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POVZETEK 

V magistrskem delu raziskujemo znanje in stališča nadarjenih učencev petega razreda pri 
predmetu družba.  

V teoretičnem delu smo opredelili in se osredotočili na značilnosti nadarjenih, učno 
motivacijo, na vlogo učiteljev in staršev, ki imajo v razredu oziroma v družini nadarjene 
otroke, ter izpostavili nekaj težav, s katerimi se nadarjeni učenci srečujejo. Ker pa se naša 
tema nanaša na nadarjene pri predmetu družba, smo preučili tudi to področje in izpostavili 
avtorico M. Umek ter avtorja D. Lileka. Pregledali smo literaturo o preverjanju znanja in 
analizirali standarde znanja v učnem načrtu Družba, ki so temelj naše raziskave v empiričnem 
delu. V njem smo s preizkusom znanja želeli pridobiti podatke o znanju družbe v 5. razredu v 
primerjavi s standardi znanja iz geografije za 9. razred. Prav tako nas je zanimalo, ali učenci 
5. razreda pri družbi že dosegajo standarde znanja iz geografije za 9. razred. Zanimalo pa nas 
je tudi, kakšno mnenje imajo učenci o predmetu družba in kako znanje pridobivajo. 

Rezultati, ki smo jih dobili, niso bili tako vzpodbudni, kot smo pričakovali. Ugotovili smo, da 
se orientacija učencev na zemljevidu Slovenije še razvija, dobro jim gre analiza podanih 
podatkov, vendar pa je sinteza ugotovitev še pomanjkljiva, prav tako tudi vrednotenje. Sicer 
pa je večini vključenih nadarjenih učencev predmet družba zanimiv in se ga radi učijo, prav 
tako tudi radi posežejo po dodatni literaturi. 

 

Ključne besede: nadarjeni, družba, standardi znanja, geografija, Slovenija 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

In the master's thesis, we explored the knowledge and attitude of talented pupils of the fifth 
grade at Geography. 
 
In the theoretical part, we defined and focused on the characteristics of talented pupils, 
learning motivation, the role of teachers and parents who have talented pupils in the 
classroom or in the family, and highlighted some of the difficulties talented pupils have to 
encounter. Since our topic relates to talented pupils at Geography, we have studied that as 
well and pointed up two authors, M. Umek and D. Lilek. We reviewed the literature on 
knowledge testing and analysed the learning standards in the curriculum for Geography, 
which are the basis of our research in the empirical part of the work. Using a knowledge test, 
we wanted to obtain data on the knowledge of Geography in the fifth grade in comparison to 
the learning standards at Geography in the ninth grade. We wanted to find out whether pupils 
of the fifth grade already meet the learning standards of Geography for the ninth grade. We 
were also interested in pupils' opinion about Geography and in how they acquire knowledge.  
The results we received were not as encouraging as we had expected. We found out that the 
pupils' orientation on the map of Slovenia is still developing. They are good at analysing the 
given data, but they still have difficulties with synthesis of the findings as well as 
evaluation.  Otherwise, the majority of the talented pupils involved in the study find 
Geography interesting and like learning it, and they like to use some additional literature as 
well. 
 
Key words: talented, Geography, learning standards, Slovenia 
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I. UVOD 
 

Nadarjenost je pojem, ki nima enotne definicije. Razlog je v tem, da to ni homogena skupina 
ljudi, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. (Koncept …, 1999) 

Najpogosteje uporabljena definicija je definicija, ki je zapisana v ameriškem Zakonu o 
izobraževanju nadarjenih. Pravi, »da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki 
so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali 
potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali 
umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene 
programe in aktivnosti.« (Koncept …,1999, po Travers, Elliot in Kratochwill: Educational 
Psychology, 1993, str. 447) Ta definicija deli nadarjene učence na splošno in specifično 
nadarjene, hkrati pa jih deli tudi na nadarjene učence, ki imajo visoke dosežke še na področjih 
kreativnega in produktivnega mišljenja, sposobnost vodenja ter sposobnost za vizualne in tako 
imenovane izvajalske umetnosti. 

V magistrskem delu Nadarjeni učenci pri pouku družbe v 5. razredu osnovne šole smo se 
osredinili na nadarjene učence pri družboslovju, torej na bolj specifično obliko nadarjenosti. 
O tem je pisala M. Umek (2012), ki je ugotovila, da pri družboslovnih temah učenci pogosto 
kažejo široko znanje, čemur pravimo, da so razgledani, ali pa imajo o določenih temah zelo 
poglobljeno znanje. Kot učitelji moramo biti pozorni na domačo in šolsko okolico, na to, kako 
podrobno učenci pripovedujejo o potovanjih, opisujejo poti in obiskane pokrajine. Ravno 
zaradi tako raznolikih učencev pa mora imeti učitelj vedno pripravljen nabor dobrih vprašanj, 
s katerimi doseže višje nivoje mišljenja. Lilek (2012) pravi, da se v vzgoji in izobraževanju 
pojavlja kar nekaj oblik, ki nudijo možnost za razvoj nadarjenosti pri učencih. Te oblike so: 
tekmovanja, raziskovalno delo, dodatni pouk, sobotne šole, interesne dejavnosti, 
individualizacija pouka, dnevi dejavnosti, projektni dnevi, ekskurzije ter organizirani obiski 
prireditev in ustanov.  

V teoretičnem delu smo povzeli tudi standarde znanja, Bloomovo in Andersonovo 
taksonomijo učnih ciljev ter teorijo pisanja preizkusov znanja. Iz preizkusa znanja, ki so ga 
rešili nadarjeni učenci v 5. razredu na temo geografije Slovenije, smo pridobili podatke za naš 
empirični del, kjer smo želeli odgovoriti na vprašanje, ali nadarjeni učenci 5. razreda dosegajo 
standarde znanja iz poznavanja Slovenije v 9. razredu. To je bil tudi glavni cilj naše 
magistrske naloge, poleg tega pa nas je zanimalo tudi, kako učenci pridobivajo znanje iz 
družbe in kakšno mnenje imajo nadarjeni učenci o predmetu družba. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. NADARJENI UČENCI 
 

1.1.  NADARJENOST 

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso 
homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. (Koncept …, 
1999) 

Pri poimenovanju nadarjenosti se pojavlja veliko različnih definicij. 

Renzulli (1981, v George, 1997) je za oblikovanje definicije nadarjenosti postavil naslednje 
pogoje: 

1. temeljiti mora na raziskavah o značilnostih nadarjenih, 
2. biti mora vodilo pri postopku identifikacije, 
3. kazati mora pot k logično sledečim programskim ukrepom, 
4. spodbujati mora nadaljnje raziskave, ki bodo preverile veljavnost definicije.  

George (1997) je v svojem delu povzel dve definiciji, in sicer: nadarjeno osebo označimo kot 
posameznika, obdarjenega z nadpovprečnimi naravnimi sposobnostmi, ki jih družba visoko 
vrednoti, in da je nadarjena oseba posameznik, ki v homogeni skupini spada v manjšino in je 
obdarjen z eno ali več naravnimi nadpovprečnimi sposobnostmi, ki jih družba visoko 
vrednoti.  

Koncept o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli uporabi eno od 
najpogosteje uporabljenih definicij na svetu. To je definicija, ki je zapisana v ameriškem 
Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani 
otroci tisti, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke 
dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem 
ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej 
prilagojene programe in aktivnosti. (Koncept …,1999, po Travers, Elliot in Kratochwill: 
Educational Psychology, 1993, str. 447) 

Definicija poudarja, da lahko med nadarjene oziroma talentirane štejemo tiste z dejanskimi 
visokimi dosežki kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, in sicer na 
naslednjih področjih: 

• splošna intelektualna sposobnost, 
• specifična akademska (šolska) zmožnost, 
• kreativno ali produktivno mišljenje, 
• sposobnost vodenja, 
• sposobnost za vizualne in tako imenovane izvajalske umetnosti. 

Takšno delitev navaja tudi George (1997) v svojem delu Nadarjen otrok kot izziv.  

Nadarjenost je lahko splošna ali specifična. Visoko splošno sposobnost, ki omogoča 
doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, lahko poimenujemo »nadarjenost«, za 
visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih, pa se uporablja 
izraz »talentiranost«. (Koncept …, 1999) 
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Ta definicija ustreza tudi pogojem, ki jih je postavil Renzulli. (Koncept …, 1999) 

Nagel (1987) pravi, da govorimo o veliki nadarjenosti takrat, »če otrok na določenih 
področjih svojega razvoja občutno prekaša vrstnike«.  

Zato je oblikoval štiri vrste nadarjenosti, in sicer: 

• splošna intelektualna nadarjenost (hitra dojemljivost, dobra učljivost, velika 
spominska sposobnost in sposobnost za duhovne dosežke na mnogih 
področjih), 

• umetnostna nadarjenost (usposablja otroka za dosežke na področju muz), 
• psihomotorična nadarjenost (telesna spretnost), 
• socialna nadarjenost (občevanje z ljudmi, vživljanje v ljudi, učinkovanje na 

ljudi in nudenje pomoči).  

 

1.2. ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 

Različne raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki so pri 
nadarjenih učencih bolj izrazite in jih ne najdemo pri drugih učencih. Vendar pa ti učenci ne 
predstavljajo neke homogene skupine, ampak obstajajo razlike tudi med njimi. (Koncept …, 
1999) 

George (1997) deli učence na nadarjene in talentirane, ki pa po njegovem mnenju niso 
homogena skupina, ker ne kažejo enakih potez oziroma lastnosti. Nadarjeni in talentirani 
učenci so pogosto nadpovprečno sposobni in zavzeti, vendar ne vedno v skladu z družbenimi 
normami ali učnim načrtom. Ti učenci so pogosto kreativni.  

Najbolj tipične osebnostne lastnosti nadarjenih učencev so (Koncept …, 1999): 

• miselno-spoznavno področje: 
razvito divergentno mišljenje, logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost 
opazovanja, dober spomin, smisel za humor; 

• učno-storilnostno področje: 
široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v 
eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost; 

• motivacija: 
visoke aspiracije in potreba po odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi 
interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v 
dosežkih; 

• socialno-čustveno področje: 
nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, 
sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost. 

Več kot se kaže opisanih lastnosti pri učencu, večja je verjetnost, da je otrok nadarjen.  

Za kreativnega otroka pa je značilno (George, 1997 po Torrance, 1981): 

• otrok je poln idej, ki jih zna med seboj povezovati, 
• ima bujno domišljijo in uživa v izmišljanju, 
• je pri svojih zamislih in mišljenju fleksibilen, 
• konstruira, gradi in nato predrugači, 
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• se zna spopasti z več idejami hkrati, 
• vedno pripoveduje drugim o svojih odkritjih in zamislih, 
• rad počne stvari drugače kot ostali. 

1.3. UČNA MOTIVACIJA NADARJENIH UČENCEV 

Stipekova (2002, v Juriševič, 2012) meni, da se učna motivacija izraža predvsem v odnosu 
učencev do učenja in v različnosti pristopov učencev k učenju. Tudi Jarvela in Niemivirta 
(2001, v Juriševič, 2012) v zvezi z učno uspešnostjo poudarjata, da učna motivacija spodbuja 
k višjim oblikam učenja ter s tem h kakovostnejšemu znanju. Učna motivacija tako pojasnjuje 
10 % učne uspešnosti , medtem ko intelektualne sposobnosti pojasnjujejo 50 %–60 % učne 
uspešnosti. (Juriševič, 2012)  

Pri nadarjenosti ima posebno mesto motivacija za učenje, ki v danem sociokulturnem 
kontekstu učence spodbuja k doseganju izjemnosti oziroma uspešnosti. Raziskave kažejo, da 
je motivacija pri nadarjenih učencih izredno pomembna, zlasti njene sestavine, kot so 
vztrajnost, oblikovani življenjski cilji, samozaupanje v svoje zmožnosti, neodvisnost od 
občutkov manjvrednosti, ki izhajajo iz posameznika in ga usmerjajo k izbrani dejavnosti ter 
do uresničitve zastavljenega cilja oziroma zadovoljitve določene potrebe. (Juriševič, 2012) Te 
dejavnike imenujemo notranja motivacija, ki jo lahko razumemo v smislu miselne aktivnosti v 
izbranih dejavnostih in hkrati v doživljanju zadovoljstva v njih, saj nekaj počnemo zato, ker 
nam je zanimivo, ker to radi počnemo, in zato, ker nam je to osebno pomembno oziroma 
vredno ne glede na svet. (Juriševič, 2012 po Eccles, Wigfield in Schiefele, 1998; Ryan in 
Deci, 2000b)  

Vsi nadarjeni učenci niso enako motivirani za šolsko učenje. Pomanjkanje notranje 
motiviranosti lahko ogrozi razvoj njihovih potencialov in vodi k učni neuspešnosti. Nekateri 
nadarjeni učenci ostajajo relativno nezainteresirani za šolo in šolska dogajanja ali pa so 
aktivni le na področjih, ki jih zaznavajo kot zanje pomembna. Nekateri nadarjeni učenci imajo 
različne učne in/ali druge težave, drugi se iz strahu pred neuspehom izogibajo učenju, 
razvijajo perfekcionistična pričakovanja do svojega učnega dela in/ali oblikujejo nizko 
samopodobo, ki jih odvrača od učenja. (Juriševič, 2012 po Reis in Renzulli, 2009) 

Brophy (1999, v Juriševič, 2012) meni, da je notranjo motivacijo za učenje v šoli možno 
spodbujati in razvijati z zagotovitvijo dveh pogojev, in sicer z optimalnim ujemanjem med 
učno situacijo in učenčevimi lastnostmi ter z učnimi vsebinami in metodami, ki so za učenca 
primerne in smiselne. Motivacija sama za učinkovito učenje ni dovolj, je pa osnovni pobudnik 
in spodbujevalec učnega procesa.  

Zato Brophy (1999, v Juriševič, 2012) izpostavlja tri pedagoške pristope:  

• Modeliranje: socialno učenje, ko učitelj s svojim besednim in telesnim vedenjem med 
poučevanjem sporoča svoja razmišljanja o učnih vsebinah ter opisuje tudi svoje 
doživljanje učenja ter svoje vloge učenca). 

• Vodenje oziroma usmerjanje učencev: učenje z navodili, spodbudami in povratnimi 
informacijami, da bi učenci doživeli zadovoljstvo zaradi učenja, se navdušili za 
določene učne vsebine idr. 

• Podpiranje: učiteljeva opora učencu pri njegovem učnem razvoju za oblikovanje 
vrednot učenja in znanja, vse dokler učenec to oporo potrebuje. 

Ne smemo pa zanemariti zunanjih motivacijskih spodbud (pohval, nagrad, ocen, ugodnosti 
…), ki so v šoli velikokrat nujno potrebne, da bi se nadarjeni učenci nečesa naučili. Good in 
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Brophy (2000, v Juriševič, 2012) omenjata veliko vrsto omejitev pri uporabi zgolj notranjih 
motivacijskih spodbud za učenje, in sicer izpostavljata situacijsko omejenost, ker se morajo 
učitelji pri poučevanju držati učnega načrta in ne le tistega, kar zanima učence. Niu in Liu 
(2009, v Juriševič, 2012) sta ugotovila, da so nadarjeni učenci, ki so za delo dobili bolj 
strukturirana in natančnejša navodila, pri učnih nalogah pokazali bistveno več ustvarjalnosti 
kot učenci, ki so prejeli splošnejša in nestrukturirana navodila.  

1.4.  VLOGA UČITELJEV IN VZGOJITELJEV PRI DELU Z NADARJENIMI 
UČENCI 

Tudi za učitelje in vzgojitelje, ki poučujejo nadarjene učence, je dobro, da imajo 
demokratična stališča za sodelovanje, potrpljenje v obremenjujočih okoliščinah, širok obseg 
in vsestranskost interesov, smisel za humor, interes za ljudi, dobro zdravje, objektivno podobo 
o samem sebi, pozitivna stališča do samoizobraževanja, da so ljubeznivi in razumevajoči, 
pošteni in pravični, miselno fleksibilni, da se konsistentno vedejo, uporabljajo priznanja in 
pohvale, so ustvarjalni, spretni pri poučevanju, vpeti v socialno okolje, poznajo in se 
poslužujejo različnih učnih tehnik ter teorij učenja, spodbujajo različne interese in 
razmišljanje, samostojnost itn. (Bezič, 1998) 

Nadarjeni učenci potrebujejo predvsem občutek, da so sprejeti, varni, ljubljeni, da jih 
vzgojitelji razumejo. Njihove visoko zaznavne interese in zmožnosti lahko zaposlimo na 
različne načine: v šoli, laboratorijih, organiziramo ogled filmov, obiskovanje knjižnic, obisk 
znanih umetnikov in ustvarjalcev, ponudimo ustrezno literaturo, možnost spoznavanja snovi 
na terenu itn. Učitelji morajo oblikovati zaupanje v njihove sposobnosti in krepiti zavest, da 
višje zmožnosti tudi odgovorno zavezujejo k večjem delu. Nadarjeni učenci lahko pomagajo 
učno manj uspešnim, pripravijo referate, poročajo o svojih hobijih in raziskavah, vrednostno 
oplemenitijo delo v oddelčnih skupnostih, so organizatorji tekmovanj itn. Prav tako učitelji 
pomagajo staršem pri usmerjanju nadarjenega učenca doma, zlasti pri izbiri domačih hobijev 
in reševanju konfliktov. Na šoli se lahko organizirajo delovne skupine s posebno 
zahtevnostjo, sestavljene iz nadarjenih učencev iz več letnikov ali paralelk, še posebej pa je 
potrebno spodbujati razvoj notranje motivacije. (Bezič idr., 1998) 

Učitelj ne sme zadrževati učenčevega napredovanja, nasilno ne sme uveljavljati svoje 
avtoritete, ne sme se izmikati odgovorom na vprašanja, ne sme količinsko povečevati učne 
obveznosti itn. (Bezič idr., 1998) 

Razvojne potrebe nadarjenih učencev zadovolji v razredu učitelj, ki posveča veliko pozornosti 
individualnim razlikam, uporablja različne oblike, metode in stile poučevanja in učenja za 
potrebe različnih otrok, prenaša različne učne izkušnje in vire za različno sposobne in različno 
zainteresirane otroke. (Bezič idr., 1998, str. 53) 

V osnovni šoli poznamo dva osnovna modela dela z nadarjenimi (Bezič idr., 1998):  

• integrirani model (poudarek je na individualizaciji): delo v učnih centrih, načrtovanje 
dela z delovnimi dogovori; 

• ločitveni model (učenci so občasno uvrščeni v specifične, njim namenjene programe, 
kjer se zadovoljuje tri osnovne skupine potreb: kognitivne, afektivno-socialne, 
ustvarjalne potrebe). 

Učitelji v teh programih so strokovnjaki na določenih področjih in poudarjajo samostojno 
delo, mentorski način dela, samostojno raziskovanje, kreativno rabo učnih izkušenj. (Bezič 
idr., 1998) 



 

6 
 

1.5. ŠOLSKE OBLIKE SKRBI ZA NADARJENE UČENCE  

Pomembno je, koliko je za te namene izrabljen redni pouk in z njim povezano učno delo. 
Učitelji bodo za nadarjene naredili največ, če jim bodo omogočili razumevajoče učno okolje, 
ki bo s simpatijami podpiralo njihove posebne potrebe in želje, in če bodo zgodaj odkrivali 
veselje do učenja. Tako bodo lahko hitreje napredovali po obogatenih, problemsko 
zasnovanih in diferenciranih učnih programih, lahko bodo ustvarjalno delali, kar pomeni manj 
stereotipnega poučevanja in ponavljanja, a več hevrističnega učenja, da bodo čim prej 
obvladali temeljne jezikovne, matematične, naravoslovne, socialne in druge spretnosti, 
sposobnosti in navade, kot instrument učenja, imeli bodo možnost razvijati in zadovoljevati 
svoji starosti primerne socialne in emocionalne potrebe, učiti se osebne in socialne 
odgovornosti za svoje obnašanje in ravnanje ter spoznavati posledice neustrezno usmerjene 
nadarjenosti. (Bezič idr., 1998) 

Danes ima šola na voljo tri sisteme diferenciacij: 

- zunanja diferenciacija, 
- notranja diferenciacija, 
- fleksibilna diferenciacija. 

ZUNANJA DIFERENCIACIJA 

Drugače jo poimenujemo tudi nivojski pouk. To je diferenciacija, kjer so učenci ločeni v 
posamezne skupine glede na nivo znanja. Skupine določajo različne ravni znanja. Pouk 
poteka tako, da so vse ure namenjene izvajanju v učnih skupinah in se dosegajo cilji in 
standardi znanja, seveda v skladu z učnim načrtom. Ta diferenciacija v osnovni šoli ni 
zaželena, ker nadarjene učence prezgodaj popolnoma in trajno ločuje od drugih učencev, v 
ločenih učilnicah.  

Zunanja diferenciacija je bila zelo značilna za realni socializem, vendar so mnogi to 
odklanjali že v tistem času. Najbolj znan je bil ruski fizik P. Kapica, ki je ta sistem odklanjal s 
prispodobo, da nadarjene učence kot nujno potrebno »dragoceno kri« ločujejo od preostalih. 
Zagovorniki pa so trdili, da je za nadarjene ta sistem diferenciacije najbolj optimalen. Med 
prednostmi omenjajo predvsem prilagajanje celotne učne vsebine nadarjenim, bolj racionalno 
izrabljen učni čas, boljši odnos do učenja, preprostejšo in gospodarnejšo organizacijo pouka, 
druženje nadarjenih s sebi enakimi itd. Prednosti, ki jih omenjajo, pa so večplastne, saj ljudi 
še bolj socialno razslojujejo, čeprav bi moralo obvezno šolstvo ravno to omiliti. Trajno 
ločevanje nadarjenih pa tudi ne vpliva dobro na osebnostni in socialni razvoj. Ločeni učenci 
hitro postanejo voditeljski, so individualisti in egoisti. Ločevanje povzroča tudi veliko 
razvojno negativnih posledic pri učencih, ki niso nadarjeni. (Bezič idr., 1998) 

NOTRANJA DIFERENCIACIJA 

Poteka v heterogenih učnih skupinah, kjer so nadarjeni učenci deležni posebne skrbi, ne da bi 
bili z ostalimi učenci časovno in prostorsko ločeni. Učitelj delo organizira tako, da vsak 
učenec glede na svoje zmožnosti dosega ustrezne cilje in standarde znanja glede na učni načrt.  

Najpogostejše oblike notranje diferenciacije so: individualni in skupinski pouk, pritegovanje 
nadarjenih v učno pomoč sošolcem in učiteljem, vpletanje zahtevnejše snovi in nalog, 
posebne domače zaposlitve, svetovanje literature in drugih učnih sredstev samostojnega 
učenja, sistematično učno in osebnostno svetovanje, dodatni učitelj v razredu itd.  
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Notranja diferenciacija je značilnejša za razredno stopnjo, na predmetni stopnji pa se prepleta 
s fleksibilno diferenciacijo. (Bezič idr., 1998) 

FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA 

Tudi pri fleksibilni diferenciaciji so nadarjeni učenci deležni posebne skrbi, vendar z nekaj 
spremembami. Ima tudi nekaj značilnosti zunanje diferenciacije, saj so nadarjeni učenci 
občasno ločeni od ostalih, in sicer največ eno četrtino ur predmeta. Skupine so sestavljene 
glede na nivoje. V prvi skupini samo utrjujejo, da učenci dosežejo minimalne cilje, v drugi 
skupini utrjujejo tako, da učenci dosežejo temeljne standarde, v tretji skupini pa snov utrjujejo 
tako, da učenci dosegajo najvišje standarde znanja v skladu z učnim načrtom. Nadarjeni 
učenci so v tretji skupini in so jim prilagojeni zahtevnejši učni cilji, vsebine, oblike in metode 
dela. Poleg tega pa se vključujejo tudi v različne interesne dejavnosti, timski pouk in v 
individualno predpisane učne programe. (Bezič idr., 1998) 

ZUNAJŠOLSKE OBLIKE  

Zunajšolske oblike je sicer zelo težko ločiti od šole, vendar jih ločujejo organizacija in 
finance. Pogoste zunajšolske oblike so različne ekskurzije za nadarjene učence in starše, 
nekajdnevni kampi, počitniški tečaji, ki jih po navadi starši financirajo sami. V sodelovanju s 
šolo in starši so nastale tudi razne zunajšolske ustanove, ki ponujajo glasbene, baletne, 
likovne in druge programe. Tam nastajajo mnoge specializirane dejavnosti za nadarjene, npr. 
mladina raziskuje, regionalna in državna tekmovanja, mladina muzicira, mladina trenira za 
olimpijado … (Bezič idr., 1998) 

1.6. NADARJENOST IN DRUŽINSKA VZGOJA  

Različne študije kažejo, da so v razvoju dosegli največji uspeh in napredek tisti otroci, ki so 
imeli v družini ugodno čustveno podporo staršev, ki naj bi jo imel vsak otrok. Ta čustvena 
podpora staršev je ozračje varnosti brez bojazni, skrbi in konfliktov. Pomembne vrednote so 
odkritost, razumevanje, prijaznost, življenjska radost. Le-te so neprecenljive za otroka v 
družini in za popolno uresničitev potencialnih sposobnosti. V taki družini se otrok počuti 
sposobnega in dejavnega, na svojo družino pa se lahko zanese ne glede na svoj uspeh ali 
neuspeh. (Ferbežer idr., 2008) 

Suzana Težak (2008) navaja, da »starši svoje otroke spodbujajo k odgovornosti, jih 
navdušujejo za učenje nasploh in znajo prisluhniti osnovnim psihološkim in socialnim 
potrebam otroka po varnosti, ljubezni, igri, prostem času, druženju, raziskovanju novih 
dejavnosti in možnosti, da sami odločajo o nekaterih stvareh v procesu odraščanja.« 

Zelo pomembno pa je, da upoštevamo posebnosti vsakega otroka, okoliščine in razvojno 
stopnjo otroka.  

Nadarjenim otrokom lahko najbolje pomagamo tako, da jih vodimo skozi proces 
samovrednotenja in samousmerjanja, da se bodo lahko razvili v odgovorno in učinkovito 
osebnost. Starši morajo svojega otroka jemati resno, morajo ga poslušati, razpravljati z njim o 
njegovih rezultatih, vendar pa ga ne smejo prekinjati in razvrednotiti. (Ferbežer, 2008) 

Da pa bo nadarjenost otroku v veselje, mu morajo starši pripraviti ustrezno okolje, preživeti 
pa morajo tudi ustrezen in kvaliteten čas z njim. To pomeni, da se z otrokom učijo, raziskujejo 
in se igrajo. Poskrbijo za veliko knjig in drugega čtiva v hiši, omejijo mu čas, ki ga otrok 
preživi za računalnikom in pred televizijo, oziroma ga selektivno usmerjajo. Zagotovijo mu 
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več možnosti za poglobitev v tista področja, ki ga zanimajo, ali pa delajo z njim na višji 
zahtevnostni ravni. (Ferbežer idr., 2008) 

1.7. PROBLEMI, S KATERIMI SE SREČUJEJO NADARJENI UČENCI  

George (1997) je v svojem delu Nadarjen otrok kot izziv izpostavil učno neuspešnost 
nadarjenih učencev, katerih šolski uspeh je nižji od dejanskih sposobnosti. Do učne 
neuspešnosti lahko pride zaradi hudih psiholoških pritiskov v šoli in doma. George (1997) 
označi kot najpomembnejšo značilnost slabo samopodobo, iz katere posredno izvirajo vse 
druge težave, ki vodijo v izogibanje akademskim nalogam, posledice tega pa so slabe učne 
navade, »luknje« v znanju, nesprejemanje vrstnikov in pomanjkanje zbranosti v šoli. 
Rimmova (1989, v George, 1997) postavlja v ospredje sodelovanje šole in družine, ki je 
pomembna vez za odpravo učne neuspešnosti. Najbolj pomembno pa je, da je otrok deležen 
potrpljenja staršev in učiteljev, posvečanja in iskrene podpore.  

Pri učno neuspešnih nadarjenih učencih pogosto najdemo naslednje značilnosti (Koncept …, 
1999): 

• nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, 
• strah pred spraševanjem, 
• nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, 
• nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, 
• neuspešna motivacija z običajnimi spodbudami, 
• slaba pozornost, 
• hiperaktivnost, 
• čustvena in socialna nezrelost. 

Ferbežer (2008) izpostavlja socialno-čustveno področje, za katero meni, da je najbolj 
občutljivo. Drugačnost oziroma nadarjenost lahko povzroči med drugim večjo občutljivost za 
reševanje problemov z drugimi otroki, za stališča do predsodkov o nadarjenosti, za nerealna 
pričakovanja glede njihovega vedenja, večjo občutljivost za storilnostne napake, pritiske za 
prilagajanje, za stalne pohvale, graje in težave v navezovanju prijateljskih odnosov.  

Višji kot je nivo nadarjenosti, večja je razlika od povprečja in z več problemi in psihološkimi 
pritiski se lahko sreča nadarjen otrok. (Ferbežer, 2008) 

Nadarjen otrok lahko izkusi dve vrsti pritiskov glede na: 

• notranje potrebe in osebne želje, 
• zahteve in odgovore okolja, v katerem živi. 

 

»Slabo prilagojeni so tisti nadarjeni otroci, ki trpijo za bojaznijo in napetostjo, ki izhajata iz 
konflikta med osebnimi potrebami in potrebami okolja.« (Ferbežer, 2008, str. 27) 
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2. NADARJENI UČENCI PRI DRUŽBOSLOVJU 
 

Družboslovje je »spoznavanje razmerja med posameznikom, družbo in naravnim okoljem. Pri 
tem gre za spoznavanje in vrednotenje okolja (družbenega, kulturnega in naravnega), in sicer 
v vseh njegovih sestavinah ter interakcijah, soodvisnostih med temi sestavinami.« (Budnar 
idr., 2011)  

V učnem načrtu za družbo, ki zajema 4. in 5. razred devetletne osnovne šole, je družba 
predmet, ki zajema širok spekter ciljev s področja geografije, zgodovine, sociologije, 
zgodovine, etnologije, psihologije, ekonomije, politike, etike, estetike, ekologije idr. (Budnar 
idr., 2011) 

Sam predmet je nadgradnja in razširitev ciljev, vsebin in dejavnosti, ki so jih učenci pridobili 
pri predmetu spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu. Sama nadgradnja spoznanj pa se 
nadaljuje tudi naprej, vse do 9. razreda, pri predmetih zgodovina, geografija, gospodinjstvo in 
državljanska vzgoja in etika. (Budnar idr., 2011) 

Geografija je veda, ki razvija veščine, sposobnosti in uporabnosti razumevanja in prepletanje 
naravnih in družbenih značilnosti procesov, pojavov ter značilnosti pokrajin. Zgodovina pa je 
veda, s katero razvijamo kompleksno zgodovinsko mišljenje izhajajoč iz vzročno-
posledičnega razumevanja preteklosti in kritičnega ter realnega presojanja sedanjosti in 
razmišljanja o prihodnosti. Obe vedi nam dajeta velike možnosti za razvijanje nadarjenosti na 
družboslovnem področju.« (Lilek, 2012)  

V učnem načrtu za geografijo je zapisano, da je predmet v osnovno šolo umeščen zato, da 
»pomaga pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti, s katerimi se učenec lahko orientira in 
razume ožje in širše življenjsko okolje, in da ga vzgaja v pravilnem vrednotenju in 
spoštovanju okolja, s čimer si pridobi tudi odnos do narave, sebe, sočloveka in družbe«. 
(Kolnik, idr., 2011) 

Nadarjeni učenci pri družboslovnih temah pogosto kažejo široko znanje, temu pravimo, da so 
razgledani, ali pa imajo o posameznih temah zelo poglobljeno znanje. Ti učenci zato lahko 
dosegajo višje cilje in so zmožni pri pouku delati na višjem nivoju od zapisanih učnih ciljev in 
standardov znanja. Nekateri učenci imajo boljšo orientacijo v dejanskem času, kar jim 
omogoča boljše načrtovanje dejavnosti preko dneva, boljše načrtovanje učenja, več prostega 
časa oz. več različnih dejavnosti. Po drugi strani pa se lahko zatopijo v dejavnost, ki jih 
zanima, in tako izgubijo občutek za čas. Akademsko nadarjeni učenci pogosto z lahkoto 
berejo različne časovne trakove, preglednice, sheme, miselne vzorce in so jim v pomoč pri 
učenju. (Umek, 2012) Temeljno izhodišče je poznavanje značilnosti in lastnosti nadarjenih 
učencev in upoštevanje le-teh pri individualizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa. (Lilek, 
2012) 

Pri družboslovju lahko prepoznamo nadpovprečne prostorske sposobnosti v primarnem makro 
okolju v vsakodnevnem življenju in v sekundarnih prostorih, kot so prostorske predstave o 
Sloveniji in svetu itd. (Umek, 2012) Geografija s svojo kompleksnostjo in prepletanjem 
naravnih in družbenih značilnosti, pojavov in zakonitosti nudi v procesu vzgoje in 
izobraževanja velike možnosti za razvoj nadarjenosti učencev na različnih nivojih, če pa 
vključimo še medpredmetno povezanost z drugimi področji, je rezultat naših prizadevanj za 
razvoj nadarjenosti lahko še uspešnejši. (Lilek, 2012)  
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Učitelji morajo biti pozorni pri tem, kako dobro prepoznavajo domačo in šolsko okolico, kako 
locirajo v njej znane točke, kako podrobno pripovedujejo o potovanjih, opisujejo poti in 
obiskane pokrajine. Poznavanje številnih podatkov in podrobnosti še ne pomeni, da je učenec 
nadarjen, omogoča pa raznovrstnejše dejavnosti na višjih nivojih mišljenja. (Umek, 2012) 

Lilek (2012) našteva tudi nekatere oblike, ki nudijo možnost za razvoj nadarjenosti pri 
učencih na področju družboslovja: 

• terensko delo, 
• oblikovanje in predstavitev referatov, 
• oblikovanje in predstavitev zapisanega poročila, 
• turistično vodenje po določenem območju, 
• izdelava projekcij prihodnjega razvoja na podlagi različnih virov, 
• uporaba različnih gradiv kot vir za pridobivanje vseživljenjskega znanja in razvijanje 

različnih spretnosti, sposobnosti in veščin, 
• igranje vlog, 
• dramatizacija, 
• izvedba okrogle mize. 

Nadarjeni učenci na področju geografije izkazujejo naslednje značilnosti vedenja (Lilek, 
2012): 

• Jasno razumejo koncepte in jih v pravilnem zaporedju prenesejo v nove situacije, jih 
interpretirajo, razvijajo hipoteze, zaključujejo in rešitve umestijo v dane situacije, 
razumejo geografske ideje ter jih uspešno aplicirajo v realne situacije. 

• Uspešno pisno in ustno izražanje. Izražajo in uporabijo znanje, ideje in razumevanje 
na način, ki ga zahtevata naloga in občinstvo (pisanje pisem, poročil, predstavitev dela 
skupin). Naučijo se specifični besednjak predmeta in ga uporabljajo natančno, vestno. 
Sposobni so razložiti pomen besed. 

• Razmišljajo logično, vzročno-posledično z argumentacijo, izkazujejo možnost 
manipuliranja z abstraktnimi simboli in prepoznavajo možnosti ter zaporedja za 
reševanje geografskih problemov. Uporabljajo in aplicirajo matematična znanja in 
formule. 

• Poistovetijo se z geografskimi vprašanji in izgradijo zaporedje raziskovanja. 
Razumejo in so sposobni razložiti kompleksne zveze med procesi. 

• Uživajo v uporabi kartografije, zemljevidov, grafov, diagramov in drugih vizualnih 
metod za predstavitev informacij. Sposobni so uporabiti satelitske posnetke in 
zemljevide različnih vsebin in meril. 

• Zanesljivo in aktivno prispevajo v manj formalnih oblikah pouka (terensko delo, igra 
vlog). 

• Spretno poročajo, izkazujejo sposobnost vodenja, ocenjevanja in sprejemanja mnenja, 
videnja in razmišljanja drugih, pripravljeni so deliti svoje znanje in razumevanje z 
drugimi. 

• Imajo razvitejši sistem vrednot za razumevanje razlik med ljudmi in odnosa do okolja 
kot večina vrstnikov njihove starosti. 

• Imajo obsežno splošno znanje o svetu. 
• Medpredmetno povezujejo. 
• Kreativno in izvirno razmišljajo ter nakazujejo izvirne rešitve problema. 
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Skrb za nadarjene učence pri družboslovju je prav tako zelo pomembna kot pri drugih 
predmetih v šoli. Zato lahko nadarjene učence vpeljemo v različne aktivnosti, ki vodijo 
učence do končnega cilja. Izbor možnosti je odvisen od nadarjenosti, ki jo pri učencu 
zaznamo. 

Nekaj možnosti (Lilek, 2008): 

• terensko delo, 
• oblikovanje zaključkov na podlagi uporabe različnih virov (časopis, literatura, 

internet, grafični prikazi …), 
• izdelava slikovnega in filmskega gradiva, 
• izdelava in predstavitev referatov, 
• izdelava in predstavitev raziskovalnih nalog, 
• sestavljanje miselnega vzorca, 
• reševanje in sestavljanje ugank, 
• igra vlog, kvizi, 
• obisk in sodelovanje z ustanovami izven šole,  
• vodenje po okolici, 
• urejanje razstav.  

 

2.1. GEOGRAFSKA TEKMOVANJA IN NADARJENI  

V okvir priprave na tekmovanje sodi doseganje najvišjih ciljev vzgojno-izobraževalnega 
procesa, to je usposobiti učenca za samostojno miselno delo in ustvarjalnost nasploh. Metode 
dela so tiste, ki jim dajemo pri pripravah na tekmovanje največji poudarek. Pri tem pa se 
odražajo področja nadarjenosti učencev na področju naravoslovja in družboslovja v 
geografski kompleksni povezanosti. (Lilek, 2012) 

Cilji geografskega tekmovanja (Lilek, 2012): 

• razširjanje znanj predmetnega področja geografije z vsebinami in učnimi aktivnostmi, 
ki v celoti niso vključene v učne načrte predmeta; 

• poglabljanje znanj predmetnega področja geografije z vsebinami in učnimi 
aktivnostmi, ki so vključene v učne načrte predmeta; 

• poglabljanje inovativnih znanj in veščin; 
• popularizacija geografije; 
• primerjanje znanja med učenci; 
• popularizacija znanja; 
• odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za raziskovanje pokrajine; 
• spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij; 
• uveljavljanje novih pristopov v pouku geografije. 

Pomembna je tudi organizacija tekmovanja. Mentorji najprej izvedejo tekmovanje na šolski 
ravni, ki na podlagi dosežkov ponudi možnost oblikovanja ekipe za območno tekmovanje. 
Zmagovalci območnega se uvrstijo na državno tekmovanje. (Lilek, 2012) 

Člani ekipe hkrati tekmujejo kot skupina in posamezno, njihovi dosežki pa pomembno 
vplivajo na končni rezultat ekipe. Ekipe opravljajo specifične geografsko kompleksne naloge 
na določenem terenu, medtem ko isti posamezniki, ki sestavljajo ekipo, rešujejo tudi pisni 
preizkus v učilnici. (Lilek, 2012) 
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2.2. STANDARDI ZNANJA IZ DRUŽBE 5. RAZREDA IN GEOGRAFIJE 9. 
RAZREDA 

Pri raziskovanju empiričnega dela smo se osredinili na standarde znanja oziroma cilje družbe 
v 5. razredu in na standarde znanja iz geografije v 9. razredu. Razdelili smo jih na standarde 
znanja, ki se ponovijo oziroma se nadgradijo, in standarde znanja, ki se v 9. razredu pri 
geografiji zahtevajo dodatno. Osredinili smo se le na cilje, ki so povezani s poznavanjem 
geografije Slovenije. Standarde znanja smo povzeli po učnih načrtih iz l. 2011 za predmet 
družba in predmet geografija. 

1CILJI OZIROMA STANDARDI ZNANJA 5. RAZREDA, KI SE SKLADAJO OZIROMA 
NADGRADIJO V 9. RAZREDU  

Učenec:  

DRUŽBA 5. RAZRED GEOGRAFIJA 9. RAZRED 

• zna določiti glavne strani neba, • razume geografske procese na 
lokalni, regionalni in planetarni ravni, 

• pozna sestavine zemljevida, • nariše oziroma izdela različne vrste 
preprostejših zemljevidov z uporabo 
dogovorjenih topografskih znakov, 

• se orientira v načrtih, skicah in z 
zemljevidi domačega kraja/domače 
pokrajine, 

 

• prebere različne tematske in splošne 
zemljevide v tiskani in digitalni 
obliki, 

• se orientira na različnih zemljevidih 
(po stopinjski mreži in pri lociranju in 
iskanju različnih pokrajin, mest, rek 
ipd.), 

• na zemljevidu zna pokazati lego 
Slovenije na zemljevidu Evrope in na 
globusu, naravne enote Slovenije, 
največja mesta, reke idr., kje živijo 
Slovenci v zamejstvu in po svetu ter 
manjšine v Sloveniji, 

• na podlagi zapisa GIS poišče 
slovensko mesto na zemljevidu, 

• našteje vseh pet naravnogeografskih 
enot Slovenije in jih pokaže na  
zemljevidu, 

                                                           
1 Budnar, M., Kerin, M., Raztresen, M., Mirt, G. (2011) Učni načrt: Družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS 

za šolstvo. 

Kolnik, K., Otič, M., Cunder, K., Oršič, T., Lilek, D. (2011). Učni načrt: Geografija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: 

Zavod RS za šolstvo. 
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• razloži vzroke za dvojezični ozemlji v 
Sloveniji in pojasni pomen varovanja 
narodnih skupnosti in narodnih 
manjšin, 

 

• zna skicirati preproste zemljevide, • nariše oziroma izdela različne vrste 
preprostejših zemljevidov z uporabo 
dogovorjenih topografskih znakov, 

• zna uporabiti strategije za 
spoznavanje kraja/pokrajin 
(orientacija, terensko delo, 
raziskovanje, delo z različnimi 
zemljevidi, uporaba informacijske 
tehnologije), 

• na podlagi zapisa GIS poišče 
slovensko mesto na zemljevidu, 

• načrtuje, se pripravi, izvede in napiše 
poročilo o terenskem delu, 

• zna opisati nekatere značilnosti 
domačega kraja, 

• pozna temeljne značilnosti domačega 
kraja, Slovenije, Evrope in drugih 
celin oziroma pokrajin sveta, 

• zna opisati varne in manj varne poti v 
šolo za pešce in kolesarje, 

/ 

• zna opisati nekaj naravnih, družbenih 
in kulturnih značilnosti domače 
pokrajine, 

• opiše naravne in družbene razmere 
domačega kraja in opazi ter prepozna 
krajevne značilnosti, 

• pojasni, zakaj in kako se v pokrajini 
dogajajo spremembe in kako vplivajo 
na njen razvoj, 

• zna opisati nekaj naravnih, družbenih 
in kulturnih značilnosti naravnih enot 
Slovenije ter jih primerjati med seboj, 

• ob zemljevidu utemelji vzroke za 
gostejšo in redkejšo poseljenost 
posameznih delov Slovenije, 

• našteje nekaj slovenskih pokrajinskih 
tipičnosti, 

• opiše razlike med 
naravnogeografskimi enotami 
Slovenije, 

• razloži po dve geografski razliki med 
naravnogeografskimi enotami 
Slovenije, opiše geografsko lego, 
gospodarski in politični položaj 
Slovenije v Evropi in EU, 

• za izbrano pokrajino opiše temeljne 
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geografske značilnosti (podnebje, 
kamnine, prst, vodovje, površje, 
kmetijstvo, industrija, promet, 
prebivalstvo, okoljska vprašanja in 
druge geografske prvine) in izpostavi 
posebnosti, s poudarkom na domači 
pokrajini, 

• zna ob primeru razložiti vpliv človeka 
na spreminjanje narave, 

• našteje tri oblike ogrožanja okolja v 
Sloveniji, razloži vzroke zanje in 
predlaga ukrepe za njihovo reševanje, 

• razloži vpliv človekovih dejavnosti na 
spremembe v pokrajini, 

• razume sonaravni razvoj in 
odgovornost za ohranjanje ustreznih 
življenjskih razmer za prihodnje 
generacije in se tako tudi ravna, 

• zna ob primeru vrednotiti človekove 
posege v okolje z vidika trajnostnega 
razvoja in ohranjanja naravne in 
kulturne dediščine. 

• kritično presoja vpliv ljudi na 
trajnostni razvoj pokrajine, 

• kritično ovrednoti vire in dokaze in 
predstavi argumente in učinkovite ter 
točne in dobro podprte sklepe, 

• razloži svojo vlogo in vlogo drugih 
pri zagotavljanju trajnostnega 
razvoja. 

 

2CILJI OZIROMA STANDARDI ZNANJA, KI SE V 9. RAZREDU PRI GEOGRAFIJI ŠE 
DODATNO PRIČAKUJEJO OD UČENCEV  

Učenec: 

• pokaže znanje, spretnosti, razumevanje in uporabo geografskih procesov na lokalni, 
regionalni in planetarni ravni, 

• razume, da sta človek in predelava hrane odvisna od narave, 

• ima vedenje o prostoru na različnih ravneh: pozna, razume ter vrednoti pojave in 
procese z zmožnostjo njihove prostorsko-kronološke ureditve, 

                                                           
2 Budnar, M., Kerin, M., Raztresen, M., Mirt, G. (2011) Učni načrt: Družba. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS 

za šolstvo. 

Kolnik, K., Otič, M., Cunder, K., Oršič, T., Lilek, D. (2011). Učni načrt: Geografija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: 

Zavod RS za šolstvo. 
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• razloži in utemelji podlage za svoja opazovanja in vrednotenje pokrajinskih 
značilnosti na lokalni, regionalni in planetarni ravni, 

• opiše pomen varovanja naravne in kulturne dediščine, 

• pozna in uporabi različne geografske spretnosti in veščine za uspešno analizo in 
sintezo različnih virov informacij, 

• celostno razloži povezave med naravnimi in družbenimi procesi, 

• pozna in pravilno uporabi geografsko terminologijo, 

• se orientira v naravi in pri tem uporabi več ustreznih pripomočkov (zemljevid, kompas 
in veščine orientiranja z drugimi naravnimi znaki), 

• z zemljevidi načrtuje pohod, izlet, šolsko ekskurzijo, 

• pozna in razume specifičnosti razvoja na določenem območju (prostorska in časovna 
razsežnost razvoja pokrajinotvornih dejavnikov in procesov na določenem območju), 

• pozna, razume in vrednoti različnost naravnih, družbenoekonomskih in kulturnih 
sistemov, 

• kritično ovrednoti prostorsko razmestitev pojavov in njihovih protislovij, 

• razume najpomembnejše naravno- in družbenogeografske pojave in procese ter 
njihovo sovplivanje. 

Po pregledu ciljev oziroma standardov znanja ugotovimo, da so naknadno dodani standardi 
znanja v 9. razredu standardi, ki zahtevajo višje nivoje mišljenja. Ostali standardi znanja, ki se 
pojavljajo že v 5. razredu, pri družbi, pa so v 9. razredu nadgrajeni na način, da od učencev 
zahtevajo nadgradnjo znanja, ki so ga pridobili pri družbi v 5. razredu in v vseh naslednjih do 
9. razreda. 

 

3. BLOOMOVA IN ANDERSONOVA TAKSONOMIJA UČNIH CILJEV 
 

3.1. BLOOMOVA TAKSONOMIJA UČNIH CILJEV 

Bloomova taksonomija vzgojno-izobraževalnih ciljev že desetletja vpliva na kurikularno 
načrtovanje in sisteme preverjanja ter ocenjevanja znanja. Taksonomijo je izdelala skupina 
ljudi, in sicer Bloom, poleg njega pa še Engelhart, Furst, Hill in Krathwohl. Začela je nastajati 
ob koncu štiridesetih let prejšnjega stoletja, leta 1956 pa je bila objavljena v knjigi. Avtorji so 
razlikovali med tremi področji vedenja: spoznavnim, čustvenim in psihomotoričnim. (Justin, 
2008) 

Avtorji so bili prepričani, da je mogoče »načrtno vplivati na mišljenje, čustvovanje in 
delovanje učencev«. (Justin, 2008) Taksonomijo sestavljajo opisi vedenja učencev, ki so 
»želeni«, opisi pa so sestavljeni iz glagolov delovanja.  

Spoznavno področje vzgoje in izobraževanja so razdelili na dve ožji področji, in sicer prvo, to 
je »priklicevanje in prepoznavanje znanja«, ter drugo, to je »razvoj sposobnosti in veščin«. 
Pod prvo ožje področje spada v celoti le prvi od šestih razredov spoznavnega procesa, ostalih 
pet razredov pa spada v drugo ožje področje. (Justin, 2008) 

Celotna taksonomija obsega šest razredov spoznavnega vedenja (Justin, 2008): 
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- znanje, 
- razumevanje, 
- uporaba, 
- analiza, 
- sinteza, 
- evalvacija. 

Avtorji so ob vsakem razredu navedli tudi vrsto nalog, ki naj bi služile merjenju sposobnosti 
učencev.  

Značilnost Bloomove taksonomije je, da je vsak naslednji razred kompleksnejši od 
predhodnega, hkrati pa predhodne razrede vključuje in jim nekaj dodaja. 

Prav zaradi svoje kompleksnosti smo jo dodali k našemu raziskovanju nadarjenih, saj z 
Bloomovo taksonomijo učnih ciljev preverjamo višje nivoje mišljenja učencev in s tem tudi 
znanje, ki so ga učenci pridobili sami in je del njihove splošne razgledanosti.  

3.2. ANDERSONOVA TAKSONOMIJA 

Andersonova taksonomija je revidirana Bloomova taksonomija. To pomeni, da so jo želeli 
izboljšati, narediti jasnejšo. Zato so prvotno Bloomovo taksonomijo spremenili iz 
enodimenzionalne v dvodimenzionalno. Ti dve dimenziji sta spoznavni proces in znanje.  

Dimenzija spoznavni proces vsebuje šest kategorij: spomniti se, razumeti, uporabiti, 
analizirati, ovrednotiti in ustvariti. Pri Andersonovi taksonomiji smatramo razumevanje za 
spoznavno kompleksnejše kot zapomnitev, uporabo za spoznavno kompleksnejše kot 
razumevanje itd. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

Dimenzija znanja vsebuje štiri kategorije: faktografsko, konceptualno, proceduralno in 
metakognitivno. Te kategorije se nahajajo na kontinuumu od konkretnega (faktografsko) do 
abstraktnega (metakognitivno). Kategoriji konceptualno in proceduralno se prekrivata z 
vidika abstraktnosti, pri čemer je proceduralno znanje nekoliko konkretnejše kot večina 
konceptualnega znanja, ki je v glavnem abstraktno. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

PRIMER: 

Cilj: »Učenec zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti naravnih enot 
Slovenije ter jih primerjati med seboj.« 

… opisati, primerjati … = spoznavni proces  

Glagol je povezan s kategorijo analizirati v dimenziji spoznavni procesi. 

… naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti naravnih enot Slovenije .... = znanje 

Samostalniške fraze nakazujejo želeno vrsto znanja in spadajo v konceptualno znanje.  

3.2.1. VSEBINA ALI ZNANJE 

Znanje se ves čas spreminja in razvija glede na to, kako ga znotraj neke vede sprejemajo in se 
z njim strinjajo. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

Anderson meni, da je potrebno izraz »vsebina« nadomestiti z izrazom »znanje« iz dveh 
razlogov, in sicer: vsebina predmeta je v resnici znanje, ki se razvija skozi zgodovino in je 
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podvrženo spremembam ter nastaja s soglasjem znotraj neke vede, drugi razlog pa je potreba 
po tem, da ločujemo vsebino predmeta neke akademske vede od gradiva, v katerega je ta 
vsebina umeščena. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

3.2.2. VEDENJE ALI SPOZNAVNI PROCESI 

Avtorji so pojem »vedenje« nadomestili s pojmom »spoznavni procesi«, da bi se izognili 
zmedi z behaviorizmom in Taylerjevo izbiro termina, ki naj ne bi bila najbolj posrečena 
izbira. Pojma so zamenjali, ker sta postali kognitivna psihologija in kognitivna znanost 
prevladujoči perspektivi v psihologiji in na področju izobraževanja. Pojem »vedenje« pa 
izhaja še iz časov behaviorizma, ko je bilo vedenje le sredstvo za doseganje želenih učinkov, 
prijemi izobraževanja pa so vključevali instrumentalno pogojevanje in oblikovanje asociacij 
stimulacija-odziv. Za razliko od glagolov (naštej, zapiši, navedi), ki so jih uporabljali v 
behaviorizmu, se pri spoznavnih procesih uporabljajo glagoli razvrsti, razloži, pripiši, ki imajo 
natanko določen pomen, v behaviorizmu pa so bili nejasni in iz njih ni bilo mogoče razbrati 
spoznavnih procesov. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

3.3.3. TAKSONOMSKA PREGLEDNICA 

Avtorji so svoj okvir predstavili kot dvodimenzionalno preglednico, ki so jo poimenovali 
taksonomska preglednica. Vrstice in stolpci preglednice vsebujejo opisane in opredeljene 
kategorije ustreznega znanja in spoznavnih procesov. Cilji vključujejo tako znanje kot 
spoznavne procese.  

 

Slika 1: Taksonomska preglednica 

ZNANJE 

Odločili so se za štiri splošne vrste znanja: 
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- faktografsko, 
- konceptualno oziroma pojmovno, 
- proceduralno, 
- metakognitivno. 

Faktografsko znanje je znanje o ločenih, izoliranih sestavinah vsebine – o »delčkih 
informacij«. Vključuje znanje o terminologiji ter o specifičnih podrobnostih in sestavinah. 

Pojmovno znanje (kot ga poimenuje B. Marentič Požarnik, Anderson ga poimenuje kot 
konceptualno znanje) je znanje o »kompleksnejših, bolj organiziranih oblikah vedenja«. 
Vključuje razvrščanje in kategoriziranje, bistvene sestavine in lastnosti oziroma načela 
delovanja, posplošitve, pa tudi teorije, modele in strukture. 

Proceduralno znanje je znanje o tem, »kako nekaj narediti«. Vsebuje znanje o veščinah in 
algoritmih, tehnikah in metodah, pa tudi znanje o kriterijih, s pomočjo katerih določimo in/ali 
utemeljimo, »kdaj nekaj narediti in kaj narediti« znotraj določenih področij in ved. 

Metakognitivno znanje je »znanje o spoznavanju na splošno, pa tudi ozaveščenost in 
poznavanje lastnega spoznavanja«. Vključuje strateško znanje o spoznavnih nalogah, 
vključno s kontekstualnim in kondicionalnim znanjem, in spoznavanje sebe. (Anderson, 
Krathwohl, 2016) 

 

Slika 2: Dimenzija znanja 

SPOZNAVNI PROCESI 

Avtorji so sestavili šest kategorij dimenzije spoznavnih procesov: 
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- spomniti se, 
- razumeti, 
- uporabiti, 
- analizirati, 
- vrednotiti, 
- ustvariti. 

 
1. Spomniti se (zapomniti si) 

Ta kategorija je uporabljena takrat, ko je cilj poučevanja spodbuditi zapomnitev predstavljene 
snovi dokaj podobno, kot je bila predstavljena. Znanje, ki temu ustreza, je lahko faktografsko, 
pojmovno, proceduralno ali metakognitivno ali pa kombinacija teh znanj. Vrednotenje učenja 
poteka s preizkusi, ki od učencev zahtevajo prepoznavanje ali priklicanje v okoliščinah, ki so 
zelo podobne tistim, v katerih so se učenci snov naučili. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

Zapomnitev je bistvenega pomena za osmišljeno učenje in reševanje problemov, saj je 
potrebna za izgraditev kompleksnejšega znanja. Ko gre za osmišljeno učenje, poskrbijo, da je 
proces spominjanja integriran v širši kontekst izgrajevanja novega znanja in reševanja novih 
problemov. Spoznavna procesa v kategoriji spomniti se sta prepoznavanje in priklicanje. 
(Anderson, Krathwohl, 2016) 

2. Razumeti 

Ko je cilj poučevanja spodbujanje transferja, se premaknemo na naslednjih pet spoznavnih 
procesov, od razumeti do ustvariti.  

Učenci razumejo, ko so sposobni izgraditi pomen iz sporočil, ki jih dobivajo pri pouku, ki so 
lahko govorna, pisna in grafična. Do razumevanja pri učencih pride, ko izgradijo povezave 
med »novim« znanjem in svojim predznanjem. Spoznavni procesi v kategoriji razumeti so: 
interpretiranje, navajanje primerov, razvrščanje, povzemanje, sklepanje, primerjanje in 
razlaga. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

3. Uporabiti 

Uporaba zahteva aplikacijo postopkov za izvedbo vaj ali za reševanje problemov, zaradi česar 
je ta proces tesno povezan s proceduralnim znanjem. Učenec že zna izvesti ustrezne postopke, 
ki so zanj že rutina, ali pa mu naloga predstavlja problem in v izhodišču ne ve, kateri postopek 
bo uporabil. Kategorija je sestavljena iz dveh spoznavnih procesov: to sta izvrševanje (ko 
naloga predstavlja le vajo) in implementiranje (ko je naloga zastavljena kot problem). Ko 
učenci rešujejo nalogo, ki je že znana (izvrševanje), vedo, katero proceduralno znanje bodo 
morali uporabiti, in izvedejo nek postopek brez razmišljanja. Ko pa gre za neznani problem, 
morajo učenci najprej razmisliti, zato je pri implementaciji potrebno najprej razumevanje na 
nivoju pojmovnega znanja, ki je prvi pogoj za uporabo proceduralnega znanja. (Anderson, 
Krathwohl, 2016) 

4. Analizirati 

Gre za razčlembo nekega gradiva na njegove sestavne dele ter ugotavljanje, kako so ti deli 
povezani med sabo in s celotno strukturo. Procesna kategorija analiziranja vključuje naslednje 
spoznavne procese: diferenciranje, organiziranje in pripisovanje. To pomeni, da so učenci 
sposobni določiti ustrezne ali pomembne delce nekega sporočila, določiti načine, kako so ti 
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delci sporočila organizirani, in razbrati namen sporočila. Analiziranje je kot uvod v 
vrednotenje in ustvarjanje. Procesne kategorije razumeti, analizirati in vrednotiti so med seboj 
povezane in se pogosto uporabljajo pri izvedbi spoznavnih procesov. (Anderson, Krathwohl, 
2016) 

5. Vrednotiti 

Avtorji opredeljujejo vrednotenje kot oblikovanje sodb ali kot presojo na temelju kriterijev in 
standardov. Najpogosteje uporabljeni kriteriji so lahko kakovost, učinkovitost in doslednost, 
ki jih določijo učenci sami ali učitelji. Vsebuje spoznavne procese preverjanja in oblikovanja 
kritike. Vsaka sodba pa ni nujno že vrednotenje, zelo pomembna je uporaba izvedbenih 
standardov z jasno določenimi kriteriji. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

6. Ustvariti  

Zahteva združevanje elementov v funkcionalno celoto. Cilji, ki jih uvrščamo v to kategorijo, 
zahtevajo od učencev pripravo nekega novega izdelka, tako da reorganizirajo določene 
elemente ali dele v vzorec in strukture, ki jim še niso bili jasno predstavljeni. Procese, ki so 
prisotni pri ustvarjanju, je potrebno uskladiti s predhodnimi izkušnjami učencev. Učiteljev 
namen v tej kategoriji mora biti naučiti učence sintetizirati neko gradivo v novo celoto, učenci 
pa morajo pri tem uporabiti svoje predznanje. Ustvarjanje je torej povezano s tremi 
spoznavnimi procesi: generiranje, načrtovanje in produciranje, saj ga lahko delimo na tri faze, 
in sicer faza reprezentacije problema, faza načrtovanja rešitve in faza izvedbe načrtovane 
rešitve. (Anderson, Krathwohl, 2016) 

Bloomova taksonomija je v Andersonovi taksonomiji doživela kar nekaj sprememb. Na videz 
je iz nje izginilo znanje, vendar je v implicitni obliki še vedno prisotno. Prva kategorija 
»spomniti se« predpostavlja neko spoznavno vsebino, znanje. Spremenila sta se peti in šesti 
razred, kjer je sintezo nadomestilo ustvarjanje, ki sta si jo avtorja zamislila kot povezovanje 
prvin na nove načine, kot ustvarjanje novega, kreativnost. Vrednotenje se je pomaknilo za 
mesto naprej, ker sta avtorja menila, da najprej ovrednotimo tisto, kar nam je dano, šele potem 
iz danih prvin ustvarimo novo sintezo. (Justin, 2008) 

4. PREVERJANJE ZNANJA 
Da pa lahko govorimo o nadarjenih na specifičnih področjih, je potrebno učence najprej 
preveriti s preizkusi znanja in ugotoviti, v kolikšni meri dosegajo standarde znanja, ki so 
zapisani v učnih načrtih. Nadarjeni učenci standarde znanja po navadi presegajo za razred, v 
katerem so, zato moramo imeti za njih postavljene višje cilje, saj lahko le tako pokažejo svoje 
znanje. 

4.1. STANDARDI ZNANJA 

V učnih načrtih, ki so bili izdelani leta 1998, so standardi znanja spadali v poglavje »Katalog 
znanja« skupaj z minimalnimi standardi znanja. Vloga standardov znanja je bila dvojna: po 
eni strani so bili kot preverljivi operativni cilji v pomoč učiteljem in so omogočali objektivno 
ocenjevanje znanja, hkrati pa so vnaprej in neodvisno od različnih okoliščin zagotavljali 
določeno raven znanja, ki jo mora vsakemu učencu nuditi program osnovnošolskega 
izobraževanja. (Štefanc, 2012) 
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V 90. letih je bila v kurikularni prenovi sprejeta odločitev, da se v učne načrte zapišejo 
standardi znanja, s čimer naj bi bilo jasno izraženo, kateri cilji so operativni in kateri so 
minimalni standardi znanja, ki učitelje zavezujejo, da jih usvojijo vsi učenci. 

V prenovljenih učnih načrtih iz leta 2011 lahko standarde znanja razumemo kot mehanizem, 
ki zagotavlja možnost udejanjanja ocenjevanja znanja kot merjenja znanja. (Štefanc, 2012)  

Standardi znanja so torej podlaga za ocenjevanje znanja. Poleg tega imajo standardi znanja 
tudi druge funkcije, in sicer »so pomembna orientacija učiteljem, ko se odločajo, katere učne 
vsebine bodo izbrali za dosego le-teh in kako poglobljeno jih bodo obravnavali  pri pouku, saj 
jih usmerjajo h konceptom, znanju, spretnostim in ravnanjem, ki so za izobraževalni program 
ključni, temeljni«. Med standardi znanja najdemo tudi minimalne standarde znanja, ki so še 
posebej pomembni za učence z učnimi težavami, saj jasno izražajo, katero znanje bi morali 
usvojiti vsi učenci. S tem pa posredno definirajo odgovornost šole in jih lahko razumemo kot 
sredstvo za preprečevanje učne neuspešnosti in osipa. (Štefanc, 2012) 

 

4.2. PREVERJANJE ZNANJA 

Zelo pomembno je, da standarde znanja upoštevamo pri sestavljanju preizkusov znanja. Sam 
postopek sestavljanja preizkusov znanja na Državnem izpitnem centru delijo v pet osnovnih 
faz: 

1. Določitev učnih ciljev oziroma standardov znanja in učnih vsebin, ki jih bomo 
preverjali s preizkusom znanja, ter določitev števila nalog v okviru vsakega 
cilja in določene vsebine. 

Pomembno je, da pri določitvi ciljev in standardov upoštevamo taksonomske ravni (npr. 
Bloomovo). Vsebine nato izberemo glede na reprezentativnost ciljev in standardov znanja, za 
število nalog pa se odločimo na podlagi pomembnosti učnih ciljev kot tudi učnih vsebin. Pri 
vsem tem pa izhajamo iz učnega načrta in s tem zagotovimo veljavnost preizkusa znanja. 
(Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli, 2005 po Žagar, 2002) 

2. Določitev deleža različnih taksonomskih ravni. 

Državna komisija je za preverjanje znanja priporočila naslednje deleže taksonomskih ravni: 
poznavanje 30 %, razumevanje in uporaba 35 %, samostojno reševanje novih problemov, 
samostojna interpretacija in vrednotenje 35 %. (Napotki za pripravo preizkusov znanja v 
osnovni šoli, 2005 po Žagar, 2002) 

3. Določitev tipa nalog. 

Tip nalog za preizkus znanja izberemo glede na učne cilje in standarde znanja, saj je za 
nekatere cilje oziroma standarde znanja primernejši en tip naloge, za drugega pa drug tip 
naloge. Naloge, ki so v preizkusih znanja najpogostejše, so izbirne naloge, naloge s krajšim 
ali obširnejšim odgovorom. (Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli, 2005 po 
Žagar, 2002) 
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4. Analiza nalog. 

Pri analizi nalog ugotavljamo težavnost, diskriminativnost in privlačnost posameznih 
odgovorov. Analizo nalog sicer lahko opravimo že prej, vendar je to zelo subjektivno in za 
samo analizo ne zadošča. Potrebno je izvesti statistično analizo odgovorov učencev. 
Težavnost ugotavljamo tako, da izračunamo odstotek učencev, ki so nalogo rešili pravilno. 
Višji kot je odstotek, lažja je naloga. Pri diskriminativnosti ugotavljamo, kako so posamezne 
naloge rešili učenci z višjimi skupnimi dosežki v primerjavi z učenci z nižjimi dosežki. 
Privlačnost možnih odgovorov pa presodimo na podlagi odstotka  učencev, ki so izbrali 
posamezne odgovore. (Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli, 2005 po Žagar, 
2002) 

5. Preverjanje merskih karakteristik preizkusa znanja. 

Najpomembnejše merske karakteristike so: veljavnost, zanesljivost, objektivnost in 
občutljivost. 

Če preizkus znanja preverja učne cilje oziroma standarde znanja, ki jih določa učni načrt, je 
vsebinsko veljaven. Zanesljivost se kaže v doslednosti izkazanih dosežkov, kar pomeni, da če 
bi učenci preizkus znanja reševali še enkrat, bi dobili enake ali podobne dosežke. Preizkus 
znanja je objektiven, če je vrednotenje odgovorov učencev objektivno. Objektivnost je najbolj 
odvisna od tipa nalog, določimo pa jo tako, da koreliramo število točk, ki so jih istim učencem 
dodelili različni ocenjevalci. In preizkus znanja je občutljiv, če vsebuje različno težke naloge. 
(Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli, 2005 po Žagar, 2002) 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

5. PROBLEM MAGISTRSKEGA DELA 
Ko govorimo o nadarjenosti v osnovni šoli, se ta najbolj poudarja le pri določenih šolskih 
predmetih, kot so matematika, slovenščina, tuji jeziki, umetnost in šport. Na področju družbe 
oziroma geografije in zgodovine ni toliko poudarkov, vendar je potrebno posvetiti posebno 
skrb tudi temu področju. Tudi pri teh predmetih lahko vsi učenci razvijejo posebne 
sposobnosti in spretnosti, s katerimi pridobivajo vseživljenjska znanja.  

Skozi raziskavo smo se osredotočili na to, ali znanje nadarjenih učencev na področju družbe 
zadostuje standardom znanja 9. razreda, ki so nadgradnja standardov znanja iz 5. razreda, 
torej kaj že znajo in kako so to znanje pridobili. 

Zanimalo nas je, ali nadarjeni učenci že dosegajo cilje/standarde znanja s področja geografije 
za 9. razred. Zanimali so nas predvsem vsebina, obseg in globina znanja na področju 
geografije Slovenije pri nadarjenih učencih v 5. razredu. Poleg tega smo raziskovali tudi, kako 
so nadarjeni učenci prišli do tega znanja in ali izhajajo iz učno spodbudnega okolja ali ne.  

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalna vprašanja: 

1. Koliko in katere standarde znanja geografije za 9. razred o Sloveniji dosegajo 
nadarjeni učenci v 5. razredu? 

2. Kako so nadarjeni učenci znanje o geografiji Slovenije pridobili? 
3. Kakšno je mnenje nadarjenih učencev o pouku družbe v 5. razredu? 

 

7. METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
Pri empiričnemu delu magistrskega dela smo uporabili opisno (deskriptivno) raziskovalno 
metodo. Uporabili smo kvantitativni in kvalitativni pristop raziskovanja, saj smo v raziskavi 
uporabili tri instrumente, in sicer preizkus znanja, vprašalnik in intervju. 

8. PREUČEVANE OSEBE 
Za pridobitev podatkov smo si izbrali majhen vzorec. Sodelovalo je 12 učencev, 6 deklic in 6 
dečkov, ki so v postopku identifikacije o nadarjenosti. Vsi učenci so iz ene šole in treh 
oddelkov 5. razreda. Vzorec je neslučajnostni in namenski, saj so bili učenci izbrani glede na 
potrebe raziskave. Nadarjeni učenci so bili izbrani na podlagi mnenja učiteljice in strinjanja 
staršev. 

9. OPIS INSTRUMENTA 
Za izvedbo raziskave smo izdelali preizkus znanja, ki je bil sestavljen iz pisnega in ustnega 
dela, ter vprašalnik.  

Preizkus znanja (Priloga 1) je sestavljalo 8 nalog. V njem so bili zajeti standardi znanja iz 
geografije za 9. razred, in sicer: 

Učenec:  

• razvija prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi in svetu, 
• se zna na nemi karti Slovenije orientirati in poiskati mesta in reke, 
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• primerja starostno in spolno sestavo prebivalstva Slovenije z državami EU in 
izbranimi državami sveta, prepozna in uporabi različne spretnosti in veščine za 
uspešno analizo in sintezo različnih virov informacij, 

• razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji in EU, 
• povezuje gospodarski razvoj in izobrazbeno strukturo prebivalstva, 
• opiše politični položaj Slovenije v Evropi in EU, 
• ovrednoti pomen trgovine za gospodarski razvoj Slovenije in njeno povezovanje v 

okviru EU, prepozna in uporabi različne spretnosti in veščine za uspešno analizo in 
sintezo različnih virov informacij, 

• kritično presoja vpliv ljudi na trajnostni razvoj pokrajine, 
• razume, kako upoštevanje trajnostnega razvoja vpliva na kakovost njegovega življenja 

in tudi na načrtovanje in gospodarjenje s pokrajino, okoljem in viri,   
• prepozna in uporabi različne spretnosti in veščine za uspešno analizo in sintezo 

različnih virov informacij. 

Želeli smo ugotoviti, katere standarde znanja iz geografije za 9. razred dosegajo nadarjeni 
učenci v 5. razredu. 

Intervju (Priloga 2), ki smo ga uporabili, je bil nestandariziran in polstrukturiran. Vprašanja so 
bila odprta. Intervjuvali smo vsakega učenca posebej, tako niso imeli vpliva drug na drugega. 
Ko smo postavili vprašanje, smo poslušali in po potrebi postavili še kakšno podvprašanje, 
vendar jim nismo želeli dati preveč podatkov, da so lahko povedali, kar so sami vedeli na to 
temo. Vse intervjuje smo snemali, pred tem smo pridobili dovoljenja staršev. Intervju je bil 
sestavljen iz vprašanj, ki so zajemala v nadaljevanju navedene standarde znanja iz geografije 
za 9. razred.  

Učenec:  

• našteje vseh 5 naravnogeografskih enot Slovenije in jih pokaže na zemljevidu, 
• našteje nekaj pokrajinskih tipičnosti, opiše razlike med naravnogeografskimi enotami, 

razloži po dve razliki med naravnogeografskimi enotami Slovenije, 
• ob zemljevidu utemelji vzroke za gostejšo in redkejšo poseljenost posameznih delov 

Slovenije, 
• opiše naravne in družbene razmere domačega kraja in opazi ter prepozna krajevne 

značilnosti, 
• razloži vzroke za dvojezični ozemlji v Sloveniji in pojasni pomen varovanja narodnih 

skupnosti in narodnih manjšin, 
• našteje tri oblike ogrožanja okolja v Sloveniji, razloži vzroke zanje in predlaga ukrepe 

za njihovo reševanje. 

Anketni vprašalnik (Priloga 3) je bil sestavljen iz odprtih, polodprtih in zaprtih vprašanj. 
Odprta vprašanja smo uporabili, ko nismo mogli predvideti odgovora že vnaprej, pri zaprtih 
vprašanjih so učenci izbirali med ponujenimi odgovori, pri polodprtih pa so imeli možnost 
izbrati odgovor ali zapisati svojega. Z odgovori na vprašalnik smo dobili vpogled v 
pridobivanje njihovega znanja in v mnenje o predmetu družba.  

10. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Zbiranje podatkov je potekalo v več načrtovanih korakih.  

Najprej smo izdelali preizkus znanja in vprašalnik, ki smo ga predhodno preverili na učencih 
5. razreda druge osnovne šole. Preizkus znanja in vprašalnik smo izdelali izključno za namene 
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raziskave, pomagali pa smo si z nalogami v delovnih zvezkih, z učbeniki in standardi znanja 
za geografijo za 9. razred. 

Nato smo stopili v stik z ravnateljem osnovne šole, na kateri smo izvedli raziskavo. Sprva je 
dogovarjanje potekalo preko telefonskega klica, nato pa smo se z njim dobili tudi osebno. 
Ravnatelj je sam stopil v stik s tremi učiteljicami 5. razreda, predlagal vodjo in nam sporočil 
kontakt le-te.  

Učiteljice so izbrale učence, ki so v postopku identifikacije, nato pa smo se z vodjo učiteljic 
dogovorili za termin izvedbe preizkusa znanja in vprašalnika. 

Pred izvedbo smo od učencev pridobili soglasja staršev o sodelovanju njihovih otrok v 
raziskavi in snemanju ustnega dela preizkusa znanja. Pri sodelovanju s starši so nam 
pomagale tako učiteljice kot tudi ravnatelj. 

Učiteljice so se dogovorile za dve šolski uri, pri katerih so bili prisotni vsi izbrani učenci, da 
smo lahko izvedli preizkus znanja. Reševanje preizkusa znanja je trajalo eno šolsko uro, 
nekateri so preizkus rešili prej, drugim smo dali na voljo pet dodatnih minut. Ko so učenci 
rešili preizkus znanja in vprašalnik, so odšli v svoje razrede, mi pa smo jih postopoma klicali 
nazaj v razred na ustni del preizkusa znanja. Učenci so bili pri ustnem delu preizkusa znanja v 
učilnici z nami sami, tako da se med sabo niso poslušali. Ustni del preizkusa znanja je trajal 
povprečno sedem minut, mi pa smo ga snemali. 

11. OBDELAVA PODATKOV 
Standarde znanja smo razdelili na podcilje, s katerimi smo preverjali, ali nadarjeni učenci v 
preizkusu znanja pri nalogah ta standard znanja dosegajo, delno dosegajo ali ga ne dosegajo. 
Ker smo standard znanja razdelili, smo lahko na koncu ugotovili, ali nadarjeni učenci 
dosegajo celoten standard znanja. Pri ustnem delu je ena naloga predstavljala en standard 
znanja iz geografije. Ustni del preizkusa znanja smo večkrat poslušali in preverili, ali so 
dosegli standarde znanja iz geografije za 9. razred. 

Vprašalnike smo natančno pregledali in jih povzeli. Povzetke smo večkrat prebrali, preučili in 
podatke kodirali, analizirali in oblikovali ugotovitve.  

Glede na raziskovalna vprašanja smo podatke uredili, prikazali, analizirali in interpretirali 
ugotovitve. Pri prvem raziskovalnem vprašanju (Koliko in katere standarde znanja za 9. 
razred o Sloveniji dosegajo učenci?) smo podatke zbrali s pisnim in ustnim preizkusom 
znanja, odgovore smo kvalitativno analizirali ter jih točkovali zaradi primerjave med učenci. 
Za drugi dve raziskovalni vprašanji (Kako so nadarjeni učenci znanje o geografiji pridobili? in 
Kakšno je mnenje nadarjenih o pouku družbe?) smo podatke zbrali s pomočjo vprašalnika, ga 
kvalitativno analizirali in interpretirali. 

12. REZULTATI Z RAZLAGO  
Rezultate smo najprej prikazali in analizirali po posameznih nalogah preverjanja znanja in 
nato po učencih ter s tem odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje. Na drugo in tretje 
raziskovalno vprašanje pa smo odgovorili z ugotovitvami na osnovi analize vprašalnika, ki so 
ga rešili učenci po koncu preizkusa znanja. 

12.1. Analiza rešitev nalog na preizkusu znanja 

Vsaka naloga ima določen cilj in podcilje, ki so jih učenci z reševanjem nalog skušali doseči. 
Glede na cilje posameznih nalog smo preverili uspešnost reševanja in ali so učenci cilj 
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dosegli. Cilje smo ocenjevali s tremi stopnjami, in sicer »dosega, delno dosega in ne dosega«. 
S prikazom uspešnosti reševanja vseh nalog smo odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje.  

 

Prva naloga 

Prva naloga je bila sestavljena iz neme karte Slovenije in dveh navodil: 

a) Na zemljevidu z rdečo barvico označi državno mejo z Italijo in z modro barvico državno 
mejo s Hrvaško.  

b) Razvrsti sosednje države glede na dolžino državne meje, ki jo ima Slovenija s posamezno 
državo. Prični s tisto, s katero imamo najdaljšo državno mejo.  

Naloga delno preverja standard znanja iz geografije za 9. razred, ki pravi, da učenec razvija 
prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi in svetu. Standarda znanja, ki ju morajo učenci v 5. 
razredu doseči, sta, da se učenec orientira v načrtih, skicah in z zemljevidi domačega 
kraja/pokrajine in da na zemljevidu zna pokazati lego Slovenije na zemljevidu Evrope, na 
globusu, naravne enote Slovenije, največja mesta, reke itd., kje živijo Slovenci v zamejstvu in 
po svetu ter manjšine v Sloveniji. Pri standardih znanja za 5. razred niso omenjene sosednje 
države Slovenije, prav tako ne državne meje in njene dolžine. Globalni cilj za 5. razred je, da 
se učenci orientirajo z različnimi zemljevidi.  

Cilja naloge sta bila, da učenec ustrezno pobarva meje s sosednjima državama in sosednje 
države razvrsti glede na dolžino meje. Cilj naloge so dosegli učenci, ki so imeli celotno 
nalogo rešeno pravilno, delno so dosegli cilj učenci, ki so naredili eno ali dve napaki, cilja pa 
niso dosegli učenci, ki so naredili tri napake in več.  

Naloga a) 

Cilj naloge a): Učenec ustrezno pobarva državne meje Slovenije s sosednjimi državami. 

Naloga preverja uporabo znanja: učenci so morali uporabiti svoje znanje o dolžini državne 
meje in o orientaciji na zemljevidu. 

 

Graf 1: Učenci ustrezno pobarvajo državne meje Slovenije s sosednjimi državami. 
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Z grafa je razvidno, da je šest učencev doseglo zastavljeni cilj, kar pomeni, da so učenci obe 
državni meji označili pravilno. Trije učenci so cilj dosegli delno, saj ene meje niso natančno 
opredelili, ostali trije učenci cilja niso dosegli, saj državne meje s Hrvaško in Italijo niso 
ustrezno označili. 

Naloga b) 

Cilj naloge b): Zna po vrsti našteti države sosede Slovenije glede na dolžino meje. 

Naloga je preverjala poznavanje in uporabo znanja, saj so učenci morali poznati vse sosednje 
države Slovenije in jih pravilno razvrstiti od države z najdaljšo državno mejo do države z 
najkrajšo državno mejo. 

 

Graf 2: Učenci znajo po vrsti našteti države sosede Slovenije glede na dolžino meje. 

Kot je razvidno z grafa, so vsi učenci nalogo rešili pravilno, države so razvrstili pravilno, od 
najdaljše državne meje do najkrajše, in tako dosegli zastavljeni cilj. 

Druga naloga 

Pri drugi nalogi so imeli učenci nemo karto Slovenije z narisanimi rekami in lokacijami 
večjih mest v Sloveniji brez imen. Navodilo je zahtevalo, da na zemljevidu označijo naštete 
kraje (Postojna, Celje, Koper, Novo mesto, Maribor) in reke (Sava, Mura, Drava, Krka).  

Naloga je preverjala uporabo znanja, saj so morali naučeno znanje prenesti v novo situacijo, 
prav tako je naloga zahtevala orientacijo na zemljevidu Slovenije.  

Rešitev je sledeča: 
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Slika 2: Nema karta Slovenije z rešitvami naloge 

Cilj naloge je bil, da se zna učenec orientirati na nemi karti Slovenije in poiskati mesta ter 
reke. Standarda znanja pri geografiji za 9. razred sta, da se učenec orientira na različnih 
zemljevidih (po stopenjski mreži in pri lociranju ter iskanju različnih pokrajin, mest, rek ipd.) 
in da prebere različne tematske in splošne zemljevide v tiskani in digitalni obliki. V 5. razredu 
se ta standard znanja pojavlja le v obliki operativnega cilja, kar pomeni, da se učenec orientira 
z različnimi zemljevidi. 

Da so učenci dosegli cilj naloge, so morali v nemo karto Slovenije zapisati od 7 do 9 mest 
oziroma rek. Za delno dosežen cilj naloge so morali zapisati v nemo karto od 4 do 6 mest in 
rek, cilja naloge pa niso dosegli, če so v nemo karto zapisali le do 3 mesta oziroma reke.  

 

 

Graf 3: Učenci se znajo na nemi karti Slovenije orientirati in poiskati mesta in reke. 

Učenci so pri nalogi prikazali slabo poznavanje teme o legi slovenskih mest in rek, saj cilja 
naloge ni dosegel nihče. Osem jih je cilj naloge delno doseglo, saj so na karto zapisali od štiri 
do šest mest in rek, ostali učenci cilja naloge niso dosegli. Učenci, ki cilja naloge niso dosegli, 
so na nemo karto Slovenije pravilno zapisali najmanj dve mesti oziroma reki. Tudi orientacija 
na zemljevidu Slovenije je slaba, saj nekaterih mest niti niso zapisali v pravilno pokrajino. 
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Tretja naloga 

Namen in tudi cilj tretje naloge je bil, da primerjajo starostno in spolno sestavo prebivalstva 
Slovenije med dvema letoma, da znajo prebrati  in razumeti različne vire informacij ter iz njih 
razbrati problem in poiskati rešitev za ta problem. Ti cilji naloge izhajajo iz standardov znanja 
iz geografije za 9. razred, in sicer: »Učenec primerja starostno in spolno sestavo prebivalstva 
Slovenije z državami EU in izbranimi državami sveta. Učenec pozna in uporabi različne 
geografske spretnosti in veščine za uspešno analizo in sintezo različnih virov informacij. 
Učenec pozna in pravilno uporabi geografsko terminologijo.« Med standardi znanja za družbo 
za 5. razred ni standardov znanja, ki bi od učencev zahtevali znanje o prebivalstvu v Sloveniji. 
Standarda znanja, v katerem je zapisano, da učenec primerja starostno in spolno sestavo 
prebivalstva Slovenije z državami EU in izbranimi državami sveta, nismo preverjali v celoti, 
saj se preizkus znanja nanaša le na Slovenijo. 

Celotna naloga jim je delala največ težav in so za njo porabili tudi največ časa. Naloga jih je 
spraševala tudi po obliki starostne piramide in kaj ta oblika pomeni. Analizirali smo vsako 
podvprašanje posebej, saj je imelo vsako podvprašanje svoj cilj. 

Naloga je bila sestavljena iz naslednjih podvprašanj: 

a)  Koliko dečkov je bilo rojenih leta 1971 in koliko v letu 2017? 

b) Kakšno obliko ima starostna piramida danes? Kaj to pomeni? 

c) Zakaj je pri prvi piramidi pri okoli 50 let zareza? Kje se pojavi ta zareza na drugi 
piramidi? 

d) Primerjaj število mladega in število starega prebivalstva na obeh piramidah. Kaj 
ugotoviš? Kateri problemi se pojavljajo in kako se mora država temu prilagajati? 

Starostni piramidi, ki so ju imeli učenci pri nalogi. 
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Naloga a) Koliko dečkov je bilo rojenih leta 1971 in koliko v letu 2017? 

Naloga je preverjala uporabo znanja, saj so morali učenci znati prebrati starostni in spolni 
piramidi in odčitati podatek, ki bi odgovoril na vprašanje. Cilj naloge je bil, da primerjajo 
starostno in spolno sestavo prebivalstva Slovenije med dvema letoma. Veliko učencev je 
vprašalo, kako naj pridobijo podatek o tem, koliko dečkov je bilo rojenih leta 1971 in koliko v 
letu 2017. Vprašali so tudi, ali so to dečki, ki so stari 10 let. Večina učencev je pri nalogi a) 
spregledala skalo in so zapisali, da je bilo l. 1971 rojenih le 14 otrok (namesto 14 000). 

Rešitvi učencev:  

 

Slika 3: Rešitev naloge 3a (Primer 1) 

 

Slika 4: Rešitev naloge 3a (Primer 2) 
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Graf 4: Učenci primerjajo starostno in spolno sestavo prebivalstva Slovenije med dvema letoma. 

Kar polovica učencev (šest) cilja naloge ni dosegla, saj učenci pri nalogi niso zapisali ničesar. 
Delno so dosegli cilj učenci, ki so pravilno odčitali približek temu, koliko dečkov se je v 
določenem letu rodilo, vendar pa zraven niso upoštevali, da na skali 10 pomeni 10 000 dečkov 
in ne samo deset dečkov. Cilj sta dosegla dva učenca, ki sta pravilno odčitala število rojenih 
dečkov v letu 1971 in v letu 2017. 

Naloga b) Kakšno obliko ima starostna piramida danes? Kaj to pomeni? 

Učenci niso poznali različnih tipičnih oblik starostnih piramid in njihovih opisov. Nekaj jih je 
zapisalo, da ima obliko šahovske figure, da sta to dve osebi, ki se ne gledata, da ima širšo 
obliko, da je kot skodelica s pokrovom ali da je v obliki čaše. Oblika čaše in skodelica s 
pokrovom sta zelo dober približek pojmu žara, vendar pa učenca nista znala povedati, kaj to 
pomeni. Nekateri izmed učencev so znali opisati pomen oblike. Zapisali so, da je vse manj 
rojstev in da je največ ljudi srednje starosti, da ljudje živijo dlje in da je več ljudi starejših kot 
mlajših. Naloga je preverjala znanje, saj se je potrebno naučiti oblike starostnih piramid, 
poleg tega tudi uporabo znanja, saj so morali pojem razložiti na novem primeru. 

 

Graf 5: Učenci poznajo oblike starostnih piramid in njihov pomen. 
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Osem učencev naloge ni rešilo pravilno oziroma sploh niso odgovorili. Delno so dosegli cilj 
štirje učenci, saj so pravilno zapisali pomen oblike starostne piramide. Nihče izmed učencev 
pa cilja ni dosegel, ker nihče ni poznal pravilnega izraza za obliko starostne piramide in 
njenega pomena. 

Naloga c) Zakaj je pri prvi starostni piramidi okoli 50 let zareza? Kje se pojavi ta zareza pri 
drugi starostni piramidi? 

Cilj naloge je, da učenec prebere in razume različne vire informacij. Z nalogo smo preverjali 
analizo znanja, saj so morali učenci opisati in analizirati informacije, ki so jim bile podane. 
Učenci so se pri nalogi dobro znašli, nihče ni imel dodatnega vprašanja o tem, kaj pomeni 
zareza. Cilj naloge so dosegli, če so pri nalogi pravilno zapisali pomen zareze in kje se 
pojavlja na starostni in spolni piramidi za leto 2017, delno so dosegli cilj, če so pravilno 
odgovorili vsaj na eno vprašanje, cilja pa niso dosegli, če na vprašanji niso znali odgovoriti. 

 

Graf 6: Učenci berejo in razumejo različne vire informacij. 

Učenci so pri nalogi c) delno dosegli cilj naloge, ker jih je osem na nalogo odgovorilo delno 
pravilno, večina ni vedela, zakaj se je pojavila zareza na starostni piramidi, so pa znali 
odčitati, kje je ta zareza danes. Dva učenca cilja naloge nista dosegla, saj na vprašanje nista 
odgovorila, dva učenca pa sta cilj naloge dosegla, saj sta na celotno nalogo odgovorila 
pravilno. 

Naloga d) Primerjaj število mladega in število starega prebivalstva na obeh piramidah. Kaj 
ugotoviš? Kateri problemi se pojavljajo in kako se mora država temu prilagajati?  

Učenci so imeli pri tej nalogi kar nekaj težav. Večina je starostne piramide le opisala, ni pa 
navedla problemov in rešitev za te probleme. Cilja naloge učenci niso dosegli, če so pustili 
nalogo nerešeno ali če so starostno piramido le opisali. Delno so dosegli cilj naloge, če so 
navedli vsaj problem, ki se je pojavil. Cilj naloge so dosegli, če so navedli vsaj en problem in 
rešitev (npr. daljša življenjska doba: ljudje živijo dlje, zato potrebujemo več domov za 
ostarele). Naloga je preverjala analizo podanih informacij, ker so morali učenci primerjati 
podane podatke in sintezo ter utemeljiti svoje ugotovitve. 
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Graf 7: Učenci s starostne piramide razberejo problem in poiščejo rešitev za ta problem. 

Skoraj polovica učencev (sedem) pri tej nalogi cilja ni dosegla, navedli so napačen odgovor 
oziroma ga niso zapisali. En učenec je delno dosegel cilj naloge, navedel je le ugotovitev 
(premalo delovnih mest), ni pa zapisal rešitev. Celotno nalogo so rešili pravilno štirje učenci. 

Četrta naloga 

Pri četrti nalogi so učenci prebrali naslednje besedilo: 

Moje ime je Katy Kuntz. Doma sem v Clevelandu, čeprav sem bila rojena v majhnem kraju 
nekje ob Savi. Svojega rojstnega kraja se ne spominjam več dobro. Zame je tako zelo daleč in 
tako tuj. Pozabila sem ga. Včasih nas mati spomni, kako je bilo pri nas doma lepo. Ker pa je 
naša družina živela v revščini in pomanjkanju, se je oče odločil, da gre čez morje v svet. 
Kmalu smo lepšemu življenju naproti odšli tudi ostali. Tega je zdaj že mnogo let. 

Glavni cilj naloge je, da učenci razložijo vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji 
in EU.  

Cilj celotne naloge je razdeljen na dva podcilja: da učenci razumejo besedilo in razberejo 
pojav, ki je opisan, ter razložijo vzroke in posledice za selitev prebivalstva nekoč in danes. 

Pri geografiji za 9. razred je naslednji globalni cilj: »Učenec razloži vzroke in posledice 
selitev prebivalstva v Sloveniji in EU.« Pri preizkusu znanja smo se omejili le na Slovenijo. V 
5. razredu pa je pri družbi standard znanja: »Učenec zna pokazati lego Slovenije na 
zemljevidu Evrope, na globusu, naravne enote Slovenije, največja mesta, reke itd., kje živijo 
Slovenci v zamejstvu in po svetu ter manjšine v Sloveniji.« Selitve prebivalstva so le del 
standarda znanja, torej se v 9. razredu standard znanja nadgradi. 

Naloga ima naslednja podvprašanja: 

a) Kateri pojav slovenskega naroda je predstavljen v besedilu? 
b) Zakaj se je družina deklice, predstavljena v besedilu, preselila iz domačega kraja? 
c) Za koliko časa se je družina preselila na tuje? 
d) Kaj v besedilu nakazuje, da mlajši rod izseljencev že opušča svojo izvirno kulturo? 
e) Ali se danes Slovenci še izseljujejo v druge države? Zakaj? 
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Prvi podcilj: Učenci razumejo besedilo in razberejo pojav, ki je opisan. 

Naloga je preverjala analizo znanja. Učenci so morali razstaviti sporočilo in poiskati prave 
odgovore na dana vprašanja. S tem ciljem smo zajeli vprašanja od a) do d), saj so morali 
učenci besedilo razumeti, da so lahko odgovorili na ta vprašanja. Cilj so dosegli, če so imeli 
pravilne vse odgovore na dana vprašanja, delno so cilj dosegli, če so imeli pravilna dva ali tri 
odgovore, cilja pa niso dosegli, če so imeli pravilen en odgovor oziroma če nalog niso rešili. 

 

Graf 8: Učenci razumejo besedilo in razberejo pojav, ki je opisan. 

Cilja naloge nista dosegla dva učenca, ker nista opredelila, kateri pojav opisuje besedilo, prav 
tako iz besedila nista izpisala podatkov, po katerih so spraševala podvprašanja. Osem učencev 
je cilj naloge delno doseglo. Pri nalogi pa so imeli različne težave. Nekateri niso opredelili 
pojava, ki ga naloga opisuje, drugi niso izpisali vseh potrebnih podatkov, ki so jih 
podvprašanja zahtevala. Cilj nalog sta dosegla le dva učenca, ki sta pravilno odgovorila na vsa 
vprašanja.  

Drugi podcilj: Učenci razložijo vzroke in posledice za selitev prebivalstva nekoč in 
danes. 

Učenci so morali odgovoriti na vprašanje, ali se danes Slovenci še izseljujejo v druge države, 
pojasniti pa so morali tudi, zakaj to počnejo. Naloga je zahtevala sintezo znanja in 
divergentno mišljenje. Učenci so morali izpeljati odgovor samostojno iz primera in 
predznanja. Cilj naloge so dosegli učenci, ki so odgovorili pritrdilno in so odgovor tudi 
obrazložili, delno so dosegli cilj naloge učenci, ki so le delno odgovorili na vprašanji, cilja 
naloge pa niso dosegli učenci, ki niso odgovorili pravilno oziroma odgovora sploh niso 
napisali. 
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Graf 9: Učenci razložijo vzroke in posledice za selitev prebivalstva nekoč in danes. 

Cilja naloge nista dosegla dva učenca. Eden izmed njiju je zapisal le odgovor »ne«, drugi pa 
ni zapisal ustrezne utemeljitve. Delno je cilj naloge dosegel en učenec, ki je odgovoril 
pritrdilno, vendar pa je bila obrazložitev pomanjkljiva – ponovil je razlog iz besedila. Ostalih 
devet učencev je cilj naloge doseglo, svoj odgovor pa so obrazložili z novimi in ustreznimi 
argumenti, npr.: da se selijo zaradi služb, izobrazbe, ker drugje zaslužijo več denarja itd. 

Peta naloga 

Navodilo pete naloge se je glasilo:  

Spodaj so navedene različne gospodarske panoge. Obkroži črki pred skupinama gospodarskih 
panog, v katerih je zaposlenih največ ljudi v Sloveniji. (Vir: Slovenija v številkah, 2013, 
SURS) 

a) Industrija: kovinska, avtomobilska, kemična … 

b) Trgovina, prevozništvo, turizem 

c) Kmetijstvo in gozdarstvo 

d) Rudarstvo, premogovništvo, kamnolomi, glinokopi, soline 

Utemelji svoj odgovor. 

Z reševanjem naloge so učenci lahko dosegli dva cilja, in sicer: učenci poznajo gospodarske 
panoge in vedo, katere so značilne za Slovenijo, poleg tega znajo utemeljiti, zakaj so določene 
gospodarske panoge najbolj značilne za Slovenijo. Teh ciljev v učnem načrtu za družbo za 5. 
razred ni. Pri geografiji za 9. razred pa je globalni cilj, da učenec povezuje gospodarski razvoj 
in izobrazbeno strukturo prebivalstva. 

Prvi podcilj: Učenci poznajo gospodarske panoge in vedo, katere so značilne za 
Slovenijo. 

Naloga je preverjala poznavanje, saj je od učencev zahtevala le priklic znanja. Cilj naloge so 
dosegli učenci, ki so pravilno obkrožili oba pravilna odgovora (a in b), delno so dosegli cilj 
naloge, če so obkrožili le en pravilen odgovor, cilja naloge niso dosegli, če niso obkrožili 
ničesar oziroma je bil obkrožen nepravilen odgovor.  
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Graf 10: Učenci poznajo gospodarske panoge in vedo, katere so značilne za Slovenijo. 

Polovica učencev je cilj naloge delno dosegla. Pravilno so obkrožili odgovor a), torej 
industrijo. Poleg tega pa so največkrat obkrožili še odgovora c) ali d), to je kmetijstvo ali 
rudarstvo. Cilj naloge je doseglo 5 učencev, to pomeni, da so obkrožili črki pred pravilnima 
odgovoroma. En učenec cilja naloge ni dosegel, obkrožil je le črko pred odgovorom 
kmetijstvo. Nekaj učencev je navodilo prebralo zelo slabo in niso bili pozorni na to, da sta v 
nalogi dva pravilna odgovora. 

Drugi podcilj: Učenci znajo utemeljiti, zakaj so določene gospodarske panoge najbolj 
značilne za Slovenijo. 

Naloga je preverjala sintezo znanja, saj so morali učenci utemeljiti obkrožena odgovora pri 
prejšnji nalogi. Pričakovali smo odgovore, ki so povezani npr. s potrošništvom, potrebo po 
različnih stvareh, z načinom življenja, zaslužkom ali pa s pogostostjo pojavljanja dejavnosti v 
pokrajini po Sloveniji. Učenci so dosegli cilj naloge, če so v utemeljitvi zapisali, da je to npr. 
odvisno od izobraženosti prebivalstva, da je vse več umskega dela, da se pojavlja vse več 
avtomatiziranih in robotiziranih podjetij, ki zahtevajo izobraženo delovno silo itd. Delno so 
dosegli cilj naloge, če so zapisali, da je npr. v njih zaposlenih največ ljudi ali da največ le-teh 
opazijo po Sloveniji, cilja naloge pa niso dosegli, če obkroženih odgovorov niso znali 
utemeljiti oziroma so utemeljili napačen odgovor. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

ne dosega delno dosega dosega

Učenci poznajo gospodarske panoge in vedo, katere so 
značilne za Slovenijo.

učenci



 

37 
 

 

Graf 11: Učenci znajo utemeljiti, zakaj so določene gospodarske panoge najbolj značilne za Slovenijo. 

Večina učencev (osem) ni znala utemeljiti, zakaj so določene gospodarske panoge najbolj 
značilne za Slovenijo. V zapisanih odgovorih je bilo navedeno, da s to gospodarsko panogo 
veliko zaslužijo, ker želijo ljudje raziskovati, se želijo uveljaviti v svetu, ker kmetje 
pridelujejo hrano za ljudi ali pa ker potrebujemo vedno več zdravil. Delno je dosegel cilj 
naloge en učenec, in sicer z utemeljitvijo, da v izbranih panogah potrebujemo največ ljudi. 
Cilj naloge so dosegli 3 učenci, ki so omenili izobraženost ljudi. 

Šesta naloga 

Primer naloge: 

V 1. členu ustave piše, da je Slovenija _____________________ republika. 

Podčrtaj trditve, kaj je v demokraciji dopustno in kaj ni. 

Policist hoče nekoga, ki je nepravilno parkiral, kaznovati. Ta mu pove, da ima zelo nizko 
plačo. Policist se odloči, da ga ne bo kaznoval. Kaznoval bo le tiste, ki imajo dovolj veliko 
plačo. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Učenci kritizirajo svoje učitelje, čeprav se učitelji trudijo, da bi svoje delo opravljali dobro in 
pravično. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Znani politik se je poškodoval. Odpeljali so ga na oddelek nujne pomoči v bolnišnico. Tam ni 
hotel čakati, da pride na vrsto, ampak je zahteval, da ga zdravniki sprejmejo takoj. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 
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b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Utemelji svoje odgovore. 

S pravilno rešitvijo so učenci pokazali znanje v okviru standarda znanja iz geografije za 9. 
razred: »Opiše politični položaj v Evropi in EU.« V 5. razredu tudi najdemo standard znanja, 
ki ustreza tej nalogi, in sicer: »Učenec pozna organizacijo slovenske države s poudarkom na 
demokraciji.«  

Cilj je razdeljen na dva podcilja, in sicer: na primerih znajo predstaviti pojem demokracija, 
svoje odgovore znajo utemeljiti in razložiti pojem demokracija. 

Prvi podcilj: Učenci znajo na primerih predstaviti pojem demokracija. 

Naloga je preverjala uporabo znanja, ker so morali učenci znanje uporabili v novih situacijah. 
Učenci so dosegli cilj naloge, če so imeli pri vseh treh primerih obkrožene pravilne odgovore. 
Cilj naloge je bil delno dosežen, če so imeli napačen en odgovor, cilja naloge niso dosegli, če 
so imeli pravilen le en odgovor oziroma nobenega. 

 

Graf 12: Učenci znajo na primerih predstaviti pojem demokracija.. 

Delno je doseglo cilj naloge osem učencev, prav vsi so imeli obkrožen napačen odgovor pri 
drugem primeru (primer z učiteljico). Le en učenec ni dosegel cilja naloge, ostali trije pa so 
cilj naloge dosegli. 

Drugi podcilj: Učenci znajo utemeljiti svoje odgovore in razložiti pojem demokracija. 

Naloga je preverjala analizo znanja, saj so morali učenci analizirati že dane elemente naloge. 
Kot pravilen odgovor smo pričakovali, da imamo vsi v demokraciji enake pravice in 
dolžnosti, ne glede na denar izobrazbo …, vsi imamo pravico do lastnega mnenja. O 
demokraciji govorimo, ko lahko večina prebivalstva bolj ali manj sodeluje pri oblikovanju 
državne organizacije in vpliva na njeno delovanje in ko so vsaj povprečno varovane 
človekove pravice in svoboščine. Oblast ne pripada posameznikom, temveč vsem ljudem.  
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Graf 13: Učenci znajo utemeljiti odgovore in razložiti pojem demokracija. 

Večina učencev cilja naloge ni dosegla. Predpostavljamo, da učenci pojma demokracija v 
petem razredu še ne poznajo. Čeprav je naloga že sama ponujala rešitev, niso znali utemeljiti, 
kaj pomeni ta pojem. Delno so dosegli cilj naloge trije učenci, ki so znali utemeljiti vsaj dva 
primera. Pet učencev je cilj naloge doseglo, kljub temu da niso zapisali, da je država 
demokratična, so pa zapisali, da imamo vsi enake pravice in dolžnosti. Le en učenec je 
zapisal, da je Slovenija demokratična država. 

Sedma naloga 

 

Vir: SURS 

a) V katere države Slovenija izvozi največ blaga? 
b) Zakaj ravno v te države?  

Sedma naloga je vezana na transport. Informacije o izvozu so bile podane v obliki 
kolobarnega diagrama, postavljeni sta bili dve vprašanji: »V katere države Slovenija izvozi 
največ blaga? Zakaj ravno v te države?« Prvo vprašanje se je navezovalo direktno na 
kolobarni diagram in so ga morali le prebrati, drugo vprašanje pa je spraševalo po njihovem 
znanju. Pri prvem vprašanju je bila rešitev »v države članice EU«, pri drugem vprašanju pa 
smo želeli odgovor, da je EU enoten prostor, enoten trg, kar je posledica gospodarskega 
sporazuma. 
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Izhajali smo iz globalnih ciljev iz geografije za 9. razred, in sicer: »Učenec ovrednoti pomen 
trgovine za gospodarski razvoj Slovenije in njeno povezovanje z EU ter uporabi različne 
spretnosti in veščine za uspešno analizo in sintezo različnih virov informacij. V učnem načrtu 
za 5. razred pa najdemo naslednji standard znanja: »Učenec pozna pomen povezanosti 
državljanov EU: gospodarsko in politično.«  

Naloga zahteva od učencev uporabo in analizo, saj morajo znanje uporabiti v novi situaciji in 
ga analizirati. 

 

  

Graf 14: Učenci razumejo in berejo različne vire informacij.  

Graf 15: Učenci ovrednotijo pomen trgovine za gospodarski razvoj Slovenije in njeno povezovanje v okviru EU. 

Vsi učenci razumejo in znajo brati različne vire informacij. Drugega cilja naloge pa večina ni 
dosegla, ker učenci niso znali razložiti, zakaj poteka največ izvoza prav v te države. Nekateri 
so v odgovorih zapisali, da tudi druge članice EU k nam uvažajo blago, ali pa so navedli, da je 
tudi Slovenija članica EU. Trije učenci, ki so zapisali takšen odgovor, so cilj naloge delno 
dosegli. Ostali, ki cilja naloge niso dosegli, pa so zapisali, da zato, ker te države potrebujejo 
največ našega izvoza, ker zajema največji del sveta, ker je Evropa bogata celina, ker se 
plačuje z evri, ker imajo najnižjo poštnino. 

Osma naloga 

Pri osmi nalogi so učenci prebrali besedilo o trajnostnem razvoju in odgovorili na vprašanja.  

Ustrezna oskrba s kakovostno pitno vodo predstavlja temelj vsake moderne družbe in je nujna za 
nemoteno življenje in napredek. Z naraščanjem mestnega prebivalstva in spreminjanjem njenih 
življenjskih in prehranjevalnih navad, ki povečujejo porabo pitne vode tako v gospodinjstvu kot tudi v 
industriji in kmetijstvu, so mesta danes pod velikim izzivom nudenja zadostne količine kakovostne 
pitne vode svojim prebivalcem. (Trajnostni razvoj mest, 2016) 

a) Kako bi se lotili reševanja opisanega problema? Navedi nekaj rešitev za opisani 
problem. 

b) Svojo rešitev vrednoti z vidika okolja in z vidika gospodarnosti. 
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Z nalogo smo preverjali del standardov znanja za geografijo za 9. razred, in sicer: »Učenec 
kritično presoja vpliv ljudi na trajnostni razvoj pokrajine, kako upoštevanje trajnostnega 
razvoja vpliva na kakovost njegovega življenja in tudi na načrtovanje in gospodarjenje s 
pokrajino, okoljem in viri. Učenec prepozna in uporabi različne spretnosti in veščine za 
uspešno analizo in sintezo različnih virov informacij.« Standard znanja o trajnostnem razvoju 
se pojavi tudi pri družbi v 5. razredu, in sicer: »Učenec ob primeru vrednoti človekove posege 
v okolje z vidika trajnostnega razvoja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.«  

Rešitve nalog smo vrednotili na podlagi rešitev, ki so jih predlagali učenci. Če so predlagali 
eno rešitev, so cilj naloge delno dosegli, če so predlagali dve rešitvi in več, pa je bil cilj 
naloge dosežen. 

 

Graf 16: Učenci kritično presojajo vpliv ljudi na trajnostni razvoj pokrajine in razumejo, kako upoštevanje trajnostnega 
razvoja vpliva na kakovost njihovega življenja in tudi na načrtovanje in gospodarjenje s pokrajino, okoljem in viri. 

Pri prvem vprašanju (Kako bi se lotili reševanja opisanega problema? Navedi nekaj rešitev za 
opisani problem.) smo preverjali sintezo znanja, saj so si morali učenci zamisliti in oblikovati 
ideje za reševanje problema z vodo. Pet učencev je cilj doseglo, ker so predlagali dve rešitvi 
in več: npr. manj strupenih gnojil, manj vožnje z avtomobili, zmanjšanje uporabe vode v 
gospodinjstvu, kazni za preveliko porabo vode, vsakemu bi dodelili količino pitne vode itd. 
Pet učencev je cilj delno doseglo, ker so predlagali le eno rešitev, dva učenca cilja nista 
dosegla, saj sta predlog zapisala preveč splošno (npr. bolj je potrebno varčevati z vodo) ali pa 
nesmiselno (zmanjšanje pritoka vode, da bi je bilo za vse dovolj). 
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Graf 17: Učenci prepoznajo in uporabijo različne spretnosti in veščine za uspešno analizo in sintezo različnih virov 
informacij.  

Pri drugi nalogi (Svojo rešitev vrednoti z vidika okolja in z vidika gospodarnosti.) smo 
preverjali vrednotenje znanja, saj so morali svoje rešitve ovrednotiti z vidika okolja in 
gospodarnosti. Potrebovali so nekaj pomoči, saj naloge niso razumeli. Šest učencev cilja ni 
doseglo, saj niso zapisali ničesar ali pa so samo ponovno zapisali rešitve, ki so jih navedli pri 
prejšnji nalogi. Šest učencev pa je zapisalo vsaj eno rešitev, npr.: zgradili bi zgradbo, kjer bi 
se shranjevala voda, da je veliko potokov še neodkritih in bi lahko iz njih črpali vodo, čistilne 
naprave veliko stanejo itd.  

Naloge od 9 do 14 smo izvedli ustno. Pogovore smo snemali, učenci so imeli ves čas ob 
sebi zemljevid, s katerim so si lahko pomagali. 

Deveta naloga 

Cilj naloge je, da učenec našteje vseh pet naravnogeografskih enot in jih pokaže na 
zemljevidu. Ta cilj je pri geografiji v 9. razredu naveden kot standard znanja. V 5. razredu je 
standard znanja naslednji: »Učenec zna na zemljevidu pokazati lego Slovenije na zemljevidu 
Evrope in na globusu, naravne enote Slovenije, največja mesta, reke idr., kje živijo Slovenci v 
zamejstvu in po svetu ter manjšine v Sloveniji.« Naloga zajema le del tega standarda znanja.  

Naloga je preverjala uporabo znanja, saj so morali svoje znanje naravnih enot prenesti na 
zemljevid Slovenije. Cilj naloge so dosegli, če so vse pokazali pravilno, in delno dosegli, če 
so imeli do dve napaki. 

 

Graf 18: Učenci naštejejo vseh pet naravnogeografskih enot in jih pokažejo na zemljevidu. 
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Večina učencev je cilj naloge dosegla (osem). Štirje učenci so cilj naloge dosegli delno, saj 
naravnogeografskih enot na zemljevidu niso pravilno pokazali oziroma se kakšne 
naravnogeografske enote niso spomnili. 

Deseta naloga 

Cilj desete naloge je, da učenci naštejejo nekaj pokrajinskih tipičnosti in opišejo razlike med 
naravnogeografskimi enotami. Cilj naloge je pri geografiji v 9. razredu oblikovan v dveh 
standardih znanja, v 5. razredu pri družbi pa je standard znanja zapisan takole: »Učenec zna 
opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti naravnih enot Slovenije ter jih 
primerjati med seboj.« 

Naloga je preverjala analizo znanja, saj je vsak učenec dobil dve različni naravnogeografski 
pokrajini, med njima pa so morali vprašani poiskati podobnosti in razlike. Želeli smo, da 
opredelijo naravne (površje, podnebje, prst in rastje, reke, jezera in celinska morja, otoki, 
ravnine in nižavja, gorske verige) in družbene (prebivalstvo, naselja, promet) značilnosti. Če 
so se učenci pravilno orientirali na zemljevidu, povedali 5 značilnosti in vsaj dve razliki 
razložili, so cilj naloge dosegli. 

 

Graf 19: Učenci naštejejo nekaj pokrajinskih tipičnosti in opišejo razlike med naravnogeografskima enotama. 

Večina učencev (devet) je nalogo uspešno rešila in cilj naloge tudi dosegla. Ostali trije učenci 
so cilj naloge dosegli le delno, saj so omenili le eno naravnogeografsko značilnost in je niso 
znali dobro razložiti na primeru. 

Enajsta naloga 

Cilj enajste naloge je, da učenci ob zemljevidu utemeljijo vzroke za gostejšo in redkejšo 
poseljenost posameznih delov Slovenije. Cilj naloge je v učnem načrtu za geografijo v 9. 
razredu zapisan kot standard znanja. Pri družbi v 5. razredu takšnega standarda znanja ni. 

Naloga je preverjala sintezo znanja, saj so morali učenci presoditi, zakaj je poseljenost na 
nekaterih delih Slovenije gostejša, na nekaterih pa redkejša. Učenci so cilj naloge dosegli, če 
so povedali vsaj štiri vzroke za gostejšo in redkejšo poseljenost. Če smo jim med pogovorom 
pomagali do rešitve, npr. omenili primer Ljubljanska kotlina in Prekmurje, je bil cilj naloge 
delno dosežen. 
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Graf 20: Učenci ob zemljevidu utemeljijo vzroke za gostejšo in redkejšo poseljenost posameznih delov Slovenije. 

Cilj naloge je doseglo osem učencev. Učenci so sami predstavili dve pokrajini in ju primerjali. 
Delno sta dosegla cilj naloge dva učenca, ki smo jima predlagali dve pokrajini, sami pa so ju 
primerjali. Dva učenca cilja naloge nista dosegla, saj tudi ob predlaganem primeru za 
primerjavo nista vedela, kakšni so vzroki za gostejšo in redkejšo poseljenost. 

Dvanajsta naloga 

Pri dvanajsti nalogi so učenci opisali naravne in družbene znamenitosti domačega kraja. Cilj 
naloge je, da učenci povedo naravne in družbene razmere domačega kraja ter opazijo in 
prepoznajo krajevne značilnosti. Če so učenci naštevali le kulturne značilnosti, cilj naloge ni 
bil dosežen, če pa so poleg tega povedali vsaj eno družbeno ali naravno znamenitost, pa je bil 
cilj naloge delno dosežen. Da so učenci cilj naloge dosegli, so morali povedati najmanj dve 
naravni oziroma družbeni znamenitosti in vsaj dve kulturni znamenitosti. 

Pri geografiji v 9. razredu je v učnem načrtu tudi naslednji standard znanja: »Učenec opiše 
naravne in družbene razmere domačega kraja in opazi ter prepozna krajevne značilnosti.« V 5. 
razredu pa je pri predmetu družba zapisan tale standard znanja: »Učenec zna opisati nekaj 
naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti domače pokrajine.« Cilja se v večini prekrivata. 

Naloga je preverjala sintezo znanja, saj so morali učenci razmisliti, kaj so naravne, družbene 
in kulturne znamenitosti, in to izraziti na primeru domače pokrajine. 
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Graf 21: Učenci opišejo naravne in družbene razmere domačega kraja in opazijo ter prepoznajo krajevne značilnosti. 

Dobra polovica učencev (sedem) je cilj naloge delno dosegla, saj so večinoma naštevali le 
kulturne znamenitosti kraja. Dva učenca sta cilj naloge dosegla, saj sta se osredotočila na 
naravne in družbene značilnosti, poleg tega pa sta naštela tudi nekaj kulturnih značilnosti. 
Trije učenci cilja naloge niso dosegli, saj so našteli le nekaj kulturnih značilnosti kraja. 

Trinajsta naloga 

Navodilo naloge: 

Katere manjšine poznamo v Sloveniji? Kaj je vzrok, da so nastala dvojezična ozemlja? Zakaj 
je potrebno varovanje narodnih skupnosti in narodnih manjšin? 

Cilj naloge je, da naštejejo narodne manjšine, povedo vzrok nastanka in zakaj je potrebno 
njihovo varovanje. V 9. razredu se pri geografiji ta cilj nahaja v obliki standarda znanja, v 5. 
razredu pri družbi pa se cilj nahaja le kot del standarda znanja: »Učenec zna na zemljevidu 
pokazati lego Slovenije na zemljevidu Evrope in na globusu, naravne enote Slovenije, 
največja mesta, reke idr., kje živijo Slovenci v zamejstvu in po svetu ter manjšine v Sloveniji. 

Vprašanje »Katere manjšine poznamo v Sloveniji?« preverja poznavanje znanja o manjšinah, 
vprašanji »Kaj je vzrok, da so nastala dvojezična ozemlja?« in »Zakaj je potrebno varovanje 
narodnih skupnosti in narodnih manjšin?« zahtevata uporabo znanja v novi situaciji. 

Učenci so cilj naloge dosegli, če so odgovorili na vsa tri vprašanja, delno so ga dosegli, če so 
odgovorili pravilno le na dve vprašanji, cilja niso dosegli, če so le našteli manjšine. 

 

 

 

Graf 22: Učenci razložijo vzroke za 
dvojezični ozemlji v Sloveniji in 
pojasnijo pomen varovanja 
narodnih skupnosti in narodnih 
manjšin. 

 

 

Polovica učencev (šest) cilja naloge ni dosegla, saj niso vedeli, kaj pomeni beseda manjšina, 
posledično jih tudi niso znali našteti niti niso poznali vzrokov za njihov nastanek. Povedali so 
nam, da se o tem še niso veliko pogovarjali oziroma so jih le na hitro omenili. Delno so cilj 
naloge dosegli štirje učenci, in sicer so našteli manjšine in povedali vzrok za nastanek ali pa 
so pravilno odgovorili na vprašanje o tem, kako bi jih varovali. Dva učenca sta cilj naloge 
dosegla, o tej temi sta tudi veliko vedela, saj sta o tem slišala po televiziji, na potovanjih ali pa 
so se o tem pogovarjali doma.  

Štirinajsta naloga 

Pri štirinajsti nalogi smo želeli od učencev izvedeti tri oblike ogrožanja okolja v Sloveniji ter 
vzroke za to. Predlagati so morali tudi nekaj ukrepov za njihovo reševanje. Cilj je zapisan kot 
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standard znanja pri geografiji v 9. razredu, v 5. razredu pri predmetu družba pa je ta standard 
znanja le delen, in sicer: »Učenec ob primeru razloži vpliv človeka na spreminjanje narave.« 

Naloga preverja poznavanje oblik ogrožanja okolja in analizo poznavanja le-teh. 

Od učencev smo pričakovali, da bodo omenili naravne nesreče (poplave, potresi, plazovi …), 
namerne grožnje (terorizem, vojne …) ter nenamerne grožnje (nastajajo zaradi napačne rabe 
tehnologije, sistemskih odpovedi in nesreč). Za dosežen cilj naj bi učenci spregovorili o 
naravnih nesrečah in delovanju oziroma ogrožanju okolja s strani človeka.  

 

Graf 23: Učenci naštejejo tri oblike ogrožanja okolja v Sloveniji, razložijo vzroke zanje in predlagajo ukrepe za njihovo 
reševanje. 

Večina učencev je cilj naloge dosegla delno, saj so omenjali le ogrožanje okolja s strani 
človeka. Kot primere so navedli izpušne pline, gnojenje in škropiva (kmetijstvo), odlaganje 
odpadkov itd. En učenec je cilj naloge dosegel, saj je zelo natančno opredelil naravne nesreče 
(poplave, plazovi) ter ogrožanje s strani človeka (tovarne, odlaganje odpadkov, izpušni plini), 
navedel je tudi vzroke za to in nekaj ukrepov za reševanje. Navedel je tudi, kakšni ukrepi se 
že izvajajo. En učenec cilja naloge ni dosegel, saj ni povedal nobene oblike ogrožanja okolja.  

 

12.2. Analiza doseženih skupnih točk na preizkusu znanja glede na cilje iz 
geografije za 9. razred 

Število točk, ki bi jih učenci lahko dosegli na preizkusu znanja, je bilo 50. Vsak dosežen cilj 
je bil ovrednoten z dvema točkama, delno dosežen cilj z eno točko in nedosežen cilj z 0 
točkami. Povprečje točk, ki so ga dosegli vsi učenci skupaj, je 26,7 točke. Najvišje število 
točk je dosegel učenec 3, in sicer 35 točk, najmanj točk pa je dosegel učenec 8, in sicer 20. V 
raziskavi je sodelovalo šest deklic in šest dečkov. Glede na spol in povprečno število 
doseženih točk ni bistvene razlike, saj je povprečno število točk deklic 26,5, povprečno 
število točk dečkov pa je 26,8. Nad 25 točk oziroma več kot polovico točk je doseglo šest 
učencev, manj kot polovico točk ravno tako šest učencev.  
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Graf 24: Število doseženih skupnih točk učencev na preizkusu znanja 

Največje število učencev (sedem) je na preizkusu znanja doseglo 21–30 točk. Noben učenec 
ni dosegel 0–10, prav tako ne 40–50 točk. En učenec je imel 11–20 točk, štirje 30–40.  

12.3. Interpretacija preizkusa znanja 

Z rezultati preizkusa znanja smo odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje: »Koliko in katere 
standarde znanja za 9. razred o Sloveniji dosegajo učenci 5. razreda?«  

Tabela prikazuje, kako so vključeni učenci dosegli standarde znanja oziroma cilje, na katere 
smo razdelili standarde znanja. Ugotovimo lahko, da so učenci delno dosegli večino 
standardov znanja.  
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• primerja starostno in 
spolno sestavo 
prebivalstva Slovenije 
med dvema letoma, 

• bere in razume različne 
vire informacij, 

• pozna oblike starostnih 
piramid in njihov 
pomen, 

• s starostne piramide 
razbere problem in 
poišče rešitev za ta 
problem; 
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spretnosti in veščine za uspešno 
analizo in sintezo različnih virov 
informacij: 

• razume in bere različne 
vire informacij, 

• ovrednoti pomen 
trgovine za gospodarski 
razvoj Slovenije in njeno 
povezovanje v okviru 
EU; 
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ukrepe za njihovo reševanje. 
 

Učenci so morali v preizkusu znanja pokazati znanje o Sloveniji. Naloge so obsegale 
standarde znanja iz geografije za 9. razred, zato nekaterih tem vključeni učenci do preizkusa 
znanja pri pouku še niso obdelali, nekatere teme pa so pri predmetu družba v 5. razredu le 
omenjene. Preizkus znanja je od učencev zahteval višje nivoje mišljenja, saj so standardi 
znanja pri geografiji v 9. razredu nadgradnja in dopolnitev standardov znanja iz družbe za 5. 
razred. 

Glede na taksonomske ravni učnih ciljev so učenci najslabše reševali naloge, v katerih je bilo 
zahtevano poznavanje geografskih dejstev in pojmov, saj so naloge zahtevale znanje na temo 
Slovenije oziroma geografije na splošno. Pri nalogah, v katerih smo preverjali samo 
razumevanje in uporabo znanja, so učenci prav tako imeli nekaj težav, saj njihovo znanje še ni 
na stopnji znanja, ki se ga pričakuje v 9. razredu. So pa nekateri učenci skušali sklepati glede 
na svoje predznanje. Naloge, ki so zahtevale uporabo znanja, kot je na primer prostorska 
orientacija na nemi karti Slovenije, tudi ni bila rešena zelo uspešno, ker se njihova orientacija 
še razvija, prav tako potrebujejo še nekaj dodatnega znanja in vaje za reševanje tovrstnih 
nalog. Med naloge, ki so zahtevale analizo znanja, so spadale naloge z besedilnim virom 
informacij in naloge z grafi. Učenci znajo že zelo dobro brati, torej analizirati grafe in 
besedila, vendar pa so nato imeli težave pri posploševanju in sintezi podatkov. Naloga, ki je 
zahtevala vrednotenje, pa je bila za učence nerazumljiva, prosili so za dodatno razlago, rešil 
pa jo je le en učenec.   

Pri analizi preizkusa znanja glede na taksonomske ravni nalog smo ugotovili, da se težavnost 
nalog ne sklada čisto s pravili o pisanju preizkusov znanja, saj je kar 50 % nalog sestavljenih 
na višjem nivoju. Ker smo preverjali samo nadarjene učence, se nam je zdelo smiselno, da so 
naloge sestavljene na višjem nivoju mišljenja. Naloge, ki zahtevajo poznavanje, zavzemajo 11 
% celotnega preizkusa znanja, naloge, ki zahtevajo razumevanje in uporabo, pa 38 %, kar se 
približa merilom, ki so postavljeni.  

Izbrani učenci imajo zelo dobro razvito logično razmišljanje, sklepanje, prenos informacij v 
nove situacije in pisno izražanje. Več težav jim je delalo ustno izražanje, ker so imeli manj 
časa za razmislek, bolj opaženo je bilo tudi sprotno popravljanje že povedanega odgovora in 
nesigurnost pri odgovarjanju. Učenci imajo nadpovprečno razvite prostorske predstave o 
Sloveniji in posameznih pokrajinah. Bili smo zelo pozorni na opisovanje domače pokrajine, v 
kateri so uspešno locirali kulturne znamenitosti, nekateri tudi naravne in družbene značilnosti. 
Pri posameznem ustnem odgovoru so vpletali lastne izkušnje, kaj so videli na potovanjih, kaj 
so se pogovarjali ali prebrali. Štirje najuspešnejši učenci so bili zelo razgledani in so pokazali 
široko znanje na področju poznavanja Slovenije. Torej so prikazali višji nivo mišljenja, saj so 
vsaj delno pravilno rešili naloge, ki zahtevajo sintezo in vrednotenje, ter s tem prikazali, da 
nimajo le znanja, ki ga dobijo pri pouku, ampak razmišljajo širše. 

Kljub temu da so učenci v povprečju dosegli le polovico točk (Priloga 5), bi bili zmožni pri 
pouku delati na višjem nivoju od zapisanih učnih ciljev in standardov znanja pri družbi za 5. 
razred. Več kot bi pridobili vsebinskega znanja, boljšo orientacijo in sposobnost bi imeli pri 
samem poznavanju Slovenije. Štirje najuspešnejši učenci so pokazali nadpovprečne 
prostorske sposobnosti, saj so se znali orientirati na nemih kartah Slovenije, kljub temu da 
niso imeli nobene usmeritve ali pomoči. Prav tako so zelo dobro odgovarjali na vprašanja pri 
ustnem delu, kjer so nas zanimale naravne in družbene značilnosti pokrajin in domačega 
kraja. Pokazali so visoko jezikovno inteligentnost, saj so se na ustnem delu dobro znašli in so 
imeli bogato besedišče. V domačem kraju se znajo zelo dobro orientirati, ločijo med 
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naravnimi, družbenimi in kulturnimi značilnostmi. Tudi naloge, ki so spraševale po znanju iz 
prebivalstva Slovenije, jim niso delale težav, bolje so se znašli v neznanih situacijah.  

Večina učencev ni znala izkoristiti vseh podatkov, ki so jim bili predstavljeni. Najbolje so 
izkoristili podatke, ki so jim bili predstavljeni s tortnim diagramom.  Kar nekaj težav pa so 
imeli s spolno in starostno piramido, vendar tudi tega cilja oziroma standarda znanja ni v 
učnem načrtu za družbo, tako da tudi pri pouku takšnih podatkov niso uporabljali. Pri nalogi, 
v kateri so imeli podane podatke v obliki besedila, je polovica učencev delno dosegla cilj, kar 
pomeni, da so besedilo razumeli, težave so imeli le pri izpisovanju odgovorov. 

Na osnovi preizkusa znanja bi lahko povzeli, da štirje najuspešnejši učenci kažejo nadarjenost 
na področju geografije. Med njimi je izstopal en učenec, ki je na ustnem preverjanju znanja 
pokazal zelo široko znanje in široko razgledanost, saj je veliko vedel o trenutnem dogajanju v 
Sloveniji in svetu. Tudi na pisnem delu je učenec izstopal od ostalih treh, saj mu naloge, ki so 
zahtevale sintezo in vrednotenje, niso delale velikih težav. Nadarjenost se pri teh učencih kaže 
predvsem v nadpovprečnih prostorskih sposobnostih in visoki jezikovni inteligentnosti.  

12.4. Analiza vprašalnika 

Z analizo in interpretacijo vprašalnikov odgovarjamo na naslednji dve raziskovalni vprašanji:  

• Kako so nadarjeni učenci znanje o geografiji pridobili? 
• Kakšno je mnenje nadarjenih o pouku družbe? 

Analize vprašalnikov so predstavljene v preglednicah (Priloga ). Kodirne enote smo zapisali v 
levi del razpredelnice, kategorije in kode pa v desni del.  

Ugotovitve: 

a) Število nadarjenih 

Izbrani učenci so del treh različnih oddelkov 5. razreda in vsi so v postopku identifikacije.   

b) Priljubljenost predmeta 

Polovici učencev (šestim) je predmet zanimiv, zdi se jim poučen, menijo, da pri njem 
pridobijo največ znanja. Trem učencem, ki so preizkus znanja tudi najslabše rešili, predmet ni 
všeč, vendar pa niso podali razloga. Učenci, ki jim je predmet zanimiv, so zapisali, da jim je 
predmet v redu, da pri tem predmetu pridobijo največ znanja, da je predmet zabaven, dober 
oziroma zelo dober. Najuspešnejšim učencem na preizkusu znanja je predmet zelo zanimiv in 
poučen. 

c) Zanimivo področje 

Med zanimiva področja učenja družbe v 5. razredu so učenci uvrstili zgodovino Slovenije 
(trije), celotno Republiko Slovenijo, Dinarski in Alpski svet (trije), naravne enote Slovenije 
(trije). Poleg tega so posamezniki navedli  še kraške pojave ter kraje, mesta reke, visokogorja 
in kulturo Slovenije. Od vseh teh so bile najpogosteje omenjene zgodovina Slovenije in 
naravne enote Slovenije. 

d) Pridobivanje znanja 

Učenci najpogosteje pridobivajo znanje prek šole (devet), iz knjig (osem), od staršev (sedem) 
in potovanj (pet). Omenili pa so tudi internet, revije in časopise, zvezke in pogovore z 
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brati/sestrami ter starimi starši. Najuspešnejši učenci so poleg pridobivanja znanja v šoli 
navedli tudi knjige, internet, pridobivanje znanja od staršev, medtem ko so manj uspešni 
učenci navedli le pridobivanje znanja v šoli ali iz knjig. 

e) Spoznavanje z zemljevidom 

Večina učencev (deset) si pred potovanjem ogleda zemljevid oziroma navigacijo, nekateri 
skupaj s starši, drugi si ga/jo ogledajo sami. Dva na preizkusu znanja manj uspešna učenca sta 
odgovorila, da si zemljevida ne ogledata.   

f) Učenje predmeta družba 

Večini učencem, kar desetim, starši pomagajo pri učenju predmeta družba, med njimi so tudi 
najuspešnejši. Sedmim učencem starši tudi priporočijo dodatno literaturo, nekateri si jo 
izberejo sami. Najmanj uspešni učenci na preizkusu znanja ne berejo dodatne literature. 

Predmet družba se učenci učijo iz zvezka, učbenikov in knjig. Najuspešnejši učenci si 
pomagajo tudi z miselnimi vzorci, vprašanji, ki jih dobijo v šoli, z zemljevidom ter primeri iz 
okolja.  

g) Razlogi za znanje pri predmetu družba 

Učenci so ocenili, da je njihovo znanje dobro, ker hodijo na potovanja, jim je predmet 
zanimiv, se za stvari zanimajo in opazujejo okolico. Najuspešnejši učenci na preizkusu znanja 
se vsakodnevno učijo, pogovarjajo s starši, sestro, brati, veliko jim pomeni poslušanje pri 
pouku in samo branje knjig na to temo. 

h) Projekt 

Polovica vprašanih učencev je že izdelala projekt pri predmetu družba, in sicer z naslovom 
Moj domači kraj, Koliščarji ali Primerjava prsti. Druga polovica pa projekta pri tem predmetu 
še ni imela. V polovico vprašanih učencev, ki so izdelali projekt, spadajo tudi manj uspešni 
učenci na preizkusu znanja, medtem ko učenec, ki je bil med uspešnimi, projekta še ni izdelal.   

i) Revija 

Večina učencev ni naročena na nobeno revijo, trije učenci so naročeni na revijo Mavrica, ena 
učenka pa na revijo National Geographic Junior. Večina uspešnih učencev na preizkusu 
znanja ni naročena na nobeno revijo. Učenka, ki je naročena na revijo z geografsko vsebino, 
preizkusa znanja ni rešila uspešneje od večine vključenih. 

j) Preizkus znanja 

Več kot polovica učencev je preizkus znanja ocenila kot nezahteven, med njimi tudi 
najuspešnejši učenci. Omenili pa so določene naloge, ki so jim delale težave. Največ težav jim 
je delala 3. naloga (šestim učencem), ki je od njih zahtevala znanje na temo prebivalstva v 
Sloveniji ter branje starostne in spolne piramide. Z grafov od 4 do 7 lahko sklepamo, da jim je 
ta naloga res delala težave in da se o tem pri pouku še niso veliko pogovarjali. Naloge, ki so 
se jim še zdele zahtevne, so bile 2., 5., 6., 7. in 8. Pri teh nalogah so imeli težave le posamezni 
učenci. Večina uspešnih učencev je izpostavila le tretjo nalogo. Manj uspešni učenci so 
izpostavili več nalog, ki so jim delale težave. 

k) Čas reševanja 
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Vsi sodelujoči učenci so imeli na voljo eno šolsko uro oziroma 45 minut. Le en učenec je 
preizkus znanja rešil v 25 minutah, vendar je reševal zelo površno in hitro. Navodila niso bila 
prebrana ustrezno, zato tudi odgovori niso bili pravilni. Učenec na preizkusu znanja ni bil 
uspešen. Večina ostalih učencev je reševala preizkus znanja okoli 40–45 minut. Štirje učenci 
so preizkus znanja reševali več kot 45 minut, vendar med njimi ni bilo niti najuspešnejših niti 
najmanj uspešnih. Učenci z največjim številom doseženih točk so preizkus znanja reševali 
40–45 minut. 

12.5. Interpretacija vprašalnika 

Večini nadarjenih učencev, ki so sodelovali v raziskavi, je predmet zanimiv, poučen in se ga 
radi učijo. Znanje v večini učenci pridobivajo v šoli, iz knjig, od staršev in na potovanjih. Iz 
tega lahko sklepamo, da jim učiteljice znajo približati snov, prav tako pa se tudi doma 
pogovarjajo o domači pokrajini, poleg tega si na potovanjih ogledajo zanimivosti Slovenije in 
uporabljajo zemljevid oziroma navigacijo. Trije učenci so pokazali široko znanje in s tem 
razgledanost, saj so se pri odgovarjanju na vprašanja naslonili tudi na to, kaj so že videli, 
prebrali, se pogovarjali. Mnenje nadarjenih učencev o pouku družbe je zelo različen. Pri 
preizkusu znanja se je pokazalo, da kdor je preizkus znanja rešil hitro, je tudi v vprašalniku 
odgovarjal skromno in povedal, da mu predmet ni tako všeč. Tudi tisti, ki so preizkus znanja 
reševali dlje, kot je bil predviden čas, jim predmet ni tako zanimiv. Pojavile so se tudi razlike 
med nadarjenimi učenci, ki so označili, da znanje pridobivajo le v šoli, in tistimi, ki so poleg 
tega označili tudi knjige, potovanja itd. Nadarjeni učenci, ki so označili več virov znanja, so 
naloge v preizkusu znanja tudi bolje reševali, kar pa nas spet pripelje do ugotovitve o širši 
razgledanosti.  

O tem je pisala že Ana Kastelec v svojem magistrskem delu Nadarjeni učenci pri pouku 
družbe v osnovni šoli, ki je prišla do podobnih ugotovitev kot mi. Tudi v njeni raziskavi je 
predmet družba učencem zanimiv predmet in tudi pri njej so izpostavili, da imajo raje 
zgodovinske teme. Učiteljice očitno tudi pri učencih v naši raziskavi zanimivo podajajo snov, 
saj si učenci največ zapomnijo pri pouku. Podobne podatke smo dobili tudi o učenju predmeta 
družba. Tako v njeni kot tudi v naši raziskavi se je pokazalo, da se učenci učijo sami, vendar 
velikokrat za pomoč poprosijo starše, vsaj na koncu pri preverjanju njihovega znanja.  

Glede na odgovore se v nekaterih delih naša raziskava in raziskava Ane Kastelec zelo 
ujemata, saj smo dobili zelo podobne podatke, kar pa nam da že širšo sliko o nadarjenih 
učencih pri pouku družbe. Potrdili smo, da je večini nadarjenih učencev predmet družba zelo 
zanimiv, da imajo nadarjeni učenci široko znanje in so razgledani. Prav tako nam raziskavi 
pokažeta, da so nadarjeni učenci samostojni, kar pomeni, da nimajo težav pri učni 
samopodobi. Nadarjeni učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so zaupali svojemu znanju in 
svojim sposobnostim. 

Razvidno je, da ciljev oziroma standardov znanja učenci niso dosegli v tolikšni meri, kolikor 
smo pričakovali. Znanje, ki ga pridobijo v 5. razredu, še ni dovolj široko, da bi lahko dosegali 
standarde znanja iz geografije za 9. razred, dosegajo pa miselne dejavnosti – višje nivoje 
mišljenja. Nadarjenim učencem bi morali omogočiti dodatno, predvsem pa poglobljeno  
znanje, jih usmeriti v teme, ki jih zanimajo, jim dati zahtevnejše naloge, probleme. Ker je 
večini učencev ta predmet zanimiv, menim, da ne bi imeli težav z nadgradnjo svojega znanja 
preko projektov, terenskega dela, kartiranja, orientacije v prostoru in na prostem. Na ta način 
bi nadgrajevali svoje znanje tudi na bolj praktičen način. Nadarjenim učencem bi prav tako 
morali že pri pouku ponujati dodatno literaturo in jih s tem spodbujati k še širšemu znanju 
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predmeta družba in tako tudi širši splošni razgledanosti. Pouk bi jim lahko tudi prilagodili na 
način, da bi delo potekalo v skupinskih dejavnostih, da bi si med sabo lahko izmenjavali 
informacije in se spodbujali. Za nadarjene učence so pomembna in zanimiva tudi tekmovanja. 
Lahko bi se jih udeležili kot skupina (projekt) ali kot posamezniki. S tem pa bi pridobili še 
več novega znanja in nadgradili to, kar že znajo. Pri geografiji se ta tekmovanja že izvajajo, 
lahko pa bi se vključili tudi mlajši učenci, ki bi tekmovali na svojem področju, pri družbi. 

Pomembno pa je tudi, da učitelji nadarjene otroke motivirajo in ne zatirajo z dodatnim delom. 
Ravno zaradi tega je potrebno pridobivanje dodatnega znanja spremeniti iz frontalnega dela v 
zanimivejše praktično delo, kot so npr. tekmovanja, ki v učencih zbudijo tekmovalnost in 
željo po novem znanju, da bi bili boljši sami in tudi boljši od drugih.   
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13. SKLEP 

14. KLJUČNE UGOTOVITVE 
V raziskavi, ki smo jo izvedli, je sodelovalo 12 učencev in učenk, ki so bili v postopku 
identifikacije o nadarjenosti. Učenci in učenke so bili del treh oddelkov 5. razreda na eni šoli. 
Izbrani učenci so reševali preizkus znanja, narejenega na podlagi standardov znanja iz 
geografije za 9. razred. Standardi znanja iz geografije so nadgradnja standardov znanja iz 
družbe 5. razreda, prav tako pa je veliko standardov znanja dodanih, saj se v 9. razredu 
poglobijo in dodajo še druge teme o poznavanju Slovenije. Pri rezultatih preizkusa znanja 
smo lahko videli, katere teme so pri predmetu družba v 5. razredu bolj poglobljene in katere 
manj. Pri družbi ni ciljev na temo prebivalstva in gospodarskih panog, kar se je odražalo tudi 
pri znanju učencev.  

Nadarjeni otroci se od svojih vrstnikov razlikujejo na kognitivnem področju predvsem v 
stopnji in ne v vrsti kognitivnih procesov. To pomeni, da hitreje sprejemajo in procesirajo 
informacije, prej, hitreje in bolje rešujejo probleme, imajo obsežnejši spomin in učinkovitejše 
pomnjenje, uporabljajo več miselnih strategij, uporabljajo jih pogosteje kot njihovi 
nenadarjeni vrstniki, so bolj selektivni pri procesiranju informacij in hitreje usvojijo 
abstraktno raven mišljenja. (Robinson in Clinkenbeard, 2008 v Juriševič, 2012) Prav te 
kognitivne procese smo želeli pri učencih vzpodbuditi s preizkusom znanja. Učenci so morali 
pokazati široko znanje, čemur pravimo, da so razgledani, in poglobljeno razmišljanje o 
posameznih temah. Ker imajo nekateri učenci zelo dobro orientacijo v dejanskem času, jim to 
omogoča boljše načrtovanje dejavnosti preko dneva, boljše načrtovanje učenja, več prostega 
časa oziroma več različnih dejavnosti. So pa tudi nadarjeni učenci, ki se popolnoma zatopijo v 
določeno temo. (Umek, 2012)  

Preverjali smo tudi višje razvite bralne spretnosti, ki jih od nadarjenih učencev zahteva branje 
različnih časovnih trakov, preglednic, shem, miselnih vzorcev, ki so jim lahko tudi v pomoč 
pri učenju. (Umek, 2012) Večina učencev je na preizkusu znanja uspešno rešila naloge, ki so 
zahtevale branje dodatnih informacij. Znali so poiskati podatek, ki ga je naloga zahtevala, 
težave sta jim delali le analiza in sinteza teh podatkov, ker niso imeli ustreznega znanja. 
Branje z razumevanjem dodatnih informacij je že analiza le-teh, kar pa je po Bloomovi 
taksonomiji že na višjem nivoju mišljenja.  

S preizkusom znanja smo ugotavljali tudi, ali imajo učenci nadpovprečno prostorsko 
orientacijo o Sloveniji. Prostorske predstave so pri predmetu družba oziroma geografija 
ključne, saj se morajo učenci znati orientirati v primarnem (miza, učilnica itd.) in tudi v 
sekundarnem okolju (prostorske predstave o Sloveniji, svetu itd.). (Umek, 2012) Prav tako 
smo bili pozorni na poznavanje domače okolice, kjer so se učenci odlično izkazali. Orientacija 
v sekundarnem okolju, na zemljevidu Slovenije, jim je delala kar nekaj težav, ker terja 
določeno mero urjenja. V 5. razredu pa se šele uvajajo v branje zemljevidov in tudi zemljevid 
in prostor Slovenije šele začenjajo spoznavati.  

Pri nalogi o demokraciji so nadarjeni učenci poznali pomen pojma demokracija, niso ga še 
povsem razumeli, vendar je večina pravilno rešila probleme, ki so bili zapisani.  

Kot pravi Lilek (2012), učenci logično razmišljajo in s tem vzročno-posledično argumentirajo. 
Nadarjeni učenci z logičnim razmišljanjem niso imeli težav, imeli pa so jih pri vzročno-
posledični argumentaciji. Nekateri učenci so zapisali logičen odgovor, vendar za dano nalogo 
napačen odgovor, ker so sklepali glede na obseg pojava (da je npr. kmetijstvo najbolj 
razširjena gospodarska panoga, ker je po Sloveniji veliko njiv) in ne na njegov pomen. 
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Najzahtevnejša naloga je bila naloga o trajnostnem razvoju. Sodelujoči učenci so morali 
prebrati besedilo, ga analizirati, poiskati rešitve in jih vrednotiti. Učenci so morali biti, kot 
pravi Lilek (2012), kreativni in izvirni pri razmišljanju, morali so prikazati izvirne rešitve 
problema. Naloga je pokazala, da učenci s predznanjem družbe 5. razreda še niso sposobni 
vrednotiti svojih rešitev in da se to področje do 9. razreda še razvija. 

Lilek (2012) izpostavi tudi značilnost nadarjenih, da uživajo v uporabi kartografije, 
zemljevidov, diagramov itd. Pri pisnem delu preizkusa znanja smo z opazovanjem učencev 
pri reševanju nalog ugotovili, da večini učencev to ni v užitek, saj njihova orientacija na 
zemljevidu še ni dobro razvita, zato so to nalogo občutili kot zelo težek izziv. Pri ustnem delu 
preizkusa znanja pa je bil nekaterim učencem zemljevid v veliko pomoč, ne le pri 
prikazovanju naravnogeografskih pokrajin, temveč tudi pri nalogah, pri katerih so iskali 
značilnosti pokrajin ter vzroke za gostejšo in redkejšo poselitev. Nekatere učence pa je 
zemljevid zmedel že pri naštevanju naravnogeografskih pokrajin, saj so se bolj osredotočali 
na pravilen prikaz kot pa pravilno poimenovanje. Tudi pri branju grafikonov so imeli 
sodelujoči učenci nekaj težav, ker so se s tovrstnimi grafikoni srečali prvič ali pa se pri pouku 
niso toliko poglabljali v branje le-teh. Večina učencev je spregledala skalo pri starostni in 
spolni piramidi, medtem ko so tortni diagram učenci znali prebrati in izpisati podatek, ki ga je 
zahtevala naloga. 

Večini sodelujočih učencev se predmet družba zdi zanimiv in poučen, vendar menim, da 
predmet vidijo bolj kot učenje velike količine informacij in ne kot povezovanje s samo naravo 
in splošno razgledanostjo. Nekateri učenci ne znajo povezati »šolskega« znanja s tem, kar so 
spoznali na izletih, sprehodih, v poročilih itd. Zelo veliko jih je omenjalo učenje iz knjig, 
učbenikov, le nekateri pa so omenili pogovore s starši, starimi starši, sorojenci, vrstniki. Tudi 
tako lahko na področju družbe pridobimo veliko znanja. Že če poslušamo nekoga, ki nam 
razlaga o svojem potovanju, lahko izvemo veliko novega o samih krajih, pokrajini itd.  

Presenetilo nas je, da mnogim učencem pri učenju pomagajo starši, saj je za nadarjene učence 
značilno, da so samostojni. Za nadarjene je značilna tudi uporaba miselnih vzorcev. (Umek, 
2012) Tudi v naši raziskavi so nekateri učenci omenili uporabo miselnih vzorcev pri učenju in 
uporabo vprašanj, ki jih dobijo pri pouku.  

15. OMEJITVE PRI RAZISKAVI 
Pri raziskavi smo bili omejeni, saj je bil naš vzorec majhen (12 učencev), zato podatkov ne 
moremo posplošiti na osnovno množico. Najti šolo za raziskavo ni bilo težko, vendar pa vse 
šole, na katere smo poslali prošnjo za sodelovanje, še niso imele identificiranih nadarjenih 
učencev, zato smo v raziskavo vključili učence, ki so bili vsaj v postopku identifikacije. Za 
lažje komuniciranje in sodelovanje je nalogo vodje prevzela ena učiteljica oddelkov 5. 
razreda, tako da je tudi komunikacija lahko potekala nemoteno.  

16. IDEJE ZA NADALJNJE DELO 
Med pisanjem magistrskega dela smo dobili še nekaj idej, ki bi jih lahko vključili v raziskavo. 
Na ta način bi pridobili še večji vpogled v širino znanja nadarjenih učencev pri predmetu 
družba. Morda bi ugotovili, kako bi se lahko učenci še bolj približali standardom znanja 9. 
razreda. 

Nekateri so omenili, da so jim ljubše zgodovinske teme, zato bi jih bilo dobro preveriti tudi na 
tem področju. Kot nam pove že teorija, niso vsi učenci nadarjeni na vseh področjih, zato bi 
nam raziskava zgodovinskih tem dala vpogled še v drugo dimenzijo nadarjenosti.  
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V raziskavo bi lahko vključili tudi terensko delo, oblikovanje referatov, predstavitev. Na ta 
način bi dali učencem možnost, da prikažejo svoje obsežno znanje o predmetu družba ter 
kreativno in izvirno razmišljanje. Prav tako bi lahko pokazali svojo samostojnost pri delu, 
spodbudili pa bi tudi njihovo kreativnost. 

Med samim raziskovanjem smo ugotovili, da učenci velikokrat omenjajo potovanja. 
Naslednja raziskava bi lahko iskala odgovor na vprašanji, kako potovanja vplivajo na znanje 
vseh učencev oziroma le nadarjenih učencev in v kolikšni meri pripomorejo k boljšemu 
poznavanju Slovenije. 

Med pedagoško prakso in pri raziskavi smo ugotovili, da pouk družbe ni kaj dosti prilagojen 
nadarjenim, saj je predstavljeno in od učencev zahtevano le temeljno znanje, ki ga določajo 
učni cilji na osnovni ravni. Predmet družba pa je veliko več kot samo učenje dejstev in 
podatkov. Potrebno jih je tudi povezati z znanjem, ki ga pridobimo v vsakdanjem življenju, in 
nove veščine, npr. delo z zemljevidi, čim pogosteje uporabljati zunaj šole. Za vse to pa je 
pomembna tudi iznajdljivost učiteljev. Ti morajo nadarjene učence zaznati in pouk 
diferencirati, da lahko učenci napredujejo in razvijajo svojo nadarjenost.  
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18. PRILOGE 
PRILOGA 1: PREIZKUS ZNANJA 

PREVERJANJE ZNANJA NA TEMO 

SLOVENIJA 

Ime in priimek: ________________________________ 

Razred: ______ 

Datum: ___________________________ 

1. Državna meja ločuje Slovenijo od štirih sosednjih držav. 

 

a) Na zemljevidu z rdečo barvico označi državno mejo z Italijo, z modro barvico pa 

državno mejo s Hrvaško. 

b) Razvrsti sosednje države glede na dolžino državne meje, ki jo ima Slovenija s 

posamezno državo. Prični s tisto, s katero imamo najdaljšo državno mejo. 

_____________________________________________________________________ 
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2. Zemljevid Slovenije. 

a) Na zemljevidu označi naslednje kraje in reke: 

MESTA:  REKE:  

• Postojna  • Sava 

• Celje  • Mura  

• Koper  • Drava  

• Novo mesto • Krka  

• Maribor  
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3. Prebivalstvo.  

 

1971 
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  2017 

a) Koliko dečkov je bilo rojenih leta 1971 in koliko v letu 2017? 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Kakšno obliko ima starostna piramida danes? Kaj to pomeni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Zakaj je pri prvi piramidi pri okoli 50 let zareza? Kje se pojavi ta zareza na drugi 

piramidi? 

_________________________________________________________________________ 

d) Primerjaj število mladega in število starega prebivalstva na obeh piramidah. Kaj 

ugotoviš? Kateri problemi se pojavljajo in kako se mora država temu prilagajati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Na spreminjanje števila prebivalcev vplivajo tudi selitve (migracije). Preberi 

besedilo in odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši na črte. 

Moje ime je Katy Kuntz. Doma sem v Clevelandu, čeprav sem bila rojena v majhnem kraju 

nekje ob Savi. Svojega rojstnega kraja se ne spominjam več dobro. Zame je tako zelo daleč in 

tako tuj. Pozabila sem ga. Včasih nas mati spomni, kako je bilo pri nas doma lepo. Ker pa je 

naša družina živela v revščini in pomanjkanju, se je oče odločil, da gre čez morje v svet. Kmalu 

smo lepšemu življenju naproti odšli tudi ostali. Tega je zdaj že mnogo let. 

f) Kateri pojav slovenskega naroda je predstavljen v besedilu? 

_________________________________________________________________________ 

g) Zakaj se je družina deklice, predstavljena v besedilu, preselila iz domačega kraja? 

__________________________________________________________________________ 

h) Za koliko časa se je družina preselila na tuje? 

__________________________________________________________________________ 

i) Kaj v besedilu nakazuje, da mlajši rod izseljencev že opušča svojo izvirno kulturo? 
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___________________________________________________________________________ 

j) Ali se danes Slovenci še izseljujejo v druge države? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Spodaj so navedene različne gospodarske panoge. Obkroži črki pred skupinama 

gospodarskih panog, v katerih je zaposlenih največ ljudi v Sloveniji. 

e) Industrija: kovinska, avtomobilska, kemična … 

f) Trgovina, prevozništvo, turizem 

g) Kmetijstvo in gozdarstvo 

h) Rudarstvo, premogovništvo, kamnolomi, glinokopi, soline 

Utemelji svoj odgovor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.  V 1. členu ustave piše, da je Slovenija _____________________ republika. 

Podčrtaj trditve, kaj je v demokraciji dopustno in kaj ni! 

Policist hoče nekoga, ki je nepravilno parkiral, kaznovati. Ta mu pove, da ima zelo nizko 
plačo. Policist se odloči, da ga ne bo kaznoval. Kaznoval bo le tiste, ki imajo dovolj veliko 
plačo. 

a)  To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b)  To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Učenci kritizirajo svoje učitelje, čeprav se učitelji trudijo, da bi svoje delo opravljali dobro in 
pravično. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Znani politik se je poškodoval. Odpeljali so ga na oddelek nujne pomoči v bolnišnico. Tam ni 
hotel čakati, da pride na vrsto, ampak je zahteval, da ga zdravniki sprejmejo takoj. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 
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b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Utemelji svoje odgovore. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Transport.  

 

c) V katere države Slovenija izvozi največ blaga? 

__________________________________________________________________ 

d) Zakaj ravno v te države?  

___________________________________________________________________________ 

8. Ustrezna oskrba s kakovostno pitno vodo predstavlja temelj vsake moderne družbe in 

je nujna za nemoteno življenje in napredek. Z naraščanjem mestnega prebivalstva in 

spreminjanjem njenih življenjskih in prehranjevalnih navad, ki povečujejo porabo 

pitne vode tako v gospodinjstvu kot tudi v industriji in kmetijstvu, so mesta danes 

pod velikim izzivom nudenja zadostne količine kakovostne pitne vode svojim 

prebivalcem. (Trajnostni razvoj mest, 2016) 

Kako bi se lotili reševanja opisanega problema? Navedi nekaj rešitev za opisani problem. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Svojo rešitev vrednoti z vidika okolja in z vidika gospodarnosti. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK 

VPRAŠALNIK 

1. Kakšen se ti zdi pouk družbe? Zakaj se ti zdi tako? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Katero področje ti je pri geografiji Slovenije najzanimivejše?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Kje si pridobil svoje znanje iz geografije Slovenije? 

a) V knjigah. 

b) Na potovanjih. 

c) Povedali so mi starši. 

d) V časopisu. 

e) Na internetu. 

f) V šoli. 

g) Drugo: __________________ 

Si pred ali med potovanjem z družino kdaj ogledate zemljevid in starša razložita, kam 

ste namenjeni? 

____________________________________________________________________ 

4. Ali ti doma starši pomagajo z učenjem? 

Ali ti priporočijo tudi kakšno dodatno literaturo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Kako se učiš družbo? 

___________________________________________________________________________ 

6. Kaj misliš, zakaj je tvoje znanje o Sloveniji tako dobro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Si pri družbi naredil že kakšen poseben projekt? Katerega? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8. Si naročen na kakšno revijo? Katero? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. So bile naloge v preizkusu znanja težke?  

DA    NE 

 

Ali katere nisi dobro razumel? 

DA  NE 

Katere naloge? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zakaj so bile, po tvojem mnenju, težke oz. jih nisi razumel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 

70 
 

PRILOGA 3: REŠITVE PREIZKUSA ZNANJA 

PREVERJANJE ZNANJA NA TEMO 

SLOVENIJA 

Ime in priimek: ________________________________ 

Razred: ______ 

Datum: ___________________________ 

9. Državna meja ločuje Slovenijo od štirih sosednjih držav. (Duška Berce, str. 28) 

(Cilj: Razvija prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi in svetu.) 

 

c) Na zemljevidu z rdečo barvico označi državno mejo z Italijo, z modro barvico pa 

državno mejo s Hrvaško. 

d) Razvrsti sosednje države glede na dolžino državne meje, ki jo ima Slovenija s 

posamezno državo. Prični s tisto, s katero imamo najdaljšo državno mejo. 

_____________________________________________________________________ 

 

REŠITVE:  
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hrvaška, Avstrija, Italija, Madžarska 

 

 

10. Zemljevid Slovenije. (Geografija 9, str. 11) (Cilj: Na nemi karti Slovenije se zna 

orientirati in poiskati mesta in reke.) 

b) Na zemljevidu označi naslednje kraje in reke: 

MESTA:  REKE:  

• Postojna  • Sava 

• Celje  • Mura  

• Koper  • Drava  

• Novo mesto • Krka  

• Maribor  
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REŠITVE:  
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11. Prebivalstvo. (Cilj: Primerja starostno in spolno sestavo prebivalstva Slovenije z 

državami EU in izbranimi državami sveta, prepozna in uporabi različne spretnosti in 

veščine za uspešno analizo in sintezo različnih virov informacij.) 

 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 

e) Koliko dečkov je bilo rojenih leta 1971 in koliko v letu 2017? 
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_________________________________________________________________________ 

f) Kakšno obliko ima starostna piramida danes? Kaj to pomeni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

g) Zakaj je pri prvi piramidi pri okoli 50 let zareza? Kje se pojavi ta zareza na drugi 

piramidi? 

_________________________________________________________________________ 

h) Primerjaj število mladega in število starega prebivalstva na obeh piramidah. Kaj 

ugotoviš? Kateri problemi se pojavljajo in kako se mora država temu prilagajati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

REŠITVE:  

a) Koliko dečkov je bilo rojenih leta 1971 in koliko v letu 2017? 

Leta 1971 je bilo rojenih okoli 14. 000 dečkov, leta 2017 okoli 11. 000 dečkov. 

b) Kakšno obliko ima starostna piramida danes? Kaj to pomeni? 

Starostna piramida je v obliki žare (posode), kar pomeni, da ima Slovenija danes star 

demografski režim, z nizko rodnostjo in smrtnostjo. 

c) Zakaj je pri prvi piramidi pri starosti okoli 50 let zareza? Kje se pojavi ta zareza na 

drugi piramidi? 

Zareza je nastala okoli leta 1920, ker je bilo takrat konec 2. svetovne vojne in je bila zaradi 

tega nizka rodnost (veliko moških je v vojni umrlo, zato ni bilo veliko otrok). 

d) Primerjaj število mladega in število starega prebivalstva na obeh piramidah. Kaj 

ugotoviš? Kateri problemi se pojavljajo in kako se mora država temu prilagajati? 

Danes se povečuje število starega prebivalstva, kar pomeni, da imamo nizko rodnost in nizko 

smrtnost. Problem, ki se pojavlja, je oskrba zrelega prebivalstva. Potrebno je več denarja za 

pokojnine, več ustanov za ostarele, viša se pokojninska doba … 
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12. Na spreminjanje števila prebivalcev vplivajo tudi selitve (migracije). Preberi 

besedilo in odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši na črte. (Duška Berce, 

str. 40) (Cilj: Razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji in EU.) 

Moje ime je Katy Kuntz. Doma sem v Clevelandu, čeprav sem bila rojena v majhnem kraju 

nekje ob Savi. Svojega rojstnega kraja se ne spominjam več dobro. Zame je tako zelo daleč in 

tako tuj. Pozabila sem ga. Včasih nas mati spomni, kako je bilo pri nas doma lepo. Ker pa je 

naša družina živela v revščini in pomanjkanju, se je oče odločil, da gre čez morje v svet. Kmalu 

smo lepšemu življenju naproti odšli tudi ostali. Tega je zdaj že mnogo let. 

k) Kateri pojav slovenskega naroda je predstavljen v besedilu? 

_________________________________________________________________________ 

l) Zakaj se je družina deklice, predstavljena v besedilu, preselila iz domačega kraja? 

__________________________________________________________________________ 

m) Za koliko časa se je družina preselila na tuje? 

__________________________________________________________________________ 

n) Kaj v besedilu nakazuje, da mlajši rod izseljencev že opušča svojo izvirno kulturo? 

___________________________________________________________________________ 

o) Ali se danes Slovenci še izseljujejo v druge države? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

REŠITVE: 

a) Kateri pojav slovenskega naroda je predstavljen v besedilu? 

Selitve oziroma migracije v tujino. 

b) Zakaj se je družina deklice, predstavljena v besedilu, preselila iz domačega kraja? 

Preselili so se zaradi revščine. 

c) Za koliko časa se je družina preselila na tuje? 

Družina se je v tujino preselila za vedno. 

d) Kaj v besedilu nakazuje, da mlajši rod izseljencev že opušča svojo izvirno kulturo? 
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Deklica se svoje domovine ne spomni več dobro, o njej se ne pogovarjajo veliko, govorijo tuji 

jezik … 

e) Ali se Slovenci danes še izseljujejo v druge države? Zakaj? 

Da. Slovenci se v druge države izseljujejo zaradi boljše možnosti zaposlitve. 

 

13. Spodaj so navedene različne gospodarske panoge. Obkroži črki pred skupinama 

gospodarskih panog, v katerih je zaposlenih največ ljudi v Sloveniji. (Vir: Slovenija v 

številkah, 2013, SURS) (Cilj: Povezuje gospodarski razvoj in izobrazbeno strukturo 

prebivalstva.) 

i) Industrija: kovinska, avtomobilska, kemična … 

j) Trgovina, prevozništvo, turizem 

k) Kmetijstvo in gozdarstvo 

l) Rudarstvo, premogovništvo, kamnolomi, glinokopi, soline 

Utemelji svoj odgovor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

REŠITVE:  

Pravilno obkrožena odgovora sta odgovora a in b. 

Utemeljitev:  

Glede na izobraženost prebivalstva se pojavljajo zaposlitve v industrijah in terciarnem 

sektorju, ki je tudi najštevilčnejši. Najmanj ljudi je zaposlenih v primarnem sektorju 

(kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo …). 

14.  V 1. členu ustave piše, da je Slovenija _____________________ republika. 

(Cilj: Opiše politični položaj Slovenije v Evropi in EU.) 

Podčrtaj trditve, kaj je v demokraciji dopustno in kaj ni. 

Policist hoče nekoga, ki je nepravilno parkiral, kaznovati. Ta mu pove, da ima zelo nizko 
plačo. Policist se odloči, da ga ne bo kaznoval. Kaznoval bo le tiste, ki imajo dovolj veliko 
plačo. 

a)  To  je  v  demokraciji  dopustno. 
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b)  To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Učenci kritizirajo svoje učitelje, čeprav se učitelji trudijo, da bi svoje delo opravljali dobro in 
pravično. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Znani politik se je poškodoval. Odpeljali so ga na oddelek nujne pomoči v bolnišnico. Tam ni 
hotel čakati, da pride na vrsto, ampak je zahteval, da ga zdravniki sprejmejo takoj. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

 

Utemelji svoje odgovore. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

REŠITVE:  

Podčrtaj trditve, kaj je v demokraciji dopustno in kaj ni. 

Policist hoče nekoga, ki je nepravilno parkiral, kaznovati. Ta mu pove, da ima zelo nizko 
plačo. Policist se odloči, da ga ne bo kaznoval. Kaznoval bo le tiste, ki imajo dovolj veliko 
plačo. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Učenci kritizirajo svoje učitelje, čeprav se učitelji trudijo, da bi svoje delo opravljali dobro in 
pravično. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

Znani politik se je poškodoval. Odpeljali so ga na oddelek nujne pomoči v bolnišnico. Tam ni 
hotel čakati, da pride na vrsto, ampak je zahteval, da ga zdravniki sprejmejo takoj. 

a) To  je  v  demokraciji  dopustno. 



 

78 
 

b) To  v  demokraciji  ni  dopustno. 

 

Utemelji svoje odgovore. 

V demokraciji imamo vsi ljudje enake pravice, ne glede na denar, izobrazbo, položaj … 

imamo pravico do lastnega mnenja. O demokraciji govorimo, ko lahko večina prebivalstva 

bolj ali manj sodeluje pri oblikovanju državne organizacije in vpliva na njeno delovanje in ko 

so vsaj povprečno varovane temeljne človekove pravice in svoboščine. Oblast ne pripada 

posameznikom, temveč vsem ljudem. 

 

15. Transport. (Cilj: Ovrednoti pomen trgovine za gospodarski razvoj Slovenije in njeno 

povezovanje v okviru EU, prepozna in uporabi različne spretnosti in veščine za 

uspešno analizo in sintezo različnih virov informacij.) 

 

Vir: SURS 

e) V katere države Slovenija izvozi največ blaga? 

__________________________________________________________________ 

f) Zakaj ravno v te države?  

___________________________________________________________________________ 
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REŠITVE: 

a) V katere države Slovenija izvozi največ blaga? 

V države članice EU. 

b) Zakaj ravno v te države?  

Največ izvoza poteka v te države, ker je EU enoten prostor, enoten trg, ki je posledica 

gospodarskega sporazuma. 

 

16. Ustrezna oskrba s kakovostno pitno vodo predstavlja temelj vsake moderne družbe in 

je nujna za nemoteno življenje in napredek. Z naraščanjem mestnega prebivalstva in 

spreminjanjem njenih življenjskih in prehranjevalnih navad, ki povečujejo porabo 

pitne vode tako v gospodinjstvu kot tudi v industriji in kmetijstvu, so mesta danes 

pod velikim izzivom nudenja zadostne količine kakovostne pitne vode svojim 

prebivalcem. (Trajnostni razvoj mest, 2016) 

Kako bi se lotili reševanja opisanega problema? Navedi nekaj rešitev za opisani problem. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Svojo rešitev vrednoti z vidika okolja in z vidika gospodarnosti. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(Cilj: Kritično presoja vpliv ljudi na trajnostni razvoj pokrajine, razume, kako upoštevanje 

trajnostnega razvoja vpliva na kakovost njegovega življenja in tudi na načrtovanje in 

gospodarjenje s pokrajino, okoljem in viri, prepozna in uporabi različne spretnosti in 

veščine za uspešno analizo in sintezo različnih virov informacij.) 

REŠITEV: 

Kako bi se lotili reševanja opisanega problema? Navedi nekaj rešitev za opisani problem. 

Svojo rešitev vrednoti z vidika okolja in z vidika gospodarnosti. 

Potrebno bi bilo začeti skrbeti za količino uporabe pitne vode. Postaviti bi morali omejitve 

uporabe pitne vode v gospodinjske namene kot tudi pri tuširanju, splakovanju WC-jev …, 
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mogoče bi imeli različno napeljavo vode po hišah, več uporabe deževnice (pranje 

avtomobilov, zalivanje rož)… Z vidika okolja bi poskrbeli za manj onesnaženja vod in okolice 

zaradi čistil, odplak … Z vidika gospodarnosti pa bi se pitna voda lahko podražila, saj bi s tem 

ljudi prepričali v to, kako pomembna je pitna voda za človeka.  
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USTNI DEL PREVERJANJA ZNANJA 

• Ob karti Slovenije naštej vseh pet naravnogeografskih enot in jih pokaži na 

zemljevidu. (Cilj: Našteje vseh 5 naravnogeografskih enot Slovenije in jih pokaže na 

zemljevidu.) 

 

REŠITEV: Alpske, Predalpske, Dinarskokraške, Obpanonske, Obsredozemske pokrajine 

 

• Opiši razlike med dvema naravnogeografskima enotama. (Cilj: Našteje nekaj 

pokrajinskih tipičnosti, opiše razlike med naravnogeografskimi enotami, razloži po 

dve razliki med naravnogeografskimi enotami Slovenije.) 

 

Geografske sestavine pokrajine: naravnogeografske (podnebje, relief …), 

družbenogeografske (poselitev, tip, naselja …) 

REŠITEV: Npr. Alpske pokrajine – Obsredozemske pokrajine 

o Alpske pokrajine: bolj hribovit in gorat svet, prevladuje gorsko podnebje, 

rastje predstavlja gozd, značilni so pašniki, zimski turizem (smučanje), letni 

turizem (pohodništvo) … 

o Obsredozemske pokrajine: bolj gričevnat svet, ob morju več ravnine, 

podnebje je mediteransko, prav tako rastje (oljke, vinogradi), prevladuje 

poletni turizem … 

 

• Utemelji vzroke za gostejšo in redkejšo poseljenost posameznih delov Slovenije 

(npr. jug in sever Primorske, Bela krajina in okolica Novega mesta, Prekmurje in 

Ljubljanska kotlina … ). (Cilj: Ob zemljevidu utemelji vzroke za gostejšo in redkejšo 

poseljenost posameznih delov Slovenije.) 

 

REŠITEV: Vzrok za gostejšo poselitev je bližina industrije, mest, kjer imajo ljudje 

delovna mesta, vzroki za redkejšo poselitev: ljudje se odseljujejo iz delov Slovenije, 

kjer nimajo veliko možnosti za zaposlitev … Možnost večje zgostitve na ravninskih 

predelih, manjša naseljenost hribovitih pokrajin, zaradi industrializacije ravninskih 

predelov, pa tudi zaradi površja, podnebja, oddaljenosti od službe … 

 

• Opiši naravne in družbene znamenitosti domačega kraja. (Cilj: Opiše naravne in 

družbene razmere domačega kraja in opazi ter prepozna krajevne značilnosti.) 

 

REŠITEV: Šmartno pri Litiji 

Je sotočje treh potokov Reka, Črni potok, Kostrevniški potok. Kraj je približno 3 km 

oddaljen od mesta Litija. To je občina, ki je sestavljena iz veliko manjših krajev. Samo 

mesto leži v kotlini, okoli pa se razprostira gričevnato in hribovito območje. Zgrajena 

je nova obvoznica, ki povezuje Šmartno z Litijo in z Občino Ivančna Gorica. 
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Gospodarske dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji so kovinska industrija, klavnice in 

mesnice, trgovina, gostinstvo, turizem (grad Bogenšperk) … 

 

• Katere manjšine poznamo v Sloveniji? Kaj je vzrok, da so nastala dvojezična 

ozemlja? Zakaj je potrebno varovanje narodnih skupnosti in narodnih manjšin? 

(Cilj: Razloži vzroke za dvojezični ozemlji v Sloveniji in pojasni pomen varovanja 

narodnih skupnosti in narodnih manjšin.) 

 

REŠITVE:  

Manjšine v Sloveniji:  

o italijanska 

o madžarska 

Vzrok za nastanek manjšin je premikanje mej v vojnah. Tako so nekateri Italijani in Madžari 

po določitvi novih meja ostali v Sloveniji, nekateri Slovenci pa izven meja matične države.  

V Sloveniji imamo še romsko narodno skupnost, ki pa ni nastala zaradi premikanja meja. 

• Naštej tri oblike ogrožanja okolja v Sloveniji, razloži vzroke zanje in predlagaj 

ukrepe za njihovo reševanje. (Cilj: Našteje tri oblike ogrožanja okolja v Sloveniji, 

razloži vzroke zanje in predlaga ukrepe za njihovo reševanje.) 

REŠITVE:  

3 OBLIKE:  

o Naravne nesreče (poplave, potresi, plazovi …) 

o Namerne ali premišljene grožnje (terorizem, sabotaža, vojne …) 

o Nenamerne grožnje (napačna raba tehnologije, sistemske odpovedi in 

nesreče) 

o Ekološka kriminaliteta (nezakonito ali prekomerno izčrpavanje naravnih virov) 

Oblike ogrožanja nastajajo zaradi hitrih vremenskih sprememb in prevelikega poseganja 

človeka v okolje. Nujno potrebno je poiskati primerne rešitve, da se prepreči čim več novih 

ogrožanj. Ljudje se na primer ne naseljujejo na poplavna območja in območja, kjer je 

nevarnost plazov, ne uničuje se poljskih površin za namene industrije …  
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PRILOGA 4: KODIRNA TABELA 

KODIRNE ENOTE KATEGORIJE  KODE 

UČENKA 1 – 
VPRAŠALNIK 

 

Predmet družba se učenki zdi 
zelo zanimiv in poučen.  

Pravi, da od njega odnese 
največ znanja.  

 

Najbolj zanimivo ji je 
področje o preteklosti 
Slovenije. 

 

Svoje znanje pridobiva na 
potovanjih, nekatere stvari so 
ji povedali starši, slišala jih je 
v šoli.  

 

Pred potovanji pa si  
ogledajo tudi zemljevid. 

 

Doma ji starši pomagajo pri 
učenju in ji priporočijo 
dodatno literaturo. 

 

Predmet družba se uči, ko ji 
je dolgčas, v šoli ali doma.  

 

Uči se iz zvezka, kaj nariše 
ali piše o tem. 

 

Meni, da je njeno znanje o 
družbi dobro zato, ker jo to 
zanima in ji je všeč. 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

zanimiv  

poučen 

največ znanja 

 

 

preteklost Slovenije 

 

 

potovanja 

starši 

šola 

 

da 

 

pomoč staršev 

priporočilo za literaturo 

 

v šoli, doma 

 

 

zvezek 

 

 

zanimivo 

pozitiven odnos 
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Naredila ni še nobenega 
projekta. 

Naročena ni na nobeno 
revijo. 

 

Naloge v preizkusu znanja ji 
niso bile težke.  

Razumela ni 3. naloge 
(prebivalstvo), ker se na to ne 
spozna. 

 

 

PROJEKT 

 

REVIJA 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

 

ne 

 

ne 

 

lahke naloge 

 

3. naloga 

UČENEC 2 – 
VPRAŠALNIK 

 

Predmet družba se mu zdi 
zanimiv, ker se marsikaj 
lahko nauči zunaj, v naravi.  

 

Najbolj zanimivo mu je 
področje o Republiki 
Sloveniji. 

 

Svoje znanje pridobiva iz 
knjig, na potovanjih, 
povedali so mu starši, na 
internetu in v šoli.  

 

Pred potovanji si tudi 
ogledajo zemljevid.  

 

Pri učenju mu pomagajo 
starši in mu priporočijo 
dodatno literaturo.  

 

Predmet družba se uči z 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

 

zanimiv 

 

 

Republika Slovenija 

 

 

knjige 

potovanja, 

starši 

internet 

da 

 

pomoč staršev 

priporočilo dodatne literature 

 

učbenik 
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branjem teksta v učbeniku in 
tvorjenjem miselnih vzorcev.  

 

Meni, da je njegovo znanje o 
Sloveniji dobro zato, ker se 
zanima za stvari, potuje in 
opazuje pokrajino.  

 

Naredil je projekt, v katerem 
je predstavil svoj domači 
kraj. 

 

Naročen je na revijo, vendar 
nima povezave z geografijo. 

  

Naloge v preizkusu znanja so 
se mu zdele težke.  

 

Ni dobro razumel naloge, ki 
je bila povezana s 
prebivalstvom, to pa zato, ker 
tega še niso delali pri pouku 
in o tem ni še nič slišal. 

 

 

 

MENENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

miselni vzorci 

 

zanimanje za stvari 

potovanja 

opazovanje okolice 

 

Moj domači kraj 

 

 

 

da (druge vsebine) 

 

 

težke naloge 

 

3. naloga 

 

UČENEC 3 – 
VPRAŠALNIK 

 

Pouk družbe je učencu zelo 
zanimiv in poučen.  

 

Najbolj zanimivo mu je 
področje Dinarskega sveta. 

 

Svoje znanje pridobiva iz 
knjig.  

 

Pred potovanji pa si s starši 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

SPOZNAVANJE Z 

 

 

zanimiv 

poučen 

 

 

Dinarski svet 
 

knjige 
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ogledajo tudi zemljevid. 

 

Doma mu starši pomagajo pri 
učenju. 

Uči se s pomočjo zvezka in 
knjige. 

 

Meni, da je njegovo znanje 
dobro, ker se skoraj vsak dan 
uči.  

 

Pri predmetu družba ni 
naredil še nobenega projekta. 

 

Naročen ni na nobeno revijo. 

 

Naloge v preizkusu znanja se 
mu niso zdele težke.  

 

Razumel pa ni naloge, 
povezane s prebivalstvom 
Slovenije, ker se tega še niso 
učili. 

ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

da 

 

pomoč staršev 

zvezek 

knjige 

 

 

vsakodnevno učenje 

 

ne 

 

 

ne 

 

lahke naloge 

 

3. naloga 

UČENKA 4 – 
VPRAŠALNIK 

Pouk družbe se ji zdi zanimiv 
samo na nekaterih področjih. 

 

To področje so naravne enote 
Slovenije.  

 

Svoje znanje pridobiva iz 
knjig, revij, v šoli, marsikaj ji 
povedo starši.  

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

zanimiva nekatera področja 

 

 

naravne enote Slovenije 

 

knjige 

starši 

šola 

revije 
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Ko gredo na potovanje, 
vedno vklopijo navigacijo. 

 

Starši ji doma pomagajo pri 
učenju, predvsem mami, ki ji 
gre geografija zelo dobro.  

 

Priporočita ji tudi dodatno 
literaturo. 

 

Družbo se uči tako, da na 
vprašanja, ki jih dobijo v 
šoli, odgovori ustno, včasih 
tudi pisno.  

 

Meni, da je njeno znanje 
dobro, ker je obiskala že 
veliko krajev po Sloveniji in 
ker ji je veliko povedala 
mami.  

 

Naredila je projekt z 
naslovom Moj domači kraj. 

 

Naročena je na revijo 
National Geographic Junior. 

 

Naloge v preizkusu ji niso 
bile težke.  

 

Razumela ni 8. naloge 
(trajnostni razvoj). Pravi, da 
je ni razumela zato, ker se o 
tem še ni veliko učila in ni 
razumela vseh besed. 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

da (navigacija) 

 

pomoč staršev 

 

 

dodatna literatura 

 

 

 

učenje s pomočjo vprašanj 

 

 

potovanja 

pogovor z mami 

 

 

 

Moj domači kraj 

 

 

National Geographic Junior 

 

lahke naloge 

 

 

8. naloga 

 

UČENEC 5 –  
VPRAŠALNIK (TEST JE 
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REŠIL V 25 MINUTAH!!!!) 

 

Predmet družba učencu ni 
ravno všeč, ne ve pa zakaj.  

 

Najbolj zanimivo področje 
mu je zgodovina Slovenije. 

 

Svoje znanje pridobiva v 
knjigah in v šoli.  

 

Pred potovanjem si z družino 
ogledajo tudi zemljevid. 

 

Doma mu starši ne pomagajo 
pri učenju, knjige pa si izbira 
sam. 

 

Predmet družba se uči iz 
učbenika in iz zvezka.  

 

Meni, da je njegovo znanje 
dobro, ker prebere veliko 
knjig. 

 

Pravi, da je naredil projekt, 
in sicer seciranje mrtvega 
jastoga (tema je 
naravoslovna).  

 

Naročen ni na nobeno revijo. 

 

Naloge v preizkusu znanja se 
mu niso zdele težke.  

Razumel ni 3. naloge 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

 

negativen odnos 

 

zgodovina Slovenije 

 

 

knjige 

šola 

 

da 

 

 

pomoč staršev 

 

brez priporočila dodatne 
literature 

učbenik 

zvezek 

branje knjig 

 

 

 

ne 

 

 

 

ne 

 

lahke naloge 
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(prebivalstvo). Pravi, da 
vprašanja niso bila dobro 
zastavljena. 

3. naloga 

UČENKA 6 – 
VPRAŠALNIK 

 

Učenki se pouk družbe zdi v 
redu, ker je zabaven in izve 
veliko novega.  

 

Najbolj zanimivo področje  
so ji kraji, mesta, reke, 
visokogorja in najvišje točke 
Slovenije.  

 

Svoje znanje geografije 
pridobiva iz knjig, na 
potovanjih, na internetu in v 
šoli.  

 

Z družino si ogledajo tudi 
zemljevid, preden se 
odpravijo na pot.  

 

Doma ji starši pomagajo pri 
učenju in ji priporočijo 
dodatno literaturo, 

 

sama pa se uči iz učbenikov, 
s pomočjo zemljevida in s 
primeri iz okolja.  

 

Pravi, da je njeno znanje o 
geografiji Slovenije dobro 
zaradi tega, ker veliko bere  o 
tem.  

 

Projekt Primerjava zemelj. 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

 

 

v redu 

zabaven 

 

 

kraji, mesta, reke, 
visokogorja in najvišje točke 
Slovenije 

 

 

knjige 

potovanja 

internet 

šola 

da 

 

 

pomoč staršev 

 

priporočilo dodatne literature 

učbenik 

zemljevid 

primeri iz okolja 

branje o tej temi 
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(Domnevam, da je bilo 
mišljeno Primerjava prsti.) 

 

Naročena ni na nobeno 
revijo. 

 

Naloge v preizkusu znanja se 
ji niso zdele težke, vsa 
navodila je dobro razumela. 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

 

PREIZKUS ZNANJA 

Primerjava zemelj (prsti) 

 

 

ne 

 

 

lahke naloge 

UČENKA 7 – 
VPRAŠALNIK 

 

Predmet družba učenki ni 
preveč všeč, ker je področje 
družbe ne zanima.  

 

Najbolj zanimivo ji je 
področje naravnih enot.  

 

Svoje znanje pridobiva v 
šoli, iz knjig, marsikaj so ji 
povedali starši, pomaga si s 
sestrinim zvezkom.  

 

Pred potovanji si ne ogledajo 
zemljevida, včasih si ga 
ogleda sama. 

 

Starši ji velikokrat pomagajo 
kaj razložiti in jo sprašujejo 
po vprašanjih v zvezku. 

 

Dodatne literature ji ne 
priporočita, ker že sama 
veliko bere.  

 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

negativen odnos 

 

 

naravne enote 

 

knjige 

starši 

šola 

sestrin zvezek 

 

ne (včasih sama) 

 

pomoč staršev 

 

 

brez priporočila dodatne 
literature 
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Predmet družba se uči tako, 
da prebere vse v zvezku in v 
učbeniku, kdaj si v zvezek 
nalepi tudi kakšno sliko.  

 

Meni, da je njeno znanje 
dobro, ker ji sestra velikokrat 
govori o Sloveniji, ko se uči. 

 

Njen projekt je bila 
predstavitev o koliščarjih.  

 

Naročena ni na nobeno 
revijo.  

 

Naloge v preizkusu znanja so 
ji bile težke.  

 

Razumela ni 3. b, c in d  
(prebivalstvo),                        
5. (gospodarske panoge) in  
7. nal. (transport), ker se o 
tem še niso učili. 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

zvezek 

učbenik 

 

 

pogovor s sestro 

 

 

projekt Koliščarji 

 

 

ne 

 

težke naloge 

 

3. naloga 

5. naloga 

7. naloga 

UČENEC 8 – 
VPRAŠALNIK 

 

Pouk družbe se učencu zdi 
dober, ker veliko gleda 
filmčke. 

 

Najbolj zanimivo področje so 
mu naravne enote Slovenije. 

 

Svoje znanje pridobiva iz 
knjig, časopisov, na 
internetu, v šoli, marsikaj so 
mu povedali starši. 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

 

dober 

 

 

naravne enote Slovenije 

 

knjige 

starši  

časopis 
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Pred potovanji si ogledajo 
tudi zemljevid. 

 

Doma mu starši pri učenju ne 
pomagajo, mu pa priporočijo 
dodatno literaturo.  

 

Predmet družba se uči iz 
zvezka. 

 

Meni, da je njegovo znanje 
dobro, ker se uči. 

 

Naredil ni še nobenega 
projekta. 

 

Naročen ni na nobeno revijo. 

 

Naloge v preizkusu se mu 
niso zdele težke. Razumel ni 
7. naloge (transport). 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

internet 

šola 

da 

 

brez pomoči staršev 

 

priporočilo dodatne literature 

 

zvezek 

učenje 

 

 

ne 

 

 

ne 

 

lahke naloge 

7. naloga 

UČENKA 9 – 
VPRAŠALNIK 

 

Učenki se zdi predmet 
družba zanimiv, ker 
spoznavajo Slovenijo.  

 

Najbolj zanimivo področje ji 
je Alpski svet. 

 

Svoje znanje pridobiva v 
šoli. 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

 

zanimiv 

 

 

Alpski svet 

 

 

šola 
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Pred potovanjem si ogledajo 
zemljevid. 

 

Doma ji starši ne pomagajo 
pri učenju družbe in ji tudi ne 
svetujejo dodatne literature.  

 

Predmet družba se uči tako, 
da snov večkrat prebere in 
odgovarja na vprašanja v 
zvezku. 

 

Meni, da je njeno znanje tako 
dobro, ker posluša pri pouku.  

 

Naredila ni še nobenega 
projekta. 

 

Ni naročena na nobeno 
revijo. 

 

Naloge v preizkusu so se ji 
zdele težke.  

 

Razumela ni 5. (gospodarske 
panoge) in 6. (demokracija) 
naloge. 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

 

da 

 

brez pomoči staršev 

brez priporočila dodatne 
literature 

 

zvezek 

vprašanja 

 

 

poslušanje pri pouku 

 

ne 

 

 

ne 

 

težke naloge 

 

5. naloga 

6. naloga 

UČENEC 10 – 
VPRAŠALNIK 

 

Pouk družbe se mu ne zdi 
preveč dober, ker je zelo 
veliko snovi.  

 

Najbolj zanimivo mu je 

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

 

 

 

negativen odnos 
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področje Alpski svet. 

 

Svoje znanje pridobiva na 
potovanjih, v šoli, na 
internetu, marsikaj so mu 
povedali starši.  

 

 

Vedno si ogledajo zemljevid, 
preden se odpravijo na 
potovanje. 

 

Starši mu doma pomagajo pri  
učenju, mu pa ne priporočijo 
dodatne literature. 

 

Predmet družbo se uči tako, 
da sam sebi zastavi 
vprašanja. 

 

Meni, da je njegovo znanje 
tako dobro, ker so v Sloveniji 
tako lepi kraji. ☺  

 

Naredil je projekt Moj 
domači kraj. 

 

Naročen je na revijo 
Mavrica. 

 

Naloge v preizkusu znanja se 
mu niso zdele težke, vse je 
dobro razumel. 

 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

 

 

 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

 

PROJEKT 

 

 

Alpski svet 

 

 

potovanja  

starši 

internet 

šola 

 

da 

 

 

 

pomoč staršev 

 

brez priporočila dodatne 
literature 

 

vprašanja 

 

lepi kraji 

 

 

 

Moj domači kraj 

 

 

Mavrica (druge vsebine) 
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REVIJA 

 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

lahke naloge 

 

 

UČENKA 11 –  
VPRAŠALNIK 

 

Pouk družbe se ji zdi poučen 
in zanimiv, 

 

ker spoznamo kulturo svoje 
države. 

 

Svoje znanje pridobiva, ko se 
pogovarja s svojimi brati.  

 

Pred potovanji si s starši 
ogledajo zemljevid, tudi med 
samo vožnjo.  

 

Pri učenju ji včasih pomagajo 
starši in ji tudi priporočijo 
dodatno literaturo.   

 

Predmet družba se uči s 
pomočjo učbenika in zvezka, 
prebira snov in jo ponavlja.  

 

Meni, da je njeno znanje tako 
dobro, ker je bila že večkrat 
na izletih po Sloveniji.  

 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

 

 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

 

 

poučen 

zanimiv 

 

 

kultura domače države 

 

pogovor z brati 

 

 

da 

 

 

 

včasih pomoč staršev 

 

priporočilo dodatne literature 

učbenik 

zvezek 

izleti po Sloveniji 

 

 



 

96 
 

Naredila ni nobenega 
projekta. 

 

Naročena je na revijo 
Mavrica. 

 

Naloge v preizkusu znanja se 
ji niso zdele težke, vse je 
dobro razumela. Meni pa 
tudi, da so bile nekatere 
naloge težke, ker o določenih 
stvareh še ni ničesar slišala. 

PROJEKT 

 

 

REVIJA 

 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

 

ne 

 

 

Mavrica (druge vsebine) 

 

 

lahke in težke naloge 

 

 

 

UČENEC 12 – 
VPRAŠALNIK 

 

Učencu se pouk družbe zdi 
zelo dober, saj se rad 
pogovarja o preteklosti in rad 
izve tudi kaj novega.  

 

Najbolj zanimivo področje 
pri geografiji Slovenije so 
mu kraški pojavi in »stari 
časi«. 

 

Svoje znanje iz geografije 
Slovenije je pridobil iz knjig, 
na potovanjih, v šoli, 
marsikaj so mu povedali  
starši in stari starši.  

 

Z družino si pred potovanjem 
nikoli ne ogledajo 
zemljevida.  

 

Starši mu včasih pomagajo 

 

 

PRILJUBLJENOST 
PREDMETA 

ZANIMIVO PODROČJE 

 

PRIDOBIVANJE ZNANJA 

 

 

SPOZNAVANJE Z 
ZEMLJEVIDOM 

 

 

UČENJE PREDMETA 
DRUŽBA 

 

 

 

 

 

 

 

zelo dober 

kraški pojavi in »stari časi« 

knjige 

potovanja 

starši 

šola 

stari starši 

 

 

 

 

ne 

 

 

včasih pomoč pri učenju 
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pri učenju in mu predlagajo 
kakšno literaturo.  

 

Predmet družba se uči pri 
pouku, doma kaj prebere in  
se pogovarja.  

 

 

Meni, da je njegovo znanje 
dobro, ker mu je ta predmet 
zelo zanimiv.  

 

Naredil je tudi že plakat. 

 

Naročen ni na nobeno revijo. 

 

Naloge v preizkusu znanja so 
se mu zdele težke, razumel ni 
2. (reke in kraji na nemi 
karti) in 3. (prebivalstvo) 
naloge, to pa zato, ker se o 
tem še niso učili. 

 

 

 

MNENJE O SVOJEM 
ZNANJU 

 

 

PROJEKT 
 

REVIJA 

 

 

PREIZKUS ZNANJA 

 

priporočilo dodatne literature 

 

pouk 

branje 

pogovor 

 

 

zelo zanimiv predmet 

 

 

plakat 

 

ne 

 

 

lahke naloge 

 

2. naloga 

3. naloga 
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PRILOGA 5: TABELA SKUPNIH TOČK PREIZKUSA ZNANJA 

 CILJ U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

1. 
Razvija prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi 
in svetu.             

 

Zna po vrsti našteti države sosede Slovenije glede 
na dolžino meje. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Ustrezno pobarva meje Slovenije s sosednjimi 
državami. 2 0 2 0 1 2 2 1 1 2 2 0 

2. 
Na nemi karti Slovenije se zna orientirati in 
poiskati mesta in reke. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

3. 

Primerja starostno in spolno sestavo prebivalstva 
Slovenije  z državami EU in izbranimi državami 
sveta.             

 

Prepozna in uporabi različne spretnosti in 
veščine za uspešno analizo in sintezo različnih 
virov informacij.             

 

Primerja starostno in spolno sestavo prebivalstva 
Slovenije med dvema letoma. 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 1 

 Bere in razume različne vire informacij. 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 

 Pozna oblike starostnih piramid in njihov pomen. 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 
S starostne piramide razbere problem in poišče 
rešitev za ta problem. 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 
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4. 
Razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v 
Sloveniji in EU.             

 Razume besedilo in razbere pojav, ki je opisan. 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 

 
Razloži vzroke in posledice za selitev prebivalstva 
nekoč in danes. 2 2 2 0 1 2 2 2 2 0 2 2 

5. 
Povezuje gospodarski razvoj in izobrazbeno 
strukturo prebivalstva.             

 

Pozna gospodarske panoge in ve, katere so značilne 
za Slovenijo. 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 2 

 
Zna utemeljiti, zakaj so določene gospodarske 
panoge najznačilnejše za Slovenijo. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

6. Opiše politični položaj Slovenije v Evropi in EU.             

 Na primerih zna predstaviti pojem demokracija. 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 

 
Zna utemeljiti svoje odgovore in razložiti pojem 
demokracija. 2 2 0 1 2 2 1 2 1 0 0 1 

7. 
Ovrednoti pomen trgovine za gospodarski razvoj 
Slovenije in njeno povezovanje v okviru EU.             

 

Prepozna in uporabi različne spretnosti in 
veščine za uspešno analizo in sintezo različnih 
virov informacij.             

 Razume in bere različne vire informacij. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Ovrednoti pomen trgovine za gospodarski razvoj 
Slovenije in njeno povezovanje v okviru EU. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Kritično presoja vpliv ljudi na trajnostni razvoj 
pokrajine. 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 2 0 

 

Razume, kako upoštevanje trajnostnega razvoja 
vpliva na kakovost njegovega življenja in tudi na 
načrtovanje in gospodarjenje s pokrajino, 
okoljem in viri. 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

 

Prepozna in uporabi različne spretnosti in 
veščine za uspešno analizo in sintezo različnih 
virov informacij.             

9.  
Našteje vseh 5 naravnogeografskih enot Slovenije 
in jih pokaže na zemljevidu. 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

10.  Našteje nekaj pokrajinskih tipičnosti. 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

 Opiše razlike med naravnogeografskimi enotami.             

 

Razloži po dve razliki med naravnogeografskimi 
enotami Slovenije.             

11. 
Ob zemljevidu utemelji vzroke za gostejšo in 
redkejšo poseljenost posameznih delov Slovenije. 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 

12.  
Opiše naravne in družbene razmere domačega 
kraja in opazi ter prepozna krajevne značilnosti. 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 2 

13.  
Razloži vzroke za dvojezični ozemlji v Sloveniji 
in 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 
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pojasni pomen varovanja narodnih skupnosti in 
narodnih manjšin. 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 

14. Našteje tri oblike ogrožanja okolja v Sloveniji. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Razloži vzroke zanje in predlaga ukrepe za 
njihovo reševanje. 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

              

SKUPAJ: MOŽNIH 50 TOČK 23 33 35 22 25 31 28 20 22 23 33 25 

 

 

TOČKOVNIK: 

NE DOSEGA (ND) 0 

DELNO DOSEGA (DD) 1 

DOSEGA (D) 2 

 

 

 

 


