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POVZETEK  

 

Otroci danes vse več časa preţivijo v zaprtih prostorih, v šoli presedijo tudi do 5 ur. Ko 

pridejo domov, se največkrat usedejo pred televizijo, računalnik in posledično preţivijo manj 

časa zunaj – v naravi kot nekoč. Pa vendar nekateri učitelji pogosto pozabijo na to, da bi 

učence spodbujali oziroma jim ponujali aktivnosti v naravi, saj ta pozitivno vpliva nanje. S 

tem učencem ne omogočijo, da vsaj del časa, ki ga preţivijo v šoli, niso v zaprtih prostorih. 

Predmet v osnovni šoli, pri katerem je veliko moţnosti za izvajanje pouka na prostem v 

okolici šole, je naravoslovje in tehnika.  

 

Z magistrskim delom smo ţeleli ugotoviti realno stanje pouka na prostem pri predmetu 

naravoslovje in tehnika, pri čemer smo se bolj osredinili na poučevanje fizikalnih in kemijskih 

vsebin v okolici šole.  

 

Zanimalo nas je, koliko pouka na prostem izvajajo učitelji pri predmetu naravoslovje in 

tehnika, ali se pojavljajo razlike med učitelji (delovna doba, zgodnja izkušnja s poukom na 

prostem v okolici šole in lokacijo šole) in med učitelji ter učenci. Prav tako smo ţeleli 

vpogled v povezave med predmetom, ki ga učitelji najraje poučujejo, in predmetom, ki ga 

učitelji največkrat izvajajo kot pouk na prostem v okolici šole. Raziskovali smo tudi razlike 

(ideje in teţave za pouk na prostem v okolici šole, primernost in doseganje učnih ciljev) med 

fizikalnimi in kemijskimi vsebinami v primerjavi z ostalimi vsebinami v učnem načrtu za 

naravoslovje in tehniko pri izvedbi pouka na prostem v okolici šole. Izvedli smo raziskavo, 

pri kateri smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni 

raziskovalni pristop.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 70 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo 4. in 5. razred ter 

154 učencev 4. razreda in 151 učencev 5. razreda osnovne šole. Podatke smo zbirali z 

vprašalnikoma za učitelje in učence, ki sta vsebovala vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Z 

raziskavo smo dobili vpogled v mnenja in realizacijo pouka na prostem v okolici šole pri 

predmetu naravoslovje in tehnika s stališča učiteljev in učencev. 

 

V okviru empiričnega dela smo pridobili podatke iz prakse o tem, koliko pouka na prostem v 

okolici šole izvajajo učitelji pri predmetu naravoslovje in tehnika. Glede na odgovore 

vprašanih učiteljev izvajajo učitelji v povprečju 13 % pouka na prostem v okolici šole. 

Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo, 

medtem ko se razlike med učitelji, ki poučujejo na mestni šoli in učitelji, ki poučujejo na 

podeţelski šoli, niso pojavile. Razlik ni niti v količini izvajanja pouka na prostem med 

učitelji, ki imajo zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole v primerjavi z učitelji, 

ki nimajo zgodnje izkušnje s poukom na prostem v okolici šole. Izsledki raziskave kaţejo, da 

učitelji izvajajo več pouka na prostem v okolici šole kot ga učenci zaznavajo. Prav tako iz 

odgovorov učiteljev ne identificiramo razlik med primernostjo izvajanja in doseganjem učnih 

ciljev fizikalnih in kemijskih vsebin v primerjavi z biološkimi vsebinami. Ugotovljeno je, da 

so učitelji naštevali več vsebin s fizikalnega in kemijskega področja, nanašajoč se na pouk na 

prostem v okolici šole kot učenci. Z magistrskim delom smo pridobili ideje za izvajanje 

tematskih sklopov na prostem v okolici šole, ki se ujemajo z idejami iz učbeniških gradiv. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: pouk na prostem, predmet naravoslovje in tehnika, fizikalne in 

kemijske vsebine, izkušnje 
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ABSTRACT  

 

Today, children spend most of their time inside, in school they sit for almost 5 hours. When 

they come home, they sit in front of the television and computers, leading to the fact that they 

spend less time playing outside – in nature like in the past. However, teachers easily forget to 

encourage or offer outdoor activities to learners, that will leave a positive influence on them. 

With this the possibility to spend some quality time outdoors while being in school is 

disabled. The school subject that supports a lot of activities in nature is Science and 

Technology.  

 

With master’s thesis, we tried to identify the real state of classes in the nature at the subject 

Science and Technology.  

 

We were interested in the amount of the classes, spent in the nature, that are performed during 

the lessons of Science and Technology by teachers and if there are noticeable differences 

between teachers themselves (years of working experiences, early experiences with outdoor 

education in the school’s nearby and school’s location) and between teachers and learners. 

We also tried to get an insight into the connections between the teachers’ favourite subject to 

teach and the subject that is most commonly taught outdoors in the nearby of the school by 

teachers. We were researching the differences (ideas and difficulties of the outdoor education, 

suitability and achievements of the teaching aims) between physical and chemical contents in 

comparison with other teaching contents written in the syllabus for the subject Science and 

Technology in the outdoor activities. We made the research based on a descriptive method of 

pedagogical research and a quantitative research approach.  

 

There were 70 primary teachers of 4th and 5th grade and 154 learners of 4th grade and 151 

learners of 5th grade of elementary school included in the research. The data was obtained 

with two questionnaires that included open and closed questions for teachers and learners. 

With the research, we have got an insight into the opinions and realizations of the outdoor 

education in the nearby of the school during the classes of Science and Technology from the 

point of view of the teachers and learners.  

 

With empirical part of the research, we collected the date from practice about the amount of 

the outdoor education in the nearby of the school performed by the teacher at the subject 

Science and Technology. The teachers’ answers showed that they implement 13 % of the 

outdoor education into their educational process. The results showed statistically significant 

differences between teachers with different years of work, while differences did not arise 

among the teachers who teach at a urban school compared to teachers who teach at a rural 

school. There are no differences in the amount of outdoor education among teachers who have 

an early experience with outdoor education in the nearby of the school compared to the 

teachers who have no early experience with outdoor education in the nearby of the school. 

The results of the research show that teachers perform more outdoor education in the nearby 

of the school than the learners perceive. Teachers’ responses do not identify the differences 

between the appropriateness of the implementation and the achievements of the teaching aims 

of physical and chemical content compared to the biological content. We found out that the 

teachers listed more topics from the physical and chemical fields relating to the outdoor 

education in the nearby of the school than learners did. With the master’s thesis, we gained 

ideas for the implementing thematical sets in the outdoor education in the nearby of the 

school, which fit with with the ideas from the textbooks. 
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1. UVOD 

Velik pomen za otrokov razvoj in ţivljenje ima šola, saj sooblikuje posameznikove vrednote 

ter odnos do narave, okolja in prostora. Te vrednote in odnosi so pomembni za našo skupno 

prihodnost. Zato je naloga šole, da učencem
1
 ponudi čim več časa, preţivetega v naravi, na 

prostem. Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011) navaja kot splošni cilj tudi, da učenci 

naravo in tehniko izkustveno doţivljajo. Učitelj
2
 naj organizira dejavnosti tudi na prostem, saj 

je svet zunaj učilnic bistven del učenja ne glede na starost, sposobnost ali okoliščine. Pri 

načrtovanju naj učitelji ne pozabijo na šolsko okolico, ki velikokrat ponuja dobre in malo 

manj dobre moţnosti izvajanja pouka na prostem. Ob tem se je treba zavedati, da je šolsko 

območje bogat vir učenja, ki ga imajo učitelji na pragu.  

 

Pouk na prostem se izvaja zunaj učilnice, glede na učinek in zahtevnost organizacije ga je 

najlaţje izvajati v okolici šole. Razlogov, zakaj organizirati pouk na prostem v okolici šole, je 

več. Učenci se zunaj učijo z vsemi čutili hkrati, kar je pozitivno, saj je znanstveno dokazano, 

da si ob učenju z vsemi čutili zapomnimo več. Hkrati je pouk na prostem učencem motivacija 

in zabava ali igra, ob kateri se velikokrat naučijo več kot v učilnici. Učitelju nudi moţnost, da 

strokovno in celovito načrtuje pouk na prostem v okolici šole in s tem učencem omogoči 

kakovostno, spodbudno in zdravo učno okolje z doţivljajsko vrednostjo (npr. sveţim zrakom 

in stikom z naravo). Obenem lahko učitelji v dejavnosti vključijo več konkretnega materiala 

kot v zaprtih prostorih. 

 

Ob vseh prednostih, ki jih ima pouk na prostem, se moramo zavedati tudi ovir, na katere 

naletimo. Van Bussel (1992) je predstavil organizacijske, vsebinske in disciplinske ovire za 

pouk na prostem, ob vsaki pa tudi zapisal moţnosti za njihovo odpravo. Toda nekatere ovire 

pri pouku na prostem veljajo še danes in učiteljem predstavljajo strah pred organizacijo pouka 

na prostem. Omenjeno je vodilo do zasnove magistrskega dela, katerega namen je raziskati 

deleţ izvajanja pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu 

osnovne šole v okolici šole, ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v izvajanju pouka na prostem 

glede na lokacijo šole, delovno dobo učiteljev in njihovo zgodnjo izkušnjo s poukom na 

prostem v okolici šole. Zanimalo nas je, pri katerih vsebinah imajo učitelji manj oziroma več 

teţav ali idej za izvajanje pouka na prostem v okolici šole. Raziskati smo ţeleli, katere 

tematske sklope učitelji ocenjujejo kot primerne za izvajanje pouka na prostem v okolici šole 

in pri katerih tematskih sklopih dejansko dosegajo učne cilje pri pouku na prostem v okolici 

šole. Poleg tega smo ţeleli vpogled v zaznavanje in izkušnje učencev s poukom na prostem v 

okolici šole. 

 

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

teoretičnem delu (poglavje 2) so podrobno predstavljena teoretična izhodišča, ki so bila v 

pomoč pri načrtovanju raziskave in interpretaciji rezultatov. Teoretičen del je sestavljen iz 5 

podpoglavij, in sicer opredelitev pouka na prostem (podpoglavje 2.1), organizacija dela pri 

pouku na prostem (podpoglavje 2.2), smernice za pouk na prostem v učnem načrtu za 

naravoslovje in tehniko (podpoglavje 2.3), izvedba pouka na prostem v praksi (podpoglavje 

2.4) in dejavnosti za učenje in poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin kot pouk na prostem 

v okolici šole pri naravoslovju in tehniki (podpoglavje 2.5). Empirični del (poglavje 3) je 

razdeljen na opredelitev raziskovalnega problema (podpoglavje 3.1), raziskovalna vprašanja 

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

2
 V magistrskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. 
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(podpoglavje 3.2), metodo in raziskovalni pristop (podpoglavje 3.3) ter rezultate (podpoglavje 

3.4). Podpoglavje metoda in raziskovalni pristop zajema predstavitev vzorca, vzorec 

spremenljivk, opis postopka zbiranja podatkov in opis inštrumentov ter postopke obdelave 

podatkov. V poglavju sklep in diskusija (poglavje 4) so predstavljeni izsledki navedene 

raziskave z interpretacijo. Ključne ugotovitve in ideje za nadaljnje delo so predstavljene v 

zaključku (poglavje 5). Na koncu magistrskega dela sta poglavji viri in literatura (poglavje 6) 

ter priloge (poglavje 7). 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V teoretičnem delu predstavljamo opredelitve pouka na prostem in lokacijo pouka na 

prostem. Izpostavljamo predvsem organizacijo in pripravo pouka na prostem ter poučevanje 

pouka na prostem v praksi. V magistrskem delu smo osredinjeni predvsem na učence in 

učitelje 4. in 5. razreda pri predmetu naravoslovje in tehnika, zato je natančno predstavljen 

učni načrt za naravoslovje in tehniko in preverjeno, kaj določa glede pouka na prostem v 

okolici šole. 

 

2.1 OPREDELITEV POUKA NA PROSTEM 

Ţe besedna zveza pouk na prostem pove, da se pouk izvaja zunaj ustanov. V literaturi 

zasledimo zapise številnih avtorjev, ki različno opredelijo pouk na prostem, vsem je skupno 

to, da pouk na prostem poteka zunaj stavb (Gilbertson, Bates, McLaughlin in Ewert 2006; 

High Quality Outdoor Education, 2018; Skribe Dimec, 2014; Rickinson idr., 2004), kot je 

razvidno v nadaljevanju. 

 

Rickinson idr. (2004) opredelijo pouk na prostem kot koncept, ki zajema izobraţevalne 

dejavnosti v različnih okoljih. Menijo, da v pouk na prostem ne sodijo aktivnosti, ki potekajo 

v zaprtih prostorih (muzeji, umetnostne galerije …), niti aktivnosti pri učni uri športa, razen 

tiste, ki potekajo zunaj (Rickinskon idr., 2004). D. Skribe Dimec (2014) opredeli pouk na 

prostem kot organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb, na prostem. K. Gilbertson, T. 

Bates, T. McLaughlin in A. Ewert (2006) opredelijo pouk na prostem kot poučevanje in 

učenje, ki poteka neposredno in pri tem poudarjajo multisenzorne izkušnje. Kot najbolj očitno 

značilnost pouka na prostem opredelijo lokacijo, ki pouk umešča v zunanji svet stran od 

učilnice (Gilbertson idr., 2006). Nekateri viri (High Quality Outdoor Education, 2018) 

opredelijo pouk na prostem kot dejavnost, ki običajno poteka na prostem, ima avanturistično 

komponento, na splošno vključuje telesno aktivnost in predvsem vedno spoštuje naravno 

okolje. Obstajajo podobnosti med poukom na prostem na splošno in poukom na prostem, ki je 

povezano z okoljskih izobraţevanjem (High Quality Outdoor Education, 2018). 

 

Pouk na prostem bi lahko pojmovali tudi kot učenje v resničnem svetu. Učenje in poučevanje 

lahko učenci doţivljajo drugače, če se to izvaja v naravnem okolju, v posebni vrsti učilnice 

(Štemberger, 2012). D. Skribe Dimec in I. Kavčič (2014) trdita, da učitelj z učenjem v 

resničnem svetu učence postavlja v nove okoliščine, pri katerih so v ospredju čustva. 

Posameznik svoje izkušnje predela s procesom usvajanja s simbolnimi oblikami, vse to se 

izrazi kot razumevanje, ravnanje in stališča posameznika (Jank in Meyer, 2006). Med pouk na 

prostem umestimo vse od vzpenjanja na vrhove, učne ure v učilnici v naravi do opazovanja 

ptic (Gilbertson idr., 2006). Pouk na prostem so tudi naravoslovni, tehniški in športni dnevi 

ter šola v naravi, vendar je to le nekaj dni v šolskem letu (Skribe Dimec, 2014). 

 

Department for Education and Skill (2006) opredeli pouk na prostem nekoliko drugače kot 

zgoraj omenjeni avtorji, saj je lahko pouk na prostem tudi uporaba vseh prostorov. Ni 

pomembno, kaj se učimo, temveč kako in kje se učimo. S poukom na prostem izboljšamo 

doseţke s pomočjo organiziranega pristopa, ki vključuje izkušnje, ki so pomembnejše za laţje 

učenje. Izobraţevanje ni le pridobitev znanja, ampak je nekaj več kot to. Učenje zunaj 

učilnice ni le cilj ali sredstvo, ki je samo sebi namen, ampak se moramo zavedati, da 

učinkovito učenje postane šele z uporabo okolice in skupnosti zunaj učilnice. To mladim 

omogoča, da znanje uporabijo tudi v svojem ţivljenju (Department for Education and Skill, 

2006). 
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Pouk na prostem je velikokrat tudi pojem, ki zdruţuje okoljsko pismenost in spodbuja skrb za 

okolje (Bonger, 2002). Nanaša se na filozofijo, teorijo in prakso izkustvenega učenja in 

okoljske vzgoje, omogoča učenje, igranje in ustvarjanje na sveţem zraku (Skribe Dimec, 

2014). 

 

V. Štemberger (2012) in D. Skribe Dimec (2014) menita, da morajo učenci v šoli usvojiti tudi 

ţivljenjska znanja, zato učitelj pouk organizira tudi v drugačnih okoljih in situacijah. 

Podobnega mnenja je tudi Bečaj (2001), ki pravi, da v šoli manjka ţivljenjskosti, saj se učenci 

ne naučijo reševanja problemov iz vsakdanjega ţivljenja. Tudi E. Blatt in P. Patrick (2014) 

poročata, kako pomembno je povezovanje učenja v šoli z ţivljenjem. V teoretičnem delu 

svoje raziskave vključita primer poučevanja fotosinteze, ki lahko poteka v učilnici s pomočjo 

shem, ali pa zunaj učilnice, na vrtu ob opazovanju procesa rasti. Pri tem je ključno to, da je 

določena tema lahko učinkovito naučena v razredu, medtem ko je druga tema lahko 

učinkovitejše naučena na prostem, na kar opozarja tudi S. MacQuarrie (2016). Učenje zunaj 

učilnice ima večjo vrednost kot pouk v razredu. Učenci lahko zunaj določene pojme razumejo 

globlje in hitreje, kot če jim jih razloţimo v razredu s tradicionalnimi metodami (Department 

for Education and Skill, 2006). S. Waite (2010) ugotovi, da moramo, če ţelimo spremeniti 

izobraţevanje v izkustveno, npr. pouk na prostem, začeti ţe pri izobraţevanju učiteljev. 

 

Gardner (1995) s teorijo o inteligenci opiše količino zapomnitve, pri čemer uporabljamo 

določeno čutilo. Ob učenju si zapomnimo: 

 20 % tistega, kar slišimo; 

 30 % tistega, kar vidimo; 

 50 % tistega, kar vidimo in slišimo; 

 70 % tistega, kar slišimo, vidimo in o čemer govorimo; 

 90 % tistega, kar slišimo, vidimo, o čemer govorimo in kar smo sami doţiveli 

(Gardner, 1995).  

Deleţi povedo, da si učenci največ zapomnijo, če pri pouku poleg tega, kar slišijo, vidijo, tudi 

kaj doţivijo. Učitelji lahko to, da si učenci več zapomnijo, doseţejo ravno s poukom na 

prostem v okolici šole. Tudi drugi avtorji (Department for Education and Skill, 2006) določijo 

šest glavnih poti učenja, ki so podobne čutilom (za vid, sluh, okus, dotik, vonj in ravnoteţje). 

Poti učenja naj bi bile tisto, kar vidimo, slišimo, okusimo, se dotaknemo, vonjamo in 

naredimo (Department for Education and Skill, 2006). Podobno je Gardner s teorijo o 

inteligenci pokazal, da je uporaba več čutil učinkovitejša. Medtem ko drugi avtorji 

(Department for Education and Skill, 2006) poročajo, da se motivacija za učenje poveča, če 

uporabimo kombinacijo fizične, vizualne in naravoslovne poti učenja, poleg pa tudi jezikovno 

in matematično inteligenco. 

 

2.1.1 Lokacija pouka na prostem 

Lokacija pouka na prostem je lahko okolica šole, narodni parki, naravna ali urbana mesta, 

kmetije, parki, ulica, botanični vrtovi in šolsko igrišče, na katero učitelji največkrat pozabijo 

(Skribe Dimec, 2014). Veliko različnih moţnosti za izvajanje pouka na prostem ponujata prav 

lokacija (travnik, igrišče, park …) in čas (letni čas, podnevi, ponoči …) (Skribe Dimec, 2014). 

Teţnja je, da učitelj oblikuje okolje, ki bo prostor druţenja, sprostitve in igre v okviru šolskih 

aktivnosti in hkrati prostor spodbujane tolerance različnosti in sobivanja (Šuklje Erjavec, 

2012).  

 

Pri pouku na prostem ima velik pomen tudi zunanji prostor šole. To so lahko vse neposredne 

in posredne površine, ki pripadajo šoli. Sem sodijo tlakovane, zasajene, opremljene ali 
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neopremljene zunanje površine, dovozi, parkirišča (Šuklje Erjavec, 2012) … I. Šuklje Erjavec 

(2012) v članku predstavi raziskavo Superground (2009), katere ugotovitev je tudi, da so 

učitelji začeli pogosteje uporabljati zunanje prostore šole, ko so jih uredili. V Sloveniji ni 

praksa, da je ustrezno in kakovostno urejen zunanji prostor šole vrednota in kazalnik 

uspešnosti delovanja šole. Ravno zato morda učitelji zunanjega prostora šole ne vidijo kot 

priloţnosti za drugačen način poučevanja in učenja. Situacija se je ţe začela izboljševati 

predvsem zaradi številnih projektov, v katere so vključene šole (npr. Ekošola – Šolska 

Vrtilnica in Šolski Ekovrtovi) (Šuklje Erjavec, 2012).  

 

Čeprav imajo vse šole v Sloveniji enaka programska in vzgojno-izobraţevalna izhodišča, 

imajo različne prostorske razmere (Šuklje Erjavec, 2012). I. Šuklje Erjavec (2012) ugotavlja, 

da imajo skoraj vse (96 %) slovenske osnovne šole športna igrišča. Toda z raziskavo je 

ugotovila, da v večini zunanji prostori šol ne izpolnjujejo pričakovanj sodobnega pouka. Za 

urejanje šolskih igrišč lahko šola zaprosi tudi za finančno pomoč, toda v večini se šole 

odločajo za ureditev same, brez strokovne pomoči. V raziskavi je I. Šuklje Erjavec ugotovila, 

da vse (100 %) osnovne šole izvajajo redni pouk tudi v zunanjih prostorih. Najpogosteje zunaj 

izvajajo športno vzgojo (100 %), sledi likovni pouk (74 %), pribliţno dve tretjini (67 %) se na 

prostem odvija naravoslovja (vključuje šolske predmete spoznavanje okolje, naravoslovje in 

tehniko ter naravoslovje) in 22 % se na prostem odvijajo drugi predmeti (osnovne šole so 

navajale glasbo, slovenščino, angleščino, tehniko in podaljšano bivanje …). Podobno trdi tudi 

D. Skribe Dimec (2014), ki pravi, da so v šoli na šolskem igrišču ali dvorišču predvsem mlajši 

učenci v času podaljšanega bivanja. Prav tako se podobno izkaţe tudi to, da so učne ure, ki 

potekajo zunaj, v šoli zelo redke, največkrat so to ure športa. O podobnih izsledkih poroča 

tudi L. Cankar (2015), ki trdi, da učitelji izvajajo največ pouka na prostem pri predmetu šport. 

Glede souporabe zunanjih prostorov so osnovne šole v raziskavi I. Šuklje Erjavec (2012) 

navajale, da se zunanji prostori v večini (93 %) uporabljajo tudi zunaj šolskih obveznosti. Več 

kot polovica (60 %) osnovnih šol je odgovorila, da je njihov prostor tudi odprt, kar pomeni, 

da ni ograjen in se uporablja tudi za zunaj šolske dejavnosti, kar šoli omogoči, da ni fizično 

izločena iz širšega okolja lokalne skupnosti. 

 

I. Šuklje Erjavec (2012) razišče tudi varnost zunanjih prostorov šol. Ugotavlja, da se v šoli v 

večini ukvarjamo le z varnimi potmi v šolo. Nekaj šolskih igrišč je ograjenih in zaprtih, toda v 

večini primerov ograja ne reši problemov vandalizma in drog. Avtorica meni, da učitelji 

ravno zaradi nadzora, ki ga nimajo nad otroki, opuščajo aktivnosti zunaj. S tem pa 

zmanjšujejo moţnosti spontanega in raznovrstnega doţivljanja učencev.  

 

Pri pouku na prostem so lahko podpora tudi lokalni prostori (npr. kmetije, lovska koča, 

čebelnjak …), saj bliţina omogoča hiter dostop do prostora za izvedbo pouka na prostem 

(MacQuarrie, 2016). Učenje v lokalnem okolju, ki je v območju šole na razdalji dostopno s 

hojo, lahko pri učencih omogoča razvoj spretnosti za raziskovanje lokalnega okolja. Z njim 

lahko uresničimo številne cilje iz učnega načrta, ki so povezani z dediščino, prireditvami in 

sodelovanjem kot aktivni drţavljani v lokalni skupnosti (prostovoljni projekti) (Department 

for Education and Skill, 2006). 

 

2.1.2 Trajanje pouka na prostem 

Pouk na prostem lahko poteka različno dolgo, npr. nekaj minut, eno ali dve šolski uri, vse 

dopoldne, celodnevna ekskurzija ali večdnevne dejavnosti (Skribe Dimec, 2014). Če 

pomislimo, kateri pouk na prostem ima največ prednosti glede uravnoteţenosti med učinki 

(psihičen in fizičen razvoj učencev) in zahtevnostjo organizacije, je to nedvoumno pouk, ki se 
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dogaja v okolici šole in traja eno ali dve šolski uri (Skribe Dimec, 2014). Toda izvedbe pouka 

na prostem ne moremo načrtovati tedensko, ampak jo je treba načrtovati ţe na začetku 

šolskega leta, saj je zanj potrebna dodatna organizacija. 

 

L. Cankar (2015) je z raziskavo, izvedeno v diplomskem delu, ugotovila, da učitelji pri 

predmetu spoznavanje okolja letno namenijo 34,8 ure za pouk na prostem. Medtem ko U. 

Jeranko Perkovič (2015) z raziskavo pokaţe, da učitelji organizirajo 11–20 % pouka zunaj 

učilnice pri predmetu spoznavanje okolja. Večina raziskav (Jeranko Perkovič, 2015; Vidmar, 

2016) pokaţe, da delovna doba učiteljev ne vpliva na njihovo izvajanje pouka na prostem. 

Tuji viri (American Institutes for Research, 2005; Jeronen in Jeronen, 2018) poročajo o pouku 

na prostem, ki traja več dni ali en teden. Raziskave na Škotskem so pokazale, da naj bi se 

vsak učenec v osnovni šoli na prostem učil pribliţno 19 minut vsak teden (Nicol, Higgins, 

Ross in Mannion, 2018). 

 

2.1.3 Pouk na prostem v okolici šole 

Šolsko okolico lahko uporabimo na dva načina, kot neposredno uporabo šolske okolice in 

posredno uporabo šolske okolice. Pouk pri neposredni uporabi šolske okolice poteka le zunaj, 

dejavnosti se nanašajo konkretno na okolico šole. D. Skribe Dimec (2014) opiše primer 

dejavnosti kuhanje, ki je na Islandiji zelo priljubljena. Pri dejavnosti kuhanje so si učenci na 

eni postaji spekli palačinke, na drugi pa hrenovke. Toda v današnjem času se pri izvajanju 

takšnih dejavnostih pojavi problem zaradi HASAP sistema, ki velja pri pripravi hrane. Pouk 

pri posredni uporabi okolice šole poteka zunaj, vendar bi lahko enake nespremenjene 

dejavnosti potekale tudi v učilnici (Skribe Dimec, 2014). Večji učni učinek ima neposredna 

uporaba šolske okolice, vendar se mora učitelj zavedati, da se motivacija poveča tudi ţe pri 

zamenjavi učnega okolja in da morajo učenci del dneva preţiveti na sveţem zraku (Skribe 

Dimec, 2014). Učinki pouka na prostem so vsebinsko znanje ter čustveni in psihomotorični 

vidik (Skribe Dimec in Kavčič, 2014).  

 

2.1.4 Učenci in pouk na prostem 

Vsak je ţe izkusil pouk na prostem, v kolikšni meri so ga izkusili v šoli v Veliki Britaniji je 

raziskala S. Waite (2011). V raziskavi je sodelovalo 1933 otrok starih od 2 do 11 let, toda 

dobili so le 334 odgovorov učencev. Učenci so morali zapisati vrste zunanjih aktivnosti in 

njihovi odgovori so se porazdelili na dejavnosti, ki se odvijajo na prostem (N = 150), 

dejavnosti na prostem, ki se lahko odvijajo tudi v zaprtih prostorih (N = 74) in dejavnosti, 

katerih namen so smernice kurikuluma (N = 145). 

 

Učenci so v raziskavi naštevali tudi koristi pouka na prostem, in sicer osebne (N = 125), učne 

(N = 115) in zdravstvene (N = 25). Odgovor zdravstvene koristi lahko izhaja iz problema 

debelosti pri otrocih, saj je to pogost pojav v Veliki Britaniji.  

 

S. Waite (2011) je z raziskavo ugotovila, da oblike dejavnosti na prostem upadajo vse od 

zgodnjih let do poznejših stopenj osnovnošolskega izobraţevanja. Izsledki raziskav pokaţejo 

mnenja učencev glede različnih aktivnosti pouka na prostem. 80 % otrok, starih 6–11 let, 

meni, da se največkrat tedensko ali večkrat tedensko fizična aktivnost pojavlja na prostem. 

60 % otrok ima osebno in socialno priloţnost s poukom na prostem. Ena četrtina otrok meni, 

da je bila zunaj učilnice zelo redko, razlog so strokovnjaki pripisali primanjkovanju časa in 

natrpanosti kurikuluma. To, da imajo učenci manj pouka na prostem, se odraţa tudi na 

problemih sodobne druţbe (npr. debelost, anksioznost, depresivnost …) (Waite, 2011). 
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2.1.5 Pozitivni vidiki pouka na prostem 

Zavedati se moramo, da aktivnosti na prostem pripomorejo k zdravemu razvoju osebnosti, kar 

je v današnjem času zelo pomembno, saj sta motivacija otrok predvsem računalnik in mobilni 

telefon (Skribe Dimec, 2014). Obenem lahko okolje vpliva na doţivljanje posamezne vsebine 

in razvijanje kakovostne zapomnitve naučenega (Štemberger, 2012).  

 

Učenje zunaj omogoča izboljšanje spretnosti, razvoj vrednot, osebnega razvoja in na koncu 

vpliva tudi na učenje in učne doseţke (Department for Education and Skill, 2006). Ingvar 

(2011, v Štemberger, 2012) poudarja, da je za naše moţgane ključnega pomena, da preţivimo 

čim več časa zunaj - v naravi, kar spodbuja razvoj kognitivnih sposobnosti. Ti se lahko 

preprosto izklopijo, če učenje postane dolgočasno. Pravi, da moramo »slišati petje ptic, 

pihanje vetra, videti moramo sončno svetlobo in sence, meglice in barve, roţe in ţuţelke« 

(Štemberger, 2012, str. 85). Torkar in Mohar (2013) sta v raziskavi ugotovila, da udeleţenci 

taborov na prostem zelo uţivajo, pri tem se izboljša tudi njihovo znanje o ekosistemih 

celinskih voda, ţivalih in rastlinah. 

 

Pouk na prostem na učence deluje sproščujoče, kar učence spodbudi h kreativnemu in 

kritičnemu mišljenju (Education Scotland, 2015). Pouk na prostem po navadi ne dovoljuje, da 

učenci sedijo, običajno so veliko bolj aktivni (npr. brez učbenikov, delovnih zvezkov in 

listov, večja uporaba različnih pripomočkov …) (Štemberger, 2012). Podobnega mnenja je 

tudi Van Bussel (1992), ki pravi, da se učenci ob delu na prostem naučijo številnih spretnosti, 

npr. znajo potrpeţljivo opazovati, stvari med seboj ločijo z različnimi čutili, razvrščajo, 

merijo, ocenjujejo, izvajajo manjše poskuse, skrbijo za ţivali … 

 

D. Skribe Dimec (2014) izpostavi naslednje prednosti pouka na prostem. Učenec pri pouku na 

prostem pridobi realno in pozitivno izkušnjo, izboljša mentalno in fizično zdravje, poveča 

motivacijo, samozavest, ima manj teţav z motnjami pozornosti, izboljša vedenje v razredu 

(boljša povezanost skupine …), izboljša ročne spretnosti, koordinacijo, ravnoteţje, izboljša 

učne doseţke, izboljša socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje …) in pridobi odgovornost in 

skrb za okolje (trajnostni razvoj). 

 

Rickinson idr. (2004) navajajo 4 učinke, ki se pojavijo zaradi izvajanja pouka na prostem. To 

so kognitivni učinek, ki vpliva na znanje in razumevanje, emocionalni učinek, ki vpliva na 

stališča, vrednote, prepričanja in samodojemanje, socialni učinek, ki vpliva na vodstvene 

sposobnosti, spretnosti komunikacije in delo v skupini in fizični učinek, ki vpliva na fizične 

sposobnosti, telesno pripravljenost, osebno vedenje in druţbeno vedenje. 

 

Izkušnje zunaj učilnice pozitivno vplivajo na izboljšanje učnih doseţkov, zagotovitev višje 

ravni učenja, razvoj spretnosti in samostojnosti v različnih okoljih, motivacijo za učenje 

(učenje postane privlačnejše), razvijanje aktivnih drţavljanov in skrbnikov okolja, 

ustvarjalnost in zmanjšanje vedenjskih teţav (Department for Education and Skill, 2006). 

 

Louv (2005) v E. Blatt in P. Patrick (2014) v zadnji knjigi »Last child in the woods: Saving 

our children from nature-deficit disorder« opiše, da morajo mladi preţiveti čim več časa v 

naravi, saj ta vpliva na njihov osebni razvoj, čustveni razvoj, vedenjske vzorce in boljše 

izobraţevalne doseţke. E. Blatt in P. Patrick (2014) predstavita najpomembnejšo ugotovitev 

raziskave iz ZDA o tem, da so tisti, ki se učijo v naravnih in skupnostnih okoljih, uspešnejši v 

branju, pisanju, matematiki, naravoslovju in druţbi. E. Blatt in P. Patrick (2014) sta v 

raziskavi potrdili, da narava pomembno vpliva na otroke, npr. druţenje z ostalimi otroki, 



8 

 

učenje od narave, pomirja in sprošča, pomaga učencem, ki imajo teţave z motnjami 

pozornosti, otroci razvijajo skrb za okolje in postanejo ustvarjalni (dnevnik, risbe …). 

 

Tudi Wells in Evans (2003) v raziskavi identificirata, da podeţelski otroci, ki imajo v bliţini 

doma veliko narave, kaţejo niţje vedenjske motnje, motnje anksioznosti in depresije. Veliko 

ugotovitev te raziskave (Wells in Evans, 2003) se nanaša ravno na to, da čas, preţivet v 

naravi, pozitivno vpliva na otroke. 

Prednosti pouka na prostem je proučevala tudi V. Štemberger (2012), ki izpostavi: 

 Aktivno delo – manj učnih listov, več otrokovega neposrednega dela, večja uporaba 

različnih načinov gibanja za reševanje zastavljenih nalog, hoja do lokacije, kjer poteka 

pouk zunaj. 

Sodobni otroci so preteţno v sedečem stanju (v šoli dnevno presedijo vsaj štiri ure, v šolo se 

pripeljejo z avtomobilom, doma sedijo pred televizijo, računalnikom in med učenjem ali 

pisanjem domače naloge prav tako sedijo).  

 

 Večja odpornost – izboljšanje zdravja. 

Največ teţav z zdravjem se pojavi ravno pozimi (največja temperaturna razlika). Takšne 

spremembe lahko prenese le otrok, ki ima dobro razvit imunski sistem. Ker je pozimi 

temperatura v stavbah relativno stabilna, je največja teţava, da otroci ne morejo razvijati 

termoregulacije (obdrţati stalne temperature telesa pri večjih spremembah zunanje 

temperature). Pomembno je, da otroci razvijajo termoregulacijo z bivanjem na prostem v 

različnih vremenskih razmerah. 

 

 Posameznik si najbolj zapomni tiste dejavnosti, ki so emocionalno obarvane. 

Učenci si najbolj zapomnijo stvari, ki jih lahko primejo v roko, poduhajo, vanje ugriznejo, jih 

poteţkajo, poboţajo, vrţejo in stvari, na katerih pustijo sledi. Otroci dobijo vse preveč 

informacij o realnem svetu preko mnoţičnih medijev (televizije, računalnika, radia, 

mobilnega telefona …). Zaradi hitre zadovoljitve potreb, ki jim omogoča sodobna 

informacijska in komunikacijska tehnologija, so prikrajšani za globlja emocionalna doţivetja. 

Druţinsko okolje mnogokrat ne spodbuja samostojnosti otrok in ti se ne znajdejo v preprostih 

ţivljenjskih okoliščinah (npr. kupovanje kruha). V. Štemberger (2012) opiše več dobrih 

primerov spodbujanja radovednosti. Npr. iskanje ţivali v okolici šole, da bi ugotovili, kakšne 

so; nenamerno uničenje mravljišča in sklepanje, kaj pomeni, če uničimo bivališče za človeka 

in druge ţivali; brskanje po zemlji in pomen umivanja rok pred hranjenjem; opazovanje ţivali 

v tišini in ugotovitev, da s hrupom motijo tudi drug drugega. 

 

 Spodbujanje višjih ravni znanja. 

Za pouk zunaj ni primerna uporaba klasičnih pripomočkov (npr. učni listi, učbeniki, delovni 

zvezki …). Samo okolje ne more spodbujati k reprodukciji znanja, ampak tudi uporaba okolja 

v različnih realnih okoliščinah. Smiselno učenje je takrat, ko znanje uporabijo neposredno v 

praksi ali osmislijo posamezne pojave. 

 

 Aktivni učenci in pasivni učitelji. 

Učitelj mora pripraviti takšne dejavnosti, da so učenci aktivni oziroma ni poudarek na 

učiteljevem delu. Učenec, ki nima zaposlitve, se začne dolgočasiti in zunaj v naravi lahko to 

hitro postane zanj nevarno (Štemberger, 2012). 

Prednosti pouka na prostem izpostavijo tudi strokovnjaki v Veliki Britaniji, ki pravijo, da 

učenci s poukom na prostem razvijajo osebnost ne glede na leta, sposobnosti in okoliščine. 

Učenje zunaj učilnice omogoča povezavo teorije z realnostjo, šole z lokalno skupnostjo in 

učencev z njihovo prihodnostjo (Department for Education and Skill, 2006). 
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Šole, ki zagotavljajo pouk na prostem v visoki kakovosti, mladim omogočajo, da uţivajo v 

aktivnostih na prostem in pozitivno sprejmejo izzive, da pridobivajo osebno zaupanje in 

samospoštovanje, da dosegajo uspehe, da razvijajo socialne veščine, da razumejo pomen in 

ohranjanje trajnostnega razvoja, da razvijajo spretnosti z dejavnostmi na prostem 

(raziskovanje), da se jim izboljša samozavest, odgovornost, vztrajnost, da razvijajo in širijo 

komunikacijo, zmoţnost reševanja problemov, vodenje in timsko delo, da izboljšujejo telesno 

pripravljenost, da pridobivajo vseţivljenjska znanja, da so bolj motivirani za učenje, kar 

posledično vpliva tudi na njihove doseţke v izobraţevanju, in da širijo znanje ter si s tem 

dajejo moţnosti širše zaposlitve (High Quality Outdoor Education, 2018). 

 

S. Waite (2011) prav tako poudari podobne prednosti pouka na prostem, kot so jih poudarili 

ţe prej omenjeni avtorji. Pouk na prostem naj bi omogočal in povečeval učenčevo motivacijo 

in samozavest. Vpliva tudi na socialni razvoj, saj omogoča socialno interakcijo, večjo 

odgovornost do okolja in skupnosti, hkrati pa spodbuja individualnost in sodelovalno učenje 

(Waite, 2011). 

 

Številne raziskave so pokazale, da ima pouk na prostem tudi druge prednosti, saj izboljša 

osebne in komunikacijske spretnosti, poveča fizično zdravje, prav tako okrepi mentalno in 

duhovno zdravje, izboljša se tudi počutje (Benefits of outdoor learning, 2018; Gilbertson idr., 

2006; High Quality Outdoor Education, 2018). Večina strokovnjakov opazi kakovost pouka 

na prostem tudi v boljših osebnih in socialnih spretnostih (Department for Education and 

Skill, 2006). 

 

Redna in vsestranska uporaba zunanjih prostorov šole vpliva na splošno kakovost ţivljenja 

otrok, neposredno pa tudi na dodano vrednost v delovanju šole in razvoju pozitivne identitete 

šole (Šuklje Erjavec, 2012). Superground (2009) v Šuklje Erjavec (2012) izpostavi prednosti 

uporabe zunanjega prostora šole, kot so večja ustvarjalnost, izboljšanje koncentracije pri 

učenju, boljše počutje, večje zadovoljstvo otrok in zmanjšanje nesocialnega obnašanja.  

 

Izsledki raziskav o pouku na prostem (Department for Education and Skill, 2006; Rickinson 

idr., 2004; Skribe Dimec, 2014; Štemberger, 2012; Šuklje Erjavec, 2012) kaţejo na pozitivne 

vidike pri učenčevem socialnem (sodelovanje v skupini …), trajnostnem (odgovornost in skrb 

za okolje), kognitivnem (spodbujanje višjih ravni znanja …), čustvenem (motiviranost za 

učenje, uporaba čutil …), učnem (uspeh, pozornost, motivacija), osebnem (samozavest, 

odgovornost, vztrajnost …) in fizičnem (telesna pripravljenost …) razvoju. 

 

2.1.6 Negativni vidiki pouka na prostem 

Pri delu na prostem naletimo tudi na številne teţave, ki jih Van Bussel (1992) razdeli na 

organizacijske, vsebinske in disciplinske probleme. Med organizacijske probleme sodi 

učiteljeva priprava oziroma načrtovanje pouka na prostem (npr. varnost otrok na prostem, 

primernost vsebine za samostojno delo, spremstvo …). Varnost je po mnenju številnih 

raziskovalcev največje tveganje oziroma teţava pri pouku na prostem (High Quality Outdoor 

Education, 2018). Vsebinske teţave nastanejo, ko učitelji menijo, da nimajo dovolj znanja o 

naravi, da bi z učenci delali na prostem. Toda to ne sme biti učiteljeva ovira, saj lahko 

pomanjkljivost izkoristi in delo načrtuje tako, da so učenci aktivni. Učitelji se lahko izognejo 

tudi disciplinskim problemom, če učence motivirajo za delo in pripravijo jasno zastavljene 

aktivnosti (Van Bussel, 1992).  
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Podobno S. Barker, D. Slingsby in S. Tilling (2002) izpostavijo, da se pri izvajanju pouka na 

prostem pojavijo skrbi, nanašajoče se na varnost, zdravje, stroške in čas, vendar nakaţejo tudi 

na moţnost premagovanja omenjenega.  

 

Ovire pri izvajanju pouka na prostem so razčlenili Rickinson idr. (2004). To so: 

 Varnost in zdravje otrok. 

V današnjem času bi se učitelji zelo teţko odločili, da bi izvedli pouk na prostem na kmetiji, 

saj bi verjetno gospodar in gospodinja otrokom ponudila tudi doma pripravljeno hrano ali 

pijačo. Tu pa se vedno pojavi vprašanje HASAP sistema in deklaracij, ki morajo biti po 

zakonih za vsako hrano, ki jo učenci pojedo. Včasih je bilo to nekaj normalnega, danes pa se 

je skrb za zdravje in otrokovo počutje popolnoma spremenila (Rickinson idr., 2004). 

 

 Učiteljeva samozavest in znanje pri pouku na prostem. 

Rickinson idr. (2004) navajajo raziskavo, ki je bila izvedena v Chicagu, kjer so raziskovali 

učiteljevo pripravljenost uporabe zunanjega učnega okolja za pouk na prostem. Ugotovitve 

raziskave kaţejo, da večina učiteljev ne verjame oziroma ne zaupa v strokovno usposobljenost 

za poučevanje na prostem. Prav tako je ena ugotovitev tudi ta, da se učitelji ne čutijo 

sposobne obvladati preštevilnih razredov na prostem. 

 

 Natrpanost učnih načrtov. 

Raziskava, ki predstavlja mnenja srednješolskih učiteljev v Angliji, predstavljena v Rickinson 

idr. (2004), poda ugotovitve, da so učni načrti prenatrpani oziroma da je v njih premalo 

zapisanih moţnosti izvajanja pouka na prostem. Hkrati je učitelje strah, saj imajo predpisane 

urnike, ki se jih morajo drţati, ker lahko v primeru podaljšanja ure vzamejo čas, namenjen 

ostalim predmetom. 

 

 Pomanjkanje časa, literature in podpora (ekonomska skrb). 

Učitelji v raziskavi, ki so jo izvedli Rickinson idr. (2004), navajajo kot oviro tudi 

pomanjkanje časa, ker se zavedajo, da organizacija in izvedba terenskega dela potrebuje 

veliko časa in truda. Pojavijo se tudi teţave pri prevozu glede stroškov, ki jih morajo starši še 

naknadno plačati, saj se v današnjem času stroški izobraţevanja povečujejo. Učitelji kot 

teţavo navajajo tudi, da nimajo pripravljenih gradiv, kar jim vzame še dodatni čas, ki je 

največkrat prosti čas učiteljev (Rickinson idr., 2004). Tudi S. MacQuarrie (2016) izpostavlja, 

da za pouk na prostem ni veliko pripravljenih in konkretnih gradiv v primerjavi s poukom v 

učilnici. Ob pregledu spletnih virov ugotovimo, da kar nekaj spletnih strani (Bocks, 2018; 

Education.com, 2012; Kay, 2018; Outdoor Classroom Day, 2018; Teach Junkie, 2018) ponuja 

opise aktivnosti za izvajanje pouka na prostem. V okviru projekta »Natural Connections« so 

ugotovili, da je smotrno deliti izkušnje učiteljev in gradiva, npr. slike, pesmi, risbe, izdelke 

učencev …, saj bo s tem več uporabnih gradiv za izvajanje pouka na prostem (Gilchrist in 

Emmerson, 2016). Udeleţenci projekta »Natural Connections« so izrazili jasne ideje in 

pobude o tem, da bi si lahko učitelji naredili uslugo tako, da se naredi baza gradiv, ki 

vključujejo pouk na prostem, da se naredijo skupni projekti med šolami, da se zagotovi 

finančna pomoč drţave za projekte, ki spodbujajo pouk na prostem in da se zagotovi 

usposabljanje učiteljev (Burt, 2012). 

 

 Spremembe v izobraţevanju in zunaj šolskem sistemu. 

Ţe Rickinson idr. (2004) so poudarjali, da na pouk na prostem vplivajo tudi spremembe v 

izobraţevanju (zakonodaja, šolski proračuni). Spremembe nastajajo pri številu zaposlenih, 

številu učencev v razredu, zmanjševanju drţavnih sredstev, strukturiranosti predmetov in 

časovni omejenosti za posamezen predmet. 
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E. Blatt in P. Patrick (2014) ugotavljata, da se učitelji zavedajo teţav, ki jih prinaša pouk na 

prostem. Izpostavita skrb učiteljev glede odgovornosti otrok zunaj in dovoljenja, ki jih 

potrebujejo, da lahko zapustijo šolsko zgradbo. S. Howarth in D. Slingsby (2006) kot eno od 

rešitev predlagata izvedbo dela na terenu v krajših delih na prostem, ki se izvajajo v daljšem 

časovnem obdobju.  

 

Medtem ko V. Štemberger (2012) pravi, da pomanjkljivosti pouka na prostem pravzaprav ni. 

Izpostavlja 5 omejitev, ki jih lahko z dobro organizacijo odpravimo. To so: 

 Spremstvo otrok. 

Učitelji ne izvajajo pouk na prostem, saj menijo, da ob zapuščanju stavbe nujno potrebujejo 

dodatnega učitelja. Ob tem se ne zavedajo, da lahko pouk na prostem izvajajo tudi na šolskem 

igrišču. Občasno lahko učitelji kot spremljevalca najdejo rešitev v učiteljih podaljšanega 

bivanja in učiteljih predmetne stopnje.  

 

 Urnik. 

Največkrat je razlog za izvedbo pouka na prostem tudi omejitev 45 minut, vendar so ravno 

učitelji razrednega pouka tisti, ki imajo največ moţnosti prilagajanja urnika (drţati se morajo 

le začetka in konca pouka, čas malice in čas pouka v posebnih učilnicah in telovadnici).  

 

 Vreme. 

Učenci so zunaj po navadi le ob ustreznih vremenskih razmerah, toda izkušnjo o tišini lahko 

dobimo le ob sneţenju. Za izvedbo pouka zunaj obstaja neprimerno vreme (megla, hudi 

nalivi), toda največ teţav ne povzroča vreme temveč ustreznost učenčevih oblačil in 

nezadovoljstvo oziroma ogorčenje staršev. Tudi D. Skribe Dimec (2012) pravi, da učencev 

deţ ne moti, da smo največji problem odrasli (učitelji in starši). 

 

 Materialne omejitve. 

Če organiziramo pouk na prostem zunaj šolskega okoliša, lahko nastanejo dodatni finančni 

stroški. Toda ob tem se moramo zavedati, da lahko pouk na prostem izvajamo ţe v domačem 

okolju - neposredni bliţini šole. Za izvedbo pouka v domačem okolju sta potrebni 

iznajdljivost učitelja in njegova dobra volja.  

 

 Natrpanost učnih načrtov. 

Vsakodnevno beremo in poslušamo o prenatrpanih učnih načrtih. Razredni učitelj ima 

moţnost vpogleda v vse učne načrte in lahko realizira cilje kot medpredmetno povezavo. 

Dober primer medpredmetne povezave je obisk razstave v muzeju. Učenci so se tja odpravili 

peš, med hojo pa opazovali promet, govorili o prometni varnosti, ustreznem vnosu tekočine v 

telo, termoregulaciji, ustreznem tempu hoje in vzdrţljivosti. Pri tem sta bila medpredmetno 

povezana športna vzgoja in spoznavanje okolja. Ko so prišli nazaj v šolo, so učenci imeli še 

likovno umetnost, učitelj podaljšanega bivanja pa se je z njimi pogovoril še o podoţivljanju 

(Štemberger, 2012). 

 

Današnja generacija otrok odrašča ob internetu, televiziji in računalniških igricah. Ti otroci so 

zato redko izpostavljeni naravnemu okolju in ta pojav Louv (2005) imenuje »nature-deficit 

disorder«, kar bi lahko prevedli kot motnjo primanjkovanja narave. Pomanjkanje izkušenj z 

naravo lahko vodi do fizičnih in psiholoških teţav. Nekateri znanstveniki (Louv, 2005) krivijo 

za pomanjkanje neposrednih izkušenj z naravo pri otrocih prehiter ţivljenjski slog. Zaradi 

njega se ljudje trudijo zmanjšati dejavnosti na prostem in povečati strukturirane dejavnosti 
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doma in v šoli. Toda Shultis (2012) opozori, da moramo najprej zmanjšati notranjo interakcijo 

s tehnologijo, kot so televizija, računalnik in video igrice. 

 

Večina avtorjev (Barker idr., 2002; Rickinson idr., 2004; Skribe Dimec, 2012; Štemberger, 

2012; Van Bussel, 1992) izpostavi kot negativne vidike oziroma omejitve pouka na prostem 

varnost, zdravje in spremstvo otrok, strokovnost učiteljev in natrpanost učnih načrtov. 

Medtem ko sta vremenske razmere kot morebitno omejitev pri izvajanju pouka na prostem 

omenili le D. Skribe Dimec (2012) in V. Štemberger (2012). 

 

2.2 ORGANIZACIJA DELA PRI POUKU NA PROSTEM 

Teţava današnjih otrok je, da jim primanjkujejo izkušnje z naravo, pri tem lahko otrokom 

poleg staršev pomaga tudi učitelj, in sicer tako, da pripravi pouk na prostem in ne v učilnici 

(Cutting in Kelly, 2015). Tudi M. Nabors, L. C. Edwards in Muray (2009) opozarjajo na to, 

da je pouk na prostem pomembna stvar, ki jo lahko učitelj ponudi. S poukom na prostem 

učitelj učencem omogoči kakovosten pouk (Skribe Dimec, 2014). 

 

Za učinkovito učenje na prostem so ključni jasni cilji, učiteljeve zmoţnosti, ustrezne metode 

in pristopi, dobri odnosi in pozitivno ozračje v skupini (Skribe Dimec in Kavčič, 2014). Tako 

mora imeti tudi pouk na prostem jasen namen in ustrezno načrtovane dejavnosti (Van Bussel, 

1992). D. Skribe Dimec (2014) poudari, da je pri organizaciji pouka na prostem treba 

upoštevati dostopnost lokacije in spekter dejavnosti, ki jih lahko z učenci tam opravimo. 

Medtem ko je podobno ugotovil ţe Van Bussel (1992), in sicer da mora učitelj izbrati 

ustrezno okolje, čas izvajanja in velikost skupin. Podobno kot našteta avtorja tudi S. 

MacQuarrie (2016) poudari tri točke, ki so pomembne pri načrtovanju pouka na prostem. To 

so vloga učitelja, urejenost skupine otrok in predpisane dejavnosti. Pri načrtovanju pouka na 

prostem je pomembno, da učitelj upošteva učenčeva zanimanja, saj to pozitivno vpliva na 

učence (MacQuarrie, 2016). Kar se sklada s spoznanji S. Waite (2011), ki poudari, da je učni 

proces najbolj kakovosten, če je učenec za delo motiviran in samozavesten, kar omogoča 

pouk na prostem. Zato naj učitelj učencem med njihovim izobraţevanjem zagotovi širok 

spekter dejavnosti na prostem, ki omogočajo izkušenjsko učenje. Ob tem pridobljene izkušnje 

vplivajo na vedenje, ţivljenjski slog in delo tudi v odrasli dobi (Department for Education and 

Skill, 2006).  

 

Med pregledom literature smo ugotovili, da več raziskovalcev piše o smernicah, kako 

organizirati pouk na prostem. V nadaljevanju so predstavljena spoznanja različnih avtorjev o 

tem, kako organizirati pouk na prostem in njihova poimenovanja oblik na prostem. 

 

Pri načrtovanju pouka na prostem moramo biti pozorni na cilje in vsebine, ki bi jih lahko 

realizirali zunaj. Te izberemo pred začetkom šolskega leta, prav tako naredimo tudi načrt 

morebitnega medpredmetnega povezovanja, če potrebujemo poseben prostor, ga rezerviramo 

vnaprej, poskrbimo za spremstvo v primeru, da ga potrebujemo, poskrbimo tudi za dodaten 

material, poskrbimo za dovoljenja staršev in pripravimo rezervni načrt v primeru, da ciljev ne 

bi mogli realizirati zunaj (Štemberger, 2012). 

 

Pouk na prostem lahko učitelji organizirajo kot uvodno dejavnost, raziskovalno dejavnost in 

dejavnost, pri kateri učenci usvajajo novo znanje (Van Bussel, 1992). Prav tako pouk na 

prostem omogoča tudi medpredmetne povezave in spodbuja individualne učne metode 

(Skribe Dimec, 2014). Pouk na prostem mora biti integriran način učenja, in sicer kot 

povezava med cilji izobraţevanja in načini vrednotenja uspeha (Waite, 2011). Po koncu 
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pouka na prostem mora biti tudi evalvacija, in sicer razmišljanje učencev o njihovih 

izkušnjah, ki naj jih ponotranjijo in poveţejo z novimi situacijami (Behrendt in Franklin, 

2014). 

 

Okolica šole učiteljem ponuja priloţnosti formalnega in neformalnega učenja (Department for 

Education and Skill, 2006). Tudi v tujih virih smo zasledili (Burridge, 2018; Nicol idr., 2018), 

da avtorji poudarjajo formalne in neformalne oblike pouka na prostem. Rennie (2007) pod 

formalne oblike uvrsti dobro načrtovane izkušnje, ki jih vodijo različne organizacije, npr. 

»Forest School in the LOtC Council« (v Waite, 2010) in ustanove. Vodijo jih lahko učitelji in 

delavci organizacij. Medtem ko je formalna oblika pouka na prostem bolj strukturirana, je 

neformalna oblika bolj spontana, učenci imajo več moţnosti za to, da so pri dejavnostih 

aktivnejši. Učenci pri formalni in neformalni obliki pridobijo nove izkušnje in spoznanja, ki 

jih uporabijo v novih situacijah (Abonyi, 2013). 

 

Pouk na prostem je lahko organiziran kot terensko delo, obiski pustolovskih dejavnosti na 

prostem in projekti v okolici šole oziroma lokalni skupnosti. Pripravimo ga lahko kot 

samostojno ali vodeno učenje, pri čemer je samostojno učenje takrat, ko so učenci aktivni in 

učitelj pasiven. Učenci sami odkrivajo, doţivljajo in preizkušajo. Pri vodenem učenju je 

aktiven tudi učitelj in učence vodi skozi pripravljene dejavnosti. Za učitelje je laţji drugi 

način (vodeno učenje), toda samostojno učenje je za učence veliko bolj motivacijsko, saj so 

učenci bolj ustvarjalni (Skribe Dimec, 2014). 

 

Učitelj lahko pouk na prostem pripravi na dva načina. Prvi način so dejavnosti, ki potekajo 

zunaj, vključujejo naravo (okolico šole) za pridobitev novega znanja ali utrjevanje. Tak 

pristop je manj nadzorovan. Npr. skiciraj najvišje drevo; prinesi nekaj, kar se začne na črko Z; 

poišči nekaj, kar je del narave (Skribe Dimec, 2012) … Drugi način so dejavnosti, ki potekajo 

zunaj in lahko nespremenjene potekajo tudi v učilnici. Tak pristop izvajajo tradicionalni 

učitelji. Npr. pogovor z učiteljem, izpolnjevanje učnih listov (Skribe Dimec, 2012) … Tudi 

tuji raziskovalci poročajo, da učitelji za zaposlitev učencev na prostem v večini uporabljajo 

delovne liste. Njihov namen je, da učenci laţje raziskujejo in opazujejo (Behrendt in Franklin, 

2014). Pri tem morajo biti učitelji pozorni na to, da uporabijo delovne liste takrat, ko učenci 

delajo v manjših skupinah in ne kot posamezniki, saj se tako osredotočijo na reševanje nalog 

in so posledično manj aktivni (Kisiel, 2006). Prvi način je učinkovitejši, toda tudi drugi način 

je smiseln, saj učenci zamenjajo učno okolje in so na sveţem zraku (Skribe Dimec, 2012). 

 

Pouk na prostem lahko pripravimo tudi kot raziskovanje okolice in opravljanje različnih 

nalog, skrb za okolico šole, obisk varstvene in druge ustanove v okolici šole, vrtnarjenje na 

šolskem vrtu in kot naravoslovne dneve in tedne (Van Bussel, 1992). 

 

D. Festeu in B. Humberstone (2006) opišeta tri oblike pouka na prostem. Podobno jih 

opredeli tudi Rickinson idr. (2004): 

 Terensko delo in izleti. 

Terensko delo se po navadi izvaja v okviru predmetov, kot sta spoznavanje okolja in 

geografija. Ustrezno pripravljeno terensko delo ima lahko velik vpliv na učenčev dolgotrajni 

spomin, individualno rast, izboljšanje socialnih spretnosti in krepitev čustvenega in umskega 

dela posameznika. 
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 Pustolovske dejavnosti na prostem. 

Pustolovske dejavnosti pri otrocih spodbujajo osebno in medosebno rast ter imajo dolgoročne 

prednosti. Vpliva predvsem na stališča učencev, njihova prepričanja, samostojnost, 

samozavest in medosebne, socialne ter fizične spretnosti. 

 

 Dejavnosti v šolski okolici in projekti skupnosti. 

Rickinson idr. (2004) pravijo, da dejavnosti v okolici šole vplivajo na učenčevo samozavest, 

motivacijo do učenja, pripadnost skupnosti in socialne spretnosti. Prav tako se izboljšajo tudi 

odnosi med učenci, med učenci in učitelji in znotraj skupnosti zaradi sodelovanja s šolskim 

okoljem. 

 

Van Bussel (1992) opredeli oblike organizacije pouka na prostem popolnoma drugače kot 

Rickinson idr. (2004) in D. Festeu in B. Humberstone (2006): 

 Naloge na prostem za posameznike. 

Individualne naloge z določenimi pravili.  

 

 Delo v razpršeni skupini. 

Osrednje mesto, od katerega hodijo učenci izvrševati naloge, ki jih dobijo na kartončku. 

Delovna mesta so lahko označena tudi s številkami. 

 

 Igra: Ozri se naokrog. 

Otroci dobijo kartice z navodili, kam se morajo obrniti. Lahko prehodijo pot, ob tem pa imajo 

še naloge, prek katerih pridobivajo znanje. 

 

2.3 SMERNICE ZA POUK NA PROSTEM V UČNEM NAČRTU ZA 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011) ima pet poglavij, in sicer opredelitev problema, 

splošni cilji, operativni cilji in vsebine, standardi znanja in didaktična priporočila. Didaktična 

priporočila so razdeljena še na štiri podpoglavja: uresničevanje predmeta, individualizacija in 

diferenciacija, medpredmetno povezovanje in preverjanje ter ocenjevanje znanja. Poglavje 

operativni cilji in vsebine je razdeljeno še glede na tematske sklope in 4. ter 5. razred. 

Tematski sklopi operativnih ciljev in vsebin so: 

 snovi, 

 sile in gibanja, 

 pojavi, 

 človek in 

 ţiva bitja.  

V šolskem letu je treba v 4. razredu in 5. razredu izvesti 105 ur pouka pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. 

 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011) vsebuje 2 splošna cilja, povezana posredno s 

poukom na prostem: 

 »Učenci imajo moţnost in priloţnost pri pouku naravoslovja in tehnike naravo in 

tehniko izkustveno doţivljati« (str. 5). 

 »Učenci se izkustveno seznanijo z nekaj preprostimi naravnimi in umetnimi sistemi« 

(str. 5). 

V skladu s tem je naloga učiteljev omogočiti učencem, da del časa preţivijo v različnih 

naravnih in umetnih okoljih in jim ponuditi tudi izkušnjo z različnimi sistemi, v katerih učenci 
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eksperimentirajo, preizkušajo, načrtujejo, oblikujejo … S tem učenci zbirajo informacije, ki 

jih nato poveţejo v določeno strukturo.  

 

V. Štemberger (2012) našteje nekaj operativnih ciljev iz učnega načrta za naravoslovje in 

tehniko (2011), ki bi lahko bili realizirani kot pouk na prostem. Med njimi so tudi cilji iz 

fizikalnih (npr. spoznajo načine gibanja telesa v vodi in zraku ter po različno trdnih površinah 

in kaj vpliva na to gibanje; ugotavljajo, da gibanje povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem in 

da se gibanje lahko prenaša) in kemijskih vsebin (npr. opisati primere mešanja in ločevanja 

snovi v naravi; znajo utemeljiti pomen ločenega zbiranja odpadkov) (Štemberger, 2012). 

Omenjeno lahko realiziramo tudi v okolici šole, toda vse je odvisno od volje in iznajdljivosti 

učitelja (Štemberger, 2012).  

 

2.4 IZVEDBA POUKA NA PROSTEM V PRAKSI 

Ker je Slovenija izjemno biološko raznovrstna, imajo učitelji veliko moţnosti pouka na 

prostem. Iz literature je razvidno, da v večini izvajajo kot pouk na prostem dejavnosti, ki se 

nanašajo na biološke vsebine predpisane z učnim načrtom za naravoslovje in tehniko (2011) 

(Skribe Dimec in Kavčič, 2014). 

 

Kdaj se učitelj odloči za izvajanje pouka na prostem? E. Blatt in P. Patrick (2014) sta v 

raziskavi ugotavljali, ali pretekle izkušnje vplivajo na učitelje in njihovo poučevanje tudi na 

pouk na prostem. Izsledki raziskave so potrdili Rogoffovo teorijo (1990), ki pravi, da pretekle 

izkušnje vplivajo na sedanja prepričanja in dejavnosti. Ravno to hipotezo potrdita v raziskavi 

z učitelji, ki so imeli pozitivno zgodnjo izkušnjo z naravo. Zgodnja izkušnja je učitelje 

pripeljala do lastnega razmišljanja, ustvarjalnosti in sprostitve. Vse to ţelijo prenesti tudi na 

svoje učence. Tudi E. Vidmar (2016) v raziskavi, izvedeni v magistrskem delu, trdi, da so 

učitelji razrednega pouka, ki imajo zgodnjo izkušnjo s šolskih vrtom, bolj naklonjeni k 

šolskemu vrtu v času njihovega poučevanja, kot učitelji, ki te izkušnje nimajo. V raziskavi sta 

E. Blatt in P. Patrick (2014) ugotovili, da imajo otroci v mestu izkušnje na prostem z 

voţnjami s kolesom, skuterjem in rolerji. Medtem ko imajo otroci zunaj mest izkušnjo na 

prostem z vrtnarjenjem in kmetovanjem (Blatt in Patrick, 2014). U. Jeranko Perkovič (2015) z 

raziskavo pokaţe, da med učitelji, ki učijo na podeţelski šoli, in učitelji, ki poučujejo na 

mestni šoli ni statistično pomembnih razlik glede količine izvajanja pouka na prostem. 

Podobne ugotovitve se izkaţejo tudi pri raziskavi E. Vidmar (2016), ki trdi, da lokacija šole 

ne vpliva na mnenje učiteljev o potrebnosti šolskega vrta. 

 

Dober primer pouka na prostem v okolici šole opiše D. Skribe Dimec (2012). Učenci na 

Islandiji imajo na urniku vsak teden po dve polni uri (120 minut) pouka na prostem v vsakem 

vremenu. Na ta dan morajo imeti s seboj ustrezno opremo (škornje, vetrovko …). Te ure 

imajo ţe v šolskem programu »kot del vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj« (Skribe 

Dimec, 2014, str. 79). Določene so ţe na urniku in se izvajajo ne glede na vremenske razmere. 

Kateri predmet se bo izvajal zunaj, določi učitelj sam. Čas, ki ga učenci preţivijo zunaj, je 

lahko namenjen poslušanju zgodb, pisanju v zvezek, socialnim igram … Navadno so navodila 

za dejavnosti, ki bodo potekale zunaj, posredovana ţe v učilnici, prav tako poteka zaključek 

dejavnosti zunaj (Skribe Dimec, 2014). 

 

Na Finskem imajo učenci moţnost, da odidejo med vsakim odmorom ven, ne glede na vreme 

(Skribe Dimec, 2014). V. Štemberger (2012) opiše podoben primer s Finske, ko imajo učenci 

kot obvezno opremo v šoli gumijaste škornje in pelerino, pozimi pa še topla oblačila in 

obutev.  
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V. Štemberger (2012) je v članku opisala primer pouka na prostem v Sloveniji. Učenci so se 

učili o izhlapevanju vode v prostoru, nasičenem z vlago, toplem in suhem prostoru ter suhem 

in hladnem prostoru. Dejavnosti, ki se nanašajo na učno vsebino izhlapevanje vode v različnih 

prostorih, so učenci skupaj z učiteljem izvedli v deţevnem dnevu, ko so raziskovali okolico 

šole in varne poti do šole. Pri tem so svoje znanje poglobili v obliki pouka na prostem v 

okolici šole. Ob vrnitvi v šolo so se morali preobleči, oblačila pa so obesili v prostore z 

različno nasičeno vlago. V času odmorov in minut za zdravje so preverili, kako se oblačila 

sušijo v posameznih prostorih (Štemberger, 2012). 

 

Kako je z izvajanjem pouka na prostem v Sloveniji? Če v iskalnik Google vtipkamo gesla 

»pouk na prostem«, »učilnica na prostem«, »pouk zunaj šole«, »pouk v naravi«, »pouk izven 

učilnice« … dobimo več kot 530.400 zadetkov (22. 2. 2018). Pri tem veliko zadetkov vodi 

ravno do dobrih primerov dejavnosti za pouka na prostem v osnovnih šolah po Sloveniji. Iz 

števila zadetkov je tudi razvidno, da se pouk na prostem izvaja v šolah in da učitelji kaţejo 

interes zanj. Dobra zamisel je tudi učilnica na prostem, ki jo ima kar nekaj šol po Sloveniji. 

Učilnica na prostem so lahko le lesene klopi, nekatere imajo tudi nadstrešek, ali pa imajo 

samostojno hišo (Skribe Dimec, 2014). 

 

Tudi drugod po svetu imajo projekte, ki so povezani z učenjem na prostem. V ZDA imajo 

pripravljen program Varuhi Zemlje (angl. Earthkeepers), ki je v podporo učiteljem za 

spodbujanje trajnostnega razvoja. Ta program je učinkovit, ker na nenavaden način učencem 

prikaţe doţivljanje in razumevanje narave. Temelji na 4 načelih (znanje, izkušnja, biti jaz in 

deliti z drugimi) in 4 ključnih pojmih (pretok energije, kroţenje snovi, soodvisnost in 

spremembe). V Nemčiji imajo projekt imenovan Učenje v resničnem svetu (angl. Real World 

Learning - RWL), ki obsega učenje v različnih izobraţevalnih okoljih (npr. ekološka kmetija, 

gasilska postaja, pristanišče, pekarna in pokopališča). Na Madţarskem imajo projekt z enakim 

imenom kot v Nemčiji, ki poudarja izkušenjsko učenje (Skribe Dimec in Kavčič, 2014). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri izkušenj s poukom na prostem na Škotskem, v 

Angliji, Kaliforniji, Avstraliji, na Finskem, v Zdruţenem Kraljestvu in Severni Ameriki. 

 

2.4.1 Škotska in Anglija 

Škotska vlada se zaveda pozitivnih vidikov, ki jih prinaša pouk na prostem, zato v svoj 

program »Outdoor Connections« (Nicol idr., 2018, str. 2), s poudarkom na trajnostnem 

izobraţevanju, vključi pojem »odgovoren drţavljan«, ki je zapisan tudi v učnem načrtu. V 

zadnjih letih je vlada v Angliji podprla aktiven projekt »real world learning« ali »education 

outside the classroom« (Nicol idr., 2018, str. 2), da bi bilo čim več učenja zunaj učilnice. Na 

Škotskem učenje na prostem izvajajo javne, zasebne in dobrodelne ustanove. Pouk na prostem 

se izvaja na trdih površini, npr. igrišče. Vendar šole še vedno pogrešajo več različnih vrst 

prostorov (travnatih, zasajenih, zaščitenih območij) v bliţini šol, saj je pouk na prostem vse 

pogostejši. Med poukom na prostem učence učijo neposredno tudi o ohranjanju okolja in 

trajnostnem razvoju, kar je podobno izkušnjam, ki jih vodi druţina, npr. druţina spodbuja 

okoljevarstveno skrb. Različne ustanove izobraţevanja ponujajo različno. Vrtci poudarjajo 

igro zunaj, osnovne šole terensko delo v naravi, srednje šole pa pustolovske dejavnosti (Nicol 

idr., 2018). 

 

Raziskave na škotskih osnovnih šolah so pokazale, da se učenci na prostem učijo 19 minut na 

vsakega otroka na teden, medtem ko se v srednjih šolah ta čas zmanjša na 13 minut (Nicol 

idr., 2018).  
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Velik problem v jugovzhodnem delu Anglije je financiranje programa za razvoju učenja na 

prostem (Waite, 2009). Toda ljudje se ne bojijo, da bi pouk na prostem v šoli izginil, saj tak 

pouk podpirajo številne organizacije (npr. the LOtC Council, the Countryside Alliance 

Foundation) (Waite, 2010). Pravzaprav je ministrstvo za izobraţevanje izdalo »manifest o 

učenju zunaj učilnice«, v katerega so zapisali, da morajo mladi pridobiti izkušnjo tudi zunaj 

učilnice (Department for Education and Skill, 2006). Zavedati se moramo, da z učenjem na 

prostem gradimo mostove med teorijo in realnostjo, šolo in komunikacijo ter mladimi in 

njihovo prihodnostjo (Department for Education and Skill, 2006). 

 

2.4.2 Kalifornija 

V Kaliforniji se morajo vsi učenci od 4. do 8. razreda udeleţiti 3–5 dnevnega učenja v 

naravnem okolju. To učenje vodijo redni učitelji in inštruktorji s specifičnim znanjem. Pri tem 

pa morajo nujno upoštevati učne načrte, pri katerih so standardi usklajeni s »California 

Science Content Standards« (American Institutes for Research, 2005, str. 12).  

 

V Kaliforniji so oblikovali program za okoljsko izobraţevanje, katerega namen je pri učencih 

spodbuditi skrb za okolje in privzgojiti pomen pametne uporabe naravnih virov. Ta program 

mora izpolnjevati naslednja merila. Imeti mora učni načrt, ki učencem pomaga razumeti 

medsebojne povezave med ţivim in neţivim okoljem ter vlogo ljudi kot udeleţencev v 

ekosistemu. Zagotavljati mora pripomočke, ki jih imajo učitelji na voljo. Zagotavljati mora 

ustrezen prostor za izvedbo, varnost učencev (American Institutes for Research, 2005). 

 

2.4.3 Avstralija  

V Avstraliji imajo organizacijo »Outdoor Council of Australia« (Burridge, 2018, str. 2), ki 

spodbuja izobraţevanje na prostem. Pouk na prostem v času osnovnošolskega izobraţevanja 

izvajajo v obliki različnih aktivnosti: 

 rekreacija na prostem (hitra hoja, kolesarjenje, kampiranje …); 

 športi na prostem (tekmovanja v deskanju, kolesarska tekmovanja …); 

 zunanje in okoljsko izobraţevanje (aktivnosti, s katerimi doseţejo formalna in 

neformalna znanja …); 

 terapevtske dejavnosti na prostem (izboljšanje fizičnega, psihološkega, druţbenega in 

duhovnega zdravja); 

 avanturistični, naravni in eko turizem (to ponujajo komercialna podjetja). 

V srednjih šolah v Avstraliji izobraţevanje na prostem nima osrednje vloge. Pouk na prostem 

je zagotovljen kot kurikularna dejavnost na šolskih taborih ali izletih (Burridge, 2018). 

 

2.4.4 Finska 

Na Finskem pouk na prostem smatrajo kot pouk zunaj učilnice, pri čemer morajo doseči cilje, 

ki so zapisani v nacionalnem učnem načrtu za osnovnošolsko in srednješolsko izobraţevanje. 

Pouk na prostem je v finskih šolah v obliki izletov, kampiranj s šolo, potovanj … Izleti so 

značilni za višje razrede, medtem ko je taborjenje značilnost niţjih razredov. Pouk na prostem 

naj bi trajal več dni na drugi lokaciji kot običajno izobraţevanje. Pri tem se morajo vsebine 

dejavnosti medpredmetno povezovati (Jeronen in Jeronen, 2018). 
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2.4.5 Pouka na prostem v primerjavi z ţivljenjskimi navadami ljudi v Zdruţenem 

Kraljestvu in Severni Ameriki 

Takako (2004) je v raziskavi, v kateri so sodelovale Škotska, Aljaska in Nunavut (zvezno 

ozemlje Kanade) prišel do ključne ugotovitve, kako kulturni in socialni razvoj vplivata na 

odnos do okolja, narave v določeni skupini. Ljudje v Zdruţenem kraljestvu so na prostem 

zaradi rekreacije in skrbi za okolje, medtem ko so ljudje v Severni Ameriki nagnjeni bolj k 

ţivljenju na prostem in njihova kulturna in zgodovinska dediščina nista ločeni od vsakdanjega 

ţivljenja. Obe preučevani skupini sta pri odnosu do okolja izpostavili spoštovanje, vendar je 

pomen besed med skupinama različen. V Zdruţenem Kraljestvu to pomeni predvsem zaščito 

in ohranjanje z neuporabo ali minimalno uporabo divjega okolja, vključuje pa tudi 

spreminjanje in vnovično ustvarjanje okolja. V Severni Ameriki je spoštovanje mišljeno v 

povezavi s kulturo, in sicer je povezano z duhovnostjo in neţivimi bitji. Strokovnjaki menijo, 

da zato ker njihovi predniki niso spreminjali pokrajine zaradi industrializacije. Raziskava je 

pokazala, da so za otroke stvari bolj zanimive in razumljive v primeru, da niso iz njihovega 

vsakdana (Takako, 2004). 

 

2.5 DEJAVNOSTI ZA UČENJE IN POUČEVANJE FIZIKALNIH 

IN KEMIJSKIH VSEBIN KOT POUK NA PROSTEM V 

OKOLICI ŠOLE PRI NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI 

Učbenik je osnovno gradivo pri pouku in pokriva cilje iz učnega načrta. V njih so nakazani 

tudi primeri za pouk na prostem. Leta 2011 je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo 

posodobljen učni načrt za naravoslovje in tehniko. Pri nastajanju le-tega je Predmetna 

komisija za posodabljanje učnega načrta za naravoslovje in tehniko izhajala iz prejšnjega 

(2005). Pregledali smo 12 učbenikov, od tega jih je bila polovica starejših od posodobljenega 

učnega načrta na naravoslovje in tehniko (2011), zato so nekatere dejavnosti umeščene v drug 

razred kot po novem učnem načrtu.  

 

V učbenikih je veliko primerov, ko lahko poskus izvedeš tudi zunaj oziroma je poskus opisan, 

ni pa zapisano, da naj to izvedejo tudi zunaj, npr. opisan je poskus za prikaz v učilnici, da se 

temnejša snov segreva hitreje, vendar lahko to izvedemo tudi zunaj na soncu. V nekaterih 

učbenikih (Mirt, Novak, in Virtič, 2003) so slike, ki predstavljajo resnično situacijo, ki jo 

lahko učenci izvedejo tudi kot pouk na prostem v okolici šole, npr. slika gugalnice prevesnice, 

ob kateri bi lahko pisalo, naj jo poiščejo na šolskem igrišču.  

 

V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti v učbenikih, ki nakazujejo moţnosti pouka na 

prostem v okolici šole (tabela 1 in tabela 2). Na njih smo se osredinili, ker jih je potrdil 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraţevanje, medtem ko delovnih zvezkov in 

samostojnih delovnih zvezkov drţava ni potrdila. Po pregledu smo izbrali tiste dejavnosti, ki 

so predlagane za izvajanje pouka na prostem in jih uvrstili v določeni tematski sklop iz 

učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011) in v določen razred. Pri zapisu smo se 

osredinili na dejavnosti, ki so natančno opisane za izvajanje pouka na prostem.  

 
Tabela 1: Dejavnosti iz učbenikov, ki nakazujejo moţnosti pouka na prostem v okolici šole, za 4. razred po 

tematskih sklopih 

Tematski sklop Dejavnosti  

Snovi 

Opazovanje komunalnega odlagališča, čistilne naprave in seţigalnice (Brumen, 

Hajdinjak, Kruder, Pufič, 2004). 

Spoznavanje zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (Skribe Dimec, Gostinčar 

Blagotinšek, Florjančič, 2014). 
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Sile in gibanja 

Opazovanje narave, beleţenje v preglednico (učenčeve izkušnje) in s tem prepoznavanje 

in razumevanje pojmov svetloba, tema, senca, dan in noč (Kolman, Djuraki Mati, Furlan, 

Ţibert, Klanjšek Gunde, Jaklin, Jerman, 2009). 

Opazovanje sonca po nebu (Kolman idr., 2009). 

Določanje smeri neba po poloţaju sonca na nebu in s kompasom (Kolman idr., 2009). 

Opazovanje senc v različnih delih dneva – kdaj je najdaljša in kdaj najkrajša (Brumen 

idr., 2004). 

Opazovanje senc v naravi v različnih delih dneva (zjutraj, dopoldne, popoldne, zvečer) 

(Kolman idr., 2009). 

Merjenje dolţine sence palice (Kolman idr., 2009). 

Opazovanje in primerjanje svoje sence v različnih delih dneva (Skribe Dimec idr., 2014). 

Izdelovanje prisojne in osojne strani in opazovanje senc, osvetljenosti in lastnosti na 

primeru (Pavlin, Demšar, Kojc Hribar in Mesojedec, 2016). 

Prepoznavanje prisojne in osojne strani v naravi (Mirt idr., 2003; Skribe Dimec idr., 

2014). 

Izdelovanje in preizkušanje sončne ure (Brumen idr., 2004). 

Opazovanje ţivali pri premikanju (Brumen idr., 2004). 

Opazovanje prometnih znakov v okolici šole (Pavlin idr., 2016). 

Pojavi 

Opazovanje zajetja vode ali komunalnega objekta v domači okolici (Kolman idr., 2009). 

Izdelovanje mlinčka in preizkušanje ob bliţnjem potoku (Meţnar, Slevec in Štucin, 

2017). 

Človek 

Zaznavanje vetra in sončne svetlobe s pomočjo čutil (Brumen idr., 2004). 

Merjenje srčnega utripa pri različnih dejavnostih (tek, počep …) (Skribe Dimec idr., 

2014). 

Ţiva bitja 

Neposredno opazovanje naravnega okolje in ţivih bitij v njem (Brumen idr., 2004). 

Opazovanje sprememb v naravi (travnik, pašnik, polje, manjši in večji potoki …) 

(Brumen idr., 2004). 

Določanje organizmov s preprostimi ključi (Brumen idr., 2004). 

Iskanje zavetišč ţivali v gozdu (Brumen idr., 2004). 

Opazovanje ptic na krmišču – izdelovanje dnevnika, pomoč pri opazovanju sta fotoaparat 

in daljnogled (Brumen idr., 2004). 

Opazovanje vrtnega polţa in deţevnika (Meţnar idr., 2017). 

Iskanje polţa v okolici šole in opazovanje okolja, v katerem ţivi (Pavlin idr., 2016). 

Opazovanje členonoţcev v naravi (Meţnar idr., 2017). 

Iskanje ţabjega mresta (Meţnar idr., 2017). 

Iskanje poti mravelj, nastavitev vejice na poti in opazovanje sprememb v iskanju poti 

(Skribe Dimec idr., 2014). 

Izdelovanje dnevnika »Ţivali v mojem okolju«, z vključenim opisom ţivali, podatkih o 

prehranjevanju, skupino, v katero sodi in sliko ţivali (Meţnar idr., 2017; Skribe Dimec 

idr., 2014). 

Opazovanje ţivih bitij na izletu in poučevanje o vedenju v gozdu, kako se zaščitimo pred 

odhodom v gozd, v njem ne delamo nepotrebne škode (Brumen idr., 2004). 

Opazovanje rastlin v naravnem okolju skozi letne čase (Brumen idr., 2004). 

Opazovanje rastlin na sprehodu (ugotavljanje, katere dele ime) (Skribe Dimec idr., 2014). 

Iskanje poti in opazovanje rastlin na poti in ob njej (Skribe Dimec idr., 2014). 

Iskanje različnih plodov na sprehodu (Skribe Dimec idr., 2014). 

Nabiranje mahu v gozdu in poskusi z njim (tehtanje pred poskusom in ponovno tehtanje 

po stiskanju vode) (Meţnar idr., 2017). 

Iskanje praproti v naravi (Meţnar idr., 2017). 

Iskanje praproti in mahu v bliţnjem gozdu, opisovanje razliko med mečkanjem obeh 

(Pavlin idr., 2016). 

Poimenovanje in opazovanje dreves in grmov iz domače okolice (Mirt idr., 2016; Skribe 

Dimec idr., 2014). 
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Razlikovanje dreves in grmov iz domače okolice po lubju, listih, cvetovih, plodovih (Mirt 

idr., 2003). 

Razlikovanje lesa domačih dreves (smreka, bukev, hrast in lipa) (Mirt idr., 2003). 

Nabiranje listov vsaj petih različnih listavcev v okolici šole in njihovo poimenovanje 

(Pavlin idr., 2016). 

Izdelovanje herbarija z listi listnatih dreves – nabiranje listov v bliţnjem gozdu, sušenje in 

lepljenje na bel list papirja z zapisi o vrsti lista ter kraju in času nabiranja (Pavlin idr., 

2016; Skribe Dimec idr., 2014). 

Opazovanje izbranega drevesa – pisanje dnevnika (risanje listov, fotografiranje krošenj, 

odtis lubja, opazovanje in beleţenje sprememb skozi celo šolsko leto …) (Brumen idr., 

2004). 

Spoznavanje izbranega drevesa s pomočjo čutil in z zavezanimi očmi ter iskanje istega 

drevesa v naravi (Brumen idr., 2004). 

Izpolnjevanje dnevnika nekega drevesa (podatki o dnevu opazovanja in spremembah na 

drevesu) vsaj en mesec (Skribe Dimec idr., 2014). 

 
Tabela 2: Dejavnosti iz učbenikov, ki nakazujejo moţnosti pouka na prostem v okolici šole, za 5. razred po 

tematskih sklopih  

Tematski sklop Dejavnosti  

Snovi 

Zbiranje podatkov o pitni vodi in onesnaţenosti vode v lokalnem okolju (Brumen, 

Hajdinjak, Kruder, Vračko Mencinger vračko, Pufič, 2005). 

Obiskovanje črpališča pitne vode, vodovoda … (Brumen idr., 2005). 

Opazovanje vodnih ţivljenjskih okolij (usmerjeno na fizikalno-kemijske lastnosti) 

(Brumen idr., 2005). 

Opazovanje vode v potoku (merjenje hitrosti vode s predmetom (list, obarvana voda) na 

oţjem delu potoka in širšem delu potoka) (Kolman, Jaklin, Mati, Furlan Vukoja, Klanjšek 

Gunde, Jerman, 2004). 

Kopanje luknje ob potoku, mlaki ali jezeru in opazovanje podtalnice (Skribe Dimec, 

Gostinčar Blagotinšek, Florjančič, Zajc, 2018). 

Priprava in izvedba poskusa imenovanega vodomet (Skribe Dimec idr., 2018). 

Tehtanje ne potlačenega in potlačenega snega (Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje prereza prsti v aktivnih ali opuščenih kamnolomih (Brumen idr., 2005). 

Ugotavljanje lastnosti prsti, sajenje rastlin v 2 kozarca z različnimi plastmi prstmi in 

opazovanje dogajanja (Meţnar, Slevec, in Štucin, 2015). 

Nabiranje različnih prsti, tehtanje po 50 g in sušenje na okenski polici, čez nekaj dni 

ponovno tehtanje in opazovanje, kaj se dogaja z maso prsti (Meţnar idr., 2015). 

Nabiranje prsti in preizkušanje ter spoznavanje njihovih lastnosti (Skribe Dimec idr., 

2018). 

Zbiranje podatkov o onesnaţenosti zraka v šolski okolici z eksperimentalnim delom 

(Meţnar idr., 20155; Skribe Dimec idr., 2018). 

Raziskovanje delcev v zraku s pomočjo poskusa – brisanje list rastline z robčkom, ki raste 

v bliţini ceste (Skribe Dimec idr., 2018). 

Ugotavljanje, da je zračni upora odvisen od oblike in velikosti predmeta s pomočjo 

deţnika (Skribe Dimec idr., 2018). 

Raziskovanje, kaj se zgodi z odpadki (Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje poti odpadkov (odvoz smeti na komunalo, kanalizacijo, čistilne naprave, 

ločeno zbiranje odpadkov, način predelave) (Brumen idr., 2005). 

Opazovanje dogajanja na kompostnem kupu, ki ga pripravijo na šolskem vrtu (Brumen 

idr., 2005). 

Sile in gibanja V učbenikih ni opisanih dejavnosti na dani tematski sklop. 

Pojavi 

Spremljanje vremena v različnih letnih časih z različnimi merilniki, ki jih učenci izdelajo 

sami (Brumen idr., 2005). 

Opazovanje neba in spoznavanje različnih vrst oblakov (Skribe Dimec idr., 2018). 

Spremljanje vremena v obliki »Vremenskega koledarja« (Skribe Dimec idr., 2018). 
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Spremljanje vpadnega kota svetlobe opoldan in skozi celo leto (Mesojedec, Hribar Kojc, 

Jenko, Mesojedec, 2016). 

Opazovanje sence in temperature na osojni in prisojni strani z uporabo krtine (Brumen 

idr., 2005; Skribe Dimec idr., 2018). 

Merjenje dolţine svoje sence zjutraj, opoldan in zvečer (Meţnar idr., 2015). 

Primerjanje strmine palic, ko nimajo sence, v treh delih dneva (9. uri, 12. uri in 15. uri) 

(Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje spreminjanje temperature obarvane in neobarvane vode na soncu (Brumen 

idr., 2005; Skribe Dimec idr., 2018). 

Merjenje temperature na različnih višinah (Brumen idr., 2005; Skribe Dimec idr., 2018). 

Merjenje temperature v časovnem razmiku 30 minut (Meţnar idr., 2015). 

Merjenje temperature vode v mlaki (Skribe Dimec idr., 2018). 

Iskanje luţe v okolici šole – fotografiranje, merjenje temperature 3-krat v dopoldnevu, 

nato pa razmišljanje o spremembah, ali vreme po deţju vpliva na izhlapevanje vode v luţi 

(Meţnar idr., 2015). 

Opazovanje luţe na dvorišču – od kod je pritekla voda v luţo (Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje izhlapevanja enake količine vode v različnih posodah na soncu (Marhl, 

Mastnak, Čuješ, Grubelnik, in Virtič, 2006). 

Opazovanje in preizkušanje sušenja razgrnjenega in zmečkanega perila (Marhl idr., 

2006). 

Izdelava deţemera in njegovo preizkušanje (Marhl idr., 2006). 

Merjenje višine sneţne odeje (Marhl idr., 2006). 

Merjenje temperature različnih vrst tal (trava, pesek, prst) (Skribe Dimec idr., 2018). 

Merjenje temperature tal ves dan (Skribe Dimec idr., 2018). 

Merjenje temperature zraka vsak dan ob isti uri (Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje in izdelovanje barometra (Mesojedec idr., 2016). 

Merjenje hitrosti in smeri vetra (Mesojedec idr., 2016). 

Izdelava vetromera in vetrokaza ter preizkušanje (Meţnar idr., 2015). 

Opazovanje klopotca (Brumen idr., 2005). 

Izdelava in preizkušanje zmaja (Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje spreminjanje zračnega tlaka z nadmorsko višino na izletu s pomočjo 

plastenke (Kolman idr., 2004; Marhl idr., 2006). 

Izdelava jadrnice iz odpadne embalaţe in preizkušanje (ugotavljanje, kako ljudje 

izkoriščamo veter) (Meţnar idr., 2015). 

Obisk gasilskega društva v povezavi z gorenjem in napravami za gašenje (Brumen idr., 

2005). 

Človek Opazovanje v svojem domačem kraju znaka prepovedano kajenje (Meţnar idr., 2015). 

Ţiva bitja 

Opazovanje vodnih ţivljenjskih okolij (usmerjeno na biološke lastnosti) (Brumen idr., 

2005; Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje prilagoditve ţivih bitij na vodno in kopensko okolje (Kolman idr., 2004). 

Opazovanje ţivali v prsti (Skribe Dimec idr., 2018). 

Raziskovanje hrane ptičev (Skribe Dimec idr., 2018). 

Priprava ţivolovke in njeno preizkušanje (Brumen idr., 2005). 

Iskanje različnih plodov v naravi glede njihovih prilagoditev za prenašanje (Kolman idr., 

2004). 

Opazovanje listov s pomočjo diapozitiva (Skribe Dimec idr., 2018). 

Opazovanje dogajanje na kompostnem kupu pripravljenega na šolskem vrtu (Brumen idr., 

2005). 
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3. EMPIRIČNI DEL 

V poglavju 2 smo predstavili teoretična izhodišča kot opredelitev pouka na prostem, 

organizacijo dela pri pouku na prostem, smernice za pouk na prostem v učnem načrtu za 

naravoslovje in tehniko (2011), izvedbo pouka na prostem v praksi in dejavnosti za učenje in 

poučevanje fizikalnih in kemijskih vsebin kot pouk na prostem v okolici šole pri naravoslovju 

in tehniki. Ta izhodišča so neposredno povezana z empiričnim delom, v katerem smo ţeleli 

ugotoviti realno stanje izvedbe pouka na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in 

tehnika. Prvi dve podpoglavji zajemata opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalna 

vprašanja, v tretjem podpoglavju je opisana metodologija, na koncu poglavja sledi še analiza 

rezultatov. 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učitelji se morajo pri načrtovanju pouka v šoli drţati učnih načrtov. Ti določajo cilje, ki naj bi 

jih dosegli pri posameznem predmetu in v posameznem razredu. Učni načrti imajo splošne 

cilje, ki jih učitelji uresničujejo skozi celo šolsko leto. Npr. v učnem načrtu za naravoslovje in 

tehniko (2011) je med splošnimi cilji zapisano, naj imajo učenci moţnost in priloţnost pri 

predmetu naravoslovje in tehnika naravo in tehniko tudi izkustveno doţivljati. Danes se je 

uporaba pouka na prostem povečala, saj je zaslediti veliko primerov dobre prakse, ki 

predstavljajo dejavnosti za pouk na prostem (Bocks, 2018; Education.com, 2012; Kay, 2018; 

Outdoor Classroom Day, 2018; Skribe Dimec, 2014; Štemberger, 2012; Teach Junkie, 2018). 

Med prebiranjem literature in v učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (2011) nismo 

zasledili podatka o okvirnem številu ur, načrtovanih za izvedbo pouka na prostem v okolici 

šole. Z magistrskim delom smo ţeleli ugotoviti, v kolikšni meri se pouk na prostem v okolici 

šole v okviru predmeta naravoslovje in tehnika dejansko izvaja, raziskali smo tudi razlike med 

učitelji glede na lokacijo šole, delovno dobo in kako zgodnja izkušnja vpliva na zdajšnje 

poučevanje in dejavnosti. Zanimalo nas je, katere učne vsebine povzročajo učiteljem največ 

teţav pri izvajanju pouka na prostem, katere tematske sklope ocenjujejo kot primerne in 

smiselne za izvajanje pouka na prostem in iz katerih tematskih sklopov učitelji najpogosteje 

načrtujejo dejavnosti za doseganje učnih ciljev na prostem. Prav tako nas je zanimalo mnenje 

učiteljev glede učbeniškega gradiva in spodbud za pouk na prostem. Raziskali smo tudi 

izkušnje učencev s poukom na prostem, pri čemer smo se osredinili na okolico šole. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV 1: Kolikšen deleţ učnih ur se pri predmetu naravoslovje in tehnika izvaja kot pouk na 

prostem v okolici šole? 

RV 2: Ali obstaja povezava med predmetom, ki ga učitelji najraje poučujejo, in predmetom, 

ki ga najpogosteje izvajajo na prostem v okolici šole? 

RV 3: Ali se pojavljajo razlike pri vključevanju pouka na prostem v okolici šole med učitelji 

glede na lokacijo šole, delovno dobo in zgodnjo izkušnjo v primerjavi s sedanjim 

poučevanjem in dejavnostmi? 

RV 4: Pri katerih vsebinah imajo učitelji več idej in pri katerih več teţav za izvajanje pouka 

na prostem v okolici šole? 

RV 5: Kako učitelji ocenjujejo obstoječa učbeniška gradiva v povezavi spodbujanje pouka na 

prostem v okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah?  

RV 6: Kako učitelji ocenjujejo posamezne tematske sklope kot primerne in smiselne za 

izvajanje pouka na prostem v okolici šole? 
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RV 7: Katere učne cilje iz določenih tematskih sklopov učitelji najpogosteje dosegajo pri 

pouku na prostem v okolici šole? 

RV 8: Kako (obseg, lokacija) učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole? 

RV 9: V kolikšni meri učenci in učitelji izpostavijo fizikalne in kemijske vsebine kot primer 

izvedbe pouka na prostem v okolici šole? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja ter kvantitativni 

raziskovalni pristop. 

3.3.1 Vzorec 

Način vzorčenja je neslučajnostni, priloţnostni. Vzorec predstavlja 70 učiteljev razrednega 

pouka, ki poučujejo 4. in 5. razred, ter 154 učencev 4. razreda iz 12 različnih oddelkov in 151 

učencev 5. razreda iz 14 različnih oddelkov. V nadaljevanju je predstavljen vzorec učiteljev 

glede na razred, v katerem poučujejo. Iz tabele 3 razberemo, da je bilo vprašanih 70 učiteljev
3
. 

Od tega je bila polovica učiteljev (50 %), ki poučujejo v 4. razredu, 45,7 % je bilo učiteljev 5. 

razreda in 4,3 % učiteljev, ki poučujejo v kombiniranem oddelku (4. in 5. razred).  

 
Tabela 3: Razred, v katerem učitelj poučuje 

 
f f % 

4. razred 35 50,0 

5. razred 32 45,7 

Kombiniran oddelek (4. in 5. razred) 3 4,3 

Skupaj 70 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

V nadaljevanju je predstavljen vzorec učencev glede na spol in razred. Iz tabele 4 je razvidno, 

da je vprašalnik rešilo 305 učencev
4
. Od tega ga je rešilo 47,2 % moških in 52,8 % ţensk. Pri 

čemer je bilo 50,5 % učencev 4. razreda in 49,5 % učencev 5. razreda.  

 
Tabela 4: Spol in razred učencev 

 

Razred 

Skupaj 4. razred 5. razred 

f f % f f % f f % 

Spol Moški 72 23,6 72 23,6 144 47,2 

Ţenska  82 26,9 79 25,9 161 52,8 

Skupaj 154 50,5 151 49,5 305 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

3.3.2 Vzorec spremenljivk 

Neodvisne spremenljivke v empiričnem delu pri učiteljih so spol, razred, v katerem poučuje, 

delovna doba in lokacija šole. Medtem ko so neodvisne spremenljivke pri učencih spol, razred 

in lokacija šole. 

 

Odvisne spremenljivke v empiričnem delu pri učiteljih so pogostost izvajanja pouka na 

prostem v okolici šole, primernost prostorov za izvajanje pouka na prostem v okolici šole, 

povezava med predmetom, ki ga najraje poučujejo in predmetom, ki ga najraje izvajajo na 

                                                 
3
 Vzorec učiteljev pri vseh vprašanjih ni enak zaradi neizpolnjenih ali nepopolno izpolnjenih vprašalnikov. 

4
 Vzorec učencev pri vseh vprašanjih ni enak zaradi neizpolnjenih ali nepopolno izpolnjenih vprašalnikov. 
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prostem v okolici šole, ideje in teţave za izvedbo pouka na prostem v okolici šole pri 

določenem tematskem sklopu, spodbujanje pouka na prostem v okolici šole pri fizikalnih in 

kemijskih vsebinah v učbenikih, prednosti pouka na prostem v okolici šole, ovire pouka na 

prostem v okolici šole, izbor pripomočkov, uporabljenih pri pouku na prostem v okolici šole, 

povezava med učiteljevo zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole in njegovim 

izvajanjem pouka na prostem v okolici šole, ocena primernosti izvedbe določenega 

tematskega sklopa kot pouk na prostem v okolici šole, ocena pogostosti omogočanja 

doseganja učnih ciljev določenega tematskega sklopa pri pouku na prostem v okolici šole in 

izbor fizikalnih in kemijskih vsebin kot primer izvedbe pouka na prostem v okolici šole. 

Medtem ko so odvisne spremenljivke pri učencih pogostost izvajanja pouka na prostem v 

okolici šole, lokacija izvedbe pouka na prostem v okolici šole, izbor pripomočkov, 

uporabljenih pri pouku na prostem v okolici šole, izbor fizikalnih in kemijskih vsebin kot 

primer dobre in slabe izvedbe pouka na prostem v okolici šole in izbor fizikalnih in kemijskih 

vsebin kot primer izvedbe pouka na prostem v okolici šole. 

 

3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov in opis inštrumentov 

Raziskavo smo izvedli v dveh delih. V prvem delu smo na večino izbranih osnovnih šol po 

Sloveniji stopili v stik z vsemi ravnatelji in si pridobili soglasje za izpolnjevanje vprašalnika 

za učitelje na njihovi šoli, v prošnji smo dodali tudi spletno povezavo do vprašalnika za 

učitelje, saj smo vprašalnik objavili na spletni strani www.1ka.si. V nekaj primerih smo 

prošnje poslali neposredno učiteljem 4. in 5. razredov, katerih elektronski naslovi so bili 

objavljeni na spletni strani posamezne šole.  

 

Podatke smo zbirali z vprašalnikom (priloga 7.1), ki je vključeval vprašanja zaprtega in 

odprtega tipa. Sestavljen je iz 19 vprašanj, od tega je 14 vprašanj zaprtega tipa (dve vprašanji 

sta bili lestvici stališč Likertovega tipa) in 5 vprašanj odprtega tipa.  

 

V uvodnem delu vprašalnika so štiri vprašanja, ki so namenjena pridobitvi podatkov o 

vprašancu (spol, razred, v katerem poučujejo, delovna doba in lokacija šole).  

 

V nadaljevanju sledita dva sklopa vprašanj, prvi sklop so splošna vprašanja o pouku na 

prostem v okolici šole, v drugem delu pa vprašanja, ki se nanašajo na fizikalne in kemijske 

vsebine pri pouku na prostem v okolici šole.  

 

V prvem sklopu je vprašanec odgovoril na 5 vprašanj, ki so bila na začetku bolj splošna. 

Zanimal nas je deleţ izvedenega pouka na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in 

tehnika, primernost prostorov v okolici šole za izvajanje pouka na prostem, kateri predmet 

najraje poučujejo in kateri predmet največkrat izvajajo kot pouk na prostem v okolici šole. 

Nato sledita še dve vprašanji, ki sta ţe bolj konkretni glede pouka na prostem v okolici šole 

pri predmetu naravoslovje in tehnika, in sicer nas so zanimale ideje in teţave za pouk na 

prostem v okolici šole za posamezen tematski sklop iz učnega načrta za naravoslovje in 

tehniko (2011) in katere priprave uporabljajo.  

 

V drugem sklopu so vprašanja, ki se nanašajo na fizikalne in kemijske vsebine pri pouku na 

prostem v okolici šole. Vprašanec je moral odgovoriti na 9 vprašanj, ki so si smiselno sledila 

od splošnega h konkretnemu. Najprej nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo o učbeniških 

gradivih, in sicer kako spodbujajo fizikalne in kemijske vsebine pri pouku na prostem v 

okolici šole. Vprašali smo jih tudi po razlogih za motivacijo in ovire pri načrtovanju 

dejavnosti fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem v okolici šole. Spraševali smo 
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jih tudi po tem, kaj največkrat uporabljajo pri pouku na prostem v okolici šole pri fizikalnih in 

kemijskih vsebinah. Nato sta sledili dve vprašanji, ki sta se nanašali konkretno na učne ure 

pouka na prostem v okolici šole s fizikalni in/ali kemijsko vsebino. Zanimalo nas je, ali imajo 

lastno izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole v času njihovega šolanja. V primeru, da so 

jo imeli, so opisali učno uro s fizikalno in/ali kemijsko vsebino v času njihovega šolanja in 

učno uro s fizikalno in/ali kemijsko vsebino, ki so jo sami izvedli. V primeru, da lastne 

izkušnje niso imeli, so vprašanci opisali le učno uro s fizikalno in/ali kemijsko vsebino, ki so 

jo izvedli sami. Sledita dve vprašanji, ki vsebujeta lestvici stališč Likertovega tipa. Prvo 

vprašanje se nanaša na smiselnost izvajanja pouka pri predmetu naravoslovje in tehnika na 

prostem v okolici šole pri določenem tematskem sklopu, kjer je 1 pomenilo najmanj smiselno 

in 5 najbolj smiselno izvajanje pouka na prostem v okolici šole. Drugo vprašanje se nanaša na 

dejansko omogočanje doseganja učnih ciljev pri predmetu naravoslovje in tehnika pri pouku 

na prostem v okolici šole pri določenem tematskem sklopu. Tu je po Likertovi lestvici 1 

pomenila nikoli, 5 pa vedno omogočajo doseganje učnih ciljev pri predmetu naravoslovje in 

tehnika pri pouku na prostem v okolici šole. Zadnje vprašanje na vprašalniku se nanaša na 

vsebine s fizikalnega in/ali kemijskega področja, ki so jih vprašanci izvedli v tekočem 

(2017/18) in preteklem šolskem letu (2016/17) kot pouk na prostem v okolici šole. 

 

V drugem delu raziskave smo na 6 naključno izbranih osnovnih šol po Sloveniji poslali 

ravnateljem prošnje za izvajanje vprašalnika za učence 4. in 5. razredov na njihovi šoli. V 

primeru pozitivnega odziva smo na šolo prinesli še soglasja za starše učencev, ki so 

izpolnjevali vprašalnik, ter nato še vprašalnike, ki so jih učenci izpolnili.  

 

Vprašalnik (priloga 7.2) za učence obsega 9 vprašanj, od tega 5 vprašanj zaprtega tipa in 4 

vprašanja odprtega tipa.  

 

V uvodnem delu vprašalnika so tri vprašanja, ki so namenjena pridobitvi podatkov o 

vprašancu (spol, razred in lokacija šole).  

 

V nadaljevanju sledita dva sklopa vprašanj, prvi sklop vsebuje splošna vprašanja o pouku na 

prostem v okolici šole, v drugem delu pa vprašanja, ki se nanašajo na konkretne učne ure pri 

pouku na prostem v okolici šole. 

 

V prvem sklopu nas je zanimalo, kolikokrat imajo pouk na prostem pri predmetu naravoslovje 

in tehnika, kje vse imajo pouk na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika 

in kaj uporabljajo pri pouku na prostem v okolici šole. 

 

V drugem sklopu so vprašanja, pri katerih vprašanci opišejo konkretno učno uro pouka na 

prostem v okolici šole. Najprej učenci opišejo najboljšo in nato še najslabšo učno uro pouka 

na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika. Pri zadnjem vprašanju vprašanci napišejo, o 

čem bi se še ţeleli učiti na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika.  

 

Vsebinsko zanesljivost vprašalnika smo preverili na pilotskem vzorcu (5 učencev) ter ga 

delno spremenili, kjer je bilo treba, predvsem pri vprašanjih, ki jih učenci pilotnega vzorca 

niso razumeli. Oba vprašalnika sta avtorska. 

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene z obema vprašalnikoma, smo obdelali s pomočjo programa Microsoft 

Office Excel. Potem smo jih obdelali s statističnimi postopki v več zaporednih fazah. Za 
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ugotavljanje statistično pomembnih razlik med spremenljivkami so bili podatki vneseni v 

SPSS program in izračunani ustrezni neparametrični testi (Mann-Whitney test) in 

Kullbackovim 2Î preizkusom. 

 

Pri odprtih vprašanjih smo podatke sprva kvalitativno obdelali s postopkom kvalitativne 

analize vsebine, tako da smo določili kodirne enote. Poiskali smo dele besedila, ki so za našo 

raziskavo ključni oziroma s pomočjo katerih smo odgovorili na raziskovalna vprašanja. Dele 

besedila, ki smo jih kodirali, smo nato tudi analizirali. Osrednji proces je bilo odprto 

kodiranje, iz prebranih odgovorov smo izluščili kode oziroma ključne besede (Vogrinc, 

2008). Kode smo zdruţili v kategorije in jih analizirali. Sledila je kvantitativna analiza. 

 

3.4 REZULTATI 

V tem poglavju bomo podrobneje predstavili rezultate vprašalnikov za učitelje in učence.  

 

Analiza rezultatov je predstavljena tabelarično. Rezultati so predstavljeni po vprašanjih v 

vsakem vprašalniku. Pri določenih vprašanjih smo rezultate predstavili tudi z ustreznimi 

neparametričnimi testi (Mann-Whitney test) ter Kullbackovim 2Î preizkusom. 

 

3.4.1 Odgovori učiteljev o pouku na prostem v okolici šole 

Vprašalnik za učitelje (priloga 7.1) je vseboval 19 vprašanj. S prvimi štirimi vprašanji smo 

pridobili splošne informacije o vprašancih (spol, razred, v katerem poučujejo, delovna doba in 

lokacija šole), zato teh vprašanj nismo posebej analizirali. V nadaljevanju sledijo rezultati, 

predstavljeni po vprašanjih od 5 do 19. 

 

5. VPRAŠANJE 

 

Iz tabele 5 razberemo, da pribliţno dve tretjini (65,7 %) učiteljev izvaja 0–10 % pouka na 

prostem v okolici šole. 17,1 % učiteljev je odgovorilo, da izvajajo 11–20 % pouka na prostem 

v okolici šole, medtem ko je malo manj (15,7 %) učiteljev je odgovorilo, da izvajajo 21–30 % 

pouka na prostem in le en učitelj (1,4 %) je odgovoril, da izvaja 40 % pouka na prostem v 

okolici šole. 

 
Tabela 5: Količina pouka na prostem v okolici šole 

 f f % 

Deleţ pouka 

(%) 

0–10 46 65,7 

11–20 12 17,1 

21–30 11 15,7 

Nad 40 1 1,4 

Skupaj 70 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

6. VPRAŠANJE 

 

Iz tabele 6 je razvidno, da se je 45,8 % učiteljev odločilo, da so prostori v okolici šole 

primerni za izvajanje pouka na prostem v okolici šole. Od tega 22,9 % učiteljev meni, da je 

tam, kjer so ti prostori, zelo hrupno, medtem ko 22,9 % učiteljev meni, da so ti prostori 

predaleč (vsaj 500 m) stran od šole. Pribliţno ena tretjina (32,8 %) učiteljev je pri tem 

vprašanju obkroţila odgovor drugo in poleg napisala obrazloţitev. Učitelji so izpostavili, da 

so prostori primerni, vendar je problem zagotavljanje spremstva; da imajo učilnico na prostem 
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v okolici šole; da imajo malo moţnosti, saj je šola v tipični mestni okolici, prostori so odvisni 

od vsebine … 

 
Tabela 6: Primernost prostorov v okolici šole za izvajanje pouka na prostem 

 f f % 

DA, prostori so primerni, vendar je zelo hrupno. 16 22,9 

DA, prostori so primerni, vendar so predaleč (vsaj 500 m) 

od šole. 

16 22,9 

NE, prostori niso primerni, saj ne zagotavljajo kvalitetnega 

pouka na prostem. 

15 21,4 

Drugo 23 32,8 

Skupaj 70 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

7. VPRAŠANJE 

 

Iz tabele 7 razberemo, da učitelji (51,4 %) najraje poučujejo matematiko. Predmet 

naravoslovje in tehnika najraje poučuje 15,7 % učiteljev. Medtem ko predmeta šport učitelji 

4. in 5. razreda ne poučujejo radi, saj se zanj ni odločil nihče (0,0 %). 

 
Tabela 7: Odgovori učiteljev predmeta, ki ga najraje poučujejo 

 

Predmet, ki ga najraje 

poučujete 

f f % 

Matematika 36 51,4 

Slovenščina 8 11,4 

Druţba 9 12,9 

Naravoslovje in tehnika 11 15,7 

Glasbena umetnost 1 1,4 

Likovna umetnost 5 7,1 

Šport  0 0,0 

Skupaj  70 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

8. VPRAŠANJE 

 

Iz tabele 8 razberemo, da učitelji največkrat izvajajo kot pouk na prostem v okolici šole dva 

predmeta, in sicer naravoslovje in tehniko (42,9 %) ter šport (42,9 %). Predmeta glasbena 

umetnost učitelji ne izvajajo na prostem v okolici šole, saj se zanj ni odločil noben učitelj 

(0,0 %). Manj kot desetina (8,6 %) učiteljev izvaja največ pouka na prostem v okolici šole 

tudi pri predmetu druţba. 
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Tabela 8: Odgovori učiteljev predmeta, ki ga največkrat izvajajo na prostem v okolici šole 

 

Predmet, ki ga največkrat izvajate kot 

pouk na prostem v okolici šole 

f f % 

Matematika 2 2,9 

Slovenščina 1 1,4 

Druţba 6 8,6 

Naravoslovje in tehnika 30 42,9 

Glasbena umetnost 0 0,0 

Likovna umetnost 1 1,4 

Šport  30 42,9 

Skupaj  70 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

9. VPRAŠANJE 

Pri vprašanju, pri katerem so učitelji napisali ideje in teţave za pouk na prostem v okolici šole 

pri tematskih sklopih snovi, sile in gibanja, pojavi, človek in ţiva bitja, ki so izpisana iz 

učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011), smo odgovore učiteljev analizirali po 

tematskih sklopih in v vsakem tematskem sklopu v dveh delih. Najprej smo analizirali ideje in 

nato še teţave za posamezen tematski sklop. 

 

V prvem delu smo analizirali odgovore učiteljev, ki so zapisali svoje ideje za pouk na prostem 

v okolici šole pri posameznem tematskem sklopu. Njihove odgovore smo nato analizirali 

kvalitativno, in sicer tako, da smo dele besedila kodirali v dve skupini konkretno in splošno. 

V primeru, da so učitelji zapisali konkretno dejavnost pouka na prostem v okolici šole pri 

posameznem tematskem sklopu, smo idejo kodirali s kodo konkretno. Če so učitelji na 

splošno opisali učno uro, smo odgovor kodirali s kodo splošno. 

 

V drugem delu so učitelji zapisali teţave, s katerimi se soočajo pri posameznem tematskem 

sklopu. Njihove odgovore smo nato analizirali s pomočjo kvalitativne obdelave, in sicer tako, 

da smo dele besedila kodirali in oblikovali kategorije spremstvo, varnost, časovna omejitev, 

prostor, vremenske razmere, natrpanost učnih načrtov, materialne omejitve, organizacija, 

drugo in ni teţav. Učitelj je lahko zapisal tudi več teţav, zato je njegov odgovor lahko večkrat 

upoštevan. Pri teţavah smo izpostavili tudi odgovore učiteljev, ki so se nam zdeli zanimivi, 

saj so izpostavljali rešljive teţave. 

 

Tematski sklop: SNOVI 

 Ideje 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da je malo več kot polovica učiteljev (52,8 %) zapisala konkretne ideje 

za pouk na prostem v okolici šole, primerne za tematski sklop snovi. Ideje so zbrane v 

tabeli 10. 

 
Tabela 9: Prikaz učiteljevih idej na konkretne in splošne pri tematskem sklopu snovi 

 f f % 

Konkretne 28 52,8 

Splošne  25 47,2 

Skupaj 53 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 10: Nekaj kategoriziranih konkretnih in splošnih idej učiteljev pri tematskem sklopu snovi 

  

Konkretne 

ideje 

učiteljev 

Tipanje, gnetenje, opazovanje različnih snovi. 

Vodni viri v okolici šole, analiza voda, preizkušanje mlinčka v bliţnjem potoku, 

ogled bliţnjega električnega omreţja, ogled ekološkega otoka. 

Poišči različne snovi. 

Razvrščanje naravnih materialov glede na njihove lastnosti (trdota). 

Opazovanje lastnosti različnih snovi: npr. zrnatost, opazovanje snovi (vode) v 

različnih oblikah. 

Ţivljenje ob vodi, čista in onesnaţena voda, vrste prsti na travniku in v gozdu. 

Ogled vodnega zajetja. 

Opazovanje reke (smer toka, določanje levega in desnega bregu), preizkušanje 

mlinčka, ki ga učenci izdelajo sami (ob potoku), razenje posameznih snovi (določanje 

trdote). 

Nastanek prsti - opazovanje, nabiranje, ločevanje, risanje plasti tal, raziskovanje 

ţivalskega sveta v prsti. 

Voda - ugotavljanje onesnaţenosti vode in ph faktor v bliţnjem potoku. 

Ločevanje snovi (uporaba različnih sit). 

Čistilna akcija v širši okolici šole, najdene odpadke sortiramo v ustrezne zabojnike na 

ekološkem otoku nedaleč stran od šole.  

Popis divjih odlagališč odpadkov v širši okolici šole. 

Snovi - oblačila in obutev za veter, deţ, sonce …. 

Merjenje temperature zraka, vode. 

Embalaţa pri ogledu trgovine. 

Splošne 

ideje 

učiteljev 

Poskusi. Agregatna stanja vode. 

Lastnosti snovi. Ločevanje snovi - čistilne naprave. 

Lastnosti vode. Vodovod. 

Poskusi v naravi, evakuacija in gasilci, 

poţar. 

Plovnost. 

Onesnaţenost zraka. 

Zbirka kamnov. Prst. 

Segrevanje snovi. Eksperimentalno delo. 

 

Pri analizi idej za pouk pri tematskem sklopu snovi je en vprašanec zapisal, da pouk izvaja v 

učilnici z vrsto poskusov. 

 

 Teţave  

 

Veliko učiteljev (18,5 %) je pri tematskem sklopu snovi navajalo kot teţavo pouka na 

prostem v okolici šole to, da nimajo v šoli pripomočkov za izvajanje le tega (tabela 11). Prav 

tako večina učiteljev (18,5 %) vidi teţavo pri tematskem sklopu snovi pri pouku na prostem v 

okolici šole tudi v tem, da učenci zapustijo šolo, za kar potrebujejo dovoljenje in spremstvo. 

 

Iz odgovorov učiteljev na del 9. vprašanja, pri katerem so navajali teţave pouka na prostem v 

okolici šole pri tematskem sklopu snovi, bi izpostavili naslednje: 

 Če učenec meri temperaturo vode brez prisotnosti učitelja, se mu lahko kaj zgodi. 

 Učenci imajo zunaj deljeno pozornost zaradi mnogih dejavnikov okolice. 

 Čiščenje prostora za poskusi, ki so mokri in blatni. 
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Tabela 11: Prikaz učiteljevih teţav pri načrtovanju dejavnosti na prostem tematskega sklopa snovi 

 f f % 

Spremstvo 12 18,5 

Varnost 6 9,3 

Časovna omejitev 7 10,7 

Prostor 11 16,9 

Vremenske razmere 2 3,1 

Natrpanost učnih načrtov 2 3,1 

Materialne omejitve 12 18,5 

Organizacija 5 7,7 

Drugo 7 10,7 

Ni teţav 1 1,5 

Skupaj 65 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Tematski sklop: SILE IN GIBANJA 

 Ideje 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da je polovica učiteljev (50,0 %) zapisala konkretne ideje za pouk na 

prostem v okolici šole primerne za tematski sklop sile in gibanja. Ideje so zbrane v tabeli 13. 

 
Tabela 12: Prikaz učiteljevih idej na konkretne in splošne pri tematskem sklopu sile in gibanja 

 f f % 

Konkretne 27 50,0 

Splošne  27 50,0 

Skupaj 54 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 13: Nekaj kategoriziranih konkretnih in splošnih idej učiteljev pri tematskem sklopu sile in gibanja 

  

Konkretne 

ideje 

učiteljev 

Opazovanje gibanja Zemlje (dan in noč, spremembe v okolici skozi letne čase). 

Opazovanje gibanja ljudi, ţivali v blatu, snegu. 

Izdelava gugalnice. 

Gibanje teles po različnih površinah. 

Opazovanje sence (prisojna in osojna stran). 

Kako podlaga vpliva na hitrost avtomobilčka. 

Sila teţe (mečemo predmete v zrak in vedno padejo na tla …), vlečenje, potiskanje, 

spuščanje. 

Merjenje prevoţene razdalje avtomobilčka na različnih talnih površinah (travnata, 

asfalt, makadam …).  

Opazovanje gibanja ţivali (polţ, deţevnik, mravlja, ptice, ţuţelke, človek …). 

Opazovanje pretočnosti prometa. 

Izdelava mlinčkov - v bliţnjem potoku, preizkušanje različnih vrst lopatic mlinčka 

črpalka. 

Prečrpavanje vode iz potočka v bazenček v bliţini, tlačne razlike izdelava škripca in 

preizkušanje le-tega. 

Izdelovanje jadralnega letala, padala in preizkušanje na šolskem igrišču. 

Spuščanje vozička po klančini. 

Sile in gibanja, pridobivanje pojmov naklon, sila gibanja po toboganu, ki mu drsno 

površino polivamo, namilimo. 

Preizkušanje izdelanih vozila na različnih naravnih terenih. 

Varnost pri gibanju ljudi - praktično izvajanje, npr. pri kolesarjenju, rolanju, rolkanju. 

Uporaba škripca – kdo prej prenese tovor. 

Splošne 

ideje 

učiteljev 

Vlečenje, potiskanje, delovanje različnih 

igrač. 

Gugalnica. 

Gibanje ţivali. 

Vrste gibanja. Uporaba različnih naprav. 

Poskusi. Gibanje prometa.  

Kolo Voţnja s kolesi. 

 

 Teţave  

Veliko učiteljev (20,4 %) je navajalo, da v šoli nimajo pripomočkov (materialne omejitve) za 

izvajanje pouka na prostem v okolici šole pri tematskem sklopu sile in gibanja (tabela 14). 

Prav tako 16,3 % učiteljev vidi teţavo pouka na prostem v okolici šole tudi v tem, da učenci 

zapustijo šolo, za kar potrebujejo dovoljenje in spremstvo. Enako število učiteljev skrbi tudi 

varnost otrok. 

 

Iz odgovorov učiteljev na del 9. vprašanja, pri katerem so navajali teţave pouka na prostem v 

okolici šole pri tematskem sklopu sile in gibanja, bi izpostavili naslednja: 

 Problem spremstva pri velikem številu otrok je ţe ob odhodu v gozd, ne velja za 

šolsko igrišče.  

 Kljub spretnemu medpredmetnemu poučevanju in učenju bi učencem rada zagotovila 

še več časa za uresničevanje njihovih idej. 
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Tabela 14: Prikaz učiteljevih teţav pri tematskem sklopu sile in gibanja 

 f f % 

Spremstvo 8 16,3 

Varnost 8 16,3 

Časovna omejitev 6 12,2 

Prostor 5 10,2 

Vremenske razmere 2 4,1 

Natrpanost učnih načrtov 0 0,0 

Materialne omejitve 10 20,4 

Organizacija 2 4,1 

Drugo 5 10,2 

Ni teţav 3 6,2 

Skupaj  49 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Tematski sklop: POJAVI 

 Ideje 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da je malo manj kot tretjina učiteljev (59,2 %) zapisala konkretne 

ideje za pouk na prostem v okolici šole, primerne za tematski sklop pojavi. Ideje so zbrane v 

tabeli 16. 

 
Tabela 15: Prikaz učiteljevih idej na konkretne in splošne pri tematskem sklopu pojavi 

 f f % 

Konkretne 29 59,2 

Splošne  20 40,8 

Skupaj 49 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 16: Nekaj kategoriziranih konkretnih in splošnih idej učiteljev pri tematskem sklopu pojavi 

  

Konkretne 

ideje 

učiteljev 

Opazovanje vremena, smeri vetra, izdelava vetrokaza. 

Opazovanje naravnih pojavov. 

Izdelava hladilne torbe. 

Ogled daljnovodov in razlaga, kje potuje elektrika. 

Merjenje hitrosti in smeri vetra, opazovanje prisojnih in osojnih pobočij. 

Opazovanje dolţine sence in smeri neba. 

Izdelovanje deţemera in vetromera in preizkušanje. 

Merjenje dolţine sence palice, določanje strani neba glede na dolţino sence, 

orientacija z uro na kazalce, vzhajanje in zahajanje sonca, svit in mrak (opazovanje). 

Letni časi, vremenski pojavi (merjenje temperature, količine padavin, hitrosti vetra 

…), sonce, opazovanje zvezd, ozvezdij, optični pojavi, magnetizem. 

Vreme, vremenska postaja na sadnem vrtu, veter, spuščanje zmaja na šolskem 

dvorišču, gorenje v peči, izdelava peči iz kartona in kurjenje na šolskem igrišču (ob 

prisotnosti gasilnega aparat). 

Pretakanje vode navzdol, merjenje temperature zraka na različnih višinah, sence, 

sonce in segrevanje obarvane vode na soncu v primerjavi z neobarvano, prikaz 

gašenja ognja, segrevanje mivke na prisojni in osojni strani kupčka. 

Dokaz, da tekočine tečejo, merjenje temperature zraka, izolacijski materiali v okolici, 

opazovanje vetra, merjenje smeri vetra, dokaz, da se snovi na soncu segrevajo. 

Splošne 

ideje 

učiteljev 

Vreme, padavine, veter. Opazovanje, doţivljanje in merjenje. 

Opazovanje v naravi, bliţini doma. Občutimo veter. 

Izhlapevanje vode. Vreme, zračni tlak. 

Kroţenje vode. Prisojno in osojno pobočje. 

Ogled pojavov. Sončna ura. 

Sonce in sence. Gorenje. 

 

 Teţave  

 

Veliko učiteljev (21,3 %) je navajalo, da jim največ teţav pri pouku na prostem v okolici šole 

pri tematskem sklopu pojavi povzroča čas (tabela 17).  

 

Iz odgovorov učiteljev na del 9. vprašanja, pri katerem so navajali teţave pouka na prostem v 

okolici šole pri tematskem sklopu pojavi, bi izpostavili naslednja: 

 Merimo lahko količino padavin, paziti moramo, da kdo ne odnese deţemera merili bi 

lahko višino sneţne odeje ipd. 

 Teţave pri tematskem sklopu snovi so vezane na počasne in slabo vidne spremembe. 

 
Tabela 17: Prikaz učiteljevih teţav pri tematskem sklopu pojavi 

 f f % 

Spremstvo 6 12,8 

Varnost 5 10,6 

Časovna omejitev 10 21,3 

Prostor 4 8,5 

Vremenske razmere 6 12,8 

Natrpanost učnih načrtov 1 2,2 

Materialne omejitve 6 12,8 

Organizacija 5 10,6 

Drugo 2 4,2 

Ni teţav 2 4,2 

Skupaj  47 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tematski sklop: ČLOVEK 

 Ideje 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da je manj kot dve petini učiteljev (35,5 %) zapisalo konkretne ideje 

za pouk na prostem v okolici šole, primerne za tematski sklop človek. Ideje so zbrane v 

tabeli 19. 

 
Tabela 18: Prikaz učiteljevih idej na konkretne in splošne pri tematskem sklopu človek 

 f f % 

Konkretne 15 38,5 

Splošne  24 61,5 

Skupaj 39 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Tabela 19: Nekaj kategoriziranih konkretnih in splošnih idej učiteljev pri tematskem sklopu človek 

  

Konkretne 

ideje 

učiteljev 

Zaznavanje okolice šole z uporabo vseh čutil. 

Merjenje srčnega utripa pri hoji in teku. 

Poskusi v povezavi s srcem (kako se spremeni dihanje, bitje srca po športu), uporaba 

vseh čutil (kaj vidim, slišim …). 

Kako aktivnost vpliva na srčni utrip in hitrost dihanja, kako delujejo sklepi in mišice, 

npr. pri teku, skoku v daljino …, zakaj je dober razteg za naše telo. 

Čistilna akcija v okolici, odkrivanje črnih odlagališč, urejanje visokih gred pred šolo 

in skrb zanje, izdelava spiralne grede z zelišči. 

Telesna temperatura pred in po telesni aktivnosti pri športu. 

Kosti, mišice, dihanje in srčni utrip - izvajanje obremenitvenih vaj v sklopu učenja z 

raziskovanjem. 

Medpredmetno povezovanje s športom: naravne oblike gibanja, delovanje mišic, 

krčenje, raztezanje, dihanje, pljuča, merjenje srčnega utripa po teku. 

Priprava zdravega jedilnika, analiza jedilnika glede na količino posameznih snovi. 

Splošne 

ideje 

učiteljev 

Sonaravno kmetovanje. Čutila. 

Obisk kmetije. Zdrava prehrana. 

Hrana. Gibanje.  

Raziskava bitje srca. Onesnaţevanje okolja. 

Krvni obtok, prebavila. Merjenje srčnega utripa. 

Dihanje. Deli telesa. 

 

 Teţave  

 

Veliko učiteljev (20,1 %) je pri tematskem sklopu človek navajalo, da jim največ teţav pri 

pouku na prostem v okolici šole pri tematskem sklopu človek povzroča organizacija 

spremstva učencev (tabela 20).  

 

Iz odgovorov učiteljev na del 9. vprašanja, pri katerem so navajali teţave pouka na prostem v 

okolici šole pri tematskem sklopu človek, bi izpostavili še naslednjega: 

 Če jo zagode vreme, izvedemo obremenitveni del raziskave (srčni utrip) z beleţenjem 

podatkov v telovadnici. 
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Tabela 20: Prikaz učiteljevih teţav pri tematskem sklopu človek 

 f f % 

Spremstvo 6 20,1 

Varnost 5 16,7 

Časovna omejitev 3 10,0 

Prostor 4 13,3 

Vremenske razmere 1 3,3 

Natrpanost učnih načrtov 0 0,0 

Materialne omejitve 0 0,0 

Organizacija 4 13,3 

Drugo 3 10,0 

Ni teţav 4 13,3 

Skupaj  30 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Tematski sklop: ŢIVA BITJA 

 Ideje 

 

Iz tabele 21 je razvidno, da je malo več kot ena tretjina učiteljev (36,0 %) zapisala konkretne 

ideje za pouk na prostem v okolici šole primerne za tematski sklop ţiva bitja. Ideje so zbrane 

v tabeli 22. 

 
Tabela 21: Prikaz učiteljevih idej na konkretne in splošne pri tematskem sklopu ţiva bitja 

 f f % 

Konkretne 18 36,0 

Splošne  32 64,0 

Skupaj 50 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 22: Nekaj kategoriziranih konkretnih in splošnih idej učiteljev pri tematskem sklopu ţiva bitja 

  

Konkretne 

ideje 

učiteljev 

Opazovanje različnih ţivljenjskih okolij (travnik, mlaka, gozd …), preučevanje ţivali 

v različnih ţivljenjskih okoljih. 

Iskanje, prepoznavanje, opisovanje, razvrščanje različnih ţivih bitij v okolici šole. 

Opazovanje prehranjevalnih verig, različnih kraljestev in razlaga pojmov, npr. 

vetrocvetka, ţuţkocvetka. 

Spoznavanje ţivih bitij iz različnih kraljestev (rastline, ţivali, glive) na šolskem vrtu, 

v gozdu, na travniku, ob reki …. 

Voden ogled ţivalskega vrta, prehranjevalna veriga, spleti, opazovanje prsti na 

šolskem vrtu, dela razkrojevalcev…. 

Opazovanje ţivalic na travniku, v hotelu za ţuţelke, opazovanje rastlin na 

nepokošenem delu travnika, opazovanje v različnih letnih časih – primerjava. 

Ugotavljanje, katere ţivali ţivijo v naši okolici šole in opazovanje le teh, ribe 

spoznavamo v sodelovanju z ribiško druţino ob ribniku, prepoznavanje rastlin v 

neposrednem okolju šole, ugotoviti zunanjo zgradbo rastlin. 

Prikaz širjenje plodov ogled plodov na rastlinah v šolskem parku, ogled kulturnih 

rastlin na šolskem vrtu, iskanje ţivali v tleh, pod lubjem, v krošnjah, razvrščanje na 

mesojedce, rastlinojedce, primerjava biodivezitete na vrtu in travniku. 

Opazovanje ţivih bitij - rastlin in ţivali v okolici šole (zbiranje, beleţenje, urejanje 

podatkov ob raziskovanju v naravi), razvrščanje najdenih ţivih bitij s pomočjo 

določevalnih ključev, prisluhnejo naravi z zaprtimi očmi, izostrijo sluh in beleţijo, 

katere ţivali so slišali okoli sebe, opazujejo drevesa, grme v okolici šole v treh letnih 

časih in rišejo, beleţijo stanje, spremembe …, sejanje, sajenje domačih sort vrtnin in 

cvetja. 

Splošne 

ideje 

učiteljev 

Opazovanje rastlin in drobnih ţivali v 

bliţnjem potoku. 

Prepoznavanje drevesnih vrst in 

grmovnic. 

Opazovanje ţivih bitij v naravnem okolju. Opazovanje rastlin, ţivali. 

Razkrojevalci. Prehranjevalne verige, določevalni ključi. 

Celično dihanje in fotosinteza (poskusi za 

laţje razumevanje fotosinteze), vpliv in 

pomen zelenih rastlin. 

Gojenje rastlin, opazovanje rastlin in 

ţivali (rastišča, zgradba, gibanje …). 

Ţivali pod kamnom, na travniku. Nevretenčarji. 

Ţivljenjski prostori. Opazovanje, opisovanje, primerjanje. 

Obisk gozda – iskanje rastlin in ţivali.  

 

 Teţave  

 

Veliko učiteljev (21,4 %) je pri tematskem sklopu ţiva bitja navajalo, da jim največ teţav pri 

pouku na prostem v okolici šole pri tematskem sklopu ţiva bitja povzroča organizacija 

spremstva učencev (tabela 23).  

 

Iz odgovorov učiteljev na del 9. vprašanja, pri katerem so navajali teţave pouka na prostem v 

okolici šole pri tematskem sklopu snovi, bi izpostavili naslednje: 

 Onesnaţen zrak. 

 Določevalne ključe učenci izgubijo ali umaţejo. 

 Priprava prostora, dovolj prostora za vse učence, zagotoviti varnost, spremstvo zaradi 

velikega števila učencev, deljena pozornost učencev zaradi mnogih dejavnikov v 

okolici. 
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Tabela 23: Prikaz učiteljevih teţav pri tematskem sklopu ţiva bitja 

 f f % 

Spremstvo 9 21,4 

Varnost 7 16,7 

Časovna omejitev 5 11,9 

Prostor 6 14,3 

Vremenske razmere 1 2,4 

Natrpanost učnih načrtov 0 0,0 

Materialne omejitve 4 9,5 

Organizacija 4 9,5 

Drugo 4 9,5 

Ni teţav 2 4,8 

Skupaj  42 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

10. VPRAŠANJE 

 

Iz tabele 24 razberemo, da 62,7 % vprašanih učiteljev uporablja svoje učne priprave za pouk, 

medtem ko 37,3 % vprašanih učiteljev uporablja učne priprave zaloţb. 

 
Tabela 24: Uporaba učnih priprav 

 f f % 

Svoje priprave 42 62,7 

Priprave pripravljene s strani zaloţb 25 37,3 

Skupaj 67 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

11. VPRAŠANJE 

 

Vprašanje 11 je bilo odprtega tipa, učitelji so zapisali mnenje o spodbujanju pouka na prostem 

v okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah v učbeniških gradivih (tabela 25). Njihove 

odgovore smo razvrstili v 4 kategorije (pozitivno spodbujajo, ne spodbujajo, ideja odvisna od 

prostora, učitelja … in drugo). Pribliţno tretjina učiteljev (32,1 %) meni, da učbeniki 

pozitivno spodbujajo pouk na prostem v okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah. 

Poudarjajo predvsem to, da pozitivno vpliva na učence, da so uporabljeni pripomočki, ki jih 

imajo na voljo v šoli, prav tako spodbujajo pouk tudi z različnimi nalogami in fotografijami. 

Malo več kot tretjina učiteljev (37,5 %) meni, da učbeniki ne spodbujajo pouka na prostem v 

okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah. Pri tem učitelji menijo, da je preobseţen učni 

načrt za naravoslovje in tehniko, da nimajo nekaterih pripomočkov za izvedbo takšnega 

pouka. Nekateri učitelji celo menijo, da je bolje dejavnosti, predlagane v učbenikih, izvesti v 

učilnici. Pribliţno ena četrtina učiteljev (26,8 %) meni, da so ideje za pouk na prostem v 

okolici šole v učbenikih odvisne od prostora, če ga šola ima, in učitelja, ki lahko pouk 

prilagodi in je pri tem čim bolj inovativen. Dva učitelja (3,6 %) izpostavita, da pri načrtovanju 

dejavnosti ne izhajata iz učbeniških gradiv, ampak iz operativnih ciljev. 
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Tabela 25: Spodbujanje pouka na prostem v okolici šole v učbeniških gradivih 

 f f % 

Pozitivno spodbujajo 18 32,1 

Ne spodbujajo 21 37,5 

Ideja odvisna od prostora, učitelja … 15 26,8 

Drugo 2 3,6 

Skupaj 56 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

RAZLIKE MED 10. IN 11. VPRAŠANJEM 

 

V tabeli 26 so prikazane frekvence razlik med pripravo, ki jo učitelji uporabljajo in njihovim 

mnenjem o spodbujanju pouka na prostem pri fizikalnih in kemijskih vsebinah v učbeniških 

gradivih. Za ugotavljanje razlik med mnoţicama smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

 
Tabela 26: Mnenje učiteljev o spodbujanju pouka na prostem v okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah 

glede na uporabljene učne priprave in vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa 

 

Mnenje učiteljev o učbenikih o spodbujanju pouka na 

prostem  

Pozitivno 

Ne 

spodbujajo 

Ideja odvisna od 

prostora, učitelja 

… Drugo Skupaj 

Svoje priprave f 14 11 9 2 36 

f % 38,9 30,6 25,0 5,6 100,0 

Priprave, pripravljene s strani 

zaloţbe 

f 4 10 6 0 20 

f % 20,0 50,0 30,0 0,0 100,0 

Skupaj f  18 21 15 2 56 

f % 32,1 37,5 26,8 3,6 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 
 2Î g α 

Kullbackov 2Î. preizkus 4,672 3 0,197 

Legenda: 2Î - Kullbackov 2Î preizkus; g – prostostnostna stopnja ravni; α - statistično pomembna razlika 

 

Kullbackov 2Î preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik (2Î = 4,672, g = 3, α = 0,197) 

med učitelji, ki uporabljajo svoje priprave in učitelji, ki uporabljajo priprave pripravljene s 

strani zaloţb glede mnenja o spodbujanju pouka na prostem v okolici šole pri fizikalnih in 

kemijskih vsebinah v učbeniških gradivih. Ničelno hipotezo obdrţimo. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno mnoţico, iz vzorca lahko trdimo, da je malo manj kot dve petini 

učiteljev (38,9 %), ki uporabljajo svoje priprave, ocenilo spodbujanje pouka v učbeniških 

gradivih pozitivno, medtem ko je enako ocenila le ena petina učiteljev (20,0 %), ki 

uporabljajo priprave pripravljene s strani zaloţb. Polovica učiteljev (50,0 %), ki uporabljajo 

priprave pripravljene s strani zaloţb, je odgovorilo, da učbeniška gradiva negativno 

spodbujajo pouk na prostem v okolici šole, medtem ko je enako odgovorilo malo manj kot 

tretjina učiteljev (30,6 %), ki uporablja svoje priprave. 

 

12. VPRAŠANJE 

 

Z 12. vprašanjem smo od vprašancev izvedeli, kaj od naštetega jih motivira pri načrtovanju 

fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem v okolici šole. Iz tabele 27 lahko 

razberemo, da učitelje za organizacijo pouka na prostem pri fizikalnih in kemijskih vsebinah v 

okolici šole najbolj motivira to, da se izboljša učenčeva motivacija, poveča samozavest in 
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razvijajo spretnosti (65,7 %) in to, da je pouk na prostem v okolici šole drugačen pouk (35,7 

%). Učitelji so pod drugo naštevali naslednje: 

 Pouk na prostem v okolici šole je izkustveno učenje. 

 Pri pouku na prostem v okolici šole učenci razvijajo logično mišljenje in povezovanje. 

 
Tabela 27: Motivacija učiteljev za načrtovanje fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem v okolici 

šole 

  Ni izbral Izbral Skupaj 

Fizično in mentalno zdravje učencev 
f 51 16 67 

f % 76,1 23,9 100,0 

Izboljšanje učenčeve motivacije, samozavesti, 

spretnosti 

f 23 44 67 

f % 34,3 65,7 100,0 

Poveča skrb za okolje 
f 50 17 67 

f % 74,6 25,4 100,0 

Drugačen pouk 
f 23 44 67 

f % 34,3 65,7 100,0 

Drugo 
f 63 4 67 

f % 94,0 6,0 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

13. VPRAŠANJE 

 

Z vprašanjem 13 smo ţeleli izvedeti, kaj od naštetega učiteljem predstavlja oviro pri 

načrtovanju fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem v okolici šole. Kot največjo 

oviro pri načrtovanju fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem v okolici šole 

(tabela 28) jim predstavlja organizacija (dovoljenja za izhod iz šole, spremstvo in varnost), saj 

je to izbralo kar 67,7 % učiteljev. Pri organizaciji dejavnosti (priprava zahteva veliko časa) 

43,1 % učiteljev meni, da je to ovira pri načrtovanju fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku 

na prostem v okolici šole.  

 

Večina učiteljev (84,6 %) meni, da imajo dovolj literature oziroma primerov prakse za 

načrtovanje fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem v okolici šole in to ni ovira. 

Veliko učiteljev (72,3 %) meni, da jim ovire pri načrtovanju vsebin na prostem v okolici šole 

ne predstavlja disciplina razreda. 83,1 % učiteljev ocenjuje, da je okolje v okolici šole 

primerno za izvajanje pouka na prostem. Učitelji menijo, da jim ne predstavljajo ovire pri 

načrtovanju pouka na prostem v okolici šole vremenske razmere (69,2 %),niti pomanjkanje 

pripomočkov (63,1 %). Pod drugo sta učitelja (3,1 %) izpostavila, da je premalo časa. 
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Tabela 28: Ovira pri načrtovanju fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem v okolici šole 

  
Ni izbral Izbral 

Skupaj 

Premalo literature (primerov dobre prakse) 
f 55 10 65 

f % 84,6 15,4 100,0 

Organizacija (dovoljenje za izhod iz šole, spremstvo, 

varnost) 

f 21 44 65 

f % 32,3 67,7 100,0 

Organizacija dejavnosti (priprava zahteva veliko 

časa) 

f 37 28 65 

f % 56,9 43,1 100,0 

Disciplina 

razreda 

f 47 18 65 

f % 72,3 27,7 100,0 

Neprimerno okolje v okolici šole 
f 54 11 65 

f % 83,1 16,9 100,0 

Vremenske razmere 
f 45 20 65 

f % 69,2 30,8 100,0 

Pomanjkanje pripomočkov 
f 41 24 65 

f % 63,1 36,9 100,0 

Drugo 
f 63 2 65 

f % 96,9 3,1 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

14. VPRAŠANJE 

 

Pri 14. vprašanju so učitelji zapisali, kaj od naštetega največkrat uporabijo pri pouku na 

prostem v okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah. Učitelji pri pouku na prostem v 

okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah največkrat uporabljajo delovne liste, saj se je 

za to odločilo 75,4 % vprašanih učiteljev (tabela 29), in predmete v naravi, kar je izbralo 84,6 

% učiteljev. Medtem ko se je zelo malo učiteljev odločilo za slike, fotografije (10,8 %) in 

učbenike ter delovne zvezke (16,9 %). Pod drugo so učitelji navedli pripomočke (lupa, 

zemljevidi, merilne posode, metri …), konkretno okolje, druge pripomočke … 

 
Tabela 29: Uporaba materialov pri fizikalnih in kemijskih vsebinah na prostem v okolici šole največkrat 

uporabljajo 

  Ni izbral Izbral Skupaj 

Delovne liste 
f 16 49 65 

f % 24,6 75,4 100,0 

Slike, fotografije 
f 58 7 65 

f % 89,2 10,8 100,0 

Predmete v naravi 
f 10 55 65 

f % 15,4 84,6 100,0 

Učbenike, delovne zvezke 
f 54 11 65 

f % 83,1 16,9 100,0 

Drugo 
f 61 4 65 

f % 93,8 6,2 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

15. VPRAŠANJE 

 

S 15. vprašanjem smo od učiteljev ţeleli izvedeti, ali imajo lastno izkušnjo s poukom na 

prostem v okolici šole pri predmetu, ki se je skladal z današnjim predmetom naravoslovje in 

tehnika, v času njihovega šolanja na razredni stopnji. Iz tabele 30 razberemo, da ima več kot 
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polovica vprašanih učiteljev (51,6 %) zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem pri predmetu, ki 

se je skladal z današnjim predmetom naravoslovje in tehnika v času njihovega šolanja. 

 
Tabela 30: Učiteljeva lastna zgodnja izkušnja s poukom na prostem v okolici šole pri predmetu, ki se je skladal 

z današnjim predmetom naravoslovje in tehnika 

 f f % 

Da 33 51,6 

Ne 31 48,4 

Skupaj  64 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

16. VPRAŠANJE 

 

Pri vprašanju 16 so učitelji opisali učno uro pouka na prostem v okolici šole, ki vključuje 

fizikalne in/ali kemijske vsebine. Pri 16. a) vprašanju so učitelji opisali učno uro, s katero so 

imeli zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole pri predmetu, ki se je skladal z 

današnjim predmetom naravoslovje in tehnika. Odgovore učiteljev smo nato uvrstili v dve 

kategoriji, in sicer glede na vsebino učne ure (fizikalna in kemijska vsebina, biološka 

vsebina), ki so jo opisali. Pri 16. b) vprašanju so učitelji opisali učno uro, ki so jo izvedli z 

učenci v okolici šole in vključuje fizikalne in/ali kemijske vsebine. Enako kot pri vprašanju 

16. a) smo tudi tu odgovore kategorizirali v 4 kategorije (fizikalna in kemijska vsebina, 

biološka vsebina, odgovor zapisan z obema vsebinama in drugo).  

 

Iz tabele 31 razberemo (vprašanje 16. a), da je 53,9 % učiteljev naštevalo učne ure, ki so 

imele fizikalne in/ali kemijske vsebine. 46,1 % učiteljev je opisalo učno uro na prostem v 

okolici šole z biološko vsebino. Nekaj primerov učnih ur, ki so jih učitelji opisali kot učno 

uro, s katero so imeli lastno izkušnjo v času njihovega šolanja, in vsebujejo fizikalne in/ali 

kemijske vsebine, je zbranih v tabeli 32. Nekaj primerov učnih ur, ki so jih učitelji opisali kot 

učno uro, s katero so imeli lastno izkušnjo v času njihovega šolanja in vsebujejo biološko 

vsebino, je zbranih v tabeli 33. 

 
Tabela 31: Izkušnje učiteljev na razredni stopnji v času šolanja s poukom na prostem v okolici šole, ki vključuje 

fizikalne in/ali kemijske vsebine  

 f f % 

Fizikalna in kemijska vsebina 14 53,9 

Biološka vsebina 12 46,1 

Skupaj 26 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 32: Primeri učnih ur, ki so jih učitelji opisali kot učno uro, s katero so imeli lastno izkušnjo v času 

njihovega šolanja, in vsebujejo fizikalne in/ali kemijske vsebine 

Tematski sklop Učna ura  

Snovi 

Lastnosti različnih snovi. 

Snovi v okolici šole. Iskanje, razvrščanje, primerjanje. 

Ločevanje snovi (slana in sladka voda). Učenci so po skupinah zmešali vodo in sol, 

nekateri vodo in sladkor ter pomešali. To smo pustili na soncu in si ogledali čez nekaj dni. 

Učenci so ugotovili, da je voda izhlapela in da je ostala sol oz. sladkor na dnu lončka. 

Zbiranje vzorcev vode na prostem. 

V prvih razredih smo spoznavali tok reke. 

V bliţnjem gozdu preučujemo prst in ugotavljamo lastnosti prsti. 

Ogled preseka prsti ob cesti, opisovanje delov (plasti), jemanje vzorcev zemlje ter opis 

(barva, zrnatost). 

Lastnosti kamnin - dokazovanje apnenca v kamninah s kisom. 

Sile in gibanja Imeli smo 1 km dolg trak, navit na nekakšno napravo, in smo opazovali, kje se konča. 

Pojavi 

Kako zanetimo ogenj?  

Skrb za okolje. Raziskujemo točke za odlaganje smeti in vrsto zabojnikov. 

Zbiranje vremenskih podatkov (s pripomočki, ki so jih učenci sami izdelali), vetrovnice, 

zmaj, vremenski pripomočki (veter, sile). Delavnica s poskusi s plini. 

 
Tabela 33: Primeri učnih ur učiteljev, s katero so imeli lastno izkušnjo v času njihovega šolanja, z biološko 

vsebino 

Tematski sklop Učna ura  

Ţiva bitja 

Spoznavali ţivali na vrtu v okolici šole na sosedovem velikem zelenjavnem vrtu. 

Opazovanje ţivali na in v gozdnih tleh. 

Iskanje sledi ţivali pozimi (v snegu). 

Krmljenje ptic, cepljenje dreves – jablan. 

Pri mojem šolanju smo se predvsem učili o ţivalih in rastlinah. 

Iskali smo organizme in po določevalnem ključu ugotavljali, kaj imamo pred seboj. 

Opazovanje cvetočih sadnih dreves. 

Opazovanje drevesa v okolici šole skozi vse letne čase. 

Drevesa in plodovi. 

Sadili smo rastline in opazovali njihovo rast. 

Opazovanje rastlin na travniku. 

 

Iz tabele 34 razberemo, da je največ učiteljev (79,2 %) opisalo učno uro, ki vključuje fizikalne 

in/ali kemijske vsebine. Nekaj primerov učnih ur, ki so jih učitelji opisali kot učno uro, ki so 

jo izvedli in vključuje fizikalne in/ali kemijske vsebine, je zbranih v tabeli 35. 

 
Tabela 34: Učna vsebina izvedene učne ure na prostem v okolici šole, ki vključuje fizikalne in/ali kemijske 

vsebine 

 f f % 

Fizikalna in/ali kemijska vsebina 38 79,2 

Biološka vsebina 3 6,3 

Oboje 2 4,2 

Drugo 5 10,4 

Skupaj  48 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 35: Primeri učnih ur, ki so jih opisali učitelji kot učno uro, ki so jo izvedli, in vključuje fizikalne in/ali 

kemijske vsebine 

Tematski sklop Učna ura  

Snovi 

Na šolskem dvorišču smo nabirali snovi. Razvrščali smo jih po različnih lastnostih. 

V okviru projekta voda, smo raziskovali lastnosti krajevnih voda. Pri različnih vodnih 

virih smo merili temperaturo vode in ocenjevali bistrost. Meritve so učenci opravljali 

večkrat, jih beleţili in zapisali končne ugotovitve. Učenci so tudi določali kakovost vode 

po biološki metodi. 

Voda v treh oblikah, voda v naravi, kroţenje vode. 

Naredili smo mlinček in ga spuščali ob potoku. Naredili smo jez in vodo izpustili. 

Opazovali smo, kako se mlinček vrti, če je vode manj in če smo jez popustili. 

Razdelimo se v skupine, s seboj vzamemo pripomočke za nabiranje prsti in preučevanje 

tal, lupe, delovne liste. Predhodno se dogovorimo za pravila, ki jih bomo upoštevali in se 

v gozdu lotimo preučevanja … 

Sile in gibanja 

V uvodne delu učitelj pove, kako bo potekalo učenčevo raziskovanje in koliko časa imajo 

za njihovo delo. Učenci spoznavajo vrste gugalnic. Praktično preizkušajo koliko nihajev 

lahko naredijo na posamezni gugalnici brez dodatnega odrivanja. Poskušajo gugalnico 

spraviti v ravnovesje, če je na eni strani gugalnice ena oseba, na drugi dve. Učenci v 

skupinah po 3 ali 4 izvajajo poskuse, ki jih imajo zapisane na učnih listih. V zaključnem 

delu ure se pogovorimo o dobljenih rezultatih in dodam še razlago. 

Gibanje Zemlje - dan/noč. Opazovanje sence, izdelovanje sončne ure. 

Opazovanje sence - zjutraj gremo na igrišče in narišemo senco palice, ki jo zapičimo v tla. 

Pogovorimo se, kakšna je senca in kam pada. Senco nato gremo narisat vsako uro do 

12.00. Takrat se znova vsi zberemo na igrišču in opazujemo, kako se je tekom 

dopoldneva senca spreminjala. 

Opazovanje senc - na igrišču smo zarisali obris stopal enega učenca in obrisali njegovo 

senco. Senco smo zarisali vsako uro in opazovali njene spremembe. 

Opazovanje sence - z učenci odidemo na prosto in postavimo opazovalno palico. Na list 

narišemo senco in zapišemo čas. Nato odidemo na drugo postajo, kjer si na kupu peska 

ogledamo osojno in prisojno stran, nato izmerimo temperaturo na obeh straneh in ju 

primerjamo. V istem dnevu na šolskem igrišču narišejo svojo senco. Obe senci gremo 

risati še 3-krat tekom dopoldneva, nato naredimo fotografijo izdelka, da se naslednji dan 

pogovorimo o ugotovitvah. 

Pojavi 

Segrevanje tal - merjenje temperature različnih tal (asfalt) prisojna/osojna, mivka - 

peskovnik, zemlja prisojna stran, osojna stran. 

Učenci v trojkah merijo temperaturo tal (osončena in ne osončena tla, zemlja, pesek, 

poraščena tla). Na enakih mestih merijo temperaturo zraka na različnih višinah (10 cm, 50 

cm, 1 m in 1,5 m od tal). Rezultate med seboj primerjajo in strnejo ugotovitve. 

Opazovanje vremenske situacije z vremensko postajo. Ugotavljanje smeri in jakosti vetra. 

Izdelava zmaja na prostem. Preizkušanje delovanja zmaja. 

Ţiva bitja 
Trajnostni razvoj - ogled gnojenja na kmetijah, s kakšnimi gnojili gnojijo tla, kako 

vplivajo umetna, kako naravna gnojila na rast in razvoj rastlin, kako na onesnaţevanje … 

Več tematskih 

sklopov skupaj 

Teh učnih ur je več, npr. raziskovanje slojev prsti v gozdu, čiščenje vode z peščenim 

filtrom, iskanje različnih vrst lišajev, ki pokaţejo, kako onesnaţen je zrak v okolici šole, 

opazovanje sence ob sončnih dneh (od jutra do poldneva), preizkus vetromera, ki so ga 

učenci predhodno izdelali, opazovanje vremenskih pojavov, merjenje temperature zraka. 

 

17. VPRAŠANJE 

 

Pri 17. vprašanju so učitelji ocenili, katere tematske sklope iz naslednjih področij iz učnega 

načrta za naravoslovje in tehniko bi bilo po njihovem mnenju smiselno izvesti kot pouk na 

prostem v okolici šole. Učitelji so svojo oceno izrazili po lestvici stališč Likertovega tipa, kjer 

je 1 pomenilo najmanj smiselno in 5 najbolj smiselno izvajanje pouka na prostem v okolici 

šole. Odgovore učiteljev 4. in 5. razreda smo analizirali ločeno.  
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Učitelji 4. razreda menijo, da je skoraj vse tematske sklope smiselno izvajati kot pouk na 

prostem v okolici šole (tabela 36). Večina tematskih sklopov ima aritmetično sredino bliţje 

3,00. Tematskem sklopu človek – človeško telo ima aritmetično sredino malo niţja, in sicer 

2,43, kar pomeni, da je po mnenju učiteljev ta tematski sklop manj smiselno izvajati kot pouk 

na prostem. Pri tematskih sklopih sile in gibanja – premikanje in prevaţanje (M = 3,86), ţiva 

bitja – razvrščanje ţivih bitij (M = 3,91) in ţiva bitja – rast in razvoj (M = 3,71) je aritmetična 

sredina bliţje 4,00. Pri teh tematskih sklopih učitelji menijo, da jih je bolj smiselno izvajati 

kot pouk na prostem v okolici šole. 

 
Tabela 36: Mnenje učiteljev 4. razreda o smiselnosti izvajanja pouka na prostem v okolici šole pri posameznem 

tematskem sklopu 

 N M SD 

SNOVI - razvrščanje snovi 35 3,09 0,951 

SNOVI - spreminjanje lastnosti snovi 35 2,89 0,900 

SILE IN GIBANJA - premikanje in prevaţanje 35 3,86 0,772 

SILE IN GIBANJA - gibanje zemlje 35 3,29 1,017 

POJAVI - pretakanje snovi 35 3,43 0,884 

ČLOVEK - človeško telo 35 2,43 1,037 

ŢIVA BITJA - razvrščanje ţivih bitij 35 3,91 1,173 

ŢIVA BITJA - rast in razvoj 35 3,71 1,100 

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 

 

Učitelji 5. razreda menijo, da je v večini tematske sklope smiselno izvajati kot pouk na 

prostem v okolici šole (tabela 37), pri teh je aritmetična sredina bliţje 3,00. Pri tematskem 

sklopu snovi – snovi v naravi je aritmetična sredina 4,00. Po mnenju učiteljev je ta tematski 

sklop bolj smiselno izvajati kot pouk na prostem v okolici šole. Podobno je tudi pri 

tematskem sklopu pojavi – veter in vpliv sonca na vreme, pri katerem je aritmetična sredina 

4,38. Učitelji menijo, da je ta tematski sklop zelo smiselno izvajati kot pouk na prostem v 

okolici šole. 

 
Tabela 37: Mnenje učiteljev 5. razreda o smiselnosti izvajanja pouka na prostem v okolici šole pri posameznem 

tematskem sklopu 

 N M SD 

SNOVI - shranjevanje snovi 29 2,79 0,675 

SNOVI - snovi v naravi 29 4,00 0,845 

SILE IN GIBANJA - naprave in stroji 

(konstrukcijske zbirke) 

29 2,93 0,923 

POJAVI - tekočine tečejo 29 3,62 0,862 

POJAVI - veter in vpliv sonca na vreme 29 4,38 0,820 

ČLOVEK - prehrana in skrb za zdravje 29 2,69 0,806 

ŢIVA BITJA - ţiva bitja izmenjujejo snovi z okolico 

in jih spreminjajo 

29 3,34 0,769 

ŢIVA BITJA - prehranjevalne verige in spleti 29 3,10 1,012 

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 

 

18. VPRAŠANJE 

 

Pri 18. vprašanju smo ţeleli izvedeti, kako pogosto učitelji učencem dejansko omogočijo 

doseganje učnih ciljev pri predmetu naravoslovje in tehnika pri pouku na prostem v okolici 

šole pri tematskih sklopih iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko. Učitelji so svojo oceno 

izrazili po lestvici stališč Likertovega tipa, kjer je 1 pomenila nikoli in 5, da vedno omogočajo 
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doseganje učnih ciljev pri predmetu naravoslovje in tehnika pri pouku na prostem v okolici 

šole. 

 

Učitelji 4. razreda so ocenili, da dejansko včasih učencem omogočijo doseganje učnih ciljev 

kot pouk na prostem v okolici šole pri večini tematskih sklopov (tabela 38), saj je aritmetična 

sredina bliţje 3,00. Pri tematskih sklopih snovi – razvrščanje snovi (M = 2,67), snovi – 

spreminjanje lastnosti (M = 2,64) in pojavi – pretakanje snovi (M = 2,67) je aritmetična 

sredina niţja od 3,00, učitelji redko ali včasih učencem omogočijo doseganje učnih ciljev kot 

pouk na prostem v okolici šole. Pri tematskem sklopu človek – človeško telo je aritmetična 

sredina 2,33. Učitelji pri tem tematskem sklopu redko učencem omogočijo doseganje učnih 

ciljev kot pouk na prostem v okolici šole. 

 
Tabela 38: Ocena učiteljev 4. razreda o pogostosti dejanskega omogočanja doseganja učnih ciljev pri pouku na 

prostem v okolici šole pri posameznem tematskem sklopu 

 N M SD 

SNOVI - razvrščanje snovi 33 2,67 0,924 

SNOVI - spreminjanje lastnosti snovi 33 2,64 0,859 

SILE IN GIBANJA - premikanje in prevaţanje 33 3,09 1,100 

SILE IN GIBANJA - gibanje zemlje 33 3,15 1,121 

POJAVI - pretakanje snovi 33 2,67 1,021 

ČLOVEK - človeško telo 33 2,33 1,109 

ŢIVA BITJA - razvrščanje ţivih bitij 33 3,45 1,003 

ŢIVA BITJA - rast in razvoj 33 3,12 1,111 

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 

 

Učitelji 5. razreda so ocenili, da učencem dejansko omogočijo doseganje učnih ciljev kot 

pouk na prostem v okolici šole pri večini tematskih sklopov (tabela 39), saj je aritmetična 

sredina bliţje 3,00. Pri tematskih sklopih snovi – shranjevanje snovi (M = 2,32) in človek – 

prehrana in skrb za zdravje (M = 2,45) je aritmetična sredina niţja od 3,00. Pri teh tematskih 

sklopih učitelji redko ali včasih učencem omogočijo doseganje učnih ciljev kot pouk na 

prostem v okolici šole. Pri tematskem sklopu pojavi – veter in vpliv sonca na vreme je 

aritmetična sredina 3,81. Učitelji ta tematski sklop izvajajo pogosto kot pouk na prostem v 

okolici šole. 

 
Tabela 39: Ocena učiteljev 5. razreda o pogostosti dejanskega omogočanja doseganja učnih ciljev pri pouku na 

prostem v okolici šole pri posameznem tematskem sklopu 

 N M SD 

SNOVI - shranjevanje snovi 31 2,32 0,979 

SNOVI - snovi v naravi 31 3,16 1,003 

SILE IN GIBANJA - naprave in stroji 

(konstrukcijske zbirke) 

31 2,71 1,160 

POJAVI - tekočine tečejo 31 2,81 0,946 

POJAVI - veter in vpliv sonca na vreme 31 3,81 0,749 

ČLOVEK - prehrana in skrb za zdravje 31 2,45 0,810 

ŢIVA BITJA - ţiva bitja izmenjujejo snovi z okolico 

in jih spreminjajo 

31 2,90 1,106 

ŢIVA BITJA - prehranjevalne verige in spleti 31 2,65 1,199 

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 
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19. VPRAŠANJE 

 

Pri 19. vprašanju smo spraševali po vsebinah s fizikalnega in kemijskega področja, ki so jih 

izvedli v tekočem (2017/18) in preteklem šolskem letu (2016/17). Učitelji so zapisali vsebine, 

ki smo jih analizirali kvalitativno. Odgovore učiteljev smo najprej kodirali v dve kategoriji, in 

sicer ena kategorija je bila fizikalne in kemijske vsebine in druga biološke vsebine. Če je 

učitelj naštel vsaj eno ali več vsebin za eno kategorijo, smo to šteli kot en odgovor. Nato smo 

njihove odgovore kodirali še v pet kategorij, ki smo jih oblikovali glede na tematske sklope iz 

učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011). Kategorije so bile snovi, sile in gibanja, 

pojavi, človek in ţiva bitja. Učitelj je v odgovoru lahko naštel več različnih vsebin in vsako 

smo uvrstili v določeno kategorijo.  

 

Iz tabele 40 je razvidno, da so učitelji v večini (91,5 %) naštevali fizikalne in kemijske 

vsebine, ki so jih v tekočem (2017/18) in preteklem (2016/17) šolskem letu izvedli kot pouk 

na prostem v okolici šole. 

Učitelji so kljub temu, da vprašanje ne sprašuje po bioloških vsebinah, pisali tudi biološke 

vsebine. Zato smo odgovore učiteljev razvrstili v dve skupini, in sicer glede na vsebino. Ena 

skupina so fizikalne in kemijske vsebine, druga pa biološke vsebine.  

 
Tabela 40: Učne vsebine, izvedene v tekočem (2017/18) in preteklem (2016/17) šolskem letu kot pouk na 

prostem v okolici šole 

 Fizikalna in kemijska vsebina Biološka vsebina 

 f f % f f % 

Ni naštel 4 8,5 28 59,6 

Naštel  43 91,5 19 40,4 

Skupaj  47 100,0 47 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Iz tabele 41 je razvidno, da so učitelji pri vprašanju 19 v večini naštevali dejavnosti, ki se 

nanašajo na tematske sklope snovi (60,4 %) in pojave (62,5 %). Prav tako je malo manj kot 

polovica učiteljev (41,7 %) naštevala tudi vsebine, ki smo jih kodirali pod sile in gibanja. 

 
Tabela 41: Učne vsebine, izvedene v tekočem (2017/18) in preteklem (2016/17) šolskem letu kot pouk na 

prostem v okolici šole po tematskih sklopih iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko 

  Ni naštel Naštel Skupaj 

Snovi 
f 19 29 48 

f % 39,6 60,4 100,0 

Sile in gibanja 
f 28 20 48 

f % 58,3 41,7 100,0 

Pojavi 
f  18 30 48 

f % 37,5 62,5 100,0 

Človek 
f 36 12 48 

f % 75,0 25,0 100,0 

Ţiva bitja 
f 34 14 48 

f % 70,8 29,2 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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Tabela 42: Učne vsebine, izvedene v tekočem (2017/18) in preteklem (2016/17) šolskem letu kot pouk na 

prostem v okolici šole, ki so jih naštevali učitelji, po tematskih sklopih iz učnega načrta za naravoslovje in 

tehniko 

Kategorija  Odgovori učiteljev 

Snovi 

Ločevanje snovi. Kroţenje vode. 

Lastnosti snovi (razvrščanje snovi). Vodo – vir ţivljenja. 

Segrevanje spremeni snovi. Raziskovanje prsti (prepustnost, proţnost 

zemlje, količina zraka v prsti). 

Trdota – rezanje. Prst (zmesi prsti, vrste prsti, zgradba prsti). 

Pretakanje in prelivanje snovi.  

Sile in gibanja 

Uporaba in delovanje gugalnic in drugih 

igral. 

Premikanje, prevaţanje, prenašanje. 

Gugalnica in vzvod. Gibanje ţivali in ljudi. 

Veriţno gonilo in priprava na kolesarski 

izpit. 
Sila teţe. 

Gonila. Gravitacija. 

Pojavi 

Vreme. Gibanje zemlje (dan, noč). 

Veter. Opazovanje gibanja sonca in sence. 

Vetrovnica – magnetizem. Naprava (posoda) za merjenje količine 

padavin. 

Vetrna vreča. Merjenje temperature. 
Vetromer.  

 

3.4.2 Odgovori učencev o pouku na prostem v okolici šole 

Vprašalnik za učence (priloga 7.2) je vseboval 9 vprašanja. S prvimi tremi vprašanji smo 

pridobili splošne informacije o vprašancih (spol, razred in lokacija šole). Tu predstavljamo le 

odgovore učencev na vprašanja od 4 do 9. 

 

4. VPRAŠANJE 

 

Pri 4. vprašanju nas je zanimalo, kako pogosto imajo pouk na prostem pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. V tabeli 43 so prikazane frekvence o količini pouka na prostem za 4. 

in 5. razred. Pri analizi razlik med učenci 4. in 5. razreda glede količino pouka na prostem v 

okolici šole smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

 

Kullbackov 2Î preizkus je pokazal statistično pomembne razlike (2Î = 36,583, g = 10, 

α = 0,000) med učenci 4. in 5. razreda glede količino pouka na prostem v okolici šole. 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni 

mnoţici med različnima razredoma pojavljale razlike glede količine pouka na prostem v 

okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika. Več kot dve tretjini vprašanih učencev 5. 

razreda (69,8 %) trdita, da imajo pouk na prostem enkrat ali dvakrat na šolsko leto, medtem 

ko je enako odgovorilo 48,7 % učencev 4. razreda. Manj kot ena tretjina učencev 4. razreda 

(29,2 %) je odgovorila, da imajo pouk na prostem v okolici šole enkrat na mesec, medtem ko 

je le 15,9 % učencev 5. razreda odgovorilo, da imajo pouk na prostem v okolici šole enkrat na 

mesec. Tako v 4. kot v 5. razredu so učenci pod drugo naštevali, npr. nikoli, sedemkrat na 

šolsko leto, trikrat na štiri mesece, vsak teden trikrat … 
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Tabela 43: Zaznana količina pouka na prostem v okolici šole pri učencih 4. in 5. razreda osnovne šole in 

vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa  

 

Razred 

Skupaj 4. razred 5. razred 

Kolikokrat imate 

pouk na prostem v 

okolici šole pri 

predmetu 

naravoslovje in 

tehnika? 

Enkrat ali dvakrat na šolsko leto f 75 101 176 

f %  48,7 66,9 57,7 

Enkrat na mesec f 45 24 69 

f % 29,2 15,9 22,6 

Dvakrat na mesec f 15 5 20 

f % 9,7 3,3 6,6 

Vsak teden, enkrat f  3 0 3 

f % 1,9 0,0 1,0 

Vsak teden, dvakrat f  0 3 3 

f % 0,0 2,0 1,0 

Drugo f  16 18 34 

f % 10,5 11,9 11,1 

Skupaj f  154 151 305 

f % 100,0 100,0 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 
 2Î g α 

Kullbackov 2Î. preizkus 36,583 10 0,000 

Legenda: 2Î - Kullbackov 2Î preizkus; g – prostostnostna stopnja ravni; α - statistično pomembna razlika 

 

Učenci so pri 4. vprašanju zapisali, kolikokrat imajo pouk na prostem pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. Iz tabele 44 je razvidna razlika med učenci, ki obiskujejo mestno ali 

podeţelsko šolo glede količine pouka na prostem v okolici šole, pri čemer smo za analizo tega 

uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

 

Kullbackov 2Î preizkus je pokazal statistično pomembne razlike (2Î = 52,977, g = 10, 

α = 0,000) med učenci s podeţelske in mestne šole glede količine pouka na prostem v okolici 

šole. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da bi se tudi v 

osnovni mnoţici med različno lokacijo šole pojavljale razlike glede količine pouka na 

prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika. Učenci, ki hodijo na podeţelsko 

šolo, imajo več pouka na prostem v okolici šole. Pri njih prevladuje odgovor enkrat na mesec, 

za katerega se je odločilo 44,4 % učencev, medtem ko se je za enak odgovor odločilo le 

10,7 % učencev z mestne šole. Učenci z mestne šole imajo manj pouka na prostem, saj pri 

njih prevladuje odgovor enkrat ali dvakrat na šolsko leto (67,5 %), medtem ko se je za enak 

odgovor odločila pribliţno tretjina učencev (39,8 %) s podeţelske šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tabela 44: Zaznana količino pouka na prostem v okolici šole glede na lokacijo šole, ki jo učenci obiskujejo in 

vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa 

 

Obiskuješ ...  

Podeţelsko 

šolo 

Mestno 

šolo Skupaj 

Kolikokrat imate pouk 

na prostem v okolici 

šole pri predmetu 

naravoslovje in 

tehnika? 

Enkrat ali dvakrat na šolsko 

leto 

f 43 133 176 

f %  39,8 67,5 57,7 

Enkrat na mesec f 48 21 59 

f % 44,4 10,7 22,6 

Dvakrat na mesec f 8 12 20 

f % 7,4 6,1 6,6 

Vsak teden, enkrat f  2 1 3 

f % 1,9 0,5 1,0 

Vsak teden, dvakrat f  0 3 3 

f % 0,0 1,5 1,0 

Drugo f  7 27 34 

f % 6,5 13,7 11,1 

Skupaj f  108 197 305 

f % 100,0 100,0 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 
 2Î g α 

Kullbackov 2Î. preizkus 52,977 10 0,000 

Legenda: 2Î - Kullbackov 2Î preizkus; g – prostostnostna stopnja ravni; α - statistično pomembna razlika 

 

5. VPRAŠANJE 

 

Z vprašanjem 5 smo ţeleli od učencev izvedeti, kje vse imajo pouk na prostem v okolici šole 

pri predmetu naravoslovje in tehnika. Njihove odgovore smo analizirali kvalitativno. Določili 

smo kode in kategorije za laţjo obdelavo podatkov. 

 

Iz tabele 45 je razvidno, da so učenci v večini navedli, da imajo pouk na prostem na šolskem 

igrišču (56,5 %). Pribliţno ena tretjina (37,8 %) učencev je napisala, da imajo pouk tudi v 

bliţnjem gozdu. Prav tako je pribliţno ena četrtina učencev (23,7 %) napisala bliţnji travnik 

ali šolski travnik. 7,6 % učencev je odgovorilo, da imajo pouk na prostem v okolici šole tudi v 

ustanovah. Dva učenca (1,1 %) sta odgovorila, da nimata nikjer pouka na prostem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabela 45: Lokacije pouka na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika 

  Ni napisal Napisal Skupaj 

Gozd 
f 163 99 262 

f %  62,2 37,8 100,0 

Polje 
f 246 16 262 

f % 93,9 6,1 100,0 

Travnik 
f 200 62 262 

f % 76,3 23,7 100,0 

Reka 
f  222 40 262 

f % 84,7 15,3 100,0 

Šolsko igrišče 
f  114 148 262 

f % 43,5 56,5 100,0 

Na šolskem vrtu 
f  254 8 262 

f % 96,9 3,1 100,0 

Okolica šole 
f  230 32 262 

f % 87,8 12,2 100,0 

Park 
f  260 2 262 

f % 99,2 0,8 100,0 

Ustanova 
f  242 20 262 

f % 92,4 7,6 100,0 

V šoli v naravi 
f  256 6 262 

f % 97,7 2,3 100,0 

Drugo 
f  235 27 262 

f % 89,7 10,3 100,0 

Nikjer 
f 259 3 262 

f %  98,9 1,1 100,0 

Nesmiseln odgovor 
f 260 2 262 

f % 99,2 0,8 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

V tabeli 46 so predstavljeni rezultati in primerjave med mestno in podeţelsko šolo glede 

lokacije, kje vse imajo pouk na prostem, ki so jo naštevali učenci. Pri analizi njihovih 

odgovorov smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

 

Podatki se pri nobeni lokaciji pouka na prostem v okolici šole, ki so jo napisali učenci, ne 

porazdeljujejo normalno, zato uporabimo Kullbackov 2Î preizkus. 

Vrednost Kullbackov 2Î preizkusa je pokazala statistično pomembne razlike (gozd: 

2Î = 8,309, g = 1, α = 0,004; polje: 2Î = 37,018, g = 1, α = 0,000; travnik: 2Î = 73,415, g = 1, 

α = 0,000; reka: 2Î = 9,200, g = 1, α = 0,002; šolski vrt: 2Î = 17,960, g = 1, α = 0,000; okolica 

šole: 2Î = 5,909, g = 1, α = 0,015; park: 2Î = 4,395, g = 1, α = 0,036) med učenci s podeţelske 

in mestne šole glede izbire lokacije (gozd, polje, travnik, reka, šolski vrt, okolica šole in park) 

pouka na prostem v okolici šole. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,6 % ali 

manjšim trdimo, da bi tudi v osnovni mnoţici učenci s podeţelske šole napisali večkrat gozd 

(50,0 %), polje (18,2 %), travnik (55,7 %), reka (25,0 %) , šolski vrt (9,1 %), okolico šole 

(19,3 %) in park (2,3 %) kot lokacijo pouka na prostem v okolici šole.  

 

Vrednost Kullbackov 2Î preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik (šolsko igrišče: 

2Î = 3,741, g = 1, α = 0,053) med učenci s podeţelske in mestne šole glede izbire šolskega 

igrišča kot lokacije pouka na prostem v okolici šole. Ničelno hipotezo obdrţimo. Podatkov ne 

moremo posplošiti na osnovno mnoţico, za vzorec pa lahko trdimo, da so učenci z mestne 

šole pribliţno enako napisali šolsko igrišče (61,5 %) kot lokacijo pouka na prostem kakor 

učenci s podeţelske šole (64,8 %).  
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Tabela 46: Lokacija pouka na prostem v okolici šole glede na lokacijo šole in vrednost Kullbackovega 2Î 

preizkusa 

 

Obiskuješ ... 

Ni napisal Napisal Skupaj 

f f % f f % f f % 

Gozd Podeţelska šola 44 50,0 44 50,0 88 100,0 

Mestna šola 119 68,4 55 31,6 174 100,0 

Skupaj 163 62,2 99 37,8 262 100,0 

Polje Podeţelska šola 72 81,8 16 18,2 88 100,0 

Mestna šola 174 100,0 0 0,0 174 100,0 

Skupaj 246 93,9 16 6,1 262 100,0 

Travnik Podeţelska šola 39 44,3 49 55,7 88 100,0 

Mestna šola 161 92,5 13 7,5 174 100,0 

Skupaj 200 76,3 62 23,7 262 100,0 

Reka Podeţelska šola 66 75,0 22 25,0 88 100,0 

Mestna šola 156 89,7 18 10,3 174 100,0 

Skupaj 222 84,7 40 15,3 262 100,0 

Šolsko igrišče Podeţelska šola 31 35,2 57 64,8 88 100,0 

Mestna šola 67 38,5 107 61,5 174 100,0 

Skupaj 114 43,5 148 56,5 262 100,0 

Na šolskem vrtu Podeţelska šola 80 90,9 8 9,1 88 100,0 

Mestna šola 174 100,0 0 0,0 174 100,0 

Skupaj 254 96,9 8 3,1 262 100,0 

Okolica šole Podeţelska šola 71 80,7 17 19,3 88 100,0 

Mestna šola 159 91,4 15 8,6 174 100,0 

Skupaj 230 87,8 32 12,2 262 100,0 

Park Podeţelska šola 86 97,7 2 2,3 88 100,0 

Mestna šola 174 100,0 0 0,0 174 100,0 

Skupaj 260 99,2 2 0,8 262 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

 Gozd Polje Travnik Reka 

Šolsko 

igrišče 

Na šolskem 

vrtu Okolica šole Park 

2Î 8,309 37,018 73,415 9,200 3,741 17,960 5,909 4,395 

g 1 1 1 1 1 1 1 1 

α 0,004 0,000 0,000 0,002 0,053 0,000 0,015 0,036 

Legenda: 2Î - Kullbackov 2Î preizkus; g – prostostnostna stopnja ravni; α - statistično pomembna razlika 

 

6. VPRAŠANJE 

 

Z 6. vprašanjem smo ţeleli ugotoviti, kaj vse učenci uporabljajo, ko imajo pouk na prostem 

pri predmetu naravoslovje in tehnika. Učenci pri pouku na prostem v okolici šole največkrat 

uporabljajo delovne liste, saj se je za to odločilo 74,8 % vprašanih učencev, in predmete v 

naravi, kar je izbralo 36,7 % učencev (tabela 47). Pribliţno ena tretjina učencev (31,1 %) je 

izbrala tudi odgovor, da pri pouku na prostem uporabljajo učbenike in delovne zvezke. Pod 

drugo (4,3 %) so učenci naštevali predmete kot so meter, les, svinčnik, delovne škatle, mape 

in zvezke. 
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Tabela 47: Materiali, ki jih uporabljajo učenci pri pouku na prostem v okolici šole 

  Ni izbral Izbral Skupaj 

Delovne liste 
f 77 228 305 

f %  25,2 74,8 100,0 

Slike, fotografije 
f 286 19 305 

f % 93,8 6,2 100,0 

Predmete v naravi 
f 193 112 305 

f % 63,3 36,7 100,0 

Učbenike, delovne zvezke 
f  210 95 305 

f % 68,9 31,1 100,0 

Drugo 
f  292 13 305 

f % 95,7 4,3 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

7. VPRAŠANJE 

 

Vprašanje 7 je bilo odprto in je od učencev se je zahtevalo, da opišejo svojo najboljšo učno 

uro pouka na prostem. Glede na njihove odgovore smo oblikovali kode za laţjo analizo 

podatkov. 

 

Iz tabele 48 je razvidno, da so učenci kot vsebino najboljše učne ure največkrat opisovali 

biološko vsebino (33,3 %). Prav tako razberemo, da pouk na prostem v okolici šole doţivljajo 

kot sodelovanje s sošolci (17,1 %) in učiteljico (17,6 %). Učenci največkrat opišejo, da je 

najboljša učna ura potekala na šolskem igrišču in okolici šole (30,5 %) ter v gozdu (19,4 %). 
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Tabela 48: Učenčevo mnenje o učni vsebini in sodelovanje ter lokacija pouka pri najboljši uri pouka na prostem 

v okolici šole 

   Ni napisal Napisal Skupaj 

Vsebina 

Biološka vsebina 
f 144 72 216 

f %  66,7 33,3 100,0 

Fizikalna in kemijska vsebina 
f 170 46 216 

f % 78,7 21,3 100,0 

Sodelovanje s/z … 

Učiteljico 
f 178 38 216 

f % 82,4 17,6 100,0 

Nikomer 
f  214 2 216 

f % 99,1 0,9 100,0 

Drug razred 
f  196 20 216 

f % 90,7 9,3 100,0 

Sošolci 
f  179 37 216 

f % 82,9 17,1 100,0 

Par 
f  213 3 216 

f % 98,6 1,4 100,0 

Skupina 
f  204 12 216 

f % 94,4 5,6 100,0 

Lokacija 

Okolica šole 
f 179 37 216 

f % 82,9 17,1 100,0 

Šolsko igrišče 
f  187 29 216 

f % 86,6 13,4 100,0 

Travnik 
f  211 5 216 

f % 97,7 2,3 100,0 

Reka 
f  210 6 216 

f % 97,2 2,8 100,0 

Polje 
f  215 1 216 

f % 99,5 0,5 100,0 

Na šolskem vrtu 
f  215 1 216 

f % 99,5 0,5 100,0 

Gozd 
f  174 42 216 

f % 80,6 19,4 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

8. VPRAŠANJE 

Učenci so pri 8. vprašanju opisali najslabšo učno uro pouka na prostem. Odgovarjali so 

prosto, glede na njihove odgovore smo oblikovali kategorije za laţjo analizo podatkov. 

 

Iz tabele 49 je razvidno, da se več kot dve petini učencev (45,3 %) ne spomnita najslabše učne 

ure na prostem v okolici šole. Pri tem so nekateri učenci celo izpostavili, da so jim ure na 

prostem všeč, ker se pri uri počutijo svobodno, po uri pa boljše. 54,7 % učencev je opisalo 

najslabšo učno uro, vendar so razlogi za to različni. Npr.: 

 Najslabša učna ura je, zato ker se učijo v razredu. 

 Najslabša učna ura je, zato ker veliko pišemo. 

 Kot vsebino najslabše učne ure so naštevali: moţgane, telo, izhlapevanje, površina, 

orientacija, sajenje roţ … 

 Najslabše učne ure so tudi zato, ker so veliko hodili. 
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Tabela 49: Najslabša učna ura na prostem v okolici šole 

 f f % 

Nimam najslabše učne ure na prostem v okolici šole. 92 45,3 

Imam najslabšo učno uro na prostem v okolici šole. 111 54,7 

Skupaj 203 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

9. VPRAŠANJE 

 

Pri 9. vprašanju so učenci pisali, o čem bi se še ţeleli učiti na prostem pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. Njihovi odgovori so bili različni, zato smo jih obdelali kvalitativno. 

Njihove odgovore smo kodirali v 13 kategorij. Kategorije so snovi, voda, zrak, prst, 

gravitacija, ogenj, elektrika, vreme, vesolje in zvezde, onesnaţevanje in recikliranje, ţivali, 

rastline in drugo. Učenec je v odgovoru lahko naštel več različnih vsebin in vsako smo uvrstili 

v določeno kategorijo. 

 

Iz tabele 50 je razvidno, da bi se učenci ţeleli učiti predvsem bolj biološke vsebine, saj je 

največ učencev naštelo ravno vsebine, ki so povezane z rastlinami (25,7 %) in ţivalmi 

(43,5 %). Poleg odgovorov so nas presenetili tudi odgovori voda, katerega je napisalo 7,4 % 

učencev in zrak, ki ga je napisalo 3,5 % učencev. 3,5 % učencev je odgovorilo, da bi se radi 

učili o vesolju in zvezdah. Prav tako je velik odstotek učencev (22,6 %), katerih odgovore o 

vsebinah, o katerih bi se učenci ţeleli učiti, smo uvrstili pod drugo, kamor smo uvrstili 

vsebine, ki niso neposredno povezane z učnimi vsebinami predvidenimi z učnim načrtom za 

naravoslovje in tehniko in vsebine, ki so preveč splošne in so del naravoslovja in tehnike (npr, 

o naravi, o drugih stvareh, kako zgraditi hišico …). 
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Tabela 50: Učne vsebine, o katerih bi se ţeleli učiti pri predmetu naravoslovje in tehnika 

 

  Ni napisal Napisal Skupaj 

Snovi 
f 225 5 230 

f % 97,8 2,2 100,0 

Voda 
f 213 17 230 

f % 92,6 7,4 100,0 

Zrak 
f 222 8 230 

f % 96,5 3,5 100,0 

Prst 
f 225 5 230 

f % 97,8 2,2 100,0 

Gravitacija 
f 227 3 230 

f % 98,7 1,3 100,0 

Ogenj 
f  226 4 230 

f % 98,3 1,7 100,0 

Elektrika 
f 224 6 230 

f % 97,4 2,6 100,0 

Vreme 
f 221 9 230 

f % 96,1 3,9 100,0 

Vesolje in zvezde 
f 222 8 230 

f % 96,5 3,5 100,0 

Onesnaţevanje in recikliranje 
f  226 4 230 

f % 98,3 1,4 100,0 

Ţivali 
f 130 100 230 

f % 56,5 43,5 100,0 

Rastline 
f 171 59 230 

f % 74,3 25,7 100,0 

Drugo 
f  178 52 230 

f % 77,4 22,6 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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4. SKLEP IN DISKUSIJA 

V tretjem poglavju so predstavljeni rezultate vprašalnika za učitelje in učence o pouku na 

prostem v okolici šole po vprašanjih. To je omogočilo oblikovanje odgovorov na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore (v nadaljevanju O) na raziskovalna vprašanja (v 

nadaljevanju RV), ki smo si jih zastavili na začetku raziskave. 

 

RV 1: Kolikšen deleţ učnih ur se pri predmetu naravoslovje in tehnika izvaja kot pouk na 

prostem v okolici šole?  

 

O 1: Učitelji pri predmetu naravoslovje in tehnike izvajajo v povprečju 13,49 % pouka na 

prostem v okolici šole. Iz tabele 51 razberemo, da skoraj dve petini učiteljev (39,1 %) izvajata 

10 % pouka na prostem v okolici šole.  

 

Učni načrt za naravoslovje in tehniko (2011) predpisuje 105 ur pri predmetu naravoslovje in 

tehnika v 4. in 5. razredu. Če učiteljeve odgovore preračunamo z urami, ki jih predpisuje učni 

načrt, ugotovimo, da učitelji izvajajo pribliţno 14 ur pouka na prostem v okolici šole pri 

predmetu naravoslovje in tehnika. Če te ure razporedimo skozi šolsko leto, ugotovimo, da je 

to enkrat ali dvakrat na mesec.  

 

Izsledki podobne raziskave, ki jo je izvedla L. Cankar (2015), pokaţejo, da učitelji v 1. 

razredu namenijo pouku na prostem pri predmetu spoznavanje okolja letno 34,8 ur. To je več 

kot so jih navedli učitelji, ki so izpolnili vprašalnik, zato se tu sprašujemo, ali je to indikator, 

da tudi pri nas upada pouk na prostem med izobraţevanjem otrok, kot se to dogaja na 

Škotskem in kot je ugotovila tudi S. Waite (2011) z raziskavo v Veliki Britaniji.  

 

Odgovore učiteljev smo razdelili tudi v razrede (tabela 5). Pribliţno dve tretjini (65,7 %) 

učiteljev izvaja 0–10 % pouka naravoslovja in tehnike na prostem v okolici šole. Tu opazimo 

veliko spremembo v primerjavi z raziskavo, ki jo je izvedla U. Jeranko Perkovič (2015), saj 

njena raziskava pokaţe, da največ učiteljev organizira 11–20 % pouka na prostem pri 

predmetu spoznavanje okolja. Podobno kaţejo tudi izsledki raziskave, ki so jo izvedeli Nicol 

idr. (2018) na Škotskem, kjer ugotavljajo, da se število minut na učenca, ki pouk preţivi na 

prostem, po izobrazbeni vertikali zniţuje. Vsak učenec v osnovni šoli na Škotskem naj bi imel 

tedensko 19 minut pouka na prostem, medtem ko se čas pouka na prostem pri srednješolcih 

zmanjša na 13 minut. 
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Tabela 51: Deleţ učnih ur v odstotkih, ki jih učitelji izvedejo kot pouk na prostem, njihova minimalna in 

maksimalna vrednost, aritmetična sredina in standardni odklon 

 f f % 

Količina pouka na 

prostem v okolici šole 

izraţena v odstotkih 

2 1 1,4 

3 2 2,9 

5 15 21,7 

8 1 1,4 

10 27 39,1 

15 1 1,4 

20 11 15,9 

25 1 1,4 

30 9 13,0 

40 1 1,4 

Skupaj 69 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

 N 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost M  SD 

Količina pouka na 

prostem v okolici šole 

69 2 40 13,49 9,034 

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon 

 

RV 2: Ali obstaja povezava med predmetom, ki ga učitelji najraje poučujejo, in predmetom, 

ki ga najpogosteje izvajajo na prostem v okolici šole?  

 

O 2: Povezave med predmetom, ki ga učitelj najraje poučuje, in predmetom, ki ga učitelj 

najpogosteje izvaja na prostem v okolici šole, ni. Kar pomeni, da ni nujno, da predmet, ki ga 

učitelj najraje poučuje, tudi največkrat izvaja na prostem v okolici šole. 

 

Odgovore smo razvrstili od 1 do 7. Tistemu predmetu, ki so ga učitelji največkrat izbrali, smo 

dali število 1, tistemu, ki so ga učitelji najmanjkrat izbrali, smo dodelili število 7 (tabela 52). 

 

Povezanost (  = 0,071) med predmetom, ki ga učitelj najraje poučuje in predmetom, ki ga 

učitelj največkrat izvaja na prostem v okolici šole, je pozitivna in zanemarljiva ali naključna.  

 

    
    ∑  

        
 =   

      

        
 =   

      

     
 = 0,071 

 

Pri raziskavi smo neposredno prišli tudi do ugotovitve, da učitelji poleg naravoslovja in 

tehnike največkrat izvajajo na prostem v okolici šole tudi predmet šport. Naše ugotovitve so 

podobne izsledkom raziskav I. Šuklje Erjavec (2012), ki jo je izvedla med osnovnimi šolami v 

vseh razredih, in L. Cankar (2015), ki je izvedla raziskavo v 1. razredu. Njuna ugotovitev je, 

da učitelji izvajajo največ pouka na prostem pri predmetu športna vzgoja. Enako trdi tudi D. 

Skribe Dimec (2014). 
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Tabela 52: Povezanost med predmetom, ki ga učitelj najraje poučuje, in predmetom, ki ga učitelj največkrat 

izvaja na prostem v okolici šole 

 

Predmet, ki ga 

najraje poučujete 

Predmet, ki ga največkrat 

izvajate kot pouk na prostem v 

okolici šole 

d d
2 

R R 

Matematika 1 4 – 3 9 

Slovenščina 4 5 – 1 1 

Druţba 3 3 0 0 

Naravoslovje in tehnika 2 1 1 1 

Glasbena umetnost 5 7 – 2 4 

Likovna umetnost 6 5 1 1 

Šport  7 1 6 36 

    ∑    

Legenda: R - rang; d - razlika med rangoma, ki imata posamezno področje; N - število področij, ki jih 

razvrščamo;   - vsota kvadratnih razlik med rangoma 

 

RV 3: Ali se pojavljajo razlike pri vključevanju pouka na prostem v okolici šole med učitelji 

glede na lokacijo šole, delovno dobo in zgodnjo izkušnjo v primerjavi s sedanjim 

poučevanjem in dejavnostmi? 

 

O 3: Med učitelji razrednega pouka, ki poučujejo na različnih šolah (podeţelski ali mestni 

šoli), se ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede količine pouka na prostem v okolici 

šole. Med učitelji razrednega pouka z različno delovno dobo se pojavljajo razlike glede 

količine pouka na prostem v okolici šole. Izsledki raziskave so pokazali, da učiteljev z več 

delovne dobe izvajajo več pouka na prostem kot učitelji z manj delovne dobe. Na splošno se 

ne pojavljajo statistično pomembne razlike med učitelji razrednega pouka, ki imajo zgodnjo 

izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole, glede količine pouka na prostem v okolici šole. 

Vendar smo iz vzorca naše raziskave ugotovili, da učitelji, ki imajo zgodnjo izkušnjo pouka 

na prostem v okolici šole izvajajo več pouka na prostem v okolici šole kot učitelji, ki te 

izkušnje nimajo. 

 

V tabeli 53 so prikazane frekvence razlik med delovno dobo učitelja in količino pouka na 

prostem v okolici šole. Pri analizi ugotavljanja statistično pomembnih razlik smo uporabili 

Kullbackov 2Î preizkus. 

 

Kullbackov 2Î preizkus je pokazal statistično pomembne razlike (2Î = 13,550, g = 6, 

α = 0,035) med delovno dobo učiteljev glede na količino pouka na prostem pri predmetu 

naravoslovje in tehnika v okolici šole. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,5 % 

trdimo, da se v osnovni mnoţici med različnimi delovnimi dobami pojavljajo razlike glede 

količine pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v okolici šole. V večini 

izvajajo učitelji, ki poučujejo do 5 let (81,8 %) 0–10 % pouka na prostem v okolici šole. Le 

dva učitelja ga izvajata več kot 10 %, tj. 18,2 %. Vsi učitelji (100 %), ki so v vprašalniku 

sodelovali in poučujejo 5–15 let izvajajo 0–10 % pouka na prostem v okolici šole. Polovica 

učiteljev (54,2 %) z največ delovne dobe (nad 15 let) izvaja 0–10 % pouka na prostem v 

okolici šole. Malo manj kot četrtina učiteljev (22,9 %) z največ delovne dobe izvaja 11–20 % 

pouka na prostem. Pribliţno ena petina učiteljev z največ delovne dobe (20,8 %) izvaja 

21-30 % pouka na prostem v okolici šole in le en učitelj z največ delovne dobe (2,1 %) izvaja 

nad 40 % pouka na prostem v okolici šole. 
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Tabela 53: Količina pouka na prostem izraţena v odstotkih v okolici šole glede na delovno dobo učitelja in 

vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa 

 

Količina pouka na prostem v okolici šole 

0–10 % 11–20 % 21–30 % Nad 40 % Skupaj 

Delovna doba Do 5 let f 9 1 1 0 11 

f %  81,8 9,1 9,1 0,0 100,0 

5–15 let f 11 0 0 0 11 

f %  100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Nad 15 let f 26 11 10 1 48 

f %  54,2 22,9 20,8 2,1 100,0 

Skupaj f  46 12 11 1 70 

f %  65,7 17,1 15,7 1,4 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 
 2Î g α 

Kullbackov 2Î. preizkus 13,550 6 0,035 

Legenda: 2Î - Kullbackov 2Î preizkus; g – prostostnostna stopnja ravni; α - statistično pomembna razlika 

 

V tabeli 54 so prikazane frekvence razlik med lokacijo šole in količino pouka na prostem v 

okolici šole. Pri analizi smo uporabili Mann-Whitney preizkus. 

 

Podatki niso normalno porazdeljeni, zato uporabimo Mann-Whitney test. Vrednost Mann-

Whitney preizkusa ni pokazal statistično pomembnih razlik (U = 460,500, α = 0,069) med 

podeţelsko in mestno šolo glede količine pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in 

tehnika v okolici šole. Ničelno hipotezo obdrţimo. Podatkov ne moremo posplošiti na 

osnovno mnoţico. Iz vzorca lahko razberemo, da učitelji na podeţelski šoli izvajajo nekoliko 

več pouka na prostem (MR = 40,05) kot učitelji z mestnih šol (MR = 32,46). 

 
Tabela 54: Količina pouka na prostem, izraţena v odstotkih v okolici šole glede na lokacijo šole in vrednost 

Mann-Whitneyevega preizkusa 

 

Poučujem na ... N MR 

Količina pouka na prostem Podeţelska šola 28 40,05 

Mestna šola 42 32,46 

Skupaj  70  

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; MR – povprečni rang 

 

Količina pouka na prostem 

U 460,500 

α 0,069 

K-S 0,000 

Legenda: U - vrednost Mann-Whitney preizkusa; α - statistično pomembna razlika; K-S - Kolomogorov-

Smirnov preizkus 

 

V tabeli 55 so prikazane frekvence razlik med zgodnjo izkušnjo učitelja in količino pouka na 

prostem v okolici šole. Pri analizi ugotavljanja statistično pomembnih razlik smo uporabili 

Mann-Whitney preizkus. 

 

Podatki niso normalno porazdeljeni, zato uporabimo Mann-Whitney test. Vrednost Mann-

Whitney preizkusa ni pokazal statistično pomembnih razlik (U = 456,500, α = 0,380) med 

učitelji z zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole in brez nje glede količine 

pouka na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v okolici šole. Ničelno hipotezo 



61 

 

obdrţimo. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Iz vzorca lahko razberemo, 

da učitelji, ki imajo zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole (MR = 34,17) 

izvajajo nekoliko več pouka na prostem kot učitelji brez zgodnje izkušnje s poukom na 

prostem v okolici šole (MR = 30,73). 

 
Tabela 55: Količina pouka na prostem v okolici šole glede na zgodnjo izkušnjo učitelja in rezultat Mann-

Whitney preizkusa 

 

Zgodnja izkušnja učiteljev N MR 

Količina pouka na prostem Da 33 34,17 

Ne 31 30,73 

Skupaj 64  

Legenda: N - število odgovorov na vprašanje; MR – povprečni rang 

 

 Količina pouka na prostem 

U 456,500 

α 0,380 

K-S 0,000 

Legenda: U - vrednost Mann-Whitney preizkusa; α - statistično pomembna razlika;  

K-S - Kolomogorov-Smirnov preizkus 

 

Iz rezultatov razberemo, da se med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo razlike glede 

količine pouka na prostem v okolici šole. Izsledki raziskave so pokazali, da učiteljev z več 

delovne dobe izvajajo več pouka na prostem kot učitelji z manj delovne dobe. Medtem ko do 

drugačnih ugotovitev na drugačnih primerih prideta E. Vidmar (2016) in U. Jeranko Perkovič 

(2015). E. Vidmar (2016) z raziskavo pokaţe, da med delovno dobo učiteljev in njihovim 

mnenjem o potrebi šolskega vrta ni statistično pomembnih razlik, kar pomeni, da delovna 

doba ne vpliva na učiteljevo mnenje o šolskem vrtu. Medtem ko U. Jeranko Perkovič (2015) 

trdi, da med učitelji z različno delovno dobo ni statistično pomembnih razlik glede deleţa 

pouka zunaj učilnice pri predmetu spoznavanje okolja. Iz pogovorov z učitelji začetniki smo 

ugotovili, da imajo ti na začetku količinsko več dela s pripravo učnih priprav in posledično 

manj časa namenijo izvedbi pouka na prostem v okolici šole, zato predvidevamo, da je 

njihovo mnenje podobno, kot navaja E. Vidmar (2016). 

 

Medtem ko se med učitelji, ki poučujejo na različnih šolah (podeţelski ali mestni šoli) ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede količine pouka na prostem v okolici šole. 

Drugačne rezultate glede količine pouka na prostem v okolici šole v primerjavi mestne in 

podeţelske šole dobimo z odgovori učencev. Pri učencih razlike med mestno in podeţelsko 

šolo so, saj naj bi imeli učenci z mestne šole manj pouka na prostem kot učenci s podeţelske 

šole. Izsledki raziskav, ki sta jih izvedli U. Jeranko Perkovič (2015) in E. Vidmar (2016) 

kaţejo podobno. U. Jeranko Perkovič utemelji, da med učitelji na podeţelskih šolah in učitelji 

v mestnih šolah ne nastajajo statistično pomembne razlike glede deleţa pouka zunaj učilnice 

pri spoznavanju okolja. E. Vidmar (2016) trdi, da lokacija šole ne vpliva na mnenje o 

potrebnosti šolskega vrta. 

 

Prav tako se ne pojavljajo statistično pomembne razlike na splošno med učitelji, ki imajo 

zgodnjo izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole, glede količine pouka na prostem v 

okolici šole. Vendar smo lahko iz vzorca naše raziskave ugotovili, da učitelji, ki imajo 

zgodnjo izkušnjo pouka na prostem v okolici šole izvajajo več pouka na prostem v okolici 

šole kot učitelji, ki te izkušnje nimajo. Podobno sta ugotovili tudi E. Blatt in P. Patrick (2014), 

ki sta v raziskavi potrdili Rogoffovo teorijo (1990), ki trdi, da zgodnja izkušnja vpliva na 



62 

 

nadaljnje prepričanje. Ugotovitve raziskave, ki jo je izvedla E. Vidmar (2016), pokaţejo 

drugačne rezultate, kot smo jih z raziskavo dobili mi. Njene ugotovitve pokaţejo, da so 

učitelji razrednega pouka, ki imajo zgodnjo izkušnjo, bolj naklonjeni k izvedbi pouka na 

prostem na šolskemu vrtu, kot učitelji, ki zgodnje izkušnje niso imeli. 

 

RV 4: Pri katerih učnih vsebinah imajo učitelji več idej in pri katerih več teţav za izvajanje 

pouka na prostem v okolici šole? 

 

O 4: Med učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v količini idej in teţav pri 

učnih vsebinah, ki jih določa učni načrt za naravoslovje in tehniko, za izvajanje pouka na 

prostem v okolici šole. 

 

Prikaz učiteljevih idej in teţav po tematskih sklopih je predstavljen v tabeli 56 in tabeli 57. 

 

Učitelji imajo skoraj pri vseh tematskih sklopih ideje o dejavnosti za pouk na prostem v 

okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika. Malo manj idej (39 učiteljevih idej) imajo 

učitelji pri tematskem sklopu človek. Pri pregledu literature smo v večini zasledili opisane 

primere pouka na prostem z biološko vsebino (Blatt in Patrick, 2014; Skribe Dimec, 2012). 

E. Blatt in P. Patrick (2014) opišeta izvajanje vsebine povezane s fotosintezo kot pouk na 

prostem. D. Skribe Dimec (2012) našteva vsebine pouka na prostem v ledeni deţeli kot pouk 

na prostem v okolici šole povezane s človekom … Ob pregledu spletnih virov ugotovimo, da 

kar nekaj spletnih strani (Bocks, 2018; Education.com, 2012; Kay, 2018; Outdoor Classroom 

Day, 2018; Teach Junkie, 2018) ponuja opise dejavnosti za izvajanje pouka na prostem. Pri 

tem smo ugotovili, da so v večini opisane dejavnosti bioloških vsebin (Education.com, 2012; 

Kay, 2018). Npr. dejavnost izdelovanje bivališča za metulje, opazovanje rast roţ ali iskanje 

roţ z različnimi cvetovi, opazovanje listnega skeleta, raziskovanje boţičnega drevesa, 

pripravljanje hrane za ptiče na storţu borovca (Education.com, 2012) in opazovanje rastlin v 

bliţini šole (Kay, 2018). 

 
Tabela 56: Učiteljeve ideje za posamezen tematski sklop pouka na prostem v okolici šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika 

 Snovi Sile in gibanja Pojavi Človek Ţiva bitja 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

Konkretne 28 52,8 27 50,0 29 59,2 15 38,5 18 36,0 

Splošne  25 47,2 27 50,0 20 40,8 24 61,5 32 64,0 

Skupaj 53 100,0 54 100,0 49 100,0 39 100,0 50 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Učitelji so navedli največ teţav za izvajanje pouka na prostem v okolici šole pri tematskem 

sklopu snovi (64 teţav), medtem ko imajo najmanj teţav za izvajanje pouka na prostem v 

okolici šole pri tematskem sklopu človek (26 teţav). 
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Tabela 57: Učiteljeve teţave po tematskih sklopih pri pouku na prostem v okolici šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika 

 Snovi Sile in gibanja Pojavi Človek Ţiva bitja 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

Spremstvo 12 18,5 8 16,3 6 12,8 6 20,1 9 21,4 

Varnost 6 9,3 8 16,3 5 10,6 5 16,7 7 16,7 

Časovna omejitev 7 10,7 6 12,2 10 21,3 3 10,0 5 11,9 

Prostor 11 16,9 5 10,2 4 8,5 4 13,3 6 14,3 

Vremenske razmere 2 3,1 2 4,1 6 12,8 1 3,3 1 2,4 

Natrpanost učnih 

načrtov 

2 3,1 0 0,0 1 2,2 0 0,0 0 0,0 

Materialne omejitve 12 18,5 10 20,4 6 12,8 0 0,0 4 9,5 

Organizacija 5 7,7 2 4,1 5 10,6 4 13,3 4 9,5 

Drugo 7 10,7 5 10,2 2 4,2 3 10,0 4 9,5 

Ni teţav 1 1,5 3 6,2 2 4,2 4 13,3 2 4,8 

Skupaj 65 100,0 49 100,0 47 100,0 30 100,0 42 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Menili smo, da bodo imeli učitelji pri tematskih sklopih, ki se navezujejo na fizikalne in 

kemijske vsebine več teţav kot idej, vendar rezultati tega ne odraţajo, saj imajo učitelji pri 

vseh tematskih sklopih ideje za pouk na prostem v okolici šole in hkrati izpostavljajo tudi 

teţave pouka na prostem v okolici šole. Med prebiranjem literature (Brumen idr., 2004; 

Brumen idr., 2005; Kolman idr., 2009; Marhl idr., 2006; Meţnar idr., 2015; Pavlin idr., 2016; 

Skribe Dimec idr., 2014; Skribe Dimec idr., 2018 …) smo našteli največ idej pri tematskem 

sklopu obeh razredov skupaj ţiva bitja, kjer smo našteli skupaj 35 dejavnosti, ki bi se lahko 

izvajale kot pouk na prostem (poglavje 2.5). Teţave, ki so jih zapisali učitelji, so splošne 

teţave, ki smo jih zasledili tudi v literaturi in niso vezane na tematski sklop. Npr. učitelji 

naštevajo teţave zaradi spremstva, ustreznosti prostora, organizacije, vremenskih razmer in 

materialne omejitve. Vse te teţave izpostavijo tudi številni avtorji (Barker idr., 2002; 

Rickinson idr., 2004; Štemberger, 2012; Šuklje Erjavec, 2012; Van Bussel, 1992). 

 

RV 5: Kako učitelji ocenjujejo obstoječa učbeniška gradiva v povezavi spodbujanje pouka na 

prostem v okolici šole pri fizikalnih in kemijskih vsebinah?  

 

O 5: Mnenje učiteljev o učbeniških gradivih s stališča spodbujanja pouka na prostem v 

okolici šole so zelo različna. 

 

Raznolikost mnenj učiteljev o učbeniških gradivih in spodbujanju pouka na prostem se odraţa 

v njihovih utemeljitvah. Nekateri učitelji imajo pozitivno mnenje, ti so mnenje utemeljili 

največkrat tako, da so se navezali neposredno na učence in pozitivne učinke pouka na prostem 

v okolici šole. Pozitivno mnenje učiteljev je, da učbeniki z realnimi fotografijami spodbujajo 

pouk na prostem v okolici šole. Prav tako imajo učitelji večjo moţnost izvajanja nalog 

oziroma spodbud iz učbenika v povezavi s poukom na prostem v okolici šole ravno zaradi 

pripomočkov, ki jih imajo v šoli. Določen deleţ učiteljev (tabela 25) meni, da učbeniki ne 

spodbujajo pouka na prostem. Ti učitelji pravijo, da je naloge, zapisane v učbeniškem 

gradivu, teţje izvajati zunaj oziroma da nimajo pripomočkov. Po mnenju učiteljev učbeniki 

premalo spodbujajo pouk na prostem in ponujajo premalo aktivnosti, povezanih s poukom na 

prostem. Največkrat je več opisanih aktivnosti v delovnih zvezkih ter samostojnih zvezkih in 

manj v učbenikih. Poleg pozitivnega in nespodbudnega mnenja smo mnenje učiteljev razdelili 

še v dve kategoriji. Ena kategorija je drugo, kamor smo uvrstili mnenja učiteljev, ki niso 

dovolj jasno izraţena, da bi jih korektno vrednotili. Druga kategorija so mnenja učiteljev, ki 

so neopredeljena. To kategorijo smo opredelili tako, da je ideja za pouk na prostem v okolici 
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šole odvisna od učitelja. Kategoriji sta oblikovani zato, ker učitelji menijo, da imajo učbeniki 

naloge in spodbude, ki so povezane s poukom na prostem, vendar je vse odvisno od tega, v 

kolikšni meri učitelj to upošteva oziroma vsak učitelj nalogo ali idejo prilagodi. Pri odgovorih 

učiteljev bi izpostavili mnenja učitelja, ki je opozoril na spremenjen urnik oziroma dodatnega 

učitelja in na učitelja, ki je poudaril, da ne izhaja iz učbeniških gradiv, temveč iz operativnih 

ciljev.  

 

Mnenje učitelja: 
»Ni veliko spodbujanja pouka na prostem v okolici šole pri fizikalnih in kemijskih 

vsebinah. Ţal bi se morala strategija urnika spremeniti, če bi ţeleli več praktičnega dela 

na tem področju. Potreben bi bil tudi laborant (npr. 8 ur letno), ki bi pomagal pri vajah.« 

 

Iz odgovorov nekaterih učiteljev je mogoče razbrati, da se zavedajo teţav, ki nastopijo pri 

pouku na prostem, vendar jih poskušajo sproti reševati oziroma iščejo moţnosti, da bi lahko 

prišlo do sprememb in bi učencem omogočili pouk na prostem v okolici šole. Nekateri 

učbeniki za naravoslovje in tehniko (Brumen idr., 2004; Brumen idr., 2005; Kolman idr., 

2009; Marhl idr., 2006; Meţnar idr., 2015; Pavlin idr., 2016; Skribe Dimec idr., 2014; Skribe 

Dimec idr., 2018 …), ki smo jih pregledali (poglavje 2.5), imajo zapisane konkretne 

dejavnosti pouka na prostem, določeni imajo zapisane le poskuse ali dejavnosti, ki jih lahko 

izvedemo v učilnici in na prostem v okolici šole. Menimo, da je to smiselno, saj je s tem 

učitelj avtonomen in se glede na materialne omejitve, prostor … odloči, ali bo dejavnost 

izvedel v učilnici ali na prostem. Velikokrat je tudi zapisano, naj učenci določene dejavnosti 

naredijo doma, tudi pri tem naj učitelj razmisli, kaj je smiselno in kaj ne. Prav tako imajo 

učitelji moţnosti uporabe delovnih zvezkov, ki vsebujejo še več dejavnosti za pouk na 

prostem, ali le dopolnjujejo dejavnosti iz učbenikov. Vendar je učitelj tisti, ki odloči, ali jih bo 

uporabljal ali ne. Ta vidik smiselnosti izvajanja pouka na prostem pri določenih temah so 

izpostavili tudi nekatere avtorice E. Blatt in P. Patrick (2014) in S. MacQuarrie (2016). E. 

Blatt in P. Patrick (2014) izpostavita smiselnost teme fotosinteza, ki jo lahko poučujemo v 

učilnici s pomočjo shem ali na prostem z opazovanjem rastline. S. MacQuarrie (2016) 

opozarja le na učinkovitost usvajanja učne vsebine, in sicer da so nekatere učne vsebine bolj 

učinkovito usvojene v razredu, druge pa na prostem. 

 

RV 6: Kako učitelji ocenjujejo posamezne tematske sklope kot primerne in smiselne za 

izvajanje pouka na prostem v okolici šole? 

 

O 6: Učitelji so izpostavili, da je smiselno pri pouku na prostem v okolici šole doseči učne 

cilje iz različnih tematskih sklopov iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011). 

 

Učitelji 4. in 5. razreda so izpostavili vse tematske sklope iz učnega načrta za naravoslovje in 

tehniko (2011) kot smiselne za izvajanje pouka na prostem. Učitelji 4. in 5. razreda pri 

določenih tematskih sklopih, ki se navezujejo neposredno na naravo, ocenjujejo kot bolj 

smiselne za izvajanje pouka na prostem v okolici šole (4. razred – sile in gibanja, ţiva bitja; 5. 

razred – snovi, pojavi). Pri tematskem sklopu človek vprašanci ocenjujejo kot manj smiselno 

izvajanje učnih ur na prostem v okolici šole. 

 

Če primerjamo učiteljevo oceno smiselnosti izvajanja učnih vsebin s številom idej, ki smo jih 

dobili pri pregledu literature, ugotovimo, da prihaja do podobnosti. Tako kot so učitelji 4. 

razreda ocenili, da je najbolj smiselno izvajati pouk na prostem v okolici šole pri tematskih 

sklopih sile in gibanja ter ţiva bitja, smo tudi pri pregledu učbenikov (Kolman idr., 2009; 

Brumen idr., 2004; Skribe Dimec idr., 2014; Pavlin idr., 2016 …) našteli pri teh tematskih 
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sklopih največ dejavnosti, ki jih lahko učitelj izvede kot pouk na prostem v okolici šole pri 

predmetu naravoslovje in tehnika. Učitelji 5. razreda so ocenili, da je najbolj smiselno izvajati 

pouk na prostem v okolici šole pri tematskih sklopih snovi in pojavi, pri katerih smo enako pri 

pregledu učbenikov (Brumen idr., 2005; Marhl idr., 2006; Meţnar idr., 2015; Skribe Dimec 

idr., 2018 …) za 5. razred našteli največ idej ravno pri izbranih tematskih sklopih. Medtem ko 

smo pri pregledu učbenikov (Brumen idr., 2004; Brumen idr., 2005; Kolman idr., 2009; 

Marhl idr., 2006; Meţnar idr., 2015; Pavlin idr., 2016; Skribe Dimec idr., 2014; Skribe Dimec 

idr., 2018 …) tudi mi zaznali najmanj idej za dejavnosti pouka na prostem v okolici šole pri 

obeh razredih pri tematskem sklopu človek. 

 

RV 7: Katere učne cilje iz določenih tematskih sklopov učitelji najpogosteje dosegajo pri 

pouku na prostem v okolici šole? 

 

O 7: Učitelji občasno dosegajo učne cilje pri pouku na prostem v okolici šole iz vseh 

tematskih sklopov iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011). 

 

Učitelji 4. in 5. razreda včasih izvajajo posamezne tematske sklope v okviru pouka na prostem 

v okolici šole. Določene tematske sklope, ki se navezujejo neposredno na naravo, izvajajo 

pogosteje na prostem v okolici šole (4. razred – ţiva bitja – razvrščanje ţivih bitij; 5. razred – 

pojavi – veter in vpliv sonca na vreme). Učitelji 4. razreda so ocenili, da izvajajo tematski 

sklop človek na prostem v okolici šole redkeje kot ostale tematske sklope. Medtem ko so 

učitelji 5. razreda ocenili kot redko omogočanje doseganja učnih ciljev pri tematskem sklopu 

snovi – shranjevanje snovi. 

 

Podobno kot so menili učitelji 4. razreda, da pogosteje omogočajo doseganje učnih ciljev pri 

tematskem sklopu ţiva bitja, smo ugotovili tudi mi pri pregledu učbenikov (Brumen idr., 

2004; Kolman idr., 2009; Pavlin idr., 2016; Skribe Dimec idr., 2014 …), saj se je največ idej 

za pouk na prostem v okolici šole pokazalo ravno pri tematskem slopu ţiva bitja. Pri pregledu 

učbenikov (Brumen idr., 2005; Marhl idr., 2006; Meţnar idr., 2015; Skribe Dimec idr., 2018 

…) za naravoslovje in tehniko za 5. razred smo največ idej našteli pri tematskem sklopu 

pojavi, s čimer trdimo, da učitelji 5. razredov učencem pogosteje omogočajo doseganje učnih 

ciljev ravno pri tem tematskem sklopu. 

 

RV 8: Kako (obseg, lokacija) učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole? 

 

O 8: Učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole zelo redko (enkrat ali dvakrat na šolsko 

leto) in menijo, da pouk na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika poteka 

v gozdu, na travniku, šolskem igrišču … 

 

Učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole zelo redko. Njihov najbolj pogost odgovor 

(57,7 %) je bil enkrat ali dvakrat na šolsko leto. Učenci so pod drugo navajali, da niso še 

nikoli imeli pouka na prostem v okolici šole, trikrat na teden, sedemkrat na leto, trikrat na štiri 

mesece …  
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Tabela 58: Količina pouka na prostem v okolici šole z gledišča učencev 

 

 f  f % 

Enkrat ali dvakrat na šolsko leto 176 57,7 

Enkrat na mesec 69 22,6 

Dvakrat na mesec 20 6,6 

Vsak teden, enkrat 3 1,0 

Vsak teden, dvakrat 3 1,0 

Drugo 34 11,1 

Skupaj 305 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 

 

Učenci v primerjavi z učitelji zaznavajo manj pouka na prostem v okolici šole. Medtem ko je 

v raziskavi Nicol idr. (2018), narejeni na Škotskem, 80 % učencev poročalo, da se izvaja pouk 

na prostem tedensko ali večkrat. Prav tako Nicol idr. (2018) poročajo, da imajo učenci skozi 

leta izobraţevanja manj pouka na prostem. Menimo, da bi lahko bili rezultati raziskave v 

našem šolskem prostoru podobni rezultatom, ki so jih izvedli na Škotskem. Menimo, da nam 

ugotovitev, da učenci zaznavajo manj pouka na prostem v okolici šole, prikaţe tudi to, da se 

lahko učenci učijo tudi na šolskem igrišču preko različnih dejavnosti (npr. didaktične igre), pa 

morda sploh niso vedeli, da se učijo (Ginnis, 2004). 

 

Pri vprašanju, pri katerem so morali učenci našteti lokacijo pouka na prostem v večini 

naštevajo gozd, travnik, polje, šolski vrt in šolsko igrišče. Rezultati so predstavljeni v tabeli 

45. Pri tem bi izpostavili ravno to, da smo pri vprašanju poudarili, naj napišejo lokacijo pouka 

na prostem v okolici šole. Vseeno so nekateri odgovori učencev, ki so pod lokacijo pisali tudi 

muzeje, šolo v naravi … Če njihove odgovore primerjamo z izsledki raziskave E. Blatt in P. 

Patrick (2014), lahko ugotovimo, da so si zelo podobni v primerjanju mestnih in podeţelskih 

otrok. Tako kot sta avtorja primerjala mestno in podeţelsko šolo, smo ju primerjali tudi mi, in 

sicer glede odgovorov učencev, kje vse imajo pouk na prostem v okolici šole. E. Blatt in P. 

Patrick (2014) sta ugotovili, da se otroci iz mesta zunaj predvsem vozijo s kolesi in skuterji 

ter rolajo. Za to potrebujejo asfaltno površino. Medtem ko smo prišli do podobnih ugotovitev 

tudi pri učencih iz mestnih šol v naši raziskavi, saj je bilo šolsko igrišče lokacija pouka na 

prostem, ki so jo učenci zapisali največkrat. V naši raziskavi so učenci s podeţelskih šol kot 

lokacijo pouka na prostem navedli gozd, travnik, polje, reka … Medtem ko sta o podobnih 

ugotovitvah o načinu ţivljenja otrok v mestu in na podeţelju poročali tudi E. Blatt in P. 

Patrick (2014) glede otrok s podeţelja, saj podeţelski otroci zelo radi vrtnarijo, kmetujejo … 

Tudi Nicol idr. (2018) so ugotovili, da se pouk na prostem v okolici šole izvaja največkrat na 

trdi površini, npr. na šolskem igrišču. 

 

RV 9: V kolikšni meri učenci in učitelji izpostavijo fizikalne in kemijske vsebine kot primer 

izvedbe pouka na prostem v okolici šole? 

 

O 9: Učenci izpostavijo manj fizikalnih in kemijskih vsebin kot primer izvedbe pouka na 

prostem v okolici šole kot učitelji. 

 

Iz tabele 59 razberemo, da so učitelji naštevali več vsebin s fizikalnega in kemijskega 

področja kot učenci. Učitelji so v večini naštevali vsebine povezane s tematskimi sklopi snovi 

(60,4 %), sile in gibanje (41,7 %) ter pojavi (62,5 %), medtem ko so učenci največ naštevali 

biološke vsebine (60,4 %). 
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Pri pregledu učbenikov za naravoslovje in tehniko (Brumen idr., 2004; Brumen idr., 2005; 

Kolman idr., 2009; Marhl idr., 2006; Meţnar idr., 2015; Pavlin idr., 2016; Skribe Dimec idr., 

2014; Skribe Dimec idr., 2018 …) se je izkazalo podobno, kot so našteli učitelji, da smo 

največ dejavnosti za pouk na prostem v okolici šole našteli pri tematskih sklopih snovi, sile in 

gibanja in pojavi, kar so tudi tematski sklopi, ki so bolj usmerjeni na fizikalne in kemijske 

vsebine. Menimo, da so izsledki raziskave takšni, ker smo učitelje pri vprašanju opozorili na 

to, da zapišejo le fizikalne in kemijske vsebine. Pri vprašalniku za učence tega, katere vsebine 

naj zapišejo, nismo poudarili. Predvidevamo, da so tudi zato nastale razlike med odgovori 

učiteljev in učencev. Prepričani smo, da je lahko vzrok za različne odgovore tudi ta, da učitelji 

v večini izvajajo kot pouk na prostem v okolici šole tudi biološke vsebine, saj smo pri 

pregledu učbenikov (Brumen idr., 2004; Brumen idr., 2005; Kolman idr., 2009; Marhl idr., 

2006; Meţnar idr., 2015; Pavlin idr., 2016; Skribe Dimec idr., 2014; Skribe Dimec idr., 2018 

…) ugotovili, da je največ dejavnosti za pouk na prostem v okolici šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika za tematski sklop ţiva bitja, ki povečini pokriva biološke vsebine. 

 
Tabela 59: Tematski sklopi, ki so jih navedli učitelji in učenci pri primerih pouka na prostem v okolici šole 

  
Učitelji Učenci 

  Ni napisal Napisal  Skupaj Ni napisal Napisal  Skupaj 

Snovi 
f 19 29 48 189 33 222 

f % 39,6 60,4 100,0 85,1 14,9 100,0 

Sile in gibanja 
f 28 20 48 218 4 222 

f % 58,3 41,7 100,0 98,2 1,8 100,0 

Pojavi 
f  18 30 48 192 30 222 

f % 37,5 62,5 100,0 86,5 13,5 100,0 

Človek 
f 36 12 48 220 2 222 

f % 75,0 25,0 100,0 99,1 0,9 100,0 

Ţiva bitja 
f 34 14 48 90 132 222 

f % 70,8 29,2 100,0 40,5 59,5 100,0 

Drugo 
f 0 0 0 169 53 222 

f % 0,0 0,0 0,0 76,1 23,9 100,0 

Legenda: f - število odgovorov; f % - odstotek glede na število odgovorov 
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5. ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo proučevali pouk na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje 

in tehnika v 4. in 5. razredu osnovne šole. Natančneje, namen magistrskega dela je bil 

ugotoviti, koliko pouka na prostem v okolici šole izvajajo učitelji, kje ga izvajajo, kaj izvajajo 

in kako pouk na prostem v okolici šole zaznavajo učenci. Pri pregledu literature smo se v 

teoretičnem delu osredinili na predstavitve različnih opredelitev pouka na prostem, lokacijo in 

trajanje pouka na prostem, pouk na prostem v okolici šole, pozitivne in negativne vidike 

pouka na prostem, organizacijo pouka na prostem in smernice za pouk na prostem v učnem 

načrtu za naravoslovje in tehniko. Predstavili smo tudi nekaj dobrih primerov prakse pri nas 

in v tujini ter dejavnosti za izvajanje fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem.  

 

V empiričnem delu smo izvedli raziskavo z učitelji 4. in 5. razreda ter z učenci 4. in 5. 

razreda. Z njo smo dobili vpogled v realizacijo pouka na prostem pri predmetu naravoslovje 

in tehnika z gledišča učiteljev in učencev. 

 

Rezultati raziskave kaţejo: 

 Da učitelji izvajajo 13,49 % pouka na prostem v okolici šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika (tabela 51). 

 Da predmet, ki ga učitelji najraje poučujejo, še ne pomeni, da ga tudi največkrat 

izvajajo na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika (tabela 52). 

 Da se med učitelji razrednega pouka, ki poučujejo na različnih šolah (podeţelski ali 

mestni šoli), ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede količine pouka na 

prostem v okolici šole (tabela 54). Da se med učitelji razrednega pouka z različno 

delovno dobo pojavljajo razlike glede količine pouka na prostem v okolici šole. 

Izsledki raziskave so pokazali, da učiteljev z več delovne dobe izvajajo več pouka na 

prostem kot učitelji z manj delovne dobe (tabela 53). Da se ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike na splošno med učitelji razrednega pouka, ki imajo zgodnjo 

izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole, glede količine pouka na prostem v 

okolici šole. Vendar smo iz vzorca naše raziskave ugotovili, da učitelji, ki imajo 

zgodnjo izkušnjo pouka na prostem v okolici šole izvajajo več pouka na prostem v 

okolici šole kot učitelji, ki te izkušnje nimajo (tabela 55). 

 Da se med učitelji razrednega pouka ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

količini idej (tabela 56) in teţav (tabela 57) pri učnih vsebinah, ki jih določa učni načrt 

za naravoslovje in tehniko. 

 Da so mnenja učiteljev o učbeniških gradivih s stališča spodbujanja pouka na prostem 

zelo raznolika (tabela 25) 

 Da menijo učitelji 4. (tabela 36) in 5. razreda (tabela 37) osnovne šole, da je smiselno 

pri pouku na prostem v okolici šole doseči učne cilje iz različnih tematskih sklopov iz 

učnega načrta za naravoslovje in tehniko (2011). 

 Da učitelji 4. (tabela 38) in 5. razreda (tabela 39) osnovne šole občasno dosegajo učne 

cilje pri pouku na prostem v okolici šole iz vseh tematskih sklopov iz učnega načrta za 

naravoslovje in tehniko (2011). 

 Da učenci zaznavajo pouk na prostem v okolici šole zelo redko (enkrat ali dvakrat na 

šolsko leto) (tabela 58) in menijo, da pouk na prostem v okolici šole pri predmetu 

naravoslovje in tehnika poteka v gozdu, na travniku, šolskem igrišču (tabela 45). 

 Da učenci izpostavijo manj fizikalnih in kemijskih vsebin kot primer izvedbe pouka na 

prostem v okolici šole kot učitelji (tabela 59). 
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Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico, ampak lahko posplošimo le 

na vzorec, ker je bilo v raziskavo vključenih premalo učiteljev (le 70, z različnih slovenskih 

osnovnih šol) in učencev (le s šestih različnih osnovnih šol). Učitelji so v večini odgovarjali le 

na zaprta vprašanja, pri vnovičnem raziskovanju bi se osredinili na spodbujanje, da bi učitelji 

odgovarjali tudi na odprta vprašanja. Pri vzorcu učencev bi izbrali večje število osnovnih šol 

po Sloveniji.  

 

Magistrsko delo ponuja ideje za izvajanje fizikalnih in kemijskih vsebin pri pouku na prostem 

v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika. Izsledki raziskav odpirajo številna 

raziskovalna vprašanja, tudi o pripravi konkretnih gradiv za učitelje in njihovem vrednotenju. 

Zanimivo bi bilo tudi spremljati pouk na prostem v okolici šole ter ga primerjati na mestni in 

podeţelski šoli, predvsem dejavnosti in organizacijo. Smiselno bi bilo identificirati raven 

motivacije, doseţke in stališča učencev do pouka na prostem v okolici šole. Prav tako bi bilo 

zanimivo raziskati, ali tudi v Sloveniji med izobraţevanjem otrok izginja pouk na prostem 

podobno kot na Škotskem in v Veliki Britaniji. Pomanjkanje pri pouku na prostem opazimo 

tudi pri fizikalnih in kemijskih vsebinah. Smiselno bi bilo identificirati najbolj pogosta 

napačna razumevanja pri tematskih sklopih učnega načrta za naravoslovje in tehniko in 

pripraviti učne module za izvedbo na prostem, jih evalvirati ter primerjati doseţke učencev, ki 

poglabljajo znanje preko tradicionalnih pristopov in tistimi, ki znanje poglabljajo na prostem. 

 

Dejstva, da narava vpliva na človekov razvoj, dajo vedeti, da naj se v slovenskih osnovnih 

šolah začne večja uporaba pouka na prostem. Pouk na prostem je večini učiteljev izziv, a smo 

v magistrskemu delu ugotovili, da so prenekateri učitelji kos temu izzivu vsaj nekajkrat letno. 

Ţelja je, da bi bili učenci za šolo motivirani in del poti do tega cilja je lahko ţe pouk na 

prostem. Ker ugotovitve številnih raziskav kaţejo na pozitivne odzive učencev in njihov 

celostni razvoj ob izvajanju pouka na prostem v okolici šole, si bom kot učiteljica razrednega 

pouka prizadevala čim večkrat izpeljati pouk na prostem v okolici šole. 
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7. PRILOGI 

7.1 Vprašalnik za učitelje 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Končujem magistrski študij poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pišem magistrsko nalogo z naslovom Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. 

razredu osnovne šole na prostem v okolici šole. 

Prosim vas, da si vzamete nekaj minut in iskreno odgovorite na vprašanja. 

Vprašalnik je namenjen učiteljem razrednega pouka in je popolnoma anonimen. Pridobljeni 

podatki bodo namenjeni izključno za raziskavo pri mojem magistrskem delu. Za vaše 

sodelovanje se zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

         Maruša Novljan 

 

Pri odgovarjanju na vprašanja upoštevate naslednjo definicijo pouka na prostem. 

Pouk na prostem je pouk zunaj učilnice, na prostem, v naravi. Poteka v okolici šole. Pod 

terminom pouk na prostem nimamo v mislih pouka v okviru naravoslovnih in tehniških 

dni, obiskov ţivalskega vrta, botaničnega vrta, muzejev … 

 

1. Spol  M       Ţ 

 

2. Razred, v katerem poučujete: 4.     5.     kombiniran oddelek (4. in 5.) 

 

3. Delovna doba  

a) do 5 let. 

b) 5–15 let. 

c) nad 15 let. 

 

4. Ali poučujete na ….   a) podeţelski šoli.  b) mestni šoli. 

 

5. Kolikšen deleţ pouka pri predmetu naravoslovje in tehnika izvajate kot pouk na prostem v 

okolici šole. 

_______ % 

 

6. Ali menite, da imate v okolici šole primerne prostore za izvajanje pouka na prostem? 

a) DA, prostori so primerni, vendar je zelo hrupno. 

b) DA, prostori so primerni, vendar so predaleč (vsaj 500 m) od šole. 

c) NE, prostori niso primerni, saj ne zagotavljajo kvalitetnega pouka na prostem. 

č) drugo:_________________________________________________. 

 

7. Obkroţite, kateri predmet najraje poučujete. 

a) Matematika, 

b) slovenščina, 

c) druţba, 

č) naravoslovje in tehnika, 

d) glasbena umetnost, 

e) likovna umetnost, 

f) šport. 
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8. Obkroţite, kateri predmet največkrat izvajate kot pouk na prostem. 

a) Matematika, 

b) slovenščina, 

c) druţba, 

č) naravoslovje in tehnika, 

d) glasbena umetnost, 

e) likovna umetnost, 

f) šport. 

 

9. Pri vsakem tematskem sklopu napišite nekaj idej za pouk na prostem v okolici šole in kaj se 

vam v tem primeru zdi teţava oziroma izziv za izvajanje pouka na prostem v okolici šole. 

 

 IDEJE IZZIVI/TEŢAVE 

SNOVI  

 

 

 

 

 

 

 

SILE IN 

GIBANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

POJAVI  

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVEK  

 

 

 

 

 

 

 

ŢIVA 

BITJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

10. Obkroţite, katere priprave uporabljate: 

a) svoje priprave; 

b) priprave pripravljene s strani zaloţb. 

 

11. Kakšno se vam zdi spodbujanje pouka na prostem v okolici šole pri fizikalnih in 

kemijskih vsebinah, če izhajate iz učbeniških gradiv? Svoj odgovor utemeljite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12. Obkroţite, kaj od naštetega vas motivira pri načrtovanju fizikalnih in kemijskih vsebin pri 

pouku na prostem v okolici šole. (Obkroţite lahko več odgovorov.) 

a) Fizično in mentalno zdravje učencev, 

b) izboljšanje učenčeve motivacije, samozavesti, spretnosti, koordinacijo, 

c) poveča skrb za okolje, 

č) drugačen pouk, 

e) drugo: __________________________________________. 

 

13. Obkroţite, kaj od naštetega vam predstavlja oviro pri načrtovanju fizikalnih in kemijskih 

vsebin pri pouku na prostem v okolici šole. (Obkroţite lahko več odgovorov.) 

a) Premalo literature (primerov dobre prakse), 

b) organizacija (dovoljenje za izhod iz šole, spremstvo, varnost), 

c) organizacija dejavnosti (priprava zahteva veliko časa), 

č) disciplina razreda, 

d) neprimerno okolje v okolici šole, 

e) vremenske razmere, 

f) pomanjkanje pripomočkov, 

g) drugo:___________________________________________. 

 

14. Kaj od naštetega največkrat uporabljate pri pouku na prostem v okolici šole pri fizikalnih 

in kemijskih vsebinah? (Obkroţite lahko več odgovorov.) 

a) Delovne liste, 

b) slike, fotografije, 

c) predmete v naravi, 

č) učbenike, delovne zvezke, 

d) drugo: ___________________________________________. 

 

15. Ali imate lastno izkušnjo s poukom na prostem v okolici šole pri predmetu, ki se je 

skladal z današnjim predmetom naravoslovje in tehnika, v času vašega šolanja na razredni 

stopnji? 

DA   NE 

 

Če ste na 15. vprašanje odgovorila z DA, nadaljujte z vprašanjem 16. Če ste odgovorili z NE 

odgovorite le na 16. b) vprašanje. 

 

16. Na kratko opišite učno uro pouka na prostem v okolici šole, ki vključuje fizikalne in/ali 

kemijske vsebine: 

a) in ste z njo imeli izkušnjo na razredni stopnji. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) in ste jo vi izvedli. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

17. Ocenite, katere tematske sklope iz naslednjih področij iz učnega načrta naravoslovje in 

tehnika bi bilo po vašem mnenju smiselno izvesti kot pouk na prostem v okolici šole. (1 - 

najmanj smiselno, 5 – najbolj smiselno) 

 

Področje/tema 4. razred 5. razred  

SNOVI Razvrščanje snovi Shranjevanje snovi 1 2 3 4 5 

Spreminjanje lastnosti 

snovi 

Snovi v naravi 1 2 3 4 5 

SILE IN 

GIBANJA 

Premikanje in 

prevaţanje 

Naprave in stroji 

(konstrukcijske zbirke) 

1 2 3 4 5 

Gibanje zemlje / 1 2 3 4 5 

POJAVI Pretakanje snovi Tekočine tečejo 1 2 3 4 5 

/ Veter in vpliv sonca na vreme 1 2 3 4 5 

ČLOVEK Človeško telo Prehrana in skrb za zdravje 1 2 3 4 5 

ŢIVA BITJA Razvrščanje ţivih bitij Ţiva bitja izmenjujejo snovi z 

okolico in jih spreminjajo 

1 2 3 4 5 

Rast in razvoj Prehranjevalne verige in spleti 1 2 3 4 5 

 

18. Ocenite, kako pogosto učencem dejansko omogočite doseganje učnih ciljev pri predmetu 

naravoslovje in tehnika pri pouku na prostem v okolici šole, pri naslednjih tematskih sklopih. 

(1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 - vedno) 

 

Področje/tema 4. razred 5. razred  

SNOVI Razvrščanje snovi Shranjevanje snovi 1 2 3 4 5 

Spreminjanje lastnosti 

snovi 

Snovi v naravi 1 2 3 4 5 

SILE IN 

GIBANJA 

Premikanje in 

prevaţanje 

Naprave in stroji 

(konstrukcijske zbirke) 

1 2 3 4 5 

Gibanje zemlje / 1 2 3 4 5 

POJAVI Pretakanje snovi Tekočine tečejo 1 2 3 4 5 

/ Veter in vpliv sonca na vreme 1 2 3 4 5 

ČLOVEK Človeško telo Prehrana in skrb za zdravje 1 2 3 4 5 

ŢIVA BITJA Razvrščanje ţivih bitij Ţiva bitja izmenjujejo snovi z 

okolico in jih spreminjajo 

1 2 3 4 5 

Rast in razvoj Prehranjevalne verige in spleti 1 2 3 4 5 
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19. Naštejte nekaj vsebin s fizikalnega in kemijskega področja, ki ste jih v tekočem (2017/18) 

in preteklem šolskem letu (2016/17) izvedli kot pouk na prostem v okolici šole. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

 

7.2 Vprašalnik za učence 

POUK NA PROSTEM V OKOLICI ŠOLE 
Zanima nas tvoje mnenje o pouku na prostem. Pri odgovarjanju na vprašanja si pomagaj z 

naslednjo opredelitvijo pouka na prostem. 

 

Pouk na prostem je pouk zunaj učilnice, na prostem, v naravi. Poteka v 

okolici šole. Pod pojmom pouk na prostem nimamo v mislih pouka v okviru 

naravoslovnih in tehniških dni, obiskov ţivalskega vrta, botaničnega vrta, 

muzejev … 

 

1. Spol (obkroţi)   M  Ţ 

 

2. Razred, v katerem si (obkroţi)…  4.  5. 

 

3. Hodiš na (obkroţi)…  podeţelsko šolo.  mestno šolo. 

 

4. Obkroţi, kolikokrat imate pouk na prostem V OKOLICI ŠOLE pri predmetu naravoslovje 

in tehnika. 

a) Enkrat ali dvakrat na šolsko leto, 

b) enkrat na mesec, 

c) dvakrat na mesec, 

č) vsak teden, enkrat, 

d) vsak teden, dvakrat, 

e) drugo: __________________________________________. 

 

5. Kje vse imate pouk na prostem V OKOLICI ŠOLE pri predmetu naravoslovje in tehnika?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ko imate pouk na prostem V OKOLICI ŠOLE pri predmetu naravoslovje in tehnika, 

uporabljate … (Obkroţiš lahko več odgovorov.) 

a) delovne liste, 

b) slike, fotografije, 

c) predmete v naravi, 

č) učbenike, delovne zvezke, 

d) drugo: _____________________________________. 

 

7. Na kratko opiši najboljšo učno uro pouka na prostem V OKOLICI ŠOLE pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. Pomagaj si z naslednjimi vprašanji: zakaj je bila ta ura najboljše; o 

čem ste se učili; kje je ura potekala; s kom ste sodelovali … 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Na kratko opiši najslabšo učno uro pouka na prostem V OKOLICI ŠOLE pri predmetu 

naravoslovje in tehnika. Pomagaj si z naslednjimi vprašanji: zakaj je bila ta ura najslabša; o 

čem ste se učili; kje je ura potekala; s kom ste sodelovali … 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. O čem bi se ţeleli učiti na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

 


