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POVZETEK 

 

V Sloveniji učenci z učenjem tujega jezika angleščine začnejo v drugem razredu osnovne 

šole. Tako se že kmalu srečajo z interdisciplinarnostjo, saj prek tujega jezika obravnavajo 

učne vsebine, ki jih spoznavajo tudi pri ostalih šolskih predmetih. Interdisciplinarnost je 

pomembno vodilo v učnem načrtu za tuji jezik za 2. in 3. razred. Hkrati je to ena izmed 

glavnih značilnosti vsebinskega in jezikovnega integriranega učenja (v nadaljevanju VJIU) 

oz. metode CLIL (Content and Language Integrated Learning). Pri metodi VJIU pouk 

določenega predmeta poteka v tujem jeziku, pri čemer so v ospredju učni cilji obeh 

predmetov. Metoda VJIU je celostna in ustreza kognitivnemu razvoju učencev, razvija 

njihov interes za večjezičnost in gradi medkulturno razumevanje. Zelo je uporabna pri 

naravoslovju, saj pomaga učencem, da bolje razumejo svet okoli sebe. Pri poučevanju 

tujega jezika učitelji v večji meri uporabljajo učbenike od 4. razreda osnovne šole naprej. 

Ti so za učitelja in učence pomembni, saj vsebujejo obravnavane učne vsebine, določene z 

učnim načrtom za določen predmet v določenem razredu osnovne šole. Pogosto vključujejo 

tudi naloge, namenjene usvajanju in utrjevanju znanja. Učitelji se poleg učbenika, s 

pomočjo katerega poučujejo, poslužujejo tudi ostalih učbeniških gradiv, saj lahko tam 

najdejo primere drugačnih nalog ter več slikovnega gradiva itd.  

V magistrskem delu smo želeli raziskati, v kolikšni meri ter na kakšen način se v učbenikih 

za angleščino pojavljajo izbrane naravoslovne vsebine. Zanimalo nas je tudi, kako lahko 

učitelj posreduje izbrane učne vsebine in kako lahko preveri znanje učencev iz le-teh.  

V ta namen smo na podlagi analize učbenikov za angleščino v 4. in 5. razredu s stališča 

zastopanosti naravoslovnih vsebin izbrali učbenike, v katerih so zastopane učne vsebine 

astronomija, kroženje vode v naravi in vreme. Naloge, ki vključujejo omenjene učne 

vsebine, smo kategorizirali na podlagi izoblikovanih kriterijev. 

Rezultati raziskave kažejo, da v učbenikih za angleščino primanjkuje naravoslovnih vsebin 

ali jih celo ni, hkrati se vsebina bolj povezuje s predmetom spoznavanje okolja v prvem 

triletju. Iz oblikovanih učnih priprav za izbrane naravoslovne vsebine je razvidno, da mora 

učitelj upoštevati smernice za načrtovanje naravoslovnega pouka in načrtovanje pouka po 

metodi VJIU. Znanje iz izbranih učnih vsebin naj učitelj preverja formativno, v zaključnem 

delu učnih ur. 

Izsledki raziskave bodo pripomogli k večji ozaveščenosti o pomanjkanju naravoslovnih 

vsebin pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole in nudijo smernice za 

poučevanje le-teh.  

 

KLJUČNE BESEDE: naravoslovje in tehnika, angleščina kot tuji jezik, analiza 

učbeniških gradiv, vsebinsko in jezikovno integrirano učenje. 
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ABSTRACT  

 

Children in Slovenia start learning English in the second grade of primary school. They 

soon learn about interdisciplinarity. By learning a foreign language, they discuss contents 

that appear at other school subjects as well. Interdisciplinarity is an important principle of 

the foreign language curriculum for the second and third grade and at the same time 

represents one of the main characteristics of the content and language integrated learning, 

the CLIL method. Lessons of a specific subject are taught in a foreign language; however, 

objectives of both subjects are in the forefront. The CLIL method is integral and is suited 

for the cognitive development of pupils, it promotes their interest in multilingualism and 

forms multicultural understanding. CLIL is very useful for teaching natural sciences 

because it helps pupils understand the world around them. Teachers of a foreign language 

use textbooks mainly from the fourth grade on. These are important for both teachers as 

well as students since they include discussed contents defined by the subject syllabus for 

each primary school grade. They often include tasks meant for knowledge acquisition and 

revision. Besides textbooks, teachers also use other course material for teaching in which 

they can find examples of different tasks, picture etc. 

In this master’s degree thesis, we wanted to research the degree and the way of presenting 

specific natural science topics in English textbooks. We were also interested in the 

approach of teaching specific lesson content and testing the pupils’ knowledge of it.  

For this purpose, we chose textbooks according to the natural science content analysis of 

textbooks for the 4th and 5th grade in which astronomy, circulation of water in the nature 

and weather topics are presented. Tasks involving the aforementioned topics were 

categorized on the basis of the specified criteria. 

The analysis showed the shortage of natural science content in English textbooks or even 

the absence of it. At the same time the topics are more suitable for the subject environmental 

education in the first triad. The formation of lesson plans for chosen contents of English 

lessons in the 4th and 5th grade shows that the teacher should follow the guidelines for 

teaching lessons of natural sciences as well as CLIL lessons. The assessment of the chosen 

contents should be formative, at the end of each lesson. 

The findings will help to raise awareness of the lack of natural science contents in English 

lessons in the fourth and fifth grade and will provide guidelines for teaching them. 

 

KEY WORDS: science and technology, English as a foreign language, analysis of 

textbooks, Content and Language Integrated Learning. 
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1. UVOD 

 

Bodoči učitelji se že med samim študijem srečujemo z načrtovanjem za učence1 čim 

aktivnejšega pouka. Z različnimi materiali jim želimo čim podrobneje prikazati svet, o 

katerem se učijo, zato moramo imeti ves čas v mislih, da naj bo pouk zasnovan tako, da 

učenci pridobivajo znanje prek aktivnosti in materialov. Tomlinson (2001) je zapisal, da so 

materiali vse, kar lahko olajša učenje jezika, torej mednje sodi tudi učbenik. Zanj Malić 

(1992) pravi, da je to knjiga, v kateri vsebine predelamo po točno določenih načelih, tako 

pedagoških kot didaktično-metodičnih. Na začetku osnovne šole učbenik predstavlja 

knjigo, ki učence vpelje v svet znanosti in stroke, v svet, kjer lahko razmišljajo, opazujejo 

in sklepajo. Proti koncu šolanja učbenik postane knjiga, ki učenca nauči učiti se. Tudi 

Cummins (1981) svetuje, naj poskušajo učitelji učencem vsebine približati z dodatnim 

gradivom, kot so npr. grafi, tabele, modeli, diagrami in ilustracije, saj si jih bodo lažje 

zapomnili in se jih naučili.  

Na področju vrednotenja učbenikov je bilo izvedenih že veliko raziskav. Pogosto 

uporabljen kriterij za evalvacijo je Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev, s katero 

učitelji stremijo k temu, da bodo učenci sposobni reševati naloge višjih taksonomskih ravni. 

Ko bodo tega sposobni, bodo bolje razumeli določene učne vsebine in sčasoma tudi svet 

okoli sebe (Assaly in Smadi, 2015).  

Naravoslovne učne vsebine astronomija, kroženje vode v naravi in vreme, ki so 

obravnavane v magistrskem delu, so za nekatere učence težko predstavljive, čeprav se z 

njimi srečujejo v vsakdanjem življenju. Kaže se, da ima veliko učencev pogosto težave z 

razumevanjem naravoslovnih konceptov. Vzroke za to lahko najdemo v učiteljevem 

neprimernem poučevanju ali v njegovem morebitnem nerazumevanju učne vsebine, v 

učenčevi slabši pozornosti med učnim procesom, v neprimernosti učenčevega lastnega 

učenja, v netočnem branju učbenikov ali v sami neprimernosti učbenikov (Devetak in 

Vogrinc, 2013). Še večji izziv za učitelje je poučevanje naravoslovja v tujem jeziku. Med 

pripravo na pouk se mora zato učitelj zavedati, da lahko o obravnavani temi nekateri učenci 

že veliko vedo, a ker bo znanje verjetno izhajalo iz njihovega prvega jezika, jim bo to težje 

razložiti v tujem jeziku. Zato naj bo učitelj pripravljen, da bodo učenci med poukom večkrat 

uporabljali prvi jezik. Učitelj lahko učencem olajša razumevanje tujega jezika, če učne 

vsebine ponazori vizualno, z demonstracijo, eksperimenti ipd. (Teaching Science Through 

English – A CLIL Approach, 2011).  

Vse to nas je spodbudilo k pisanju magistrskega dela z naslovom Analiza naravoslovnih 

vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 

4. in 5. razredu osnovne šole. V njem smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri ter na kakšen 

način so naravoslovne vsebine astronomija, kroženje vode v naravi in vreme zastopane v 

učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole. Želeli smo tudi izvedeti, kako lahko 

učitelj posreduje izbrane učne vsebine učencem in kako lahko preveri njihovo znanje iz teh 

vsebin. 

Struktura magistrskega dela je dvodelna, iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnih 

osnovah (poglavje 2) so podrobneje predstavljena teoretična izhodišča, ki so bila v pomoč 

                                                 
1 V magistrskem delu izraz učenec velja enakovredno za učenca in učenko. Enako izraz učitelj velja 

enakovredno za učitelja in učiteljico. 
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pri izpeljavi empiričnega dela in interpretaciji izsledkov. Poglavje je razdeljeno na štiri 

podpoglavja. Prvo poglavje opredeljuje metodo VJIU in zajema tudi načrtovanje takšnega 

pouka (podpoglavje 2.1). Sledi podpoglavje o učbenikih in njihovi kvaliteti (podpoglavje 

2.2). V tretjem podpoglavju je predstavljen pouk naravoslovja in njegovo načrtovanje 

(podpoglavje 2.3). Omenjeno podpoglavje zajema tudi pregled naravoslovnih vsebin, ki so 

pomembne v magistrskem delu: astronomija, kroženje vode v naravi in vreme. Četrto 

podpoglavje je namenjeno predstavitvi kriterijev, s katerimi so bile analizirane naloge v 

angleških učbenikih (podpoglavje 2.4). Sledi empirični del (poglavje 3), ki je razdeljen na 

šest podpoglavij. V prvem podpoglavju je opredeljen raziskovalni problem (podpoglavje 

3.1). Sledi podpoglavje, v katerem so predstavljena raziskovalna vprašanja (podpoglavje 

3.2). Metodologija dela je zajeta v tretjem podpoglavju, kjer sta navedena raziskovalna 

metoda in raziskovalni pristop, prav tako so opisani vzorec in postopki zbiranja in obdelave 

podatkov (podpoglavje 3.3). Sledi podpoglavje, v katerem so analizirane naloge iz 

angleških učbenikov, ki vsebujejo naravoslovne vsebine astronomija, kroženje vode v 

naravi in vreme (podpoglavje 3.4). Na koncu tretjega poglavja sta podpoglavji o 

načrtovanju učnih ur za izbrane vsebine (podpoglavje 3.5) in o preverjanju doseženih učnih 

ciljev (podpoglavje 3.6). V poglavju z naslovom Sinteza rezultatov z diskusijo (poglavje 

4) so predstavljeni izsledki navedene raziskave z interpretacijami. Ključne ugotovitve in 

smernice za nadaljnje delo so v zaključnem delu (poglavje 5). Na koncu magistrskega dela 

sledita še poglavji Viri in literatura (poglavje 6) in Priloge (poglavje 7).  
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2. TEORETIČNI DEL 

 

Poglavje je namenjeno predstavitvi in opisu teoretičnih izhodišč, ki so pomembna za 

izvedeno raziskavo. Podrobneje so predstavljeni metoda vsebinsko in jezikovno 

integriranega učenja, lastnosti kvalitetnega učbenika, poučevanje naravoslovja v skladu z 

učnim načrtom za naravoslovje in tehniko ter kriteriji, iz katerih smo izhajali pri 

oblikovanju kriterijev za analizo nalog v učbenikih. Na kratko so predstavljena teoretična 

ozadja izbranih naravoslovnih vsebin v 4. in 5. razredu osnovne šole (astronomija, kroženje 

vode v naravi in vreme). 

 

2.1 VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANO UČENJE 
 

V Evropi je učenje tujih jezikov zelo razširjeno. Angleščina je med tujimi jeziki na prvem 

mestu, saj se v državah članicah Evropske unije (v nadaljevanju EU) večina osnovnošolcev 

uči angleščino (Eurostat, 2017). V sodobnem svetu se človek težko znajde, če poleg 

maternega jezika ne obvlada še vsaj enega tujega jezika. Starost učencev pri začetnem 

učenju tujega jezika je zato čedalje nižja. V slovenskih osnovnih šolah je angleščina v 

prvem razredu na voljo kot izbirni predmet, od drugega razreda naprej je učenje angleščine 

obvezno za vse učence. Eno izmed vodil učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu je 

tudi medpredmetno povezovanje (Pevec Semec idr., 2013). 

Content and Language Integrated Learning oz. CLIL je izobraževalni pristop, ki je 

opredeljen kot sredstvo za učenje in poučevanje tako vsebine kot tudi dodatnega jezika 

(Coyle, Hood in Marsh, 2010). V slovenski jezik ga lahko prevedemo kot vsebinsko in 

jezikovno integrirano učenje (VJIU) (Dagarin Fojkar, 2009). Cilj pouka po tej metodi je v 

prvi vrsti usmerjen na pridobivanje znanja o nejezikovnih vsebinah prek jezikovnih vsebin, 

ki jih učenec sproti pridobiva (Jazbec, 2010). Mišljenje, da je vsako poučevanje v tujem 

jeziku enako metodi VJIU, je napačno. Kot navajajo Coyle idr. (2010), je pri metodi VJIU 

vsebina na prvem mestu, pridobivanje samega jezika pa poteka prek učenja le-te. Prek 

metode VJIU se tako učimo uporabljati jezik in hkrati uporabljamo jezik pri učenju. V 

ospredju je učenčeva interakcija, ki jo učitelj zagotovi s skupinskim delom in delom v paru. 

Metoda VJIU je primerna za vse starosti učečih, a je še posebej uspešna pri mlajših učencih, 

ker se najbolj približa naravnemu usvajanju jezika. Eden izmed razlogov za to je podajanje 

navodil, ki so pri klasični metodi poučevanja pogosto dolga in nepotrebna. V tujem jeziku 

učitelji podajo krajša in enostavnejša navodila, kar mlajši učenci razumejo bolje in hitreje. 

Ker je učenčevo znanje jezika pri nižji starosti šibkejše, je potrebno učenje jezika podkrepiti 

z demonstracijami in s konkretnim materialom (Lipavic Oštir, Lipovec in Rajšp, 2015).  

Prednosti metode VJIU lahko vidimo še na marsikaterem področju. Učenec si lahko zaradi 

razmišljanja v dveh jezikih bolje zapomni vsebino predmeta in se pri tem nezavedno uči 

tudi samega jezika. To vpliva na njegovo kognitivno fleksibilnost, saj se tako uri v samem 

razmišljanju. Učenec med sodelovanjem pri pouku, ki poteka v tujem jeziku, pridobi tudi 

na motivaciji za učenje in na pozitivnem odnosu do predmeta samega (Coyle idr., 2010). 

To potrjuje tudi raziskava, ki so jo izvedli Lorenzo, Casal in Moore (2010). Ta je pokazala, 

da so učenci (stari od 9 do 14 let), ki so se učili tujega jezika po metodi CLIL, bolj 

napredovali v samopodobi in motivaciji za učenje kot učenci, ki so se tujih jezikov učili po 

tradicionalni metodi. 
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V raziskavi, ki jo je izvedel Arribas (2016), so sodelovali španski srednješolci, stari od 12 

do 16 let. V času srednješolskega izobraževanja se je njihovo učenje zelo razlikovalo, saj 

so bili poučevani tako po metodi VJIU kot tudi na »klasičen« način poučevanja tujega 

jezika. Zanimiv izsledek raziskave je, da je več kot 80 % dijakov menilo, da jim učenje po 

metodi VJIU ne koristi. A kljub temu analiza raziskave kaže tudi, da večina srednješolcev 

trdi, da so se njihove slušne in govorne sposobnosti zaradi metode VJIU zelo izboljšale. 

Primerjalno raziskavo so izvedli tudi med španskimi osnovnošolci, starimi 12 let. Ti so bili 

za namen raziskave glede na prisotnost/neprisotnost metode VJIU v njihovem poučevanju 

razdeljeni v dve skupini (Agustín Llach in Jiménez Catalán, 2007). Njihova naloga je bila 

oblikovati pisni sestavek, v katerem so se predstavili. Čeprav so rezultati pokazali, da sta 

obe skupini učencev v svojih sestavkih pogosto ponavljali besede, se je izkazalo, da učenci, 

ki niso bili poučevani po metodi VJIU, to počnejo izrazito pogosteje kot učenci, poučevani 

po njej. Raziskovalci trdijo, da učenje po metodi VJIU pomaga učencem pri širjenju 

besedišča. 

Pozitiven vpliv metode VJIU potrjuje tudi Marentič Požarnikova (2011), ki trdi, da metoda 

stremi h globljemu razumevanju samega sebe in naše okolice, hkrati je celostna, kar 

pomeni, da vključuje povezave znotraj predmetov in hkrati tudi povezave med različnimi 

predmeti. S tem lahko zagotovimo učenčev interes za učenje, ki je kakovostnejše, če se v 

njem prepletajo različne učne in spoznavne strategije.  

Metoda VJIU temelji na štirih komponentah, ki so med seboj tesno povezane (ang. 4C's). 

To so vsebina, komunikacija, kognicija in kultura. Najpomembnejše vodilo je vsebina, ki 

vključuje vsebino in cilje predmeta. Komunikacija vključuje učenje jezika in njegovo 

uporabo, poudarek je na medsebojni komunikaciji (učenec-učenec, učenec-učitelj). 

Kognicija je v tesni povezavi z vsebino, saj morajo naloge učence miselno izzvati. Naloge 

naj bodo zato na višjih taksonomskih stopnjah, pri njih naj učenci kritično razmišljajo, 

utemeljujejo, analizirajo in ustvarjajo. Kultura učencem omogoči, da bolje razumejo svojo 

kulturo in hkrati postanejo odprti za druge kulture. Tako razvijajo medkulturno 

razumevanje in pripadnost. Komponente se med sabo ves čas prepletajo, saj poučevanje in 

učenje ene izmed njih spodbuja poučevanje in učenje ostalih treh (Coyle idr., 2010). 

Med učitelji se je sprva pojavilo mišljenje, da bodo učenci, poučevani po metodi VJIU, 

usvojili določeno učno vsebino pri tujem jeziku, vendar v maternem jeziku ne bodo 

razumeli bistvenih poudarkov. V praksi nekateri učitelji to rešujejo tako, da jim lahko 

učenci postavljajo vprašanja v prvem oz. maternem jeziku, oni pa jim odgovarjajo v tujem 

jeziku. Spet drugi učitelji dovolijo učencem, da uporabljajo učbenike v prvem jeziku, in na 

tak način preverijo svoje razumevanje določene učne vsebine. Temu Coyle idr. (2010) 

pravijo čezjezikovanje (ang. translanguaging) oz. izmenjavanje obeh jezikov. 

Metoda VJIU je usmerjena v učenca, a ne smemo pozabiti na učiteljevo vlogo. Coyle idr. 

(2010) trdijo, da se mora tako učitelj kot učenec v okolju, v katerem se izvaja metoda VJIU, 

skozi komponento komunikacije uriti v treh vrstah jezika (ang. Language Tryptich):  

– jeziku učenja (ang. language of learning): jezik in besedišče za razumevanje oz. 

podajanje vsebine; 

– jeziku za učenje (ang. language for learning): jezik za reševanje nalog in za medsebojno 

sporazumevanje; 
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– jeziku skozi učenje (ang. language through learning): jezik, ki se med učno uro pojavi 

spontano. 

Kompetence in sposobnosti za poučevanje po metodi VJIU večina učiteljev pridobi prek 

izobraževanj. Zgodi se tudi, da se učitelji določenega predmeta znajdejo v situaciji, ko 

morajo po metodi VJIU poučevati vsebino svojega predmeta v angleščini. Če učitelj ni 

usposobljen za to delo, je ključnega pomena sodelovanje med predmetnim učiteljem in 

učiteljem angleščine, med njima naj poteka medsebojno učenje. Učitelj angleščine naj mu 

zato nudi podporo na jezikovnem področju, npr. z besediščem, v katerem je verjetno učitelj 

predmeta šibkejši (Pavón Vázquez in Ellison, 2013). 

Izkazalo se je, da v slovenskem prostoru učitelji koncept metode VJIU poznajo, vendar 

niso seznanjeni s tem imenom (Jazbec in Lovrin, 2015). Avtorici kot primer navajata šolo, 

na kateri že nekaj let izvajajo metodo VJIU. Učitelji so izrazili zadovoljstvo glede metode, 

ker je nevsiljiva, praktična in spontana, zato so vanjo pripravljeni vključiti tudi svoje 

učence. Študentje razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se skozi 

osnovnošolski kurikul z metodo VJIU srečajo v 4. letniku prvostopenjskega študija v 

letnem semestru pri predmetu angleščina. Pri predmetu spoznavajo metodo VJIU in njene 

prednosti ter pri tem uporabljajo različne vire besedil, kot so na primer učbeniška gradiva 

in strokovni članki. Predmet je usmerjen v hkratno poučevanje angleščine in ostalih 

predmetnih področij: matematike, družboslovja, naravoslovja, športa itd. (Predstavitveni 

zbornik, b.d.). 

Avtorica magistrskega dela Ž. Pavlica (2015) je v svojo raziskavo vključila učence petega 

razreda osnovne šole, stare 10 in 11 let. Raziskava je bila izvedena v obdobju treh mesecev 

(marec 2009–maj 2009). Eksperimentalna skupina je bila poučevana po metodi VJIU, 

kontrolna skupina je bila pouka angleščine deležna brez nje. Pouk po metodi VJIU je 

potekal tako, da so bile vsebine nejezikovnih predmetov (likovnega pouka, glasbe, 

naravoslovja in tehnike ter družbe) integrirane v pouk angleškega jezika. Rezultati 

raziskave kažejo, da se je pri obeh skupinah učencev pisno sporočanje ter slušno in bralno 

razumevanje izboljšalo, a je bil rezultat v eksperimentalni skupini statistično boljši. Prav 

tako se je v obeh skupinah izboljšal odnos do pouka angleščine, v eksperimentalni skupini 

kar za 30 %. Izsledki raziskave kažejo, da je učencem takšen pouk všeč in si ga želijo tudi 

naprej.  

Grški srednješolci, stari od 12 do 14 let, so se prek metode VJIU tri mesece učili o 

naravoslovnih vsebinah. Rezultati potrjujejo, da je metoda VJIU pri njih vzbudila 

motivacijo in interes za učenje naravoslovja prek angleščine. K temu so močno prispevale 

tudi raznolike oblike dela in različne aktivnosti, npr. skupinsko delo, kvizi in videoposnetki 

(Kalogerakou, Baka in Lountzi, 2017). 

 

2.1.1 Načrtovanje pouka po metodi VJIU  

 

Coyle idr. (2010) navajajo šest stopenj načrtovanja pouka po metodi VJIU (ang. The Tool 

Kit):  

1. Vizija: osebe, vpletene v pouk po metodi VJIU (učitelji tujega jezika, učitelji 

predmeta, razredni učitelji, njihovi sodelavci …), oblikujejo načrt dela (Kaj želimo 

doseči? Kakšni bodo dosežki naših učencev? Kakšno vzdušje želimo v razredu?). 
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2. Kontekst: Kako lahko pouk po metodi VJIU pripomore na ravni šole in okolice?  

3. Načrtovanje učne enote: učitelj ima ves čas pri načrtovanju v mislih štiri 

komponente metode VJIU (vsebino, komunikacijo, kognicijo, kulturo). Vsebina naj 

bo vodilo ostalih treh komponent. 

4. Priprava učne enote: priprava učnih materialov, pripomočkov, nalog in aktivnosti.  

5. Opazovanje in evalvacija: ustvarjanje okolja, v katerem je jezik učencem lahko 

dosegljiv. Hkrati naj od njih zahteva višje kognitivne zmožnosti. Jezik in vsebina 

naj se razvijata hkrati, a sistematično. 

6. Refleksija in raziskovanje: nadaljnje učenje, pri katerem naj bo učitelj tudi učenec. 

Stopnja omogoča učiteljem, da si med seboj delijo praktične izkušnje z VJIU. 

Napotke za vpeljavo metode VJIU v pouk je zapisala tudi A. Lazăr (2016). Preden metodo 

VJIU uporabimo v razredu, jo je potrebno predstaviti ostalim učiteljem, staršem in seveda 

učencem. Ti se morajo zavedati, zakaj je učenje nekega predmeta v tujem jeziku zanje 

koristno. Ključnega pomena je, da se morajo učenci v okolju, v katerem se bodo učili, 

počutiti varni. Učne ure jim ne smejo povzročati strahu in stresa, zato je priporočljivo, da 

obstaja rutina pred, med in ob koncu učne ure. Primer: ura se naj začne s pesmijo ali pa naj 

učenci pripovedujejo zgodbe, ura naj se konča s preverjanjem naučenega. Jezik jim je 

potrebno predstavljati postopoma, da jih ne odvrnemo od učenja, zato naj učitelj uporablja 

neverbalno komunikacijo, govorico telesa in mimiko obraza. Jezik naj učitelj uporablja v 

čim večih situacijah, da so mu učenci izpostavljeni (pozdrav ob začetku in slovo ob koncu 

ure, podajanje navodil, pohvala učenca, vzpostavljanje redu in discipline itd.). 

Pri načrtovanju učne ure po metodi VJIU je priporočeno, da se ura začne s preverjanjem 

predznanja učencev. Lahko se namreč zgodi, da učenci vedo veliko o načrtovani temi v 

maternem oz. prvem jeziku, vendar imajo težave pri izražanju v angleščini. Ko bodo nizali 

svoje ideje in izkazovali svoje znanje, se bo zagotovo zgodilo, da bodo uporabljali prvi 

jezik, s čimer ni nič narobe. Ko učenec konča, učitelj prevede v angleščino. Učitelj mora v 

učni uri tudi načrtovati jezikovni vnos (ang. input) in jezikovni iznos (ang. output), kar 

pomeni, da mora razmisliti, na kakšen način bo podal določene informacije (ustno, pisno, 

zgolj enemu učencu ali celotnemu razredu …). Kadarkoli učitelji učencem podajo neke 

informacije ali jim postavijo vprašanje, se morajo ustaviti in nekaj časa počakati. Učenci 

namreč težje razumejo, kadar se učijo v tujem jeziku, zato jim je treba dati dovolj časa, da 

odgovorijo oz. da razumejo, kaj želimo od njih, navodila in vprašanja je potrebno tudi 

večkrat ponoviti. Pogosto se zgodi, da učitelji učencem zastavljajo lažja vprašanja (kaj, 

kdo, kje), ki zahtevajo nižje miselne sposobnosti, vendar je za metodo VJIU in 

naravoslovne predmete bolje, če se že na nižji stopnji učenčevega učenja vključi tudi višje 

miselne sposobnosti. Učenci naj razmišljajo, zakaj in kako se nekaj zgodi. S tem posledično 

razvijajo tudi uporabo kompleksnejšega jezika. Za učence je koristno, da hkrati razvijajo 

vsebino in jezik, zato je v učno uro dobro vključiti čim več nalog, pri katerih sodelujejo 

(delo v paru, delo v skupinah). Tako se učenci ne bodo le učili, temveč tudi razvijali 

medsebojno komunikacijo (Teaching Science Through English – A CLIL Approach, 2011).  

Učitelj ne sme pozabiti, da so učenci med seboj zelo različni, zato naj jim glede na njihov 

učni tip ponudi aktivnosti, ki jim ustrezajo. Primeri: 

– vizualni tip: plakati, oporne točke, animacije, videoposnetki, grafi in tabele; 

– slušni tip: zgoščenke, videoposnetki, pesmi, delo v paru; 

– kinestetični tip: fizične aktivnosti, tekmovanja, igre vlog; 
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– ročni tip: igre s kartami, demonstracije, izpolnjevanje tabel, grafov itd. (Lazăr, 2016). 

Ocenjevanje oziroma spremljanje znanja po metodi VJIU je lahko sumativno ali 

formativno. Sumativno ocenjevanje poteka na koncu določenega obdobja, učitelji ga 

največkrat izvajajo ob koncu šolskega leta. Formativno ocenjevanje poteka kontinuirano, 

med samim procesom učenja. Učiteljem pomaga, da spremljajo napredek posameznih 

učencev z namenom, da izboljšajo kakovost učenja. Znotraj formativnega ocenjevanja 

poznamo samoevalvacijo, vrstniško evalvacijo, evalvacijo uspešnosti ipd. (Ball, Kelly in 

Clegg, 2015). 

Ker se pri metodi VJIU učenci učijo vsebine v tujem jeziku, je smiselno, da se zato tudi 

vsebina preverja in ocenjuje v tujem jeziku (Massler, 2011). A učitelji, ki poučujejo po 

metodi VJIU, se pred preverjanjem in ocenjevanjem znanja srečajo z vprašanjem, kaj 

ocenjevati: vsebino, jezik ali oboje. Ocenjevanje po metodi VJIU daje večji poudarek 

vsebini, jezik je ocenjen v povezavi z vsebino. Težava nastane, ko ima učenec znanje o 

vsebini, a nima dovolj znanja jezika, da bi ga izrazil. Jezik je zato pri ocenjevanju 

uporabljen kot orodje, s katerim si lahko učenec ob pravilni uporabi prisluži višjo oceno 

(Ball idr., 2015). 

Ocenjevanje naj za učence poteka čim manj stresno. Učenci naj imajo možnost, da 

odgovorijo na vprašanja na čim bolj neposreden način, ne da bi jih skrbela pravilna uporaba 

jezika. Pri pisnem ocenjevanju naj bodo uporabljene naloge tipa drži/ne drži, naloge 

povezovanja, vstavljanja besed, možnost kratkih odgovorov itd. Med ustnim ocenjevanjem 

je ključno, da učencu zagotovimo čas, ki ga rabi za razmislek (Coyle idr., 2010). 

Grška raziskava, ki sta jo izvedli Zafiri in Zouganeli (2017), navaja, da učitelji, ki poučujejo 

po metodi VJIU, vedno poskušajo ocenjevati tako vsebino kot tudi jezik. Med procesom 

učenja in poučevanja uporabljajo formativno spremljanje, s katerim sproti preverjajo 

napredek učencev. Sumativno spremljanje uporabljajo pri samem ocenjevanju znanja, za 

katerega učenci prejmejo oceno.  

 

2.2 UČBENIKI IN NJIHOVA KVALITETA 
 

Poleg učbenika poznamo več učbeniških gradiv, ki ga dopolnjujejo. To so učni seti oz. 

kompleti, ki poleg učbenika vsebujejo še delovne zvezke, zgoščenke, priročnike za učitelje 

itd. Takšna gradiva učitelja usmerjajo med njegovim poučevanjem. Poznamo tudi 

didaktične komplete, ki učencem ponujajo dodatne naloge, učitelju pa predlagajo model za 

poučevanje (Čok, Skela, Kogoj in Razdevšek-Pučko, 1999). 

Učbenik v osnovni šoli ostaja osnovni pripomoček pri vzgojno-izobraževalnem delu, saj 

prek njega učenci osvojijo določeno učno vsebino, pomaga jim tudi pri razvijanju 

kritičnega in ustvarjalnega mišljenja (Poljak, 1983). Prava vrednost učbenika ni v tem, kar 

vsebuje, ampak v tem, kako določeno informacijo preuredi in jo posreduje učencu ter ga s 

tem spodbuja in motivira.  

A. Kornhauser (1992) učenca opisuje kot iskalca in ne kot prejemnika znanja. Čim hitreje 

se mora znajti v kopici podatkov, poiskati potrebne informacije in jih povezati v smiselno 

celoto. Učitelji želijo doseči, da učenec razume določeno učno vsebino, ne da jo samo 

ponovi dobesedno, kot si jo je zapomnil. A. Kornhauser (1992) pojma 'znati' in 'znati 
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razložiti' zato definira kot dve zahtevnostni ravni, pri čemer je druga precej zahtevnejša. 

Učenci velikokrat pokažejo nerazumevanje določene teme, medtem ko želijo znanje 

posredovati drugim.  

Avtorji se strinjajo, da mora biti učbenik v prvi vrsti prilagojen učencem. Valenčič 

Zuljanova (2006) trdi, da morajo biti učbeniki kakovostni in v čim večji meri prilagojeni 

starosti učencev. Ferbar (1992) je zapisal, naj bodo učbeniki prilagojeni učencem tako na 

vsebinski, slogovni kot tudi na jezikovni miselni stopnji. Marentič Požarnikova (2010) 

nadaljuje, da morajo biti v učbeniku uporabljeni primeren jezik ter jasne in kratke razlage. 

Avtor učbenika naj določeno temo razdela čim pregledneje, tako da uporabi naslove, 

podnaslove, opombe pri robu itd. Velik poudarek naj bo tudi na branju z razumevanjem in 

na različnih nalogah, pri katerih bodo učenci nadgradili svoje znanje (preglednice, 

grafikoni, skice, slikovno gradivo, seznam izrazov in povzetki). Pri analizi učbenikov za 

kemijo za osnovno šolo so avtorji opozorili, da se lahko s preobširnim besedilom in 

slikovnim gradivom zmanjša interes učenca za učenje kemijskih pojmov, saj lahko to nanj 

deluje frustrirajoče (Marinč, Glažar in Devetak, 2011b). 

Enako je z učbenikom, ki ne vsebuje ilustracij ali slik in je na prvi pogled zelo pust, zato je 

za učenca dolgočasen in prav tako zmanjša njegov interes za učenje. Avtorji učbenikov 

ilustracije uporabljajo tudi kot dodatno razlago oz. pomoč, saj učbenik tako postane 

informacijsko učinkovitejši (Poljak, 1983).  

Tudi pri pouku naravoslovja so pogosto uporabljene različne metode vizualizacije, ki 

učencem pomagajo pri boljšem razumevanju abstraktnejših pojmov (Marinč, Glažar in 

Devetak, 2011a). Pouk naravoslovja je tesno povezan tudi z učbeniki in pripomočki. Z 

njihovo pomočjo je lahko pouk lažji za učitelja in zanimivejši za učence. Ko se učbenik pri 

poučevanju poveže z eksperimentalno in informacijsko opremo, je možno, da se učenec pri 

naravoslovnem pouku veliko nauči (Ferbar, 1992). Obstajajo dvomi o tem, ali lahko 

učbenik zagotovi učenčevo individualizacijo in ali ponuja dovolj kulturne raznolikosti. A. 

Kornhauser (1992) meni, da je dober učbenik tisti, ki učenca umesti v domače okolje, 

medtem pa ga vseeno obvešča o svetovnih dimenzijah. Na tak način učenca ozaveščamo o 

medkulturnih razlikah in o odgovornostih, ki jih ima kot član svetovne skupnosti. Z 

navedenim lahko povežemo metodo VJIU, ki stremi ravno k temu.  

Kljub sodobnim medijem učbenik ostaja eden izmed pomembnejših učnih gradiv, ki je 

povrhu vsega še tekstovni. Učbeniki morajo vsebovati obravnavano vsebino, ki je zapisana 

v učnem načrtu, zato predstavljajo manjšo obremenitev za učitelje. Učiteljem učbenik 

ponuja smernice za poučevanje in skrajša čas priprave na pouk. Problem nastane, ko učitelji 

začnejo izkoriščati učbenik kot edino smernico za načrtovanje pouka in ga postavijo pred 

učni načrt. S tem odgovornost prenesejo na avtorja učbenika in izgubijo svojo vlogo pri 

načrtovanju pouka, saj pri njem ne sodelujejo, temveč upoštevajo zamisli avtorja učbenika. 

Različni avtorji temu rečejo »poučevanje učbenika« in »učinek degradacije učitelja« 

(Jazbec, 2010). Učitelji se morajo zavedati, da učbenik ne more biti nadomestilo za druge 

vire izobraževanja, ti se lahko z njim le dopolnjujejo in izpopolnjujejo (Poljak, 1983).  

 

2.2.1 Vrednotenje učbenikov  

 

Čok idr. (1999) se strinjajo, da učbeniki danes bolj kot kdajkoli prej določajo potek pouka 

in učenja, zato je potrebno oceniti učbenik vse od nastajanja naprej. V celoten proces 
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nastajanja je vpletenih veliko ljudi (učitelji, učenci, starši, avtorji učbenikov, recenzenti in 

same šole) in vsak ima svoje potrebe, zahteve in želje. A najpomembnejšo nalogo imajo 

avtorji učbenikov. Njihova naloga pri oblikovanju učbenika je, da vanj vpletejo čim več 

dejavnosti z različnih področij (senzornih, praktičnih, izraznih in še posebej miselnih). Na 

tak način bodo učenci pridobljeno izobrazbo izgrajevali z lastnim delom (Čok idr., 1999; 

Poljak, 1983).  

Učbeniki so dandanes izjemno podvrženi tekmovalnosti. Učitelji imajo namreč na izbiro 

veliko učbeniških gradiv, zato so soočeni z odločitvijo, katero izbrati. Abdel Wahab (2013) 

je opisal tri osnovne metode, ki se uporabljajo pri evalvaciji. Prva je impresionistična 

metoda, pri kateri ocenimo učbenik glede na splošni vtis (hitri pregled poglavij, 

organizacije, postavitve itd.). Druga je poglobljena metoda, ki zahteva natančen pregled 

specifične enote. Slabost te metode je, da ni nujno, da ravno izbrana enota najbolje 

predstavlja celotni učbenik. Zadnja metoda je kontrolni seznam (ang. checklist), ki je 

sestavljen iz nabora kriterijev. Kriterij zgolj obkljukamo, če je dosežen. Ta metoda za 

pregled učbenikov je najlažja in tudi najzanesljivejša.  

B. López-Medina (2016) je v svoji raziskavi sodelovala z učitelji, ki učijo po metodi VJIU. 

Ustvarili so kontrolni seznam za evalvacijo učbenikov z metodo VJIU. Sestavljen je iz 54 

kriterijev, ki so razdeljeni v sedem skupin: splošno, vsebina, kognicija, komunikacija, 

kultura, jezik in integracija. Podobno raziskavo sta izvedla tudi Demir in Ertas (2014), ki 

sta pregledala več kot dvajset kontrolnih seznamov za evalvacijo učbenikov in jih združila 

v novega. Ta je sestavljen iz 56 kriterijev, ki so razdeljeni v štiri skupine: predmeti in 

vsebine, spretnosti, izgled in praktični vidiki. Avtorja menita, da je uporaben tudi zato, ker 

ne vključuje kriterijev na podlagi spola, rase in kulture. Slabost in hkrati prednost 

kontrolnega seznama je, da nabor kriterijev nikoli ni popoln, saj lahko vedno dodamo še 

več kriterijev ali le-te izbrišemo. 

Raziskavo o vrednotenju učbenikov sta v Maleziji izvedla tudi Mukundan in 

Nimehchisalem (2012). Učiteljem angleščine sta razdelila kontrolni seznam za vrednotenje 

angleških učbenikov. Navedene skupine kriterijev so morali vrednotiti po pomembnosti 

glede na svoje mnenje, kriterije so lahko tudi dodali ali izbrisali. Rezultati so pokazali, da 

učitelji ocenjujejo besedišče kot najpomembnejši kriterij pri vrednotenju učbenikov za 

angleščino. Kljub temu je avtorja presenetilo dejstvo, da so učitelji preostale kriterije po 

pomembnosti uvrstili tik za njim. Ti kriteriji so npr. slovnica, izgovorjava, vse štiri 

sporazumevalne zmožnosti, fizični izgled in primernost učbenika za samega učenca.  

Kriterije za vrednotenje naravoslovnih učbenikov sta oblikovala Devetak in Vogrinc 

(2013). Trdita, da za uporabo učbenikov pri pouku naravoslovja obstajata dva glavna 

razloga. Prvi je, da je učbenik tekstovni vir, drugi pa, da je slikovni vir. Učenec ima tako v 

eni knjigi zbrano besedišče in ilustracije, s katerimi si lahko pomaga razjasniti vsebino. 

Kvaliteten učbenik je po njunem mnenju takšen, ki čim učinkoviteje vključuje vsa 

didaktična načela. Kriteriji, po katerih lahko spoznamo kvaliteten naravoslovni učbenik, 

so: 

– učbenik je sistematičen, strukturiran, vsebina je korektno predstavljena, obstaja možnost 

medpredmetne povezave; 

– učenec ima možnost napredka in individualizacije; 

– učencu znanje ni vnaprej podano, do odgovorov pride sam z lastnim raziskovanjem; 
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– učbenik sledi učnim ciljem iz učnega načrta; 

– besedila in slike v učbeniku spodbujajo učenčevo motivacijo; 

– aktivnosti so razvrščene na lestvici od nižjih do višjih kognitivnih zmožnosti (Devetak in 

Vogrinc, 2013). 

 

2.3 POUK NARAVOSLOVJA 

 

V prvem triletju in pred vstopom v osnovno šolo temelji pouk naravoslovja na učenčevem 

doživljanju sveta. Učenec sam opazuje svet okoli sebe in ga raziskuje. Preskok v mišljenju 

se zgodi, ko se mora učenec postaviti v vlogo zunanjega opazovalca (Krnel, Bajd, Oblak, 

Glažar in Hostnik, 2002).  

Predmet naravoslovje in tehnika (v nadaljevanju NIT) se v osnovnem šolanju v Republiki 

Sloveniji pojavi v 4. in v 5. razredu. Predmet je nadgradnja že usvojenih znanj pri predmetu 

spoznavanje okolja v 1. triletju. Tehniki je namenjena tretjina od skupnega števila ur, ostalo 

pripada naravoslovju. Velik poudarek pri predmetu je na izkustvenem učenju, pri katerem 

lahko učenci preživijo nekaj časa v različnih okoljih, ki jih opazujejo z danimi pripomočki. 

Med splošnimi cilji predmeta je tudi opazovanje naravnih pojavov, pri čemer lahko učenci 

z njimi tudi eksperimentirajo in jih tako lažje razumejo. Učiteljeva naloga je, da ustvari 

takšne okoliščine, ki bodo učence motivirale za učenje, in da bodo znanje znali povezati z 

dogodki v vsakdanjem življenju. Izrednega pomena je, da učitelj pri naravoslovju pri 

spoznavanju učne vsebine uporablja raznolike prikaze in dejavnosti, saj se v nasprotnem 

primeru učenje spremeni zgolj v branje in ponavljanje definicij, kar učence hitro odvrne od 

vsebine. Tu lahko vidimo vzporednice s poučevanjem po metodi VJIU. Prednost 

poučevanja naravoslovja je v tem, da lahko učenci marsikatero stvar tudi aktivno 

preizkusijo. Sami lahko na primer izmerijo temperaturo in se ob tem učijo tudi spretnosti 

(Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011). 

 

2.3.1 Izbrane naravoslovne vsebine 

V magistrskem delu smo analizirali učbenike in naloge, ki se v njih pojavljajo. Pri analizi 

smo se osredinili na tri naravoslovne učne vsebine: astronomijo, kroženje vode v naravi in 

vreme. V nadaljevanju so v tabelah 1, 2 in 3 zapisani standardi znanja in operativni cilji za 

izbrane naravoslovne vsebine (astronomijo, kroženje vode v naravi in vreme), ki so izpisani 

iz Učnega načrta za NIT (Vodopivec idr., 2011).  

 

Tabela 1: Obravnava astronomije (Vodopivec idr., 2011, str. 11) 

Razred Standardi znanja Operativni cilji 

4. Učenec: 

– opiše spremembe, ki so povezane z 

gibanjem Zemlje okoli svoje osi 

(dan, noč, mrak, senca); 

– zna utemeljiti spremembe, ki so 

povezane z gibanjem Zemlje. 

Učenci znajo: 

– odkriti povezanost nastanka dneva in noči z 

vrtenjem Zemlje okoli njene osi; 

– razložiti, zakaj se dan in noč razlikujeta po 

osvetljenosti; 

– razložiti, zakaj nastanejo Lunine mene; 
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– na modelu pokazati Lunin in Sončev mrk. 

 

Tabela 2: Obravnava kroženja vode (Vodopivec idr., 2011, str. 8) 

Razred Standardi znanja Operativni cilji 

5. Učenec: 

– pozna agregatna stanja vode ter 

njihove lastnosti; 

– pozna, poimenuje in opiše procese 

pri kroženju vode v naravi. 

Učenci znajo: 

– opisati agregatna stanja vode in pojasniti 

njihove lastnosti; 

– poiskati in opredeliti razlike med procesi 

zgoščevanja in izhlapevanja oz. izparevanja; 

– razložiti procese, ki potekajo pri kroženju 

vode v naravi; 

– ugotoviti razloge za stekanje tekoče vode 

proti morju; 

– pojasniti razliko med površinskimi vodami 

in podtalnico. 
 

Tabela 3: Obravnava vremena (Vodopivec idr., 2011, str. 12) 

Razred Standardi znanja Operativni cilji 

5. Učenec: 

– ve, kaj je temperatura, in zna 

uporabiti različne termometre; 

– zna razlikovati med temperaturo in 

toploto; 

– ve, da se snovi (tla, voda, zrak) na 

soncu segrejejo, če vpijajo sončno 

svetlobo; 

– zna razložiti vpliv Sonca na vreme; 

– zna pojasniti spremembe letnih 

časov z gibanjem Zemlje okoli 

Sonca.  

Učenci znajo: 

– dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na 

hladnejše; 

– razlikovati med temperaturo in toploto; 

– opisati različne termometre in meriti 

temperaturo; 

– prikazati, da se snovi na soncu segrejejo, 

če vpijajo sončno svetlobo; 

– razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in 

da tla ogrevajo zrak; 

– ugotoviti, da se tla najbolj ogrejejo, ko 

padajo sončni žarki pod pravim kotom; 

– ugotoviti, da se voda segreva, ko vpija 

sončno svetlobo; 

– povezati letne čase s kroženjem Zemlje 

okrog Sonca; 

– razložiti, da so letni časi povezani s tem, 

kako visoko je Sonce opoldne in z dolžino 

svetlega dne. 

 

Če se poglobimo v operativne cilje in standarde znanja, vidimo, da so izbrane učne vsebine 

med seboj tesno povezane. Kroženje vode v naravi poteka zaradi segrevanja Zemlje. 

Kroženje Zemlje okoli Sonca in nagnjenost osi Zemlje sta razloga, da obstajajo različni 

letni časi. V različnih letnih časih zasledimo različne vremenske pojave. Razvidno je, da so 

kroženje vode v naravi, vreme in astronomija učne vsebine, ki se prepletajo. V nadaljevanju 

bomo na kratko opisali te naravoslovne vsebine, ki se obravnavajo v 4. in 5. razredu 

osnovne šole. 
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ASTRONOMIJA 

Astronomija je veda, ki preučuje Zemljo in okolico z Luno, Soncem, planeti, zvezdami in 

galaksijami. Tesno je povezana z orientacijo: ponoči se orientiramo po zvezdah, podnevi 

pa po Soncu (Prosen, 1991). 

Sonce je osrednje telo našega Osončja in je nam najbližja zvezda. Zjutraj vzhaja na 

vzhodnem delu obzorja, pozno popoldne zahaja na zahodnem delu obzorja. Temu gibanju 

rečemo navidezno gibanje Sonca, ki je posledica vrtenja Zemlje okrog svoje osi. Zemlja za 

en vrtljaj potrebuje 1 dan oz. 24 ur. Zaradi vrtenja se menjavata dan ali svetli del dneva in 

noč ali temni del dneva. Sočasno Zemlja kroži tudi okoli Sonca. Zemlja za en obhod okoli 

Sonca potrebuje eno leto (Prosen, 1991).  

Poleg Zemlje okoli Sonca kroži še 7 planetov, skupaj torej 8. Po vrsti si sledijo: Merkur, 

Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Do leta 2006 je bil zadnji med 

planeti tudi Pluton, vendar od tega leta ne velja več za planet, saj je premajhen, temveč so 

ga razglasili za pritlikavi planet (Aubelj, 2006).  

Edini Zemljin naravni satelit, ki kroži okoli Zemlje, je Luna. Tudi Luno osvetljuje Sonce. 

Luna odbija Sončevo svetlobo. Luna kroži okoli Zemlje v nasprotni smeri urinega kazalca 

in za en obhod potrebuje 28 dni. V tem času se zvrstijo Lunine mene oz. faze (slika 1). Ker 

Luna za en vrtljaj okoli svoje osi potrebuje ravno toliko časa kot za obhod okoli Zemlje, z 

Zemlje vedno vidimo isto stran Lune. Z Zemlje vidimo spreminjanje osvetljenega dela, 

čemur rečemo Lunine mene (Aubelj, 2006). 

 
Slika 1: Lunine faze (vir: Aubelj, 2006) 

 

Lunin mrk je viden takrat, ko je Zemlja med Soncem in Luno, torej ob polni luni oz. ščipu. 

Ko pride Luna v Zemljino senco, nastane delni ali popolni Lunin mrk. Viden je s tiste strani 

Zemlje, ki je obrnjena proti Luni. Sončev mrk je za razliko viden takrat, ko je Luna med 

Zemljo in Soncem, torej ob prazni luni oz. mlaju. Dnevna svetloba postane zelo šibka in 

videti je, kot da je nastopila noč. Na nebu, kjer je Sonce, nastane temen krožec, okoli njega 

pa svetel rob. To je korona Sonca. Popolni Sončev mrk je v posameznem kraju zelo redek 

pojav, pojavi se na približno vsakih 300 let (Prosen, 1991).  

Velik del astronomije, ki se je učenci učijo v šoli, je v učbenikih prikazan s pomočjo slik, 

diagramov in grafov. Realne slike, kot so npr. slike Lune in bližnjih zvezd, so prikazane z 

namenom, da spodbudijo učenčevo zanimanje za vsebino in mu dajo občutek, da je v naši 

bližini nekaj neskončnega in neverjetnega (Trumper, 2000).  

Pogosto se dogaja, da poučevanje z učbeniki in razlago ne upošteva učenčevega 

predhodnega znanja. Če k temu še dodamo pasivnost učenca, lahko kot rezultat dobimo 
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šolsko znanje, ki je povsem ločeno od učenčevega vsakdanjega znanja o isti učni vsebini, 

zato učenec svojega predhodnega znanja ne more združiti s strokovno razlago (Glynn, 

Yeany in Britton, 1991). Podobne rezultate lahko najdemo v raziskavi E. Kikas (1997). Ta 

je pokazala, da si učenci dobro zapomnijo učno vsebino in razlage pri določeni uri, vendar 

jih ne povežejo z že obstoječim znanjem, zato naučeno kmalu pozabijo. Učenci v nižjih 

razredih (3. razred – 8 let) so na vprašanje, zakaj se dan in noč izmenjujeta, uporabljali 

naivne vsakdanje razlage, na primer: »Noč in dan se izmenjata zato, da gre Sonce lahko 

spat.« Učenci višjih razredov (5. razred – 10 let) so že uporabljali razlage, ki so jih pri 

obravnavi te vsebine spoznali v učbenikih. Ker znanja niso povezali s predhodnim znanjem, 

so si morali starejši učenci (7., 8. in 9. razred – od 12 do 15 let) pomagati s svojo vsakdanjo 

razlago, zato so bili marsikateri odgovori preveč poenostavljeni. Ti učenci so pokazali 

veliko znanja o temah, ki so jih obravnavali pred kratkim (podnebni pasovi, geografska 

širina itd.). 

J. Pavlin in K. Susman (2016) sta med pregledom učnih načrtov naravoslovnih predmetov 

odkrili, da je četrti razred glavno obdobje, v katerem učenci zgradijo predstave o položajih 

Sonca, Zemlje in Lune v vesolju. Astronomija se v osnovni šoli zopet pojavi šele v osmem 

razredu pri fiziki, vendar je tam poudarek na drugih učnih vsebinah. V četrtem razredu 

mora zato učitelj učencu ponuditi čim več možnosti za odkrivanje pojavov dan, noč, Lunine 

mene ... V nasprotnem primeru učenčevo znanje ni utrjeno in nadgrajeno, zato se pogosto 

zgodi, da nastanejo v njem vrzeli. Avtorici sta v svojo raziskavo vključili študente 1. letnika 

razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Povprečna starost študentov je bila 

20 let. Pisni preizkus znanja je preverjal poznavanje medsebojne lege Zemlje, Sonca in 

Lune pri menjavi dneva in noči, letnih časih, Luninih menah ter pri Luninem in Sončevem 

mrku. Rezultati kažejo, da imajo študentje veliko težav pri razumevanju teh pojmov, še 

največ pri prepoznavanju Luninih men, Luninega ter Sončevega mrka. Študentje so imeli 

težave tudi s prostorskimi predstavami, saj s svojih risb niso razbrali ustreznih Luninih 

men, kar kaže na podobnost s četrtošolci, saj imajo tudi oni težave pri razumevanju Luninih 

men. Predvidevamo lahko, da do teh težav pride zaradi že omenjenega načina poučevanja 

v četrtem razredu, pri katerem znanje ni dovolj utrjeno. 

V raziskavi, ki je bila opravljena v Italiji, so dijakom postavili vprašanja s področja 

astronomije. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali lahko slike pomagajo pri razumevanju 

določenega astronomskega koncepta. Na vprašanja so morali dijaki odgovoriti s pomočjo 

slik iz svojega učbenika za astronomijo. Analiza odgovorov je pokazala, da je bilo 

povprečje pravilnih odgovorov nižje od 25 %. V večini primerov slike iz učbenikov niso 

pomagale pri boljšem razumevanju astronomskih konceptov. K temu je pripomoglo tudi 

to, da slike niso bile dovolj dobro strukturirane in da je bilo na eni sliki združenih več slik 

(npr. Lunine mene). Čeprav je raziskava pokazala, da slike niso pripomogle k popolnemu 

razumevanju konceptov, se avtorji strinjajo, da poučevanje s slikami in učiteljevo razlago 

bolj pripomore k razumevanju kot poučevanje zgolj z govorjenjem in branjem. To je še 

posebej pomembno pri poučevanju astronomije, ki je za nekatere učence zelo abstraktna. S 

tem so poudarili, da je izrednega pomena v učbenike uvrstiti tiste slike, ki niso dvoumne in 

lahko učencem dodobra razjasnijo oz. prikažejo določen pojav (Testa, Leccia in Puddu, 

2014). 

Tudi Roth, Pozzer-Ardenghi in Young Han (2005) menijo, da slika oz. fotografija sama po 

sebi ne pomeni nič, dokler je ne umestimo v določen kontekst. Tudi v učbenikih je slika 

dodana k besedilu z razlogom, da pomaga pri razumevanju vsebine. Če pogledamo zgolj 

sliko, smo pozorni na več elementov, ki morda niso pomembni. Ko preberemo še besedilo, 
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nam le-to usmeri pozornost samo na tiste elemente slike, ki so za obravnavano vsebino 

pomembni.  

 

KROŽENJE VODE V NARAVI 

Voda je najbolj razširjena snov v naravi in je za življenje nujno potrebna. Voda, ki je v tem 

trenutku na Zemlji, je bila na njej tudi pred sto in pred tisoč leti. Razlog za to je nenehno 

kroženje vode v naravi. Vedno je prisotna v naši okolici, spreminja se le njeno agregatno 

stanje. Lahko je v tekočem (dež, megla), plinastem (vodna para, vodni hlapi) ali v trdnem 

stanju (led, sneg, toča). Sonce segreva Zemljo in vodo na njej, zato tekoča voda izhlapi v 

ozračje. Vodni hlapi se dvigajo in se pri dvigovanju ohlajajo. Nato se vodni hlapi izločijo 

kot vodne kapljice in/ali kristali ledu. Kapljic s prostim očesom ne moremo videti. Ko se 

jih nabere zelo veliko, jih lahko vidimo kot oblak. Potekala je kondenzacija. Iz oblakov se 

voda na Zemljo vrne v različnih oblikah padavin. Pronica v zemljo, zbira se kot podtalnica 

in priteka na površje. Del vode s tal ali prek rastlin ponovno izhlapi v ozračje (Krnel, Bajd, 

Oblak, Glažar in Hostnik, 2014). 

McJunkin (1991) je v svoji raziskavi v ameriški zvezni državi Oklahoma preverjal, kako in 

v kolikšni meri učenci razumejo proces kroženja vode v naravi, in sicer v obliki pogovorov. 

Raziskava je pokazala, da niso bili sposobni razložiti procesov izhlapevanja in 

kondenzacije. Učenci v srednji starostni skupini raziskave (4. razred – 9 let) so pokazali 

največ razumevanja o procesu kroženja vode. Starejši učenci so bili zelo obremenjeni s 

tem, da v svoje razlage vključijo strokovno terminologijo, zato je bil pri njih bolj vidnejši 

verbalni napredek, ni pa bilo razumevanja koncepta kroženja vode v naravi. 

Ben-zvi-Assarf in Orion (2005) sta v svoji raziskavi odkrila, da izraelski dijaki ne znajo 

povezati šolskega znanja z vsakodnevnimi izkušnjami. Zato sta predlagala, da naj se 

kroženje vode v naravi sprva prikaže in razloži s pomočjo zgodb in demonstracij, da bodo 

učenci razumeli pomembnost tega procesa. Šele nato naj se jim predstavijo abstraktnejši 

vidiki, kot sta npr. fizikalni in kemijski.  

 

VREME 

»Vreme je stanje najnižje plasti ozračja, imenovane troposfera, ob določenem času in na 

določenem kraju« (Hynes, 2011, str. 4). Vreme se spreminja zaradi temperature, zračnega 

tlaka, vlage in vetrov. Odvisno je od Sonca. Sonce oddaja svetlobo, ki potuje skozi zrak. 

Ta je prozoren in jo prepušča, zato se skoraj nič ne segreje. Ko pripotuje sončna svetloba 

do tal, jo Zemljino površje vpije in se segreje. Segreta tla in voda nato oddajajo toploto 

hladnejšemu zraku (Brumen, Hajdinjak, Kruder, Mencinger Vračko in Pufič, 2005). 

Vremenoslovci pri vremenski napovedi povedo tudi rezultate meritev, količine padavin, 

vlage, zračnega tlaka in temperature (Kako vremenoslovci opazujejo vreme?, 2014).  

Veliko učencev ima težave z razumevanjem razlike med besedama temperatura in toplota. 

Toplota je del notranje energije snovi. Če se notranja energija snovi poveča, rečemo, da 

snov toploto prejme. Če snov toploto odda, pomeni, da se njena notranja energija zmanjša 

(Kladnik, 2005).  

Toploto najlažje razložimo tako, da predstavimo njeno prehajanje. Zaradi prehajanja 

toplote se telesu spreminja temperatura. Toplota vedno prehaja z mesta višje temperature 
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na mesto nižje temperature. Imamo hladno in toplo snov, ki se med seboj razlikujeta v 

temperaturi. Delci v hladni snovi se gibljejo počasneje kot delci v topli snovi. Obe snovi 

staknemo skupaj, da se dotikata. Delci obeh snovi trkajo drug ob drugega in si izmenjujejo 

kinetično energijo. Toplejši del staknjene snovi se ohlaja (notranja energija se zmanjšuje), 

hladnejši del se segreva (notranja energija se povečuje). Lahko rečemo, da skozi snov teče 

toplota. Temperaturi obeh delov staknjene snovi se izenačita, končna temperatura je višja 

od začetne temperature hladnejše snovi in nižja od začetne temperature toplejše snovi 

(Kladnik, 2005).  

Temperaturo merimo s termometrom. Enota za temperaturo je stopinja Celzija (°C). S 

temperaturo izrazimo, kako toplo oziroma kako hladno je neko telo. Za merjenje 

temperature uporabljamo različne termometre. Najpogosteje se uporablja tekočinski 

termometer, ki vsebuje obarvan alkohol. Temperaturo preberemo iz višine tekočinskega 

stolpca. Čim višji je stolpec, tem višja je temperatura. Ko se temperatura termometra 

izenači s temperaturo telesa, se alkoholni stolpec preneha dvigati in lahko odčitamo 

temperaturo. Termometri za merjenje telesne temperature so drugačni od ostalih, ker 

stolpec tekočine ostane na doseženi vrednosti, za vnovično merjenje temperature moramo 

termometer stresti (Brumen idr., 2005). 

Tudi Baser (2006) ugotavlja, da učenci težko razlikujejo med pojmoma temperatura in 

toplota. Pogosto se zgodi, da si sami ustvarijo razlage o temperaturi in toploti, in zato 

razvijejo zmotna prepričanja. Težava je tudi v tem, da oba pojma predstavljata nekaj 

abstraktnega, nekaj, česar si učenci ne znajo predstavljati. 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sta J. Pavlin in M. Čepič (2015) med študenti 1. letnika 

izvedli raziskavo o njihovem znanju o toploti in temperaturi. Povprečna starost študentov 

je bila 20 let. Študentje so odgovarjali na vprašanja pred in po obravnavi toplote in 

temperature. Raziskava je pokazala, da je večina študentov po obravnavi bolje razumela 

pojma toplota in temperatura kot pred samo obravnavo. Pred njo je zgolj 7 % študentov 

menilo, da toplota prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. Po 

obravnavi je bil rezultat boljši, saj je to menilo 29 % študentov. Kljub načrtni obravnavi se 

je torej našlo precej študentov, ki tudi potem niso pokazali boljšega razumevanja pojmov 

toplota in temperatura. 

Celik (2016) je želel v svoji raziskavi izvedeti, kako si učenci predstavljajo toploto, 

temperaturo in energijo. Učenci so morali z besedo oz. metaforo napisati, kaj jim vsaka 

beseda predstavlja, nato so morali to narisati. Ugotovil je, da se njihove predstave 

razlikujejo glede na razred. Učenci so poskušali vsako besedo predstaviti čim bolj formalno 

in strokovno. Čim višji razred so učenci obiskovali, tem bolj so se njihove metafore 

povezovale z vsakdanjim življenjem in bolj abstraktne so bile. Primeri metafor: učenec 1 

je povezal temperaturo s pečjo (»Ko zakurimo peč, okolica postane toplejša.«), učenec 2 je 

toploto zmotno povezal s Soncem (»Toplota je podobna Soncu, saj me sončni žarki grejejo 

in mi povišajo temperaturo.«). Učenci v nižjih razredih so v večji meri pokazali, da si pojme 

napačno predstavljajo. 

Dokazano je, da se učenci pri naravoslovju naučijo več, če se učijo ob aktivnostih in 

poskusih. Učenci, ki so več časa preživeli v laboratoriju oz. ob različnih aktivnostih in 

eksperimentih, kjer je bilo veliko poudarka na razlikovanju med toploto in temperaturo, so 

izkazali več napredka v svojem znanju. A potrebno je poudariti, da se je napredek v znanju 

pokazal le pri tistih učencih, ki so razumeli razliko med toploto in temperaturo (Magnusson, 

Borko, Krajcik in Layman, 1992). 
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Med študenti in učitelji naravoslovnih ved (fizike, kemije in biologije) je bila na Filipinih 

opravljena raziskava o dojemanju barve, temperature in toplote. Na preprosta vprašanja so 

odgovarjali prosto. Eno izmed vprašanj je bilo, katero barvo oblačil je bolje nositi poleti in 

katero pozimi. Učenci so odgovorili, da je poleti bolje nositi bela oblačila, pozimi pa črna, 

ker oblačila svetlih barv vpijejo manj svetlobe kot oblačila črnih barv. Črna oblačila namreč 

večino svetlobe vpijejo, zato se bolj segrejejo (Canlas, 2016). 

 

2.3.2 Načrtovanje naravoslovnega pouka 

 

D. Skribe Dimec (2009) svetuje, naj bodo naravoslovne učne ure za učence čim bolj 

dinamične. Učenci naj napredujejo ne samo v razumevanju vsebine, temveč naj se urijo 

tudi v naravoslovnih postopkih. Vodilo naravoslovne učne ure naj bo vedno učenčevo 

samostojno raziskovanje, ki naj ga vodi motivacija. 

Učitelj naj z učnimi cilji načrtuje potek ure, ves čas mora vedeti, kaj novega se bodo učenci 

v učni uri naučili. Začetek učne ure naj vsebuje preverjanje znanja učencev, učiteljeva 

naloga je, da učenci postanejo radovedni. Če morebiti obstajajo napačna pojmovanja, jih je 

potrebno tekom ure popraviti. V osrednjem delu učne ure naj učenci dobijo odgovore na 

vprašanja in izzive iz uvodnega dela ure. Pri tem naj učitelj uporabi različne metode in 

oblike dela, pri katerih naj učenci delajo sami. Učiteljeva vloga naj bo zgolj spremljanje 

njihovega dela in morebitna pomoč. Namen zaključnega dela ure je preverjanje sprememb 

v učenčevem razumevanju in preverjanje doseženih učnih ciljev (Skribe Dimec, 2009).  

Pri pouku naravoslovja je zelo pomembno eksperimentalno delo. Z njim se lahko potrdijo 

ali izpeljejo naravoslovne zakonitosti. Učence eksperimentalno delo motivira, saj vse do 

konca eksperimenta ne vedo rezultatov. Avtorja poudarjata, da je pri eksperimentalnem 

delu pri pouku naravoslovja izredno pomemben način izvedbe. Pravilna izvedba povzroči 

močan vizualizacijski učinek in vpliva na učenčevo opazovanje, zapomnitev in sklepanje 

o zakonitostih (Wissiak Grm in Glažar, 2002). 

Raziskava, ki sta jo izvedli A. Logar in V. Ferk Savec (2016), kaže, da se največ učiteljev 

pri izvedbi demonstracijskega eksperimentalnega dela pri pouku kemije zaveda le 

vsebinskih ciljev, ne pa tudi ciljev, vezanih na eksperimentalno delo. Rezultati kažejo tudi, 

da so med ključnimi točkami učinkovitega eksperimentalnega dela priprava delovnega 

lista, zahtevnost nalog na njem in samostojno reševanje le-teh. Učenci po končanem 

eksperimentalnem delu dosegajo boljše znanje, če so vključeni v eksperimentalno delo na 

ravni idej in miselnih dejavnosti, ne pa samo v izvedbo eksperimenta. 

 

2.4 KRITERIJI ZA ANALIZO NALOG V UČBENIŠKIH GRADIVIH  
 

Poleg že opisanih raziskav o vrednotenju učbenikov (podpoglavje 2.2.1) je v tem 

podpoglavju predstavljena taksonomija, po kateri raziskovalci analizirajo naloge v 

učbeniških gradivih. 

Tomlinson (2001) meni, da morajo pregledovalci pred pregledom učnih gradiv vnaprej 

oblikovati lastne kriterije. Analiza je na tak način subjektivnejša in se opira na uporabnike 
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(v našem primeru na učence) ter na vpliv učnih gradiv nanje. Tomlinson (2003) nadaljuje, 

da je lahko podrobna analiza gradiva uporabniku v pomoč pri odločanju, ali je v njem kaj 

pomembnega izpuščenega in ali ustreza določenim zahtevam. Cunningsworth (1995) 

opozarja, da kriterijev ne sme biti preveč, saj se lahko drugače utapljamo v morju 

podrobnosti.  

V učnem načrtu je zapisanih veliko učnih ciljev, ki naj bi jih učenci dosegli. Razdeljeni so 

na minimalne in na temeljne cilje. Lahko se zgodi, da učitelji učne cilje preveč 

poenostavimo, učenci jih zato lažje dosežejo in jim učenje ne predstavlja izziva. Ko so cilji 

učenja opredeljeni, učitelji potrebujemo nekakšen okvir, ki nam bo pomagal pri doseganju 

teh ciljev. Rešitev za to predstavlja Bloomova taksonomija, ki smo jo pri analizi učbenikov 

uporabili kot enega izmed kriterijev za analizo. Bloomova taksonomija učitelje natančno 

usmerja k pripravi nalog in dejavnosti (Anderson in Krathwohl, 2016). Prvotna 

taksonomija je izšla leta 1959, v revidirani taksonomiji (Anderson in Krathwohl, 2016) pa 

lahko najdemo dvodimenzionalni okvir. To pomeni, da se ozira tako na kognitivne procese 

kot na različne kategorije znanja (faktografsko, konceptualno, proceduralno in 

metakognitivno znanje).  

Kognitivni procesi so razdeljeni na šest kategorij: zapomniti si, razumeti, uporabiti, 

analizirati, vrednotiti in ustvariti. Raven zapomniti si je na lestvici uvrščena najnižje 

(Anderson in Krathwohl, 2016).  

1. ZAPOMNITI SI 

Učenec si zapomni predstavljeno vsebino na precej podoben način, kot je bila 

predstavljena, in jo shrani v svojem dolgoročnem spominu. Zapomnitev 

predvideva, da učenec prikliče določeno znanje iz dolgoročnega spomina. Primer: 

zapomnitev datumov, avtorjev … 

2. RAZUMETI 

Učenec razume določena sporočila, ki jih pridobi pri pouku (pisna, ustna, grafična). 

Do razumevanja pride takrat, ko učenec poveže novo znanje s svojim predznanjem. 

Primer: obnova prebranega. 

3. UPORABITI 

Učenec uporabi njemu že poznane postopke za izvedbo vaj ali za reševanje 

problemov. Učenec lahko vajo že pozna, lahko pa gre za njemu neznani problem, 

pri katerem mora najprej ugotoviti, katero znanje bo uporabil. Primeri: deljenje 

naravnih števil, reševanje enačb. 

4. ANALIZIRATI 

Učenec razčleni gradivo na njegove sestavne dele in ugotovi, kako so med seboj 

povezani. Primeri: določanje bistvenih poudarkov v nekem besedilu, poročilu.  

5. VREDNOTITI 

Učenec poda utemeljitev na podlagi kriterijev in standardov. Lahko poda tudi sodbo 

na podlagi kritičnega mišljenja. Primer: presoja, katera izmed dveh rešitev je boljša 

za določen problem. 

6. USTVARITI 

Učenec pripravi oz. izdela nov izdelek v skladu s svojim predznanjem. Izdelek naj 

bi presegal tisto, kar je bil učenec sposoben narediti na začetku procesa. Primeri: 

učencu zastavimo vprašanje tipa »Kaj bi se zgodilo, če bi …?«, učenci pripravijo 

načrt za bivalni del vesoljske postaje … (Anderson in Krathwohl, 2016).  

Avtorica magistrskega dela M. Oplotnik (2016) je ugotovila, da učence, stare od osem do 

deset let, naloge višjih taksonomskih ravni po Bloomu (uporaba, analiza, vrednotenje, 
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ustvarjanje) dodatno motivirajo in jih želijo imeti pri pouku tujega jezika še več, saj so jim 

všeč zaradi raznolikosti, drugačnega dela in zaradi elementa igre.  

Bloomovo taksonomsko lestvico in naravoslovne vsebine so združili v analizi 

osnovnošolskih učbenikov od 1. do 8. razreda raziskovalci Devetak, Vogrinc in Glažar 

(2010). V raziskavo so bili vključeni učbeniki, v katerih se pojavlja učna vsebina agregatna 

stanja snovi, in sicer iz dveh založb: Modrijan in DZS. Rezultati so pokazali, da v povprečju 

72 % nalog v učbenikih spada v nižjo stopnjo po Bloomovi taksonomski lestvici (raven 

znanja, razumevanja in uporabe). Potrebno je poudariti, da nobeden izmed analiziranih 

učbenikov ne vsebuje šeste ravni – vrednotenja (Devetak, Vogrinc in Glažar, 2010).  

To je bil eden izmed ključnih razlogov, da smo se v magistrskem delu lotili analize 

učbenikov za učenje angleščine v 4. in 5. razredu z vidika naravoslovja. V analizo so bili 

vključeni učbeniki za angleščino, v katerih se pojavljajo naravoslovne vsebine astronomija, 

kroženje vode v naravi in vreme. K že opisanim kriterijem za analizo nalog smo uvrstili 

tudi ujemanje vsebine s predpisanim učnim načrtom za NIT v 4. in 5. razredu osnovne šole. 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

V prejšnjem poglavju smo predstavili teoretična izhodišča, kot so vsebinsko in jezikovno 

integrirano učenje, učbeniki ter pouk naravoslovja. Ta izhodišča so neposredno povezana 

z empiričnim delom. Prvi dve podpoglavji zajemata opredelitev raziskovalnega problema 

in raziskovalnih vprašanj, v tretjem podpoglavju je opisana metodologija, v četrtem 

podpoglavju sledi analiza posameznih nalog v učbenikih. Na koncu poglavja je opisano 

načrtovanje učnih ur za posamezne učne vsebine ter preverjanje doseganja učnih ciljev.  

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Med pregledom literature smo ugotovili, da je načrtovanje naravoslovnega pouka v 

določenih pogledih zelo podobno načrtovanju pouka po metodi VJIU. Pri obeh je potrebno 

na začetku učne ure ugotoviti učenčevo predznanje, prav tako je pri obeh predvidenega čim 

več dela v skupinah, svetuje se tudi delo s konkretnim materialom (Skribe Dimec, 2009; 

Teaching Science Through English – A CLIL Approach, 2011).  

Dandanes se učitelji srečujejo z vprašanjem, kateri učbenik izbrati. Pri tem jim lahko 

pomaga kontrolni seznam (ang. checklist), ki ga je Abdel Wahab (2013) uvrstil med metode 

za evalvacijo učbenikov. Po njegovem mnenju je ta metoda najlažja in tudi najzanesljivejša. 

To potrjuje tudi dejstvo, da je bilo o njej opravljenih že veliko raziskav (Demir in Ertas, 

2014; López-Medina, 2016; Mukundan in Nimehchisalem, 2012). Rezultati grške 

raziskave potrjujejo, da metoda VJIU pri učenju naravoslovnih vsebin pozitivno deluje na 

motivacijo in interes za učenje prek angleščine. K temu v veliki meri prispevajo različne 

oblike in metode dela (Kalogerakou idr., 2017). 

Na podlagi pregledane literature je razvidno, da v našem prostoru še ni bilo izvedenih 

veliko raziskav, ki bi raziskovale področje naravoslovja v povezavi z metodo VJIU. Zato 

smo se odločili izvesti raziskavo, v kateri smo se osredinili na naravoslovne učne vsebine 

astronomija, kroženje vode v naravi in vreme pri pouku angleščine. Zanimalo nas je, v 

kolikšni meri in kako so naravoslovne vsebine kroženje vode v naravi, vreme in 

astronomija zastopane v učbenikih za angleščino. Vnaprej smo predvidevali, da se 

naravoslovne učne vsebine v 4. in 5. razredu pri pouku angleščine bolj povezujejo z učnim 

načrtom za spoznavanje okolja v 1. triletju kot z učnim načrtom za NIT, zato smo se odločili 

izdelati učne priprave za posamezne naravoslovne učne vsebine v 4. in 5. razredu. 

Posledično nas je zanimalo, kako lahko učitelj preveri doseganje učnih ciljev pri izbranih 

učnih vsebinah. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV 1: V kolikšni meri so učne vsebine astronomija, kroženje vode v naravi in vreme 

obravnavane v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu? 
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RV 2: Na kakšen način so učne vsebine astronomija, kroženje vode v naravi in vreme 

obravnavane v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu? 

RV 3: Na kakšen način lahko učitelj posreduje učne vsebine astronomija, kroženje vode v 

naravi in vreme pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu? 

RV 4: Na kakšen način lahko učitelj preveri znanje učencev iz učnih vsebin astronomija, 

kroženje vode v naravi ter vreme pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu? 

 

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalna metoda in raziskovalni pristop 

 

V magistrskem delu smo uporabili deskriptivno, neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Uporabljen je bil kvalitativni raziskovalni pristop.  

 

3.3.2 Vzorec 

 

Vzorec je bil namensko izbran. V raziskavo so bili vključeni vsi potrjeni učbeniki za 

angleščino v 4. in 5. razredu osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Teh učbenikov je 14 

(sedem za 4. in sedem za 5. razred osnovne šole). Učbeniki so bili analizirani z namenom, 

da ugotovimo, v katerih se pojavljajo naloge iz naravoslovnih vsebin astronomija, vreme 

ter kroženje vode v naravi. Učbeniki, v katerih so se te vsebine pojavljale, so bili uvrščeni 

v nadaljnjo raziskavo, kjer so bili analizirani na podlagi izoblikovanih kriterijev. 

 

3.3.3 Postopki zbiranja in obdelave podatkov 

 

Podatki so bili zbrani na podlagi pregleda učbenikov in analize nalog. Raziskava je bila 

izvedena v dveh korakih. Sprva so bili pregledani vsi potrjeni učbeniki za angleščino v 4. 

in 5. razredu osnovne šole. To so: Happy Street 1 New Edition, Happy Street 2 New Edition, 

Hi There! 4, Hi There! 5, My Sails 1, My Sails 2, New Chatterbox, New Chatterbox 2, 

Reach for the stars 4, Reach for the stars 5, Super Minds 1, Super Minds 2, Young Explorers 

1 in Young Explorers 2. V nadaljnjo raziskavo so bili nato uvrščeni le tisti učbeniki, v 

katerih so se pojavile naloge iz izbranih naravoslovnih učnih vsebin: astronomija, kroženje 

vode v naravi in vreme. Sledila je analiza nalog na podlagi izoblikovanih kriterijev: 

1) Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po Bloomovi taksonomiji. 

2) Vsebina se ujema s predpisanim učnim načrtom za NIT. 

3) Prek vsebine si učenec pridobi določeno naravoslovno znanje in znanje jezika. 

4) Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. 

5) Slikovno gradivo korektno prikazuje določeno naravoslovno vsebino. 

6) Uporabljena je korektna naravoslovna terminologija. 

7) V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni pojavi oz. procesi. 
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Posamezen kriterij je dosežen, ko trditev velja za nalogo popolnoma. Kriterij je delno 

dosežen, če za nalogo velja vsaj en del trditve (npr. učenec si pridobi določeno 

naravoslovno znanje ali znanje jezika). Kriterij ni dosežen, če trditev ne velja (npr. če 

naloga ne vsebuje eksperimentalnega dela, 4. kriterij ni izpolnjen). 

Analiza je pokazala, v kolikšni meri so naloge v učbenikih ustrezne za poučevanje 

naravoslovnih vsebin pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu. V nadaljevanju smo preverili, 

ali lahko enačimo zahtevnost nalog iz naravoslovnih vsebin pri pouku angleščine z 

zahtevnostjo istih vsebin pri pouku NIT v 4. in 5. razredu. Ker to ni bilo možno, smo 

poskušali najti povezavo v nižjih oz. višjih razredih osnovne šole. Empirični del smo 

nadgradili z učnimi pripravami za angleščino za 4. in 5. razred za učne vsebine astronomija, 

kroženje vode v naravi in vreme. Učne priprave vključujejo tako predmetne kot tudi 

jezikovne cilje, zajete iz učnih načrtov za NIT ter angleščino. Učne priprave zajemajo tudi 

vrednotenje doseganja učnih ciljev. Na koncu smo izdelali slovarček besed, ki jih učitelj 

lahko uporablja med poukom angleškega jezika pri obravnavanih učnih vsebinah – 

astronomija, kroženje vode v naravi in vreme. 

 

3.4 ANALIZA NALOG 
 

V tem poglavju bomo podrobneje analizirali učbenike, v katerih se pojavljajo naloge s 

področja izbranih učnih vsebin: astronomija, kroženje vode v naravi in vreme. Učbeniki, ki 

so bili primerni za nadaljnjo analizo, so bili: Happy Street 2 New Edition, My Sails 2, New 

Chatterbox 2, Reach for the stars 4, Reach for the stars 5, Super Minds 1, Super Minds 2, 

Young Explorers 1 in Young Explorers 2. 

Analiza nalog je predstavljena tabelarično. Največ nalog se pojavlja s področja vremena, 

zato so najprej predstavljene te naloge, sledijo naloge s področja astronomije in nazadnje 

še s področja kroženja vode v naravi. Nekatere naloge, ki so si bile zelo podobne, so bile 

analizirane skupaj (npr. pesmi).  

Primeri nalog, ki se pojavljajo v učbenikih, so v nadaljevanju razdeljeni in analizirani glede 

na vsebinsko področje, ki ga naloga pokriva. Naloge so poimenovane glede na vsebinski 

sklop, v katerega sodi določena naloga, npr. A1 (naloga 1 iz vsebinskega sklopa 

astronomija), V2 (naloga 2 iz vsebinskega sklopa vreme), K3 (naloga 3 iz vsebinskega 

sklopa kroženje vode v naravi). Hkrati smo naloge poimenovali še s krajšim opisom, npr. 

Weather words. 

 

3.4.1 Vreme 

 

Pri vremenski napovedi se običajno poda tudi temperatura. Naloge, ki ustrezajo 

naravoslovju v 5. razredu, vsebujejo razlikovanje med temperaturo in toploto. Bistvenega 

pomena je, da učenci razumejo, da se snovi na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo, 

in da znajo dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše. Učna vsebina vreme je v 

učbenikih med vsemi tremi analiziranimi vsebinami najpogosteje zastopana. Našli smo 23 

nalog, ki jih lahko uvrstimo pod vsebinski sklop vreme. Velika večina jih je usmerjena k 

besedišču (opisovanje vremena z besedami sunny, rainy, hot, cold …).  
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Zaradi lažjega pregleda smo prvih pet nalog analizirali skupaj, saj jim je skupno, da učenec 

prebere, posluša in/ali zapoje pesem (naloge V1 (slika 2), V2 (slika 3), V3 (slika 4), V4 

(slika 5) in V5 (slika 6). Učenec pri nalogah prepeva ali posluša besedila pesmi, ki govorijo 

o vremenskih stanjih. Naloge ne vsebujejo višjih ravni na Bloomovi taksonomski lestvici 

(tabela 4).  

 
Slika 2: V1: Pesem We like the rain (My Sails 2, str. 83) 

 
Slika 3: V2: Pesem Look outside (My Sails 2, str. 86) 

 
Slika 4: V3: Pesem Umbrellas (Happy Street 2, str. 58) 
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Slika 5: V4: Pesem The seasons (Young Explorers 1, str. 35) 

 
Slika 6: V5: Pesem How's the weather (My Sails 2, str. 83) 

Tabela 4: V1, V2, V3, V4 in V5: Pesmi 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenci poslušajo in zapojejo pesem, nato uvrstijo 

sličice k zapisom različnih vremenskih situacij 

(naloga V5 (slika 6)). Naloga sodi na raven 

zapomniti si.  

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Naloga učenca vodi do napačnih predstav (v pesmi 

We like the rain rože, drevesa in trava govorijo). 

Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje slušnega 

razumevanja in govornega sporočanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi sam znanja prek poskusov. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

nima oči, nosu in ust, kot je to prikazano v pesmi 

We like the rain). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Izrazi za poimenovanje vremenskih pojavov in 

situacij so uporabljeni korektno. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

 

 



24 

 

Naloga V6 (slika 7) od učenca zahteva, da posluša posnetek in poveže sličice z ustreznimi 

vremenskimi pojavi. Slikovno gradivo ni ustrezno, saj sta sonce in oblak predstavljena 

napačno; sonce in oblaki nimajo oči, nosu in ust. Z nalogo lahko dosežemo učni cilj, ki je 

zapisan v učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011), tj. »Učenci 

znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja« (tabela 5).  

 
Slika 7: V6: Match the words with pictures (My Sails 2, str. 83) 

Tabela 5: V6: Match the words with pictures 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec izkaže svoje znanje tako, da sličico 

ustrezno povežejo z besedo. Naloga sodi na raven 

zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje bralnega 

razumevanja in besedišča). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi sam znanja prek poskusov. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

in oblaki nimajo oči, nosu in ust). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljene so besede za poimenovanje 

vremenskih situacij: wind, snow, sun, rain. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Učenec mora pri nalogi V7 (slika 8) poslušati posnetek, na katerem oseba izgovarja besede 

za poimenovanje vremenskih pojavov, in za njim ponavljati. Naloga je za učence 

enostavna, saj jo lahko rešijo, tudi če ne vedo, kaj pomeni katera beseda, ker jim je v pomoč 

tabelska slika. Učenci se pri nalogi naučijo ali utrjujejo oblikovanje pridevnika iz 

samostalnika (tabela 6). 
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Slika 8: V7: Weather words (My Sails 2, str. 84) 

Tabela 6: V7: Weather words 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec prepozna sliko in ji pripiše ustrezno 

besedo. Naloga sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (učenec se nauči 

oblikovati pridevnik iz samostalnika (cloud  

cloudy)). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja prek poskusov. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

in oblaki nimajo oči, nosu in ust). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so osnovni vremenski izrazi za 

poimenovanje vremenskih situacij: cloudy, windy, 

snowy, sunny … 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

 

 

Učenci nalogo V8 (slika 9) delajo v dvojicah. Eden izmed učencev si izbere poljubno 

vremensko situacijo, drugi učenec jo s postavljanjem vprašanj poskuša uganiti. Možnost je 

tudi, da prvi učenec situacijo nariše. Če želimo vedeti, ali učenec pravilno uporablja jezik, 

naj bo učitelj prisoten oz. naj učenci dejavnost izvedejo pred sošolci. Naloga je za učence 

verjetno zanimiva, saj so lahko bolj aktivni. Pri nalogi lahko učenci utrjujejo svoje znanje 

o vremenu, a se vsebina ne ujema z NIT v 4. in 5. razredu (tabela 7). 

 
Slika 9: V8: What's the weather like in my picture? (My Sails 2, str. 84) 
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Tabela 7: V8: What's the weather like in my picture? 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec prepozna in opiše vremensko situacijo (Is 

it hot? Is it sunny? Is there snow? Can we go ice 

skating?). Naloga sodi na raven razumeti. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje govornega 

sporočanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja prek poskusov. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

/ Vsebina ni prikazana. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

/ Iz zapisanega ni razvidno, ali jo bo učenec 

korektno uporabil. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Učenec pri nalogi V9 (slika 10) pogleda sličico ob narisani državi in si zastavi vprašanje, 

kakšno vreme je tam, ter nanj odgovori. Slikovno gradivo ni dovolj korektno prikazano, saj 

ima sonce narisane dele obraza, tudi oblike držav niso dovolj natančno prikazane. Naloga 

lahko učenca vodi do napačnih predstav (na Islandiji vedno sneži, v Avstraliji vedno piha 

…), zato je potreben predhodni pogovor o nalogi. Učitelj lahko nalogo poveže z vremensko 

napovedjo, z učenci poimenujejo države in vremenske simbole. Učenci se pri tej nalogi ne 

učijo s pomočjo poskusov in aktivnosti (tabela 8). 

 
Slika 10: V9: What's the weather like in ...? (My Sails 2, str. 85) 

Tabela 8: V9: What's the weather like in ...? 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenci pogledajo na sliko, prepoznajo vremensko 

stanje in ga povedo drugemu. Naloga sodi na raven 

razumeti. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje govornega 

sporočanja: utrjevanje fraz »What's the weather 

like in …?« in »It's …«). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja prek poskusov. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

nima oči, nosu in ust, tudi oblike držav niso 

geografsko pravilno prikazane). 
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Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

/ Iz zapisanega ni razvidno, ali jo bo učenec 

korektno uporabil. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Učenec pri nalogi V10 (slika 11) posluša posnetek, na katerem so opisane vremenske 

situacije. Povedi pripiše pripadajočo številko sličice. Nalogo lahko reši tudi brez poslušanja 

posnetka. Učenec si znanja ne gradi s poskusi. Z nalogo lahko dosežemo učni cilj, ki je 

zapisan v učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011), tj. »Učenci 

znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja« (tabela 9). 

 
Slika 11: V10: Write the numbers (My Sails 2, str. 85) 

Tabela 9: V10: Write the numbers 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec združi pravilno poved s sličico. Naloga 

sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje slušnega razumevanja in govornega 

sporočanja ter bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

in oblaki nimajo oči, nosu in ust). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni izrazi. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 
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Naloga V11 (slika 12), pri kateri učenci igrajo bingo, mora biti vodena s strani učitelja ali 

enega od učencev. Pred začetkom igre naj vsak učenec z barvnimi listki pokrije določeno 

število polj (npr. 3), nato naj učitelj poimenuje ali s sličico prikaže posamezne vremenske 

situacije. Učenci jih na svojem »bingo« listu prekrivajo z belimi listki, dokler niso prekrita 

vsa polja. Takrat rečejo: »Bingo!«. Učenci z nalogo utrjujejo znanje jezika (tabela 10). 

 
Slika 12: V11: Bingo (My Sails 2, str. 86) 

Tabela 10: V11: Bingo 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec pokrije pravilno sličico glede na narisano 

ali imenovano vremensko situacijo. Naloga sodi na 

raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje slušnega razumevanja in govornega 

sporočanja (če igro vodi učenec)). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

nima oči, nosu in ust). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Predvidevam, da bo učitelj uporabljal pravilne 

izraze. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Učenci si pred poslušanjem naloge V12 (slika 13) ogledajo sličice letnih časov in 

vremenskih situacij, jih poimenujejo in opišejo. Med poslušanjem povežejo opisane 

vremenske simbole z letnim časom. Naloga temelji na učenčevem pozornem poslušanju. 

Naloga ne ustreza učnemu načrtu za NIT, saj lahko z njo dosežemo učni cilj, ki je zapisan 

v učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011), tj. »Učenci znajo primerjati 

vremenska stanja v različnih letnih časih« (tabela 11). 
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Slika 13: V12: Seasons and the weather (My Sails 2, str. 86) 

Tabela 11: V12: Seasons and the weather 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec posluša posnetek in glede na slišano 

poveže vremenske simbole z letnim časom. Naloga 

sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje slušnega 

razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

nima oči, nosu in ust). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni izrazi. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

Učenec pri nalogi V13 (slika 14) poveže vremenske opise in aktivnosti otrok s pravilno 

sličico. Učenec lahko najprej vsako sličico opiše, nato prebere povedi in jih uvrsti k 

določeni sličici. Učenec utrjuje znanje. Naloga ne vsebuje višjih taksonomskih ravni po 

Bloomu, učenec si prav tako ne gradi lastnega znanja z aktivnostmi (tabela 12). 

 
Slika 14: V13: Weather activities (My Sails 2, str. 88) 

Tabela 12: V13: Weather activities 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec poveže povedi s pravilno sličico. Naloga 

sodi na raven zapomniti si. 
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Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje bralnega 

razumevanja, utrjevanje slovnične strukture 

present continuous). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Naloga učenca vodi do napačnih predstav (Sonce 

nima oči, nosu in ust). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni izrazi za vremenske 

situacije: sunny day, wind is blowing, sun is 

shining … 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Učenec mora pri nalogi V14 (slika 15) poslušati posnetek pogovorov oseb o vremenu. 

Njegova naloga je, da ob poslušanju dialogov pokaže na pravilno sličico. Naloga temelji 

na učenčevem pozornem poslušanju. Nalogo lahko učenec reši, tudi če je pozoren le na 

ključne besede, ki so zapisane pod sličicami. Naloga ne sodi na višjo taksonomsko raven 

(tabela 13). 

 
Slika 15: V14: The weather (Happy Street 2, str. 57) 

Tabela 13: V14: The weather 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec posluša posnetek. Ko prepozna opisano 

vremensko situacijo, pokaže na sličico. Naloga 

sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje slušnega in bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec posluša in pokaže na opisano sličico. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

da Vsaka sličica ima spodaj zapisano vremensko 

situacijo, učenec si lahko s tem pomaga. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Napisani so osnovni izrazi za vremenske situacije: 

»It's snowing/raining/hot/cold …«. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Nalogo V15 (slika 16) lahko učenci naredijo samostojno, lahko delajo v dvojicah ali pa 

odgovarjajo na učiteljeva vprašanja. Zastavijo si vprašanje, kakšno je vreme v različnih 

mestih, in nanj odgovorijo s pomočjo fotografij. Učenci tako vidijo tudi realne slike mest 

na drugem koncu sveta (tabela 14).  
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Slika 16: V15: The weather in London (Happy Street 2, str. 57) 

Tabela 14: V15: The weather in London 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec opiše vreme: npr. It's sunny« ali »It's sunny 

and warm because I see people in short sleeves«. 

Naloga sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje govornega sporočanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi.  

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

da Prikazana je realna fotografija in ne ilustracija. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

/ Iz zapisanega ni razvidno, ali jo bo učenec 

korektno uporabil. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Preden učenci začnejo z reševanjem naloge V16 (slika 17), mora učitelj preveriti, ali vedo, 

kaj je klimadiagram. Na njem sta prikazana količina padavin (modra barva in stolpci) in 

temperatura (rdeča barva in lomljenka). Učenci lahko mesti med seboj primerjajo in drug 

drugemu postavljajo vprašanja. Drugi del naloge od učenca zahteva, da ugotovi, iz katerega 

mesta sta poslani razglednici. Učenec uporabi svoje znanje branja klimadiagrama in ga 

nadgradi. Naloga obravnava temperaturo in se povezuje z učnim načrtom za spoznavanje 

okolja (Kolar idr., 2011), tj. »Učenci spoznajo različne padavine in merijo količine 

padavin« (tabela 15).  



32 

 

 
Slika 17: V16: Weather graphs (Happy Street 2, str. 60) 

Tabela 15: V16: Weather graphs 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

da Učenec mora dobro pregledati klimadiagram, da 

lahko odgovori na vprašanja. Naloga sodi na raven 

razumeti in uporabiti. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

delno Vsebina naloge je povezana s temperaturo, a se 

glede na učne cilje ujema z učnim načrtom za 

spoznavanje okolja. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

da Učenec se nauči brati klimadiagram. 

Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje bralnega 

razumevanja in govornega sporočanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

da Klimadiagram je pravilno prikazan, čeprav se 

običajno prikazuje za celotno leto. Poleg sta za 

lažje razumevanje narisana tudi dežnik s 

padavinami in termometer. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni izrazi. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Učenec pri nalogi V17 (slika 18) s svojimi besedami opiše vremensko situacijo, ki jo 

prikazuje sličica. Od njegovega znanja je odvisno, kako podrobno jo bo znal opisati. Če 

želimo vedeti, ali bo učenec pravilno uporabil jezik in naravoslovno terminologijo, ga 

moramo poslušati ali pa mora nalogo rešiti pisno (tabela 16). 
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Slika 18: V17: Talk about the weather (Super Minds 1, str. 114) 

Tabela 16: V17: Talk about the weather 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec uporabi svoje znanje, da opiše določen 

simbol. Naloga sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki 

so opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje govornega sporočanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Sličice so ilustrirane in ne prikazujejo dejanskega 

stanja. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

/ Iz zapisanega ni razvidno, ali jo bo učenec 

korektno uporabil. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Učenec jih mora že poznati, da lahko govori o 

vremenu. 

 

 

Naloga V18 (slika 19) je povezana z geografijo. Učenec prepozna vremenski opis in ga 

poveže z državo. Tudi če učenec ne ve, kje ležijo države, so mu v pomoč vremenski simboli. 

Na ta način si lahko zapomni lego države. V tej nalogi se vsebina ne ujema z učnim načrtom 

za NIT, saj lahko z njo dosežemo učni cilj, ki je zapisan v učnem načrtu za spoznavanje 

okolja (Kolar idr., 2011), tj. »Učenci znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja« 

(tabela 17). 

 
Slika 19: V18: Which country? (Super Minds 1, str. 114) 

 

 



34 

 

 

Tabela 17: V18: Which country? 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec si ogleda vremensko sličico in poleg nje 

zapiše pripadajočo državo. Naloga sodi na raven 

zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki 

so opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

delno Naloga lahko učenca vodi do napačnih predstav 

(zemljevid sveta ni popolnoma pravilno narisan). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so osnovni izrazi za vremenske 

situacije: sunny, hot, raining, cloudy … 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne V nalogi ni naravoslovnih opisov ali razlag, 

opisana je zgolj možna vremenska situacija v 

državah. 

 

 

Učenec mora pri nalogi V19 (slika 20) en teden opazovati vreme in o njem pisati dnevnik. 

Naloga spada med višje ravni po Bloomovi taksonomiji, ker mora učenec uporabiti svoje 

znanje v novi situaciji. Kljub temu naloga ne ustreza kriteriju o naravoslovni vsebini iz 

učnega načrta za NIT, temveč lahko z njo dosežemo učni cilj, ki je zapisan v učnem načrtu 

za spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011), tj. »Učenci znajo spremljati in zapisovati 

vremenska stanja« (tabela 18). 

 
Slika 20: V19: A weather diary (Super Minds 1, str. 115) 

Tabela 18: V19: A weather diary 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

da Naloga sodi na raven uporabiti, saj učenec 

naučeno uporabi v novi situaciji. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje pisnega sporočanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. da Učenec sam izdela dnevnik po svoji zamisli, zato 

je lahko tudi ustvarjalen. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Slikovnega gradiva ni, naredi ga učenec sam. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

/ Iz zapisanega ni razvidno, ali jo bo učenec 

korektno uporabil. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

/ Ne moremo vedeti, ali jih bo učenec 

opisal/razložil. 

 



35 

 

Učenec pri nalogi V20 (slika 21) posluša in prebere zgodbo o sončnem dnevu, nato jo v 

razredu še uprizorijo. Zgodba predstavlja uvod v nov sklop v učbeniku, za učence je lahko 

zanimiva motivacija ob učenju. Učenec se lahko nauči novih izrazov za poimenovanje 

vremenskih situacij ali pa jih utrjuje (tabela 19). 

 
Slika 21: V20: A sunny day (Young Explorers 1, str. 34) 

Tabela 19: V20: A sunny day 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec ne uporabi znanja v novih situacijah. 

Naloga sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT.  

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

utrjevanje slovnične strukture present continuous, 

razvijanje slušnega in bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Ilustracija ne prikazuje naravoslovne vsebine.  

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljena sta izraza za poimenovanje 

vremenskih situacij: sunny in hot. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne V nalogi ni naravoslovnih opisov ali razlag. 

 

 

Učenec pri nalogi V21 (slika 22) posluša pesem o vremenu po svetu in ponavlja besedilo 

za posnetkom. Poudarek je na rimah. Nato v dvojicah odgovarja na vprašanja o besedilu. 

Učenec se v nalogi nauči poimenovanja držav v angleškem jeziku, vendar naloga ne spada 

med višje ravni po Bloomovi taksonomski lestvici (tabela 20). 
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Slika 22: V21: World weather (New Chatterbox 2, str. 23) 

Tabela 20: V21: World weather 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec ne uporabi znanja v novih situacijah. 

Naloga sodi na raven razumeti. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (poimenovanje držav, 

utrjevanje besedišča, razvijanje slušnega in 

bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

delno Ilustrirane so omenjene države oz. njihove 

značilnosti.  

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so osnovni izrazi za poimenovanje 

vremenskih situacij: snowing, hot, raining … 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne V nalogi ni naravoslovnih opisov ali razlag. 

 

 

 

Učenec mora pri nalogi V22 (slika 23) prebrati opise vremenskih situacij in jim pripisati 

ustrezne črke sličic. Naloga je namenjena utrjevanju vsebine, vendar se le-ta ne povezuje z 

učnim načrtom za NIT. Z njo lahko dosežemo učni cilj, ki je zapisan v učnem načrtu za 

spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011), tj. »Učenci znajo spremljati in zapisovati vremenska 

stanja« (tabela 21). 
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Slika 23: V22: Language puzzle (New Chatterbox 2, str. 23) 

Tabela 21: V22: Language puzzle 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec ne uporabi znanja v novih situacijah. 

Naloga sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi.  

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

da Prikazana je pokrajina v različnih vremenskih 

situacijah. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so osnovni izrazi za poimenovanje 

vremenskih situacij: windy, hot, cold, sunny … 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

Učenec pri nalogi V23 (slika 24) za pesem o vremenu izbere zase primernejši naslov od 

ponujenih možnosti. V drugem delu naloge odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na pesem. 

Naloga se ne povezuje z vsebino v učnem načrtu za NIT (tabela 22). 

 
Slika 24: V23: A picture poem (New Chatterbox 2, str. 24) 
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Tabela 22: V23: A picture poem 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec prebere pesem in izmed predlaganih 

naslovov zanjo izbere enega. Naloga sodi na raven 

zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

ne Naloga obravnava vreme, vendar ne po ciljih, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu za NIT. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje bralnega 

razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi.  

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Prikazana je nerealna ilustracija snežne pokrajine. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljene so besedne zveze: »snow is falling, 

wind is blowing …« 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

3.4.2 Astronomija 

 

Astronomija v 4. razredu osnovne šole odkriva povezavo med nastankom dneva in noči z 

vrtenjem Zemlje okoli svoje osi. Učenci se naučijo, da sta gibanji Zemlje in Lune vzroka 

za marsikateri pojav (dan/noč, letni časi, Lunine mene …). Astronomija v učbenikih za 

angleščino ni pogosto zastopana. Našli smo 4 naloge, ki obravnavajo učno vsebino 

astronomija. 

 

Pred nalogo A1 (slika 25) je potrebno od učencev izvedeti, kaj že vedo o Zemlji. V nalogi 

je napaka, saj je zapisano, da Luno vidimo samo ponoči. Podnevi lahko vidimo vse Lunine 

mene, razen polne Lune. Najpogosteje podnevi na nebu vidimo mlaj, ko je Luna med 

Zemljo in Soncem. V nalogi so tudi poenostavitve, ki se nanašajo na podatka o razmerju 

med velikostjo Sonca in velikostjo Zemlje, trajanju obhoda Zemlje okoli Sonca, slikovni 

prikaz Osončja (velikosti in razdalje med planeti niso v realnih razmerjih). Učenec v povedi 

iz besedila vstavi manjkajoče besede, povedi so vzete neposredno iz besedila. Naloga je 

dobro zastavljena, opisani so naravoslovni pojavi, vendar bi lahko vsebovala višje ravni po 

Bloomovi taksonomski lestvici. Nalogo lahko naprej razvijamo s podvprašanji in 

dodatnimi aktivnostmi. Tako lahko učenci tudi aktivno sodelujejo pri gradnji svojega 

znanja (tabela 23). 
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Slika 25: A1: The solar system (Happy Street 2, str. 52) 

Tabela 23: A1: The solar system 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec najprej bere in posluša, v drugem delu 

naloge vstavi manjkajoče besede iz besedila. 

Naloga sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

da Nalogo umeščamo pod tematski sklop Sile in 

gibanja. Z dodatno razlago učitelja lahko učencu 

predstavimo nastanek dneva in noči. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

da Učenec spozna vrtenje planetov okoli svoje osi ter 

kroženje okoli Sonca. 

Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje slušnega in 

bralnega razumevanja, razvijanje pisnega 

sporočanja ter usvajanje besedišča). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

da Planeti, Sonce in Luna so prikazani s 

poenostavljeno skico. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

ne V razlagi je zapisana napaka, saj Luno vidimo tudi 

podnevi, ne samo ponoči. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

da Razloženo je kroženje planetov okoli Sonca in 

kroženje Lune okoli Zemlje. 

 

 

 

 

 

V slikovnem gradivu pri nalogi A2 (slika 26) so prikazani nekateri časovni pasovi na 

Zemlji, učenec mora za rešitev naloge sešteti oziroma odšteti določeno število ur. Nalogi 

manjka razlaga, zakaj obstajajo časovni pasovi. Vsebino naloge bi se lahko odlično 

povezalo z vrtenjem Zemlje okoli svoje osi (tabela 24). 
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Slika 26: A2: Time zones (Super Minds 2, str. 18) 

Tabela 24: A2: Time zones 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

da Učenec uporabi naučeno znanje v novi situaciji. 

Naloga sodi na raven uporabiti, saj mora učenec 

izračunati pravilen čas v določenem kraju. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

delno Vsebina se ujema s cilji v učnem načrtu za NIT, če 

nalogo povežemo nastankom dneva in noči zaradi 

vrtenja Zemlje okrog svoje osi.  

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Učenec se nauči, da imamo na Zemlji časovne 

pasove, zaradi tega je ob istem času na različnih 

mestih drugačna ura. 

Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje slušnega in 

bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

da Na zemljevidu so prikazana različna svetovna 

mesta in časovni pasovi, v katere spadajo. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so osnovni izrazi. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 
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Naloga A3 (slika 27) je slušnega tipa. Učenec mora poslušati posnetek pogovora med 

asteroidom in zvezdo in ustno odgovoriti na vprašanje. Zgodba v nalogi se dogaja v našem 

Osončju. Učenec se lahko nauči, kaj je Osončje in v kateri galaksiji je. Lahko ga zmoti 

slikovno gradivo, saj zvezde niso pravilno prikazane. Naloga ni na višji ravni po Bloomovi 

taksonomiji (tabela 25). 

 
Slika 27: A3: Little Star (Reach for the stars 4, str. 62) 

Tabela 25: A3: Little Star 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec posluša posnetek. Naloga sodi na raven 

zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

delno Nalogo lahko umestimo pod tematski sklop Sile in 

gibanja, saj naloga omenja Osončje (Sonce, 

planete, Luno …). S tem lahko povežemo 

naravoslovje v 4. razredu, kjer učni načrt zahteva 

obravnavo gibanja Zemlje, povezanost nastanka 

dneva in noči, nastanek Luninih men … 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

da Učenec razume, da je Osončje del Rimske oz. 

Mlečne ceste. Nebesna telesa so planeti, zvezde, 

Luna, asteroidi itd.  

Zvezda reče, da je v Osončju tudi Luna. V resnici 

je Lun v Osončju več in ne samo ena, okoli vseh 

planetov (razen Merkurja in Venere) krožijo lune. 

Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje slušnega in 

bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 
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Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Prikazana je ilustracija, ki lahko učenca vodi do 

napačnih predstav o oblikah nebesnih teles. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni izrazi (zvezde, Luna, 

Osončje, asteroid …). 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 

 

 

 

V nalogi A4 (sliki 28 in 29) je prikazana zgodba, v kateri se pogovarjata nebesni telesi. 

Med branjem in poslušanjem naloge učenec ponovi dejstva o Zemlji, ki se jih je naučil že 

pri spoznavanju okolja. Slikovno gradivo ni korektno prikazano, saj lahko sličice vodijo do 

napačnih predstav oz. stereotipnega razmišljanja o vremenskih pojavih v določenem letnem 

času (Slovenija je tako kot Severna Evropa na severni polobli, na severu Evrope lahko 

sneži, medtem ko pri nas dežuje). Luna in zvezde se ne morejo Zemlji povsem približati. 

Na nebu je morda tako videti, vendar so v resnici zelo daleč (tabela 26). 

 
Slika 28: A4: The Earth (Reach for the stars 5, str. 32) 
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Slika 29: A4: The Earth (Reach for the stars 5, str. 33) 

Tabela 26: A4: The Earth 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec posluša posnetek. Naloga sodi na raven 

zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

da Nalogo umeščamo pod tematski sklop Sile in 

gibanja. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Ni popolnoma res, da je v Ameriki noč, ko je v 

Evropi ure poldne. Amerika ima namreč več 

časovnih pasov. 

Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje slušnega in 

bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne Učenec si lahko zaradi slikovnega gradiva Zemljo 

narobe predstavlja. Slika jesenske pokrajine 

verjetno prikazuje Bled, na naslednjih slikah pa je 

prikazano, da je v Severni Evropi zima, kar lahko 

učenca zmede. Letni čas je lahko enak, a vreme je 

lahko drugačno. Namen slikovnega gradiva ni 

utrjevanje naravoslovnega znanja (Luna in zvezde 

so prikazane kot junaki v fiktivni zgodbi). 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni izrazi (Zemlja, kontinenti 

oz. celine, oceani …). 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Pojavi ali procesi niso opisani. 
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3.4.3 Kroženje vode v naravi 

 

Predmet naravoslovje in tehnika se v 5. razredu pri učni vsebini kroženje vode v naravi 

osredinja na agregatna stanja vode in na njihove lastnosti. Učenci morajo poznati proces 

kroženja vode in opisati procese, ki pri njem potekajo. Od vseh potrjenih učbenikov za 

angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole smo našli zgolj en učbenik, v katerem so 3 

naloge, ki spadajo pod učno vsebino kroženja vode v naravi.  

 

Naloga K1 (slika 30) tako z besedilom kot tudi s slikovnim gradivom poenostavljeno 

opisuje in prikazuje kroženje vode v naravi. Učenec na sliki najde zahtevane pojme, šele 

nato prebere besedilo. Čeprav naloga ne spada med višje ravni po Bloomovi taksonomiji, 

bi jo bilo smiselno razviti na raven uporabe in analize. Učenec bi si najprej ogledal sliko in 

jo poskušal opisati s svojimi besedami. Nato bi prebral besedilo in svoja opazovanja 

primerjal s prebranim (tabela 27).  

 
Slika 30: K1: Water cycle (Young Explorers 2, str. 73) 

Tabela 27: K1: Water cycle 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Učenec pri nalogi pogleda sliko in poišče naštete 

stvari. Šele nato prebere opis kroženja vode v 

naravi. Naloga sodi na raven zapomniti si. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

da Besedilo opisuje kroženje vode v naravi. Nalogo 

umeščamo pod tematski sklop Snovi v naravi - 

voda. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

da Prisotni so jezikovni cilji (utrjevanje besedišča, 

razvijanje slušnega in bralnega razumevanja).  

Za lažje razumevanje opisa so na sliki označene 

nove besede (stream, glacier, underground). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 
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Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

da Opisu pojava je priložena tudi slika, ki ustrezno 

predstavi pojav in je hkrati primernejša za vizualne 

tipe učencev. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni izrazi, a ne zasledimo 

terminov izhlapevanje, kondenzacija ipd., s 

katerimi še ustrezneje opišemo kroženje vode. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

da Razlaga je napisana v preprostem jeziku, da jo 

lahko učenci razumejo. 

 

 

Naloga K2 (slika 31) se povezuje z nalogo K1 (slika 30). Učenec mora prebrati povedi o 

kroženju vode in jih razvrstiti v pravilni vrstni red glede na besedilo v prejšnji nalogi. 

Učenec pri nalogi preverja bralno razumevanje. Naloga ni na višji ravni po Bloomovi 

taksonomiji, saj lahko učenec še enkrat prebere in posluša besedilo (tabela 28). 

 
Slika 31: K2: Sentences about water cycle (Young Explorers 2, str. 73) 

Tabela 28: K2: Sentences about water cycle 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

ne Naloga sodi na raven zapomniti si, saj učenec 

razvrsti povedi v pravilno zaporedje glede na 

prebrano. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

da Povedi opisujejo kroženje vode v naravi. Nalogo 

zato umeščamo pod tematski sklop Snovi v naravi 

- voda. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

delno Prisotni so jezikovni cilji (razvijanje slušnega in 

bralnega razumevanja). 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. ne Učenec si ne gradi znanja z aktivnostmi. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

ne V tej nalogi ni slikovnega gradiva, a se naloga 

povezuje s prejšnjo. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

da Uporabljeni so pravilni vsakdanji izrazi. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

ne Stavki so vzeti iz besedila v prejšnji nalogi. 

 

 

Naloga K3 (slika 32) od učenca zahteva, da uporabi svoje računalniško znanje za iskanje 

informacij po spletu. Poiskati mora podatek, koliko Zemljinega površja pokriva voda. Ob 

tem mu lahko pomaga učitelj. Naloga je zanimiva, ker je drugačna; učenec dobi zgolj 

kratko navodilo, do rešitve mora priti sam. Naloga ne vsebuje slikovnega gradiva, 

naravoslovne terminologije in razlag naravoslovnih procesov (tabela 29). 

 
Slika 32: K3: Water on the Earth (Young Explorers 2, str. 73) 
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Tabela 29: K3: Water on the Earth 

KRITERIJ/TRDITEV OCENA 

STRINJANJA 

KOMENTAR/UTEMELJITEV 

Naloga vsebuje višje taksonomske ravni po 

Bloomovi taksonomiji. 

da Učenec mora uporabiti svoje računalniško znanje, 

da poišče določen podatek. Ob tem mora biti 

kritičen do nekaterih rezultatov in presoditi, ali je 

vsak rezultat na internetu pravilen. Naloga sodi na 

raven uporabiti. 

Vsebina se ujema s predpisanim učnim 

načrtom za NIT. 

da Nalogo umeščamo pod tematski sklop Snovi v 

naravi - voda. 

Prek vsebine si učenec pridobi določeno 

naravoslovno znanje in znanje jezika. 

da Učenec sam pride do novega podatka. 

Učenje poteka prek poskusov/aktivnosti. delno Učenec je aktiven, sam lahko najde več poti do 

rešitve, lahko mu pomaga učitelj. 

Slikovno gradivo korektno prikazuje 

določeno naravoslovno vsebino. 

/ Naloga nima slikovnega gradiva. Učenec lahko do 

njega dostopa na internetu, vendar obstaja 

možnost, da tam ni pravilno prikazano. 

Uporabljena je korektna naravoslovna 

terminologija. 

/ Ni nujno, da bo podatek na internetu pravilen. 

V nalogi so opisani/razloženi naravoslovni 

pojavi oz. procesi. 

 

ne V nalogi niso opisani, lahko so opisani med 

rezultati, ki jih učenec najde na internetu. 

 

 

3.5 NAČRTOVANJE UČNIH UR ZA IZBRANE UČNE VSEBINE 

 

Učne priprave za izbrane učne vsebine smo oblikovali na podlagi napotkov za načrtovanje 

pouka naravoslovja in načrtovanje pouka po metodi VJIU. Učenci se o naravoslovnih učnih 

vsebinah učijo v tujem jeziku, ni pa nič narobe, če izrazijo svoje mnenje v prvem jeziku oz. 

v slovenščini. V teh primerih učitelj prevede v angleščino. Učitelj je pri razlagi ves čas 

pozoren na govorico telesa in mimiko obraza, da učencem omogoči lažje razumevanje učne 

vsebine. 

Držali smo se didaktičnih priporočil Učnega načrta za naravoslovje in tehniko (Vodopivec 

idr., 2011) in Učnega načrta za angleščino (Andrin, Eržen, Kogoj in Lesničar, 2016), da naj 

pouk naravoslovja čim bolj približamo učencem s praktičnim delom. Za vsako 

naravoslovno vsebino smo načrtovali dve šolski uri, v kateri smo vključili raznolike oblike 

in metode dela. Ker morajo učenci vedeti, kaj se bodo v učni uri naučili, smo v uvodne dele 

učnih priprav vključili preverjanje znanja učencev in napoved učnih ciljev. V osrednjem 

delu smo se osredinili na razlago učnih vsebin, katero smo poskušali čim bolj povezati z 

eksperimentalnim delom. Zaključni deli učnih ur vsebujejo preverjanje sprememb v 

učenčevem znanju, to smo dosegli z načrtovanjem formativnega preverjanja znanja v 

angleščini.  

Učna priprava za učno vsebino astronomija zajema vrtenje Zemlje okoli svoje osi in 

kroženje okoli Sonca. Učenci prikažejo omenjeno gibanje in ga povežejo z nastankom 

dneva in noči ter osvetljenostjo Zemlje. Nato z demonstracijo preidemo na Lunine mene, 

ki jih učitelj tudi poimenuje. 

Pri obravnavi učne vsebine kroženje vode v naravi smo zajeli celoten proces kroženja vode: 

izhlapevanje, kondenzacijo, padavine in zbiranje vode. Učenci te procese in pojave 

prikažejo eksperimentalno. Opisani in razloženi so z naravoslovno terminologijo. 
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Pri učni pripravi za učno vsebino vreme smo se osredinili na temperaturo, natančneje na 

ozaveščanje razlik med pojmoma toplota in temperatura. Učenci pri učni uri uporabljajo 

termometre, s katerimi opravljajo meritve. Na koncu učne ure vedo, da toplota vedno 

prehaja z mesta z višjo temperaturo na mesto z nižjo temperaturo. 

Pri vseh učnih urah so jezikovni cilji usmerjeni v razvijanje besedišča na temo izbranih 

vsebin. Urijo se v poslušanju, bralnem razumevanju ter v govornem sporočanju, prek 

katerega sošolcem in učitelju izražajo svoje misli in tvorijo dialoge. V posameznih učnih 

urah se poleg jezika učenja (ang. language of learning) učijo tudi jezika za učenje (ang. 

language for learning), s katerim naučene besede in fraze prenesejo tudi na druga področja.  

Učne priprave za izbrane naravoslovne vsebine se nahajajo v poglavju Priloge (poglavje 

7). 

 

3.5.1 Preverjanje doseganja učnih ciljev 

 

Podpoglavje je namenjeno preverjanju doseženih učnih ciljev pri posameznih učnih 

pripravah.  

Pri metodi VJIU je preverjanje doseženih ciljev vedno usmerjeno v učenca in v njegov 

napredek. Vsebina, ki je bila poučevana v tujem jeziku, je v tujem jeziku tudi preverjena, a 

je pri preverjanju vloga jezika v podrejenem položaju. Formativno spremljanje in 

ocenjevanje je usmerjeno v proces učenja, pri katerem naj bi učenec ves čas napredoval. 

Eden izmed osnovnih elementov pri formativnem ocenjevanju je identificiranje 

primanjkljajev. Da učenec lahko napreduje, je potrebno ugotoviti, ali je določen 

primanjkljaj nastal zaradi pomanjkanja znanja ali zaradi neustrezne komunikacije v tujem 

jeziku. Šele nato lahko učitelj primanjkljaj odpravi in učenec lahko napreduje. Avtorica 

opozarja, da je formativno ocenjevanje proces, ki se dolgoročno obrestuje učiteljem, še 

posebej pa učencem (Heritage, 2007). 

V nadaljevanju so zapisani kriteriji in opisniki za posamezne obravnavane učne vsebine 

(astronomija, kroženje vode v naravi in vreme). 

 

 

3.5.1.1 Astronomija 

 

Učni cilji:  

• Učenec zna odkriti povezanost nastanka dneva in noči z vrtenjem Zemlje okoli njene 

osi. 

• Učenec zna prikazati in poimenovati različne Lunine mene. 

• Učenec razvija pisno sporočanje na temo gibanja nebesnih teles. 

• Učenec razvija besedišče na temo gibanja nebesnih teles. 

Kriterij: 

• Učenec pisno opiše nastanek dneva in noči v angleščini. 



48 

 

• Učenec poveže skico Luninih men s pravilnim poimenovanjem v angleščini. 

Opisniki: 

Dosega: Učenec pisno v angleščini opiše nastanek dneva in noči ter ju poveže z vrtenjem 

Zemlje okoli svoje osi. Pravilno poveže skice Luninih men z angleškim imenom.  

Delno dosega: Učenec pisno ob pomoči učiteljevih podvprašanj ali ob pomoči didaktičnih 

gradiv v angleščini opiše vrtenje Zemlje okoli svoje osi in ga poveže z nastankom dneva in 

noči. Ob pomoči učiteljevih podvprašanj poveže skice Luninih men z angleškim imenom.  

Ne dosega: Učenec kljub učiteljevim podvprašanjem in ob pomoči didaktičnih gradiv ne 

opiše nastanka dneva in noči v angleščini oz. ga ne poveže z vrtenjem Zemlje okoli svoje 

osi. Nepravilno poveže skico Luninih men z angleškim imenom. 

 

3.5.1.2 Kroženje vode v naravi 

 

Učni cilji:  

• Učenec razlikuje med različnimi agregatnimi stanji vode. 

• Učenec zna razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. 

• Učenec razvija bralno razumevanje in pisno sporočanje na temo kroženja vode v 

naravi. 

• Učenec utrjuje besedišče na temo kroženja vode v naravi. 

Kriteriji: 

• Učenec pozna procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. 

• Učenec zapiše poimenovanja agregatnih stanj vode na sliki v angleščini. 

• Učenec nariše skico kroženja vode v naravi in v angleščini poimenuje procese, ki 

potekajo v njem. 

Opisniki: 

Dosega: Učenec v povedi pravilno vstavi imena procesov, ki potekajo pri kroženju vode v 

naravi. S skico samostojno ponazori kroženje vode in pravilno označi ter v angleščini 

poimenuje posamezne procese pri kroženju vode v naravi. Razlikuje med različnimi 

agregatnimi stanji vode in jih pravilno poišče na sliki. 

Delno dosega: Učenec razlikuje med posameznimi procesi, ki potekajo pri kroženju vode 

v naravi. S skico ponazori kroženje vode v naravi ter večinoma pravilno označi ter v 

angleščini poimenuje posamezne procese. Ob učiteljevi pomoči zapiše imena različnih 

agregatnih stanj vode in večinoma vsa agregatna stanja vode poišče na sliki. 

Ne dosega: Učenec s pomočjo zastavljenih vprašanj in slikovnega gradiva še ne loči med 

posameznimi procesi, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. S pomočjo didaktičnih gradiv 

še ne ponazori kroženja vode. Kljub pomoči zastavljenih podvprašanj še ne zapiše imen 

različnih agregatnih stanj vode in jih ne označi na sliki. 
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3.5.1.3 Vreme 

 

Učni cilji:  

• Učenec pravilno uporablja termina temperatura in toplota. 

• Učenec zna meriti temperaturo. 

• Učenec zna dokazati, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše mesto. 

• Učenec razvija bralno razumevanje in pisno sporočanje na temo toplote in 

temperature. 

• Učenec utrjuje besedišče na temo toplote in temperature. 

Kriteriji:  

• Učenec ve, kaj je temperatura in kaj toplota in ju pravilno uporabi. 

• Učenec ve, da temperaturo merimo s termometrom. 

• Učenec ve, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše mesto.  

• Učenec prepozna pravilne trditve o kroženju vode v naravi v angleščini. 

Opisniki: 

Dosega: Učenec na sliki samostojno prepozna termometra, ki prikazujeta najtoplejši in 

najhladnejši dan. Z grafa odčita temperaturo posameznih dni. Na sliki s senčenjem 

tekočinskega stolpca na termometru prikaže temperaturo opisanih situacij. Prepozna 

pravilne trditve o toploti in temperaturi, zapisane v angleščini. Na podlagi opisa in 

slikovnega prikaza pravilno zapiše posledici opisane situacije v angleščini. 

Delno dosega: Učenec na sliki s pomočjo učiteljevih podvprašanj prepozna termometra, ki 

prikazujeta najtoplejši in najhladnejši dan. Z grafa odčita temperaturo posameznih dni. Na 

sliki s senčenjem tekočinskega stolpca na termometru prikaže temperaturo opisanih 

situacij. Delno prepozna pravilnost trditev o toploti in temperaturi, ki so zapisane v 

angleščini. Na podlagi opisa in slikovnega prikaza pravilno zapiše posledici opisane 

situacije v angleščini. 

Ne dosega: Učenec kljub pomoči zastavljenih vprašanj še ne razlikuje termometra, ki 

prikazujeta najtoplejši in najhladnejši dan. Z grafa še ne odčita temperature posameznih 

dni. Na sliki s senčenjem še ne prikaže temperature opisanih situacij. Kljub pomoči 

zastavljenih vprašanj še ne prepozna pravilnih trditev o toploti in temperaturi, ki so 

zapisane v angleščini. Učenec kljub lastnim izkušnjam ne zapiše posledic opisane situacije. 

  



50 

 

4. SINTEZA REZULTATOV Z DISKUSIJO 
 

V tretjem poglavju smo predstavili analize posameznih nalog iz izbranih učnih vsebin, 

načrtovanje posameznih učnih ur za te vsebine in preverjanje doseženih učnih ciljev. To 

nam je omogočilo oblikovati odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

V nadaljevanju bomo predstavili odgovore (v nadaljevanju O) na raziskovalna vprašanja 

(v nadaljevanju RV), ki smo si jih zastavili na začetku raziskave. 

 

RV 1: V kolikšni meri so učne vsebine astronomija, kroženje vode v naravi in vreme 

obravnavane v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu? 

O 1: Učni vsebini astronomija in kroženje vode v naravi se v analiziranih učbenikih za 

angleščino v 4. in 5. razredu skoraj ne pojavljata. Učna vsebina vreme se v učbenikih za 

angleščino pogosto obravnava. 

V analiziranih učbenikih za angleščino ni veliko nalog s področja izbranih naravoslovnih 

vsebin. Med učbeniki, ki so potrjeni v Republiki Sloveniji, so tudi takšni, ki izbranih 

naravoslovnih vsebin ne vsebujejo, zato niso bili vključeni v nadaljnjo raziskavo. Med 

pregledom literature nismo našli raziskav, ki bi preučevale naravoslovne vsebine pri pouku 

angleščine. 

 

RV 2: Na kakšen način so učne vsebine astronomija, kroženje vode v naravi in vreme 

obravnavane v učbenikih za angleščino v 4. in 5. razredu? 

O 2: Učne vsebine astronomija, kroženje vode v naravi in vreme so v učbenikih za 

angleščino obravnavane prek nalog, ki po večini ne vključujejo različnih oblik in metod 

dela. Učni vsebini astronomija in vreme se pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu 

povezujeta z učnim načrtom za spoznavanje okolja. 

Med analiziranimi naravoslovnimi nalogami je večina individualnih, nekaj nalog lahko 

učenci rešujejo tudi v paru. Med analizo nismo našli nobene naloge, ki bi zahtevala 

skupinsko delo. Pri večini nalog je poudarek na razvijanju bralnega razumevanja v 

angleščini. Približno enako razmerje pri vsebnosti v nalogah zavzemata slušno 

razumevanje in besedišče, pri nekaj nalogah se razvija tudi govorno sporočanje v 

angleščini. Najmanj je prisotno razvijanje pisnega sporočanja, s katerim lahko povežemo 

najmanj nalog. Našli smo zgolj dve nalogi, ki vsebujeta razlago oz. opis naravoslovnih 

pojavov oz. procesov. To sta nalogi A1, v kateri je opisano Osončje (slika 25), in K1, v 

kateri je opisan proces kroženja vode v naravi (slika 30).  

D. Skribe Dimec (2009) navaja, da mora biti predmet naravoslovje in tehnika tesno povezan 

z eksperimenti in aktivnostmi (Skribe Dimec, 2009). V analiziranih nalogah 

eksperimentalno delo ni predvideno. Prek poskusov bi se učenci tudi lažje naučili tujega 

jezika, saj to vpliva na lažjo zapomnitev (Wissiak Grm in Glažar, 2002). Iz tega razloga 

lahko trdimo, da je premalo nalog, pri katerih so učenci aktivni na področju 

eksperimentalnega dela. Sklepamo lahko, da je razlog za to v samih učbenikih. Analizirani 

učbeniki namreč niso bili napisani za pouk angleščine po metodi VJIU, zato pri njihovem 

nastajanju niso sodelovali strokovnjaki s področja naravoslovja.  
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Veliko nalog v angleških učbenikih je posvečenih vremenu, vendar zgolj pri eni nalogi 

najdemo povezavo z učnim načrtom za NIT (naloga V16). Naloge, ki ustrezajo 

naravoslovnim vsebinam vreme in astronomija, bi bolj ustrezale poučevanju spoznavanja 

okolja, pri katerem se učenci učijo o vremenu v različnih letnih časih, o gibanju Zemlje in 

o navideznem gibanju Sonca. V Učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011) 

lahko med operativnimi cilji najdemo takšne, ki so povezani z izbranimi vsebinami v 

magistrskem delu. Učenci: 

– znajo opisati razliko med dnevom in nočjo; 

– znajo povezati navidezno gibanje Sonca in dnevni čas; 

– poznajo gibanje Lune in Lunine mene; 

– znajo meriti temperaturo; 

– znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja; 

– znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih; 

– znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji; 

– spoznajo različne padavine in merijo količino padavin. 

Nekateri operativni cilji so skoraj povsem enaki ciljem v učnem načrtu za NIT (Vodopivec 

idr., 2011), kar pomeni, da učenci te vsebine obravnavajo že v prvem triletju. Zato lahko 

trdimo, da so naravoslovne vsebine v angleških učbenikih v 4. in 5. razredu osnovne šole 

za učence preveč enostavne in že znane. 

Med vsemi potrjenimi učbeniki za angleščino v Republiki Sloveniji je le en učbenik, ki 

vsebuje naloge s področja kroženje vode, in sicer Young Explorers 2. Našli smo le tri naloge 

s to vsebino (naloge K1, K2, K3). Ta številka je zelo nizka, če jo primerjamo z dejstvom, 

da za poučevanje angleščine v 4. in 5. razredu obstaja skupno kar 14 potrjenih učbenikov.  

 

RV 3: Na kakšen način lahko učitelj posreduje učne vsebine astronomija, kroženje vode v 

naravi in vreme pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu? 

O 3: Da bi dosegli cilje iz učnega načrta za NIT, se je potrebno postopno lotiti načrtovanja 

učnih ur. V mislih moramo imeti strukturo načrtovanja naravoslovne učne ure in strukturo 

načrtovanja učne ure po metodi VJIU. 

Velika večina analiziranih nalog ne upošteva didaktičnih priporočil učnih načrtov za NIT 

(Vodopivec idr., 2011) in angleščino (Andrin idr., 2016), ki predvidevata, da učitelji pri 

pouku zagotovimo pogoje, pri katerih učenci ostajajo radovedni, se učijo učiti in znajo 

samostojno raziskovati. Naloga učitelja je, da učencem ponudi vsakdanje okoliščine, s 

katerimi jih bo motiviral (Skribe Dimec, 2009). V učne priprave smo skušali vključiti čim 

več poskusov, ki bi učence vodili do poglobljenega razumevanja obravnavane učne 

vsebine. Tako kot sta v svoji raziskavi predlagala Ben-zvi-Assarf in Orion (2005), smo 

kroženje vode v naravi prikazali prek animacij in poskusov, na koncu ure skupaj z učenci 

povzamemo naučeno z abstraktnejšo razlago. Pri učni vsebini astronomija smo želeli, da se 

učenci postavijo v vlogo opazovalca našega Osončja in si z demonstracijami bolje 

predstavljajo procese, ki se dogajajo v vesolju. Pri učni vsebini vreme smo se osredinili na 
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temperaturo in toploto. Ker sta pojma pogosto nerazumljiva, smo celotno učno uro namenili 

merjenju temperature in razlikovanju med obema pojmoma.  

Učencem koristi samostojno delo in delo v skupinah, saj tako hkrati razvijajo vsebino in 

jezik. S tem bodo razvijali tudi medsebojno komunikacijo, ki je ena izmed ključnih 

komponent metode VJIU (Teaching Science Through English – A CLIL Approach, 2011). 

Rezultati grške raziskave pri srednješolcih, starih od 12 do 14 let, potrjujejo, da metoda 

VJIU pri poučevanju naravoslovnih tem pri učencih vzbudi motivacijo in interes za učenje 

prek angleščine. K temu v veliki meri prispevajo različne oblike in metode dela 

(Kalogerakou idr., 2017). 

 

RV 4: Na kakšen način lahko učitelj preveri znanje učencev iz učnih vsebin astronomija, 

kroženje vode v naravi ter vreme pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu? 

O 4: Ocenjevanje znanja iz učnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi ter vreme pri 

pouku angleščine naj poteka formativno ob koncu učne ure.  

Preverjanje doseženih ciljev naj bo vedno usmerjeno v učenčev napredek. Formativno 

ocenjevanje naj poteka sproti, med samim procesom učenja (Ball idr., 2015). Kot trdi 

Skribe Dimec (2009), se spremembe v učenčevem razumevanju preverja v zaključnem delu 

učne ure skupaj s preverjanjem doseženih učnih ciljev. Ker obravnava vsebine poteka v 

angleščini, je smiselno, da se zato vsebina preverja in ocenjuje v istem jeziku (Massler, 

2011). Pri ocenjevanju je večji poudarek na vsebini, a hkrati se v povezavi z vsebino 

ocenjuje tudi jezik (Ball idr., 2015). Pri samem preverjanju naj učitelj identificira morebitne 

primanjkljaje in ugotovi izvor njihovega nastanka. Ko se primanjkljaj v učenčevem znanju 

odpravi, lahko učenec zopet napreduje (Heritage, 2007). 

  



53 

 

5. ZAKLJUČEK 

 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se v učbenikih za angleščino 

pojavljajo naravoslovne vsebine in kako so obravnavane.  

V teoretičnem delu smo predstavili metodo vsebinsko in jezikovno integriranega učenja, 

kakšen je kvaliteten učbenik, poučevanje naravoslovja v skladu z učnim načrtom za NIT, 

teoretična ozadja izbranih naravoslovnih vsebin v 4. in 5. razredu osnovne šole ter kriterije, 

po katerih smo analizirali naloge v učbenikih. Analizo posameznih naravoslovnih nalog 

smo predstavili v empiričnem delu, v katerem smo napisali učne priprave za vse tri izbrane 

naravoslovne vsebine, katerim smo priložili tudi slovarček besed, ki jih mora pri 

poučevanju angleščine uporabljati učitelj. 

Vse to je vodilo do naslednjih ugotovitev: 

1. V angleških učbenikih primanjkuje nalog s področja izbranih naravoslovnih vsebin 

ali pa jih celo ni.  

2. Naravoslovne vsebine v angleških učbenikih v 4. in 5. razredu osnovne šole so za 

učence preveč enostavne, saj jih obravnavajo že pri predmetu spoznavanje okolja v 

1. triletju. 

3. V učbenikih za angleščino pri naravoslovnih vsebinah primanjkuje nalog, pri katerih 

so učenci aktivni ustvarjalci svojega znanja. Skorajda ni poskusov, prek katerih 

učenci poglabljajo naravoslovne vsebine. 

4. Učitelj naj znanje iz učnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme 

preverja formativno, v zaključnem delu učnih ur. 

Magistrsko delo ponuja smernice za poučevanje naravoslovnih vsebin v angleščini. Podane 

so tudi smernice za izobraževanje bodočih učiteljev razrednega pouka in programe stalnih 

strokovnih izpopolnjevanj za razredne učitelje, vezanih na metodo VJIU. Poučevanje 

naravoslovja po metodi VJIU namreč zahteva veliko organizacijskega in vsebinskega 

načrtovanja, zato je lahko marsikateremu učitelju izziv. Zanimivo bi bilo spremljati 

poučevanje naravoslovnih vsebin po metodi VJIU pri pouku angleščine in preverjati znanje 

po daljšem časovnem obdobju. Lahko bi raziskali, ali si učenci bolje zapomnijo 

naravoslovne vsebine, ki so pridobljene po metodi VJIU ali po metodi »klasičnega« 

poučevanja naravoslovja. 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno ugotoviti, v kolikšni meri učitelji angleščine 

sodelujejo z učitelji naravoslovja pri pripravi samih gradiv oziroma pri pripravah na 

poučevanje izbranih naravoslovnih vsebin pri pouku angleščine. Zanimalo bi nas, kako se 

lotevajo poučevanja izbranih naravoslovnih tem pri svojih učnih urah. Učitelje angleščine 

bi vprašali, ali se poslužujejo zahtevnejših nalog ali jih, tako kot v naši raziskavi, prilagajajo 

naravoslovnim vsebinam v nižjih razredih.  

Kot bodoča učiteljica razrednega pouka z angleščino bom pri svojem delu z učenci 

uporabljala metodo VJIU, saj raziskave kažejo, da je učencem zanimiva, in kljub temu da 

od učitelja zahteva več priprav in vloženega truda, se učenci prek nje bolje naučijo 

določenih vsebin in pri tem uživajo.  
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7. PRILOGE 

7.1 UČNA PRIPRAVA – ASTRONOMIJA 

 

Šola: izbrana OŠ Razred: 4. razred 

Predmet: angleščina Časovni okvir: dve šolski uri 

Datum: Zaporedna ura: 

Učna tema: astronomija 

Učna enota: Lunine mene 

Tip učne ure: poglabljanje znanja 

Učne oblike: individualna, skupinska 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija 

Učni cilji: 

Vsebina: 

Učenci: 

1. znajo odkriti povezanost nastanka dneva in noči z vrtenjem Zemlje okoli njene 

osi; 

2. znajo razložiti, zakaj se dan in noč razlikujeta po osvetljenosti; 

3. znajo razložiti, zakaj nastanejo Lunine mene; 

Jezik: 

Učenci: 

4. razvijajo slušno razumevanje in govorno sporočanje ter sporazumevanje na temo 

gibanja nebesnih teles; 

5. izražajo svoje misli na temo gibanja nebesnih teles; 

6. razvijajo in utrjujejo besedišče na temo gibanja nebesnih teles. 

Učni rezultati: 

Vsebina: 

Na koncu učne ure bodo učenci vedeli: 

• Zemlja se vrti okoli svoje osi, kar povzroča noč in dan. 

• Sonce osvetljuje polovico Zemlje, stran, ki je obrnjena k Soncu. 

• Zemlja v enem letu enkrat zakroži okoli Sonca. 

• Luna kroži okoli Zemlje. Obkroži jo v 28 dneh. 

• Lunine mene so: prvi krajec, polna luna ali ščip, zadnji krajec, prazna luna ali 

mlaj. 

Jezik: 

Jezik učenja (ang. language of learning): 

Key vocabulary: the Earth, axis, day, night, the Sun, rotates, revolves, emits, the Moon, 

Moon phases, first quarter moon, full moon, last quarter moon, new moon. 

Jezik za učenje (ang. language for learning): 

What is a …? 

Where and when can we see it? 

Do you know …? 

Učna sredstva in pripomočki: globus, svetilka, teniške žogice, zastavici, zvezek 

Viri in literatura: 

◦ Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport.  

◦ Učni načrt za angleščino (2016). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.  

◦ Aubelj, B. (ur.). (2006). Vesolje. Drobnogled. Ljubljana: Modrijan. 
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◦ Mitton, S. (1999). Astronomija. Radovljica: Didakta. 

◦ Prosen, M. (1991). Mala astronomija. Ljubljana: Math. 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=cDed5eXmngE  

◦ https://www.youtube.com/watch?v=_QcgDiF1a14 

◦ https://www.youtube.com/watch?v=bZbPrm8_4bk 

◦ https://www.universetoday.com/41702/picture-of-earth-from-space/  

Opomba 1: Če učenec uporabi prvi jezik, učitelj prevede v angleščino. 

Opomba 2: Učitelj ob razlagah uporablja govorico telesa in mimiko obraza. 

Opomba 3: Pri vpeljavi novih besed le-te zapišem na tablo. 

Opomba 4: Pripravi so priložene tabelska slika, slovarček in skice Luninih men. 

 

UVODNI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

1. 

2. 

4. 

5. 

 

Na tabli prikažem sliko Zemlje, kot jo lahko vidimo z Lune.  

Učence vprašam: 

»Kaj je na sliki?« (»What is in the photo?«) 

»Kakšne oblike je Zemlja?« (»What shape is the Earth?«)  

»Je Zemlja temna ali svetla?« (»Is the Earth dark or bright?«) 

»Kateri del je temnejši/svetlejši? Zakaj?« (»Which part of the Earth is darker/brighter? 

Why?«) 

»Ali lahko kaj vidimo na temnejši strani?« (»Can we see anything on the darker 

side?«) 

»Kje je bila slika posneta?« (»Where was this photo taken?«) 

Učenci odgovarjajo na vprašanja, podajajo svoja mnenja. 

 

Učitelj: »Danes bomo govorili o Zemlji, Soncu in Luni. Na koncu učne ure boste 

vedeli, da zaradi vrtenja Zemlje nastaneta dan in noč, poznali boste tudi Lunine mene.« 

(»Today we will talk about the Earth, the Sun and the Moon. At the end of the lesson 

you will know that the Earth's rotation causes the day and night, you will also know the 

moon phases.«) 

 

 

OSREDNJI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 

 

70 min 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

 

Pokažem globus in učence vprašam:  

»Kaj je globus?« (»What is a globe?«)) 

»Zakaj je nagnjen v eno stran?« (»Why is it leaned to one side?«)) 

Učenci povedo, da je nagnjen zaradi svoje navidezne osi, saj Zemlja kroži okoli nje in 

je pri tem nekoliko nagnjena vstran. 

 

1. dejavnost 

Razred čim bolj zatemnim. Učenec uporabi svetilko in jo usmeri na globus tako, da je 

ena polovica osvetljena.  

Učitelj: »Kaj predstavlja globus in kaj predstavlja svetilka?« (»What does the globe 

represent and what does the flashlight?«) 

Pogovorimo se, kje na Zemlji je takrat noč in kje dan. 

Na globusu najdemo kraj ali državo, v kateri se nahajamo, npr. Ljubljano. Na drugem 

koncu sveta poskusimo najti kraj, ki mu leži nasproti. Oba kraja za lažjo predstavo 

označimo. Učenec na globus usmeri svetilko. 

Učenci vidijo, da je v Ljubljani dan, v drugem mestu pa noč. Ko globus zavrtimo (pri 

tem pazimo na smer), je ravno obratno. 

https://www.youtube.com/watch?v=cDed5eXmngE
https://www.youtube.com/watch?v=_QcgDiF1a14
https://www.youtube.com/watch?v=bZbPrm8_4bk
https://www.universetoday.com/41702/picture-of-earth-from-space/
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Učitelj: »Kadar je dan jasen, lahko opazujemo, kako Sonce navidezno potuje po nebu. 

Ali se Sonce res premika?« (»When a day is bright we can observe how the Sun travels 

across the sky. Does the Sun really move?«)  

Učenci vedo, da se Sonce ne premika, ampak se Zemlja vrti okrog svoje osi. 

Učitelj: »S sosedom razmislita, v katero smer se Zemlja vrti okoli svoje osi.« (»Discuss 

the direction of the Earth’s rotation on its axis with your partner. «) 

Nekaj posameznikov prikaže vrtenje Zemlje s pomočjo globusa in teniške žogice, ki jo 

dobijo kot model Zemlje. Zemlja in planeti se vrtijo v obratni smeri urinega kazalca, 

Sonce vzhaja na vzhodu in zahaja na zahodu. 

 

Zaprem oči in pokažem izvedbo naslednje dejavnosti. Podam navodila: »Stojte pri miru 

in zaprite oči. Kako hitro se premikate?« (»Stand still and close your eyes. How fast do 

you move?«) 

Učenec: »Ne premikamo se.« (»We are not moving.«) 

Učitelj: »Čeprav se nam zdi, da se ne premikamo, se zaradi vrtenja Zemlje okoli svoje 

osi premikamo z veliko hitrostjo. V tem trenutku se premikamo s hitrostjo približno 

1.150 km/h. To je 10-krat toliko, kot je priporočljiva hitrost na avtocesti. Zakaj tega ne 

čutimo?« (»Even though we feel that we are not moving we are, because of the Earth’s 

rotation on its axis, moving by a great speed. Right now, we are moving approximately 

1.150 km/h. That is about 10 times as much as the recommended speed on the highway. 

Why don’t we feel it?«) 

Učitelj: »Dobro razmislite o vsem, kar veste o Zemlji. Kje na Zemlji se ljudje 

premikajo hitreje in kje počasneje, kot se premikamo mi v Sloveniji?« (»Think well 

about everything you know about the Earth. Where on the Earth do people move faster 

and where slower than people in Slovenia?«) 

Učenci predstavijo svoja razmišljanja z globusom.  

Na globusu z zastavicama označimo severni pol in ekvator. Prikažem: »Glede na 

Zemljino os se na območju severnega pola premikamo z ničelno hitrostjo, na območju 

ekvatorja pa z večjo hitrostjo kot na območju Slovenije.« (»According to the Earth’s 

axis we move at a zero speed in the area of the North Pole, and at a higher speed than 

in Slovenia in the area of the equator.«) 

 

Predvajam videoposnetek https://www.youtube.com/watch?v=cDed5eXmngE. Učenci 

si prek animacije ogledajo vrtenje Zemlje okoli svoje osi in kroženje Zemlje okoli 

Sonca.  

Učitelj: »Poglejte videoposnetek še enkrat. V zvezke narišite skico Zemlje in Sonca in 

si označite njuni smeri gibanja. Natančno opazujte vrtenje Zemlje okoli svoje osi, saj je 

smer vrtenja v nekaterih delih videoposnetka napačno prikazana. Najdite napako in si 

označite, kolikokrat v videoposnetku se pojavi.« (»Let’s watch the video again. In your 

notebooks make a sketch of the Earth and the Sun and mark their direction of 

movement. Watch carefully how the Earth rotates around its axis. The video does not 

show it right every time. Find the mistake and mark the number of times it appears in 

the video.«) 

 

Podam navodila in pokažem primer: »Odprite zvezke. Narišite skico Zemlje. Zapisali 

bomo, da Zemlje kroži okoli svoje osi in zato nastaneta noč in dan.« (»Open your 

notebooks. Draw a sketch of the Earth. We will write down that the Earth rotates 

around its axis and that results in night and day.«)  

Vsak učenec si zapiše in nariše v svoj zvezek. 

 

Preverim predznanje učencev in jih vprašam: 

»Kaj je Luna?« (»What is the Moon?«) 

»Ali Luna oddaja svetlobo?« (»Does the Moon emit light?)  

»Kje in kdaj jo lahko vidimo?« (»Where and when can we see it?«) 

Pričakujem, da učenci odgovorijo: 

»Luna kroži okoli Zemlje.« (»The Moon revolves around the Earth.«) 

»Luna ne oddaja svetlobe.« (»The Moon does not emit light.«) 

»Vidimo jo ponoči.« (»We can see it during the night.«) 

Predvajam animacijo kroženja Lune okoli Zemlje 

https://www.youtube.com/watch?v=_QcgDiF1a14. Razložim: 

https://www.youtube.com/watch?v=cDed5eXmngE
https://www.youtube.com/watch?v=_QcgDiF1a14
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»Luna je naravni satelit, ki kroži okoli Zemlje. Luna nima lastne svetlobe, vidimo jo 

zato, ker odbija svetlobo Sonca. Zemljo obkroži v približno 28 dneh. Z Zemlje ne 

moremo videti celotne Lune.« (»The Moon is a natural satellite that revolves around 

the Earth. The Moon hasn’t got its own light, it can be seen because it reflects the light 

of the Sun. It revolves around the Earth in approximately 28 days. From the Earth we 

can’t see the whole Moon.«) 

 

 

2. dejavnost  

Učence razdelim v 4 skupine.  

Vsaka skupina dobi teniško žogico, ki predstavlja Luno. Skupaj z globusom in svetilko 

naj jo uporabijo za prikaz gibanja Zemlje in Lune hkrati.  

Sledi delo po skupinah. 

Učilnico zatemnimo. Skupine prikažejo gibanje Zemlje in Lune. Izberem skupino, ki 

ponovno prikaže gibanje. Pri različnih položajih Lune jih ustavim.  

Učitelj: »Tem različnim položajem lune pravimo Lunine mene. Ali poznate njihova 

poimenovanja?« (»We call these positions moon phases. Do you know their names?«) 

Poimenujemo Lunine mene in jih hkrati prikažemo z globusom, svetilko in teniško 

žogico. Imena zapišem na tablo. 

First quarter moon (prvi krajec), full moon (polna luna ali ščip), last quarter moon 

(zadnji krajec) and new moon (prazna luna ali mlaj). 

Učence opozorim na to, kako se osvetljeni del Lune razlikuje, če ga mesec dni 

opazujemo iz vesolja ali z Zemlje. 

»Če opazujemo iz vesolja, vidimo, da je polovica Lune vedno osvetljena. Če gledamo z 

Zemlje, vidimo tisti del Lune, ki je obrnjen proti Zemlji, ni pa nujno osvetljen.« 

(»Observing from space, we see that half of the Moon is always illuminated. If we 

observe from Earth, we only see the part of the Moon that is turned towards Earth, but 

it is not necessarily illuminated.«) 

 

Ogledamo si video posnetek, ki prikazuje Lunine mene, kot jih vidimo z Zemlje.  

https://www.youtube.com/watch?v=bZbPrm8_4bk  

Pogovorimo se o položajih Lune pri različnih Luninih menah. Ob vsakem prikazu 

Lunine mene posnetek ustavim in učence spodbudim, da povedo v angleščini, katera je 

prikazana.  

 

 

Podam navodila in pokažem primer. Opozorim jih, da skica prikazuje Lunine mene z 

vesolja in tudi z Zemlje. 

»V zvezke narišite skico Sonca, Zemlje in Lune, kot se gibajo v enem mesecu. Zraven 

bomo narisali vse štiri Lunine mene, ki jih vidimo z Zemlje.« (»Draw a sketch of the 

Sun, the Earth and the Moon as they move in a month. Next to them we will draw all 

four Moon phases that can be seen from the Earth.«)  

Vsak učenec nariše v svoj zvezek. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 

 

 

10 min 
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8 min 
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Ponovno prikažem začetno sliko. Učenci o njej povedo, kar so se naučili. 

»Polovica Zemlje je osvetljena zaradi sončne svetlobe.« (»Half of the Moon is 

illuminated because of the sunlight.«) 

»Zemlja se vrti okoli svoje osi, zato se izmenjujeta dan in noč. Zemlja pa tudi kroži 

okoli Sonca.« (»The Earth rotates around its axis, that is why day and night exchange. 

The Earth also revolves around the Sun.«) 

»Luna kroži okoli Zemlje. Poznamo štiri Lunine mene.« (»The Moon revolves around 

the Earth. We know four Moon phases.«) 

 

Učencem razdelim učne liste, ki jih rešijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bZbPrm8_4bk
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TABELSKA SLIKA 

 
VIR: https://www.universetoday.com/41702/picture-of-earth-from-space/  

 

Moon phases (Lunine mene) 

First quarter moon (prvi krajec), full moon (polna luna ali ščip), last quarter moon (zadnji krajec) and new 

moon (prazna luna ali mlaj). 

 

ZAPIS V ZVEZEK  

 

 

https://www.universetoday.com/41702/picture-of-earth-from-space/
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NEW WORDS: 

- globe (globus) 

- axis (os) 

- rotation (vrtenje) 

- revolution (kroženje) 

- Moon phases (Lunine mene) 

- to emit (oddajati) 

- first quarter moon (prvi krajec) 

- full moon (polna luna, ščip) 

- last quarter moon (zadnji krajec) 

- new moon (prazna luna, mlaj) 

 

SLOVARČEK (angleško: slovensko) 

- axis: os 

- globe: globus 

- Earth's satellite: Zemljin satelit 

- first quarter moon: prvi krajec 

- full moon: polna luna, ščip 

- illuminated: osvetljen 

- last quarter moon: zadnji krajec 

- Moon phases: Lunine mene 

- new moon: prazna luna, mlaj 

- revolution: kroženje 

- rotation: vrtenje 

- space: vesolje 

- speed: hitrost 

- the Earth: Zemlja 

- the Sun: Sonce 

- to emit: oddajati 

- to reflect: odbijati 



67 

 

Appendix 1 MOON PHASES 

 

1. Explain why day and night occur. 

Pojasni, zakaj nastaneta noč in dan. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

2. Which Moon phase can we see from the Earth? Connect the pictures of 

positions of spatial objects with the Moon phases names.  

Katere Lunine mene vidimo z Zemlje? Poveži slike položajev nebesnih teles z 

imeni Luninih men. 

(S = Sun, E = Earth, M = Moon) 

 

 

 

 

last quarter 

moon 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 
 

 

new moon 

 

 

•  

 

 

•  

 

 
 

full moon 

 

•  

 

•  

 

 
first quarter 

moon 
•  •   
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7.2 UČNA PRIPRAVA – KROŽENJE VODE V NARAVI 

 

UČNA PRIPRAVA 

Šola: izbrana OŠ Razred: 5. razred 

Predmet: angleščina Časovni okvir: dve šolski uri 

Datum: Zaporedna ura: 

Učna tema: kroženje vode v naravi 

Učna enota: proces kroženja vode v naravi 

Tip učne ure: uvajanje 

Učne oblike: individualna, skupinska, delo v paru 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija 

Učni cilji: 

Vsebina: 

Učenci: 

1. znajo opisati agregatna stanja vode in pojasniti njihove lastnosti; 

2. znajo razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi; 

3. poiskati in opredeliti razlike med procesi zgoščevanja in izhlapevanja oz. 

izparevanja. 

Jezik: 

Učenci:  

4. razvijajo slušno in bralno razumevanje, govorno in pisno sporočanje na temo 

kroženja vode v naravi; 

5. izražajo svoje misli na temo kroženja vode v naravi; 

6. razvijajo in utrjujejo besedišče na temo kroženja vode v naravi. 

Učni rezultati: 

Vsebina: 

Na koncu učne ure bodo učenci vedeli: 

• Kroženje vode je stalno potekajoč proces v naravi. 

• Oblaki so sestavljeni iz majhnih kapljic vode in/ali ledenih kristalčkov. 

• Oblaki in padavine nastanejo zaradi kondenzacije vodnih hlapov. 

• Znali bodo razložiti, kako se spreminjajo stanja vode med procesom kroženja vode. 

Jezik: 

Jezik učenja (ang. language of learning): 

Key vocabulary: water cycle, a cloud, water drops, water vapour, condensation, 

evaporation, precipitation, liquid, gas, solid. 

Jezik za učenje (ang. language for learning): 

What is a …? 

Why? 

… are made of … 

What will you do? 

Where can we see this? 

Učna sredstva in pripomočki: posoda, grelna plošča, posode, voda, sol, led, modra 

jedilna barva, krožnik 

Viri in literatura: 

◦ Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport.  

◦ Učni načrt za angleščino (2016). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.  
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◦ Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., Mencinger Vračko, B., Pufič, T. (2007). 

Naravoslovje in tehnika 5. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. 

◦ Parker, S. (1995). Vreme. Veselje z znanostjo. Murska Sobota: Pomurska založba. 
◦ https://www.youtube.com/watch?v=WxbvMI0VBr0  

◦ https://www.youtube.com/watch?v=9kRkQ9tyq3U  

http://www.ducksters.com/science/earth_science/clouds.php  

◦ http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/ecosystems/water-cycle.htm 

◦ http://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-4-ecology/44-climate-change/water-cycle.html 

◦ http://blog.zaption.com/post/126424795485/featured-lessons-from-zaption-august-11-2015  

◦ https://tsicloud.com/2903-2/ 

◦ http://watercyclefieldtrip.blogspot.si/2009/11/blog-post_5338.html 

◦ https://wallpaperpawn.us/rain-wallpaper-hp/ 

◦ https://www.ausableriver.org/programs/restoration 

◦ https://www.thriftyfun.com/tf89211663.tip.html 

◦ http://druzina.enaa.com/dom/Na-pomoc-Perilo-se-ne-susi.html  

◦ http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?m=20101213 

◦ https://www.kulinarika.net/fotoalbumi/slika/ADGJDLDoGKE5M9z2/  

Opomba 1: Če učenec uporabi prvi jezik, učitelj prevede v angleščino. 

Opomba 2: Učitelj ob razlagah uporablja govorico telesa in mimiko obraza. 

Opomba 3: Pri vpeljavi novih besed le-te zapišem na tablo. 

Opomba 4: Pripravi so priložene tabelska slika, slovarček, sliki poskusa in učni list za 

preverjanje. 

 

UVODNI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 

 

10 min 
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5 min 
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4. 
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1. 

2. 

4. 

5. 

 

 

1. dejavnost 

Na tablo prilepim dve fotografiji. Obe prikazujeta isti del pokrajine, na eni sliki je sneg, na 

drugi ga ni.  

Učitelj: »Kam je izginila voda s prve slike?« (»Where did the water disappear from the first 

picture?«) 

Učenci odgovorijo. Pričakujem odgovore:  

»Postalo je topleje, sneg se je spremenil v vodo.« (»It became warmer, snow turned to 

water.«) 

»Sneg se je stalil.« (»Snow melted.«) 

 

2. dejavnost 

Opomba: prejšnji dan smo skupaj z učenci posodo napolnili z vodo, označili smo, do kje 

sega. Posodo smo postavili na sonce (sliki v prilogi). 

 

Ogledamo si posodo. Vidimo, da je nekaj vode izginilo.  

Učitelj: »Zakaj je voda izginila? Pogovorite se v parih.« (»Why has the water disappeared? 

Discuss in pairs.«) 

Pričakujem, da bodo učenci povedali: »Zaradi segrevanja.« (»Because of the heat.«) 

Na tablo prilepim sliko, na kateri je prikazan proces kroženja vode v naravi. »V obeh 

primerih je voda spremenila stanje. Voda v naravi kroži. O tem bomo govorili danes. 

Spoznali boste procese, ki potekajo med kroženjem vode v naravi.« (»In both examples the 

water disappeared its state of matter. The water circulates in the nature. Today we will talk 

about it. You will learn about processes that happen during the water cycle.«) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxbvMI0VBr0
https://www.youtube.com/watch?v=9kRkQ9tyq3U
http://www.ducksters.com/science/earth_science/clouds.php
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/ecosystems/water-cycle.htm
http://blog.zaption.com/post/126424795485/featured-lessons-from-zaption-august-11-2015
https://tsicloud.com/2903-2/
http://watercyclefieldtrip.blogspot.si/2009/11/blog-post_5338.html
https://wallpaperpawn.us/rain-wallpaper-hp/
https://www.ausableriver.org/programs/restoration
https://www.thriftyfun.com/tf89211663.tip.html
http://druzina.enaa.com/dom/Na-pomoc-Perilo-se-ne-susi.html
http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?m=20101213
https://www.kulinarika.net/fotoalbumi/slika/ADGJDLDoGKE5M9z2/
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OSREDNJI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 
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Učitelj: »Ali se količina vode na Zemlji spreminja? Ne – v resnici je vode ves čas enako 

veliko, spreminjajo se le njena agregatna stanja.« (»Does the amount of water on the Earth 

change? No – in fact, the amount of water is the same, what changes are its states of 

matter.«) 

»Od kje pride voda, kadar dežuje?« (»Where does the water come from when it rains?«) 

Učenci odgovorijo: »Iz oblakov.« (»From the clouds.«) 

Učitelj: »Vsak bo dobil besedilo, ki govori o oblakih. Pozorno ga preberite in najdite del, 

kjer je zapisano, iz česa so oblaki. Ta del podčrtajte.« (»Each one will get a text about 

clouds. Read it carefully. Find the part where is written what clouds are made of and 

underline it.«) 

 

Učenci v tišini preberejo besedilo. Določim učenca, ki besedilo prebere naglas.  

Povedo: »V oblaku so združene manjše kapljice in zmrznjeni kristalčki vode.« (»Clouds 

are made of tiny droplets or frozen crystals of water.«) 

Učitelj: »Kako nastanejo oblaki?« (»How are clouds formed?«) 

Učenci: »Vodni hlapi se ohladijo in se spremenijo v manjše kapljice vode ali ledu. Ko je 

kapljic več, se združijo v oblak.« (»Water vapour cools down and turns into tiny droplets of 

water or ice. When more droplets form, they become a cloud.«) 

 

Učence spomnim na poskus z vodo, ki je izhlapela. Ob sliki, ki je že na tabli, razložim vsak 

proces posebej: 

»Voda se je spremenila v vodne hlape, ki so prešli v Zemljino ozračje. Z naraščajočo višino 

se temperatura znižuje, zato se vodni hlapi spremenijo v tekočo vodo. Majhne kapljice vode 

so se združile v oblake. Ko oblak ne more več zadrževati toliko vode, začne deževati ali 

snežiti in voda se vrne na zemljo. Voda odteče v tla, v podtalnico, v potoke, reke in morja. 

Proces kroženja vode v naravi se lahko začne znova.« (»The water changed to water 

vapour or gas and went into the Earth's atmosphere. The higher it is, the colder it gets and 

this is the reason why the vapour turned into the liquid again. Small drops of water formed 

clouds. When a cloud can't hold that much water any more, it starts raining or snowing and 

the water returns back on the Earth. The water flows in the ground, groundwater, rivers 

and seas. The process of the water cycle can restart.«) 

 

3. dejavnost 

Na mizi imam pripravljene vse potrebščine: posodo, napolnjeno z vodo, grelno ploščo, sol, 

manjšo posodo, led in modro jedilno barvo. 

Učenci si jih ogledajo in poskušajo ugotoviti, kako bomo z njihovo pomočjo prikazali 

kroženje vode. Pomagam jim z dodatnimi nasveti. 

Učenci vedo:  

»Voda izhlapeva iz morja in oceanov.« (»Water evaporates from the sea and oceans.«) 

»Voda izhlapeva zaradi sončne svetlobe, ki segreva Zemljino površje.« (»Water evaporates 

because of the sunlight that heats the Earth’s surface.«) 

»Vodni hlapi se spremenijo v kapljice vode zaradi hladnejšega zraka.« (»Water vapour 

turns into water drops because of cool air.«) 

Naredimo poskus, v katerem učenci sodelujejo. Posodo z vodo postavimo na grelno ploščo, 

ploščo vključimo. V vodo vsujemo sol in modro jedilno barvo.  

Med poskusom opisujem: »Slana voda predstavlja morja in oceane. Barvilo smo dodali, da 

je bolj vidna. Zaradi segrevanja bodo nastali vodni hlapi, ki jih bomo ujeli na zunanje dno 

manjše posode, v katero bomo dali led. Ta predstavlja hladnejše ozračje. Manjšo posodo 

držimo nad posodo z vodo, da se na njej začnejo nabirati kapljice vode. Ta proces 

imenujemo kondenzacija. Ko je kapljic preveč, začnejo padati navzdol. S tem prikažemo 

padavine.« (»The salty water represents seas and oceans. We added the colour to make it 

more visible. Heating causes water vapour which will be caught on the outside of the small 

bowl. We put some ice in it. The bowl represents a cooler atmosphere. We hold the small 

bowl above the bowl with water so that water drops start appearing on it. We call this 

process condensation. When there are too many drops, they start falling down. This is how 

we demonstrate precipitation.«) 
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VIR: https://www.youtube.com/watch?v=WxbvMI0VBr0 

 

Učitelj: »Opazite lahko, da kapljice vode, ki so nastale, niso slane in modre barve. Zakaj?« 

(»You can see that the formed drops of water are not salty and blue. Why?«) 

Pričakujem odgovor: 

»Izhlapeva samo voda, ne sol in barva.« (»Only water is evaporating, not salt and colour.«) 

Razložim: »Voda se pri izhlapevanju očisti, tako lahko dobimo čisto vodo.« (»When water 

evaporates, it cleans at the same time and this is how we get clean water.«)  

 

Ogledamo si posnetek, na katerem je s pomočjo animacije razložen proces kroženja vode. 

http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/ecosystems/water-cycle.htm 

Pred posnetkom podam navodila: »Pozorno spremljajte posnetek. Ugotovite, v katerem 

dnevu se dogaja posnetek. V procesu kroženja sodelujemo tudi ljudje. Na kakšen način, 

boste videli na posnetku. Zapišite si.« (»Watch the video carefully. Find out on which day 

the video is happening. People also make part of the water cycle. On the video you will see 

how.«) 

 

Učenci si ogledajo posnetek in odgovorijo na vprašanja. 

»Bil je torek, ker bo jutri sreda. To lahko ugotovimo, ker govorita o jutrišnjem vremenu.« 

(»It was Tuesday because the next day is Wednesday. We can know this because they talk 

about tomorrow's weather.« 

»Ljudje se potimo in tudi naš pot izhlapi.« (»People sweat and the sweat evaporates.«) 

 

Ob sliki opišem in na sliko zapišem imena procesov. 

»Kroženje vode je sestavljeno iz več procesov. Izhlapevanje je proces, pri katerem voda iz 

tekočega stanja preide v plinasto stanje. Proces poteka zaradi sončne svetlobe, ki jo površje 

vpije in se pri tem segreje. Kondenzacija je proces, pri katerem voda iz plinastega stanja 

preide v tekoče stanje. Proces poteka zaradi ohlajanja vodnih hlapov v ozračju. Ko je vode 

v oblakih preveč, se ta vrne na Zemljo v obliki padavin. Zbiranje poteka na Zemljinem 

površju, ko voda pronica v zemljo in se ustavi nad neprepustno plastjo (podtalnica) ali pa 

teče po strugah do oceanov, kjer se proces kroženja vode znova začne.« (»Water cycle 

consists of many processes. Evaporation is a process in which the water goes from liquid to 

gas. The process happens because of the sunlight that is absorbed by the Earth’s surface 

and it heats up. Condensation is a process in which the water goes from gas to liquid. The 

process happens because the water vapour cools down in the atmosphere. When there is 

too much water in the clouds, it returns to the Earth in the form of precipitation. Collection 

takes place on the Earth's surface when the water seeps into the ground and it stops over 

the impermeable layer (groundwater) or it flows downstream to the oceans, where the 

process of the water cycle begins again.«) 

 

Ogledamo si videoposnetek, ki prikazuje nastanek oblakov. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCumUup9vWQ (0:24 ˗ 2:04) 

»Pozorno poslušajte, zakaj se oblaki razlikujejo po barvi.« (»Listen carefully to why clouds 

differ in colours.«) 

Učenci na posnetku vidijo in slišijo, da se oblaki po barvah razlikujejo zaradi svoje gostote 

in sončne svetlobe. 

 

4. dejavnost 

Proces nastajanja oblakov lahko prikažemo s preprostim poskusom. Učenci se razdelijo v 

pare. Vsak par dobi velik kozarec vroče vode, krožnik in nekaj kock ledu.  

Podam navodila: »Ustvarili boste oblak. Pri poskusu morate povzročiti, da se tekoča voda 

spreminja v vodne hlape, in pripraviti hladen kraj, ki bo ponazarjal hladno ozračje. Kaj 

boste storili?« (»You will make a cloud. You need to change the water from liquid to gas 

and you have to create a cool area that represents a cool atmosphere. What will you do?«) 

Učenci vidijo, da se iz kozarca dvigujejo vodni hlapi. Po razmisleku povedo, da bodo led 

položili na krožnik, ga s tem ohladili in postavili na kozarec.  

Sami poskusijo ustvariti oblak. Spremljam delo.  

Ko vsem uspe, poskus še enkrat demonstrirata dva učenca. Ob njuni demonstraciji učencem 

postavljam vprašanja in kažem na predmete, uporabljene v poskusu. Če odgovori učencev 

niso povsem pravilni, vprašam ponovno ali njihov odgovor popravim. 

https://www.youtube.com/watch?v=WxbvMI0VBr0
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/ecosystems/water-cycle.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eCumUup9vWQ
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5 min 

 

Učitelj: »Kaj predstavlja vroča voda?« (»What does the hot water represent?«)  

Učenci: »Tekočo vodo z višjo temperaturo, ki se lahko spremeni v vodne hlape.« (»Liquid 

water with a higher temperature that can change to water vapour.«) 

Učitelj: »Kaj predstavljata led in krožnik?« (»What do ice and the plate represent?«) 

Učenci: »Hladen zrak.« (»Cool atmosphere.«) 

Učitelj: »Kaj se zgodi?« (»What happens?«) 

Učenci: »Vodni hlapi se ohladijo in voda kondenzira. Nastane oblak.« (»Water vapour 

cools down and the water condensates. A cloud is made.«) 

VIR: https://www.youtube.com/watch?v=9kRkQ9tyq3U  

 

Znova si ogledamo posodo, iz katere je izhlapela voda.  

»To se zgodi zaradi procesa izhlapevanja. Izhlapevanje je proces, pri katerem se spremeni 

snov (voda) iz tekočega v plinasto stanje. Voda je izhlapela zaradi segrevanja. Kje lahko še 

opazimo ta proces?« (»This happens because of the process of evaporation. It is the change 

of state of matter from the liquid into the gas. The water evaporated because of the heating. 

Where else can we see this process?«) 

Učenci opišejo svoje izkušnje, s slikami pokažem primere (sušenje perila, kuhanje, luže na 

cestah po dežju, taljenje snega …).  

 

ZAKLJUČNI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 

 

25 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Zopet si ogledamo začetni sliki.  

Ponovim vprašanje. »Kam je izginila voda s prve slike?« (»Where did the water disappear 

from the first picture?«) 

»Voda je izhlapela.« (»The water evaporated.«) 

»Voda se je stalila in je začela pronicati v zemljo.« (»The water melted and started seeping 

into the ground.«) 

 

K tabli pokličem nekaj učencev, ki ob sliki poimenujejo procese, ki potekajo pri kroženju 

vode v naravi. 

 

Učencem razdelim učne liste, ki jih rešijo.  

 

 

TABELSKA SLIKA 

  
VIR: osebni arhiv 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kRkQ9tyq3U
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WATER CYCLE 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

VIR: http://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-4-ecology/44-climate-change/water-cycle.html  

 

 

   
VIR: https://www.thriftyfun.com/tf89211663.tip.html   VIR: http://druzina.enaa.com/dom/Na-pomoc-Perilo-se-ne-susi.html  

 

    
VIR: http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?m=20101213   VIR: https://www.kulinarika.net/fotoalbumi/slika/ADGJDLDoGKE5M9z2/  

 

 

 

 

EVAPORATION 

CONDENSATION PRECIPITATION 

COLLECTION 

http://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-4-ecology/44-climate-change/water-cycle.html
https://www.thriftyfun.com/tf89211663.tip.html
http://druzina.enaa.com/dom/Na-pomoc-Perilo-se-ne-susi.html
http://www.slometeo.net/zaplana/blog/?m=20101213
https://www.kulinarika.net/fotoalbumi/slika/ADGJDLDoGKE5M9z2/
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NEW WORDS: 

- water cycle (kroženje vode) 

- water vapour (vodni hlapi) 

- gas (plinasto agregatno stanje) 

- liquid (tekoče agregatno stanje) 

- solid (trdno agregatno stanje) 

- evaporation (izhlapevanje) 

- condensation (kondenzacija, utekočinjenje) 

- precipitation (padavine) 

- collection (zbiranje) 

- surface (površje) 

- groundwater (podtalnica) 

- soil (prst, zemlja) 

- to absorb (vsrkati, vpiti) 

- to seep (pronicati) 

- impermeable layer (neprepustna plast) 

 

SLOVARČEK (angleško: slovensko) 

- atmosphere: atmosfera 

- cloud: oblak 

- collection: zbiranje 

- condensation: kondenzacija, utekočinjenje 

- evaporation: izhlapevanje 

- gas: plinasto agregatno stanje 

- groundwater: podtalnica 

- heat: toplota 

- liquid: tekoče agregatno stanje 

- precipitation: padavine 

- soil: prst, zemlja 

- solid: trdno agregatno stanje 

- state of matter: agregatno stanje 

- sun rays: sončni žarki 

- surface: površje 

- to absorb: vsrkati, vpiti 

- to cool down: ohlajati 

- to heat up: segrevati 

- to seep: pronicati 

- water cycle: kroženje vode 

- water drops: vodne kapljice 

- water vapour: vodni hlapi 
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Appendix 1  
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Appendix 2  

  

We see clouds nearly every day. They float in the sky 

above us and block out the Sun. Sometimes clouds are 

white and puffy. Sometimes they are dark and cover 

the entire sky. Different kinds of clouds can mean 

different kinds of weather. Meteorologists study the 

formation and make up of clouds to understand the 

weather better.  

 

What are clouds made of?  

Clouds are made of tiny droplets or frozen crystals of water. 

How do clouds form?  

Most clouds form as warm air rises in the atmosphere and cools down. All air 

contains some water vapour and warm air can hold more water vapour than cold 

air. As warm air cools the water vapour turns into tiny droplets of water or ice. As 

more and more air cools down, more droplets form and they eventually become a 

cloud.  

Source: http://www.ducksters.com/science/earth_science/clouds.php  

http://www.ducksters.com/science/earth_science/clouds.php
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Appendix 3 WATER CYCLE 

 

1. Complete the sentences about the water cycle.  

Use the words: precipitation, collection, condensation and evaporation. 

Dopolni povedi o kroženju vode.  

Uporabi besede: padavine, zbiranje, kondenzacija in izhlapevanje. 

 

The water vapour cools forming clouds.  

This is called _____________________.           

 
                                              VIR: https://tsicloud.com/2903-2/  

 

 

The sun rays warm up the water and the water  

rises into the air as water vapour.         

This is called _________________.  

     VIR:http://watercyclefieldtrip.blogspot.si/2009/11/blog-

post_5338.html 

 

 

Water from the clouds falls down  

as rain or snow.  

This is called __________________.   

 

                VIR: https://wallpaperpawn.us/rain-wallpaper-hp/  

 

 

The water goes into rivers and  

then to the oceans.  

This is called ____________________.      

VIR: https://www.ausableriver.org/programs/restoration  

 

https://tsicloud.com/2903-2/
http://watercyclefieldtrip.blogspot.si/2009/11/blog-post_5338.html
http://watercyclefieldtrip.blogspot.si/2009/11/blog-post_5338.html
https://wallpaperpawn.us/rain-wallpaper-hp/
https://www.ausableriver.org/programs/restoration
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2. Draw a sketch of the water cycle and mark the processes that take place in it 

(evaporation, condensation, precipitation, collection). 

Nariši skico kroženja vode v naravi in označi procese, ki v njem potekajo 

(izhlapevanje, kondenzacija, padavine, zbiranje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. On the picture, mark and write the names of different states of water. Use the 

words: solid, liquid and gas. 

Na skici označi in poimenuj različna agregatna stanja vode. Uporabi besede: trdno 

agregatno stanje, tekoče agregatno stanje in plinasto agregatno stanje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIR: http://blog.zaption.com/post/126424795485/featured-lessons-from-zaption-august-11-2015  

http://blog.zaption.com/post/126424795485/featured-lessons-from-zaption-august-11-2015
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7.3 UČNA PRIPRAVA – VREME 

 

UČNA PRIPRAVA 

Šola: izbrana OŠ Razred: 5. razred 

Predmet: angleščina Časovni okvir: dve šolski uri 

Datum: Zaporedna ura: 

Učna tema: vreme 

Učna enota: toplota in temperatura 

Tip učne ure: poglabljanje 

Učne oblike: individualna, delo v paru, skupinska 

Učne metode: razlaga, razgovor, demonstracija 

Učni cilji: 

Vsebina: 

Učenci: 

1. znajo razlikovati med temperaturo in toploto; 

2. vedo, da toplota prehaja s toplejšega na hladnejše; 

3. znajo opisati različne termometre; 

4. znajo meriti temperaturo; 

Jezik: 

Učenci: 

5. razvijajo slušno in bralno razumevanje, govorno in pisno sporočanje na temo 

toplote in temperature; 

6. izražajo svoje misli na temo toplote in temperature; 

7. razvijajo in utrjujejo besedišče na temo toplote in temperature. 

Učni rezultati: 

Vsebina: 

Na koncu učne ure bodo učenci vedeli: 

• Toplota je vrsta energije, ki prehaja z mesta višje temperature na mesto nižje 

temperature. 

• Z dovajanjem toplote telesu se lahko njegova temperatura zvišuje, z odvajanjem 

toplote pa se telesu znižuje temperatura. 

• S termometrom merimo temperaturo v stopinjah Celzija. 

Jezik: 

Jezik učenja (ang. language of learning): 

Key vocabulary: heat, temperature, thermometer, liquid column, receives the heat, 

emits the heat, heat transfers from … to … 

Jezik za učenje (ang. language for learning): 

How did you know? 

What can we do? 

What can we see? 

What is the difference between … and …? 

Učna sredstva in pripomočki: termometri, skodelica, voda, kozarci 

Viri in literatura: 

◦ Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport.  

◦ Učni načrt za angleščino (2016). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.  
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◦ Brumen, M., Hajdinjak, L., Kruder, B., Mencinger Vračko, B., Pufič, T. (2007). 

Naravoslovje in tehnika 5. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Tehniška založba 

Slovenije. 

◦ Parker, S. (1995). Vreme. Veselje z znanostjo. Murska Sobota: Pomurska založba. 

Opomba 1: Če učenec uporabi prvi jezik, učitelj prevede v angleščino. 

Opomba 2: Učitelj ob razlagah uporablja govorico telesa in mimiko obraza. 

Opomba 3: Pri vpeljavi novih besed le-te zapišem na tablo. 

Opomba 4: Pripravi so priložene tabelska slika, slovarček, tabela za merjenje 

temperature in učni list za preverjanje. 

 

UVODNI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 

 

5 min 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

Učence razdelim v pare. Vsak par dobi dva kovanca. Eden v paru zamiži, drugi vzame 

enega od kovancev in ga pol minute drži v dlani, da se segreje. Nato ga položi nazaj. 

Drugi učenec odpre oči in z gledanjem in dotikanjem poskuša uganiti, katerega od 

kovancev je izbral njegov sošolec. 

Učitelj: »Kako ste vedeli?« (»How did you know?«) 

Učenci: »Kovanec je bil topel.« (»The coin was warm. «) »Topel je bil, ker so ga 

segrele roke.« 

Učitelj: »Zakaj se niso naše roke ohladile zaradi kovanca?« (»Why haven't our hands 

cooled down because of the coin?«)  

»Ob koncu učne ure boste poznali odgovor na moje vprašanje. Vedeli boste, kaj je 

razlika med toploto in temperaturo.« (»At the end of the lesson you will know the 

answer to my question. You will know what is the difference between heat and 

temperature.«) 

 

 

OSREDNJI DEL 

Čas: Cilji: Dejavnosti: 

 

60 min 

 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

3. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

 

Učenci naštejejo termometre, ki jih poznajo (sobni termometer, termometer za merjenje 

telesne temperature, kuhinjski termometer …).  

Učitelj: »Termometre delimo glede na način merjenja temperature in glede na namen 

uporabe. Običajni telesni in sobni termometri so tekočinski in delujejo na osnovi 

toplotnega raztezanja tekočine (obarvan alkohol).« (»We divide thermometers 

according by the way we measure the temperature and by the purpose of the use. The 

usual body and room thermometers are liquid thermometers and function on the 

thermal expansion of the liquid (coloured alcohol).«) 

 

Tekočinski termometer učenec potopi v kozarec z vodo.  

Učitelj: »Način, kako odčitamo temperaturo, je odvisen od vrste termometra. Pri 

tekočinskem oz. alkoholnem termometru moramo preveriti, kolikšna je višina 

tekočinskega stolpca.« (»The way of reading the temperature depends on the sort of a 

thermometer. With the liquid or alcohol thermometer we need to check the height of the 

liquid line.«) 

Pokličem učenca, ki odčita izmerjeno temperaturo na termometru. Termometer pokaže 

ostalim sošolcem. 

 

Z razgovorom vodim do povezave med ravnilom in termometrom.  

Učitelj: »Z ravnilom merimo dolžino nečesa v čem?« (»With a ruler we measure the 

length of something in what?«) 

Učenci: »V centimetrih.« (»In centimetres.«) 
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2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

 

Učitelj: »Kaj pa meri termometer? V čem?« 

Učenci: »Termometer meri temperaturo v stopnjah Celzija.« (»Thermometer measures 

the temperature in degrees Celsius.«) 

Pri tem pokažem ravnilo in centimetre na njem in termometer. 

 

1. dejavnost 

Učencem v skupinah razdelim tekočinske termometre in jim dam navodilo: 

»Kaj lahko storimo, da se bo tekočina v termometru začela raztezati/krčiti in s tem 

višina stolpca spreminjati? Poskusite najti načine, ne da bi termometer stresali.« (»What 

can we do for the liquid in the thermometer to start expanding/shrinking and with that 

the liquid line would start changing? Try to find ways without shaking the 

thermometer.«) 

Učence spodbudim z mimiko, da predlagajo primere, kot so: 

»Postavili bi ga na zunanjo okensko polico, kjer je zrak hladnejši.« (»We would put it 

on the outer windowsill where the air is colder.«) 

»Postavili bi ga na radiator.« (»We would put it on a radiator.«) 

»Postavili bi ga v mrzlo/toplo tekočino, kot sta voda ali čaj.« (»We would put it in a 

cold/warm liquid, like water or tea.«) 

»Nanj bi pihali topel zrak.« (»We would blow warm air on it.«) 

»Držali bi ga med dlanmi.« (»We would hold it in hands.«) 

 

Povzamem bistvo njihovih idej: 

»Termometru bi s segrevanjem dovajali toploto, z ohlajanjem bi jo odvzemali.« (»By 

warming the thermometer up it would receive the heat, by cooling it down it would lose 

the heat.«) 

Učitelj: »Kaj bi se zgodilo s termometrom, če s tem početjem prenehamo?« (»What 

would happen if we stop?«) 

Učenci: »Tekočinski stolpec se ne bi več premikal.« (»The liquid column wouldn't 

move any more.«) 

Učitelj: »Tekočinski stolpec se ustavi, kadar je temperatura termometra enaka 

temperaturi okolice.« (»The liquid column stops to move when the temperature of the 

thermometer equals to the temperature of the environment.«) 

 

Vpeljem pojma raztezanje in krčenje.  

Učitelj: »Tekočina v termometru se ob segrevanju razteza, ob ohlajanju se skrči. 

Razlog, da je v termometrih uporabljen alkohol, je, da se mu zaradi spremembe 

temperature v cevki opazno spremeni prostornina.« (»The liquid in the thermometer 

expands when heated and it shrinks when it is being cooled down. Alcohol is used in 

thermometers because the change in the temperature in the tube makes the volume of 

the alcohol noticeably visible.«) 

Učenci z mojo pomočjo pridejo do ugotovitve: »Tekočinski stolpec v termometru se 

zviša, ko je topleje, in zniža, ko je hladneje. Ko se alkoholni stolpec ne premika več, 

lahko odčitamo temperaturo.« (»The liquid column in the thermometer becomes higher 

when it's warmer and lower, when it's colder. When the alcohol column doesn't change 

anymore, we can read the temperature.«) 

 

2. dejavnost 

Naredimo poskus. Pri demonstraciji mi pomaga učenec, ki izmeri temperaturo vode. 

Učenci opazujejo dogajanje. 

Učitelj: »Hladen termometer potopimo v vročo vodo, termometer prejema njeno 

toploto. Termometer se segreva, temperatura se termometru zvišuje, tekočinski stolpec 

v njem se dviguje. Vroča voda toploto oddaja, njena temperatura se znižuje.« (»We put 

a cold thermometer in a hot water, the thermometer receives its heat. The thermometer 

is warming up, the temperature in the thermometer is rising and the water column in it 

is rising. The hot water emits the heat, its temperature is falling.«) 

Poudarim naslednje: »Toplota vedno prehaja z mesta višje temperature na mesto nižje 

temperature.« (»The heat always transfers from a place of higher temperature to a 

place of lower temperature.«) 
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Učitelj: »Kaj je pomembno pri merjenju temperature?« (»What is important when you 

measure the temperature?«) 

Učenci že vedo: »Termometra ne premikamo.« (»We don't move the thermometer.«) 

Ponazorim s termometrom.  

»Med merjenjem moramo držati termometer zgoraj, ne pa spodaj za merilno bučko. 

Pozorni moramo biti, da je pri merjenju termometer ves čas v stiku z merjeno snovjo. 

Temperaturo vedno merimo v senci, ker bi termometer na soncu pokazal višjo 

vrednost.« (»During the measuring we have to hold the thermometer on top, not at the 

bottom at the bulb. We have to be aware that the thermometer is in touch with the 

measured substance at all time. The temperature is always measured in the shadow, 

otherwise the thermometer would show a higher number.«) 

Termometer postavimo blizu okna, kjer nanj ne sije sonce. Odčitamo temperaturo. Nato 

ga postavimo v del razreda, kjer nanj sije sonce. Zopet odčitamo temperaturo. Učenci 

vidijo, da se izmerjeni temperaturi razlikujeta. 

Učitelj: »Zato je pomembno, da vremenoslovci povsod merijo temperaturo na enak 

način.« (»That is why is important that meteorologists measure the temperature 

everywhere in the same way.«) 

 

3. dejavnost 

V kozarec natočimo toplo vodo. Učenec s termometrom izmeri njeno temperaturo. 

Učitelj: »Ko damo termometer v vodo, moramo nekaj časa počakati, da prejme toploto, 

ki jo oddaja topla voda. Kaj lahko opazimo?« (»We have to wait for the thermometer to 

receive the heat that the water emits. What can we see?«) 

Učenci opazijo in povedo: »Tekočinski stolpec se dviga. Ko se neha dvigati, lahko 

odčitamo temperaturo.« (»The liquid column rises up. When it stops rising, we can read 

the temperature.«) 

Ponovim: »Tekočina v termometru se segreva in zato razteza, tekočinski stolpec se 

dviga. Ko termometer doseže enako temperaturo kot voda, se stolpec neha dvigati in 

takrat lahko odčitamo temperaturo.« (»The liquid in the thermometer warms up and 

therefore expands, the liquid column rises up. When the thermometer reaches the 

temperature of the water, it stops rising and we can read the temperature.«) 

Kozarec nato postavimo v hladilnik. 

 

4. dejavnost 

Učenci se razdelijo v pare, vsak par vzame tekočinski termometer in list s tabelo. Vsak 

par dobi označen kozarec (A, B, C …), v katerem je voda, in izmeri njeno temperaturo. 

Ob vsakem merjenju zapišejo meritev, nato kozarce zamenjajo.  

Preverimo rezultate, zapisujem jih na tablo. Učenci ugotovijo, da se posamezne meritve 

med seboj lahko razlikujejo zaradi segrevanja/ohlajanja na sobni temperaturi.  

 

nadaljevanje 2. dejavnosti 

Učenec kozarec z vodo postavi iz hladilnika in vanj postavi termometer.  

Učitelj: »Tekočinski stolpec se niža, ker se alkohol krči. Ko ima termometer enako 

temperaturo kot voda, se nižanje stolpca ustavi in lahko odčitamo temperaturo. 

Temperatura je nižja kot prej, kar pomeni, da je voda v hladilniku hladna.« (»The liquid 

column lowers because the alcohol is shrinking. When the thermometer has the same 

temperature as the water, the liquid column stops moving and we can read the 

temperature. The temperature is lower than before which means the water in the 

refrigerator cooled down.«) 

 

5. dejavnost 

Učenci se razdelijo v 4 skupine. Vsaka skupina dobi vrč tople vode, vrč hladne vode, 

merilno posodo, večjo posodo in termometer. 

Učitelj: »Vaša naloga je, da boste merili temperaturo vode. Najprej izmerite 

temperaturi vode v obeh vrčih, nato v posodo dodajajte hladno in toplo vode. 

Ugotovite, kako se spreminja temperatura vode. Meritve zapisujte v tabelo.« (»Your 

task is to measure the temperature of the water. First measure the temperatures of the 

water in both jugs, then add cold and warm water in the bowl. Find out how the water 

temperature changes. Put the results in the table.«) 
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Učenci sedijo v krogu na stolih, povzamemo naučeno. Postavljam vprašanja, učenci 

povedo, kar so si zapomnili. 

»V čem se razlikujeta toplota in temperatura?« (»What's the difference between the heat 

and temperature?«) 

»Kaj je pomembno pri merjenju temperature?« (»What is important when measuring 

the temperature?«) 

»Kako se spreminja tekočinski stolpec pri merjenju temperature?« (»How does the 

liquid column change during temperature measurement?«) 

 

Pričakovani odgovori učencev: 

»Toplota prehaja med snovmi, njihova temperatura se spremeni. Temperaturo 

izmerimo s termometrom.« (»Heat transfers between bodies, their temperature 

changes. The temperature is measured with a thermometer.«) 

»Termometer moramo med merjenjem držati zgoraj. Ves čas mora biti v stiku z 

merjeno snovjo. Temperaturo merimo v senci.« (»During the measuring we have to 

hold the thermometer on top. It has to be in touch with the measured substance at all 

time. The temperature is always measured in the shadow.«) 

»Tekočinski stolpec v termometru se zviša, ko je topleje, in zniža, ko je hladneje.« 

(»The liquid column in the thermometer becomes higher when it's warmer and lower, 

when it's colder.«) 
 

Učencem razdelim učne liste, ki jih rešijo. 

 

 

TABELSKA SLIKA 

NEW WORDS: 

- liquid column (tekočinski stolpec) 

- degrees Celsius (stopinje Celzija) 

- to receive (prejemati) 

- to emit (oddajati) 

- to expand (razširiti se) 

- to shrink (skrčiti se) 

- to transfer (prehajati) 

 

Primer tabele: 

JAR TEMPERATURE 

[°C] 

A  

B  

C  

D  

E  

F  
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SLOVARČEK (angleško: slovensko) 

- alcohol thermometer: alkoholni termometer 

- bulb: merilna bučka 

- cool: hladen 

- cold: mrzel 

- degrees Celsius: stopinje Celzija 

- heat: toplota 

- hot: vroče 

- liquid column: tekočinski stolpec 

- temperature: temperatura 

- thermometer: termometer 

- the volume: prostornina 

- to receive: prejemati 

- to emit: oddajati 

- to expand: razširiti se 

- to shrink: skrčiti se 

- to transfer: prehajati 

- warm: toplo 
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Appendix 1 TEMPERATURE MEASUREMENT  

 

Measure the water temperature in both jugs. Find out how the temperature of the 

water changes by adding cold and warm water to the bowl. Write the measurements 

into the table.  

Izmerite temperaturi vode v obeh vrčih. Z dodajanjem hladne in tople vode v posodo 

ugotovite, kako se spreminja temperatura vode. Meritve zapisujte v tabelo. 

 

The temperature of warm water: __________ 

The temperature of cold water: ___________ 

 

MIXTURE  TEMPERATURE [°C] 

 

1 dcL of warm water + 1 dcL of cold water 

 

 

2 dcL of warm water + 1 dcL of cold water 

 

 

2 dcL of warm water + 3 dcL of cold water 
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Appendix 2 HEAT AND TEMPERATURE 

 

1. Write the correct answers. 

Zapiši pravilna odgovora. 

 

Which thermometer shows the hottest day? _______ 

 

Which thermometer shows the coolest day? _______ 

          

2. The graph shows outdoor temperature taken each day for five days. Write the 

correct answers. 

Graf prikazuje zunanje temperature, izmerjene v petih zaporednih dneh. Zapiši 

pravilne odgovore.  

 

a) Which day had the highest temperature? ________________ 

b) Which day had the lowest temperature? ________________ 

c) What is the difference in the temperatures between Tuesday and Friday? _______ 

                                                              

 

3. Picture A shows thermometer at room temperature.  

Slika A prikazuje termometer pri sobni temperaturi. 

Shade thermometer on the picture B to show how it would  

look if it was put in cold water.  

Osenči termometer na sliki B, da prikažeš, kako bi izgledal, če bi  

bil položen v hladno vodo. 

Shade thermometer on the picture C to show how it would  

look if it was put in warm water. 

Osenči termometer na sliki C, da prikažeš, kako bi izgledal, če bi  

bil položen v toplo vodo. 
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4. Read the sentences about the heat and the temperature.  

If the sentence is correct, circle TRUE, if it is wrong, circle FALSE.  

 

a) The heat transfers from a place of lower  

temperature to a place of higher temperature.  TRUE   FALSE 

 

b) A thermometer measures heat.   TRUE   FALSE 

 

c) The temperature is given in degrees Celsius. TRUE   FALSE 

 

 

5. An ice cube is dropped into a glass, filled with water at 20 °C.  

 

What will happen with the ice cube?  

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

 

What will happen with the temperature of the water?  

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

          

 

    


