      Prelahke.                  Lahke.              Ustrezne.                Težke.                   Pretežke.  

            1                             2                           3                              4                               5  

 

2. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike v 

primerjavi z nalogami, ki jih rešuješ pri pouku matematike glede na težavnost? Oceno 

obkroži. 

      Prelahke.                  Lahke.              Ustrezne.                Težke.                   Pretežke.  

            1                             2                           3                          4                               5  

3. Kakšne so po tvojem mnenju naloge, ki jih rešuješ pri dodatnem pouku matematike v 

primerjavi z nalogami, ki jih rešuješ pri pouku matematike glede na zanimivost? Oceno 

obkroži. 

 Zelo nezanimive.     Nezanimive.      Niti nezanimive,               Zanimive.       Zelo zanimive. 

                                                                  niti zanimive. 

              1                             2                           3                                   4                         5     

4. Ali bi si pri dodatnem pouku matematike želel/-a  več težjih nalog, ki bi ti predstavljale 

izziv? Obkroži. 

a) Da.                                                b) Ne vem.                                 c) Ne.  
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5. Kako pogosto si želiš, da bi učitelj pri dodatnem pouku matematike uporabljal posamezno 

dejavnost? Oceni od 1 do 5 in oceno obkroži. 

 Nikoli. 

 

Redko. 

 

Včasih. 

 

Pogosto. 

 

 

Zelo pogosto. 

 

Računanje 

dolgih 

računov 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Logične 

naloge 

 

1 2 3 4 5 

Naloge, ki so 

izziv. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Reševanje 

nalog, pri 

katerih se 

lahko 

pogovorim s 

sošolci. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Kaj težkega, 

ker 

velikokrat 

dobim dobro 

idejo in sem 

potem 

določen/-a, 

da še 

sošolcem 

razložim. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

  

  

 

5 

Naloge za 

pripravljanje 

na 

matematično 

tekmovanje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Kakšna bi bila zate idealna ura dodatnega pouka matematike? Opiši, kaj bi počeli. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7. Oceni, v kolikšni meri se strinjaš s spodnjo trditvijo. Oceno obkroži. 

Učitelj z izbiro nalog pomembno vpliva na to, da sem pri dodatnem pouku matematike 

uspešnejši/-a, ustvarjalen/-na, miselno aktiven/-na in  bolj motiviran/-a. 

Se sploh ne strinjam.  Se ne strinjam.    Se ne morem odločiti.    Se strinjam.  Zelo se strinjam.  

          1                                    2                           3                                4                      5 

 

8. Spodnje naloge so različno težke. Preberi jih, ni pa ti jih potrebno rešiti. Od 1 do 6 oceni, 

katero nalogo bi želel/-a najraje reševati pri dodatnem pouku matematike. 1 pomeni, da bi si 

to nalogo najmanj želel/-a reševati, 6 pomeni, da bi si to nalogo najbolj želel/-a reševati. 

 

___ 

 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

___    

 

Zapiši število. 

petdeset tisoč tristo dvanajst ________________________ 

 

Zaokroži na desetice in stotice.  

33 456 

Zaokroženo na desetice _____________ 

Zaokroženo na stotice ______________ 

 

 
Izračunaj.  

     25 602 

+  13 765 

 

Gozdarji so v gozdu podirali drevesa. Prvi dan so jih podrli  

1 754, drugi dan 2 246, tretji dan 815 manj kot prvi dan in 

četrti dan toliko kot prvi in drugi dan skupaj. Koliko dreves 

so posekali tretji dan in koliko četrti dan? Koliko dreves so 

posekali v štirih dneh? 

 

 

Razišči, kaj se zgodi, če sešteješ 2 zaporedni števili. 

Kaj pa, če sešteješ 3 zaporedna števila? Razišči še za 4 

in 5 zaporednih števil. Kaj ugotoviš? 
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17.5 Soglasje za starše učencev tretjega razreda 
 

SOGLASJE STARŠEV 

DODATNI POUK MATEMATIKE OD 3. DO 5. RAZREDA 

 

Spoštovani starši! 

Sem Mateja Železnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na 

razredni stopnji. Letos zaključujem magistrski študij. Pod mentorstvom docentke dr. Vide 

Manfreda Kolar bom v svojem magistrskem delu raziskovala povezavo med želeno in 

dejansko uporabo vrst nalog pri dodatnem pouku matematike ter pomembnost izbora nalog za 

učenčevo motivacijo. V raziskavo bom vključila učence od 3. do 5. razreda, ki redno ali 

občasno obiskujejo dodatni pouk matematike. Raziskava bo potekala anonimno. Osebni 

podatki učencev ne bodo nikjer razkriti. 

Pri izvedbi raziskave potrebujem Vašo pomoč. Prosim Vas, da svojemu otroku dovolite 

sodelovanje v raziskavi.  

Učenci bodo izpolnili kratek anketni vprašalnik z osmimi vprašanji. Z njim bom pridobila 

informacije o tem, kakšne se jim zdijo naloge pri dodatnem pouku matematike glede na 

težavnost in zanimivost, ali bi si želeli več težjih nalog, kako pogosto bi si želeli, da bi učitelj 

izvajal posamezno dejavnost, ter kakšna bi bila za njih idealna ura dodatnega pouka 

matematike. Za učence 3. razreda bom pripravila različne naloge, s katerimi bodo pri 

dodatnem pouku matematike utrjevali svoje znanje. Ob koncu bodo izrazili svoje mnenje o 

učinkovitosti uporabe različnih nalog.  

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da to potrdite s podpisom 

spodnje izjave. Če imate kakršno koli vprašanje glede raziskave, mi lahko pišete na: 

zeleznik.mmateja123@gmail.com.  

 

Zahvaljujem se Vam za pomoč in Vas lepo pozdravljam.  

Mateja Železnik 

Male Brusnice, 3. maj 2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZJAVA 

Spodaj podpisani/-a ____________________________________(ime in priimek), stanujoč/-a 

____________________________________________________(naslov stalnega 

prebivališča)  

dovoljujem/ne dovoljujem (ustrezno obkrožite), da je moj otrok 

______________________(ime in priimek), rojen/-a ____________________(datum in 

letnica rojstva) in v šolskem letu 2016/17 obiskuje _______(razred in oddelek) na OŠ 

_______________, vključen v raziskavo o dodatnem pouku matematike. 

mailto:zeleznik.mmateja123@gmail.com
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Kraj in datum: _________________________     Podpis:_____________________________ 

 

17.6 Soglasje za starše učencev četrtega in petega razreda 
 

SOGLASJE STARŠEV 

DODATNI POUK MATEMATIKE OD 3. DO 5. RAZREDA 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Mateja Železnik, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Poučevanje na 

razredni stopnji. Letos zaključujem magistrski študij. Pod mentorstvom docentke dr. Vide 

Manfreda Kolar bom v svojem magistrskem delu raziskovala povezavo med želeno in 

dejansko uporabo vrst nalog pri dodatnem pouku matematike ter pomembnost izbora nalog za 

učenčevo motivacijo. V raziskavo bom vključila učence od 3. do 5. razreda, ki redno ali 

občasno obiskujejo dodatni pouk matematike. Raziskava bo potekala anonimno. Osebni 

podatki učencev ne bodo razkriti. 

Pri izvedbi raziskave potrebujem Vašo pomoč. Prosim Vas, da svojemu otroku dovolite 

sodelovanje v raziskavi.  

Učenci bodo izpolnili kratek anketni vprašalnik z osmimi vprašanji. Z njim bom pridobila 

informacije o tem, kakšne se jim zdijo naloge pri dodatnem pouku matematike glede na 

težavnost in zanimivost, ali bi si želeli več težjih nalog, kako pogosto bi si želeli, da bi učitelj 

izvajal posamezno dejavnost, ter kakšna bi bila za njih idealna ura dodatnega pouka 

matematike.  

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da to potrdite s podpisom 

spodnje izjave. Če imate kakršno koli vprašanje glede raziskave, mi lahko pišete na: 

zeleznik.mmateja123@gmail.com.  

Zahvaljujem se Vam za pomoč in Vas lepo pozdravljam.  

 

Mateja Železnik 

Male Brusnice, 3. maj 2017  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IZJAVA 

Spodaj podpisani/-a ____________________________________(ime in priimek), stanujoč/-a 

____________________________________________________(naslov stalnega 

prebivališča)  

mailto:zeleznik.mmateja123@gmail.com
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dovoljujem/ne dovoljujem (ustrezno obkrožite), da je moj otrok 

______________________(ime in priimek), rojen/-a ____________________(datum in 

letnica rojstva) in v šolskem letu 2016/17 obiskuje _______(razred in oddelek) na OŠ 

____________________, vključen v raziskavo o dodatnem pouku matematike. 

 

Kraj in datum: _________________________     Podpis:_____________________________ 

 

 

 


