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POVZETEK 

Učenje z raziskovanjem postaja v svetu in pri nas vedno bolj zanimiva in potrebna 

oblika pouka.  

V okviru svojega magistrskega dela sem pripravila sklop dejavnosti na temo barvna 

matematika na računalniškem zaslonu. Primarna funkcija te dejavnosti je učenje z 

raziskovanjem. Učenci naj bi skozi te dejavnosti ugotovili pravila barvne matematike. 

Dejavnost lahko učitelju pomaga, da ugotovi, kako temeljito in hitro se učenec nauči 

uporabljati številsko barvno paleto. Uporaba barvne palete pomeni, da zna uspešno 

napovedati intenzitete barvnih komponent iz barve zaslona in obratno, da zna iz  

številčno izražene intenzitete osnovnih barv napovedati barvo zaslona. Te ugotovitve 

so lahko uporaben pripomoček za medsebojno primerjanje ali razlikovanje učencev. 

V teoretičnem delu je opisan tekočekristalni zaslon, opredeljeno je učenje z 

raziskovanjem, njegove pozitivne in negativne lastnosti. Navedene so tudi značilnosti 

nadarjenih učencev, zaradi narave magistrskega dela, so osredotočene predvsem na 

učence nadarjene na naravoslovnem področju. 

V empiričnem delu sem oblikovala dejavnost, ki vsebuje aktivnosti in teste za 

samostojno raziskovanje, katere cilj je ugotoviti pravila barvne matematike. S 

preliminarno študijo sem s sedmimi učenci testirala, kako razumljiva in učinkovita je 

dejavnost. Z analizo odgovorov sem ugotovila katere napake lahko naredi učitelj pri 

spremljajoči razlagi, ki je potrebna za samo izvajanje aktivnosti, katera so učencem 

nerazumljiva navodila in kaj je morda za koncept te aktivnosti nepotrebno ali 

neprimerno. Na podlagi teh ugotovitev sem dejavnost ustrezno izpopolnila. 

KLJUČNE BESEDE 

Barvna matematika, barve na zaslonu, učenje z raziskovanjem, nadarjeni učenci, 

tekočekristalni zaslon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Inquiry based learning is becoming an increasingly interesting and necessary form of 

lessons in Slovenia and worldwide.  

Within the master’s thesis, I have prepared a set of activities regarding the  

mathematics of colours on computer screen. Primary function of this activity is inquiry 

based learning. Through this activity, students are to discover a logic of colourful 

mathematics. The activity can help a teacher to determine how thoroughly and 

rapidly a pupil can learn to use a numerical colour palette. Use of the colourl palette 

means they can successfully predict intensities of colours on the palette based on 

screen’s colour and vice versa, and that they can predict numerical intensities of 

basic colours for a certain screen colour. These findings can be a useful tool for 

mutual comparison or distinguishing of pupils. 

In the theoretical part, a liquid-crystal screen is described, we have defined inquiry 

based learning, and its positive and negative characteristics. We have also listed 

characteristics of the gifted pupils, which are, due to the nature of the master’s thesis, 

mainly focused on pupils gifted in science. 

In the empirical part, we have formed an activity that contains activities and tests for 

independent inquiry, the goal of which is to determine rules of colour mathematics. 

Based on the preliminary study, I have tested understandability and efficiency of the 

activity. The test has included seven pupils. Analysis of the responses revealed the 

mistakes a teacher can make in the accompanying explanation that is necessary to 

conduct the activity, which instructions pupils do not understand, and what is 

unnecessary or inappropriate for the concept of this activity. Based on these findings, 

I have improved the activity. 

KEY WORDS 

Colour mathematics, screen colours, inquiry based learning, gifted pupils, liquid-

crystal screen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vsebina 
UVOD ......................................................................................................................... 1 

1. TEKOČEKRISTALNI ZASLON ............................................................................... 3 

1.1 Barvna matematika zaslona .............................................................................. 3 

1.2. Struktura zaslona ............................................................................................. 5 

2. UČENJE Z RAZISKOVANJEM ............................................................................... 5 

2.1 Cilji učenja z raziskovanjem .............................................................................. 6 

2.2 Vrste učenja z raziskovanjem ............................................................................ 6 

2.3 Vloga učitelja pri učenju z raziskovanjem .......................................................... 7 

2.4 Pozitivne strani učenja z raziskovanjem ............................................................ 7 

2.5 Negativne strani učenja z raziskovanjem .......................................................... 7 

3. NADARJENI UČENCI ZA NARAVOSLOVJE ......................................................... 8 

4. AKTIVNOST ........................................................................................................... 9 

4.1 Namen aktivnosti ............................................................................................... 9 

4.2 Opis aktivnosti ................................................................................................... 9 

4.3 USB-mikroskop ................................................................................................. 9 

4.4 Delovni list ....................................................................................................... 10 

4.5 Spremljajoča predstavitev v PowerPoint programu ......................................... 14 

5. PRELIMINARNA ŠTUDIJA ................................................................................... 15 

5.1 Sodelujoči ........................................................................................................ 15 

5.2 Izvedba aktivnosti ............................................................................................ 15 

5.3 Postopki obdelave podatkov............................................................................ 16 

5.4 Rezultati .......................................................................................................... 16 

5.4.1 Maria ......................................................................................................... 16 

5.4.2 Norma ....................................................................................................... 17 

5.4.3 Sheila ........................................................................................................ 19 

5.4.4 Polona ....................................................................................................... 20 

5.4.5 Ula ............................................................................................................. 22 

5.4.6 Gal ............................................................................................................ 23 

5.4.7 Jure ........................................................................................................... 25 

5.5 Analiza odgovorov ........................................................................................... 27 

5.5.1 Maria ......................................................................................................... 28 

5.5.2 Norma ....................................................................................................... 29 

5.5.3 Sheila ........................................................................................................ 30 



 

 

5.5.4 Polona ....................................................................................................... 31 

5.5.5 Ula ............................................................................................................. 32 

5.5.6 Gal ............................................................................................................ 34 

5.5.7 Jure ........................................................................................................... 35 

5.6 Splošne opazke ............................................................................................... 36 

5.7 Primerjava učencev ......................................................................................... 37 

5.8 Ugotovitve ....................................................................................................... 37 

6. ZAKLJUČEK ......................................................................................................... 39 

7. VIRI IN LITERATURA ........................................................................................... 41 

8. PRILOGE .............................................................................................................. 43 

8.1 Delovni list v slovenskem jeziku ...................................................................... 43 

8.2 Delovni list v portugalskem jeziku .................................................................... 45 

8.3 Povečani deli slike ........................................................................................... 48 

8.4 Fotografije izvajanja dejavnosti ....................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

UVOD 
»Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost.« 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

»Kdor nikoli ni napravil napake, ni nikoli poskusil česa novega.« 
(Albert Einstein) 

 
V današnjem času beseda raziskovanje postaja vedno bolj priljubljena. Za kaj 
pravzaprav gre? Raziskovanje je glagolnik od besede raziskovati in pomeni: »S 
temeljnim, načrtnim delom, opazovanjem zbirati podatke, ugotavljati dejstva o čem.« 
(SSKJ, 2014). »Raziskovanje je osnovna znanstvena metoda dela.« (Petek, 2012, 
str. 103) Postavlja pa se vprašanje ali lahko raziskovanje prenesemo na področje 
izobraževanje in kako k temu pristopiti (Petek, 2012). V vse večjem delu sveta 
postaja pouk z raziskovanjem vedno bolj priljubljena oblika dela, o njem se razpravlja 
na mnogih seminarjih in s tem se ukvarjajo v številnih mednarodnih projektih katerih 
cilj je, razširiti to obliko pouka (Krnel, 2007). 
 
V okviru svojega magistrskega dela sem pripravila sklop dejavnosti na temo barvna 
matematika na računalniškem zaslonu. Primarna funkcija te dejavnosti je učenje z 
raziskovanjem. Učenci naj bi skozi te dejavnosti ugotovili logiko barvne matematike, 
pri tem pa samostojno rokovali s spremljajočimi pripomočki. Naučili naj bi se 
uporabljati USB-mikroskop. Učencu so lahko navodila podana pisno, lahko pa mu jih 
poda učitelj. Dejavnosti so namenjene samostojnemu raziskovanju. Predznanje o 
formiranju barv na računalniškem zaslonu ni potrebno, vseeno pa sem želela med 
izvajanjem dejavnosti preveriti kolikšen vpliv ima morebitno predznanje na hitrost 
dojemanja pravil barvne matematike. Dejavnost lahko učitelju pomaga, da ugotovi, 
kako temeljito in hitro se učenec nauči uporabljati številsko barvno paleto. Uporaba 
barvne palete pomeni, da zna uspešno napovedati intenzitete barvnih komponent iz 
barve zaslona in obratno, da zna iz številčno izražene intenzitete osnovnih barv 
napovedati barvo zaslona. Te ugotovitve so lahko uporaben pripomoček za 
medsebojno primerjanje ali razlikovanje učencev.  
 
Eden izmed vidikov, ki sem jih želela ugotoviti med dejavnostjo, je ali je mogoče 
aktivnost uporabiti kot instrument za ugotavljanje nadarjenosti, ne glede na okoliščine 
v katerih učenec odrašča. Iz tega razloga sem aktivnost izvedla s tremi učenkami v 
Mozambiku. Opremljenost učilnic in pripomočki, ki so učencem tam na voljo v šoli in 
v vsakodnevni uporabi, se močno razlikujejo od pripomočkov v slovenskih osnovnih 
šolah. Učenci tam se torej ne srečujejo vsakodnevno z računalnikom ali so poučeni o 
njegovi sestavi, delovanju itd. Eden od ciljev je torej tudi oblikovati aktivnost, ki bi bila 
primerna za izvajanje samostojnega raziskovanja pri učencih brez predznanja in iz 
različnih okolij. 
 

Preverjala sem tudi, če zna učenec pridobljeno znanje nato uporabiti. V eni izmed 
dejavnosti je učenec moral prepoznati del slike različnih barv iz njene povečave.  
Poleg tega me je zanimalo tudi, kako na kvaliteto odgovorov vplivajo učenčeve 
intelektualne sposobnosti. 
 
Za testiranje aktivnosti sem se odločila predvsem, ker sem želela preveriti kakšne so 
pomanjkljivosti dejavnosti, ki jih aktivnost obsega. Katere napake lahko naredi učitelj 
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pri spremljajoči razlagi, ki je potrebna za samo izvajanje aktivnosti? Ali so učencem 
navodila razumljiva? Kaj je morda za koncept te aktivnosti nepotrebno ali 
neprimerno?  
 
Aktivnost sem izvedla s sedmimi učenci. Tri učenke so iz Mozambika. Tja sem se 
odpravila v juliju 2017 v okviru prostovoljnega dela, kjer sem poučevala v osnovni 
šoli. Štirje učenci so iz ruralne osnovne šole v Sloveniji. Učenci so stari 12 in 13 let. 
Odgovori učencev, analiza videoposnetkov in osebna refleksija vsake aktivnosti so 
mi pomagali, da sem dejavnosti izpopolnila, predvsem pa oblikovala jasnejšo 
spremljajočo razlago.  
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1. TEKOČEKRISTALNI ZASLON 
 
Tekoče kristalni zaslon je ena od pogostejših naprav, ki izkoriščajo lastnosti tekočih 
kristalov. Z njim se najpogosteje srečujemo pri računalniku in mobilnem telefonu. 
Slika na zaslonu sestoji iz slikovnih točk s tremi osnovnimi barvami (rdeča, modra, 
zelena), imenovanih tudi piksel. Intenziteto posameznih barvnih komponent, pa 
določa barvo, ki jo mi dejansko vidimo na zaslonu (Čepič, 2014). 
 

1.1 Barvna matematika zaslona 
 

Osnovna enota zaslona je slikovna točka, ki lahko definira vsako barvo, ki jo vidimo. 
Vsak piksel je sestavljen iz treh komponent, katerih intenziteto prepuščene svetlobe 
lahko spreminjamo neodvisno. Te komponente so rdeča, morda in zelena. Ker je 
velikost piksla mnogo manjša, kot pa je sposobno razločiti naše oko, se vse tri 
barvne svetlobe v našem očesu zmešajo. Če vidimo na primer samo rdečo barvo, to 
pomeni, da svetlobo prepušča samo rdeča komponenta, ostali dve komponenti piksla 
pa popolnoma absorbirata svetlobo. Za sekundarne barve (magenta, cian in rumena) 
pa prepuščata svetlobo dve komponenti piksla, ena pa je popolnoma absorbirana. 
Intenziteta je v paleti označena s številkami med 0 in 255. Kaj pa te številke sploh 
pomenijo? 0 pomeni, da je svetloba popolnoma absorbirana, 255 pa pomeni, da je 
največ svetlobe prepuščene. S spreminjanjem intenzitete prepuščene svetlobe lahko 
na zaslonu ustvarimo vse barvne odtenke. Na primer, oranžna je sestavljena iz rdeče 
in zelene svetlobe, podobno kot rumena, le da je intenziteta prepuščene svetlobe pri 
oranžni manjša, še manjša pa je pri rjavi. (Čepič, 2014) 
 

 

 

Slika 1: Shema aditivnega seštevanja barv. Vir: M.Čepič 
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Na zgornjih štirih slikah lahko vidimo primer oblikovanja barve na zaslonu s pomočjo 
barvne palete. Zelena je ena izmed osnovnih treh barvnih svetlob in na sliki 3 lahko 
vidimo, da je zelene svetlobe tu prepuščene največ (255), rdeča in modra pa sta 
popolnoma absorbirani (0). Na sliki 3 in 4 vidimo formiranje odtenkov. Svetlo zeleno 
dobimo tako, da osnovni barvni svetlobi dodamo ostali dve barvni svetlobi v isti 
intenziteti (slika 3), temno pa tako, da intenziteto osnovne barvne svetlobe 
zmanjšamo in ni več maksimalno prepuščena (slika 4). Na sliki 5 lahko vidimo 
formacijo sekundarne barve, rumena je mešanica rdeče in zelene svetlobe. 
 

Slika 2: Zelena barva 

Slika 5: Rumena barva 

Slika 3: Svetlo zelena barva 

Slika 4: Temno zelena barva 
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1.2. Struktura zaslona 
 

Zadaj na zaslon najprej vpada nepolarizirana svetloba, gre skozi polarizator in 
postane polarizirana. Nato spreminja svojo polarizacijo glede na strukturo tekočih 
kristalov v zaslonu. Svetloba je delno ali popolnoma absorbirana s pomočjo 
analizatorja. Ker je vsaka polarizacija absorbirana drugače, so tudi osvetljenosti 
delov piksla različne. Barva svetlobe je preprosto določena z barvnimi filtri. Kako si 
sledijo plasti zaslona lahko opazujemo na sliki 6 (Čepič, 2014). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UČENJE Z RAZISKOVANJEM 
 
Sam pouk z raziskovanjem je pri nas precej nov didaktični pristop, ki pa se zelo hitro 
in aktivno vpeljuje v učne načrte naravoslovnih predmetov. Razlogov za to je vse več; 
eden izmed njih je gotovo ta, da bi učenčevo znanje nastajalo v aktivnem procesu 
učenja, kot se to dejansko dogaja v naravoslovju. Tukaj je tudi zavedanje, da šola ne 
more učencu ponuditi vsega znanja, ki ga bo nekoč potreboval v življenju, lahko pa 
mu zagotovi ustrezne spretnosti in znanja za vseživljenjsko učenje (Krnel, 2007). 
Različni avtorji se malenkost razhajajo pri fazah raziskovalnega dela, a vsem je 
skupno in navajajo kot najbolj temeljno, razpravo, ki se veriži od prve do zadnje 
stopnje in v kateri mora biti učenec učitelju enakovredni sogovornik. Zelo pomembno 
je, da učitelj pri načrtovanju pouka za učenje z raziskovanjem upošteva zahtevnost 

Nepolarizirana  
svetloba 

Prevodni sloj 

Orientacijski 
sloj 

Barvni 
filtri 

Polarizator 

Steklo 

Elektronika 

Tekoči 
kristal 

Prevodni sloj 

Steklo 

Analizator 

Slika 6: Struktura zaslona. Vir: Mojca Čepič. 
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reševanja zastavljenega problema. Le-ta naj bo primerna otrokovi kognitivni razvojni 
stopnji (Petek, 2012). 
 

2.1 Cilji učenja z raziskovanjem 
 
Namen učenja z raziskovanjem je v odkrivanju novih dognanj ter v uvajanju učenca v 
metode in tehnike znanstvenega raziskovanja (Petek, 2012). Krnel (2007) vso stvar 
razširi in opredeli cilje učenja z raziskovanjem v petih točkah. Začne z najsplošnejšim 
ciljem, da učenci širijo znanje o naravi in procesih v njej, je pa prav ta cilj najmanj 
definiran in je različen v različnih državah. Nadaljuje s cilji, ki so v slovenskih šolah 
premalo upoštevani in sicer razvijanje opazovanja, oblikovanje vprašanj in 
eksperimentiranja. Pravi, da je pojavljanje vprašanj in njihovo oblikovanje bistvo 
znanstvenega mišljenja. Učenje z raziskovanjem doprinese tudi k razvijanju 
logičnega mišljenja na temelju dokazov in k razvoju pojmov, ki je posledica novih 
dokazov in podatkov, zbranih pri eksperimentiranju. Nazadnje se osredotoči še na to, 
da z raziskovanjem učenci sodelujejo pri znanstveni praksi. Ta raziskovanja ki jih 
izvajajo različne skupine znotraj oddelka, pripomorejo k temu, da se znanje širi hitreje 
in z manj napora. Na koncu omeni še komunikacijo, ki je prisotna pri vseh fazah 
raziskovanja in je pomembna za razvoj jezika. Pri tem pa ne gre le za širjenje 
besedišča ali iskanje ustreznih besed, temveč za argumentiranje in izpeljevanje, kar 
pa sta dve veščini retorike.  
 

2.2 Vrste učenja z raziskovanjem 
 

Vrste raziskovalnega pouka se razlikujejo po tem, koliko samostojnosti se zahteva od 
učenca. Seveda je na začetku, ko se učenec šele sreča z raziskovanjem bolj 
priporočljivo, da je izvajanje vaj bolj usmerjeno in vodeno, nato pa naj se 
samostojnost povečuje. Gostinčar Blagotinšek je v svoji doktorski disertaciji ločila štiri 
nivoje učenja z raziskovanjem glede na samostojnost in kreativnost učencev, ki jo 
morajo na posameznem nivoju pokazati. 

1. Potrditev znanega oziroma preverjanje dejstev 
Na tem nivoju učenec le izvaja aktivnost po v naprej določenih navodilih, prepuščeno 
mu je le rokovanje s pripomočki. Gre za obliko laboratorijskih vaj pri katerih 
potrjujemo veljavnost fizikalnih zakonov, o katerih smo učencem razlagali pri 
tradicionalni obliki pouka. 

2. Strukturirano raziskovanje 
V tem primeru učitelj zastavi raziskovalno vprašanje. Še vedno ni pobude s strani 
učenca, ker dela po učiteljevih navodilih, je pa lahko pri njem večja motivacija, saj 
glede na prvi nivo, odgovor ni znan v naprej, učenec se mora do njega dokopati sam. 

3. Vodeno raziskovanje 
Na tem nivoju raziskovalno vprašanje še vedno zastavi učitelj, učenčeva izbira pa je 
metoda dela in izvedba raziskave. Sam mora postaviti hipoteze, izbrati način dela 
nato pa zbrati, interpretirati in predstaviti pridobljene podatke. 

4. Raziskovanje odprtega tipa 
V tem primeru se učenec samostojno odloči za raziskovalno vprašanje. Edini pogoj 
je, da je tema raziskovanja v okviru teme, ki je obravnavana pri pouku. Sam naredi 
načrt za delo in postavi hipoteze. Učitelj ta načrt le potrdi, sicer pa je na voljo za 
dodatna vprašanja in pomoč, če ali ko jo učenci potrebujejo. (Gostinčar Blagotinšek, 
2016) 
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2.3 Vloga učitelja pri učenju z raziskovanjem 
 

Vloga učitelja ni natančno in do potankosti določena. Načeloma je tam, da učencem 
priskoči na pomoč, če se jim pri raziskovanju zatakne. Pred začetkom izvajanja mora 
poskrbeti, da imajo učenci na voljo potrebne pripomočke in se potruditi, da jim jih tudi 
priskrbi, če pride pobuda za kakšno novo metodo. Pomemben lik je tudi v trenutku, 
ko učenci predstavijo načrt dela, saj jim tam lahko sugerira popravke pri izvedbi 
raziskave (Gostinčar Blagotinšek, 2016). Na koncu raziskovanja tudi poskrbi za 
ustrezne povzetke spoznanj. 
 

2.4 Pozitivne strani učenja z raziskovanjem 
 

V dobi hitrih sprememb in velike količine informacij so potrebne tudi spremembe v 
poučevanju. Hiter razvoj znanosti zahteva od ljudi, da se izobražujejo v vseh 
življenjskih obdobjih ter da so kritični do pridobljenih informacij. To so nekatere izmed 
spretnosti, ki jih učenec pridobi pri učenju z raziskovanjem. Učenec se skozi učenje z 
raziskovanjem sreča z mnogimi, zanj na novo pridobljenimi informacijami, ki pa jih 
mora nato tudi kritično ovrednotiti in se na koncu vsega še odločiti, kako bo po 
videnem, postopal dalje. Če apliciramo na sodobno družbo, so to dejavnosti, s 
katerimi se posamezniki srečujejo pri opravilih vsakodnevno. (Gostinčar Blagotinšek, 
2016). 
Raziskave kažejo tudi to, da je znanje pridobljeno z raziskovanjem, trajnejše od 
tistega, ki se pridobi pri klasičnem pouku. (Dow, 2000, v Gostinčar Blagotinšek, 
2016). Takšno učenje vpliva tudi na znanje materinščine, saj je že med izvedbo 
potrebna komunikacija, najpomembnejša pa je ob koncu raziskovanja, pri refleksiji in 
predstavitvi ugotovitev. (Rocard, 2007, v Gostinčar Blagotinšek, 2016). 
 

2.5 Negativne strani učenja z raziskovanjem 
 

Čeprav je kritikov učenja z raziskovanjem manj kot njegovih podpornikov, pa njihove 
kritike niso zanemarljive. Trdijo namreč, da je lahko ogrožen prenos elementov iz 
kratkoročnega spomina v dolgoročni, če je prisotnost učitelja premajhna, sploh, če o 
temi raziskovanja učenec nima predznanja, najdejo pa rešitev v delovnih listih, ki so 
spremljevalec učenja z raziskovanje. Le-ti razbremenijo kratkoročen spomin z 
zapisovanjem vseh faz dela. V nekem smislu kritika le svari pred vpeljevanjem 
popolnoma samostojnega dela prezgodaj (Kirchner, Sweller, Clark, 2006, v Gostinčar 
Blagotinšek, 2016).  
Pomembna kritika je tudi ta, da učitelji zaradi stiske s časom izpuščajo diskusijo, 
refleksijo in/ali poročanja o ugotovitvah, kar pa je pri tem učnem pristopu bistvenega 
pomena (Ogborn, 2012, v Gostinčar Blagotinšek, 2016). Zavedati se velja tudi, da 
vse vsebine preprosto niso primerne za učenje z raziskovanjem bodisi zaradi 
časovne stiske bodisi zaradi opreme ali drugih organizacijskih težav (Meyer, Meyer, 
Nabb, idr., 2011, v Gostinčar Blagotinšek, 2016). 
Planinšič (2010) opozori še, da ima lahko negativen učinek na učenje tudi to, če je 
učenec prepogosto izpostavljen situacijam, v katerih se njegove napovedi ne 
uresničijo. 
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3. NADARJENI UČENCI ZA NARAVOSLOVJE 
 
Opredelitev nadarjenosti je v našem šolskem prostoru precej pereča tema in 
pedagogi si o tem niso enotni. Nekako je sprejeto, da so to tisti učenci, ki so po 
nacionalnih kriterijih visoko nadpovprečni, nadpovprečnost pa se ocenjuje glede na 
njihove dosežke. Upoštevajo se dosežki na intelektualnem, učnem ustvarjalnem in 
gibalnem področju (Juriševič, 2011).  
 
Nadarjenost se lahko izraža kot nekaj splošnega ali kot specifična, nadarjenost na 
določenem področju (Žagar idr. 1999). Težko je natančno opredeliti kaj točno je tisto 
kar nekoga določa za nadarjenega. Vseeno lahko na podlagi temeljnih značilnosti 
naravoslovja trdimo, da so to učenci, ki (QCA, v Gilbert in Newberry, 2007): 

- uživajo ob raziskovanju dejstev, ki jim še niso poznana, iščejo modele in 
razlago različnih pojavov, 

- so navdušeni nad hipotezami in o njih radi razglabljajo ter postavljajo veliko 
vprašanj, 

- blizu jim je logično razmišljanje in so sposobni razlagati pojave, 
- raziskovanju se poglobljeno posvetijo, pri tem uporabljajo izvirne ideje, 

kombinirajo dokaze ter sprašujejo in odkrivajo dokler ne pridejo do zadovoljivih 
zaključkov, 

- v primerjavi s svojimi vrstniki bolje razumejo analogije ter smiselnost uporabe 
le teh pri razlagi naravoslovnih pojavov. 
 

(Gilbert in Newberry, 2007) izpostavita še nekaj lastnosti, ki jih lahko opazimo pri 
nadarjenih za naravoslovje in sicer takšni učenci radi berejo, zanima jih znanost in 
znanstvena fantastika, so radovedni, zanima jih kako stvari delujejo. Hobije izbirajo v 
znanstvenih vodah, so notranje motivirani in veliko časa namenijo svojim interesom. 
Lahko se zgodi, da jim hitro postane dolgčas pri opravljanju nezahtevnih stvari. 
Nadarjeni za naravoslovje pogosto kažejo tudi višjo raven metakognitivne zrelosti. To 
med drugim pomeni, da ohranjajo interes do naravoslovja, nimajo težav s 
koncentracijo, izvajajo samorefleksijo, prizadevajo si za bolj poglobljeno razumevanje 
naravoslovnih pojmov, izdelujejo izdelke visoke kakovosti itd. (Taber, 2007). 
 
Identifikacija nadarjenih za naravoslovje je zapletena in vprašljiva, saj se pogosto 
zgodi, da nadarjeni pokažejo dosežke le v določeni situaciji, kje drugje pa so šibkejši. 
Primer: otrok lahko odlično zasnuje eksperiment, s katerim bi preveril neko hipotezo, 
je pa izrazito šibek na računskem področju. Takšni in podobni primeri kažejo na to, 
da je potrebno sposobnosti teh učencev spremljati, jih beležiti in ustrezno 
interpretirati. Upoštevati je potrebno tudi to, da se nadarjenost lahko kaže le na 
specifičnem področju npr. samo pri fiziki, ne pa tudi pri kemiji. Največkrat se 
nadarjenost opazi šele, ko so deležni določene spodbude ali dobijo priložnost za to, 
zato je potrebno, da učencem pomagamo, da ustrezno razvijajo svoje potenciale. 
(Devetak in Glažar, 2014) Nadarjenim učencem naj bi zato ponudili naloge, ki so 
ustrezne njihovemu položaju in jim predstavljajo osebnostni izziv, ustrezno učno 
okolje kjer lahko učenci samostojno raziskujejo, dovolj velik vpogled v naravoslovje, 
da se seznanijo z metodami raziskovanja ter razumejo pomen znanosti (Gilbert in 
Newberry, 2007 v Devetak in Glažar, 2014). 
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Zanimivo je pogledati na nadarjenost še iz drugega zornega kota. (Ericsson, idr., 
2007) v  članku h konceptu nadarjenosti pristopa malo drugače. Ne poskuša ustvariti 
nove teorije ali definicije, ki nadarjenost opredeljuje, temveč se poslužuje analitičnih 
metod strokovne izvedbe, ki se osredotoča na empirične dokaze za ponovljivo 
'vrhunsko zmogljivost'. 
 
Pred leti so že začeli (avtor in kolegi) z raziskavo s katero so želeli, da bi testni 
študentje z nekaj tedenskim treningom bili sposobni 'podvojiti kratkoročni spomin'. 
Teh študij je bilo izvedenih že veliko. Avtorji trdijo, da lahko posamezniki izboljšajo 
svoje miselne sposobnost zgolj s treningom, ne da bi spreminjali njihov DNK. To je 
pomemben vidik, saj Ericsson zagovarja tezo, da nadarjenost ni pogojena genetsko. 
Poudarja tudi, da je za odlične rezultate pomemben trening, a bistveno vprašanje ni, 
koliko časa bi bilo potrebno posamezno vajo izvajati, temveč, kako jo izvajamo. Poleg 
tega, da so si v študiji študentje več zapomnili, so lahko pri njih zaznali tudi druge 
opazne spremembe/lastnosti – fleksibilno operiranje s podatki, ki so jih pomnili.  
Ericsson je v nekem svojem razmišljanju zapisal, da na doseganje ciljev ne smemo 
gledati s perspektive: »'Če ne bom svetovni prvak, sem zguba', temveč se moramo 
raje osredotočiti na 'učenje procesa vadbe in sodelovanja z učitelji«. To je velik 
doprinos k izboljšanju naših intelektualnih sposobnosti (Ericsson idr., 2007). 
V aktivnosti, ki sem jo izvedla v okviru svoje magistrske naloge sem se nadarjenosti 
dotaknila iz vidika hitrosti dojemanja novih informacij, kako hitro učenec predlaga 
eksperiment, s katerim bi določeno stvar preveril, kako hitro ugotovi pravilo barvnega 
seštevanja na zaslonu in podobno. 
 

4. AKTIVNOST 
 
4.1 Namen aktivnosti 
 
Z aktivnostjo sem želela preveriti, kako učinkovite so dejavnosti, ki sem jih izvedla, za 
spoznavanje in razumevanje barvne matematike računalniškega zaslona. Ugotoviti 
sem želela, s kakšnimi težavami se otroci srečujejo pri odkrivanju in kako predznanje 
vpliva na samostojno raziskovanje. Morebiti bi lahko bil eksperiment tudi pokazatelj 
nadarjenosti učencev, predvsem pa je bil cilj, da učenci preko raziskovanja 
samostojno osvojijo novo znanje. Preko izvajanja eksperimenta sem lahko ugotovila, 
kje so njegove pomanjkljivosti in kaj bi lahko spremenili, da bi bila dejavnost bolj 
učinkovita. 

 
4.2 Opis aktivnosti 
 
Za izvajanje aktivnosti sem uporabila USB-mikroskop, računalniški zaslon in delovni 
list. Delovanje mikroskopa sem razložila pred začetkom aktivnosti. Učenci so 
dejavnosti z mikroskopom izvajali na računalniškem zaslonu, kjer je bila že v naprej 
pripravljena predstavitev v programu PowerPoint.  

 
4.3 USB-mikroskop 
 
Gre za digitalni mikroskop, ki ga na računalnik priključimo preko USB vmesnika. 
Kamera mikroskopa vsebuje visoko zmogljivo makro lečo. Opremljen je z LED 
diodami. Povečave opazujemo s programom, ki povezuje kamero z zaslonom. 
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4.4 Delovni list 
 
Spodaj je predstavljen delovni list. Za lažje razumevanje predstavitve so opombe 
zapisane v ležeči obliki. Deli delovnega lista so bili razrezani na posamezne dele, ki 
sem jih učencem dajala postopoma. Deli so med seboj ločeni s črtkano črto. 
 
Aktivnost 1 – povečava mikroskopa 
 
Najprej ti bom predstavila delovanje USB-mikroskopa.  
 
Učencu sem pokazala, kako se z mikroskopom rokuje, kje se spreminja povečava in 
prižge luč. Pokazala sem delovanje na nekem predmetu (blago, miza, koža,…)  
 
Sedaj veš, kako deluje mikroskop. Sedaj pa razmisli, kolikšna je povečava 
mikroskopa?   
 
Opiši, kako si jo določil:  
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Cilj te aktivnosti je, da učenec sam razmisli, kako bi ugotovil, kolikokrat je 
mikroskopska slika povečana. Učenec je sliko opazoval na zaslonu računalnika v 
programu na katerega je bil priklopljen mikroskop 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aktivnost 1* - določiti velikost lasu 
 
Kako debel je tvoj las? 
___________________________________________________________________ 
 
Cilj te aktivnosti je bil obratni razmislek. Potem, ko je učenec ugotovil povečavo 
mikroskopa, je nato pod enako povečavo pogledal svoj las in izmeril sliko povečave, 
povezati je moral znanje pridobljeno pri aktivnosti 1 in trenuten problem. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aktivnost 2 – opazovanje slike z USB-mikroskopom na računalniškem zaslonu  

 
Opazuj sliko na PowerPoint predstavitvi številka 2. Z USB-mikroskopom povečaj sliko 
na različnih delih. Kaj lahko opaziš pri povečavah?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Tukaj se učenec prvič sreča s povečano sliko zaslona. Po pričakovanjih naj bi 
ugotovil, da je vsak del slike sestavljen iz treh barvnih komponent. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
To kar si lahko opazil, imenujemo piksel ali po slovensko osnovni optični element. 
Gre za najmanjšo enoto slike, ki se jo lahko prebere ali nariše. Zaradi uveljavljenega 
izraza in krajše oblike, bomo v dejavnostih uporabljali kar besedo piksel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aktivnost 3 – barvne sestavine osnovnih in sekundarnih barv 

 

Poglej si še enkrat naključen del slike, ki si jo opazoval pri aktivnosti 2 nato pa še 
posamezne barve na naslednji drsnici in v tabeli z X označi katere od treh barvnih 
sestavin piksla se prižgejo pri posamezni barvi.  
 

Barva R G B 

Slika    

Rdeča    

Modra    

Zelena    
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Rumena    

Magenta    

Cian    

 
V naprej so bile na zaslonu pripravljene osnovne barve in sekundarne barve 
računalniškega zaslona (slika 8). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aktivnost 4 – sestavine posameznih barv (številsko) 
 
Sedaj se boš pa naučil še podrobnosti o barvnih sestavinah, ki jih izrazimo v 
številkah. 
Oglej si številski zapis treh naključnih barv.  
 
Učencu sem pokazala, kako dostopa do razdelka, kjer so barve izražene v številkah. 
Ve že, da so vse barve sestavljene iz največ treh barvnih komponent, sedaj mora pa 
predvideti, v kolikšni meri so pri posameznih barvah te komponente zastopane. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Test 1 
 
Napovej in v tabelo vpiši kakšen bo številski zapis posameznih barvnih sestavin 
piksla za barve navedene v tabeli. Svoje napovedi vpiši v prvi stolpec. 
 

Barva R G B 

Rumena       

Magenta       

Cian       

Oranžna        

Svetlo roza       

Siva       

 
Sedaj pa v preveri svoje napovedi in v drugi stolpec vpiši pravilne številke. Koliko si 
jih pravilno napovedal? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Test 2 – spreminjanje barv (številsko) 
 
Razloži, kako bi s spreminjanjem številk spremenil osnovne barve.  
 
Tukaj je cilj, da se pokaže suverenost pri samostojnem raziskovanju. S to aktivnostjo 
mora učenec pokazati višji kognitivni nivo. Pustim mu, da raziskuje spreminjanje barv 
in s tem spreminjanje številk pri naključnih barvah. Nato pa mora napovedati, kako bi 
spremenil spodaj podane barve. Če ne ugotovi pravilno, lahko zopet samostojno 
raziskuje dotično barvo in na takšen način sam pride do odgovora brez moje pomoči. 
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Modra  temno modra 
 

 R G B 

Modra 

 

   

Napoved – 

temno m. 

   

Preveritev – 

temno m. 

   

 

Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

   

Napoved – 

sv. zelena 

   

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Test 3 
 
Na plastificiranih lističih, ki jih imaš pred sabo (priloga 3), je z USB-mikroskopom 
povečan del slike, ki jo vidiš na drsnici št. 5. Na listu pred seboj označi, kateri del je 
povečan?  
 

 

Pri tej aktivnosti je moral učenec povezati vsa prej pridobljena znanja, iz katerih 
komponent so sestavljene posamezne barve in kako so postavljene na listu. Najprej 
sem učencu ponudila listič A in če ni zmogel ugotoviti sem nadaljevala z listom B itd. 
Z mentorico sva jih pripravili tako, da naj bi se težavnost ugotavljanja zmanjševala. 
Odgovora učenec ne sme preveriti s povečavo zaslona. 
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4.5 Spremljajoča predstavitev v PowerPoint programu 

 

   S to sliko so učenci začeli 
opazovanje zaslona. Izbrala 
sem jo, ker je bila poznana 
vsem učencem s katerimi sem 
delala prav tako, pa je imela 
veliko čistih barv in tudi dovolj 
osnovnih barb, da so lahko 
prišli do določenih ugotovitev.  
 

 

 

 

 

Na tej sliki so učenci 
opazovali posamezne 
osnovne in sekundarne barve 
ter njihove barvne 
komponente pri povečani 
sliki. Ta drsnica je bila tudi 
izhodišče za številski zapis 
barvnih komponent. 

 

 

 

  

S to sliko sem učencem 
pokazala, kaj je en osnovni 
optični element oz. piksel. Je  
celota sestavljena iz treh 
barvnih komponent. 
 

 

 

 

 

 

Slika 2: Naslovna slika Oratorija 2017 (vir: 
https://www.google.si/search?q=oratorij+2017&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwi8rvrKk93cAhUF2qQKHVQtA2oQ_AUICigB&biw=1366&bih
=662#imgdii=OcFvSzDRkvX1rM:&imgrc=6ZuG95RfItjY6M:) 

Slika 3: Barve pripravljene za aktivnost 3. Vir: Mojca Čepič 

Slika 4: Povečana slika bele barve na ekranu na kateri je 
označen en osnovni optični element oz. piksel. Vir: Mojca 
Čepič 
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Učenec je imel pred sabo to 
sliko le v natisnjeni obliki, saj pri 
testu 3 ni bilo dovoljeno 
preverjanje s povečavo 
zaslona. 
 

 

 

5. PRELIMINARNA ŠTUDIJA 
 
5.1 Sodelujoči 
 
V raziskavi je sodelovalo 7 učencev starih 12 in 13 let. Tri dekleta so iz Namaache, 
Mozambik, vključene so v osnovnošolsko izobraževanje. Štirje učenci, dve dekleti in 
dva fanta, pa iz Slovenije, OŠ Nazarje. Nihče izmed sodelujočih ni imel predznanja o 
barvah računalniškega zaslona. Vsi sodelujoči učenci so učno uspešnejši, trije izmed 
njih so identificirani kot nadarjeni. Za izvajanje eksperimenta tudi v Mozambiku sem 
se odločila, ker je poleg raziskovalnega učenja ideja eksperimenta tudi ta, da bi bil 
morebiti lahko orodje za prepoznavanje nadarjenosti, ne glede na predhodno znanje 
in okoliščine, v katerih otrok odrašča.  
 

5.2 Izvedba aktivnosti 
 
Aktivnost sem izvajala v Colegio Maria Auxiliadora v Namaachi, Mozambik, avgusta 
2017, v osnovni šoli Nazarje pa v juniju 2018. Obvezno šolanje se v Mozambiku, tako 
kot pri nas, začne s šestim letom starosti, kar pomeni, da razredi sovpadajo. Z 
vsakim učencem sem delala individualno. Najprej sem vsakemu predstavila 
delovanje USB-mikroskopa, nato sem pred njega postavila listek z navodilom za 
delo. Navodila sem jim podala tudi ustno. Pri vsaki aktivnosti sem učencem pustila 
dovolj časa, da so razmislili, kako bi se problema lotili. Če sem opazila, da imajo 
težave ali če so sami rekli, da ne znajo, sem jim pomagala z namigi. Pri vseh namigih 
sem pazila, da nisem sugerirala rešitve problema. Raziskava je vsebovala tudi 
aktivnosti, pri katerih so morali učenci podati svoje napovedi. Te aktivnosti sem 
zasnovala tako, da je učenec najprej razmislil o pravilnem odgovoru, ga zapisal na 
delovni list, nato pa je svoje napovedi preveril v praksi na zaslonu z USB-
mikroskopom. V primeru napačnih napovedi, je s samostojnim raziskovanjem sam 
poskušal ugotoviti pravilno rešitev.  
 
Izvedba poskusa v Sloveniji je bila posneta s kamero. Posnetek je služil izključno za 
potrebe magistrskega dela. Uporabljen je bil za dodatno pomoč pri analizi odgovorov, 
kjer sem uporabila tudi kretnje in ostale telesne odzive učencev. 
 
 
 

Slika 5: Slika pripravljena za test 3. Vir: Mojca Čepič 
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5.3 Postopki obdelave podatkov 
 
Odgovori na vprašanja in rezultati samostojnega raziskovanja učencev ter video 
posnetki so bili uporabljeni za ugotavljanje ustreznosti teme pri učenju z 
raziskovanjem. Z rezultati sem ugotavljala tudi, v kolikšni meri so aktivnosti primerno 
zastavljene in kje so potrebni morebitni popravki. 
 

5.4 Rezultati  
 
V nadaljevanju je prepis rešenih delovnih listov za vsakega izmed učencev. Imena so 
zaradi anonimnosti sodelujočih izmišljena. 
 
5.4.1 Maria 
 
Maria je bila v času izvedbe dejavnosti stara 13 let. Je učenka v Colegio Maria 
Auxiliadora, obiskovala je 8 razred. Je učno močnejša, ni pa identificirana kot 
nadarjena, saj tega v Mozambiku ne izvajajo tako kot v Sloveniji. 
 
Aktivnost 1  
 
Učenka je uporabila ravnilo in povečala milimetrski razmik. Izmerila je velikost na 
zaslonu in odčitala 6,5 cm. Pretvorila je v iste enote ter delila vrednosti. Ugotovila je, 
da je slika na zaslonu povečana 65-krat. 
 
Aktivnost 1*  
 
To aktivnost sem izpustila zaradi velikih težav pri prvi nalogi in zaradi časovne stiske. 
 
Aktivnost 2  
 
'Vidim paličice, ki so ločene s črnimi prostorčki. Paličice so modre, rdeče in zelene. 
Na nekaterih delih slike so paličice svetlejše na drugih pa temnejše.' 
 
Aktivnost 3  
 

Barva R G B 

Slika x x X 

Rdeča x   

Modra   X 

Zelena  x  

Rumena x x  

Magenta x  X 

Cian  x X 
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Aktivnost 4  
 
(Test 1) 
 

Barva R G B 

Rumena 255  255  0  

Magenta 255  0  255  

Cian 0  255  255  

Oranžna  255  155  0  

Svetlo modra 167  167  255  

Siva 176  176  176  

 
Test 2  
 
Modra  temno modra 
 

 R G B 

Modra 

 

0 0 255 

Napoved – 

temno m. 

0 0 19 

Preveritev – 

temno m. 

   

 

Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

0 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

0 189 0 

Preveritev – 

sv. zelena 

132 255 132 

 
Test 3 
 
Učenka ugotovi pravilen položaj na sliki z vzorcem B. 
 
5.4.2 Norma 
 
Norma je bila v času izvedbe dejavnosti stara 13 let. Obiskovala je osmi razred v 
Colegio Maria Auxiliadora. Je učno močnejša, ni identificirana kot nadarjena. 
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Aktivnost 1 
 
Učenka je uporabila ravnilo in povečala milimetrski razmik. Izmerila je velikost na 
zaslonu in odčitala 7,5 cm. Pretvorila je v iste enote ter delila vrednosti. Ugotovila je, 
da je slika na zaslonu povečana 75-krat. 
 
Aktivnost 1*  
 
Učenka je ugotovila, da je velikost lasu 0,05 mm. Po razmisleku je ugotovila, da 
lahko izmeri povečavo lasu na zaslonu in glede na to, da pozna povečavo, je 
izmerjeno velikost delila s povečavo. 
 
Aktivnost 2 
 
'Vidim tri različne barve. Nekje so nekatere svetlejše, drugje pa temnejše.' 
 
Aktivnost 3 
 

Barva R G B 

Slika X X x 

Rdeča X   

Modra   x 

Zelena  X  

Rumena X X  

Magenta X  x 

Cian  X x 

 
Test 1 
 

Barva R G B 

Rumena 255  255  0  

Magenta 255  0  255  

Cian 0  255  255  

Oranžna  255  102  0  

Svetlo modra 101  101  255  

Siva 128  128  128  

 
Test 2 
 
Modra  temno modra 
 

 R G B 

Modra 

 

0 0 255 

Napoved – 

temno m. 

135 135 255 
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Preveritev – 

temno m. 

0 0 135 

 
Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

0 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

135 255 135 

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
Test 3 
 
Učenka ugotovi pravilen položaj na sliki z vzorcem A. 
 
5.4.3 Sheila 
 
Sheila je bila v času izvedbe dejavnosti stara 12 let in je obiskovala 7. razred v 
Colegio Maria Auxiliadora. Je učno močnejša, ni identificirana kot nadarjena. 
 
Aktivnost 1 
 
Učenka je uporabila ravnilo in povečala milimetrski razmik. Izmerila je velikost na 
zaslonu in odčitala 7,5 cm. Pretvorila je v iste enote ter delila vrednosti. Ugotovila je, 
da je slika na zaslonu povečana 75-krat. 
 
Aktivnost 2 
 
'Mikroskop pokaže tri različne barve; rdečo, modro in zeleno.' 
 
Aktivnost 3 
 

Barva R G B 

Slika X x X 

Rdeča X   

Modra   X 

Zelena  x  

Rumena X x  

Magenta X  X 

Cian  x X 
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Test 1 
 

Barva R G B 

Rumena 255  255  0  

Magenta 255  0  255  

Cian 0  255  255  

Oranžna  255  127  0  

Svetlo modra 177  177  255  

Siva / 121 / 121 / 121 

 
Test 2 
 

 R G B 

Modra 

 

0 0 255 

Napoved – 

temno m. 

175 180 255 

Preveritev – 

temno m. 

0 0 210 

 
Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

0 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

177 255 177 

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
Test 3 
 
Učenka ugotovi pravilen položaj na sliki z vzorcem C. 
 
5.4.4 Polona 
 
Polona je bila v času izvajanja dejavnosti stara 12 let in je zaključevala 6. razred v 
osnovni šoli Nazarje. Je učno močnejša, ni pa identificirana kot nadarjena. 
 
Aktivnost 1 
 
Učenka je z mikroskopom povečala vzorec na blagu. Izmerila je velikost na zaslonu 
in odčitala 13 cm. Izmerila je tudi realno velikost in dobila 2 mm. Pretvorila je v iste 
enote ter delila vrednosti. Napisala je: 'Izmerila sem obe piki nato pa sem večjo piko 
delila z manjšo in dobila povečavo. 
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Aktivnost 1*  
 
Učenka je ugotovila, da je velikost lasu 0,05 mm.  
 
Aktivnost 2 
 
'Na različnih barvah vidim različne barvne črtice. Na podlagah se spreminjajo in na 
nekaterih so vse tri barve na nekaterih pa se ena slabše vidi.' 
 
Aktivnost 3 
 

Barva R G B 

Slika X x x 

Rdeča X   

Modra   x 

Zelena  x  

Rumena X x  

Magenta X  x 

Cian  x x 

  
Test 1 
 

Barva R G B 

Rumena 250 255 255 255 0 0 

Magenta 250 255 0 0 230 255 

Cian 0 0 200 255 250 255 

Oranžna  / 255 / 160 / 0 

Roza (svetlo rdeča)       

Siva 160  160  160  

 
Test 2 
 
Modra  temno modra 
 

 R G B 

Modra 

 

0 0 255 

Napoved – 

temno m. 

50 50 255 

Preveritev – 

temno m. 

/ / / 
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Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

0 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

110 255 110 

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
Test 3 
 
Učenka ugotovi pravilen položaj na sliki z vzorcem A. 
 
5.4.5 Ula 
 
Ula je bila v času izvajanja dejavnosti stara 12 let in je zaključevala 6. razred v 
osnovni šoli Nazarje. Je učno močnejša in je identificirana kot nadarjena. 
 
Aktivnost 1 
 
Učenka je z mikroskopom povečala vzorec na blagu. Izmerila je velikost na zaslonu 
in odčitala 13 cm. Izmerila je tudi realno velikost in dobila 2 mm. Pretvorila je v iste 
enote ter delila vrednosti. Napisala je: Izmerila sem obojen premer in delila. 
 
Aktivnost 1*  
 
Učenka je ugotovila, da je debelina lasu 0,05 mm. Do sklepa je prišla zelo hitro brez 
moje pomoči. 
 
Aktivnost 2 
 
'Opazim, da je cela slika sestavljena iz treh barv' 
 
Aktivnost 3 
 

Barva R G B 

Slika X x X 

Rdeča X   

Modra   X 

Zelena  x  

Rumena X x  

Magenta X  X 

Cian  x X 
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Test 1 
 

Barva R G B 

Rumena 105 255 125 255 0 0 

Magenta 115 255 0 0 155 255 

Cian 0  125 255 126 255 

Oranžna  255  125  0  

Roza (svetlo rdeča)       

Siva       

 
Test 2 
 
Modra  temno modra 
 

 R G B 

Modra 

 

0 0 255 

Napoved – 

temno m. 

50 50 255 

Preveritev – 

temno m. 

0 0 50 

 

Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

0 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

100 255 100 

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
Test 3 
 
Učenka ugotovi pravilen položaj na sliki z vzorcem B. 
 
5.4.6 Gal  
 
Gal je bil v času izvajanja aktivnosti star 12 let in je zaključeval 6. razred v osnovni 
šoli Nazarje. Je učno močnejši in je identificiran kot nadarjen. 
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Aktivnost 1 
 
Učenec je z mikroskopom povečal vzorec na blagu. Izmeril je velikost na zaslonu in 
odčital 13 cm. Izmeril je tudi realno velikost in dobil 2 mm. Pretvoril je v iste enote ter 
delil vrednosti. Napisal je: Zmeril sem premer obeh pik nato pa večjo delil z manjšo. 
 
Aktivnost 1*  
 
Učenec je ugotovil, da je debelina lasu 0,07 mm. Do sklepa je prišel zelo hitro brez 
moje pomoči. 
 
Aktivnost 2 
 
'Opazim, da je ekran sestavljen iz večih barvnih čipov, ki so glede na barvo drugačni 
čez cel ekran.' 
 
Aktivnost 3 
 

Barva R G B 

Slika x x x 

Rdeča x   

Modra   x 

Zelena  x  

Rumena x x  

Magenta x  x 

Cian  x x 

 

Test 1 
 

Barva R G B 

Rumena 255  255  0  

Magenta 255  0  255  

Cian 0  255  255  

Oranžna  255  125  0  

Roza (svetlo rdeča) 255    125  

Siva 125  125  125  

 
Test 2 
 
Modra  temno modra 
 

 R G B 

Modra 

 

0 0 255 

Napoved – 0 0 200 
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temno m. 

Preveritev – 

temno m. 

   

 
Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

0 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

120 255 120 

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
Rumena  svetlo rumena (dodatna naloga) 
 

 R G B 

Rumena 

 

255 255 0 

Napoved – 

sv. rumena 

255 255 120 

Preveritev – 

sv. rumena 

   

 
Test 3 
 
Učenec ugotovi pravilen položaj na sliki z vzorcem A. 
 
5.4.7 Jure  
 
Jure je bil v času izvajanja aktivnosti star 12 let in je zaključeval 6. razred v osnovni 
šoli Nazarje. Je učno močnejši in je identificiran kot nadarjen. 
 
Aktivnost 1 
 
Učenec je z mikroskopom povečal vzorec na blagu. Izmeril je velikost na zaslonu in 
odčital 11,5 cm. Izmeril je tudi realno velikost in dobil 2 mm. Pretvoril je v iste enote 
ter delil vrednosti. Napisal je: Z mikroskopom sva zmerila znak in izmerila dolžino 
približanega in nepribližanega znaka na peresnico nato pa sem delil dolžino obeh 
znakov. 
 
Aktivnost 1*  
 
Učenec je ugotovil, da je debelina lasu 0,09 mm.  
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Aktivnost 2 
 
'Na vseh delih slike so črte barv, ki skupaj dopolnijo celotno sliko. Te barve so rdeča, 
modra, črna in zelena.' 
 
Aktivnost 3 
 

Barva R G B 

Slika x X x 

Rdeča x   

Modra   x 

Zelena  X  

Rumena x X  

Magenta x  x 

Cian  X x 

  
Test 1 
 

Barva R G B 

Rumena 200 255 200 255 0  

Magenta 255  0  255  

Cian 0  255  255  

Oranžna  255  100  0  

Roza (svetlo rdeča) /  /  /  

Siva 125  125  125  

 
Test 2 
 
Modra  temno modra 
 

 R G B 

Modra 

 

0 0 255 

Napoved – 

temno m. 

100 100 255 

Preveritev – 

temno m. 

0 0 155 

 
Zelena  svetlo zelena 
 

 R G B 

Zelena 

 

0 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

100 255 100 
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Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
Rumena  svetlo rumena (dodatna naloga) 
 

 R G B 

Zelena 

 

255 255 0 

Napoved – 

sv. zelena 

255 255 50 

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 
Test 3 
 
Učenec ugotovi pravilen položaj na sliki z vzorcem A. 

 
5.5 Analiza odgovorov 
 
Ko sem imela celoten pregled nad odgovori učencev, sem sestavila smiselne kriterije 
za vsako izmed aktivnosti in testov kot je razvidno v tabeli 1. 
 
aktivnost/stopnje 1 2 3 4 5 

Aktivnost 1 Do rešitve 

pride sam 

Do rešitve 

pride z 

namigom 

Ne najde 

rešitve 

/ / 

Aktivnost 1* Do rešitve 

pride sam 

Do rešitve 

pride z 

namigom 

/ / / 

Aktivnost 2 Opazi tri 

barve in 

različne 

intenzitete 

Opazi le tri 

barve 

/ / / 

Aktivnost 3 / / / / / 

Test 1 Napove 

vse sam in 

pravilno 

Sekundarne 

barve 

napove 

pravilno, 

ostale po 

raziskovanju 

Sekundarne 

barve 

napove 

pravilno, 

ostalih ne 

napove 

Vse 

napovedi 

so 

napačne 

ali jih ni 

/ 

Test 2 Pravilno 

napove 

Pravilno 

napove 

Pravilno 

napove 

Pravilno 

napove 

Napačne 

napovedi 
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posvetlitev 

in 

potemnitev 

posvetlitev, 

potemnitev 

napačno 

potemnitev, 

posvetlitev 

napačno 

po 

raziskov-

anju 

Test 3 A B C / / 

Tabela 1: Kriteriji posameznih aktivnosti, določeni po pregledu vseh odgovorov. 

5.5.1 Maria 
 

 Pristop k problemu Opombe 

Aktivnost 1 Učenka aktivnost izvede, 

ko ji sugeriram rešitev 

 

Aktivnost 1* /  

Aktivnost 2 Pravilno opazi situacijo na 

zaslonu. 

 

Aktivnost 3 Pravilno določi sestavine 

posameznih barv. 

 

 Pravilnost napovedi Opombe 

Test 1 Pravilno napove vse 

barve v tabeli 

 

Test 2 Pravilno napove 

potemnitev, napačna je 

posvetlitev. 

 

Test 3 B  

 
Učenka ima težave pri določanju povečave v aktivnosti 1. Najprej jo spomnim na 
svojo razlago delovanja USB-mikroskopa, a ji to ne pomaga. Nato ji namignem, da 
ima pred sabo ravnilo, na katerem so črtice v razmiku 1 mm. To naj poskusi povečati 
in iz slike na ekranu sklepa na povečavo. To ji pomaga. Izmeri razdaljo med črticama 
na ekranu in izračuna povečavo. Zaradi težav pri aktivnosti 1 in časovne stiske, 
aktivnosti 1* s to učenko nisem izpeljala.  
 
Z raziskovanjem zaslona pri aktivnosti 2 nima težav. Ugotovi, da so vsi deli 
sestavljeni iz paličic, ki so rdeče, modre in zelene barve. Opazi tudi, da so te barve 
na nekaterih delih zaslona svetlejše, na drugih delih pa temnejše.  
 
Po razlagi, kaj je na zaslonu videla, začne z izvajanjem aktivnosti 3 in brez težav 
pravilno izpolni tabelo. 
Ker je bila to učenka, s katero sem prvič izvajala aktivnost, sem ugotovila, da sem pri 
razlagi številskega zapisa barv preveč sugerirala rešitve testa. To sem v bodoče 
popravila. Rezultat tega so zelo dobre napovedi pri testu 1, vse so namreč pravilne. 
 
Presenetilo pa me je reševanje testa 2, saj je napačno napovedala posvetlitev, kar je 
zanimivo, ker je v testu 1 to pravilno napovedala. Sklepam, da je to posledica prvega 
dela testa 2, kjer je najprej napovedala napačno, nato pa je s samostojnim 
raziskovanjem ugotovila logiko potemnitve barve. Za temno modro je izbrala zelo 
nizko številko; 19 in verjetno je sklepala da mora pri posvetlitvi uporabiti višjo številko. 
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Napoved je popravila v pravilno po vnovičnem samostojnem raziskovanju. Sem pa 
tukaj videla, da je najbolje, da reši učenec test 2 v celoti in ne po delih ter šele nato 
preveri svoje napovedi. Morebitne napačne odgovore pa nato popravi z 
raziskovanjem in diskusijo. 
 
Pri testu 3 kljub pomoči ni uspela najti povečanega dela na sliki A, B del ji ni 
povzročal velikih težav in je našla pravilno povečani del brez moje pomoči. 
 
5.5.2 Norma 
 

 Pristop k problemu Opombe 

Aktivnost 1 Idejo za reševanje pove 

sama brez pomoči in 

povečavo tudi pravilno 

določi. 

 

Aktivnost 1* Z manjšim namigom 

pravilno izvede meritve in 

določi debelino lasu. 

 

Aktivnost 2 Pravilno opazi situacijo na 

zaslonu. 

 

Aktivnost 3 Pravilno določi sestavine 

posameznih barv. 

 

 Pravilnost napovedi Opombe 

Test 1 Pravilno napove 

sekundarne barve, ostale 

po raziskovanju. 

 

Test 2 Pravilna posvetlitev, 

napačna potemnitev 

 

Test 3 A  

 
Po moji razlagi delovanja USB-mikroskopa je hipoma povedala idejo za reševanje 
problema v aktivnosti 1. Samostojno je opravila meritve na zaslonu in na realnem 
pripomočku ter pravilno določila velikost.  
 
Pri aktivnosti 1* se je zataknilo, ker je želela direktno izmeriti debelino lasu. Spomnila 
sem jo na to, kaj je ugotovila pri aktivnosti 1 in že po tem namigu je rekla, da lahko 
poveča las, izmeri velikost na zaslonu ter deli s povečavo. 
 
Aktivnost 2 je izvedla brez težav. Zavzeto je prečesavala ekran in ugotovila, da je na 
vseh delih sestavljen iz treh barv. Te barve so na enih deli svetlejše na drugih delih 
pa temnejše. Aktivnost 3 je prav tako potekala brez zapletov. Tabelo je izpolnila 
pravilno. 
 
Po razlagi številskega zapisa barv, je učenka začela z reševanjem testa 1. Pri 
reševanju tabele za sekundarne barve je meni sproti razlagala, zakaj se je tako 
odločila ter se je opirala na mojo razlago. Prve tri barve je napovedala pravilno. Pri 



 

30 

 

ostalih treh (oranžna, svetlo modra in siva) se je zataknilo. Tukaj je tisti ključen 
moment, če zna učenec logično razmisliti, kako je kakšna barva sestavljena. Ker ni 
šlo, sem ji ponudila dodatno razlago in samostojno raziskovanje zaslona. Usmerila 
sem jo v formiranje bele in črne barve. Po vsem tem je zelo dobro napovedala še 
drugi del tabele. 
 
Pri testu 2 je pravilno napovedala posvetlitev barve, kar je logična posledica 
aktivnosti in znanja pridobljenega pri testu 1. Potemnitev barve je napovedala 
napačno. Pravilno rešitev je napisala po samostojnem raziskovanju in je tudi 
ubesedila svoje razmišljanje: »Če želimo temnejšo barvo, moramo tisto svetlobo 
narediti temnejšo, z manjšimi številkami postopoma ugašamo barvo.«  
 
Hitro in s primerno spremljajočo razlago je pravilno ugotovila položaj povečane slike 
A pri testu 3. 
 
5.5.3 Sheila 
 

 Pristop k problemu Opombe 

Aktivnost 1 Razmišlja, a idejo za 

reševanje dobi po mojem 

namigu. 

 

Aktivnost 1* /  

Aktivnost 2 Pravilno opazi situacijo na 

zaslonu. 

 

Aktivnost 3 Pravilno določi sestavine 

posameznih barv. 

 

 Pravilnost napovedi Opombe 

Test 1 Pravilno napove 

sekundarne barve, po 

raziskovanju pravilno 

napove še oranžno in 

svetlo modro, sive ne zna. 

 

Test 2 Pravilna posvetlitev, 

napačna potemnitev. 

 

Test 3 C  

 
Pri aktivnosti 1 je učenka dolgo časa razmišljala, kaj bi lahko storila nato pa reče, da 
ne ve kako bi se problema lotila. Spomnim jo na mojo razlago delovanja USB-
mikroskopa in da naj primerja povečano sliko na zaslonu s tisto, ki sem jo jaz 
uporabila za povečavo. Učenka je potrebovala še nekaj časa za razmislek, potem pa 
je izmerila razdaljo med dvema milimetrskima črticama na povečani sliki ravnila. 
Pravilno je izračunala povečavo. 
 
Tudi pri tej učenki sem zaradi časovne stiske in videnih težav pri aktivnosti 1 izpustila 
aktivnost 1*. 
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Raziskovanje zaslona pri aktivnosti 2 se ji je zdelo zelo zanimivo. Preiskala je 
različne dele in na koncu je povedala le, da z mikroskopom opazi na vseh delih 
ekrana tri različne barve; rdečo, modro in zeleno. 
 
Pravilno in brez večjih težav je izpolnila tabelo pri aktivnosti 3. Sicer sem vse učence 
opomnila na to, da lahko včasih osnovne barve na povečavi vidimo v drugačnih 
odtenkih in da gre pri tem za prilagoditev zaslona. Največ težav dela zelena barva, ki 
je včasih vidna kot rumena. Sheila je imela s tem več težav kot ostali.  
 
Reševanje testa 1 ji je vzelo nekoliko več časa. Pravilno je napovedala številke 
sekundarnih barv in se je pri tem opirala na mojo razlago, pri ostalih barvah se je 
zapletlo. Z njo sem se pogovorila in jo spodbudila k samostojnemu raziskovanju na 
zaslonu. Po tej dinamiki je pravilno napisala številke za oranžno in svetlo modro 
barvo, sive pa kljub samostojnemu delu in pogovoru ni znala formirati.  
 
Test 2 je rešila delno pravilno. Pravilno je napovedala številke za posvetlitev, 
napačno pa za potemnitev. 
 
Največ težav ji je povzročal test 3. Kljub moji pomoči in namigom, je pravilno povečan 
del slike ugotovila šele pri povečavi C. 
 
5.5.4 Polona 
 

 Pristop k problemu Opombe 

Aktivnost 1 Razmišlja, a idejo za 

reševanje dobi po mojem 

namigu. 

 

Aktivnost 1* Razmišlja, a idejo za 

reševanje dobi po mojem 

namigu. 

 

Aktivnost 2 Pravilno opazi situacijo na 

zaslonu. 

 

Aktivnost 3 Pravilno določi sestavine 

posameznih barv. 

 

 Pravilnost napovedi Opombe 

Test 1 Na začetku so napovedi 

nenatančne za 

sekundarne barve, za 

odtenke barv so napačne. 

 

Test 2 Pravilne napovedi določi 

šele po raziskovanju in 

diskusiji z mano. 

 

Test 3 A  

 
Iskanje povečave se ji je zdelo na začetku zapleteno, spomnila sem jo na moj primer, 
ki sem ji ga pokazala pri razlagi delovanja USB-mikroskopa. Po tem namigu je takoj 
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sama povedala, da bo izmerila obe piki. Tisto na blagu in tisto na ekranu in delila 
večjo z manjšo ter tako dobila povečavo. 
 
Ko jo vprašam, če bi znala s pomočjo mikroskopa določiti debelino lasu in kako, takoj 
odgovori, da isto kot s piko na blagu. Zatakne se pri tem, ko želi izmeriti las. 
Razmišljala je veliko časa, vmes je naredila povečavo lasu. Še vedno ni predlagala 
rešitve zato jo spomnim, kaj smo ugotovili pri aktivnosti 1. Takoj nato pa je predlagala 
izvedbo ter izračunala debelino. 
 
Pri aktivnosti 2 je vestno po navodilu raziskala zaslon, nastavila je ustrezno izostritev 
in opazila, da je na vseh delih zaslon sestavljen iz treh enobarvnih črtic le, da so 
različno močno prižgane, na nekaterih delih so nekatere celo ugasnjene. 
 
Pri aktivnosti 3 je brez težav in z vidnim navdušenjem prečesavala ekran in pravilno 
videla prižgane komponente piksla pri različnih barvah. 
 
Pri določanju številk posameznih komponent piksla je imela v začetku težave, saj je 
prišlo do nesporazuma in je mislila, da je lahko seštevek vseh treh številk 255. Tukaj 
je bil opomnik tudi zame in sem pri nadaljnjem izvajanju aktivnosti pazila na korektno 
razlago. Pri napovedih številk za sekundarne barve ni bila čisto točna, upoštevala pa 
je to, da so sekundarne barve sestavljene iz le dveh barv. Pri odtenkih (test 2) pa se 
je zataknilo. Ni zapisala nobene napovedi. Zato sem ji predlagala, da razišče različne 
barve in njihove številske zapise. Vodila sem jo najprej v pogovor, kako se ji zdi, da je 
sestavljena bela in kako črna barva. Vse je povedala pravilno. Nato sem jo vprašala, 
kako meni, da je sestavljena siva barva in zopet je bila napoved pravilna. Iz sive sem 
jo vodila na rdečo barvo in jo vprašala, kako bi barvo osvetlila. Povedala je, da vse 
barve posvetlimo tako, da: »tisto, ki jo želimo damo na polno, ostale dve pa z enako 
številko manjšo od 255.« Brez težav je napovedala tudi posvetlitev rumene barve, ki 
je sekundarna barva. Pri vprašanju kako bi dobila temnejši odtenek modre, pa sem 
ugotovila, da ima napačno idejo. Menila je namreč, da bo temnejša, če bo modri 
dodala zeleno in rdečo, a v manjši intenziteti kot pri posvetlitvi. Ko sva preverili na 
zaslonu je bila nad izidom presenečena. Šele z mojo pomočjo in preizkušanjem na 
zaslonu je prišla do ideje, da bi poskusila zmanjšati intenziteto modre barve. 
 
5.5.5 Ula 
 

 Pristop k problemu Opombe 

Aktivnost 1 Idejo za reševanje pove 

sama brez pomoči in 

povečavo tudi pravilno 

določi. 

 

Aktivnost 1* V hipu in brez pomoči 

določi pravilno debelino 

lasu. 

 

Aktivnost 2 Pravilno opazi situacijo na 

zaslonu. 

 

Aktivnost 3 Pravilno določi sestavine 

posameznih barv. 
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 Pravilnost napovedi Opombe 

Test 1 Napovedi so napačne.  Z raziskovanjem na 

zaslonu pravilno ugotovi 

barvno matematiko. 

Test 2 Pravilno napove 

posvetlitev barv, napačno 

napove potemnitev. 

 

Test 3 B Pri A in B sliki sem 

pomagala z namigi 

 
Pri aktivnosti 1 je razmišljala nekaj trenutkov in sama predlagala, kako določiti 
velikost. Aktivnost je tudi sama izvedla ter izračunala povečavo.  
 
Za reševanje naloge pri aktivnosti 1* tudi ni potrebovala veliko časa. Ko sem jo 
vprašala, kolikšna je debelina lasu je takoj povedala, da če vemo, da je povečava 
mikroskopa nastavljena na 100-kratno to pomeni, da sliko povečanega lasu izmerimo 
ter delimo s 100.  
 
Zavzeto je opazovala povečan zaslon pri aktivnosti 2 in povedala, da je situacija na 
vseh delih enaka in sicer, da je vsak del sestavljen iz treh barv; rdeče, modre in 
zelene. Brez težav je izvedla tudi aktivnost 3 in pravilno označila sestavine 
posameznih barv. Vprašala me je le po barvah katerih imen še ni poznala; cian in 
magenta. 
 
Po razlagi številskega zapisa barv se je lotila reševanja testa 1. Preden je podala 
napovedi me je vprašala: »…ali lahko vsaka barva dobi številko 255 ali vse tri skupaj 
morajo biti 255?« po pojasnilu se je lotila pisanja številk. Napovedi so bile napačne, 
za svetlo roza in sivo jih sploh ni podala. Ponudila sem ji, da preveri svoje napovedi 
za rumeno barvo, ko je videla, kakšna je povečava barve na zaslonu, sem jo 
pozovala, da samostojno popravi ostale napovedi (cian in magenta), ne da bi jih 
preverila na zaslonu. Tokrat so bile napovedi pravilne. Pravilna je bila, zanimivo, tudi 
oranžna. Ko sem jo vprašala, kako, je razmišljala pove, da je sestavila oranžno iz 
rumene in rdeče in ker je rumena iz rdeče in zelene, je torej rdeče največ, zelene pa 
malo manj. Ker še vedno ni podala napovedi za sivo, jo vprašam kako pa bi dobila 
belo barvo in kako črno barvo. Spomnila se je moje razlage, da številke pomenijo 
kolikšna je intenziteta posamezne sestavine piksla. Povedala je, da belo dobimo 
tako, da so vse najbolj prižgane, črno pa tako, da so vse ugasnjene. Po diskusiji in 
dolgem razmisleku je rekla, da bi sivo dobili tako, da bi prepolovili številke od bele 
barve. Ugotovila je tudi, da so vsi odtenki sive med belo in črno, pomembno je le, da 
so vse tri barve v enaki intenziteti. 
 
Test 2 ji je tudi delno povzročal težave. Svetlenje barv je napovedala pravilno, 
napačna pa je napoved za temno modro barvo, čeprav sva pred testom že govorili o 
odtenkih. Sklepala je iz posvetljene rdeče barve in za temnejšo izbere manjše 
številke ostalih dveh barv (sv. rdeča  rdeča 255, zelena 100, modra 100, temno 
modra  rdeča 50, zelena 50, modra 255). Po preverjanju na zaslonu je videla 
težavo in je takoj sama povedala, da mora dati modro na manj ostali dve barvi pa na 
0. Pri zeleni potem ni imela težav, sem jo pa iz radovednosti vprašala še, kako bi 
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potemnila rumeno barvo. Odgovor je bil pravilen, vzela bi rdečo in zeleno v enaki 
intenziteti a manj kot 255, brez težav pa je povedala tudi, da bi jo posvetlila tako, da 
bi rdeči in zeleni v maksimalni intenziteti dodala še modro. 
 
Pri testu 3 se je zataknilo pri iskanju slike A zato sem ji, ko kljub mojim namigom ni 
našla pravilnega dela slike, ponudila B sliko. V tem primeru je našla pravilen del slike 
brez težav. 
 
5.5.6 Gal 
 

 Pristop k problemu Opombe 

Aktivnost 1 Idejo za reševanje pove 

sama brez pomoči in 

povečavo tudi pravilno 

določi. 

 

Aktivnost 1* V hipu in brez pomoči 

določi pravilno debelino 

lasu. 

 

Aktivnost 2 Pravilno opazi situacijo na 

zaslonu. 

 

Aktivnost 3 Pravilno določi sestavine 

posameznih barv. 

 

 Pravilnost napovedi Opombe 

Test 1 Vse napovedi so pravilne. 

Za napoved svetlo rdeče 

barve porabi več časa. 

Preden napove svetlo 
rdečo barvo o tem 
diskutirava. 

Test 2 Vse napovedi so pravilne. Reši še dodatno nalogo: 

rumena  svetlo rumena 

Test 3 A  

 
K problemu v aktivnosti 1 je pristopil hitro, izmeril je vse potrebne podatke in tudi 
pravilno določil povečavo. Brez opomina je pazil tudi na enake enote. Podobna 
situacija je bila pri aktivnosti 1*, idejo je povedal nemudoma in pravilno določil 
debelino lasu. 
 
Brez težav je izvedel aktivnost 2 in povedal, da na sliki vidi tri barve, kjer koli pogleda. 
Po razlagi o pikslu se je lotil še aktivnosti 3 in pravilno izpolnil tabelo za vse barve. Za 
razliko od drugih učencev je za modro kar sam predvidel, kaj bo videl, po tem ko je 
že preveril rdečo in zeleno barvo. Vprašal me je kateri dve barvi sta cian in magenta. 
Po razlagi številskega zapisa je hitro in brez napake napovedal številke sekundarnih 
barv v tabeli na testu 1. Po diskusiji, a brez mojega sugeriranja in namigov, je 
pravilno napovedal še oranžno ter sivo barvo. Zanimiv dialog se je razvil pri 
formiranju roza barve (svetlo rdeče), ko je učenec sam s poskušanjem, a že z 
dobrimi napovedmi na začetku ugotovil, kako bi jo formiral. V pogovoru sva prišla tudi 
do tega, kako bi posvetlila magento.  
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Test 2 je rešil brezhibno. Ni se zataknilo niti pri potemnitvi. Ko sem videla, da mu 
formiranje barv ni delalo težav, sem preizkusila še, če bi znal posvetliti rumeno barvo, 
ki je sekundarna. Pustila sem mu dovolj časa in je ob glasnemu razmišljanju povedal: 
»Rumena je torej sestavljena iz rdeče in zelene. Če jo hočem posvetlil ji dodam še 
malo modre.« Napisal je številke in tudi v tem primeru je bila napoved pravilna. Po 
končanem reševanju se je začel z mano pogovarjati o formiranju vseh barv. Postavi 
vprašanje o tem ali lahko vsako barvo naredimo na tak način. Že kar sam je začel z 
odgovorom, ki je bil pravilen, a malce površen zato sem mu z veseljem povedala o 
zadevi malo bolj podrobno. 
 
Test 3; pravilno najde del slike v petih sekundah. 
 
5.5.7 Jure 
 

 Pristop k problemu Opombe 

Aktivnost 1 Razmišlja, a idejo za 

reševanje dobi po mojem 

namigu. 

 

Aktivnost 1* Pravilno zbere potrebne 

podatke in določi debelino 

lasu. 

 

Aktivnost 2 Pravilno opazi situacijo na 

zaslonu. 

 

Aktivnost 3 Pravilno določi sestavine 

posameznih barv. 

 

 Pravilnost napovedi Opombe 

Test 1 Napovedi so delne in 

napačne. 

 

Test 2 Napovedi so napačne. Po ponovni razlagi pravilno 

napove številke dodatne 

barve rumena  svetlo 

rumena. 

Test 3 A  

 
Pri aktivnosti 1 je učenec najprej odgovoril, da je povečava 200-kratna. Ko sem ga 
vprašala, kako je prišel do takega odgovora, mi je rekel, da se mu tako zdi na oko. 
Spodbudila sem ga k temu, da naj k problemu pristopi bolj natančno. Na voljo ima 
ravnilo, kalkulator in USB-mikroskop. Odločil se je, da bo izmeril podatke. Malo se je 
zataknilo tudi pri računanju povečave. Velikost povečane  slike je pomnožil z realno 
velikostjo. Na to napako sem ga opozorila in nato je ugotovil, da je potrebno uporabiti 
deljenje.  
 
Pri aktivnosti 1* se je problema zopet lotil 'na oko' in tudi tokrat sem ga spodbudila, 
da naj uporabi pripomočke, ki so na voljo ter natančno določi debelino lasu. Izmeril je 
debelino povečanega lasu, nato pa je povečavo določil po posvetu, saj se je tudi 
tukaj zataknilo pri računanju. Sicer pa je bila ideja za določanje debeline pravilna.  
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Aktivnost 2 je delala manj težav. Pravilno je opazil, kako so sestavljeni različni deli 
zaslona in samostojno je opazil tudi to, da so na nekaterih delih določene barve 
šibkejše, drugje pa intenzivnejše. Ko sem začela razlagati, kaj je videl na zaslonu, je 
z veseljem rekel: »A piksli so to?!« in je povedal, da o tem že nekaj ve. Prosila sem 
ga, če izvede še aktivnost 3 in  pravilno je določil vse barvne sestavine barv v tabeli.  
 
Pozorno je poslušal, ko sem mu razlagala o številskem zapisu osnovnih barv. 
Vključeval se je v pogovor, postavljal je vprašanja in že v naprej je napovedal številke 
določenih barv, preden sem mu dala v reševanje test 1. Ko se je lotil reševanja, me 
je naprej vprašal ali je lahko vsaka od barv 255 ali morajo biti vse skupaj največ 255. 
Kljub obetavnemu začetku pa so bile napovedi vseh sekundarnih barv napačne 
medtem, ko napovedi za oranžno, svetlo rdečo in sivo barvo sploh ni podal. Do 
številk slednjih je prišel šele po diskusiji in samostojnem raziskovanju na zaslonu. 
  
Test 2 je tudi povzročal težave. Opazila sem, da ni znal povezati podatkov, ki jih je od 
mene dobil že pri prejšnjih aktivnostih. Zato sem mu razložila še enkrat in tokrat je 
posvetlitev in potemnitev napovedal pravilno. Odločila sem se, da mu dam še 
dodatno nalogo – posvetlitev rumene barve, to pa je napovedal pravilno. 
 
Pri testu 3 se je reševanja lotil sistematično. Povedal je katere so barve, ki sestavljajo 
sliko A in pravilno označil povečan del na sliki. 
 
Na koncu je učenec povedal še, da je vesel, ker sedaj ve malo več o tej temi saj je o 
zaslonih računalnika in mobitela že prej veliko bral in raziskoval. Zahvalil se je za 
možnost sodelovanja pri moji aktivnosti. 
 

5.6 Splošne opazke 
 
Največ popravkov samega vodenja aktivnosti sem naredila po prvi izkušnji. Videla 
sem, da sem pri razlagi številskega zapisa barvnih komponent piksla preveč 
sugerirala rešitve in tako učenka ni potrebovala samostojnega razmisleka za 
reševanje testa 1. To sem pri ostalih testiranjih popravila. Ker sem imela možnost 
individualnih obravnav, se je zgodilo, da se je dejavnost izpeljala na različne načine. 
Med izvajanjem sem ugotovila, kako pomembno je, da natančno razložim snov in 
jasno podam navodila. Najpogosteje se je težava pokazala pri uvodu v številski zapis 
barvnih komponent piksla. Trije izmed učencev so razumeli, da je lahko vsota vseh 
treh največ 255. Poleg prilagoditve razlage skozi izvajanje eksperimenta, sem pri 
zadnjih dveh učenci uporabila dodaten primer pri testu 2. Pri učencu Galu zato, ker 
sem želela ugotoviti ali bo z enako uspešnostjo rešil tudi težji primer, pri učencu 
Juretu pa sem želela preveriti, če po je ponovni razlagi razumel posvetlitev barv, saj 
je namreč to napačno rešil tako v testu 1 kot v testu 2.  
 
Bolje so reševali posvetlitev barve kot potemnitev pri testu 2. Res je, da so se s  
posvetlitvijo srečali že pri testu 1, a vseeno sem presenečena, da je le eden izmed 
učencev naredil ta miselni preskok, če želimo temnejšo barvo, moramo 'dodati črno' 
torej zmanjšati intenziteto. Pri ostalih se je pojavilo to, da so sklepali takole: Če za 
posvetlitev osnovne barve uporabim ostali dve v enaki intenziteti in visoko številko, 
moram za potemnitev prav tako uporabiti ostali dve barvi v enaki intenziteti a z 
manjšo številko. 
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5.7 Primerjava učencev 
 
Aktivnost 1, določiti povečavo mikroskopa, so rešili vsi učenci. Ena učenka je 
potrebovala sugerirano rešitev, a je izračunala povečavo, trije učenci so jo pravilno 
izračunali po namigu, trije pa niso potrebovali moje pomoči. Aktivnost 1* je izvajalo le 
5 učencev, dve izmed njih sta določili debelino lasu z manjšim namigom, trije pa brez 
moje pomoči. 
 
Najbolje so izvedli aktivnost 2, vsi so na zaslonu opazili, da je sestavljen iz treh 
različnih barv, štirje izmed njih so celo zapisali, da so te barve na nekaterih delih 
svetlejše, na nekaterih pa temnejše. 
 
Aktivnost 3 so vsi izvedli pravilno. Ni presenetljivo, saj gre zgolj za natančno 
opazovanje različnih barv na ekranu. 
 
Večje razlike se pojavijo pri testih. Pri testu 1 sta dva učenca pravilno napovedala 
številke za vse barve. Kot sem že zgoraj napisala, je učenka Maria pravilno rešila, 
ker sem preveč podrobno podala razlago tvorjenja barv in sem v razlagi sugerirala 
rešitve. To upravičeno domnevam, ker se je pri testu 2 pokazalo, da ni jasnega 
razumevanja. Drugačna situacija je pri Galu, ki je prav tako podal pravilne vse 
napovedi. Tukaj lahko govorimo o razumevanju, kar vidimo iz razlage, ki jo je ponudil 
ob reševanju testa. Prisotno je aktivno logično sklepanje. Dve učenki sta pravilno 
napovedali številke sekundarnih barv, ostale barve po samostojnem raziskovanju. 
Ena učenka pravilno napove sekundarne barve, oranžno in svetlo modro po 
raziskovanju, sive ne zna formirati niti takrat. Dva učenca pa vse barve pravilno 
napovesta šele po samostojnem raziskovanju zaslona. 
 
Test 2 se izkaže za delno težkega. Sestavljen je iz dveh delov, v prvem delu je 
potrebno osnovno barvo potemniti, v drugem posvetliti. Rezultati so precej različni. 
Le en učenec nalogo v celoti reši pravilno. Trije učenci so pravilno napovedali 
posvetlitev barve, potemnitev pa šele po raziskovanju. Ena učenka je taka, ki je oba 
dela rešila po raziskovanju, eden pa je tak, ki ni uspel pravilno napisati številk niti po 
raziskovanju. Ne preseneča, da so imeli manj težav s posvetlitvijo, ker je bila takšna 
naloga že pri testu 1, vseeno pa je zanimivo, da imajo toliko težav s potemnitvijo, ki je 
pravzaprav le 'mešanica dotične barve in črne' o kateri pa smo z učenci razglabljali, 
da jo dobimo z odsotnostjo svetlobe, torej z zmanjšanjem intenzitete. Izstopa ena 
učenka, ki je pravilno napovedala potemnitev, napačno pa posvetlitev.  
 
Pri testu 3 se je lepo pokazalo logično sklepanje in pridobljeno znanje. Trije učenci 
pravilno določili povečan del pri sliki A, dva pri sliki B ena učenka pa pri sliki C. 
 

5.8 Ugotovitve 
 
Vse rešene delovne liste sem najprej dosledno prepisala v elektronsko obliko. 
Preden sem začela z analiziranjem sem določila kriterije za vsako aktivnost in test, 
kar je razvidno iz tabele 1 v poglavju 5.4.  
 
Bistvena stvar, ki sem jo ugotovila med analizo odgovorov, je ta, da je aktivnost 
primerna za to starostno skupino, ki sem jo testirala. Menim, da dejavnosti niso 
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pretežke. Predvidevam, da bi lahko dejavnost brez težav izvajali tudi pri starejših 
osnovnošolcih ali celo pri srednješolcih. Za mlajše otroke ne morem trditi, potrebno bi 
bilo dejavnost preizkusiti pri njih. 
 
Nujno je, da učenca skozi raziskovanje vodi učitelj in mu pomaga z razlagami pojmov 
in snovi, ki jih še ne pozna, a so nujna za samo raziskovanje.  
 
Ugotovila sem tudi, da pri vzorcu učencev s katerimi sem delala, identifikacija 
nadarjenosti  ne igra pomembne vloge pri razumevanju barvne matematike in pri 
hitrosti iskanja rešitve. 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Naravoslovje pri pouku, natančneje fizika, se že predolgo osredotoča zgolj na teorijo. 
Skozi svoje izkušnje in pogovore z mentorji na praksi sem ugotovila, da je tudi to 
eden od razlogov, da je fizika tisti predmet, ki se učencem zdi težak oziroma 
dolgočasen. V resnici pa je ravno fizika tisti predmet, ki obravnava najbolj osnovne 
vidike, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju. Pouk fizike pa tega ni vešč 
pokazati. Veselim se vse večje težnje k temu, da pouk z raziskovanjem vključimo v 
šolski kurikulum.  
 
Eden od ciljev oblikovanja aktivnosti, s katero sem se ukvarjala v svoji magistrski 
nalogi, je tudi ta, da lahko učitelji dejavnosti uporabijo pri pouku. Lahko jih uporabijo 
kot dodatno delo, kot pripomoček za primerjanje ali razlikovanje učencev med sabo 
ali pa celotno aktivnost uporabijo pri različnih krožki s primerno vsebino in s tem 
učenci pridobijo dodatno znanje.  
 
Aktivnost bi lahko bila uporabljena tudi v raziskovalnih škatlah (učni pripomoček za 
učenje naravoslovja) le da bi bilo potrebno spremljajočo razlago in navodila, ki jih 
izvede učitelj, napisati v obliki kartic. 
 
Po osebni refleksiji in analizi videoposnetkov sem v aktivnost uvedla nekaj 
sprememb. Najpomembnejše se mi je zdelo, da je razlaga, ki spremlja izvajanje 
aktivnosti, korektna in primerna učenčevi starosti hkrati pa ne preveč sugestivna, saj 
njen namen ni pripeljati učenca do rešitve. Do tega mora priti sam. Ko sem preverjala 
predznanje učencev o zaslonu sem ugotovila, da nekaj o tem ve le en učenec. O 
barvni matematiki pa ni še nihče slišal. Učenec, ki je nekaj vedel o sestavi zaslona, je 
teste reševal slabo v primerjavi s svojimi vrstniki. Za vzorec torej lahko rečem, da 
predznanje ne vpliva na reševanje dejavnosti. Bolj pozitivne ugotovitve je prinesel 
test 3, kjer so učenci uporabljali svoje novo pridobljeno znanje. Prepoznati so morali 
dele slike iz njene povečave. Štirje izmed učencev so to opravili že v prvem poskusu 
(A) in to tudi utemeljili z barvno matematiko.  
 
Naslednji vidik je nadarjenost. Kljub temu, da je nadarjenost tema o kateri se govori 
vedno več, sem skozi raziskovanje in pogovore s pedagogi ugotovila, da je ta tema v 
resnici precej občutljiva. Težko je postaviti jasne meje in kriterije. Čeprav sem svojo 
raziskavo v magistrski nalogi začela izvajati ravno z namenom identificiranja 
nadarjenosti, se je kaj kmalu pokazalo, da aktivnost bolj stremi v smer učenja z 
raziskovanjem. Vsekakor jo lahko s pridom uporabimo v razredu za razlikovanje 
učencev med seboj.  
 
Aktivnost je uporabna tudi zato, ker od učenca ne zahteva predznanja, sestavljena 
pa je tako, da pokaže hitrost logičnega sklepanja, kar privede do tega, da je 
uporabna v različnih okoljih. 
 
Izkazalo se je, da je aktivnost uporabna za raziskovanje pri pouku. Potrebno je 
seveda le, da so na voljo pripomočki. Z dejavnostmi, ki sem jih pripravila lahko 
dobimo vpogled v otrokovo logično sklepanje. Iz svojih izkušenj menim, da je 
dejavnost primerna za individualno obravnavo, z manjšimi popravki in dopolnitvami 
pa b bila lahko primerna tudi za delo v razredu pri pouku. Učencem, ki so pri 
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raziskavi sodelovali, se je aktivnost zdela zanimiva, dva izmed njih sta posebej 
poudarila, da sta vesela, ker sta se naučila nekaj novega. Razlike, ki so se pojavile 
med učenci, čeprav so načeloma vsi učno uspešnejši, pa kažejo na to, da je smiseln 
pripomoček za razlikovanje učencev glede nadarjenosti na naravoslovnem področju. 
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8. PRILOGE 
8.1 Delovni list v slovenskem jeziku 
 
Aktivnost 1 
 
Najprej ti bom predstavila delovanje USB-mikroskopa. 
Sedaj veš, kako deluje mikroskop. Sedaj pa razmisli, kolikšna je povečava 
mikroskopa? 
 
Opiši, kako si jo določil: 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Aktivnost 1* 
 
Kako debel je tvoj las? 
___________________________________________________________________ 
 
Aktivnost 2 
 
Opazuj sliko na PowerPoint predstavitvi številka 2. Z USB-mikroskopom povečaj sliko 
na različnih delih. Kaj lahko opaziš pri povečavah? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
To kar si lahko opazil, imenujemo pixel ali po slovensko slikovni element. Gre za 
najmanjšo enoto slike, ki se jo lahko prebere ali nariše. Zaradi uveljavljenega izraza 
in krajše oblike, bomo v dejavnostih uporabljali kar besedo pixel. 
 
Aktivnost 3 
Poglej si še enkrat naključen del slike, ki si jo opazoval pri aktivnosti 2 nato pa še 
posamezne barve na naslednjem slajdu ter v tabeli z X označi katere od treh barvnih 
sestavin pixla se prižgejo pri posamezni barvi. 
 

Barva R G B 

Slika    

Rdeča    

Modra    

Zelena    

Rumena    

Magenta    

Cian    
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Aktivnost 4 
 
Sedaj se boš pa naučil še podrobnosti o barvnih sestavinah, ki jih izrazimo v 
številkah. 
Oglej si številski zapis treh naključnih barv. 
(Test 1) 
Napovej in v tabelo vpiši kakšen bo številski zapis posameznih barvnih sestavin 
piksla za barve navedene v tabeli. Svoje napovedi vpiši v prvi stolpec. 

Barva R G B 

Rumena       

Magenta       

Cian       

Oranžna        

Svetlo roza       

Siva       

 

Sedaj pa v preveri svoje napovedi in v drugi stolpec vpiši pravilne številke. Koliko si 
jih pravilno uganil? 
 
Test 2 
Razloži, kako bi s spreminjanjem številk spremenil osnovne barve. 
 
Modra  temno modra 

 R G B 

Modra 

 

   

Napoved – 

temno m. 

   

Preveritev – 

temno m. 

   

 
Zelena  svetlo zelena 

 R G B 

Zelena 

 

   

Napoved – 

sv. zelena 

   

Preveritev – 

sv. zelena 

   

 

Test 3 

Na plastificiranih lističih, ki jih imaš pred sabo, je z USB-mikroskopom povečan del 

slike, ki jo vidiš na slajdu št. __. Na zaslonu pokaži, kateri del je povečan? 
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8.2 Delovni list v portugalskem jeziku 

 

Actividade1 

 

Primeiro, vou apresentar o funcionamento do microscópio USB. 

 

Agora você sabe como funciona o microscópio. Agora diz qual é a  ampliação do 

microscópio? 

Descreva como você  determinou a  ampliação : 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

Actividade 1* 

 

Qual é a espessura do seu cabelo? 

___________________________________________________________________ 

 

Actividad  2 

 

Observe a imagem  número 2 em PowerPoint. Ampliar a imagem em partes 

diferentes. O que você pode ver na ampliação? 
 

___________________________________________________________________ 

 

O que você pode perceber é chamado um pixel. É a menor unidade de uma imagem 

que pode ser lida ou pintada. 
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Actividad 3 

 

Olhe novamente uma parte da imagem que você observou na Atividade 2  

em seguida, cada cor na PowerPoint do número 3. Na Tabela indica com X um dos 

três componentes iluminados de cada cor de um pixel. 

 

Cor R G B 

Imagem    

Vermelho    

Azul    

Verde    

Amarelo    

Magenta    

Ciano    

 

Actividad 4 

 

Agora você vai aprender sobre detalhes dos componentes de cor que se expressa 

em números de 0 a 255. 

 

Test 1 

Ver registro numérico de três cores aleatórias. 

Prediza e indica na tabela qual será o registro numerico pra cada um dos três 

componentes de um pixel de cores na tabela. Introduza as suas previsões na 

primeira coluna. 

 

Cor R G B 

Amarelo       

Magenta       

Ciano       

Laranja       

Azul claro       

Cinza       

 

 

Agora testar suas previsões e na segunda coluna escreva os números corretos. 

Quantas ter adivinhado pelo menos o número aproximada? 
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Test 2 

Explica como podes  mudar com os números alterados a cor básica. 

  

   Azul  azul escuro 

 

 R G B 

Azul 

 

   

Napoved – 

azul escuro 

   

Numeros 

corretos – 

azul escuro 

   

  

 

Verde  verde claro 

 

 R G B 

Verde 

 

   

previsão – 

verde claro 

   

Numeros 

corretos – 

verde claro 

   

 

 

Test 3 

Você vai receber partes de imagem, ampliado com USB – microscope. Mostra que 

parte de imagem  aumentou? 
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8.3 Povečani deli slike 

Spodnje slike so dobili učenci eno za drugo, dokler niso odkrili pravilne rešitve. Če je 

učenec ugotovil že pri sliki A, je tam končal, sicer je nadaljeval s sliko B itd. Pred 

seboj so imeli tudi sliko v realni velikosti in nanjo so morali označiti, kateri del je 

povečan. Slika B je zavestno narejena okrogla, saj sugerira, da lahko vse slike tudi 

obračamo ter tako pridemo do pravilne rešitve. 
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8.4 Fotografije izvajanja dejavnosti 
 

 

 

 

 


