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I 

POVZETEK 
 

Izhodišče magistrskega dela je usmerjeno v doprinos razvijanja tehniške inovativnosti pri 

učencih na razredni stopnji preko induktivnih metod poučevanja, in sicer na primeru modela 

jadralnega letala. V delu so podana strokovna izhodišča o modelih jadralnih letal za učence 2. 

razreda na podlagi katerih smo določili tudi primerni mrežni model jadralnega letala in 

modelni model jadralnega letala. Nedavno predlagani učni model za razvijanje tehniške 

inovativnosti učencev na razredni stopnji smo izvedli v praksi. Po učnem modelu smo izdelali 

učni pripravi na temo izdelovanja izdelka – model jadralnega letala – v sklopu pouka pri 

obveznem osnovnošolskem predmetu spoznavanja okolja v 2. razredu za kontrolno in 

eksperimentalno skupino. Kontrolna skupina je bila deležna strategije poučevanja s 

tradicionalno obliko, eksperimentalna skupina pa skladno z učnim modelom prevladujoče 

aktivne oblike strategij, izmed katerih je prevladovala strategija poizvedovalnega učenja. Z 

izdelavo izdelka v razredu z različnim načinom izvedbe smo ugotavljali, v katerem primeru 

izkazujejo učenci višjo stopnjo tehniške inovativnosti. Empirični preizkus je obsegal štirih 

oddelke 2. razredov na eni izmed osnovnih šol. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so pri 

pisanju testov višjo stopnjo znanja izkazovali učenci kontrolne skupine, pri kateri se je 

izvajalo klasično poučevanje. Višjo stopnjo tehniške inovativnosti so dosegli učenci 

eksperimentalne skupine, ki je bila deležna poizvedovalnega učenja. Ti učenci so zaradi manj 

vodenega in usmerjenega pouka razmišljali širše in dosegli višjo stopnjo samostojnega dela. 

Razvidno je tudi, da z induktivnimi metodami razvijemo poleg višje stopnje tehniške 

inovativnosti tudi višjo stopnjo kritičnega razmišljanja. Predlagani učni model za razvijanje 

tehniške inovativnosti je pokazal, da obstajajo razlike med spoloma. Uspešnejši so bili učenci. 

Učenci so zaznavno bolj vajeni klasičnega poučevanja kot novega načina izvajanja učne ure, 

ki smo se ga poslužili pri eksperimentalni skupini, saj le-ta zahteva višjo stopnjo 

samostojnega dela. 

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

tehniško izobraževanje, tehniška inovativnost, učni model, razredna stopnja, spoznavanje 

okolja, klasično poučevanje, induktivno učenje, model jadralnega letala



II 

Developing Technical Innovativeness of Primary 

School Students Using a Glider Model 
 

ABSTRACT 

 

The basis of the master's thesis relates to contribution towards developing technical 

innovation of pupils at primary level through methods of inductive teaching with an example 

of a model glider. The recently suggested teaching model for developing pupils' technical 

innovation was put into practice. We made two lesson plans, one for the control group and the 

other for the experimental group, in accordance with the teaching model on the topic of 

creating a product – a model glider in the second grade during a lesson of compulsory subject 

in primary school called nature study. The control group was taught according to a traditional 

strategy, whereas the experimental one was taught in accordance with a teaching model where 

active forms of strategies were more common, especially the strategy of inquiry-based 

learning. While creating a product in the class with different approaches of teaching, we were 

observing in which case the pupils displayed a higher degree of technical innovation. The 

empirical experiment included four sections of the second grade at a primary school. The 

results of the research show that the knowledge of pupils from control group, who were taught 

traditionally, has improved better on a test. However, pupils from experimental group, where 

inquiry-based learning was performed, have reached a higher degree of innovation. Pupils 

from experimental group have reached a higher degree of innovation because the work during 

the lessons was less guided and directed. They could broaden their thinking and reach a 

higher degree of independent work. It is also evident that the methods of inductive teaching 

do not only develop a higher degree of technical innovation, but also a higher degree of 

critical thinking. In the master’s thesis, we determined the required technical basis of the 

gliders’ models  for pupils in the second grade.  We also determined the appropriate network 

model of a glider and a model of a model glider. The suggested teaching model for 

developing technical innovation has shown differences between genders. Boys were more 

successful. Pupils are used to perceive traditional teaching better than the new ways of 

performing a lesson in the experimental group which demands a higher degree of independent 

work.  
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1 UVOD 

 

Inovativnost lahko definiramo kot izboljšanje oz. izpopolnitev ali uvedbo nečesa novega 

[1] in je ključna za gospodarski napredek. V Evropski uniji je inovativnost ena ključnih 

kompetenc za tehnološki razvoj. Slovenija je glede na stopnjo spodbujanja tehnološkega 

razvoja in inovativnosti v primerjavi z ostalimi evropskimi državami na lestvici 

konkurenčnosti relativno nizko [2]. Med mnogimi institucijami, ki v Sloveniji 

spodbujajo tehnološki razvoj in inovativnost, je tudi Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport [2]. Evropska unija si v zadnjih 50 letih preko različnih projektov 

prizadeva za izboljšanje učinkovitosti inovacijskega procesa [3]. Projekti so bili že 

zasnovani za srednješolsko in visokošolsko izobraževanje [3]. Tehnološki razvoj in 

inovativnost je smiselno spodbujati že na stopnji osnovnošolskega izobraževanja. 

Učence lahko spoznavamo in uvajamo v tehniško inovativnost v sklopu obveznih 

predmetov spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika ter tehnika in tehnologija. 

Tehnološki razvoj in inovativnost lahko pri učencih spodbujamo preko reševanja 

problemov z izdelovanjem izdelkov.  

 

V osnovnošolskem izobraževanju se spodbuja ustvarjalnost [4]. Med učitelji je pojem 

ustvarjalnost dobro poznan. Razpoložljive so številne metode za njegovo razvijanje, 

zato se ga pogosto izvaja tudi pri tehniškem izobraževanju. Pojma ustvarjalnost in 

tehniška inovativnost sta med seboj povezana, a imata različen pomen. Pri ustvarjalnost i 

gre za izražanje idej, pogosto čustveno navezanih (likovni pouk). Učenci preko 

ustvarjanja rešujejo probleme. Ustvarjalne rešitve nimajo pogojev za doseganje 

funkcionalnosti ob hkratni optimizaciji in racionalizaciji, kar je ključno za doseganje 

tehniške inovativnosti. Pri inovativnosti je bistvenega pomena zmožnost preoblikovanja 

že obstoječega izdelka v nekaj novega, koristnejšega, medtem ko gre pri ustvarjalnosti 

le za reševanje postavljenega problema, ustvarjanje neke nove rešitve [4]. O 

inovativnosti govorimo takrat, ko ustvarjalne ideje iz glave prenesemo v dejanje, 

natančneje izdelek, ki bo predstavljal nekaj novega, novo tehnologijo oz. nov produkt 

[5]. Inovativnost je novost, ki prinaša korist [4]. 

 

V 21. stoletju je v šolskem sistemu poudarek na razvijanju kritičnega mišljenja učencev 

(odkrivanje novih informacij, ustvarjanje lastnih vprašanj idr.), ustvarjalnosti, 
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inovativnosti in timskega dela. Želja in cilj sta, da bi učenci pridobljeno znanje v šoli 

znali samostojno ovrednotiti in ga prenesti ter uporabiti v drugih življenjskih situacijah. 

Učenci morajo tako pridobljeno znanje poglobiti, razviti nove ideje in kritično 

ovrednotiti pridobljene informacije. S takim načinom dela bi dosegli višje stopnje 

mišljenja [19]. Te želje in cilje lahko uresničimo z vpeljavo in uporabo induktivnih 

metod poučevanja (poizvedovalno učenje, učenje z odkrivanjem, projektno učenje, 

problemsko učenje idr.) [20]. V učnem procesu sta še vedno potrebna usmerjanje in 

vodenje. Glede optimalne stopnje usmerjanja učencev pa si stroka še ni enotna. Na eni 

strani so zagovorniki popolnega usmerjanja v učnem procesu (klasično poučevanje), na 

drugi strani pa so konstruktivisti (induktivno učenje). Slednji zagovarjajo delno 

usmerjanje oz. usmerjanje takrat, ko učenec ni sposoben samostojno rešiti problema, 

izziva [21]. Nekateri strokovnjaki trdijo, da je uporaba kombinacij različnih metod 

učinkovitejša [22]. Poleg klasičnih metod poučevanja (delovna naloga, metoda 

demonstracije, metoda razlage idr.) se vsako leto v slovenskih šolah vse več uporabljajo 

induktivne metode poučevanja. Največkrat se pojavita projektno učno delo in 

problemsko učenje, delno tudi poizvedovalno učenje (inquiry based learning). 

Načrtovanje in izvedba aktivnejših metod sta časovno potratnejša kot pri metodah 

klasičnega poučevanja.  

 

Za osnovnošolsko tehniško izobraževanje je didaktično priporočilo (učni načrti) 

vpeljevanje projektnega učnega dela zaradi najbolj neposredne navezave na končni 

izdelek (produkt učenja) [35–37]. Časovno potratna izvedba in napačna interpretacija 

metode se izrazita v oddaljevanju od primarnega cilja te metode (pot do produkta).  

Bistvene faze (ki so hkrati tudi časovno najbolj potratne) se izpuščajo, kar izrodi 

problemski vidik, zato se metoda tipično prelevi v delovno nalogo. Metode, ki razvijajo 

kritično mišljenje, kot je poizvedovalno učenje, v našem šolskem sistemu že obstajajo. 

Prav tako v tem času poteka projekt za vrtce in osnovne šole, katerega cilj je razvijanje 

kritičnega mišljenja in pismenosti [38]. V ta projekt nista vključeni tehnološka 

pismenost in tehniška inovativnost. Iz nedavnih raziskav je bilo ugotovljeno, da učenci 

preko vodenega odkrivanja dosegajo boljše rezultate kot učenci, ki znanje pridobijo 

preko odprtega odkrivanja [22]. V letu 2016 se je zaključil mednarodni projekt Chain 

reaction [17], s katerim se je na področju tehnike in tehnologije vpeljevalo 

poizvedovalno učenje (inquiry based learning). Pri delu z metodo poizvedovalnega 

učenja učenci o problemu razmišljajo odprto, učitelj pa jih po potrebi usmerja ter 
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spodbuja in napeljuje v nadaljnje razmišljanje [39]. Slednje bo izhodišče magistrskega 

dela, ki bo usmerjeno v doprinos razvijanja tehniške inovativnosti pri učencih na 

razredni stopnji. 

 

Na področju tehniškega izobraževanja na razredni stopnji še ne obstajajo učni modeli, s 

katerimi bi učence ciljno usmerjali v doseganje tehniške inovativnosti. V magistrskem 

delu smo se osredotočili na zasnovo učnega modela za usmerjanje učencev na razredni 

stopnji v tehniško inovativnost. Z zasnovanim učnim modelom želimo aktivirati kritično 

mišljenje za spodbujanje preseganja funkcionalnosti izdelkov kot produkt inovativnega 

procesa. Naše izhodišče so induktivne metode poučevanja, preko katerih razvijamo 

kritično mišljenje, s tem produktiven proces in posledično tehniško inovativnost. 

Stopnjo doseganja izkazane tehniške inovativnosti učencev smo primerjali preko 

klasičnega poučevanja in uporabe predlaganega modela učenja. Obravnavano tematiko 

smo izvedli v okviru pouka pri predmetu SPO v drugem razredu. 

 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

V slovenskem šolskem prostoru se pri poučevanju tehnike v sklopu predmeta SPO 

večinoma uporabljajo metode klasičnega poučevanja (delovna naloga, metoda 

demonstracije, metoda razlage …) [16-23]. Od induktivnih metod pa se največkrat 

pojavita projektno učno delo in problemsko učenje. Učitelji za načrtovanje in izvedbo 

induktivnih metod porabijo mnogo več časa kot za metode klasičnega poučevanja. 

Glavni razlog za vpeljavo metode projektnega učnega dela v slovenski učni prostor je 

končni izdelek (produkt učenja). Zaradi časovne stiske in napačne interpretacije celotne 

metode se mnogokrat oddaljujejo od končnega cilja te metode. Učenci izdelajo izdelek, 

vendar ne po vseh korakih in fazah metode. Mnogokrat pride do kombinacije klasične 

metode poučevanja in induktivne metode, zato so izpuščene pomembne faze induktivne 

metode (skiciranje …). Z izpuščanjem pomembnih faz se izgublja problemski vidik 

metode, ki učence zavira pri razvoju ustvarjalnosti in inovativnosti. Z uporabo metode 

poizvedovalnega učenja pri učencih spodbujamo razvoj in uporabo inovativnosti ter 

dosegamo višje taksonomske stopnje znanja. Z uporabo te metode se pri učencih 

spodbuja tudi sodelovanje, kritično razmišljanje in vrednotenje. Tudi časovno ni zelo 



 4 

potratna. V magistrskem delu se bomo osredotočili na spodbujanje inovativnosti pri 

učencih preko klasičnega poučevanja in poizvedovalnega učenja. 
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1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 
 

V magistrskem delu smo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja (RV1–RV3) 

ter dosegli naslednje cilje (C1–C3): 

 

RV1: Ali uporaba induktivne metode poučevanja (poizvedovalno učenje) razvija 

kritično mišljenje za izbrano tematiko (izdelovanje modela jadralnega letala)? 

 

RV2:  S katerim načinom poučevanja, klasičnim ali predlaganim učnim modelom, 

izkazujejo učenci višjo stopnjo tehniške inovativnosti? 

 

RV3:  Ali izkazuje predlagani učni model za razvijanje tehniške inovativnosti učencev 

razlike med spoloma?  

 

C1: Določitev potrebnih strokovnih izhodišč o modelih jadralnih letal za učence 2. 

razreda. 

 

C2: Določitev primernega mrežnega modela jadralnega letala in modelnega modela 

jadralnega letala. 

 

C3: Predlog učnega modela za razvijanje tehniške inovativnosti za model jadralnega 

letala. 

 

1.3 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 

 

Magistrsko delo vključuje kavzalno eksperimentalno metodo. Izvedli smo raziskavo, v 

kateri smo primerjali učinkovitost usmerjanja v tehniško inovativnost s klasičnim 

poučevanjem (kontrolna skupina) in induktivno zasnovanim učnim modelom 

(eksperimentalna skupina). Raziskovalni pristop je kvantitativen, saj smo dobljene 

rezultate raziskave ovrednotili in interpretirali. 
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1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

 

V drugem poglavju opisujemo tehniško inovativnost v osnovni šoli. Osredotočimo se 

tudi na kompetence, ki naj bi jih učenci v času osnovnošolskega izobraževanja dosegli, 

ter ugotavljamo, kam je usmerjeno tehniško izobraževanje. Predstavljen je tudi 

10-stopenjski učni model, ki je bil zasnovam in preizkušen na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani.  

 

Za lažje razumevanje empiričnega dela magistrskega dela v tretjem poglavju 

predstavimo teorijo letal, zakonitosti letenja in sestavne dele jadralnega letala. 

  

V četrtem poglavju  je predstavljena analiza obstoječega stanja. Najprej se navežemo na 

učni načrt, nato pa vse skupaj povežemo s pregledom veljavnih učenikov, delovnih 

zvezkov in zbirk gradiv za 2. razred devetletne osnovne šole. V zaključku tega poglavja  

predstavimo potek kliničnih vaj, ki so bile izvedene s študenti četrtih letnikov (smer 

Razredni pouk) Pedagoške fakultete v Ljubljani, in analizo rezultatov. 

 

V petem poglavju podamo primera dveh učnih priprav za kontrolno in eksperimentalno 

skupino, za klasično poučevanje in poizvedovalno učenje. 

 

Šesto poglavje je hkrati tudi osrednji del magistrskega dela, tj. empirični del 

magistrskega dela. V tem poglavju se osredotočimo na izvedeno raziskavo ter dobljene 

rezultate. Sprva opišemo vzorec in predstavimo rezultate glede funkcionalnosti modelov 

jadralnih letal in stopnje tehniške inovativnosti ter rezultate v doseženem znanju.  

 

Sedmo poglavje je namenjeno diskusiji. Predstavimo, v kolikšni meri smo dosegli 

zastavljene raziskovalne cilje (C1–C3) in odgovorili na zastavljena  raziskovalna 

vprašanja (RV1–RV3).  

 

Zaključek magistrskega dela je osmo poglavje, kjer je zapisan sklep. Podamo tudi 

vprašanja, ki so v času pisanja magistrskega dela ostala odprta, neraziskana.  
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2 TEHNIŠKA INOVATIVNOST V OSNOVNI ŠOLI 

 

Učenci se v času osnovnošolskega izobraževanja s tehniko srečajo pri različnih 

obveznih predmetih. V prvem triletju pri predmetu spoznavanje okolja [35], v 4. in 5. 

razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika [36] ter pri predmetu tehnika in 

tehnologija [37], ki je se izvaja od 6. do 8. razreda devetletne osnovne šole. Glede na 

ponudbo posameznih šol se učenci s tehniškimi vsebinami srečajo tudi v okviru izbirnih 

predmetov. Učenci si lahko izberejo neobvezne izbire predmete že v 4. in 5. razredu, od 

7. do 9. razreda pa imajo obvezne izbirne predmete. Seznam neobveznih in obveznih 

izbirnih predmetov je predpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Neobvezni izbirni predmet za učence od 4. do 6. razreda je tehnika.  

 

2.1 SMERNICE TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA V OŠ 

 

V zadnjih letih šolski izobraževalni sistemi tako v Evropi kot tudi drugod po svetu 

doživljajo velike spremembe. Po besedah Aberška [24] naj bi se razvoj potrebnih znanj 

razvijal od temeljnih od aplikativnih znanj. Posledično bi se razvijale tudi kompetence, 

ki jih potrebujemo za vseživljenjsko znanje ter usvajanje višjih kognitivnih znanj. 

Zaradi zmanjšanega interesa po tehničnih in naravoslovnih znanjih je najprej potrebno 

že usvojeno naravoslovno znanje povezati z razvijanjem tehniških zmožnosti. Cilje, 

vsebine in dejavnosti, zapisane v kurikulumu, usmerjamo tako, da hkrati razvijamo tudi 

kompetenco »naučiti se učiti«. Spremembe, ki se vnašajo v tehniško-naravoslovno 

izobraževanje, bi morale biti usmerjene k temu, da bi kurikulum postal prilagodljiv 

potrebam trga delovne sile [24]. Avtor poudari [24], da trenutne kompetence, ki so 

produkt našega šolskega sistema, niso to, kar potrebuje gospodarstvo v prihodnosti.  

 

V 21. stoletju pridobljene kompetence poudarjajo sposobnost komuniciranja, kritičnega 

razmišljanja, reprodukcije velike količine informacij, ustvarjalnosti, sodelovanja v timu 

in vztrajnosti. Od otrok/ljudi se pričakuje, da pridobljeno znanje prenesejo v nov 

kontekst, v nove situacije in tako uporabijo višje kognitivne procesne stopnje znanja in 

razmišljanja [19]. Višje stopnje kognitivnega razmišljanja naj bi pokazale, ali je otrok 

sposoben sklepati bistven pomen informacij iz konteksta, prenesti naučeno v nov 
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kontekst in sinteze informacij, tj. iz različnih virov združiti in razbrati ustrezne 

informacije, ki so pomembne za razrešitev določenega problema [25]. 

 

Osredotočimo se na tehniško izobraževanje prvih petih razredov devetletne osnovne 

šole pri nas. Skozi leta (1983, 1999, 2011) so se učni načrti za SPO in NIT spreminjali. 

Spremenili so se cilji in poimenovanje predmetov. Predmet SPO se izvaja od prvega do 

tretjega razreda devetletne osnovne šole, predmet spoznavanje narave in družbe se je 

izvajal od prvega do tretjega razreda osemletne osnovne šole. Predmetu SPO je od 

prvega do tretjega razredu namenjeno enako število ur, in sicer 105. Število ur, ki so 

namenjene tehniškemu izobraževanju v sklopu SPO ni točno določeno [11]. Uvedba 

devetletne osnovne šole je prinesla spremembe tudi pri NIT. V osemletni osnovni šoli 

se je v četrtem in petem razredu izvajal predmet spoznavanje narave po dve uri 

tedensko, kar je skupaj na letni ravni naneslo 70 ur. Predmetu NIT pa je v četrtem in 

petem razredu namenjenih 105 ur. Prenova učnega načrta za TIT je prinesla novost v 

obliki tehniških dni, ki so razporejeni čez vseh devet let šolanja. Pomembni so zato, ker 

so učenci veliko bolj aktivni in motivirani. Preko TD pa lahko učenci znanje iz SPO 

med seboj povežejo ter tako razvijejo različne sposobnosti ter zmožnost samostojnega 

reševanja problemov [27]. 

  

2.2 TEHNIŠKA INOVATIVNOST 

 

V osnovnošolskem izobraževanju se pri mnogih predmetih, še posebej pri likovnem 

pouku, spodbuja ustvarjalnost [19]. Učiteljem je pojem ustvarjalnost dobro poznan. 

Pojma ustvarjalnost in tehniška inovativnost sta sicer med seboj povezana, a imata 

različen pomen in namen. Pri ustvarjalnosti gre za izražanje idej, pogosto čustveno 

navezanih (likovni pouk). Učenci preko ustvarjanja rešujejo probleme. Ustvarjalne 

rešitve nimajo pogojev za doseganje funkcionalnosti ob hkratni optimizaciji in 

racionalizaciji, kar je ključno za doseganje tehniške inovativnosti. Pri inovativnosti je 

bistvenega pomena zmožnost preoblikovanja že obstoječega izdelka v nekaj novega, 

koristnejšega, medtem ko gre pri ustvarjalnosti le za reševanje postavljenega problema, 

ustvarjanje neke nove, v splošnem hipotetične rešitve [19]. O inovativnosti govorimo 

takrat, ko ustvarjalne ideje iz glave prenesemo v dejanje, natančneje izdelek, ki bo 

predstavljal nekaj novega, novo tehnologijo oz. nov produkt [20]. Inovativnost je 
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novost, ki prinaša korist na trg, ki jo trg tudi prepozna in sprejme [19]. Dejavnost, ki 

spodbuja inovativnost, imenujemo inoviranje [19]. 

 

Inovativnost lahko definiramo kot izboljšanje oz. izpopolnitev ali uvedbo nečesa novega 

[16] in je ključna za gospodarski napredek. V Evropski uniji je inovativnost ena 

ključnih kompetenc za tehnološki razvoj. Slovenija je glede na stopnjo spodbujanja 

tehnološkega razvoja in inovativnosti v primerjavi z ostalimi evropskimi državami na 

lestvici konkurenčnosti relativno nizko [17]. Med mnogimi institucijami, ki v Sloveniji 

spodbujajo tehnološki razvoj in inovativnost, je tudi Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport [17]. Evropska unija si v zadnjih 50 letih preko različnih projektov 

prizadeva za izboljšanje učinkovitosti inovacijskega procesa [18]. Projekti so bili že 

zasnovani za srednješolsko in visokošolsko izobraževanje [18]. Tehnološki razvoj in 

inovativnost bi bilo smiselno spodbujati že na razredni stopnji osnovnošolskega 

izobraževanja. Učence bi lahko spoznavali in uvajali v tehniško inovativnost v sklopu 

obveznih predmetov spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika ter tehnika in 

tehnologija. Tehnološki razvoj in inovativnost lahko pri učencih spodbujamo preko 

reševanja problemov z izdelovanjem izdelkov. V pregledani literaturi o spodbujanju 

tehnološkega razvoja in inovativnosti na razredni stopnji ni bilo mogoče najti nobenih 

objav. 

 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so v okviru pilotnega projekta IKT v pedagoških 

študijskih programih UL izvedli del kliničnih vaj in predavanj, s katerimi so želeli 

bodoče učitelje razrednega pouka spodbuditi k inovativnemu in kritičnemu razmišljanju 

ter izdelavi inovativnih izdelkov. Motivacijska naloga je bila ciljno usmerjena v 

spodbujanje inovativnega razmišljanja, saj je bila naloga študentov izboljšati 

funkcionalnost danega izdelka. Razvili so učni model, preko katerega se spodbuja 

inovativnost. Pri učnem modelu je pomembno, da se znanje, prejeto na predavanjih, 

razume in uporabi na kliničnih vajah. Model pa temelji na povezovanju predhodno 

pridobljenega znanja in izkušenj z novo pridobljenim znanjem in razumevanjem. Ker se 

je pokazalo, da so sposobnosti prenosa znanja na nove produkte nizke in je posledično 

nizka tudi raven doseganja inovativnosti, so uvedli testna gradiva za preverjanje 

tehniškega znanja. S tem načinom dela so dosegli, da študenti obnovijo znanje in hkrati 

razvijejo logično, racionalno ter optimizacijsko razmišljanje. V učni model so vnesli 

novo komponento, in sicer učna e-gradiva, ki so vsebinsko vezana na posamezni sklop 
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kliničnih vaj. Z reševanjem pred/post-testov učnih e-gradiv pa se je nadgrajevalo 

kritično mišljenje [41].  

 
Slika 2.1: Diagram učnega modela [41]. Okrajšave pomenijo: OSj – osnutek; S – skupina; IOS – 

izboljšani osnutek skupine; F – funkcionalnost; N – načrt; IZD – izdelek; IZDj – fotografija izdelka; 

PIZD – fotografija popravljenega izdelka; Pik – popravek številke in cikla; Uk – utemeljitev cikla. 
 

Slika 2.1 prikazuje diagram učnega modela. Učni model je 10-stopenjski. Prva faza je 

problem, pri katerem je treba poskrbeti, da je dobro razumljiv vsem študentom. Druga 

faza je generiranje, v kateri se izdelajo individualni idejni osnutki. Z njimi se iščejo 

možne rešitve. V tretji fazi, fazi načrtovanja, se izdela načrt, ki zajema določitev gradiv 

ter osnutek delovnega območja. Sledi faza izdelave izdelka. Zelo pomembna je peta 

faza, v kateri se s preizkušanjem izdelka ugotovi, ali je izdelek funkcionalen ali ne. Ta 

faza je pri pouku s strani učitelja izpuščena, prav tako se ne izvede analiza vzrokov za 

nedoseganje funkcionalnosti. V tej fazi je zelo pomembna povratna zanka. Če izdelek 

ne dosega stopnje funkcionalnosti, se je treba vrniti k prejšnji fazi, fazi izdelave. S tem 

se zagotovi, da vsi izdelki dosegajo stopnjo funkcionalnosti. Po zaključeni peti fazi se 
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spoznajo funkcijske relacije izdelka. S tem znanjem lahko v šesti fazi izdelek izboljšajo 

in razvijejo uporabnost izdelka. Določijo tri parametre, ki najbolj vplivajo na 

funkcionalnost izdelka, med njimi pa določijo še najpomembnejšega. V naslednji fazi 

učnega modela izdelajo nov izdelek z upoštevanimi izboljšavami. Da bi presegli 

funkcionalnost, je v osmi fazi ponovno povratna zanka, ki preprečuje nedoseganje 

funkcionalnosti. Na ta način v deveti fazi, fazi analize, poskušamo ugotoviti, kako 

uspešni so bili zadani cilji izboljšav. V zadnji, deseti fazi, fazi skupne evalvacije 

ugotovimo uspešnost reševanja izvornega problema na različne načine [41]. S tem 

načinom dela lahko razvijamo kritično mišljenje, saj morajo učenci razmišljati 

poglobljeno, da dosežejo stopnjo inovativnosti. Znanje pridobivajo glede na stare 

izkušnje in ga morajo uporabiti na novem primeru. Učitelj je v tem primeru le 

usmerjevalec. Rešitev problema pa ni teoretična, ampak je konkreten izdelek. Stopnjo 

kritičnega mišljenja se meri z reševanjem pred-testov in post-testov, ki zajemajo večino 

vprašanj na treh višjih stopnjah revidirane Bloomove taksonomske lestvice (analiza, 

sinteza, vrednotenje) [40]. 
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3 O LETALIH 

 

Tehniško inovativnost razvijamo na strokovnem tehniškem področju jadralnih letal 

prenešeno v osnovnošolski prostor preko modelov jadralnih letal. V učnem načrtu za 

SPO [35] je med možnimi izdelki predlagan tudi preprost model letala, ki naj bi ga 

učenci izdelali v prvem triletju v sklopu snovi. V poglavju za lažje razumevanje 

podajamo teoretično ozadje jadralnih letal, kot so zakonitosti letenja ter sestavni deli 

jadralnega letala in njihove naloge.  

 

3.1 ZAKONITOSTI LETENJA 

 

Letalo je težje od zraka in da lahko leti, morajo nanj delovati 4 sile – potisna sila, zračni 

upor, vzgon in težnost [29], slika 3.1. Da letalo uspešno vzleti in ima konstanten let, 

mora biti rezultanta vseh sil enaka 0 N oz. vse sile morajo biti izenačene. Sila vzgona in 

gravitacijska sila morata biti nasprotno enaki in prav tako morata biti nasprotno enaki 

potisna sila in sila zračnega upora. Drugače povedano, v fazi letenja so sile v ravnovesju 

[29]. Potisno silo pri motornih letalih ustvarja motor, pri letalih brez lastnega pogona pa 

to silo ustvarimo takrat, ko letalo vržemo (npr. papirno letalo). Ker je ta sila prisotna le 

na začetku, pri izmetu, se kasneje začne manjšati. Manjšanje sile pa se kaže kot izguba 

višine [28]. 

 

Vzgon je sila, ki je nasprotna sili zemeljske težnosti in nastaja zaradi zračnega toka 

preko kril in je odvisna od velikosti in oblike letalskega krila ter od hitrosti letala [30]. 

Profil krila je ključen za nastanek vzgona. Kolikšen bo vzgon, pa je odvisno od kota, 

pod katerim zrak obteka krilo. V zajezni točki (točka, v kateri zrak čelno zadane 

sprednjo stran krila) se zračni tok razdeli. V večini primerov zgornja in spodnja stran 

krila nimata enake zakrivljenosti. Zgornja stran profila krila je bolj zakrivljena kot 

spodnja, kar pomeni, da ima zrak ob zgornji strani profila krila daljšo pot kot ob 

spodnji. Rezultat tega je večja hitrost zraka na zgornji strani v primerjavi s spodnjo 

stranjo [31]. Razlika, ki nastane v zračnem tlaku nad in pod krilom, potiska krilo 

navzgor, kar vodi v dvigovanje letala. 
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Zračni upor je sila, ki zavira gibanje, torej ima nasprotno smer od smeri gibanja. Bolj 

kot je oblika letala aerodinamična, manjši je upor. 

 

 

 

Slika 3.1: Delovanje sil na letalo [29]. 

 

3.2 SESTAVNI DELI JADRALNEGA LETALA 

 

Glavni sestavni dela jadralnega letala so trup, krila, rep in smerno krilo, slika 3.2. Vsak 

izmed teh sestavnih delov ima svojo funkcijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.2: Sestavni deli jadralnega letala [42]. 
 

Trup ima aerodinamično obliko in s tem ima letalo manjši upor, kar pomeni, da lahko 

leti hitreje. Hkrati pa trup povezuje vse ostale sestavne dele letala in je nosilna 

konstrukcija. Zelo pomembno vlogo pri letenju imajo krila. Zgornjo ploskev imajo 

izbočeno in tako zagotavljajo aerodinamično obliko. Zaradi take oblike se ustvari 

vzgonska sila, ki omogoča, da se letalo dviguje navzgor. Večina jadralnih letal ima zelo 
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dolga in ozka krila, ki posledično ustvarjajo večjo vzgonsko silo [32]. Pri motornih 

letalih so na krilih še zakrilca, ki omogočajo nagibanje letala okrog vzdolžne smeri [30].  

 

Rep, smerno krilo in višinsko krilo pri jadralnih letalih skrbijo za smer leta. Smerno 

krilo in rep preprečujeta, da bi se letalo med letom nagibalo nenadzorovano levo in 

desno, torej nadzorujeta krmiljenje okrog prečne osi [32]. Višinsko krilo pa nadzoruje 

krmiljenje okrog navpične osi. 

 

Nekateri funkcijsko relacijski odnosi: 

- daljša in ožja kot so krila, večji je vzgon, 

- ožji kot je trup, večja je aerodinamičnost letala, manjši je zračni upor, večja je 

hitrost letenja in 

- večji kot je vzgon in manjši kot je upor letala, daljši je let. 

 

Silo vzgona lahko izračunamo s pomočjo enačbe 

 , (3.1) 

v kateri S predstavlja projekcijo površine prečno glede na smer leta, c je koeficient 

vzgona, v je hitrost, ρ pa predstavlja gostoto zraka. Sila vzgona se povečuje s kvadratom 

hitrosti. Če so hitrost, gostota zraka in koeficient vzgona konstante, pomeni, da je sila 

vzgona odvisna od prečne projekcije površine. Manjša kot je le-ta, manjši bo vzgon, 

večja kot je, večji bo vzgon [34].  
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

 

Analiza obstoječega stanja zajema tri vidike. Prvi je navezava izbranega predmeta – 

modela jadralnega letala – na pojavljanje v učnih načrtih in navezujoče se standarde 

znanja. Drugi vidik je obravnava izdelka v obstoječih učbenikih, delovnih zvezkih in 

zbirkah gradiv. Zadnji vidik pa je analiza obstoječih učnih priprav na temo modela 

jadralnega letala. Pri zadnjih dveh vidikih nas zlasti zanimata vsebinsko tretiranje z 

vidika znanja in metodološka vodila oziroma način izvedbe (aplikacija učne strategije). 

Obravnavanim vidikom dodajamo še analizo klinične vaje na tematiko izdelovanja 

modela jadralnega letala v okviru predmeta Tehnika z didaktiko za študente  

dodiplomskega študija razrednega pouka na Pedagoški fakulteti. Ker je bila večina 

študentov nazadnje deležna tehniškega izobraževanja pri tehniki in tehnologiji v 

osnovni šoli, je merodajen njihov koncept razumevanja jadralnega letala za revidiranje 

izhodiščnega učnega modela pri spodbujanju inovativnosti učencev. 

 

4.1 NAVEZAVA NA UČNI NAČRT 
 

V učnem načrtu za SPO [35] je pri temi Snovi dana možnost, da učenci izdelajo letalo. 

Tema sicer ni točno določena, ker pa ima učitelj razrednega pouka določeno stopnjo 

avtonomnosti, se lahko letalom posveti bolj podrobno. V samem učnem načrt na SPO 

najdemo nekaj tehniških ciljev, ki jih lahko dosežemo z obravnavo letal. Operativni cilji 

za drugi razred so, da učenci [35]: 

- znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 

povezujejo lastnosti  gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, 

lepijo; 

- znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem; 

- znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave; 

- se znajo za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti; 

- znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih 

naprav in vozil ter njihovih delov; 

- znajo uporabiti nekatere pripomočke za gibanje. 

 

Iz ciljev lahko ugotovimo, da se učenci pri tehniškem pouku ne učijo le o gradivih in 

obdelovalnih postopkih, temveč se učijo tudi o varni uporabi orodij in pripomočkov. 
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4.2 PREGLED UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ZBIRK 

GRADIV 
 

Po pregledu obstoječih učbenikov, delovnih zvezkov in zbirk gradiv [6-12] smo 

ugotovili, da lahko temo umestimo v različne sklope, npr. Promet ali Snovi. V 

delovnem zvezku  Okolje in jaz 2 [11] učenci z reševanjem nalog ne razvijajo kritičnega 

mišljenja, saj naloge le preverjajo, kaj so se naučili. Delovni zvezek Raziskujem in 

razmišljam [12] pa ponuja širši nabor nalog, od izbirnih do praktičnih. Pri praktičnih 

nalogah morajo učenci narediti izdelek, ga preizkusiti in ugotoviti določene stvari. S 

takšnimi nalogami se pri učencih spodbuja in razvija kritično mišljenje. S pomočjo 

priročnika Z igro v čarobni svet narave [10] lahko z učenci na temo letal izvedemo več 

različnih in zanimivih aktivnosti, s katerimi učence spodbujamo k samostojnosti, 

razvijanju različnih ročnih in motoričnih spretnosti, razvijanju kritičnega mišljenja, 

oblikovanju zaključkov ter razumevanju le-teh. V vseh učbenikih in priročnikih 

najdemo predloge za izdelavo izdelkov (letal, gugalnic, tehtnic, vozičkov), pri katerih 

morajo učenci uporabiti različna gradiva, orodja in obdelovalne postopke. V prilogi 

11.8 je prikazan del priročnika za učitelja Okolje in jaz 2, kjer je naveden del navodil in  

razlage za izdelovanje gugalnice, ki jo lahko uporabimo v različne namene, npr. kot 

gugalnica, tehtnica, obešalka itd. V pripadajočih priročnikih lahko učitelji najdejo 

dodatne ideje in didaktične nasvete, kako letala na čim bolj zanimiv način vključiti v 

pouk (npr. razredno tekmovanje letal). 

 

4.3 PREGLED OBSTOJEČIH UČNIH PRIPRAV 
 

S pregledovanjem in analiziranjem že obstoječih učnih priprav smo pridobili vpogled v 

prakso. Iz zapisanih učnih ciljev je mogoče razbrati, česa se bodo učenci naučili, katere 

spretnosti bodo razvili in katero znanje bodo pridobili. Učni cilji se ujemajo z 

minimalnimi standardi znanja in s standardi znanja iz UN. Prav tako se cilji ujemajo s 

stroko, saj učenci preko delovne naloge, izdelovanja izdelka, spoznajo sestavne dele 

letala ter razumejo bistvene parametre in zakonitosti, ki vplivajo na let letala. Cilji se 

ujemajo tudi z vidika tehnike, saj učenci spoznajo in uporabljajo različna gradiva, 

orodje ter tehnološke postopke. V vseh pregledanih pripravah so zapisani učni cilji. V 

dveh od treh priprav so poleg izobraževalnih ciljev zapisani še vzgojni in 

psihomotorični cilji. 
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Učenci samostojno ali v parih izdelujejo izdelek po navodilih, ki so jim dana. 

Najpomembnejše je, da morajo učenci sami odkrivati razlike v letih ter vzroke in 

posledice le-teh. Kriteriji za izdelavo izdelka so v vseh pripravah že podani. Primer 

kriterija za izdelavo izdelka: natančnost zarisovanja in izrezovanja, natančnost 

namestitve obtežitvene  palčice. 

 

Na začetku vsake od načrtovanih ur je načrtovan pogovor, preko katerega učenci 

pridobijo osnovne informacije o letalih in letenju na splošno. Uporablja se veliko 

slikovnega materiala in konkretnih pripomočkov. Učenci so seznanjeni s pravilno in 

varno uporabo pripomočkov ter orodij. Dve od treh učnih ur sta načrtovani tako, da so 

učenci razdeljeni v skupine. Vsaka skupina preverja vpliv določenega parametra na 

dolžino in smer leta. Znotraj skupine pa učenci delajo individualno. V vseh načrtovanih 

učnih pripravah pa se preverjajo isti parametri, in sicer vpliv postavitve uteži na let, 

vpliv dolžine uteži (obtežitvene palčice) na let ter vpliv dolžine kril na let.  

 

V pregledanih pripravah je primarnega pomena razumevanje parametrov, ki vplivajo na 

dolžino in smer leta, ter upoštevanje kriterijev za izdelavo izdelka. Funkcionalnost 

izdelka pa je sekundarnega pomena. Učenci izdelke vrednotijo preko pogovora. 

Predlagajo, kako bi lahko svoje in izdelke svojih sošolcev izboljšali. Opisani 10-

stopenjski učni model je bilo potrebno spremeniti tako, da je bil primeren za razvojno 

stopnjo učencev. Učenci tako niso risali osnutkov in jih popravljali. 

 

4.4 ANALIZA KLINIČNIH VAJ ŠTUDENTOV  

 

Študenti četrtih letnikov razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani so 

v okviru kliničnih vaj v študijskem letu 2017/2018 izvedli vajo na temo jadralnih letal. 

Klinično vajo so izvedli po učnem modelu, ki je podrobneje predstavljen v poglavju 2.2. 

Učni model je 10-stopenjski, preko katerega lahko dosežemo določeno stopnjo 

inovativnosti in kritičnega razmišljanja.  

 

Študenti so bili razdeljeni v pet skupin (S1–5), v vsaki skupini so se študenti razdelili še 

v pare. Vsaka skupina je dobila različna navodila, cilj pa je bil enak. Cilj vaj je bil 

izdelati funkcionalni model jadralnega letala. Funkcionalnost je zajemala obremenjen 
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(določena je masa bremena) prelet določene razdalje. Na sliki 5.1 je prikazan potek dela 

vseh petih skupin. 

 

Začetna delovna naloga je bila vsem petim skupinam enaka in so jo študenti reševali 

posamično. Tri skupine, so si poleg reševanja začetne, delovne naloge, ogledale še 

izdelano e-gradivo. Dobili so načrt za izdelavo letala A s tehniko origami, ga izdelali, ga 

trikrat preizkusili in izmerili dolžino najdaljšega doseženega leta. Cilj je bil, da s 

preizkušanjem pridejo do ugotovitev relacijskih odvisnosti na funkcionalnost. V 

naslednji fazi, fazi posredovanja informacij, je prišlo do razlik med skupinami. Prva 

skupina ni dobila nobenih dodatnih informacij/podatkov. Druga skupina je dobila 

motivacijsko nalogo, ki je bila časovno omejena na 7 minut. Ponovno so izdelali letalo 

A, le da je bil prvi pregib po širini lista in ne po dolžini. Poleg enega koga papirja 

gramature 80 g/m
2
 so lahko uporabili še največ 10 sponk za papir, lepilni trak ter škarje, 

s katerimi so poljubno preoblikovali izdelano letalo. Pozorni pa so morali biti na to, da 

je letalo obdržalo izvorno obliko. Izdelano letalo so lahko ročno preizkušali poljubno, z 

napravo za izstreljevanje pa samo enkrat po pretečenem času. Študenti, ki so bili člani 

tretje skupine, so bili seznanjeni s sestavnimi deli jadralnega letala in njihovimi 

funkcijami. Videli so tudi nekaj primerov modelov jadralnih letal. Tisti študenti, ki so 

bili člani četrte in pete skupine, so poleg sestavnih delov modela jadralnega letala, 

njihovih funkcij in primerov modelov jadralnih letal spoznali še sile, ki so potrebne za 

letenje. Podrobneje so spoznali še princip delovanja jadralnega letala in težišče. Člani 

četrte in pete skupine so pred izdelavo modelov jadralnih letal dobili največ informacij, 

ki so jih lahko pri izdelavi svojih modelov jadralnih letal tudi uporabili.  

 

Preglednica 5.1: Dolžine najdaljših doseženih letov letala. 

 Dolžina leta letala A/m 

Študent Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 

1 / 2 8,4 7 / 

2 / 6 7,5 9,5 / 

3 / 5 4,7 7 / 

 4 / 5 7 7,5 / 

 5 / 9 9,6 12,5 / 

6 / 10 9,2 5 / 

7 / 9 8,7 7 / 

8 / 8 8 15 / 

9 / 5  8 / 

10  4,5  5,9 / 

11  8  5 / 

12  12   / 
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Povprečje 
Ni bilo podanih 

dolžin leta 
6,96 7,89 8,13 

Ni bilo 

podanih 

dolžin leta 

 

Iz preglednice 5.1 je razvidno, da je bila najuspešnejša skupina 4. Primerjati se je dalo 

le skupine 2, 3 in 4, ker člani skupin 1 in 5 niso podali dolžin leta letala A. Temu je 

sledila problemska naloga, ki je enaka za vseh pet skupin in so jo študenti reševali v 

parih. Za izdelavo modela jadralnega letala so imeli na voljo 2 kosa pisarniškega papirja 

velikosti A4, škarje, lepilni trak/lepilo za papir in do 20 kovinskih sponk za papir. 

Preden so se lotili izdelave, so morali zapisati kriterije ter narisati osnutek in ga 

utemeljiti. Nato je sledilo preizkušanje. Da je bilo letalo funkcionalno, je moralo 

preleteti vsaj 4 metre in prenesti 30 gramov bremena. Ta dva kriterija si je izbrala 

večina parov kot kriterija v fazi načrtovanja.  

 

Pri prvem preizkušanju je bilo funkcionalnih 16 modelov letal od 28, kar znaša 

57,14 %. Nato so morali študenti svoj model jadralnega letala izboljšati, svoje 

izboljšave utemeljiti ter ponovno določiti kriterije. Dobili so nov material, s katerim so 

na podlagi izboljšav izdelali nov model jadralnega letala. Ko so izdelali nov model 

jadralnega letala, so ga preizkusili in ugotovili njegovo funkcionalnost. 
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Preglednica 5.2: Prvo preizkušanje po fazi načrtovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 5.3: Drugo preizkušanje. 

 

Letalo Dolžina leta/m Masa bremena/g 
Funkcionalnost 

(DA/NE) 

1 4,5 30 DA 

2 4,5 30 DA 

3 6 30 DA 

4 3 30 NE 

5 6 30 DA 

6 4,5 30 DA 

7 7 30 DA 

8 4 30 DA 

9 5 30 DA 

10 4,5 30 DA 

11 4 30 DA 

12 4,5 30 DA 

13 5 30 DA 

14 2 30 NE 

15 4,5 30 DA 

16 4 30 DA 

17 3 30 NE 

18 3 30 NE 

Letalo Dolžina leta/m Masa bremena/g 
Funkcionalnost 

(DA/NE) 

1 3 30 NE 

2 4 30 DA 

3 4 30 DA 

4 2,5 30 NE 

5 6 30 DA 

6 4,5 30 DA 

7 7 30 DA 

8 4 30 DA 

9 5 30 DA 

10 3,5 30 NE 

11 4 30 DA 

12 1 0 NE 

13 3 20 NE 

14 3,5 20 NE 

15 4,5 30 DA 

16 4,5 30 DA 

17 1,5 30 NE 

18 1 30 NE 

19 4 30 DA 

20 3 20 NE 

21 4 30 DA 

22 4,3 20 NE 

23 4 13 NE 

24 4 10 NE 

25 4 30 DA 

26 5 30 DA 

27 4 30 DA 

28 7 30 DA 
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19 4 30 DA 

20 2 30 NE 

21 4 30 DA 

22 1,5 40 NE 

23 4 30 DA 

24 2,5 30 NE 

25 4 30 DA 

26 3,5 30 NE 

27 3,5 30 NE 

28 4 30 DA 

 

  

Kriterij za funkcionalnost je ostal enak. Letalo je torej funkcionalno, če preleti vsaj 4 

metre in prenese vsaj 30 gramov bremena. Po drugem preizkušanju je bilo 19 od 28 

modelov jadralnih letal funkcionalnih, kar znaša 67,86 %. Delež funkcionalnih letal se 

je po izboljšavah in ponovni izdelavi povečal. Glede na rezultat iz preglednic 5.2 in 5.3 

lahko sklepamo, da so študenti upoštevali zakonitosti letenja in svoje modele jadralnih 

letal izboljšali.  

 

Zadnja faza kliničnih vaj je faza vrednotenja. V tej fazi so morali študenti odgovoriti na 

tri vprašanja: kaj povečuje dolžino leta, kaj zmanjšuje dolžino leta in v čem se razlikuje 

metanje pikada od metanja modela A. Vsi študenti so bili mnenja, da je za daljšo 

dolžino leta pomembna aerodinamična oblika letala. Menili so tudi, da daljša in širša 

krila vplivajo na dolžino kril. Prav tako so sklepali, da na dolžino leta vpliva 

razporeditev bremena. Nekateri so ugotovili, da je pomembno, kako letalo vržemo. To 

pomeni, da način izmeta letala vpliva na dolžino leta. Omenili so tudi razpon kril, 

obteženost kljuna, ki mora biti večja od obteženosti repa. Na zmanjševanje dolžine leta 

vpliva neaerodinamična oblika letala, napačna postavitev bremena, preveliko breme, 

napačen izmet letala, nesorazmerje med posameznimi sestavnimi deli letala, 

nestabilnost letala, prevelika ali premajhna moč sile meta. Študenti so ugotovili tudi 

nekaj razlik med metanjem pikada in metanjem modela letala. Izpostavili so, da se 

puščica pikada vrti okoli svoje osi, medtem ko se letalo ne vrti. Puščico pikada mečemo 

iz zapestja. Pikado vržemo s skunkom, letalo pa z zamahom. Razlike pa so našli tudi v 

samem prijemu puščice in letala. 

 

Med samimi skupinami so se pojavljale razlike v uspešnosti izdelave, dolžini leta, 

funkcionalnosti letal ter izboljšavah. Vse te razlike so posledica prve faze, v kateri so 

skupine dobile različno količino začetnih informacij.  
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Ugotovitve študentov, kje je potrebno držati letalo, preden ga vržemo, se nekoliko 

razlikujejo. Nekateri menijo, da ga je potrebno držati na sredini, nekateri pa, da ga je 

potrebno držati v prvi polovici. Samo en par študentov je za mesto držanja letalo omenil 

težišče letala. Študenti so skupnega mnenja, da je letalo potrebno vreči naravnost, 

približno polovica študentov pa je dodala še met usmerjen rahlo navzgor. Glede hitrosti 

meta letala se mnenja razlikujejo. Študenti so omenili različne možnosti: s sunkom, z 

zaletom, z rahlim zaletom, brez sunka.  

 

Nekatera letala po prvi izdelavi niso bila funkcionalna. Po izboljšavah in ponovnem 

preizkušanju so nekatera letala izpolnila kriterije funkcionalnosti, druga letala pa teh 

kriterijev tudi po izboljšavah še vedno niso dosegla.   
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5 PREDLOG UČNEGA MODELA 
 

Na podlagi ugotovitev in rezultatov iz prejšnjega poglavja smo izdelali dve učni 

pripravi za ciljno skupino. Naša ciljna skupina so bili učenci 2. razreda osnovne šole. 

Učni model, ki je bil izveden s študenti, in njegov učinek smo prilagodili in prenesli na 

ciljno skupino ter to tudi empirično izvedli, kar predstavlja praktični del magistrske 

naloge. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini (kontrolno in eksperimentalno). V 

kontrolni skupini je pouk potekal po zakotnostih klasičnega poučevanja, v 

eksperimentalni skupini pa v obliki poizvedovalnega učenja. V ta namen smo izdelali 

dve učni pripravi (Priloga 11.1 in Priloga 11.2). Potek učnih ur, izvedenih v štirih 

oddelkih 2. razreda, zajema vsebino in cilje iz UN za SPO. Izdelali smo modele 

jadralnih letal, hkrati smo spoznali tudi zakonitosti letenja in sestavne dele letal ter pri 

učencih poskušali razviti inovativnost. Po pregledani literaturi [28] za mrežni model 

jadralnega letala (origami jadralno letalo) smo izmed mnogih izbrali eno lažjih izvedb 

(v prilogi 11.1 in prilogi 11.2), saj imajo nekateri učenci v 2. razredu še vedno težave 

pri prepogibanju, delu po nareku, branju slikovnih navodil. Z izbiro lažjega mrežnega 

modela smo se izognili večjim težavam ter napakam in tako zagotovili, da so bili pri 

izdelavi mrežnega modela jadralnega letala vsi učenci uspešni. Prav tako za izbiro 

lažjega mrežnega modela jadralnega letala nismo porabili toliko časa pri izdelavi, kot bi 

ga, če bi izbrali težji mrežni model jadralnega letala. Preko izbranega mrežnega modela 

jadralnega letala so učenci spoznali zakonitosti letenja in sestavne dele letala. Ugotovili 

so tudi, kako je treba origami jadralno letalo vreči in prijeti, da bo letel čim dlje. Tudi 

pri določanju modelnega modela jadralnega letala smo upoštevali določene okoliščine, 

ki lahko vplivajo na uspešnost izdelave. Modelni model jadralnega letala smo izbrali 

tako, da učenci za izdelavo niso porabili preveč časa in da izdelava ni bila preveč 

zahtevna za učence 2. razreda devetletne osnovne šole. V 2. razredu učenci še vedno 

razvijajo svoje motorične sposobnosti ter ročne spretnosti, zato smo bili na to pozorni 

tudi pri izbiri gradiva ter uporabi orodij in pripomočkov. Za zbiranje podatkov smo 

sestavili test (v prilogi 11.1 in prilogi 11.2), ki je skupno zajemal 6 postavk, in 

oblikovali kriterije (natančnost izdelave, nadgradnja izdelave) za vrednotenje izdelanih 

modelov jadralnih letal. Tako test kot tudi kriteriji so bili ovrednoteni. Vprašanja na 

testu so bila zaprtega tipa. Test je bil enak za obe skupini (kontrolno in 

eksperimentalno). Vsak učenec je test rešil dvakrat (pred-test in post-test). Učenci so 
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test prvič rešili na začetku prve šolske ure, drugič pa tik pred koncem druge šolske ure. 

Učenci so teste reševali individualno, po metodi papir-svinčnik, in se nanje zaradi lažje 

sledljivosti podpisali z imenom in priimkom. Iz preglednice 5.1 je razvidno, katero 

dimenzijo znanj in kognitivnih procesov smo dosegli s posameznimi vprašanji na testu. 

Z zadnjimi tremi stopnjami taksonomske lestvice razvijamo kritično mišljenje. 

 

Preglednica 5.1: Taksonomska opredelitev vprašanj. 

 

Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 

5  2, 3  6  

Konceptualna 

znanja 

5 1 4    

Proceduralna 

znanja 

      

 

Ovrednotili so se tudi modeli jadralnih letal po izdelanem kriteriju. Določili smo 

kriterije za merjenje stopnje inovativnosti. Kriterij za merjenje stopnje inovativnosti
1
: 

- kriterij a: sprememba dolžine kril,  

- kriterij b: dodana zakrilca, 

- kriterij c: sprememba kril (iz enokrilnega v dvokrilni model jadralnega letala), 

- kriterij d: dodano smerno krilo. 

 

5.1 UČNA PRIPRAVA – KLASIČNO POUČEVANJE 

 

UP (Priloga 11.1) zajema pet etap in je bila zasnovana po predlogi artikulacije učne ure 

po Papotniku. Na začetku učne ure učenci pišejo pred-test (del Priloge 11.1), ki se na 

koncu druge učne ure ponovi s post-testom. Na ta način smo preverili, koliko so se 

učenci v dveh šolskih urah naučili. 

 

 

 

 

                                                
1 Kriteriji so bili oblikovani glede na to, katere spremembe so učenci naredili na modelih jadralnih letal. 



 25 

5.2 UČNA PRIPRAVA – POIZVEDOVALNO UČENJE 

 

UP (Priloga 11.2) zajema 5-stopenjski model poučevanja po induktivni metodi – 

poizvedovalno učenje. Učenci so na začetku učne ure pisali pred-test in na koncu še 

post-test. 
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6 REZULTATI 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati merjenja doseganja ciljev pri klasičnem 

poučevanju in pri poizvedovalnem učenju v 2. razredu devetletne osnovne šole. 

Predstavljen je vzorec, prikazani so rezultati testa obeh skupin (kontrolne in 

eksperimentalne), dosežek obeh skupin pri funkcionalnosti izdelave modela jadralnih 

letal ter dosežena stopnja inovativnosti obeh skupin. Učenci so na začetku prve učne ure 

pisali pred-test in na koncu druge učne ure post-test. Pred-test in post-test so reševali 

individualno po metodi papir-svinčnik. Na voljo so imeli približno 7 minut. Ves čas je 

bil v razredu prisotna razredničarka in izvajalec učne ure. Vseh možnih točk na 

pred-testu je bilo 15, prav tako na post-testu. Vsak pravilen odgovor je bil ovrednoten z 

1 točko, napačen pa z 0. 

 

6.1 VZOREC 

 

Dve učni uri v okviru predmeta SPO smo izvedli na OŠ Toma Brejca. V našo raziskavo 

so bili vključeni štirje oddelki 2. razreda, skupaj 98 učencev (preglednica 7.1). Od tega 

je bilo 57 (58 %) učenk in 41 (42 %) učencev. Raziskavo smo izvedli v dveh terminih, 

in sicer 23. 5. 2018 ter 25. 5. 2018. V vsaki skupini sta bila po dva oddelka učencev. V 

kontrolni skupini (2. a in 2. b) je bilo 52 (53,06 %) učencev, v eksperimentalni (2. c in 

2. č) pa 46 (46,94 %) učencev. Učenci kontrolne skupine so obravnavano temo spoznali 

v obliki klasičnega poučevanja. Učenci eksperimentalne skupine pa so temo spoznali 

skozi poizvedovalno učenje. Namenoma smo oblikovali tudi po 4 pare deklic in dečkov 

v vsaki skupini, da smo ugotovili, ali prihaja do razlik glede stopnje inovativnosti med 

spoloma. 

 

Preglednica 7.1: Razporeditev učencev po razredih. 

Razred Datum izvedbe učnih ur Učenci Učenke Skupaj 

2. a 23. 5. 2018 8 18 26 

2. b 23. 5. 2018 12 14 26 

2. c 25. 5. 2018 11 13 24 

2. č 25. 5. 2018 10 12 22 
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6.2 FUNKCIONALNOST MODELOV JADRALNIH LETAL IN 

STOPNJA TEHNIŠKE INOVATIVNOSTI 

 

Učenci obeh skupin so najprej iz papirja gramature 80 g/m
2
 izdelali origami jadralno 

letalo, preko katerega so spoznali zakonitosti letenja. Vsak učenec je svoje origami 

letalo vrgel trikrat, ob tem je spreminjal mesto držanja ter izmeril vsako dolžino leta. Na 

ta način so učenci ugotovili, da je zelo pomembno, kje držijo origami jadralno letalo, 

preden ga vržejo. Origami jadralno letalo so pri prvem metu držali na sredini, pri 

drugem čisto spredaj pri nosu in pri tretjem čisto zadaj pri repu. Nato so učenci obeh 

skupin izdelali model jadralnega letala. Dolžine letov modelov jadralnih letal in 

izboljšanjih modelov jadralnih letal z ročnim izstreljevalcem so prikazane v preglednici,  

priloga 11.4. 

 

V kontrolni skupini je bilo izdelanih 26 modelov jadralnih letal. Pri prvem preizkušanju 

z ročnim izstreljevalcem je bilo funkcionalnih 11 modelov jadralnih letal, kar znaša 

42,31 %. Po pretečenem času za izboljšanje je bilo pri drugem preizkušanju z ročnim 

izstreljevalcem funkcionalnih 15 izboljšanih modelov jadralnih letal, kar znaša 57,70 %. 

V eksperimentalni skupini je bilo izdelanih 23 modelov jadralnih letal. Pri prvem 

preizkušanju z ročnim izstreljevalcem je bilo funkcionalnih 11 modelov jadralnih letal, 

kar znaša 47,83 %. Po pretečenem času za izboljšave je bilo pri drugem preizkušanju z 

ročnim izstreljevalcem funkcionalnih 16 izboljšanih modelov jadralnih letal, kar znaša 

69,57 %. V obeh skupinah je bil pogoj za funkcionalnost enak. Letalo je moralo 

preleteti vsaj 3 metre in prenesti 15 gramov bremena, da je bilo funkcionalno.  

Iz rezultatov je razvidno, da so bili, glede na odstotek funkcionalnosti, pri izdelavi 

modelov jadralnih letal uspešnejši učenci eksperimentalne skupine. 

 

Za merjenje dosežene stopnje inovativnosti smo izdelali kriterij. Vsak kriterij je bila 

vreden  0, 1 ali 2 točki. 0 točk pomeni, da učenec določenega kriterija ne dosega 

oziroma izpolnjuje. 1 točka pomeni, da učenec delno izpolnjuje kriterij, 2 točki pa, da 

ga izpolnjuje.  

 

Število točk, ki so jih dosegli učenci kontrolne in eksperimentalne skupine, je prikazano 

v preglednici (Priloga 11.5).  V preglednici so z rdečo barvo označeni pari deklic ter z 
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zeleno pari dečkov, da smo lahko primerjali tudi stopnjo inovativnosti med spoloma 

(Priloga 11.5).  

 

V kontrolni skupini so za inovativnost po kriterijih v povprečju dosegli 1,31 točk od 8 

možnih, kar znaša 16,35 %. V eksperimentalni skupini pa so v povprečju dosegli 2 točki 

od 8 možnih, kar znaša 25 %. Pari učenk kontrolne skupine so dosegli 5 točk od skupaj 

možnih 40, pari dečkov pa 8 od skupaj možnih 40. Pari učenk eksperimentalne skupine 

so dosegli 10 točk od skupaj 40 možnih, pari učencev pa 14. Pari učenk obeh skupin so 

skupaj dosegli 15 točk, pari učencev obeh skupin pa 22 točk. Pari učenk so v tabelah 

obarvani z roza, pari učencev pa z zeleno. 

 

Iz rezultatov (preglednica 7.2) je razvidno, da so bili skupno bolj inovativni učenci 

eksperimentalne skupine, kar lahko pripišemo samostojnejšemu in manj vodenemu 

pouku. Razvidno pa je tudi, da so bolj inovativni učenci. To velja za primer modela 

jadralnega letala, ki pa je lahko posledica večje priljubljenosti teme med učenci kot med 

učenkami. 

 
Preglednica 7.2: T-test za neodvisne vzorce (primerjava stopnje inovativnosti med kontrolno in 

eksperimentalno skupino. 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

A Predpostavljene 
so enake 
variance. 

0,233 ,631 -0,245 47 ,808 -,06187 ,25277 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -0,245 46,576 ,807 -,06187 ,25229 

B Predpostavljene 
so enake 
variance. 

2,028 ,161 -1,147 47 ,257 -,23913 ,20850 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -1,131 42,092 ,264 -,23913 ,21138 

C Predpostavljene 
so enake 
variance. 

50,742 ,000 -2,766 47 ,008 -,39130 ,14146 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -2,598 22,000 ,016 -,39130 ,15061 

Skupaj Predpostavljene 
so enake 
variance. 

4,333 ,043 -1,793 47 ,079 -,69231 ,38617 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -1,738 34,290 ,091 -,69231 ,39843 
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P-vrednost je pri kriteriju C pod 0,05. To pomeni, da med kontrolno in eksperimentalno 

skupino prihaja do statistično pomembnih razlik. Učenci eksperimentalne skupine so 

dosegli višjo stopnjo inovativnosti. 

 

V Prilogi 11.6 so prikazani primeri izdelkov nekaterih učencev, ki so svoje modele 

jadralnih letal izboljšali in bili inovativni.  

 

 

6.3 REZULTATI V DOSEŽENEM ZNANJU  

 
Število vseh možnih točk, ki so jih učenci lahko dosegli na testu, je bilo 15 (100 %). V 

prilogi 11.3 so prikazani rezultati vseh učencev obeh skupin na pred-testu in post-testu. 

 

Preglednica: 7.3: Rezultati pred-testa in post-testa kontrolne skupine v točkah. 

  

Kontrolna skupina 

Pred-test Post-test Razlika 

Povprečje N 
Std. 

odklon Povprečje N 
Std. 

odklon V točkah V % 

Vprašanje 1 0,85 52 0,364 1,79 52 0,412 0,94 47 

Vprašanje 2 0,67 52 0,474 0,92 52 0,269 0,25 25 

Vprašanje 3 0,23 52 0,425 0,90 52 0,298 0,67 67 

Vprašanje 4 0,63 52 0,486 1,02 52 0,139 0,39 19,50 

Vprašanje 5 3,50 52 1,435 4,88 52 0,471 1,38 27,60 

Vprašanje 6 0,19 52 0,398 1,29 52 0,997 1,10 27,50 

Skupaj 6,02 52 1,743 10,81 52 1,269 4,79 31,93 

          Učenci kontrolne skupine so na pred-testu v povprečju dosegli 6,02 točke (40,13 %). Na 

post-testu pa so učenci iste skupine v povprečju dosegli 10,81 točke (72,06 %). Učenci 

kontrolne skupine so na testu napredovali za 4,79 točke (31,93 %).   

 

Preglednica 7.4: Rezultati pred-testa in post-testa eksperimentalne skupine v točkah. 

 

Eksperimentalna skupina 

  

Pred-test Post-test Razlika 

Povprečje N 
Std. 

odklon Povprečje N 
Std. 

odklon V točkah  V % 

Vprašanje 1 0,91 46 0,463 1,28 46 0,621 0,37 18,50 

Vprašanje 2 0,70 46 0,465 0,93 46 0,250 0,23 23 

Vprašanje 3 0,33 46 0,474 0,50 46 0,506 0,17 17 

Vprašanje 4 0,63 46 0,488 0,91 46 0,463 0,28 14 

Vprašanje 5 3,46 46 1,456 4,17 46 0,996 0,71 14,20 

Vprašanje 6 0,24 46 0,431 0,89 46 1,233 0,65 16,25 



 30 

Skupaj 6,22 46 2,159 8,70 46 3,054 2,48 16,53 

 

Na pred-testu so učenci eksperimentalne skupine v povprečju dosegli 6,22 točke 

(41,46 %), na post-testu pa 8,70  točke (58,00 %). Učenci eksperimentalne skupine so 

test rešili boljše za 2,48 točke (16,53 %). 

 

Preglednica 7.5: T-test za neodvisne vzorce pred-testa kontrolne in eksperimentalne skupine. 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

Vprašanje 
1 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

0,077 ,782 -0,799 96 ,426 -,06689 ,08371 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -0,787 85,219 ,433 -,06689 ,08494 

Vprašanje 
2 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

0,227 ,635 -0,237 96 ,813 -,02258 ,09508 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -0,238 94,934 ,813 -,02258 ,09497 

Vprašanje 
3 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

4,289 ,041 -1,049 96 ,297 -,09532 ,09085 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -1,042 91,150 ,300 -,09532 ,09146 

Vprašanje 
4 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

0,007 ,933 0,042 96 ,966 ,00418 ,09859 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    0,042 94,461 ,966 ,00418 ,09861 

Vprašanje 
5 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

0,001 ,982 0,149 96 ,882 0,04348 ,29246 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    0,149 94,190 ,882 0,04348 ,29272 

Vprašanje 
6 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

1,245 ,267 -0,559 96 ,578 -0,04682 ,08378 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -0,556 92,178 ,579 -0,04682 ,08420 

Skupaj Predpostavljene 
so enake 
variance. 

4,507 ,036 -0,502 96 ,617 -0,19816 ,39457 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -0,496 86,481 ,621 -0,19816 ,39976 
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P-vrednosti so pri vseh spremenljivkah nad 0,05, kar pomeni, da na pred-testu ne 

obstajajo statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino. 

 

Tabela: 7.6: T-test za neodvisne vzorce post-testa kontrolne in eksperimentalne skupine. 
 

  

Levenov test za 
enakost varianc t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost t df 

Asimp. p-
vrednost 

(2-
stranska) 

Razlika v 
povprečjih 

Napaka 
razlike v 

povprečjih 

Vprašan-
je 1 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

12,450 ,001 4,802 96 ,000 ,50585 ,10534 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    4,689 76,703 ,000 ,50585 ,10789 

Vprašan-
je 2 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

0,198 ,657 -0,222 96 ,825 -,01171 ,05266 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    -0,223 95,771 ,824 -,01171 ,05241 

Vprašan-
je 3 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

84,562 ,000 4,884 96 ,000 ,40385 ,08268 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    4,740 70,950 ,000 ,40385 ,08520 

Vprašan-
je 4 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

19,288 ,000 1,576 96 ,118 ,10619 ,06736 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    1,497 52,132 ,140 ,10619 ,07094 

Vprašan-
je 5 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

130,039 ,000 4,601 96 ,000 0,71070 ,15448 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    4,423 62,413 ,000 0,71070 ,16067 

Vprašan-
je 6 

Predpostavljene 
so enake 
variance. 

0,010 ,920 1,761 96 ,081 0,39716 ,22548 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    1,739 86,533 ,086 0,39716 ,22843 

Skupaj Predpostavljene 
so enake 
variance. 

33,107 ,000 4,564 96 ,000 2,11204 ,46277 

Enake variance 
niso 
predpostavljene. 

    4,369 58,581 ,000 2,11204 ,48345 

 

P-vrednosti so pri označenih spremenljivkah pod 0,05, kar pomeni, da na post-testu 

obstajajo statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino. S 

tem smo dokazali, da so učenci v eksperimentalni skupini med samo učno uro in pri 

reševanju post-testa razvijali kritično mišljenje, saj so bolje odgovarjali na vprašanja, ki 
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so na revidirani lestvici višje, ne glede na to, da so v povprečju dosegli manj točk kot 

učenci kontrolne skupine. 
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7 DISKUSIJA 

 

V naslednjih odstavkih je predstavljeno, v kolikšni meri smo dosegli zastavljene 

raziskovalne cilje C1–C3 in v kolikšni meri smo odgovorili na zastavljena raziskovalna 

vprašanja RV1–RV3, ki so bila zastavljena v prvem poglavju. 

 

C1: Določitev potrebnih strokovnih izhodišč o modelih jadralnih letal za učence 2. 

razreda. 

 

Določili smo strokovna izhodišča o modelih jadralnih letal z učence 2. razreda, ki so 

opredeljena med cilji v predlogih učnih priprav. Cilje smo razdelili med izobraževalne, 

vzgojne in psihomotorične. Učenci so spoznali sestavne dele letala, gibanje letala v 

zraku, pravilno in varno izvedbo tehnoloških postopkov ter v skladu z danim načrtom 

izdelali model jadralnega letala. Zelo pomembno je tudi to, da so znali pravilno 

pozicionirati mesto bremena na modelu jadralnega letala. Da smo lahko določili 

strokovna izhodišča, smo morali pregledati in analizirati veljavne učbenike, delovne 

zvezke ter priročnike za učitelje.  

 

C2: Določitev primernega mrežnega modela jadralnega letala in modelnega 

modela jadralnega letala. 

 

Določili smo mrežni model jadralnega letala (origami jadralno letalo) in modelni model 

jadralnega letala. Oba primera sta bila primerna za učence 2. razreda. Učenci so 

slikovna navodila za izdelavo origami jadralnega letala (Priloga 11.7) znali prebrati 

sami, prav tako so sami sklepali, kako sestaviti model jadralnega letala. Oba modela, 

mrežni in modelni, smo izbrali tako, da sta bila razumljiva učencem, časovno ne preveč 

potratna in dokaj enostavna za izdelavo. 

 

C3: Predlog učnega modela za razvijanje tehniške inovativnosti za model 

jadralnega letala. 

 

Predlagali smo učni model za razvijanje tehniške inovativnosti za model jadralnega 

letala. 10-stopenjski učni model smo spremenili in prilagodili tako, da je bil primeren 
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razvojni stopnji učencev 2. razreda devetletne osnovne šole. Učencem ni bilo potrebno 

risali osnutkov, jih popravljati, izpustili smo fazo izboljšav. Prilagojeni sta bili fazi 

generiranja in načrtovanja. Načrt za mrežni model jadralnih letal so imeli že izdelane. Iz 

rezultatov raziskave je razvidno, da predlagani učni model razvija tehniško 

inovativnost. Višja stopnja tehniške inovativnosti je bila dosežena pri eksperimentalni 

skupini, v kateri so bili učenci deležni poizvedovalnega učenja. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je tudi pri klasičnem poučevanju mogoče doseči določeno stopnjo tehniške 

inovativnosti. 

 

RV1: Ali uporaba induktivne metode poučevanja (poizvedovalno učenje) razvija 

kritično mišljenje za izbrano tematiko (izdelovanje modela jadralnega letala)? 

 

Z analizo rezultatov testov smo ugotovili, da so bili pri reševanju uspešnejši učenci 

kontrolne skupine, saj so učenci bolj vajeni klasičnega poučevanja kot poizvedovalnega 

učenja. To pa ne pomeni, da z uporabo induktivne metode ne moremo razvijati 

kritičnega mišljenja. Učenci eksperimentalne skupine so bolje reševali vprašanja, ki so 

na revidirani taksonomski lestvici višje in preverjajo zgornje tri stopnje (analiziranje, 

evalviranje, ustvarjanje). To pomeni, da so učenci eksperimentalne skupine o problemih 

razmišljali bolj odprto in kritično. Kritično mišljenje se je pokazalo tudi takrat, ko so 

morali samostojno izboljšati model jadralnega letala. Induktivna metoda poučevanja za 

izbrano tematiko je uporabna za razvijanje kritičnega mišljenja. 

 

RV2:  S katerim načinom poučevanja, klasičnim ali predlaganim učnim modelom, 

izkazujejo učenci višjo stopnjo tehniške inovativnosti? 

 

Višjo stopnjo inovativnosti izkazujejo učenci, ki so bili deležni poizvedovalnega učenja. 

Posledica višje stopnje inovativnosti učencev eksperimentalne skupine je samostojnejše 

in manj usmerjeno delo. Učenci eksperimentalne skupine so tako o problemu lahko 

razmišljali veliko bolj odprto kot učenci kontrolne skupine. Tudi povprečje točk glede 

na posamezno skupino kaže na to. Učenci kontrolne skupine so v povprečju dosegli 

1,31 točk od 8 možnih, kar znaša 16,35 %, medtem ko so učenci eksperimentalne 

skupine dosegli 2 točki od 8 možnih, kar znaša 25 %. Prav tako so bili učenci 

eksperimentalne skupine uspešnejši pri upoštevanju pogojev za funkcionalnost modelov 

jadralnih letal.  
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RV3:  Ali izkazuje predlagani učni model za razvijanje tehniške inovativnosti 

učencev razlike med spoloma?  

 

Z izvedbo predlaganega modela smo ugotovili, da so učenke in učenci dosegli določeno 

stopnjo inovativnosti. Za šolski sistem je zelo pomembno, da napredujejo vsi učenci ne 

glede na spol. Če seštejemo točke, pridobljene po kriterijih za inovativnost, so učenci 

obeh skupin skupaj dosegli 22 točk, učenke pa skupaj 15 točk. Dejstvo, da so učenci 

dosegli več kot učenke, lahko pripišemo temu, da je bila izbrana tema, ki je bližje 

učencem, ni pa nujno. Namenoma smo oblikovali po 4 pare deklic in dečkov v vsaki 

skupini, da smo lahko ugotovili, ali prihaja do razlik glede stopnje inovativnosti med 

spoloma.  
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8  ZAKLJUČEK 

 

Izvedba učnih ur v okviru predmeta SPO je pokazala, da učenci 2. razredov niso vajeni 

dela po metodi poizvedovalnega učenja, saj so imeli na začetku kar nekaj težav. 

Načrtovali smo, da bo potrebno manj namigov in usmeritev, kot so jih dejansko 

potrebovali. To še posebno velja za prvi del učne ure, ko učenci še niso bili dovolj 

samozavestni in samostojni. Bolj kot se je bližal konec učne ure, bolj so bili samostojni 

in vedno manj namigov so potrebovali za delo. Rezultati raziskave glede pridobljenega 

znanja so pričakovani, saj se učenci s klasičnim poučevanjem srečujejo skoraj vsako 

šolsko uro. Učenci kontrolne skupine so bili več čas vodeni in so točno vedeli, kaj 

morajo narediti. Učenci eksperimentalne skupine pa so bili zaradi nepoznanega načina 

poučevanja – poizvedovalnega učenja – sprva zelo zbegani. Kljub mnogim usmeritvam 

jim je bilo na začetku poizvedovalno učenje pretežko. Učenci zaradi visoke 

motiviranosti kljub začetnim težavam niso odnehali, ampak so v nadaljevanju poskušali 

sami rešiti probleme, biti čim bolj samostojni in aktivni. To se je še posebej pokazalo v 

drugi polovici druge učne ure, ko so morali biti inovativni. Rezultati post-testa so bili 

pričakovani za obe skupini. Učenci kontrolne skupine so post-test rešili veliko boljše 

kot učenci eksperimentalne skupine. Dosežene visoke rezultate na post-testu lahko 

pripišemo tudi temu, da je bilo znanje sveže. Rezultati pri merjenju stopnje 

inovativnosti pa so ravno obratni. Učenci eksperimentalne skupine so dosegli višjo 

stopnjo inovativnosti kot učenci kontrolne skupine. To je posledica večje samostojnosti 

in motiviranosti pri poizvedovalnem učenju. Učenci so morali samostojno priti do 

rešitev, kako biti čim bolj inovativni. V primerjavi z učenci kontrolne skupine so bili 

manj vodeni in usmerjeni, zato so morali do idej in zaključkov priti samostojno. Učenci 

kontrolne skupine pa so bili usmerjeni in vodeni, zato so težko sami prišli do zaključkov 

in idej, kako biti čim bolj inovativni.  

 

Tema učnih ur je bila zastavljena dovolj motivacijsko. Cilji v UN niso zastavljeni tako, 

da bi lahko učenci dosegli višje kognitivne stopnje revidirane Bloomove taksonomske 

stopnje. Z raziskavo smo poskušali doseči višje kognitivne stopnje preko spodbujanja 

učencev k inovativnosti. Za boljše rezultate na testih pa bi morali cilje v UN razširiti 

tako, da bi z njimi lahko dosegali višje taksonomske stopnje znanja. Med izvedbo 

raziskave učenci pri pisanju testa niso bili motivirani, medtem ko so bili zelo motivirani 
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za reševanje problemov in izdelavo modela jadralnega letala. Zelo zanimivo in prijetno 

je bilo videti učence, ko so še en teden po izvedeni raziskavi v šolo nosili izdelke in jih 

med aktivnimi odmori tudi uporabljali ter sami pripravili razredno tekmovanje.  

 

Po koncu raziskave smo ugotovili, da test, ki je bil sestavljen iz 6 postavk, ni bil 

naravnan tako, da bi v celoti preverjal kritično mišljenje. To bi bilo ob ponovno 

izvedeni raziskavi potrebno popraviti. Pri izvedbi bi spremenili tudi to, da bi namesto 

dveh učnih ur SPO izvedli tehniški dan in tako imeli na razpolago več časa za analizo in 

preizkušanje, saj je bila celotna tema učencem zelo zanimiva. Med samo izvedbo učnih 

ur in prebiranjem literature smo pomislili tudi na to, kako dolgo bo to znanje ostalo. 

Zanimivo bi bilo, če bi z enakim testom preverili znanje naslednji dan in znanje čez en 

teden. Tako bi lahko tudi sklepali, po katerem pristopu poučevanja je znanje trajnejše. 

Ker je pa v današnjem času tudi vedno več otrok s posebnimi potrebami, pa bi bilo 

zanimivo ugotoviti, ali so induktivne metode za takšne učence primernejše in katere 

prilagoditve jim moramo omogočiti. 
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11 PRILOGE 

 

11.1 PREDLOG UČNE PRIPRAVE ZA KLASIČNO POUČEVANJE – 

KONTROLNA SKUPINA 

 

UČNA PRIPRAVA – kontrolna skupina 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Aja Uršič 

Šola: OŠ Toma Brejca 

Razred: 2. b 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Mentor: Dara Rode 

Datum nastopa: 23. 5. 2018 

Ura (hh:mm): 11.05–11.50, 11.55–12.40 

Učna tema: Snovi – kaj zmorem narediti 

Učna enota: Letalo iz papirja 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraževalni cilji 

 

Učenci: 

I1: spoznajo sestavne dele letala, 

I2: spoznajo gibanje letala v zraku in lastnosti zraka, 

I3: pravilno in varno izvajajo tehnološke postopke (prepogibanje (papir), rezanje 

(škarje), lepljenje),  

I4: na podlagi danega načrta izdelajo model jadralnega letala, 

I5: razumejo odvisnost funkcionalnosti letala od mesta težišča modela 

jadralnega letala, 

I6: znajo vreči model jadralnega letala za doseganje čim daljšega leta, 

I7: razumejo odvisnost funkcionalnosti letala od površine kril, 

I8: znajo pravilno pozicionirati mesto bremena na modelu letala. 

 

Vzgojni cilji 

 

Učenci: 

V1: razvijajo sposobnost poslušanja in upoštevanja navodil, 

V2: se navajajo na varno in pravilno uporabo orodja, 

V3: delovno površino za seboj po končanem delu pospravijo, 

V4: pazijo na ločevanje odpadkov, 

V5: razvijajo pozitiven odnos do dela. 

 

Psihomotorični cilji 
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Učenci: 

P1: pridobivajo in razvijajo ročne spretnosti, 

P2: urijo delovne sposobnosti, 

P3: razvijajo koordinacijo rok in prstov. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

 

Učenci:  

S1: znajo določiti kriterije izdelka in njegovo delovanje ter predlagati izboljšave, 

M1: poznajo nekatere lastnosti zraka, 

M2: izdelajo preprost tehnični izdelek. 

 

Umestitev ciljev v RBT 

 
Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 

I1, I2, M1 S1     

Konceptualna 

znanja 

 I5 I3, I8    

Proceduralna 

znanja 

 I4, I7 I6, M2    

Metakognitivna 

znanja 

      

 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  izdelava izdelka 

Učne oblike:  frontalna, individualna 

Učne metode:  razlaga, razgovor, praktično delo, demonstracija 

Strategija pouka:  delovna naloga 

Delovne tehnike:  prepogibanje, rezanje, lepljenje 

Novi pojmi in posplošitve:  krilo, kljun, trup, težišče, breme 

Korelacija:  LUM, MAT 

Učila/pripomočki:   delovni listi za zapis meritev (priloga V.1), test za 

preverjanje predznanja in  

  razumevanja (priloga V.2) 

 

 

Orodja, naprave in stroji  

Zarisno in merilno orodje:  svinčnik HB, tesarski meter 

Obdelovalno orodje:  škarje 

Gradiva (materiali): A4 papir 80g/m2, samolepilni trak, A4 papir 200g/m2 

(šeleshamer), lesena palica (dolžina 25 cm, premer 3 

mm) 

Varstvo pri delu:  zaščitna podlaga, navodila za pravilno in varno uporabo 

škarij, priloga V.5 
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Literatura:   

 
Za učenca: 

 

[1] Fošnarič, S., Rajšp, M., Žic, J., Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne 

šole (Limbuš, IZOTECH, 2009).  

[2] Fošnarič, S., Rajšp, M., Žic, J., Delovni zvezek z delovnim gradivom za spoznavanje okolja za 2. 
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[5] Fošnarič, S., Rajšp, M., Žic, J., Delovni zvezek z delovnim gradivom za spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2010). 

[6] S. Parker, Kako deluje – zračna plovila (Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2010). 
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IV. POTEK UČNE URE 
 

 

1 UVAJANJE  (15 min) 

 

Učencem razdelim predteste, priloga V.1. 

 

1.2 Mobilizacija znanja  

V rokah držim zmečkan in raven list papirja. 

 

Katere so lastnosti zraka? (Je brez vonja, brez okusa, brez barve.) 

 

Kateri list papirja, raven ali zmečkan, bo prej padel na tja? (Zmečkan.) Zakaj? (Ker 

pada naravnost in hitreje kot raven). Kaj moram storiti, da se bosta lista začela gibati? 

(Spustiti iz rok.) 

 

Kateri so sestavni deli jadralnega letala? (Trup, nos, krila, rep). Kako se jadralno letalo 

dvigne na določeno višino? (S pomočjo drugega/motornega letala.) 

 

Kaj mislite, kaj vpliva na dolžino preletene poti jadralnega letala? (Dolžina kril.) 

 

 

1.3 Motivacija 

Učencem pokažem fotografijo starega in modernega jadralnega letala, priloga V.4  in 

jih seznanim z nekaj zanimivostmi iz zgodovine jadralnih letal. 

 

Prvo jadralno letalo je zgradil George Cayley, ki je opazoval otroške zmaje in se učil o 

krilih ter tako dobil idejo o izdelavi zmaja, ki je lahko ponesel človeka. Kasneje pa je 
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Otto Lilienthal izdelal nekaj manjših jadralnih letal, ki so bila podobna današnjim 

jadralnim zmajem.  

 

Učencem pokažem različne origami jadralna letala, ki sem jih izdelala sama, 

demonstriram njihove lete. Učenci ugotavljajo, zakaj pride do razlik v dolžini leta. 

. 

 

1.4 Napoved in utemeljitev učnega smotra 

 

Pri spoznavanju okolja bomo danes izdelali origami jadralno letalo in model jadralnega 

letala. Vsa izdelana letala boste preizkusili in razdalje zapisali v tabelo. 

 

 

2 USVAJANJE  (15 min) 

 
 

2.2 SEZNANITEV Z IZDELKOM 

 

S pomočjo prosojnic vodim razgovor o sestavnih delih letala in njihovi funkciji. Razložimo tudi pojem 

težišče ter funkcionalnost letala. 

 

Kriteriji za: 

1. Funkcionalnost 

F1: Model jadralnega letala preleti 3 metre. 

F2: Izboljšani model jadralnega letala preleti 3 metre in prenese 15 gramov bremena 

2. Uporabnost 

U1: Daljši kot je let (vsaj 3 metre) modela jadralnega letala, bolj je uporabno. 

U2: Večjo maso bremena kot prenese model jadralnega letala, bolj je uporaben. 

3. Izdelek  

IZ1: Sprednje krilo je sredinsko simetrično. 

IZ2: Spoji so togi. 

IZ3: Model jadralnega letala je uravnotežen. 

 

 

 

2.4 PRIPRAVA DELOVNIH MEST, MATERIALA IN ORODJA 

 

Vsak učenec dela na svojem mestu. Dogovorimo se, da takrat, ko izdelujejo izdelek, sprehajanja po 

razredu ni, da ne bi prišlo do nesreče.  Na svoji mizi potrebujejo le svinčnik, radirko in škarje. Z leseno 

podlago zaščitijo mizo.  

 

 

3 URJENJE (50 min) 

 
 

3.1 IZDELOVANJE ORIGAMI LETALA 

 

Učencem razdelim delovni list za zapis meritev, na katerega se podpišejo (priloga V.1). Učenci 

izdelujejo origami jadralno letalo po mojih navodilih (priloga, V.7).   

 

Ko je izdelek končan, ga preizkušajo. Tekom preskušanja spreminjajo mesto držanja pri metu,  naklon 

meta (navzgor, naravnost, navzdol).  

 

Skupaj ugotavljamo, zakaj prihaja do razlik v dolžinah leta.  

 

 

3.2 SAMOSTOJNO IZDELOVANJE MODELA JADRALNEGA LETALA 
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Vsak par dobi leseno palico in A4 papir 200 g/m, šablono za prednje krilo in PVAC lepilo. 

 

Učenci so razdeljeni v tri skupine. Skupine se razlikujejo v tem, kako dolga so prednja krila (10 cm, 14 

cm, 18 cm). 

 

Iz danega gradiva izdelajte model jadralnega letala. Lesena palica predstavlja trup. Rep iz papirja 

200 g/m2 imate že izdelan, izdelajte še prednje krilo in dele letala sestavite skupaj. Za izdelavo 

prednjega krila ste dobili tudi šablono, s pomočjo katere izdelate prednje krilo. 

 

Za izdelavo imajo učenci na voljo 20 minut.  

 

Izdelane modele jadralnih letal preizkusite in zapišite dolžine letov na delovni list.  

 

Vsak par dobi 15 gramov plastelina, ki bo služil kot breme, ki ga bo moral izboljšani model 

jadralnega letala uspešno prenesti. Namestimo ga na 3 različna mesta in tako ugotovimo, kam je 

potrebno namestiti breme, da bo model jadralnega letala letel dlje in ne manj. 

 

 

Učencem povem, da smo breme pritrdili na težišče in da je to najbolj ugodno mesto za pritrditev 

bremena. Pogovorimo se tudi o meritvah in skupaj ugotovimo, zakaj je prišlo do razlik v dolžinah letov.  

 

 

3.3 IZBOLJŠEVANJE IZDELKA 

 

Učenci odstranijo prednje krilo. Njihova naloga je, da glede na prejšnje ugotovitve na novo 

(samostojno) izdelajo prednja krila ter svoje modele jadralnih letal poskušajo izboljšati. Za 

izboljšanje svojega izdelka imajo na voljo 10 minut. Svojih izboljšanih modelov jadralnih letal ne 

smejo preizkušati. 

Na delovni list za zapis meritev morajo napisati vsaj dve stvari, ki so jih pri svojem modelu 

jadralnega letala izboljšali/spremenili. 

 

3.4 PREIZKUŠANJE IN ZAPIS MERITEV 

 

Vsak učenec bo svoj spremenjen/izboljšan model jadralnega letala z ročnim izstreljevalcem izstrelil 

1x.  

V tabelo zapišem mesto bremena in dolžino leta (priloga V.3) 

Izpolnjene in podpisane delovne liste z meritvami prinesejo meni. 

 

4 PONAVLJANJE IN PREVERJANJE (10 min) 

 

Skupaj z učenci ponovimo najpomembnejše stvari, ki so se jih naučili: 
- vpliv dolžine kril na let, 

- vpliv pozicije bremena, 

- težišče, 

- mesto prijema origami letala, smer meta, 

- funkcionalnost in uravnoteženost. 

Učenci rešijo post-test.  

 

V. PRILOGE 

 
V.1 DELOVNI LIST ZA VNOS MERITEV 

 

IME IN PRIIMEK: __________________________________________ 
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TABELA 1 – preizkušanje origami jadralnega letala 

Dolžina prvega leta 
(m) 

 

Dolžina drugega 

leta (m) 

 

 

Dolžina tretjega 

leta (m) 
 

 

Na sliki z obkroženimi številkami označi, kje si držal/a origami jadralno letalo. Številka 

1 pomeni prvi met, številka 2 pomeni drugi met in številka 3 pomeni tretji met. 

 

 

Zakaj je origami jadralno letalo letelo različno daleč? Zapiši ugotovitve. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

TABELA 2 – model jadralnega letala 

  

Dolžina prvega 

leta (m) 
 

Dolžina drugega 

leta (m) 

 

 

Dolžina tretjega 

leta (m) 
 

 

Umestitev nalog v RBT 

 
Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 

5  2, 3  6  

Konceptualna 

znanja 

5 1 4    

Proceduralna 

znanja 

      



 VII 

 

V.2 PRED-TEST IN POST-TEST 

 

IME IN PRIIMEK: ________________________ 

 

 
1. Kaj moramo storiti z origami jadralnim letalom, da bo letelo? 

A) Spustimo iz roke. 

B) Vržemo navzgor. 

C) Vržemo naravnost. 

D) Dvignemo čim višje in spustimo. 

Ker 
a) z dviganjem po zraku naredi daljšo pot in leti dlje. 

b) višje kot ga dvignemo, dlje bo letelo. 

c) hitreje kot ga vržemo, dlje bo letelo 

d) se takoj začne spuščati in leti dlje. 

 

2. Na travniku mečem jadralno letalo. V katero smer mora pihati veter, da bo jadralno 

letalo letelo najdlje? 

A) V nasprotni smeri leta jadralnega letala. 

B) V smeri leta jadralnega letala. 

C) Vseeno je, kam piha veter. 

 
3. Ti stojiš na enem bregu reke, tvoj prijatelj pa na drugam bregu. Želiš mu predati 

pomembno sporočilo. Na letalo z X označi, kam ga boš pritrdil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Ali je pri metu papirnatega letala pomembno, kje ga držimo? S piko označi mesto, kjer 

bi ga prijel, in utemelji izbiro. 

DA/NE 
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ker 

a) lažje primemo. 

b) je v ravnotežju. 

c) ga lahko vržemo dlje. 

d) je vseeno kje. 

 

5. Sestavnim delom jadralnega letala pripiši ustrezno številko. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zapiši vrstni red letal glede na to dolžino leta. Na prvo mesto zapiši črko tistega letala, 

ki bo letelo najdlje. Na zadnje mesto zapiši črko tistega letala, ki bo letelo najmanj. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  A      B 

 

 

 

 

 

 

    

C      D 

 

 

Vrstni red: _____________________________ 

 

 

Trup  

Nos  

Rep  

Sprednje krilo  

Zadnje krilo  

2 

1 

3

   

4 

5 
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V.3 TABELA ZA ZAPIS MERITEV IZBOLJŠANIH MODELOV JADRALNIH 

LETAL 

 
Ime in priimek Dolžina leta Mesto bremena 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

V.4 FOTOGRAFIJI STAREGA IN MODENEGA JADRALNEGA LETALA 

  

 

 

 

V.5 NAVODILA ZA PRAVILNO IN VARNO UPORABO ŠKARIJ 

 

OBVEZNA OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA: pri škarjah za papir ni potrebna 

ZAŠČITA DELOVNEGA MESTA: lesena podlaga 

NAVODILO ZA PRAVILNO IN VARNO DELO: Škarje morajo imeti ročki, ki nudita 

dober oprijem. Ne smejo biti razmajane ali poškodovane. Poskrbeti moramo tudi za 

njihovo čistost in da niso zamazane z lepilom. Režemo stran od sebe in po zarisani črti. 

Dolžina reza mora biti krajša od rezila škarij. Najboljše je, če strižemo s prvo polovico 

rezila ali prvima 2/3 rezila. Vedno uporabljamo škarje tiste vrste, ki ustrezajo gradivu, 

ki ga strižemo. 
 

V.6 PRIČAKOVANI REZULTATI 

 
 

LETALO JE V 

POVPREČJU 

PRELETELO VSAJ 
3 m 

DA / NE 

Dolžina prvega leta 

(m) 
2,8 

Dolžina drugega leta 

(m) 

 

3,9 



 X 

Dolžina tretjega leta 
(m) 

3,6 

Povprečna dolžina 

leta (m) 
3,43 

 
V.7 NAČRT IZDELAVE ORIGAMI JADRALNEGA LETALA 

 
11.2 PREDLOG UČNE PRIPRAVE ZA POIZVEDOVALNO UČENJE – 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

UČNA PRIPRAVA – eksperimentalna skupina 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Aja Uršič 

Šola: OŠ Toma Brejca 

Razred: 2. c 

Predmet: Spoznavanje okolja 

Mentor: Mojca Hočevar 

Datum nastopa: 25. 5. 2018 

Ura (hh:mm): 11.05–11.50, 11.55–12.40 

Učna tema: Snovi – kaj zmorem narediti 

Učna enota: Letalo iz papirja 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraževalni cilji 

 

Učenci: 
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I1: spoznajo sestavne dele letala, 

I2: spoznajo gibanje letala v zraku in lastnosti zraka, 

I3: pravilno in varno izvajajo tehnološke postopke (prepogibanje (papir), rezanje 

(škarje), lepljenje), 

I4: na podlagi danega načrta izdelajo model jadralnega letala, 

I5: razumejo odvisnost funkcionalnosti letala od mesta težišča modela 

jadralnega letala, 

I6: znajo vreči model jadralnega letala za doseganje čim daljšega leta, 

I7: razumejo odvisnost funkcionalnosti letala od površine kril, 

I8: znajo pravilno pozicionirati mesto bremena na modelu letala. 

 

Vzgojni cilji 

 

Učenci: 

V1: razvijajo sposobnost poslušanja in upoštevanja navodil, 

V2: se navajajo na varno in pravilno uporabo orodja, 

V3: delovno površino za seboj po končanem delu pospravijo, 

V4: pazijo na ločevanje odpadkov, 

V5: razvijajo pozitiven odnos do dela. 

 

Psihomotorični cilji 

 

Učenci: 

P1: pridobivajo in razvijajo ročne spretnosti, 

P2: urijo delovne sposobnosti, 

P3: razvijajo koordinacijo rok in prstov. 

 

Standardi in minimalni standardi znanja 

 

Učenci:  

S1: znajo določiti kriterije izdelka in njegovo delovanje ter predlagati izboljšave, 

M1: poznajo nekatere lastnosti zraka, 

M2: izdelajo preprost tehnični izdelek. 
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Umestitev ciljev v RBT 

 
 

 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 

Tip učne ure:  izdelava izdelka 

Učne oblike:  frontalna, individualna 

Učne metode:  razlaga, razgovor, praktično delo, demonstracija 

Strategija pouka:  poizvedovalno učenje 

Delovne tehnike:  prepogibanje, rezanje, lepljenje 

Novi pojmi in posplošitve:  krilo, kljun, trup, težišče, breme 

Korelacija:  LUM, MAT 

Učila/pripomočki:  delovni listi za zapis meritev (priloga V.1), test za 

preverjanje predznanja in  

  razumevanja (priloga V.2),  

 

 

Orodja, naprave in stroji  

Zarisno in merilno orodje:  svinčnik HB, tesarski meter 

Obdelovalno orodje:  škarje 

Gradiva (materiali): A4 papir 80g/m2, samolepilni trak, A4 papir 200g/m2 

(šeleshamer), lesena palica (dolžina 25 cm, premer 3 

mm) 

Varstvo pri delu: zaščitna podlaga, navodila za pravilno in varno uporabo 

škarij, priloga V.5 

 

Literatura:   
 

Za učenca: 

 

[1] Fošnarič, S., Rajšp, M., Žic, J., Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne 
šole (Limbuš, IZOTECH, 2009).  

[2] Fošnarič, S., Rajšp, M., Žic, J., Delovni zvezek z delovnim gradivom za spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2010). 

 

Za učitelja: 

 

Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 

I1, I2, M1 S1     

Konceptualna 

znanja 

 I5 I3, I8    

Proceduralna 

znanja 

 I4, I7 I6, M2    

Metakognitivna 

znanja 
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[3] Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A., Program osnovna šola – spoznavanje okolja – učni načrt 

(Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[4] Fošnarič, S., Rajšp, M., Žic, J., Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne 

šole (Limbuš, IZOTECH, 2009).  

[5] Fošnarič, S., Rajšp, M., Žic, J., Delovni zvezek z delovnim gradivom za spoznavanje okolja za 2. 

razred devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH, 2010). 

[6] S. Parker, Kako deluje – zračna plovila (Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2010). 

[7] A. Schultz, Izdelajmo letala iz papirja – zgibanke klasičnih in posebnih modelov (Tržič, Učila 

International, 2011). 

 

IV. POTEK UČNE URE 
 

 

1 MOTIVACIJA (12 min) 

 

Učencem razdelim pred-teste, priloga V.1. 

 

Na tablo projiciram sliko, na kateri sta dva dečka, vsak na svojem bregu reke. Eden 

izmed dečkov v roki drži jadralno letalo, drugi pa pismo. 

 

Učence pozovem k razmišljanju, kam na jadralno letalo naj deček namesti pismo, da bo 

le-to preletelo reko in ne bo strmoglavilo.  

Učenci podajajo odgovore.  

 

 

2 RAZISKOVANJE (20 min) 

 

Učence razdelim v pare, jim postavljam različna vprašanja, v parih se posvetujejo, 

odgovore zapišejo na liste. 

Ugotovi, kateri list papirja bo prej padel na tla (zmečkan ali raven)?  

Kateri so sestavni deli letala? 

Kje moramo držati jadralno letalo, da bo to letelo čim dlje? 

 

Vsak par dobi A4 list papirja gramature 80 g/m2, slikovno gradivo za izdelavo origami 

jadralnega letala ter kroglico plastelina, ki predstavlja dečkovo pismo.  

 

Nekateri pari bodo papir prepognili po daljši stranici, drugi pa po krajši. 

 

Ko par izdela svoje origami jadralno letalo ter namesti kroglico plastelina, se učenca 

postavita 3 metre narazen in si letalo »podajata«. Razdaljo med seboj postopoma (za 0,5 

m) povečujeta. Vsak učenec na list zapiše najdaljšo razdaljo, ki jo je origami letalo 

preletelo.  

 

 

3 POJASNJEVANJE (8 min) 

 

Učenci v krogu pojasnijo ugotovitve iz prejšnje faze (raziskovanje). Zapisane odgovore 

med seboj primerjajo, se dopolnjujejo. 
 

 

4 VKLJUČEVANJE (35 min) 
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Učenci pripravijo delovno površino. 

 

 

Učencem razdelim novo gradivo ((lesena palica, A4 papir 200g/m2,samolepilni trak, kroglica 
plastelina). 

Njihova naloga je, da na podlagi ugotovitev iz prejšnjih stopenj v paru brez dodatnih navodil 
in pojasnil izdelajo model jadralnega letala. 

 

 

Iz danega materiala izdelajte model jadralnega letala. Ko model jadralnega letala 

izdelate, ga lahko na hodniku preizkušate. Pazite na svojo varnost in varnost drugih.  

 

Učenci so seznanjeni s kriterijem. 

 

Kriteriji za: 

1. Funkcionalnost 

F1: Model jadralnega letala preleti 3 metre. 

F2: Izboljšani model jadralnega letala preleti 3 metre in prenese 15 gramov 

bremena. 

2. Uporabnost 

U1: Daljši kot je let (vsaj 3 metre) modela jadralnega letala, bolj je uporabno. 

U2: Večjo maso bremena kot prenese model jadralnega letala, bolj je uporaben. 

3. Izdelek  

IZ1: Sprednje krilo je sredinsko simetrično. 

IZ2: Spoji so togi. 

IZ3: Model jadralnega letala je uravnotežen. 

 

Modele jadralnih letal bomo preizkusili z izstreljevalecem. Vsak par ima na voljo en 

poizkus. Dolžino leta vsak zapiše na svoj list. 

 

 

Na voljo imate 10 minut, da svoje letalo izboljšate tako, da bo letelo še dlje. Izboljšanih 

letal ne smete preizkušati, saj jih bomo preizkusili z ročnim izstreljevalcem. Dolžino 

leta izboljšanega modela jadralnega letala zapišite na list z meritvami. 

 

Na voljo imate 5 minut, da do konca izpolnite liste z meritvami. 
 

V tabelo zapišem mesto bremena in dolžino leta (priloga V.3) 

Izpolnjene in podpisane delovne liste z meritvami prinesejo meni. 

 

5 EVALVIRANJE (15 min) 

 

Skupaj z učenci ponovimo najpomembnejše stvari, ki so se jih naučili: 
- vpliv dolžine kril na let, 

- vpliv pozicije bremena, 

- težišče, 

- mesto prijema origami letala, smer meta, 

- funkcionalnost in uravnoteženost. 

Na kratko predstavijo in opišejo izboljšave modelov jadralnih letal. 

Učenci rešijo post-test.  
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V. PRILOGE 

 
V.1 DELOVNI LIST ZA VNOS MERITEV 

 

IME IN PRIIMEK: __________________________________________ 

 

PRVO MERJENJE: 

 

Dolžina najdaljše preletene razdalje: _______________________ 

 

 

 

Na sliki z obkroženimi številkami označi, kje si držal/a origami jadralno letalo. Številka 

1 pomeni prvi met, številka 2 pomeni drugi met in številka 3 pomeni tretji met. 

 

 

 

Zakaj je origami jadralno letalo letelo različno daleč? Zapiši ugotovitve. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

PREIZKUŠANJE MODELA JADRLANEGA LETALA 

  

Dolžina prvega leta modela jadralnega letala z 
izstreljevacem  (m) 

 

Dolžina drugega leta izboljšanega modela jadralnega 
letala z izstreljevalcem (m) 
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Umestitev nalog v RBT 

 
Dimenzija 

znanja 

Dimenzija kognitivnih procesov 

Pomnjenje Razumevanje Uporabljanje Analiziranje Evalviranje Ustvarjanje 

Faktografsko 

znanje 

5  2, 3  6  

Konceptualna 

znanja 

5 1 4    

Proceduralna 

znanja 

      

 

 

V.2 PRED-TEST IN POST-TEST 
 

 

IME IN PRIIMEK: ________________________ 

 

 
1. Kaj moramo storiti z origami jadralnim letalom, da bo letelo? 

A) Spustimo iz roke. 

B) Vržemo navzgor. 

C) Vržemo naravnost. 

D) Dvignemo čim višje in spustimo. 

Ker 
a) z dviganjem po zraku naredi daljšo pot in leti dlje. 

b) višje kot ga dvignemo, dlje bo letelo 

c) hitreje kot ga vržemo, dlje bo letelo 

d) se takoj začne spuščati in leti dlje. 

 

2. Na travniku mečem jadralno letalo. V katero smer mora pihati veter, da bo jadralno 

letalo letelo najdlje? 

A) V nasprotni smeri leta jadralnega letala. 

B) V smeri leta jadralnega letala. 

C) Vseeno je, kam piha veter. 

 
3. Ti stojiš na enem bregu reke, tvoj prijatelj pa na drugam bregu. Želiš mu predati 

pomembno sporočilo. Na letalo z X označi, kam ga boš pritrdil. 
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4.  Ali je pri metu papirnatega letala pomembno, kje ga držimo? S piko označi mesto, kjer 

bi ga prijel, in utemelji izbiro. 

DA/NE 

ker 

a) lažje primemo. 

b) je v ravnotežju. 

c) ga lahko vržemo dlje. 

d) je vseeno kje. 

 

5. Sestavnim delom jadralnega letala pripiši ustrezno številko. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Zapiši vrstni red letal glede na to dolžino leta. Na prvo mesto zapiši črko tistega letala, 

ki bo letelo najdlje. Na zadnje mesto zapiši črko tistega letala, ki bo letelo najmanj. 

 

 

 

Trup  

Nos  

Rep  

Sprednje krilo  

Zadnje krilo  

2 

1 

3

   

4 

5 
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  A      B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C      D 

 

 

Vrstni red: _____________________________ 

 

 

V.3 TABELA ZA ZAPIS MERITEV IZBOLJŠANIH MODELOV JADRALNIH 

LETAL 

 
Ime in priimek Dolžina leta Mesto bremena 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

V.4 FOTOGRAFIJI STAREGA IN MODENEGA JADRALNEGA LETALA 

  

 

 

 

 

V.5 NAVODILA ZA PRAVILNO IN VARNO UPORABO ŠKARIJ 

 
OBVEZNA OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA: pri škarjah za papir ni potrebna 
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ZAŠČITA DELOVNEGA MESTA: lesena podlaga 

NAVODILO ZA PRAVILNO IN VARNO DELO: Škarje morajo imeti ročki, ki nudita dober 

oprijem. Ne smejo biti razmajane ali poškodovane. Poskrbeti moramo tudi za njihovo čistost in 

da niso zamazane z lepilom. Režemo stran od sebe in po zarisani črti. Dolžina reza mora biti 
krajša od rezila škarij. Najboljše je, če strižemo s prvo polovico rezila ali prvima 2/3 rezila. 

Vedno uporabljamo škarje tiste vrste, ki ustrezajo gradivu, ki ga strižemo.  

 
V.6 PRIČAKOVANI REZULTATI 

 

 
Najdaljša preletena razdalja origami jadralnega letala: 4,6 m 

 

Dolžina prvega leta modela jadralnega letala z 
izstreljevacem  (m) 

3,2 

Dolžina drugega leta izboljšanega modela jadralnega 
letala z izstreljevalcem (m) 

 

3,6 

 

 
V.7 NAČRT IZDELAVE ORIGAMI JADRALNEGA LETALA 
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11.3 REZULTATI TESTOV KONTROLNE IN EKSPERIMENTALNE SKUPINE 
 

 

Tabela 11.1: Rezultati pred-testa kontrolne skupine. 
 Številka vprašanja   

Učenec 1 2 3 4 5 6 Skupaj 

 1 0 1 0 0 3 0 4 

 2 1 1 1 1 0 0 4 

 3 1 0 0 0 2 0 3 

 4 1 0 1 0 5 0 7 

 5 1 0 0 0 5 1 7 

 6 1 0 0 0 5 0 6 

 7 1 1 0 1 5 0 8 

 8 1 1 0 0 3 0 5 

 9 1 0 0 1 5 0 7 

 10 1 1 0 1 3 0 6 

 11 0 0 1 1 3 0 5 

 12 1 1 0 1 2 0 5 

 13 1 1 0 1 3 0 6 

 14 1 1 0 1 5 0 8 

 15 1 1 0 0 5 0 7 

 16 0 0 0 1 3 0 4 

 17 0 1 0 1 3 0 5 

 18 1 1 0 0 3 0 5 

 19 1 1 1 1 5 1 10 

 20 1 1 0 1 5 0 8 

 21 1 1 0 1 1 0 4 

 22 1 0 1 1 3 0 6 

 23 0 1 0 0 3 0 4 

 24 1 1 1 1 0 0 4 

 25 1 0 0 0 2 0 3 

 26 1 0 1 0 5 0 7 

 27 1 0 0 0 5 1 7 

 28 1 0 0 0 5 0 6 

 29 1 1 0 1 5 0 8 

 30 1 1 0 0 3 0 5 

 31 1 0 0 1 5 0 7 

 32 1 1 0 1 3 0 6 

 33 0 0 1 1 3 1 6 

 34 1 1 0 1 2 0 5 

 35 1 1 0 1 3 0 6 

 36 1 1 0 1 5 1 8 

 37 1 1 0 0 5 0 7 

 38 0 0 0 1 3 0 4 

 39 0 1 0 1 3 1 5 

 40 1 1 0 0 3 0 5 

 41 1 1 1 1 5 1 10 

 42 1 1 0 1 5 0 8 

 43 1 1 0 1 1 0 4 

 44 1 0 1 1 3 1 6 

 45 1 1 0 0 3 0 5 

 46 1 1 1 1 5 1 10 

 47 1 1 0 1 5 0 8 

 48 1 1 0 1 1 0 4 

 49 1 0 1 1 3 1 7 

 50 1 1 0 1 5 0 8 

 51 1 1 0 0 3 0 5 

 52 1 1 0 0 3 0 5 

 
Skupaj 44 35 12 33 182 10 313 
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Tabela 11.2: Rezultati post-testa kontrolne skupine. 
 Številka vprašanja  

Učenec 1 2 3 4 5 6 Skupaj 

1 1 1 1 2 3 2 10 

2 2 1 1 1 5 2 12 

3 2 1 1 1 3 1 9 

4 2 1 1 1 5 2 12 

5 1 1 0 1 5 2 10 

6 2 0 1 1 5 2 11 

7 2 1 1 1 5 2 12 

8 2 1 1 1 5 1 11 

9 2 1 1 1 5 0 10 

10 1 1 1 1 5 0 9 

11 1 1 1 1 5 1 10 

12 2 1 1 1 5 0 10 

13 2 1 1 1 5 1 11 

14 2 1 1 1 5 1 11 

15 2 1 1 1 5 2 12 

16 2 1 1 1 5 0 10 

17 2 1 1 1 5 1 11 

18 1 1 1 1 5 0 9 

19 2 1 1 1 5 4 14 

20 2 1 1 1 5 2 12 

21 2 1 0 1 3 0 7 

22 2 1 1 1 5 2 12 

23 2 1 1 1 5 0 10 

24 1 1 1 1 5 0 9 

25 1 1 1 1 5 1 10 

26 2 1 1 1 5 0 10 

27 2 1 1 1 5 1 11 

28 2 1 1 1 5 1 11 

29 2 1 1 1 5 2 12 

30 2 1 1 1 5 0 10 

31 2 1 1 1 5 2 12 

32 1 1 0 1 5 2 10 

33 2 0 1 1 5 2 11 

34 2 1 1 1 5 2 12 

35 2 1 1 1 5 1 11 

36 2 1 1 1 5 0 10 

37 1 1 1 1 5 0 9 

38 2 1 1 1 5 2 12 

39 2 1 1 1 5 0 10 

40 2 1 1 1 5 4 14 

41 2 1 1 1 5 2 12 

42 2 1 1 1 5 1 11 

43 2 1 1 1 5 1 11 

44 2 1 1 1 5 2 12 

45 2 1 1 1 5 0 10 

46 2 1 1 1 5 2 12 

47 1 1 0 1 5 2 10 

48 2 0 1 1 5 2 11 

49 2 1 1 1 5 2 12 

50 1 1 0 1 5 2 10 

51 2 0 1 1 5 2 11 

52 2 1 1 1 5 1 11 

Skupaj 93 48 47 53 254 67 562 
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Tabela 11.3: Rezultati pred-testa eksperimentalne skupine. 
 Številka vprašanja  

Učenec 1 2 3 4 5 6 Skupaj 

1 2 1 1 1 3 0 8 

2 1 0 0 0 2 0 3 

3 1 0 1 0 5 0 7 

4 1 0 1 1 3 1 6 

5 1 1 0 0 3 0 5 

6 1 1 1 1 5 1 10 

7 1 1 0 1 5 0 8 

8 1 0 0 0 5 1 7 

9 1 0 0 0 5 0 6 

10 1 1 0 1 5 0 8 

11 0 1 0 0 3 0 4 

12 1 1 1 1 0 0 4 

13 1 0 0 0 2 0 3 

14 1 1 1 1 0 0 4 

15 1 0 0 0 2 0 3 

16 1 0 1 0 5 0 7 

17 1 1 1 1 5 1 10 

18 1 1 0 1 5 0 8 

19 1 1 0 1 5 1 9 

20 1 1 0 0 3 0 5 

21 1 0 0 0 2 0 3 

22 0 0 0 1 3 0 4 

23 0 1 0 1 3 0 5 

24 1 0 1 1 3 0 6 

25 0 1 0 0 3 0 4 

26 1 1 1 1 0 0 4 

27 1 0 0 0 2 0 3 

28 1 1 0 1 5 1 9 

29 1 1 0 0 3 0 5 

30 1 1 0 1 2 1 6 

31 1 1 0 1 3 0 6 

32 1 1 0 1 5 0 8 

33 1 1 0 0 5 0 7 

34 0 0 0 1 3 0 4 

35 0 1 0 1 3 0 5 

36 1 1 0 1 5 0 8 

37 1 1 1 1 5 1 10 

38 2 1 1 1 3 0 8 

39 0 1 0 1 3 0 5 

40 1 1 0 1 5 1 9 

41 1 1 0 0 3 0 5 

42 1 0 1 1 3 1 6 

43 1 1 0 0 3 0 5 

44 1 1 1 1 5 1 10 

45 1 1 0 1 5 0 8 

46 2 1 1 1 3 0 8 

Skupaj 42 32 15 29 159 11 286 
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Tabela 11.4: Rezultati post-testa eksperimentalne skupine. 
 Številka vprašanja  

Učenec 1 2 3 4 5 6 Skupaj 

1 2 1 1 1 5 1 11 

2 1 1 0 0 3 0 5 

3 2 1 1 1 5 4 14 

4 2 1 1 1 5 2 12 

5 2 1 0 1 3 0 7 

6 2 1 1 1 5 1 11 

7 1 1 0 1 5 1 9 

8 2 1 1 2 5 4 15 

9 2 1 1 1 3 1 9 

10 1 1 0 1 5 1 9 

11 0 1 0 1 3 0 5 

12 1 1 0 1 5 1 9 

13 1 1 0 0 3 0 5 

14 1 1 0 0 3 0 5 

15 1 1 1 1 5 1 10 

16 1 1 0 1 5 0 8 

17 1 1 1 1 5 1 10 

18 2 1 1 1 5 1 11 

19 2 1 1 1 5 1 11 

20 0 1 0 1 3 0 5 

21 1 1 0 1 5 1 9 

22 1 1 0 0 3 0 5 

23 1 0 1 1 3 0 6 

24 2 1 1 2 5 4 15 

25 0 1 0 1 3 0 5 

26 1 0 1 1 3 0 6 

27 1 0 1 1 3 0 6 

28 1 1 1 1 5 0 9 

29 2 1 1 1 5 4 14 

30 2 1 1 1 5 2 12 

31 2 1 0 1 3 0 7 

32 1 1 0 0 3 0 5 

33 1 1 1 1 5 1 10 

34 1 1 0 1 5 0 8 

35 2 1 0 1 3 0 7 

36 1 1 1 1 5 1 10 

37 2 1 1 1 5 1 11 

38 1 1 1 1 5 1 10 

39 2 1 0 1 3 0 7 

40 1 1 0 0 3 0 5 

41 1 1 1 1 5 1 10 

42 1 1 0 1 5 0 8 

43 2 1 1 2 5 4 15 

44 0 1 0 1 3 0 5 

45 1 1 0 1 5 1 9 

46 1 1 0 0 3 0 5 

Skupaj 59 43 23 42 192 41 400 
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11.4 DOLŽINE LETOV MODELOV JADRALNIH LETAL Z ROČNIM 

IZSTRELJEVALCEM 

 
Tabela11.5: Dolžine letov modelov jadralnih letal kontrolne skupine. 

 

Letalo 

Dolžina leta 
modela 

jadralnega letala 
z izstreljevalcem 

(m) 

Dolžina leta 
izboljšanega modela 

jadralnega letala z 
izstreljevalcem (m) 

1 2,33 2,45 

2 3,18 3,25 

3 2,65 2,7 

4 2,58 2,5 

5 2,2 3 

6 3,45 3,5 

7 2,45 2,55 

8 3,7 3,6 

9 3,4 3,4 

10 3,15 3,22 

11 2,8 3,15 

12 2,65 2,72 

13 2,5 2,45 

14 1,85 2,05 

15 2,2 2,2 

16 3,3 3,35 

17 3,85 3,8 

18 4 3,9 

19 2,65 2,75 

20 2,75 2,65 

21 2,9 3,1 

22 3,1 3,15 

23 3 3,1 

24 2,95 3,05 

25 3,15 3,2 

26 2,85 2,9 
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Tabela 11.6: Dolžine letov modelov jadralnih letal eksperimentalne skupine. 

 

Letalo 

Dolžina leta 
modela 

jadralnega letala 
z izstreljevalcem 

(m) 

Dolžina leta 
izboljšanega modela 

jadralnega letala z 
izstreljevalcem (m) 

1 2,45 2,8 

2 3,1 3,35 

3 3,15 3,4 

4 3,26 3,5 

5 2,55 3 

6 2,85 3,1 

7 2,35 2,85 

8 3,45 3,55 

9 3,2 3,2 

10 3,3 3,5 

11 2,8 3,1 

12 2,95 3,05 

13 3 3,1 

14 3 2,7 

15 3,37 3,5 

16 2,46 2,8 

17 2,5 2,6 

18 2,36 2,7 

19 3,55 3,75 

20 3,1 3,3 

21 2,45 2,85 

22 2,3 3 

23 2,8 3,14 
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11.5 MERJENJE STOPNJE INOVATIVNOSTI 

 
Tabela 11.7: Število točk za merjenje inovativnosti kontrolne skupine. 

 

 Kriterij  

Par A B C D Skupaj 

1 2 1 0 0 3 

2 0 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 2 

4 0 0 0 0 0 

5 2 0 0 0 2 

6 0 2 0 0 2 

7 0 1 0 0 1 

8 1 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 

10 2 0 0 0 2 

11 0 1 0 0 1 

12 1 0 0 0 1 

13 2 0 0 0 2 

14 0 0 0 0 0 

15 1 1 0 0 2 

16 0 2 0 0 2 

17 2 0 0 0 2 

18 0 1 0 0 1 

19 0 0 0 0 0 

20 1 1 0 0 2 

21 0 0 0 0 0 

22 2 0 0 0 2 

23 2 1 0 0 3 

24 0 0 0 0 0 

25 2 0 0 0 2 

26 0 1 0 0 1 

Skupaj 21 13 0 0 34 
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Tabela 11.8: Število točk za merjenje inovativnosti eksperimentalne skupine.  

 

 

 

 

 Kriterij  

Par A B C D Skupaj 

1 2 1 0 0 3 

2 0 2 1 0 3 

3 2 0 0 0 2 

4 0 1 2 0 3 

5 1 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 0 

7 2 2 1 0 5 

8 1 0 0 0 1 

9 1 1 0 0 2 

10 0 0 0 0 0 

11 0 2 2 0 4 

12 2 0 0 0 2 

13 0 0 0 0 0 

14 1 2 0 0 3 

15 0 0 0 0 0 

16 2 2 2 0 6 

17 0 0 0 0 0 

18 1 1 0 0 2 

19 0 0 0 0 0 

20 2 1 0 0 3 

21 1 0 1 0 2 

22 0 1 0 0 1 

23 2 1 0 0 3 

Skupaj 20 17 9 0 46 
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11.6 PRIMERI IZBOLJŠAV MODELOV JADRALNIH LETAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 11.1: Primer 1 pred izboljšavo in po izboljšavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 11.2: Primer 2 pred izboljšavo in po izboljšavi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 11.3: Primer 3 pred izboljšavo in po izboljšavi. 
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Slika 11.4: Primer 4 pred izboljšavo in po izboljšavi. 

 

 

11.7 MREŽNI MODEL JADRALNEGA LETALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 11.5: Mrežni model jadralnega letala 
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11.8 PRIROČNIK ZA UČITELJA JAZ IN OKOLJE 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11.6: Del navodil in razlage iz priročnika za učitelje 


