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POVZETEK 
Magistrsko delo obravnava zabavno matematiko v sobi pobega, ki je dokaj aktualna in nova 
tema. Soba pobega je neke vrste detektivska igra, ki običajno poteka v določenem prostoru, v 
katerem sodeluje skupina ljudi. Udeleženci morajo med seboj sodelovati, logično sklepati, 
razmišljati in se s pomočjo različnih pripomočkov, ki jih imajo na voljo, na koncu rešiti iz 
prostora. Pri tem je pomembno, da uspešno rešujejo naloge in iščejo namige, ki jih vodijo k 
izhodu.  

Soba pobega je lahko zanimiva oblika organiziranega dela pri pouku matematike tudi v 
osnovnih šolah. Ker je pri rednem pouku skupina učencev prevelika, lahko sobo pobega 
izvedemo v času dodatnega pouka ali pa v okviru interesne dejavnosti. Pri tej aktivnosti učenci 
na drugačen način razvijajo logično mišljenje, sklepanje, reševanje problemov s konkretnimi 
materiali in pripomočki ter spoznavajo različne strategije pri reševanju problemov. Z 
dejavnostmi, ki jih učenci izvajajo v sobi pobega, udejanjamo tudi cilje medsebojnega 
sodelovanja in pomoči. Zaradi razgibanega in dinamičnega reševanja nalog, iskanja namigov 
in ugibanj, kaj je naslednji korak, pa je takšna oblika dela zagotovo velika motivacija za vse 
učence, tudi za tiste, ki si sicer matematične delavnice oziroma interesne dejavnosti iz 
matematike ne bi izbrali.  

V empiričnem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: kakšne so strategije 
učencev pri reševanju različnih matematičnih problemov; ali soba pobega v šolskem okolju 
učencem predstavlja izziv; ali sodelovanje učencev pripomore k bolj učinkovitemu reševanju 
matematičnih problemov; kakšna so stališča učencev do reševanja matematičnih problemov v 
sobi pobega in kako so učenci zmožni oblikovati sobo pobega z matematičnimi problemi. Za 
raziskovanje bom uporabila kvalitativno metodo raziskovanja, odgovore na raziskovalna 
vprašanja pa bom pridobila s pomočjo analize anketnih vprašalnikov, videoposnetkov in 
opazovalnih listov.  

Z raziskavo želim doseči, da bi v šolah preučili prednosti sobe pobega za uresničevanje ciljev 
iz matematike, tako pri rednem pouku kot pri dodatnem pouku in morebitnih drugih obšolskih 
dejavnostih.  

 

Ključne besede: učna motivacija, sodelovanje, dodatni pouk, reševanje problemov, zabavna 
matematika, soba pobega. 

 

 

 

 



 

 

FUN MATH IN ESCAPE ROOM  

ABSTRACT  
This master thesis investigates fun math in an escape room, which is a fairly new but popular 
concept. Escape room is a sort of a detective game, which occurs in a specific place. Participants 
must work together, make logical conclusions, think and with the help of different objects made 
available, escape from the room. It is important, that the participants are successfully solving 
assignments and follow the clues, which lead to the exit. 

Escape room model can be an interesting way of teaching in elementary school math class. 
Because there is too many pupils in regular class, escape room could be a part of supplementary 
lessons or a part of extracurricular activity. This activity helps motivate pupils to develop 
logical thinking, assumption and problem-solving by using different materials and accessories 
in a different way. At the same time they become familiarized with different strategies in 
problem solving. Furthermore they learn how to cooperate and help each other. Many pupils 
that would not normally choose math as extracurricular activity, would find playing escape 
room in finding hints and clues fun and dynamic enough.  

In the empirical part of the thesis I was researching the following questions: what are the 
strategies of the pupils when solving math problems; does escape room present a challenge for 
pupils in school environment; does cooperation between pupils lead to a more effective solving 
of math problems; what do pupils think about solving math problems in an escape room and 
are they capable of creating an escape room using math. I will use quality research method; I 
will find answers to my research questions by analyzing questionnaire results, recordings and 
observational notes.  

With my research I want to introduce schools this activity and help them realize escape room’s 
potential for achieving learning goals in math. 

 

Key word: learning motivation, cooperation, extracurricular activity, problem solving, fun 
math, escape room.   
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1 UVOD 
Želja vsakega učitelja je, da bi njegovi učenci šolo obiskovali z veseljem in zanimanjem za 
nova znanja. Naloga učitelja je tako med drugim, da pri učencih razvija notranjo motivacijo 
oziroma jih spodbuja z različnimi motivacijskimi problemi in nalogami. Pomembno je, da že 
na samem začetku ure učitelj pridobi učenčevo pozornost, ki jo potem poskuša vzdrževati skozi 
celotno uro. Učenčevo pozornost lahko pridobi z uporabo presenečenj, novosti, zanimivih 
problemov, ugank, rebusov … Skozi uro pa se trudi, da učne situacije organizira čim bolj 
razumljivo in da  jih ves čas poskuša povezovati z njihovimi izkušnjami in interesi, njihovimi 
osebnimi cilji, predvsem pa, da jim ponudi možnosti za sodelovanje. Pomembno je, da jim 
zastavi uresničljive, jasne cilje, da jim nudi pravo mero pomoči in povratno informacijo o 
njihovem delu in napredovanju v znanju. Njihovo zadovoljstvo spodbudi s pohvalami in 
priznanjem. Pouk lahko prilagodi glede na zmožnost učencev, in sicer z diferenciacijo in 
individualizacijo, popestri pa z uporabo raznovrstnih učnih oblik, ki jih uporablja skozi ure.  
Skupinsko sodelovanje je ena izmed učnih oblik, ki ima vrsto pozitivnih učinkov tako na znanje 
učencev kot tudi na njihovo socialno in čustveno področje. Ker je današnji svet vedno bolj 
individualno in tekmovalno usmerjen, je pomembno, da vsaj v času šolanja učence spodbujamo 
k sodelovanju in medsebojni pomoči. Tako bodo tudi kasneje v življenju znali pomagati 
drugemu, mu prisluhniti, sprejemati drugačna mnenja in svoje razmišljanje dostojno izraziti. K 
temu spodbuja sodelovalno učenje, pri katerem ima učitelj v veliki meri vlogo opazovalca in 
spodbujevalca. Glavno vlogo prevzamejo učenci, ki stremijo k dosegi skupnega cilja, katerega 
je mogoče doseči le, če vsak član skupine opravi svojo nalogo.  

Poleg rednega pouka učenci v osnovnih šolah obiskujejo tudi dodatni pouk, interesne dejavnosti 
in različne krožke. Prej naštete dejavnosti učenci običajno obiskujejo z veseljem in zanimanjem. 
Pri dodatnih in drugih oblikah pouka si namreč lahko privoščimo tudi druge, atraktivne oblike 
in metode dela. Pri dodatnem pouku matematike učenci največkrat rešujejo matematične 
probleme in izzive, se pripravljajo na matematična tekmovanja ali pa pregledujejo matematične 
revije. Ena izmed dejavnosti, ki jo želim predstaviti v kontekstu pouka, je »escape room« ali 
soba pobega. Želim predlagati oziroma preizkusiti izvedljivost take oblike dela pri dodatnem 
pouku matematike. Cilj je, da prideš iz zaprtega prostora v neki časovni omejitvi, pri tem pa se 
moraš spopasti z najrazličnejšimi miselnimi nalogami, matematičnimi problemi in logičnimi 
ugankami. Prednost je v tem, da je to aktivnost, pri kateri sodeluje skupina ljudi in ne zgolj 
posameznik. Dejavnost mi je postala zelo zanimiva že ob tem, ko smo morali na fakulteti pri 
izbirnem predmetu Izbrane teme iz didaktike matematike oblikovati sobo pobega za učence v 
osnovni šoli. Njihov odziv je bil zelo pozitiven in po izrazih na obrazu sodeč so jih različni 
izzivi in matematične naloge zares motivirale. To je bil tudi nekakšen povod, da sem si to 
dejavnost izbrala kot temo svojega magistrskega dela. Želim predstaviti, kaj je soba pobega in 
kako jo lahko preoblikujemo tako, da jo na zabaven, a hkrati poučen način, uporabimo pri pouku 
ali pri drugih interesnih dejavnostih.  

V teoretičnem delu sem predstavila pojem motivacije. Osredinila sem se predvsem na učno 
motivacijo, kjer sem naredila pregled teoretskih pogledov na učno motivacijo, opisala vsebine 
učne motivacije in opisala učiteljev vpliv, ki ga ima na učno motivacijo v razredu. Nadaljevala 
sem s sodelovanjem, in sicer s skupinskim delom ter sodelovalnim učenjem. Predstavila sem, 
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kaj je pomembno pri organizaciji skupinskega dela in kateri so pozitivni pa tudi negativni učinki 
sodelovalnega učenja. Del teoretičnega dela sem namenila dodatnemu pouku pri matematiki, 
reševanju matematičnih problemov in zabavni matematiki, ker vse tri komponente lahko 
povežemo v sobo pobega, ki sem jo predstavila v praktičnem delu naloge. V tem delu sem 
opisala sobo pobega in predstavila matematične naloge, ki sem jih vključila v reševanje. V 
zadnjem, teoretičnem, delu pa sem sobo pobega preizkusila z učenci četrtih razredov na dveh 
osnovnih šolah v času dodatnega pouka. Želela sem ugotoviti, ali se strategije reševanja 
matematičnih problemov razlikujejo od skupine do skupine in kakšne so le-te. Raziskati sem 
želela, ali soba pobega v šolskem okolju učencem predstavlja izziv in kakšna so njihova stališča 
do reševanja matematičnih problemov v sobi pobega. Preveriti pa sem tudi želela, kako 
sodelovanje učencev pripomore k reševanju matematičnih problemov. Čisto na koncu sem 
skupini učencev omogočila, da se tudi sami preizkusijo v oblikovanju lastne sobe pobega in jo 
preizkusijo z drugo skupino sošolcev.  
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2  TEORETIČNI DEL  
»Učencev ne moremo nikoli ničesar naučiti, ponudimo jim lahko samo priložnost za učenje.«  

Carl Rogers  

2.1 MOTIVACIJA  
Pri pouku učence motiviramo na različne načine z namenom, da bi le-ti pri šolskih urah čim 
bolj zavzeto sodelovali in se pri urah veliko naučili. Kakovost naših dosežkov je med drugim 
odvisna tudi od tega, kako močno smo motivirani zanje. Ko slišimo besedo motivacija, mislimo 
na vse tisto, kar nas spodbuja in usmerja za delo in učenje. Med te dejavnike štejemo želje, 
potrebe, nagone, motive, cilje, voljo, vrednote, ideale in interese (Musek in Pečjak, 2001). 
Motivacija je psihični proces, ki izzove človekovo delovanje, mu daje moč, da vztraja tako 
dolgo, dokler na koncu ne doseže cilja (Razdevšek Pučko, 2009). Vsak učitelj se zaveda, da je 
motivacija pomemben vidik uspešnega učenja. Potrebno je vložiti kar nekaj truda, da pri 
učencih vzdržuješ motivacijo in zainteresiranost skozi celotne ure. Vse več učiteljev toži o 
pomanjkanju motivacije med učenci, o naveličanosti in odporu do učenja – o tem, da se učijo 
le pod prisilo ali za ocene (Marentič Požarnik, 2012). Motivacija je torej ključni dejavnik 
učnega procesa. Le motivirani učenci učenje začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, 
preizkušajo, berejo, razmišljajo, primerjajo, doživljajo, vrednotijo in ustvarjajo) in pri učenju 
vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev (Juriševič, 
2012). 

2.1.1 OPREDELITEV UČNE MOTIVACIJE 
»Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji; obsega vse, kar daje 
(od zunaj ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in 
kakovost.« (Marentič Požarnik, 2012, str. 84) Juriševič (2012) učno motivacijo opiše kot 
posebno vrsto motivacije, ki jo učenec s svojim vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja. 
»Motivacija, ki je sicer psihološki proces v obliki različnih motivacijskih sestavin, to so na 
primer interesi, atribucije, samopodoba, cilji, zunanje spodbude, vrednote, napolni učni proces 
tako, da ga najprej aktivira, nato pa bolj ali manj zavestno usmerja do zaključka učne naloge 
oziroma učnega cilja.« (Juriševič, 2012, str. 9) Puklek Levpušček in Zupančič (2009) učno 
motivacijo definirata kot psihološki proces, ki učenca spodbudi k učenju, ga pri učenju usmerja, 
določa intenzivnost učenja in učencu omogoči, da pri njem vztraja. Učna motivacija pomembno 
soodloča, v kolikšni meri in kako kakovostno se bodo učenci nekaj naučili na osnovi dejavnosti, 
ki jo izvajajo. Željeznov Seničar (2017) pa trdi, da je učna motivacija preplet več dejavnikov, 
kot so: socialno okolje, iz katerega prihaja učenec; motivacijske spodbude, ki jih prejema; učno 
okolje; individualne lastnosti učenca; učenčeva samopodoba; njegove vrednote itd. Od nje pa 
je tudi odvisno, kako uspešen je učenec pri svojem delu in kakšna je njegova zainteresiranost 
za šolske naloge.  

2.1.2 PREGLED TEORETSKIH POGLEDOV NA UČNO MOTIVACIJO  
Pri pregledu učenja in motivacije se skozi zgodovino srečamo z različnimi teorijami 
pojmovanja učne motivacije. Marentič Požarnik (2012) pravi, da je prva, ki je prevladovala do 
začetka 60-ih let, behavioristična teorija podkrepitve. Razloži, da so behavioristi v svoji 
teoriji zagovarjali, da so za ponavljanje nekega ravnanja pomembne posledice, podkrepitve, ki 
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temu dejanju sledijo. Slednje so lahko bodisi pozitivne ali negativne. Glavni predstavnik 
behaviorizma je bil Thorndike Skinner. Zagovarjal je dejstvo, da so za učenje še posebno 
pomembne pozitivne podkrepitve, ki čimprej sledijo dejanju. Tako bo učenec pogosteje izvajal 
aktivnost, za katero bo pozitivno podkrepljen v obliki pohvale, nagrade ali potrditve, da je 
njegov odgovor pravilen. Taka povratna informacija ima tudi motivacijsko funkcijo, saj 
spodbudi učenca, da vztraja pri nalogi in se trudi, da bi dosegel čim več pravilnih rešitev. 
Nekateri učitelji še danes verjamejo v to, da lahko učenca pripravijo k učenju le s sredstvi 
zunanje motivacije. 
Kot drugi teoretski pogled na učno motivacijo Marentič Požarnik (2012) izpostavi 
psihoanalitično pojmovanje motivacije. Predstavnik te smeri je bil Sigmund Freud. Opozarjal 
je na to, da izvira motivacija v veliki meri tudi iz naših nezavednih potreb in nagonskih silnic, 
da ima zavestni del duševnosti nanjo le omejen vpliv. To je v nasprotju s prej omenjeno teorijo, 
ki trdi, da človek ne deluje iz nobenih notranjih pobud, ampak da usmerjamo in oblikujemo 
njegovo vedenje izključno od zunaj s sistemom nagrad in kazni (Marentič Požarnik, 2012).  
Naslednja, ki jo Marentič Požarnik (2012) v svojem delu Psihologija učenja in pouka predstavi, 
je kognitivna perspektiva. Zagovorniki te teorije so se osredotočili na posameznikove cilje, 
pričakovanja, razlage in predvidevanja. »Na posameznika ne delujejo le podzavedne silnice ali 
le zunanje podkrepitve, ampak se lahko sam odloča glede na to, kakšne cilje in pričakovanja 
ima. Tako pohvala lahko na posameznika vpliva pozitivno, negativno ali pa sploh ne vpliva, 
glede na to, ali si jo razlaga kot spodbudo ali kot sredstvo kontrole. Kognitivno usmerjeni 
psihologi so spodbudili veliko raziskav s področja storilnostne motivacije o vplivu ciljev in 
pričakovanj ter o tem, kako zaznavamo vzroke doseženih uspehov in ali čutimo, da na potek 
dogodkov lahko vplivamo ali pa smo le žrtve.« (Marentič Požarnik, 2012, str. 186) 
Naslednja dva pogleda, ki ju Marentič Požarnik  (2012) predstavi, sta konstruktivistični 
pogled in socialni konstruktivizem. Prvi je še posebej poudarjal, da je vsak človek motiviran 
nekoliko drugače, saj si vsak različno razlaga vplive, vzroke svojih neuspehov. Drugi pa je 
opozarjal na vpliv skupine, kulture, okoliščin in pomembnih drugih dejavnikov na motiviranost 
posameznika (Marentič Požarnik, 2012). 
Predzadnji pogled, ki ga Marentič Požarnik (2012) predstavi, je humanizem. »Humanistično 
usmerjeni psihologi menijo, da človekovo dejavnost sprožajo in uravnavajo notranje, njemu 
lastne silnice, pomembna je zlasti težnja po razvoju lastnih zmožnosti po samouresničevanju. 
To težnjo lahko okolje podpira ali pa zatre. Humanistični pogled opozarja na pomembnost 
povezovanja vsakršnega učenja z osebnimi izkušnjami, z radovednostjo, s pozitivnimi čustvi in 
z odnosom spoštovanje in zaupanje med učiteljem in učencem.« (Marentič Požarnik, 2012, str. 
186, 187) 
Najnovejši pogled, ki ga Marentič Požarnik (2012) še predstavi v svojem delu, pa je kontrolna 
teorija ali teorija izbire, ki je izšla iz klinično-terapevtskih izkušenj. »Njen utemeljitelj 
William Glasser (1994) meni, da se moramo naučiti prevzeti kontrolo nad svojim življenjem in 
to naučiti tudi učence. S tem bi rešili problem zunanje prisile k učenju tako na ravni 
posameznika kot tudi razreda in celotnih šol.« (Marentič Požarnik, 2012, str. 187) 
Pogledi na motivacijo in učenje se med posameznimi teorijami nekoliko razlikujejo. Vsaka 
teorija izpostavi drugačen vidik, ki ima glavno vlogo pri pobudah za učenje. Marentič Požarnik 
(2012, str. 184): »V vsakem primeru gre za rezultat interakcije trajnejših osebnostnih potez 
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(interes, stopnja storilnostne motivacije, raven aspiracije pri učencu) in značilnosti učne 
situacije (privlačnost, težavnost, smiselnost učnih nalog, medosebni odnosi).«  

2.1.3 VSEBINA UČNE MOTIVACIJE  
V motivacijskem procesu sodelujejo različne motivacijske sestavine. Juriševič (2012) jih deli 
na motivacijske pobudnike in motivacijske ojačevalce. Motivacijski pobudniki so tisti, ki 
motivirano vedenje bolj začenjajo oziroma spodbudijo. V to skupino uvrščamo zunanjo učno 
spodbudo, učenčev interes za učenje in cilje, ki jih učenec oblikuje o učenju oziroma znanju. 
Sem spadajo tudi vrednote, ki jih ima učenec znotraj svojega vrednostnega sistema ter zaznava 
zahtevnosti ter pomembnosti učenja in učnih nalog ali aktivnosti. Motivacijski ojačevalci pa so 
tisti, ki motivirano vedenje vzdržujejo med učenjem v daljšem časovnem obdobju. V to skupino 
uvrščamo učenčevo samopodobo in atribucije za učno uspešnost (Juriševič, 2012). 
 
Preden se bolj podrobno osredotočim na posamezne sestavine, bi se ustavila še pri eni delitvi, 
ki jo zasledimo vedno, ko pregledujemo literaturo o motivaciji in učenju. Musek (2001) pravi, 
da je naše obnašanje motivirano, ker karkoli delamo, delamo pod vplivom določenih motivov. 
Ali najdemo motiv v sebi ali zunaj sebe pa je odvisno tega, ali smo zunanje ali notranje 
motivirani. Govorimo namreč o zunanji in notranji motivaciji. Musek (2001) pravi, da smo 
notranje motivirani takrat, ko nekaj naredimo zato, ker nam je to všeč, ker nas zanima, ker 
hočemo obvladati določeno spretnost, se naučiti nekaj novega, ker nam je to zabavno, iz veselja; 
zunanje pa smo motivirani takrat, ko nekaj naredimo zaradi zunanjih spodbud, ker nam je nekdo 
to naročil in se želimo izogniti kazni, zaradi nagrade, pohvale, denarja …  
V nadaljevanju bom nekoliko bolj podrobno opisala sestavine, ki jih uvrščamo med 
motivacijske pobudnike in sestavine, ki jih uvrščamo med motivacijske ojačevalce. Marentič 
Požarnik (2012) jih deli na: 
 

A) Pobudnike učnega vedenja: učenčevi interesi in njegova radovednost, pomembnost 
učenja, zahtevnost učenja, zunanja učna spodbuda in cilji.   

 
Učenčevi interesi in njegova radovednost  
Kadar se učimo zaradi interesa, lahko rečemo, da smo notranje motivirani. Ločimo med 
individualnimi (osebnimi) interesi in situacijskimi interesi. Marentič Požarnik (2012) osebni 
interes opiše kot razmeroma trajno pozitivno usmerjenost do posameznega področja, ki se začne 
razvijati že zgodaj. Že dokaj zgodaj se začno razlikovati interesi dečkov in deklic, kaj je tipično 
žensko in kaj tipično moško področje ali dejavnost. O situacijskih interesih pa govorimo, ko 
zna učitelj ustvariti tako situacijo, ki zbudi interes tudi pri tistih učencih, ki ga prvotno niso 
imeli. Juriševič (2012) zato pravi, da so le-ti najverjetneje minljive narave. Marentič Požarnik 
(2012) navaja, da interes zbujajo učne naloge in dejavnosti, ki so ravno prav nove in izzivalne, 
ravno prav zahtevne, ki so učencem osebno pomembne in jih miselno ter čustveno aktivirajo. 
Učitelj naj bi, kjerkoli je le mogoče, vključeval vsebine in primere, ki so učencem zanimivi, ki 
se povezujejo z njihovimi življenjskimi izkušnjami in že obstoječimi interesi. Pravi, da 
situacijski interesi lahko postopno vodijo do razvoja osebnih interesov. Pri razvijanju interesa 
je zelo pomembna učiteljeva lastna angažiranost, da predstavi svoje zanimanje za določeno 
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snov ali pa da začne neko snov z zanimivim problemom. Interes namreč učencu pomaga, da 
tudi težavne in neprijetne dejavnosti opravlja z lahkoto in veseljem (Marentič Požarnik 2012). 
Marentič Požarnik (2012) motiv radovednosti opiše kot težnjo po spoznavanju novega, 
neznanega. Pravi, da ljudje celo življenje težijo k raziskovanju neznanega, vseeno pa s šolanjem 
spontana otroška radovednost v večini primerov postopno usahne. Navede primer: »To se vidi 
na način, da starejši kot so učenci, vedno manj vprašanj zastavljajo učitelju. Spontana težnja po 
razumevanju sveta in pojavov se umakne težnji po zgolj zunanjih priznanjih in ocenah ali pa 
želji, izogniti se negativnim posledicam – graji ali slabi oceni. Radovednost se spet zbudi ob 
novih, nenavadnih dogodkih, ob neskladjih s pričakovanim, ob presenečenjih. Globlja 
radovednost nastane ob srečanju s problemsko situacijo, zlasti če gre za realistične probleme, 
ki se jih ne da drugače rešiti kot z iskanjem in zbiranjem različnih informacij in podatkov.« 
(Marentič Požarnik, 2012, str. 190) 

Pomembnost učenja  
Wigfield in Eccles (2000) sta v svojem članku z naslovom Expectancy – Value Theory of 
Achivement Motivation poudarila, da na to, ali se bo učenec odločil za učenje, ter tudi kasneje 
na sam učni proces pomembno vplivata dva dejavnika: pričakovanje uspeha in način, kako 
učenec vrednoti posamezno nalogo in koliko mu pomeni. »Učenec lahko različno vrednoti 
naloge in zahteve: 

- Naloga je pomembna zato, da dokaže svoje sposobnosti (naloga je sredstvo 
samodokazovanja). 

- Ob nalogi resnično uživa. 
- Ob nalogi sicer ne uživa, lahko mu je celo neprijetna, a nanjo gleda kot na ceno, ki jo 

mora plačati, če naj doseže nekaj, kar mu veliko pomeni (vpis na želeno gimnazijo ali 
fakulteto). 

- Predvideva ali pričakuje poznejše koristi, npr. boljše delovno mesto, če bo obvladal tuj 
jezik. 

- Naloga sodi v njegov vrednostni sistem in ga podpira (zdravje ali narava mu veliko 
pomenita, zato se bo z visoko mero motivacije lotil nalog, ki prispevajo k ohranjanju 
zdravja ali varovanja narave).« (Marentič Požarnik, 2012, str. 191) 

Zahtevnost učenja  
Zaznana zahtevnost učenja spada pod notranjo motivacijo. Gottfried (2001) jo opiše kot 
zavzetost za učenje učnih nalog, ki učencu predstavljajo izziv, ki so zanj zahtevne, še nepoznane 
in vsebujejo elemente nenavadnosti. Juriševič (2006, str. 40) iz empiričnih raziskav izpelje: 
»Zunanje učne spodbude učence lahko zavrejo pri izbiri zahtevnejših nalog in tako tudi nižajo 
notranjo motiviranost za učenje. V učnih situacijah, kjer učenci za svoje dosežke pričakujejo 
nagrado ali kazen, znižajo svoja pričakovanja v tem smislu, da svojo psihološko varnost 
vzdržujejo z izbiranjem lažjih nalog, za katere vedo, da jih bodo zagotovo rešili, in si s tem 
zagotovili nagrado oziroma se izognili kazni.« 

Zunanja učna spodbuda 
Večina dejavnosti, ki jih ljudje počnemo kasneje v življenju, niso notranje motivirane 
(Juriševič, 2012). Marentič Požarnik (2012) opisuje, kako na učenca in njegovo motivacijo 
vplivajo socialni dejavniki – starši, učitelji, vrstniki oziroma sošolci. »Na samem začetku imajo 
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zagotovo najpomembnejšo vlogo starši. Starši otroke najprej seznanijo s svojim načinom 
spodbujanja, z vrednotenjem dosežkov in znanja, s postavljanjem ciljev, z reagiranjem na 
dosežke … Skozi odraščanje otroci te načine ponotranjijo in se tudi kasneje v življenju vedejo 
in odreagirajo v skladu s tem. Za razvoj notranje motivacije je velikega pomena, da se starši 
zanimajo za vsebino tega, kar se otrok uči, za zmožnosti, ki jih ima, in znanja, ki jih pridobiva, 
ne pa le za ocene.« (Marentič Požarnik, 2012, str. 198) 
Marentič Požarnik trdi, da učitelj bistveno vpliva na učno motivacijo prek sredstev notranje in 
zunanje motivacije. Pravi, da so glavni motivator zagotovo ocene, nagrada in kazen pa tudi 
pohvala. Nadaljuje: »Pohvala bo učinkovita takrat, ko bo usmerjena na konkretne prednosti 
nekega dosežka ali dejavnosti. Torej, ko bo bolj stvarna kot pa osebna. Pohvala naj bo tudi 
spontana, pristna in raznovrstna. Usmerjena naj bo v stopnjo napredka konkretnega učenca, ne 
pa v primerjanje z drugimi v razredu. Pri pohvali poudarjamo pripisovanje doseženega 
vloženemu trudu, ne pa samo sposobnostim, lahki nalogi ali sreči. Splošno mnenje je, da 
prevelik del motiviranja sloni na šolskih ocena in da ta pritisk za čim višje ocene znižuje 
notranjo motivacijo in s tem kakovost učenja in odnosov v razredu. Poleg tega pa na 
motiviranost predvsem manj uspešnih učencev vplivajo tudi različna pričakovanja, ki jih učitelj 
kaže do posameznih učencev ob razvrščanju v homogene skupine.« (Marentič Požarnik, 2012, 
str. 199, 200) 

Poleg učitelja pa imajo v šoli in pri pouku pomembno vlogo tudi vrstniki oziroma sošolci. 
Marentič Požarnik (2012) pravi, da ti vplivajo predvsem na vrednotenje znanja, učenja in na 
interes za posamezne dejavnosti. Navaja, da imajo pomembno mesto tudi medsebojni odnosi in 
razredna klima, ter da na učno motivacijo bistveno vplivajo individualistični, tekmovalni 
odnosi. »V tem primeru so zlasti najboljši učenci v razredu usmerjeni v reševanje nalog z 
lastnim naporom. V tej tekmovalni klimi je veliko medsebojnega primerjanja, razvrščanja in 
malo medsebojne pomoči. V primeru sodelovalne klime v razredu pa je situacija obratna. Še 
posebno pri različnih oblikah sodelovalnega učenja se kaže pozitiven vpliv na učno motivacijo 
in s tem na dosežke vseh, tako uspešnih kot manj uspešnih učencev.« (Marentič Požarnik, 2012, 
str. 199) 

Cilji  
Ena od pogosto uporabljenih opredelitev motivacije je, da predstavlja vedenje, ki je usmerjeno 
k določenim ciljem (Juriševič, 2006). Jasni učni cilji so zagotovo pomemben vir motivacije. 
Tako tisti, ki si jih zastavimo samo, kot tudi tisti, ki nam jih zastavi učitelj. Pomembno je samo, 
da so le-ti konkretni, jasni in dosegljivi z določenim trudom. Z motivacijskega vidika 
razlikujemo med cilji, ki so usmerjeni v dosežke, in cilji, ki so usmerjeni v učenje oziroma 
obvladovanje (Marentič Požarnik, 2012). Juriševič (2012) dodaja, da tisti učenci, ki so 
usmerjeni zgolj v dosežke, so v svoji naravi bolj tekmovalno naravnani. Pri njih prevladujejo 
stavki, kot so: biti boljši od drugih; z manj truda, do večjih uspehov; v pol ure bom rešil 20 
računov … V ospredju imajo željo po pozitivni socialni potrditvi in izognitvi kazni, kritiki. Taki 
učenci učenje dojemajo v smislu dosega zastavljenega cilja. Zelo veliko motivacijsko vlogo pa 
imajo zunanje učne spodbude (Juriševič, 2012). Na drugi strani pa omeni učence, ki so bolj 
usmerjeni v učenje in zato v ospredje postavljajo pozornost na učenje oziroma na učne naloge. 
»Tako usmerjeni učenci k učenju pristopajo s ciljem pridobiti znanje in povečati svojo učno 
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kompetentnost. Pozornost zato namenjajo samim pristopom učenja, učnim stilom, učnim 
strategijam … Prepričani so, da s svojim trudom, ki ga vložijo v učenje oziroma prizadevanjem, 
lahko napredujejo v razumevanju in znanju ter izboljšujejo svoje spretnosti.« (Juriševič, 2012, 
str. 35) Sklepamo torej, da cilji, ki so usmerjeni v učenje, vodijo do kakovostnejšega in 
vztrajnejšega učenja kot cilji, ki so usmerjeni zgolj v dosežke. Pri tem, ko učitelj učencem 
zastavi določene cilje, pa Marentič Požarnik (2012) loči med: takojšnjimi cilji, ki jih dosežemo 
v eni ali nekaj učnih urah; vmesnimi cilji in oddaljenimi cilji, ki se nanašajo na to, kar bo učenec 
potreboval kasneje v svojem poklicu in življenju. Cilje naj bi čim bolj navezovali na obstoječe 
učenčeve potrebe, interese in izkušnje, tako da učenec v njih vidi osebni smisel tega, kar se uči 
(Marentič Požarnik, 2012). 
 

B) Ojačevalce učnega vedenja: samopodoba in atribucije.  

Samopodoba 
»Samopodoba je posameznikova zaznava samega sebe, ki se oblikuje na podlagi interakcij z 
okoljem oziroma s pomembnimi drugimi in se oblikuje postopno v človekovem razvoju.« 
(Juriševič, 1996, str. 37) Samopodoba je torej naša predstava o tem, kaj smo. Juriševič (2006, 
str. 51): »Glede na to, da je samopodoba razvojno pogojena in se oblikuje postopno med 
šolanjem, ima učni kontekst pri njenem oblikovanju ključno vlogo. Pri tem so v ospredju 
predvsem povratne informacije učencu o njegovem učnem delu in dosežkih. Bolj kot so te 
pozitivno naravnane ter konkretne in usmerjene v specifično področje učenčevega dela, večja 
verjetnost obstaja, da bodo prispevale k oblikovanju natančnejše učenčeve samozaznave.«  

Atribucije  
Weinerjeva teorija atribucij vključuje dva motivacijska sistema: znotraj osebnega in 
medosebnega, ki sta med seboj povezana (Weiner, 1992). »Znotraj osebni motivacijski sistem 
predstavlja učenca in načine, kako si učenec sam pojasnjuje vzroke za določeno učno vedenje 
in doseženo učno uspešnost. Medosebni motivacijski sistem pa izpostavlja učenčevo socialno 
okolje, ki učencu prav tako sporoča, čemu pripisuje vzroke njegove učne uspešnosti.« 
(Juriševič, 2006, str. 51) Weiner (1992) meni, da se pripisovanje atribucij sproži vedno kot 
odgovor na uspeh ali neuspeh pri učnem dosežku, ki mu sledi tudi učenčeva čustvena reakcija 
ter na koncu razmišljanje, zakaj se mi je to zgodilo. Iskanje vzrokov, zakaj se mi je to zgodilo, 
vedno poteka na osnovi učenčevih preteklih izkušenj. Atribucija oziroma razlog, ki ga določi, 
vpliva na njegova prihodnja učna pričakovanja in čustva, ki spremljajo učenje. Avtor loči med 
tremi atribucijami, ki so vsebinsko različne: 1. (v učencu – njegove sposobnosti, zunaj učenca 
– naklonjenost učitelja); 2. trajanje atribucije (sposobnosti – stabilna, trajna, prizadevanje – 
spremenljiva atribucija); 3. možnost vplivanja (na svojo prizadevnost za šolsko delo lahko 
vplivam, na zahtevnost učiteljevih nalog pa ne) (Weiner, 1992).    
Podobno pa atribucije ob posameznem učenčevem uspehu oziroma neuspehu oblikuje tudi 
njegovo socialno okolje (starši, učitelj). Ti jih sporočijo učencu in tako prispevajo k 
nadaljnjemu učnemu vedenju (Juriševič, 2012). 

2.1.4 UČITELJEV VPLIV NA UČNO MOTIVACIJO V RAZREDU  
Razdevšek Pučko (2009) navaja, da je eden izmed najpomembnejših dejavnikov spodbujanja 
učne motivacije učitelj. Meni, da uspešnost pri motiviranju učencev doseže z vsebinsko 
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pripravljenostjo, didaktično pripravljenostjo, psihološko pripravljenostjo in osebnostno 
pripravljenostjo. Dodaja pa še, da poleg samega učitelja na raven učne motivacije vplivajo tudi 
različne vrste in ravni učnih dejavnosti, prava mera učiteljeve pomoči, dosegljivi in kratkoročni 
cilji, komentiranje dosežkov učencev na način, da ne prevzamejo vse krivdo nase, iskanje 
znanja pri učencih in različno obravnavanje različnih učencev  (Razdevšek Pučko, 2009).  

Avtorici Puklek Levpušček in Zupančič (2009, str. 67, 68) navajata naslednje predloge, s 
katerimi lahko učitelj pri učencih krepi pozitivne predstave in prepričanja o njihovem delu ter 
uspešnost pri učenju:  

- »Učitelj naj uporablja pristope k poučevanju, ki učence usmerjajo k obvladovanju učne 
snovi in razvoju lastnih potencialov in zmožnosti. 

- Učitelj pomaga učencu postavljati učne cilje, ki jih bo s prizadevnostjo zmogel doseči. 
- Pozornost je potrebno posvetiti načinu in vsebini dajanja povratnih informacij o 

učenčevem delu in dosežkih.  
- Pomembna je tudi sama težavnost nalog, ki jih učitelj pripravi za učenca v procesu 

ponavljanja učne snovi ali preverjanje znanja.  
- V primeru neuspešnosti naj učitelj učencu nudi ustrezne povratne informacije o 

pomanjkljivostih v znanju in načinu učenja, ki so privedle do neuspeha, ter ga 
opogumlja, da bo s prizadevnostjo in ustreznimi načini učenja te težave premagal. V 
procesu učenja je potrebno napake predstaviti kot sestavni del poti k iskanju dokončnih 
odgovorov. Bolj kot sam učni rezultat naj učitelja v procesu učenja zanima, kako se je 
učenec lotil naloge ter koliko prizadevnosti in samostojnega dela je vložil vanjo. 

- Pri iskanju dejavnikov učne neuspešnosti je pomembno izpostaviti dejavnike, ki jih 
učenec z ustreznim načinom dela lahko premaga in ga s tem oddaljevati od pripisovanja 
vzrokov za učno neuspešnost dejavnikom, nad katerimi nima nadzora.«  

Če povzamemo, je priporočljivo, da si učitelj naredi svoj motivacijski načrt za razred ali pa za 
določene skupine učencev. Marentič Požarnik (2012) predlaga, da najprej učence analiziramo, 
in sicer njihove individualne razlike glede stopnje in vrste motiviranosti (nemotivirani, pasivni 
učenci, zunanje motivirani, učenci s ponotranjeno motivacijo, učenci z mešano motivacijo ali 
notranje motivirani učenci). Nato si zastavimo cilje, ki jih imamo za posameznega učenca ali 
skupino učencev. Nato načrtujemo motivacijske strategije. Na primer: uporabil bom novosti, 
presenečenja, zanimive probleme, uganke, kvize, skupinsko delo … Pomembno je, da so ti cilji, 
čim bolj konkretizirani. Na koncu pa nam ostane le še to, da načrtovane strategije poskusimo 
in spremljamo napredek. Pravi, da lahko to organiziramo ne le v okviru razreda, ampak tudi v 
okviru celotne šole. Marentič Požarnik (2012) navaja naslednje kriterije, ki nam bodo pokazali, 
ali je motivacija zares kakovostna: vztrajanje pri določeni aktivnosti, tudi brez učiteljevega 
nadzora; znanje bo trajno in uporabno; učenci bodo pri postavljanju ciljev in reševanju 
problemov samostojni; imeli bodo boljšo samopodobo; z dvignjeno glavo bodo prenašali tudi 
neuspehe in ovire na poti k cilju. 

Učitelj si mora zastaviti dva pomembna cilja Woolfolk (2002): Prvi je, da ustvari stanje 
motiviranosti za učenje, da učence produktivno vključi v delo v razred, drugi cilj pa je, da pri 
učencih razvije vrlino motiviranosti za učenje, da bi se bili sposobni samostojno učiti vse 
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življenje. »Kadar je posameznik notranje motiviran, ne potrebuje spodbud ali kaznovanja, ker 
je že aktivnost sama po sebi nagrada.« (Woolfolk, 2002, str. 320) 

2.2 SODELOVANJE 

2.2.1 POJEM SODELOVANJE  
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je glagol sodelovati opredeljen kot: »biti dejavno 
povezan zaradi skupne dejavnosti ali skupaj z drugimi biti udeležen pri kakem delu«. Učitelji 
strmijo k temu, da bi se učenci v šoli med drugim naučili tudi sodelovati z ostalimi sošolci. Zdi 
se jim pomembno, da znajo sodelovati pri skupinskem delu, delu v dvojicah, da znajo prevzeti 
odgovornost in sprejemati uspehe in poraze. Da nudijo pomoč počasnejšemu sošolcu ali mu 
pomagajo, ko ta česa ne razume. Podobne ugotovitve sta povzeli tudi Pergar Kuščer in 
Razdevšek Pučko (2005) v svojem članku Sodelovanje in tekmovanje v šoli. V okviru 
mednarodnega projekta Učiteljevo strokovno in osebno razumevanje in obravnava 
tekmovalnosti in sodelovanja sta z analizami intervjujev, ki sta jih opravljali z učitelji, prišli do 
naslednjih ugotovitev: 

- »Sodobna družba potrebuje po mnenju vseh učiteljev, ki so bili vključeni v raziskavo, 
ljudi, ki znajo tako tekmovati med seboj kot tudi sodelovati. S tem, ko bi učitelji dodobra 
poznali pozitivne in negativne plati sodelovanja in tekmovanja, bi lahko organizirali take 
oblike dela pri pouku, ki bi učence navajale, da bi tudi kasneje v življenju znali sodelovati 
in tekmovati odgovorno, spoštljivo in tolerantno.  

- Učitelji se strinjajo, da poučujejo in vzgajajo tudi s svojo osebnostjo, z načinom 
komunikacije z učenci in z odzivanjem na različne situacije v razredu med poukom in 
odmori.  

- Učitelji verjamejo v to, da je v šoli potrebno spodbujati predvsem sodelovanje, saj s tem 
razvijamo strpnost in odprtost za različne pobude in se učimo drug od drugega. Menijo, 
da je tekmovalnosti v družbi že tako ali tako veliko, zato se je treba v šoli učiti predvsem 
sodelovanja. S sodelovanjem pa po mnenju intervjuvanih učiteljev pridobijo največ prav 
manj uspešni učenci. 

- Po njihovem mnenju se prav v skupini učenec največkrat počuti sprejetega in se veseli 
rezultatov, ki jih dosežejo s skupnim delom.  

- V učnem načrtu je sicer predlagana tudi skupinska učna oblika pa vendar je od samih 
učiteljev odvisno, ali bodo tudi v resnici na tak način organizirali delo.«  (Pergar Kuščer 
in Razdevšek Pučko, 2005, str. 107, 108) 

Tudi Marentič Požarnik (2012) je mnenja, da bi morali biti otroci v razredu povezani, ne pa kot 
skupina izoliranih in med seboj tekmovalnih posameznikov. Dobri medsebojni odnosi namreč 
povečujejo tudi notranjo motivacijo in učne dosežke. Učenci si med seboj pomagajo pri 
reševanju različnih problemov, na katere naletijo v času pouka ali med odmorom. Tudi učitelji 
imajo pri tem pomembno vlogo, saj morajo pouk organizirati tako, da se stopnja sodelovanja iz 
meseca v mesec povečuje. Učenci namreč najlažje in najbolj uspešno razumejo in osmislijo 
snov v dialogu med seboj ali pa z učiteljem.  
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2.2.2 SKUPINSKO DELO  
»Skupinsko delo je učna oblika, pri kateri učenci delajo skupaj, da bi dosegli določene učne 
cilje. Pri tem je stopnja sodelovanja med njimi različna, prav tako stopnja njihove medsebojne 
odvisnosti glede ciljev in nagrad.« (Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005, str. 27) 
Puklek Levpušček in Marentič Požarnik (2005) trdita, da bo največja uspešnost skupinskega 
dela zagotovo takrat, ko sta medsebojno sodelovanje in doseganje skupnih ciljev pogoj za uspeh 
tako skupine kot tudi posameznika. Pravita, da lahko skupinsko delo organiziramo tudi tako, da 
je skupinsko sodelovanje sicer zaželeno, ni pa pogoj za dosego postavljenega cilja. Za katero 
obliko se bomo odločili, je odvisno od tega, kaj nam je pomembno, kaj bomo vrednotili, ali bo 
to aktivna udeležba posameznika ali uspešnost celotne skupine ali kvaliteta skupinskega 
delovanja ali pa vse skupaj. Puklek Levpušček in Marentič Požarnik (2005) navajata, da na to, 
ali bodo udeleženci v skupini imeli pozitivno soodvisnost, vplivajo tako sodelovalne veščine 
učencev kot tudi pedagoške veščine učiteljev. Poudarjata, da je pri uspešnem sodelovanju 
pomembna tudi sprotna povratna informacija učencem o tem, kako delujejo kot skupina in kot 
posamezniki v njej.  

Puklek Levpušček in Marentič Požarnik (2005) navajata naslednje prednosti uvajanja 
skupinskega dela v samo učenje:  

- Posamezniki dosegajo boljše rezultate na različnih predmetnih področjih, v različnih 
starostnih skupinah in pri različnih tipih učnih nalog. 

- Bolj pozitivni odnosi med učenci. 
- Večja mera skrbi drug za drugega. 
- Razvijejo se prijateljstva, občutek odgovornosti za drugega. 
- Zadovoljevanje potrebe po druženju in pripadnosti. 
- Aktivna vloga učencev v procesu pridobivanja znanja in spretnosti. 
- Uresničevanje ciljev, ki s frontalnim poukom niso dosegljivi. 
- Učenci razvijajo spretnost ustnega izražanja. 
- Učenci se znajdejo v različnih vlogah in se vživljajo v perspektivo drugih ljudi.  

 
Poleg prednosti ima skupinsko delo tudi slabosti. Med slabosti pa Puklek Levpušček in 
Marentič Požarnik (2005) štejeta:  

- Poučevanje v skupinah ni bolj učinkovito kot frontalni pouk, ko gre za vrste znanja, kot 
so poznavanje in obvladovanje teorij in dejstev. 

- Nekatere učence prisilimo v skupinsko delo, saj drugače raje delajo individualno. 
- Skupinsko delo zahteva dobro vodenje učitelja. 
- Vzame veliko časa. 
- Dominantni in bolj sposobni učenci prevzamejo vodilno vlogo. 
- Že v skupini z več kot štirimi člani ne moremo pričakovati, da bodo vsi sodelovali enako. 
- Pri večjih skupinah učitelj težko obvladuje probleme, ki se pojavijo znotraj skupine, 

težave pri ocenjevanju dosežkov skupine.  
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2.2.3 OPREDELITEV SODELOVALNEGA UČENJA 
Peklaj (2001) trdi, da učenje vedno poteka v določenem socialnem okolju, v socialni interakciji 
z drugimi ljudmi. Najprej starši, kasneje pa so vrstniki tisti, ki so ključni za pridobivanje novega 
znanja in oblikovanje socialnih veščin in vrednot, ki jih otrok potrebuje kasneje v življenju. 
Zato morajo tudi v procesu šolskega učenja otroci imeti možnost za sodelovanje z drugimi 
otroki pri pridobivanju lastnega znanja, pa tudi pri oblikovanju celotne osebnosti. Marentič 
Požarnik (2012) predstavi naslednje prednosti takšnega poučevanja: učenec se zna vživeti v 
način razmišljanja vrstnika; uporablja njegov jezik; drugi učenec se ga ne boji česa vprašati ali 
povedati, ko česa ne razume.  
»O sodelovalnem učenju govorimo takrat, kadar učenci delajo v manjših skupinah z namenom, 
da bi dosegli skupen cilj. Delo je organizirano tako, da vsak član doseže maksimalen učinek in 
hkrati pomaga drugim, da tudi oni dosežejo kar največ. Osrednje mesto pri tem pa ima 
interakcija v skupini.« (Marentič Požarnik, 2012, str. 240) 

Sodelovalno učenje vključuje nekaj osnovnih načel, ki jih moramo upoštevati, da v skupini 
dosežemo res pravo sodelovanje. Ta osnovna načela so (Peklaj, 2001):  

- Pozitivna soodvisnost med člani skupine. Cilje oblikujemo tako, da mora učence 
zanimati tudi aktivnost drugih članov skupine, ne samo lastna.  

- Posameznikova odgovornost. Viden mora biti napredek vsakega člana skupine posebej, 
saj tako vsak član dobi povratno informacijo o lastnem napredku in hkrati tudi o 
napredku celotne skupine. Tako vsi vedo, koga je treba še spodbujati k delu in komu je 
potrebno pomagati.  

- Heterogena sestava skupin. Člani v posameznih skupinah se razlikujejo med seboj, in 
sicer glede spola, interesa, intelektualnih sposobnosti … Na tak način se učijo spoznavati 
in sprejemati drugačnost. 

- Prevzemanje različnih vlog. Vsak član skupine se nauči prevzemati različne vloge. To 
pomeni, da ni vodja vedno eden, ampak vloga vodje potuje do vsakega člana skupine.  

- Odgovornost za delo celotne skupine. Vsak član v skupini mora skrbeti za ostale člane v 
skupini in jih spodbujati k čim boljšim dosežkom.  

- Cilji. Cilj sodelovalnega učenja je, da bi vsak učenec dosegel čim boljši učni rezultat in 
da bi tudi učenci med seboj imeli čim boljše odnose.  

- Veščine, ki so potrebne za sodelovanje. Učence je potrebno učiti o tem, kako nudijo 
pomoč nekomu, ki jo potrebuje, kako rešujemo konflikte, uriti pa jih je potrebno tudi v 
ostalih komunikacijskih veščinah.  

- Učitelj kot opazovalec. Učitelj se v debato ne vključi, razen če ga za to prosijo učenci. 
Njegova naloga je, da hodi po razredu in analizira delovanje posameznih skupin.  

Medtem ko pojem sodelovanje pomeni opravljanje skupnega dela za dosego skupinskega cilja, 
je sodelovalno učenje na višji ravni, saj teži predvsem k temu, da vsak učenec doseže najboljši 
učinek pri lastnem učenju. Omogoča jim učenje in urjenje komunikacijskih spretnosti (Jeraj, 
2010). 

V reviji Didakta je Urška Rudman (2017) iz Osnovne šole Frana Metelka objavila nekaj svojih 
izkušenj o sodelovalnem učenju. Zapisala je, da ji je sodelovalno učenje še posebej v veliko 
pomoč pri doseganju čim boljših rezultatov z romskimi otroki. Učenci se s sodelovalnim 
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učenjem urijo v samostojnosti, sodelovanju, delu v skupini in dogovarjanju. Sodelovalno učenje 
razvija pozitivno povezanost med samimi učenci in spodbuja odgovornost za vsakega 
posameznika. Učenci znajo stopiti skupaj in rešiti problem, ki jim ga postavi. Seveda pa je 
vedno nekdo, ki mu tak način dela ne odgovarja, saj bi raje vse naredil sam brez pregovarjanja 
in prilagajanja. Ko je učiteljica učence vprašala, kaj menijo o sodelovalnem učenju, so bili 
odgovori večinoma pozitivni, in sicer, da jim je tak način dela zanimiv; da jim je všeč, ko se 
več med seboj pogovarjajo in tudi zabavajo; da je dobro, ker mu sošolec pove tako, da razume; 
in da se tega morajo naučiti, ker bodo morali tudi kasneje v življenju sodelovati. Podobne 
izkušnje pa je imela tudi Pupaher (2015), ki je rezultat dveh učnih ur, ki jih je izvedla v obliki 
sodelovalnega učenja, označila kot zelo pozitiven.  

2.2.4 ORGANIZACIJA SKUPINSKEGA DELA  
Da bo organizacija skupinskega dela čim bolj uspela, Puklek Levpušček in Marentič Požarnik 
(2005) opozarjata, da moramo upoštevati tudi nekaj pravil, kot so: prostorska urejenost, 
razdelitev v skupine, razdelitev vlog, struktura naloge, učiteljevo vodenje. V nadaljevanju bom 
na kratko opisala vsako pravilo. Pravila povzemam po Puklek Levpušček in Marentič Požarnik 
(2005): 

a) Prostorska urejenost 
V razredu so klopi največkrat postavljene v vrstah, kar je primerna razporeditev za frontalni 
pouk. Iz te postavitve se jasno vidni nadrejena vloga učitelja in podrejena vloga učencev. 
Komunikacija pri tako urejeni prostorski razporeditvi je največkrat enosmerna, se pravi, da 
učitelj širi znanje, navaja primere, razlaga, sprašuje, na drugi strani pa so učenci, ki se učijo, 
poslušajo, zapisujejo ter odgovarjajo učitelju. Pri taki organizaciji lahko največkrat izvedemo 
delo v paru ali manjših skupinah, v katerih potekajo določene diskusije. V literaturi najdemo 
podatke, da so pri skupinskem delu primernejše razporeditve klopi in stolov v obliki črk C, U 
in O ter sedenje v krogu brez klopi. Na ta način je zmanjšana razdalja med učenci in učiteljem, 
pa tudi samimi učenci, interakcije lahko potekajo iz oči v oči in skozi celotno uro se lahko 
menjajo oblike dela. Pomembno je tudi, da je prostor primerno osvetljen in dovolj velik. 
 

b) Razdelitev v skupine 
Učitelj ponavadi sam razdeli učence v skupine, lahko pa se ti razdelijo v skupine tudi z 
žrebanjem listkov ali izštevanjem. Kadar poteka delo v parih, par največkrat sestavljata učenca, 
ki sedita drug poleg drugega. Na ta način ne izgubljamo časa s presedanjem in iskanjem 
partnerja. Kadar pa želimo dosegati višje kognitivne cilje, razvijati določene spretnosti ali 
organizirati delo, kot so projektno delo, terensko delo, problemsko učenje, seminarsko delo, pa 
znotraj razreda oblikujemo manjše ali večje skupine. Od velikosti skupine je odvisno, kakšna 
bo kvaliteta dela in možnost vključevanja posameznih učencev. Majhne skupine štejejo od 3 do 
4 člane. Prednosti dela v takšni skupini so, da je delo opravljeno hitreje, prispevek posameznika 
je bolj enakovreden, učitelj lažje vodi ter usmerja in nadzira delo posameznih članov ter da 
naloga, ki jo morajo opraviti, ni zelo zahtevna. Slabosti majhne skupine pa sta, da se ideje ne 
razvijajo tako dobro in niso tako kreativne ter da je zelo občutljiva na produktivnost vsakega 
izmed članov. Na drugi strani pa imamo večje skupine, ki štejejo od 5 do 8 članov. Prednosti 
dela v takšni skupini so, da se lažje spoprimejo z večjim projektom, razvijajo več idej, na 
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odsotnost ali slabše delo posameznega člana niso tako občutljive kot majhne skupine. 
Pomanjkljivosti pa so, da je večje skupine težje organizirati, jih voditi in nadzirati, potrebujejo 
dobrega vodj, več srečanj in vloge morajo biti jasno porazdeljene med člani. Skupine lahko 
delujejo kratkoročno (opravljanje manjših nalog) ali dolgoročno (opravljanje večjega projekta, 
ki traja dalj časa). Skupine so lahko sestavljene heterogeno ali homogeno. Heterogeno skupino 
sestavljajo učenci, ki se razlikujejo po spolu, sposobnostih, delovnih izkušnjah, delavnosti … 
V homogene skupine se ponavadi učenci združijo kar sami, in sicer po poznanstvu, skupnih 
interesih, učni uspešnosti … Večja verjetnost, da bodo skupine enakovredne, je, če sestavimo 
heterogene skupine.  
 

c) Razdelitev vlog 
V skupini vsak član dobi svojo vlogo in nalogo, za katero je zadolžen. Ponavadi se vloge 
določijo na podlagi posameznikovih značilnosti. Za vodjo izberemo učenca, ki je učno najbolj 
uspešen in dominanten. Za poročevalca izberemo učenca, ki je govorno najbolj spreten. Za 
zapisovalca učenca, ki najhitreje in najbolj čitljivo piše. Za nadzornika učenca, ki je najbolj 
diplomatski. In za merilca časa učenca, ki se nerad izpostavlja. Skupinsko delo lahko 
organiziramo tudi tako, da se vloge menjajo. 
 

d) Struktura naloge  
Peklaj (1994) razdeli naloge v štiri večje skupine: celotna naloga (vsi učenci morajo nalogo 
končati v celoti, učitelja zanima samo končni izdelek), deljena naloga (naloga se razdeli na več 
delov in vsak član v skupini dobi svoj del naloge, za katero je odgovoren, da jo opravi, in s tem 
pripomore k dosegi skupnega cilja), povezovanje med posameznimi deli naloge (posamezni 
deli naloge se povezujejo, iščejo podobnosti in razlike med posameznimi deli naloge) in 
integrirana naloga (vse informacije, ki jih pridobijo skozi posamezne naloge, povežejo v 
smiselno celoto in odgovarjajo na vprašanja, ki zahtevajo višje ravni znanja).  
Pri skupinskem delu poznamo različne stopnje sodelovanja med člani. Nizka stopnja 
sodelovanja pomeni, da vsi uporabljajo skupna gradiva ali pa delajo individualno in nato 
izdelajo skupni izdelek. Visok nivo sodelovanja pa zahteva sodelovanje med člani tudi pri sami 
aktivnosti (Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005). 

e) Učiteljevo vodenje 
Učitelj ima pri izvajanju skupinskega dela zelo pomembno vlogo. Najprej se mora pripraviti na 
samo skupinsko delo. Priprava vključuje načrtovanje skupinske aktivnosti, izbiro učnih ciljev, 
pripravo učnega gradiva, navodil, nalog, razporeditev klopi in stolov v razredu … Nato sledi 
oblikovanje skupine in ustvarjanje pozitivnega vzdušja. Učencem predstavi problem, pojasni 
način dela, podaja navodila. Njegova naloga je, da med izvedbo nalog usmerja skupine, jih 
opozarja na napake, jih spodbuja k oblikovanju novih idej, odgovarja na njihova vprašanja … 
Ko je delo končano, sledi povzetek in ovrednotenje dela. 
 

2.2.5 DELITEV SKUPINSKEGA DELA  
Skupinsko delo je zelo obsežno. Ko slišimo za to besedo, si največkrat predstavljamo skupino 
ljudi (treh, štirih, petih), ki sodelujejo pri reševanju določene naloge oziroma problema. Puklek 
Levpušček in Marentič Požarnik (2005) zapišeta, da ponavadi vedno začnemo s krajšim 
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skupinskim delom pri posamezni uri in nato postopno stopnjujemo težavnost nalog, velikost 
skupine in čas, ki ga predvidimo za skupinsko delo. Poznamo tudi več metod skupinskega dela. 
V grobem skupinsko delo delimo na delo v manjših skupinah (delo v paru, metoda snežne kepe, 
metoda podkve, metoda prerazporejanja, študija primera, projektne skupine …) in skupinske 
razprave (nadzorovana razprava, razprava korak za korakom, svobodna razprava, krog, 
razprava za in proti … ) (Puklek Levpušček in Marentič Požarnik, 2005). 

2.2.6 POZITIVNI UČINKI SODELOVALNEGA UČENJA 
Peklaj (2001) pravi, da sodelovalno učenje prinaša vrsto pozitivnih učinkov. Ne spodbuja samo 
spoznavnih procesov učencev, temveč omogoča tudi pogoje za njihov socialni, čustveni in 
duhovni razvoj. V nadaljevanju bom opisala, kako sodelovanje pripomore k razvoju spoznavnih 
procesov učenca ter kako vpliva na učenčev socialni, čustveni in duhovni razvoj. Povzeto po 
Peklaj (2001):  

Področje znanja oziroma spoznavnih procesov 
Osnovna naloge šole, je da učence pripelje do čim bolj kakovostnega znanja. Kakovost pa se 
ne enači s količino, torej ne velja: več informacij, večja kakovost. Informacije se namreč zelo 
hitro spreminjajo in nadgrajujejo, zato je osnovna naloga šole, da učence predvsem nauči 
strategij in postopkov reševanja problemov, iskanja novih informacij, njihovo vrednotenje, 
sintezo in analizo. Sodelovalno učenje učence spodbuja, da so aktivni, da povedo njihovo 
razmišljanje, ga podkrepijo s primeri in utemeljujejo svoje zamisli na način, da se z njimi 
strinjajo tudi ostali člani skupine. Pri tem morajo uporabiti različne strategije: risanje, 
razvrščanje, primerjanje, opisovanje … Glede na to, da morajo svoje ugotovitve in zamisli 
večkrat ponoviti, zagotovimo s sodelovalnim učenjem tudi ponavljanje snovi brez prisile. Na 
ta način tudi sami učenci spoznajo, kaj že znajo in kaj bodo morali še malo ponoviti. Svoje 
znanje lahko primerjajo z drugimi. Ker gre za skupinsko delo, se pojavi tudi veliko predlogov, 
zamisli in idej, do katerih morda ne bi prišli, če bi vsak posameznik delal individualno. Vse te 
aktivnosti, ki jih spodbuja sodelovalno učenje, pa se kažejo tudi v učnih rezultatih (Peklaj, 
2001). 
Nekaj podobnih misli je strnila tudi Tratnik (2014, str. 20): »Teoretično izhodišče 
sodelovalnega učenja je v konstruktivistično usmerjenem pouku, ki daje prednost razumevanju 
in nadgradnji znanja. Učitelj vodi učenca do znanja in njegove poznejše uporabe preko 
delovanja, raziskovanja in razmisleka, pri čemer obstoječe ideje in miselni modeli vplivajo na 
nove izkušnje. Učenec pri gradnji znanja vstopa v socialna razmerja z vrstniki, svoje predhodne 
poglede prepozna, ovrednoti in jih na osnovi aktivnega delovanja nadgradi ali spremeni.«  

Socialni razvoj 
Danes se poleg tehnološkega napredka dogajajo tudi velike spremembe na socialnem nivoju. 
Brez socialnih in komunikacijskih veščin posameznik ne more biti uspešen v odnosih z ljudmi. 
Razvoj le-teh pa nam med drugim omogoča tudi sodelovalno učenje. Pri tej obliki dela se učenci 
krepijo in utrjujejo v pogovarjanju, v mirnem reševanju sporov, v pogajanju, v spoštovanju in 
sprejemanju drugačnosti. Te vrednote so učencem, ko začnejo hoditi v šolo, bolj tuje, kot so 
bile isto starim učencem pred leti. Razlog je seveda v družbi in posledično v družini. Družba 
dandanes ljudi usmerja predvsem v tekmovalnost, individualizem in agresivnost. Tudi družine 
so dandanes dosti manjše, običajno sta v družini eden ali dva otroka, zato je tudi veščina 
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sodelovanja, dogovarjanja, reševanja problemov zelo okrnjena. Čas, ki ga otroci preživijo s 
starši, je vse krajši, kar vpliva na njihov socialni razvoj. Vlogo so prevzeli dejavniki, ki ne 
prispevajo bistveno k socialnim vrednotam. To so računalniki, telefoni, televizija … In ker se 
je morala šola prilagoditi družbenim razmeram, mora sprejeti tudi učence takšne, kakršni so. Z 
uporabo sodelovalnega učenja pri pouku so raziskave pokazale, da so učenci bistveno izboljšali 
medsebojni odnos, večje sprejemanje drugih, večjo pripravljenost za sodelovanje, boljše 
vzdušje v razredu, dajanje več različnih zamisli, vzpodbud, pohval… Pozitivni učinki pa so se 
pokazali tudi v sprejemanju drugačnosti. Še posebej pripadniki drugih rasnih in etičnih skupin 
s sodelovalnim učenjem veliko pridobijo (Peklaj, 2001). 
 
Čustveno-motivacijski procesi  
S sodelovalnim učenjem lahko vplivamo na notranjo motivacijo tako dobrih kot tudi slabših 
učencih. Z zanimivo temo, iskanjem potrebnih informacij, njihovim usklajevanjem in 
sodelovanjem ter na koncu dobro oceno za trud in uspešno dokončanje naloge lahko pri dobrih 
učencih samo še bolj utrdimo notranji interes, pri slabših pa ga lahko vzbudimo na novo. 
Pozitivno lahko vplivamo tudi na strah, ki ga imajo predvsem manj uspešni učenci, pred 
preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Ti se največkrat bojijo odgovoriti na učiteljevo 
vprašanje, saj mislijo, da razmišljajo narobe. S tem, ko mu učenci pomagajo pri reševanju 
vprašanj z dodatno razlago, vplivajo tudi na njegovo učno samopodobo, saj učenec dobi 
občutek, da je v skupini sprejet in da ga vrstniki podpirajo in se z njim veselijo uspeha, ki ga 
doseže (Peklaj, 2001). 
Torej, vse tri vidike lahko povzamemo z istimi besedami, kot jih je zapisala Tratnik (2014, str. 
24): »Naloga šole ni zgolj izobraževati mlade, temveč jih razviti v samostojne, samozavestne, 
razmišljajoče posameznike in jih usposobiti za različne vloge v družbi. Ob individualnih 
oblikah učenja se tako pojavlja tudi potreba po različnih oblikah kooperativnega učenja – 
učenja, ki poteka v sodelovanju z drugimi, pri čemer je prisotna pripravljenost za izmenjavo 
informacij in skupno gradnjo novega. Pridobljeno znanje je posledica aktivne konstrukcije v 
socialnem kontekstu in v dvosmerni interakciji z drugimi. Sodelovalno učenje presega izolirano 
delovanje posameznika in pozitivno vpliva na socialni razvoj učenca, na motivacijo ter 
vzpostavlja boljšo socialno klimo v razredu. Učenje socialnih spretnosti je učenje za življenje, 
ki omogoča socialni napredek učenca, prinaša pozitivne koristi za spodbujanje dobrih odnosov 
in omogoča pridobivanje pozitivnih socialnih izkušenj. Sodelovalno delo zahteva fleksibilnega 
učitelja in dejavne učence, vpliva na organizacijo pouka in slog poučevanja. Povzroča 
ustvarjalni hrup in omogoča kolektivno naravnanost. Predvsem pa poudarja učenčevo aktivno 
vlogo pri pouku in prispeva majhen kamenček v mozaik skladnega in celostnega razvoja 
posameznika.«  

Seveda pa ima pri sodelovalnem učenju pomembno vlogo tudi učitelj, navaja Peklaj (2001). 
Njegova pozornost mora biti usmerjena tako na vodenje razreda kot tudi na načrtovanje in 
izvedbo učne ure. »Vodenje razreda vključuje organizacijo skupinskega dela, vzdrževanje reda, 
discipline v razredu ter uravnavanje vedenja učencev v razredu.« (Peklaj, 2001, str. 91) Peklaj 
(2001) meni, da je na začetku potrebnega več vodenja, saj učenci še niso navajeni na takšno 
obliko dela. S časom se naučijo pravil, ki jih lahko sestavijo sami ali pa skupaj z učiteljem, 
načina komunikacije in zato je delo lažje in hitrejše. Načrtovanje in izvedba učne ure zahtevata 



Makše, T. (2019). ZABAVNA MATEMATIKA V »SOBI POBEGA«. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 
 

17 
 

veliko več organizacije kot pri frontalnem pouku. Najprej mora učitelj jasno načrtovati, katere 
cilje želi doseči, kakšno učno gradivo potrebuje (učni listi, besedila, članki … ) in katere 
sodelovalne veščine potrebujejo učenci. Nato sledi izvedba v razredu. Pomembno je, da učence 
ne zasujemo z informacijami, ampak jim navodila podajamo sproti. Ko učenci začnejo delati v 
skupini, je učiteljeva naloga, da dogajanje spremlja, opazuje komunikacijo, daje spodbudne 
besede in pohvale ter odgovarja na morebitna vprašanja. Ko učenci z delom zaključijo, sledi 
diskusija o njihovih ugotovitvah, sklepih. Učni uri sledi še učiteljeva analiza izvedbe. Učitelj 
zapiše, kaj je bilo v redu, kaj bo ob naslednji izvedbi potrebno spremeniti, kaj bi lahko še 
izboljšal. Pomaga si lahko z učiteljem, ki pri svojem delu tudi uporablja sodelovalno učenje 
(Peklaj, 2001).  

2.3 DODATNI POUK  
V osnovni šoli se poleg rednega pouka izvaja tudi dodatni pouk in ostale interesne dejavnosti. 
V Zakonu o osnovni šoli (2006) je v 23. členu zapisano, da se dodatni pouk organizira za 
učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. Vodilo za izbiro 
vsebin je učni načrt za redni pouk, vsebine pa pri dodatnem pouku poglabljamo in razširjamo.  

Ko pogledamo razred kot celoto, v njem vidimo skupino učencev, ki so si kljub približno enaki 
starosti zelo različni. Plemenitaš (1987) pravi, da se razlikujejo v telesnem razvoju, telesni 
višini, teži, mentalni razvitosti, sposobnostih, znanju,  emocionalno-motivacijskem področju in 
socializaciji. Kljub vsem tem razlikam se morajo učiti isto snov, reševati iste naloge, razumeti 
enake probleme in sodelovati med seboj. Učence je potrebno vzgajati in poučevati v takšnem 
duhu, da v njih razvijamo potrebo po spoznanju novega.  

Tancer (1987) je zapisal, da je dodatni pouk namenjen sposobnejšim učencem kot pomoč za 
hitrejše napredovanje v osvajanju novih znanj in razvijanju sposobnosti ter da se mu posveča 
premalo pozornosti, manj kot pa dopolnilnemu pouku. Včasih se je dodatni pouk izvajal za 
učence od petega razreda dalje, danes pa imajo učenci dodatni in dopolnilni pouk že od prvega 
razreda naprej. Izpostavi naslednje značilnosti dodatnega pouka (Tancer, 1987, str. 109): 

- »Pri dodatnem pouku si širijo in poglabljajo znanje tisti učenci, ki to zmorejo in želijo. 
- Sposobnejši učenci si razvijajo svoje sposobnosti. 
- Omogoča razvoj izjemnih sposobnosti posameznih učencev. 
- Razvija in poglablja učenčeve učne in druge interese. 
- Oblikuje v učencih zavest, da je posameznik dolžan delati in ustvarjati toliko, kolikor 

zmore. 
- V popolnejši meri aktivira učenčeve duševne in telesne sile ter ga zavestno usmerja k 

samoizobraževanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa. 
- Omogoča učiteljem, da bolje spoznajo posamezne učence, njihove splošne in posebne 

sposobnosti, interese in druge osebnostne lastnosti, da jih razvijajo dalje in tudi poklicno 
usmerjajo.« 

To bi bila lahko še danes načela, v okviru katerih vodimo dodatni pouk. Tancer (1987) pravi, 
da če želimo, da bo izvedba dodatnega pouka kakovostna, je zato potrebna dobra organizacija, 
pod katero štejemo načrtovanje, oblike in metode dela, vrednotenje, evidentiranje rezultatov in 
materialne možnosti. Poudari še, da je pomembno, da ure dodatnega pouka izvajamo 
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enakomerno skozi celotno šolsko leto ter da so metode in oblike dela drugačne kot pri rednem 
pouku, saj imamo v skupini manj učencev in lahko uporabljamo metode, ki jih sicer pri rednem 
pouku težje.  

Dandanes dodatni pouk poteka enkrat tedensko, in sicer pred ali po pouku. Udeležijo se ga 
učenci, ki to želijo. Dodatni pouk se izvaja običajno iz predmeta slovenščina in matematika. Pri 
dodatnem pouku se učenci pripravljajo na različna tekmovanja ali pa rešujejo težje naloge. 
Strmčnik (1992) navaja, da je za dodatni pouk matematike značilno, da se učenci aktivno 
spoprijemajo s problemskimi učnimi vsebinami, si bogatijo izkušnje, samostojno iščejo rešitve 
in se seznanjajo z reševalnimi metodami in postopki. 

Za ure matematike, še posebno pa za ure dodatnega pouka matematike, je torej značilno 
problemsko znanje. Magajna (2003) pravi, da je za učitelje velik izziv, da svoje učence naučijo 
uporabljati matematično znanje v novih situacijah. Nadaljuje: »Pri reševanju problemov 
uporabljamo tudi znanja, ki niso neposredno vezana na specifične matematične vsebine. Zato 
je potrebno obvladati določene organizacijske in dokumentacijske procese (npr. beleženje, 
razporejanje, razvrščanje) ter komunikacijske procese (npr. usklajevanje pogledov, poslušanje, 
branje). Potreben pogoj je tudi usvojenost določenih (višjih) miselnih procesov, kot so npr. 
indukcija, dedukcija, vizualizacija, kritično mišljenje.« (Magajna, 2003, str. 132) 

2.4 REŠEVANJE PROBLEMOV   
Problem se pojavi, ko želi učenec doseči določen cilj, a ne ve takoj, kako bi ga dosegel. Ali bo 
učenec problem uspešno rešil, je odvisno od njega samega, od njegovih sposobnosti, strategij, 
prejšnjega znanja, motiviranosti, od situacije, jasnosti problema in pomoči od zunaj. Imeti mora 
določeno stopnjo razvitosti splošnih sposobnosti ali inteligentnosti, pomembne pa so tudi 
umske sposobnosti (besedne, številske, prostorske). Učenec mora obvladati tudi osnovne 
spretnosti, kot so branje, računanje in iskanje informacij (Marentič Požarnik, 2012). Pri 
problemskem pouku je v ospredju učenec, ki s svojo aktivnostjo in samostojnostjo želi priti do 
novih spoznanj in ugotovitev. Za problemsko učenje so nujni sistematični, načrtni in originalni 
učni napori, za katere je značilno povezovanje in posploševanje predznanja in izkušenj na višjih 
miselnih ravneh in ustvarjalno prenašanje le-tega na nove situacije. Težišče je bolj na učnih 
procesih kot pa na samih učnih rezultatih (Strmčnik, 1992).  

Barczi (2013) v svojem delu spregovori nekaj besed o tem, da bi moralo reševanje problemov 
potekati v obliki sodelovalnega učenja, saj frontalna oblika pouka ni najbolj primerna. Ko 
učitelj postavi problemsko situacijo celotnemu razredu, se največkrat zgodi, da v dialogu z njim 
spregovori le nekaj učencev, tisti, ki to stvar razumejo. Ostali učenci pa rešitev preprosto 
prepišejo s table in ni nujno, da jo tudi razumejo. Na podlagi izvedene raziskave so ugotovili, 
da so člani v skupinah sodelovali zelo aktivno in učinkovito. Pokazalo se je, da so aktivno 
izražali svoje ideje in mnenja tudi tisti študenti, ki so običajno pri predavanjih zelo pasivni.  

Na podlagi prebrane literature in lastnih izkušenj menim, da bi morali v šolskem prostoru 
izvajati obe obliki pouka, tako sistematično poučevanje kot tudi problemsko učenje. Tako je 
pouk enkrat bolj prilagojen učencem, ki so nagnjeni k sistematičnemu poučevanju, drugič pa 
učencem, ki imajo raje problemsko obarvano učno situacijo. Pomembno je, da učence naučimo 
osnovnih pristopov pri problemsko zastavljenem pouku. Vsak posameznik mora imeti določeno 
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predznanje da lahko reši dani problem in možnost, da do rešitve problema pride po različnih 
poteh. Vedno je potrebno začeti z lažjimi problemi in spodbudami za različne načine 
razmišljanja in posledično oblikovanja strategij.  

Marentič Požarnik v svojem delu Psihologija učenja in pouka (2012) navaja naslednje razloge, 
zakaj je pri pouku premalo reševanja problemov:  
- Objektivne okoliščine: premalo časa; preobsežni učni načrti; preveliki razredi; ni 
pripomočkov in opreme; reševanje problemov zahteva čas za pripravo in tudi za izvedbo. 
-   Subjektivne okoliščine: nepripravljenost za takšno obliko dela; prepričanja, kaj je »pravo« 
znanje; znanje, pridobljeno na tak način ni dovolj sistematično; učenci imajo premalo znanja, 
da bi lahko reševali probleme; učiteljeva osebna negotovost; reševanje problemov zahteva 
medpredmetno sodelovanje in učiteljevo timsko sodelovanje in načrtovanje z drugimi učitelji. 

Rott (2013) je s svojo raziskavo ugotavljal, kako poteka reševanje problemov pri petošolcih ter 
kakšen vpliv ima usmerjanje reševanja na končni uspeh. Gre za analize približno stotih 
postopkov reševanja problemov petošolcev iz nemških osnovnih šol. Koraki pri reševanju 
problemov, ki jih je poenotil za celotno raziskavo, so naslednji:  

1. Branje problema.  
2. Analiziranje problema (predvsem strukture). 
3. Raziskovanje različnih pogledov na dani problem. 
4. Načrtovanje postopkov, ki peljejo k rešitvi.  
5. Izvajanje načrtovanega postopka.  
6. Preverjanje rešitve.  

Imel je dve kontrolni in dve eksperimentalni skupini. V pred-testu, ki so ga pisale vse štiri 
skupine, ni bilo razlik v uspešnosti reševanja problemov, niti v načinu reševanja problemov. Po 
šestih tednih utrjevanja zgoraj opisane strukture reševanja problemov v dveh eksperimentalnih 
skupinah so vse štiri skupine pisale tudi po-test. Pri obeh kontrolnih skupinah ni bilo vidnih 
sprememb, medtem ko so bile v eksperimentalnih skupinah spremembe vidne tako na področju 
uspeha kot tudi na področju sklepanja. Rešitve problemov so bile v večini primerov pravilne, 
pri reševanju pa so uporabljali predvsem induktivno sklepanje. Hodnik Čadež in Kolar (2011) 
induktivno sklepanje opredelita kot zmožnost, da na osnovi opazovanja posameznih primerov 
izpeljemo neko posplošitev, ki ji lahko do neke stopnje verjamemo. 

Rott (2013) je pri svojih ugotovitvah izpostavil tudi pomen samoregulacije in meta kognicije 
pri reševanju problemov. Omenil je načrtovanje, raziskovanje in refleksijo, ki pozitivno 
vplivajo na sam proces reševanja problemov.  

2.4.1 MATEMATIČNI PROBLEMI  
Pri dodatnem pouku matematike učenci običajno rešujejo matematične probleme. Hodnik 
Čadež in Kolar (2011) matematični problem definirata kot situacijo, v kateri reševalec zazna 
smisel le-te, sprejme izziv za reševanje in za reševanje nima vnaprej znane strategije ter je tudi 
ne more priklicati.  

Žakelj (2013) navaja, da za matematični problem velja, da učenci ne poznajo poti do rešitve 
vnaprej, strategije reševanja morajo samostojno poiskati in načrtovati, niso rešljivi z uporabo 
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določenih postopkov, ki se jih je učenec naučil pri pouku, vsebinsko niso omejeni le na eno 
matematično vsebino.  

Pri obeh definicijah lahko izpostavimo tri ključne komponente, ki jih je pri svoji definiciji 
matematičnega problema navedel tudi Frobisher (1996). To pa so:  
- začetno stanje (vsebina problema), 
- cilj (ki ga mora reševalec doseči) in  
- pot (ki jo mora reševalec poiskati).  

Cotič (1999) še dodaja, da v primeru, ko je pot iz začetnega stanja do cilja znana in je ni treba 
poiskati, potem to ni več matematični problem, ampak vaja. Reševalec namreč ne pozna 
strategije reševanja, nima na razpolago ne postopka, ne algoritma, ki bi ga peljal k rešitvi 
problema, če govorimo, da je soočen s problemom. Kaj nekomu predstavlja problem, je odvisno 
od njegovega znanja in miselnih sposobnosti.  

Tudi Magajna (2003) trdi, da določeno nalogo posamezni učenec lahko dojema kot problem, 
za drugega učenca pa je ista naloga lahko povsem neproblematična. Pravi, da učenec doživi 
nalogo kot problem, če naloga v njem vzbudi željo oziroma potrebo po tem, da jo reši oziroma 
izvede.  

Učenci le redko vidijo, kako se matematični problem oblikuje in zapiše. Je pa zapis problema 
zagotovo eden ključnih dejavnikov za uspešno rešen problem. Že Einstein je ugotovil, da je 
oblikovanje in zapis problema na razumljiv način pogosto bolj važno in pomembno kot pa sama 
rešitev problema. Zato je pomembno, da tudi učence soočimo s tem in jim postavimo izziv, da 
tudi oni oblikujejo svoj matematični problem (Frabasilio, 2019). Žakelj (2003) meni, da je lahko 
izziv k matematičnemu modelu (izbrani enačbi, številskemu izrazu, prikazu, sistemu enačb ali 
sliki) poiskati matematični problem in ga rešiti z danim matematičnim modelom. Pravi, da je 
naloga lahko primerna za delo v dvojicah, ko pridejo do izraza tudi socialne interakcije ter 
vpogled v razmišljanje sošolca.  

Pri matematiki torej ni cilj, da se naučimo samo računati, ampak je potrebno razvijati tudi 
razumevanje in matematično mišljenje. Mednarodna raziskovalna skupina, ki se zavzema, da 
bi se pri pouku matematike v večji meri uporabljali odprti matematični problemi, povezani z 
vsakdanjim življenjem in nasploh odprt pristop poučevanja matematike, se imenuje ProMath 
(Problem Solving in Mathematics). Ustanovljena je bila s strani finskih in nemških profesorjev 
pred več kot desetimi leti. Srečanje je organizirano enkrat letno, ko se učitelji, profesorji in 
strokovnjaki za to področje sestanejo v določeni državi in poročajo, kako pogosta je uporaba 
odprtih problemov v posameznih šolah in vrste le-teh (problemi, povezani z vsakdanjim 
življenjem, problemi brez vprašanj, projektno delo in raziskave …). Na teh srečanjih sodeluje 
tudi naša država (Pehkonen, Näveri in Laine, 2013). 

2.4.2 VRSTE MATEMATIČNIH PROBLEMOV  
Matematične probleme lahko delimo na več načinov. V nadaljevanju si bomo najprej pogledali 
delitev Magajne (2003), nato pa še Frobisherja (1997) in Mialareta (1969), ki bosta povzeti po 
Cotičevi(1999). Opisala bom tudi odprte probleme, ki jih v svojem članku, Pomen problemskih 
situacij pri pouku matematike, omeni Žakelj (2003). Na koncu bom omenila in na kratko opisala 
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vrste problemov, ki bi jih po mnenju Rebčeve (2001) učitelji morali zastavljati učencem 
razrednega pouka.  

Magajna (2003) matematične probleme deli glede na:  
- Pot reševanja. Pri tem probleme deli na rutinske in nerutinske. Pri rutinskih problemih je 

pot reševanja jasna, učencem poznana, zato lahko rečemo, da gre bolj za vajo kot pa za 
tipičen problem. Pri nerutinskih pa morajo učenci uporabiti miselne postopke.  

- Določenost cilja. Pri tem probleme deli na zaprte in odprte. Pri zaprtih problemih imamo 
cilj določen, pri odprtih cilj ni določen ali pa je zastavljen le okvirno.  

- Določenost izhodiščnega stanja. Nadalje deli probleme z dovolj podatki, probleme s 
preveč podatki, probleme z nepopolnimi podatki in probleme z nekonsistentnimi podatki.  

- Pomoč pri reševanju: Probleme deli na vodene in ne-vodene. Pri vodenih problemih je 
prisotna pomoč učitelja, pri ne-vodenih pa učenec samostojno odkriva pot.  

Frobisher (1997) loči med tremi vrstami matematičnih problemov: 
- Problemi z zaprto potjo in zaprtim ciljem. Učenec naj bi se najprej srečal s takimi 

problemi, saj se pri reševanju le-teh pokaže, ali učenec razume osnovne matematične 
pojme in koncepte. Hkrati pa jih tudi utrdi in ponovi.  

- Problemi z odprto potjo in zaprtim ciljem. Nekateri učenci ne izberejo nobene 
strategije pri reševanju problemov, ampak zgolj po slučajnosti iščejo možne rešitve. Pri 
tem največkrat uporabijo že naučeno strategijo in v primeru, ko bi morali strategijo 
zamenjati, se zatečejo k naključnemu reševanju problemov. Potrebujejo veliko izkušenj 
in nasvetov.  

- Problemi z odprto potjo in odprtim ciljem. Osnovni namen takšnih problemov je v 
pridobivanju znanj o obravnavanju problemskih situacij. Učenci samostojno razmišljajo 
v novih situacijah, uporabljajo osnovna in preprosta problemska znanja. Postavijo si 
izhodišče in cilj, nato pa uporabljajo preprosta orodja za strukturiranje in sposobnosti 
iskanja pravilnosti in zakonitosti (Cotič, 1999). 

Mialaret (1969) pa loči med:  
- Vodenimi problemi. Pri takšni vrsti problema tekst že določa vrstni red reševanja. Loči 

med enostavnimi in sestavljenimi vodenimi problemi. Enostavni vodeni problem je 
rešljiv samo z eno operacijo. Sestavljeni vodeni problem je sestavljen iz več 
podproblemov in med njimi učitelj postavlja vprašanja. 

- Nevodenimi problemi. Pri teh problemih rešitveni postopek ni pokazan v tekstu 
problema. Učenec mora sam odkriti pot, da doseže cilj, ki je določen v tekstu. Take vrste 
problemi so miselno zahtevnejši od vodenih problemov.  

- Nepopolnimi problemi. Pri teh vrstah problemov je odprta tako pot do cilja kot tudi cilj 
sam. Poti in rešitev je toliko, kolikor je učencev. Učenci se z reševanjem takih primerov 
učijo samostojnega razmišljanja v novih situacijah. Take naloge so tudi motivacijsko 
zanimive, ker povezujejo matematiko z vsakdanjim življenjem. Gre za osnovna 
problemska znanja, ki so dosegljiva že učencu na razredni stopnji (Cotič, 1999). 

Žakelj (2003) predstavi tudi odprte probleme kot vrsto matematičnih problemov. »Zanje je 
značilno, da je problemska situacija dana kot izziv, kjer vprašanja niso jasno postavljena. 
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Problem je treba razumeti, videti in glede na dano situacijo zastaviti smiselno vprašanje oziroma 
cilj raziskovanja. Sam vsebinski cilj izziva ni natanko določen, postavljanje ciljev je del naloge. 
Za postavitev smiselnega vprašanja je potreben uvid v problemsko situacijo, razumevanje 
problema, šele nato lahko sledi samostojno postavljanje vprašanj, iskanje kategorij reševanja 
problema, oblikovanje ugotovitev ter utemeljitev rešitev. Učenci s postavljanjem vprašanj 
določijo tudi globino in širino obravnave problema ter pristop k reševanju.« (Žakelj, 2003, str. 
169) 

Rebec (2001) navaja, da bi morali pri pouku matematike na razredni stopnji zastavljati učencem 
naslednje probleme:  

- Ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev. Če želimo tak problem rešiti, 
moramo znati ugotoviti in poiskati manjkajoči podatek. 

- Ki imajo več podatkov, kot jih za rešitev potrebujemo. Med vsemi podatki moramo 
izbrati le tiste, ki jih potrebujemo za rešitev problema. 

- Z več možnimi rešitvami. Včasih obstaja ena rešitev, drugič pa imamo več različnih 
možnosti, med katerimi glede na situacijo izberemo najustreznejšo, ločimo probleme, ki 
imajo končno število rešitev in probleme z neskončnim številom rešitev. 

- Ki so rešljivi na različne načine. Rešimo jih z uporabo različnih strategij reševanja, 
takšni problemi omogočajo učencu reševanje naloge na nivoju, ki ga razume in zmore. 

- Kjer so si podatki nasprotujoči ali pa nimajo rešitev. Za učenca na razredni stopnji je 
poiskati oviro, ki preprečuje rešitev, kar velik miselni napor.  

2.4.3 REŠEVAVNJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV  
Reševanje matematičnih problemov ima v osnovnih šolah dolgoletno tradicijo. Pehkonen, 
Näveri in Laine (2013) opredeljujejo reševanje matematičnih problemov na način, da neka 
situacija postane problem, ko mora posameznik združiti nove informacije v zanj nove oblike, 
da bi prišel do rešitve problema. V primeru, da posameznik takoj prepozna pot reševanja, gre 
za vajo oziroma običajno nalogo.  

Tudi Magajna (2003) je zapisal, da reševanje problemov že »od vedno« sodi v matematiko, a 
šele v zadnjih nekaj desetletjih pri pouku matematike posebej poudarjajo problemska znanja, 
ki naj bi bila pomembna predvsem zaradi znanstveno tehnološke revolucije.  

Hodnik Čadež in Kolar (2011) navajata, da v večini primerov raziskovalci problematike 
reševanja problemov povezujejo reševanje problemov z induktivnim sklepanjem. Pravita, da z 
analizo poteka reševanja problemov dobimo vpogled v strategije, ki jih je reševalec uporabil, 
na osnovi tega pa lahko sklepamo o uspešnosti posameznih strategij za oblikovanje posplošitev. 
Pri tem podajata tudi pomembno ugotovitev, da niso vse strategije enako učinkovite in da 
kontekst problema posplošitev podpira ali pa jo ovira. Opozorita tudi na to, da izbira dobrega 
matematičnega problema ni edino merilo za uspešno posploševanje, ampak je pomemben 
dejavnik tudi socialna interakcija med reševalci problema. 

Pri reševanju problemov v šoli ima pomembno vlogo tudi učitelj. S svojim znanjem, izborom 
problema, načinom posredovanja problemske situacije in z usmerjanjem učencev skozi proces 
reševanja vpliva na to, kako pogosto bo problemske situacije vključeval v pouk matematike in 
kako bo to kompetenco razvijal pri učencih (Hodnik Čadež in Kolar, 2001).  
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S tem, ko učenec rešuje probleme, si razvija mišljenje. Obstajajo različne metode reševanja 
problemov, kjer pa ni nujno, da si faze vedno sledijo po določenem vrstnem redu oziroma, da 
so vse faze izpolnjene. Pomembna je tudi učiteljeva komunikacija, da učencem na razumljiv, 
preprost in pregleden način predstavi problem. Pomembne so tudi povratne informacije 
učencev, ki učitelju sporočijo, ali so ga učenci razumeli (Cotič, 1999). 

V nadaljevanju bom na kratko predstavila tri različne opredelitve stopenj pri reševanju 
matematičnih problemov. Povzeto po Hodnik Čadež in Kolar (2011). 

Stopnje reševanja problema (Polya, 1984 v Hodnik Čadež, Kolar, 2011): 
1. Razumeti problem. 
2. Pripraviti načrt za rešitev problema. 
3. Uresničiti načrt. 
4. Analizirati rešitev in pregledati opravljeno pot. 

Stopnje reševanja problemov (Reid, 2002 v Hodnik Čadež, Kolar, 2011): 
1. Opazovanje vzorcev.  
2. Oblikovanje pravila za vzorec s prisotnim dvomom, da vzorec splošno velja. 
3. Preverjanje pravila. 
4. Posplošitev pravila.  

Stopnje reševanja problemov (Canadas in Castro 2007 v Hodnik Čadež, Kolar, 2011): 
1. Opazovanje posameznih primerov. 
2. Organizacija primerov. 
3. Iskanje in napovedovanje vzorcev. 
4. Oblikovanje pravila. 
5. Preverjanje veljavnosti pravila. 
6. Oblikovanje posplošitve. 
7. Splošen dokaz.  

Hodnik Čadež in Kolar (2011) pravita, da so vse faze reševanja posameznega matematičnega 
problema redko prisotne, saj je reševanje problema najbolj odvisno od reševalca, njegovega 
znanja in motivacije. 

V nadaljevanju se bom osredinila na opredelitev stopenj reševanja matematičnega problema, ki 
jih je opredelil Polya, 1984 v Cotič, 1999. Za posamezne faze bom zapisala, kaj vključujejo.  

Faze reševanja problema: 
1. Razumeti problem. 
2. Pripraviti načrt za rešitev problema. 
3. Uresničiti načrt. 
4. Analizirati rešitev in pregledati opravljeno pot.  

1. RAZUMETI PROBLEM  
Prvi korak, ki ga učenec mora opraviti, je, da ko prebere besedilo, v njem prepozna problem. 
Učenec lahko problemsko situacijo rekonstruira z dramatizacijo, pripovedjo ali konkretnim 
materialom. Kasneje jo lahko prevede tudi na grafičen nivo. Učitelj na bi učenca navajal na 
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uporabo vseh strategij. Problem zares razumemo, če ga lahko povemo s svojimi besedami. 
Zraven problema so velikokrat zapisana tudi vprašanja, ki imajo osrednjo točko pri 
razumevanju problema samega. Ko učenec razume vprašanje, vzpostavi odnos med danimi 
podatki. Zaželeno je, da tudi sam kdaj ob problemu zastavi smiselna vprašanja (Cotič, 1999; 
Barczi, 2013).  
Dejavniki, ki vplivajo na razumevanje problema (Cotič, 1999):  

- Konkretna oziroma abstraktna formulacija problema. Učenci veliko lažje rešijo problem, 
ki je predstavljen s konkretnim materialom ali grafično. Tudi raziskave kažejo, da učenci 
probleme rešujejo bolje, saj so tako odstranjene jezikovne ovire.  

- Jezik, ki ga v problemu uporabimo. Paziti moramo, da je jezik, ki ga uporabljamo pri 
zapisu problema, jasen, natančen, preprost ter povezan tako z učenčevimi izkušnjami kot 
tudi z njegovimi jezikovnimi zmožnostmi.  

- Odnos med učenčevim vsakdanjim in matematičnim jezikom. Včasih se posamezni 
izrazi v vsakdanjem življenju uporabljajo v drugačnem pomenu kot v matematiki.  

- Vrstni red informacij in podatkov v problemu. Ali gre za voden ali nevoden problem. 
- Velikost naravnih števil, ki nastopajo v problemu. Učenec lažje operira z manjšimi 

naravnimi števili, saj je njegova strategija reševanja največkrat poskus in napaka.   

2. PRIPRAVITI NAČRT ZA REŠEVANJE PROBLEMA 
Ko učenec razume problem, mora poiskati ustrezno strategijo reševanja. Izbere si postopek, ki 
bo rešil njegovo problemsko situacijo. Ločimo med regresivnim sklepanjem ali analizo in 
progresivnim sklepanjem ali sintezo. Pri analizi izhajamo iz tega, kar iščemo, pri sintezi pa 
izhajamo iz danih podatkov. Več težav je pri analizi, saj mora učenec misliti v obratnem 
vrstnem redu. Večina učencev ne uporablja ne enega ne drugega načina, ampak si ustvarijo 
svojo strategijo reševanja. Načrtovanje pri reševanju problemov je zelo dolgotrajen in 
kompleksen proces. Odvisen je od otrokovega intelektualnega razvoja, njegovih izkušenj in 
učiteljevih metod. Pomoč učitelja je zaželena, vendar brez pretiranega vmešavanja (Cotič, 
1999; Barczi, 2013). 

3. URESNIČITI NAČRT 
Ko si učenec izdela načrt za reševanje problema, mora načrt še uresničiti, in sicer tako, da zapiše 
postopek reševanja. Pri zapisu postopka reševanja mora učenec zapisovati matematične 
simbole, saj mora naravni jezik prevesti v matematični. Ker pa učenci na začetku šolanja še ne 
poznajo vseh matematičnih simbolov, si lahko pomagajo tudi z drugimi instrumenti, kot so: 
risbe (najpreprostejši način, učenec nariše količine in druge informacije ter ob tem razlaga 
problem), diagrami (pri problemih razvrščanja, aritmetičnih problemih, problemih iz 
kombinatorike), grafi (za reševanje enačb), preglednice, sheme … Kateri instrument bo 
uporabil, je odvisno od vrste in vsebine matematičnega problema (Cotič, 1999; Barczi, 2013). 

4. ANALIZIRATI REŠITEV IN PREGLEDATI OPRAVLJENO POT 
Pri tradicionalnem pouku je bila analiza usmerjena predvsem v to, da so učenci predstavili svoje 
poti reševanja in rezultate, ki so jih dobili. Poleg tega je ključno tudi to, da se učenec vrne nazaj 
na besedilo in opravi kritično analizo ter preveri, ali se njegova rešitev sklada s podatki, ki so 
dani v besedilu problema. S tem si poglabljajo znanje in razvijajo sposobnosti za reševanje 
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problemov ter oblikujejo kritično mišljenje, ki je nujno potrebno v današnjem svetu (Cotič, 
1999; Barczi, 2013).  
Učenci lahko matematične problemske naloge rešujejo na različne načine (Rebec, 2001): 

- Dana je risba, skica, graf in učenec sam sestavi nalogo, ki se nanaša na sliko. 
- Dan je račun in k računu je potrebno sestaviti besedilno nalogo. 
- Dan je račun in k njemu več tekstov. Učenec mora ugotoviti, kateri tekst spada k računu. 

- Odčitavanje podatkov (iz razpredelnic, histogramov, shem, risb, dreves). 

2.5 ZABAVNA MATEMATIKA 
Matematika je koristna, praktična in zabavna. Koristna je zato, ker razvija logično mišljenje pri 
učencih in jih spodbuja, da iščejo vzročno-posledične zveze. Praktična je zato, ker si lahko 
izračunamo: koliko blaga potrebujemo, da si izdelamo majico; koliko barve potrebujemo, da 
prebarvamo okna in vrata hiše; nauči nas, na kakšen način moramo razrezati torto, da bomo 
dobili šest približno enakih kosov … Je pa matematika lahko tudi zabavna. Kategorija 
zabavnosti je določena predvsem z naravo nalog, ki vključujejo določene nepredvidljive 
rezultate, poti reševanja, presenečenja …  To dokazuje med drugim tudi razstava v Celju, kjer 
je na ogled 20 razstavnih predmetov, ki so v Celje prišli iz nemškega muzeja matematike. Otroci 
na razstavi sami eksperimentirajo. Preberejo opis predmeta in nato skušajo izvesti nalogo. V 
vseh eksperimentih se skriva matematika in to je učencem všeč, saj morajo malo razmisliti, da 
lahko nalogo rešijo. Nimajo postavljenih okvirov in točnih navodil, kako se morajo naloge lotiti 
(Kuralt, 2018).  

2.5.1 LOGIČNA UGANKA 
S pojmom zabavna matematika označujemo naloge, ki so povezane z logičnim mišljenjem in 
razvedrilom. Običajno niso povezane z uporabo zahtevnejših računskih operacij, ker lahko do 
rešitve pridemo le s svojim splošnim znanjem ter logičnim sklepanjem. 

Matematične zabavne naloge so močno povezane z možganskimi orehi ali logičnimi ugankami. 
Jasne meje med njimi niso jasno začrtane (Kordemski, 1991, str. 5).  

Prava logična uganka bi morala vsebovati eksplicitno vse podatke, iz katerih bi potem samo z 
logičnim sklepanjem prišli do rešitve. Vendar to skoraj nikoli ni izpolnjeno. Vedno je tu še neko 
splošno znanje, na primer o rodbinskih odnosih med ljudmi, pravilih šahovske igre itd. 
(Kordemski, 1991, str. 5). 

 

 

 

Če pa v nalogah zahtevamo znanje osnovnih računskih operacij, odnosov med števili, 
poznavanje temeljnih geometrijskih pojmov, ki le redko presegajo osnovnošolsko matematiko, 
potem logična  uganka preraste v matematično razvedrilno uganko, za reševanje le-te je 
logično mišljenje nujno (Kordemski, 1991, str. 5).  

 

PET JABOLK: V košari je 5 jabolk. Kako jih razdeliti med 5 deklet tako, da vsaka dobi po 
1 jabolko, 1 pa ostane v košari?  

Odgovor: Peti deklici bi dali njeno jabolko v košari. 



Makše, T. (2019). ZABAVNA MATEMATIKA V »SOBI POBEGA«. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 
 

26 
 

 

 

 

2.5.2 ZABAVNA MATEMATIKA V UČNEM NAČRTU  
Že v splošnih ciljih Učnega načrta je zapisano, da učenci pri pouku matematike:  

- Razvijajo matematično mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske 
predstave.  

- Razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij. 
- Spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.  
- Razvijajo zaupanje v lastne matematične sposobnosti, odgovornost in pozitiven odnos 

do dela in matematike (Učni načrt, 2011, str. 5).  

Učitelj ima pri tem kar nekaj svobode, da se odloči, na kakšen način bo razvijal zgoraj zapisane 
cilje pri učencih. Veliko vrednost pa imajo zagotovo matematični problemi, ki so vpeti v 
življenjski vsakdan učenca in zato z njimi razvijamo tako logično mišljenje in uporabo 
postopkov pri reševanju problemov kot tudi uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.  

Učenci se že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju srečajo z logiko, matematičnimi 
problemi in problemi z življenjskimi situacijami. Temu sklopu je namenjenih približno 20 ur v 
posameznem razredu. Na področju logike se učenci seznanijo s ponazoritvijo razporeditve 
predmetov z različnimi prikazi (Euler-Vennov, Carollov in drevesni prikaz), uredijo elemente 
po različnih kriterijih, pravilno uporabljajo izraze: večji, manjši, daljši, krajši, prej, potem, težji, 
lažji … Pri matematičnih problemih pa učenci predstavijo problemsko situacijo z različnimi 
didaktičnimi ponazorili, s konkretnimi in slikovnimi materiali ter simboli, rešijo besedilne 
probleme, spoznajo različne strategije reševanja problemov, sistematično rešujejo probleme … 
(Učni načrt, 2011).  

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se predhodno pridobljeno znanje samo nadgrajuje 
in utrjuje. Število ur, ki je namenjeno tem vsebinam, se v četrtem (25 ur), petem (15 ur) in 
šestem (20 ur) razredu razlikuje. Učenci na področju logike in jezika uporabljajo pojma 
množica in podmnožica in pa grafično prikazujejo odnos množice in podmnožice. Na področju 
matematičnih problemov pa berejo probleme z razumevanjem, postavljajo problemska 
vprašanja, oblikujejo vzorce, rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo 
konkretnih materialov, rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije, rešijo 
kombinatorični problem na grafični ravni … (Učni načrt, 2011). 

2.5.3 REKREACIJSKA MATEMATIKA - PRIMERI NALOG 
V prostem času se lahko zamotimo z najrazličnejšimi zanimivimi nalogami s področja 
matematike. To so: sudokuji, hanojski stolpi, štiri štirice, matematični gobelini, mostovi, 
shikakuji, minolovci, futošikiji, kakuroji, latinski kvadrati, magični kvadrati, tangrami …  
Nekatere naloge najdemo v knjigah, časopisih in revijah, druge pa tudi na spletu in v 
računalniških igrah. S tovrstnimi nalogami se učenci srečajo pri urah matematike, pri različnih 
matematičnih krožkih in tekmovanjih ter tudi v njihovem prostem času. 

KOLIKO JE STAR OČE: Oče je trikrat starejši od sina, sin pa je trikrat starejši od sestre. 
Koliko je star oče, če je seštevek njegovih in hčerinih let 50? 

Odgovor: Oče je star 45 let. 
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Primeri nalog iz področja rekreacijske matematike:  
1. SUDOKU 

Sudoku je logična uganka, katere cilj je izpolniti vseh devet kvadratov v kvadratni mreži 
velikosti 9 x 9. Uporabimo lahko števila od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi samo 
enkrat v vsaki vrstici,  v vsakem stolpcu in v vsakem kvadratu 3 x 3. Lahko ga rešujemo 
ročno na listu papirja ali pa na spletu. Izbiramo med lažjimi, srednje težkimi in zelo 
težkimi sudokuji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. HANOJSKI STOLPI 
Hanojski stolpi je igra, za katero potrebujemo tri palice in običajno osem ploščic 
različnih velikosti. Igra se začne tako, da so ploščice na začetni palici zložene po 
velikosti (od največje do najmanjše) v obliki stožca. Cilj igre je premakniti celoten 
kupček ploščic na drugo palico in pri tem porabiti najmanjše možno število potez. Pri 
tem moramo upoštevati tudi to, da naenkrat lahko premaknemo samo eno ploščico in na 
vrh manjše ploščice ne smemo postaviti večje. Med seboj se lahko razlikujejo v številu 
ploščic, ki jih moramo preložiti.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Lažji sudoku. Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Sudoku  

Slika 2: Pripomočki za igro hanojski stolpi. Pridobljeno s 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hanojski_stolpi  
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3. ŠTIRI ŠTIRICE 
Je matematična igra, ki zahteva sestavljanje izrazov samo iz štirih štiric. Za zaporedna 
naravna števila je potrebno z računskimi operacijami najti čim bolj enostaven izraz. 
Dovoljene operacije so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, uporaba oklepajev, 
decimalna vejica … Uporabiti je potrebno vse štiri štirice.  
Prvih pet naravnih števil in število 0:  

0 = 44 − 44 = 4 − 4 + 4 − 4 

1 = 44/44 

2 = 4/4 + 4/4 

3 = (4 + 4 + 4)/4 

4 = 4×(4 − 4) + 4 

5 = (4×4 + 4)/4 

 
4. MATEMATIČNI GOBELIN 

Gobelini so slikovne uganke, v katerih je potrebno pobarvati igralno površino. 
Kvadratke v razpredelnici moraš pobarvati sivo tako, da bo zaporedje sivih pasov v 
vrstici ustrezalo zaporedju števil na desni in da bo zaporedje sivih pasov v stolpcu 
ustrezalo zaporedju števil pod njim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tiri_%C5%A1tirice  

Slika 3: Primer gobelina. Pridobljeno s 
https://www.dmfa.si/tekmovanja/RM/VsebinskiProgram.aspx      
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5. SHIKAKU 
Je logična uganka. Sestavljena je iz pravokotne mreže. Nekateri kvadratki v mreži so 
oštevilčeni. Cilj igre je razdeliti mrežo na pravokotnike in kvadrate tako, da vsak lik 
vključuje samo eno številko in ta številka predstavlja velikost tega lika (koliko 
kvadratkov sestavlja en pravokotnik).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. FUTOŠIKI 
V kvadratke je potrebno vpisati vsa naravna števila od 1 do 6, in sicer tako, da bodo 
nastopala vsa naravna števila v tem okviru in da bodo izpolnjene tudi vse relacije. 
Velikosti igralnih polj se med seboj razlikujejo, zato je tudi obseg števil, ki jih je 
potrebno vpisati, različen.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

7. KAKURO 
Kakuro ali križanka vsot je vrsta logične uganke. Gre za številsko križanko, ki spominja 
na običajne križanke, le da so namesto črk uporabljena števila. V kvadratni mreži so 
podana števila, ki označujejo vsoto števil v vsaki vrstici ali stolpcu. Dovoljena so vsa 
enomestna števila, različna od 0. V vsoti se posamezna števila ne smejo ponoviti.  

Slika 4: Primer shikakuja. Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Shikaku  

Slika 5: Futošiki 6x6. Pridobljeno s http://www.mathema.si/LPfutosiki56vel6lahki.pdf  
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Slika 6: Primer naloge. Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEanka_vsot  

8. LATINSKI KVADRAT 
Je naloga, ki jo učenci rešujejo na tekmovanju logična pošast. Imamo več vrst: barvni 
latinski kvadrat (učenec razporeja barve), latinski kvadrati z liki (učenec razporeja like) 
in latinski kavdrat s številkami (učenec razporeja številke). Pomembno je, da se v vsaki 
vrstici in v vsakem stolpcu posamezna barva/številka/lik pojavi samo enkrat.  

 
 

 

     

 

 

 

Slika 7: Barvni latinski kvadrat. Pridobljeno s https://sites.google.com/site/logicnaposast/vaje-
za-tekmovanje  

9. TANGRAM  
Tangram je igra sestavljanka, ki vsebuje sedem delov (5 x enakokraki, pravokotni 
trikotnik, 1 x kvadrat in 1 x paralelogram), ki jih predstavljajo osnovni geometrijski liki. 
Z njimi sestavljamo različne figure, pri čemer moramo uporabiti vseh sedem delov, ti 
pa se med seboj ne smejo prekrivati.  
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Perške (1991) je že v svojem delu Moja zabavna matematika ugotovil, da lahko z zanimivimi 
vajami in kvizi nekoliko izničimo neutemeljen odpor pred matematiko in da lahko z njimi celo 
prižgemo iskrico ljubezni do te temeljne znanosti, brez katere bi bil današnji človek še zmeraj 
nemočno bitje.  

2.6 SOBA POBEGA 
Soba pobega ali escape room je vrsta detektivske igre, ki poteka v določenem prostoru, v 
katerem je zaklenjena skupina ljudi. Udeleženci morajo s pomočjo pripomočkov, ki jih imajo 
v sobi, rešiti naloge, ugotoviti uganke, dešifrirati kode in se na koncu rešiti iz prostora. Pri tem 
so tudi časovno omejeni. Sobe so zasnovane tako, da morajo udeleženci med seboj sodelovati, 
se povezati in uporabiti svoje sposobnosti logičnega sklepanja. Običajno sobe sledijo neki temi. 
V Sloveniji se je prva soba pobega odprla v letu 2014 (Soba pobega, 2019). Pri sobi pobega gre 
izpostaviti ekipno sodelovanje, izzive vseh vrst, en cilj in časovno omejenost. Prednost oziroma 
pomemben dejavnik je, da je to aktivnost, pri kateri sodeluje skupina ljudi in ne zgolj 
posameznik. Gre za tematske izkušnje, novo znanje, aktivacijo spomina in vključitev vseh petih 
čutil. Udeležencem omogočijo, da aktivno sodelujejo in se vživijo v razburljivo situacijo 
(Brainout Escape Room Ljubljana, 2019).   

Soba pobega je dejavnost, ki jo lahko uvrstimo v področje zabave, po drugi strani pa tudi v 
področje izobraževanja in učenja. Izvedemo jo lahko tudi v šolskem prostoru, in sicer v času 
dodatnega pouka ali pa v času drugih šolskih in obšolskih dejavnostih. Zaradi svoje oblike dela 
in dodanih izzivov (iskanje izhoda) je lahko zanimiva popestritev pouka matematike. Poleg tega 
pa lahko s sobo pobega poskrbimo tudi za motivacijo učencev, saj v njej z večjo zagnanostjo 
rešujejo matematične probleme in logične naloge. 

2.6.1 ZAČETKI SOBE POBEGA  
Veliko različnih aktivnosti vsebuje elemente, ki so značilni za sodobno sobo pobega. Zato ne 
moremo določiti, katera aktivnost je prehodnica sobe pobega. Real Escape Game (REG) je 
podjetje, ki je bilo ustanovljeno na Japonskem. To podjetje tiska revije z istim naslovom Real 
Escape Game. Kasneje so se igre pobega pojavile tudi v Singapurju, kjer so v petih letih na to 
temo iznašli že čez 50 iger. Z Japonske se je prava soba pobega prenesla še v San Francisco, in 

Slika 8: Figura iz sedmih delov. Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Tangram  
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sicer leta 2012. Naslednje leto je Nate Martin ustanovil Puzzle Break v Ameriki in tako postavil 
prvo podjetje, ki je temeljilo na sobi pobega. Japonske igre so primarno vključevale logične 
uganke in matematična zaporedja tako kot video igre, ki so jih navduševale. V letu 2012 je 
švicarski profesor fizike ustvaril znanstveno sobo pobega za svoje študente. Ta soba je kasneje 
postala javna in se razširila v 20 različnih držav. Od septembra 2017 je po svetu že 8000 sob 
pobega (Escape Room, 2019). 

2.6.2 KLJUČNI DEJAVNIKI SOBE POBEGA 
Spodaj bom opisala tipične elemente, ki jih najdemo v igrah sob pobega, in sicer po mnenju 
Chena (2019), ki je obiskal že več kot 200 sob pobega. Sobe pobega se po njegovem mnenju 
med seboj zelo razlikujejo, a kljub temu imajo vse naslednje skupne točke (Chen, 2019):  

 Sodelovanje. V vsaki sobi pobega je poudarek na sodelovanju med člani skupine. 
Velikost skupine je pri vsaki sobi pobega posebej določena, vendar se številke gibljejo 
nekje med 4 in 12. Člani skupine si delo organizirajo tako, da je vsak član zadolžen za 
določeno stvar, da potem kot ekipa lahko dosežejo uspeh.  

 Jasen cilj. To je običajno uspešno zapustiti sobo, kar pomeni, ugotoviti ustrezno 
kombinacijo, najti ključ in odkleniti prostor.  

 Zgodba. Običajno je soba pobega vpeta v neko zgodbo, ti pa v njej predstavljaš igralca.  

 Tema. Novodobne sobe pobega že nekaj časa ne pomenijo več samo najeti prostor, 
postaviti nekaj omar in ključavnic z ohlapno zgodbo ter ugankami. Tako kot se razvija 
tehnologija, se razvija tudi opremljenost sob pobega z vsemi detajli in malenkostmi.  

 Naloge. Naloge lahko vključujejo: iskanje skritega predmeta v prostoru, reševanje 
krajših križank, prepoznavanje in nadaljevanje vzorca, šifre, prostorsko orientacijo, 
združevanje predmetov s skupnimi značilnostmi. Ni prisotnih zares težkih logičnih 
nalog. Največkrat je potrebno pokazati le malo kreativnosti in razmišljanja zunaj 
postavljenih okvirjev.  

 Naloge v določenem zaporedju. Na začetku je potrebno rešiti veliko nalog, ki se potem, 
ko se bliža konec, sestavijo v neko premico, ki vodi k izhodu.  

 Omejen čas. Običajno ima skupina eno uro časa, da se reši iz prostora.  

 Veliko zabave.  

3. PRAKTIČNI DEL  
3.1 SOBA POBEGA V ŠOLSKEM OKOLJU  
Sestavila sem sobo pobega, ki jo lahko izvajamo v času dodatnega pouka in je v veliki meri 
povezana z matematiko. Pri oblikovanju sobe pobega sem v čim večji meri poskušala upoštevati 
vidik motivacije, sodelovanja ter reševanja matematičnih problemov in nalog, ki so ključni 
dejavniki pri tej dejavnosti. Na področju motivacije učenčevo pozornost in motiviranost 
pridobimo tako, da v reševanje vključimo zanimive naloge in jih opremimo s konkretnimi 
materiali ter pripomočki. V reševanje je potrebno vključiti raziskovanje okolice, iskanje 
namigov in oblikovanje lastnih strategij za reševanje nalog. Da pa bi učenci bili pri reševanju 
kar najbolj motivirani, jim predstavimo tudi jasen cilj reševanja, ki je uspešno zapustiti razred 
v 45 minutah. Sodelovanje vključimo na način, da pri vsaki izvedbi sodeluje skupina 
udeležencev in ne zgolj posameznik. V sobi pobega je namreč poudarek na sodelovanju med 
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člani skupine. Ti si delo med seboj razdelijo tako, da se kar najhitreje rešijo iz prostora, v 
katerem so ujeti. Pri vidiku reševanja matematičnih problemov in nalog upoštevamo, da so 
naloge ustrezno izbrane, primerne njihovi starosti in znanju. Poskušamo vključiti raznolike 
naloge, ki od učencev zahtevajo, da pokažejo znanje na različnih matematičnih področjih. 
Nekatere naloge zastavimo bolj problemsko kot druge. Naloge naj vključujejo iskanje skritih 
predmetov v prostoru, šifre, iskanje kombinacij, razporejanje, reševanje krajših križank in 
rebusov, orientacijo v prostoru … Pri oblikovanju sobe pobega sem izhajala iz smernic 
kakovostnega poučevanja in učenja.  

Sobo pobega sem sestavila za učence četrtega razreda osnovne šole. Naloge, ki so vključene v 
reševanje, so izbrane na podlagi ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu za učence 4. razreda. 
Poleg tega sem upoštevala tudi novosti na področju zabavne matematike in reševanja 
problemov. V sobi pobega sem želela te ideje nekako povezati in ob tem spodbuditi učence k 
sodelovanju. Sodelovanje v sobi pobega je bilo prostovoljno. Idejo sobe pobega sem pred 
začetkom predstavila učencem, povzetek sem zapisala tudi na izjavo, ki so jo učenci odnesli 
staršem ali skrbnikom, ali jim le-ti dovolijo sodelovati v raziskavi. Po predstavitvi je bil odziv 
večine učencev zelo pozitiven, zato sem sobo pobega izvedla večkrat, kot sem prvotno 
načrtovala. Želela sem namreč, da se nihče izmed učencev ne počuti prikrajšanega ali manj 
vrednega.  

V nadaljevanju bom predstavila posamezne matematične probleme in naloge, ki so vključene 
v sobo pobega, in pa shemo poteka reševanja.  

A) Naloge  
1. NALOGA 

 
1. izjava: Zadnja (četrta) številka je enaka rezultatu računa 27 : 3.   ______ 
2. izjava: Tretja številka je tretjina od zadnje številke. ______ 
3. izjava: Druga številka je enaka razliki četrtega in tretjega števila. ______ 
4. izjava: Prva številka je enaka vsoti tretje številke in števila 5. ______ 
ŠTEVILO: ____________ 
 
Vsebinsko področje: aritmetika in algebra – računske operacije.  
Operativni cilji iz učnega načrta, vključeni v nalogo:  

- Učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20. 
- Učeni poznajo količnike, ki so vezani na poštevanko.  
- Učenci delijo celoto na enake dele. 
- Učenci uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov.  
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2. NALOGA  
 
Medvedek Polde se odpravlja v mesto, vendar ne ve, kako naj se obleče. V omari ima 
troje hlač (rdeče, modre in bele), štiri različne majice (zeleno, rumeno, vijolično, sivo) 
in dve kapi. Na koliko različnih načinov se lahko Polde obleče za v mesto?  
 
Vsebinsko področje: druge vsebine - obdelava podatkov.  
Operativni cilji iz učnega načrta, vključeni v nalogo:  

- Učenci nastavijo in preštejejo vse možne izide pri kombinatoričnih situacijah. 
- Učenci rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo konkretnih 

materialov, modelov in ponazoril. 
 

3. NALOGA  
 
Rešite spodnje naloge, rezultate in črke pa poiščite na priloženem krogu. Dobili boste 
vašo naslednjo postajo. 
 
Na koliko enakih delov je razdeljena pica? Celoto zapišite z ulomkom. _______                                                                              
Črka: _______ 
 
Na koliko delih pice so posamezni nadevi? Rezultate zapišite z ulomkom in jih ne 
krajšajte (npr. na ¾ pice je čebula).  
Na _____ pice je šunka.                                                  Črka: _______ 
Na _____ pice je sir.                                                        Črka: _______ 
Na _____ pice so gobe.                                                  Črka: _______ 
Na _____ pice je paprika.                                                 Črka: _______ 
Na _____ pice so olive.                                                  Črka: _______ 
Na _____ pice je omaka.                                                  Črka: _______ 
Na _____ pice je paradižnik.                                           Črka: _______ 
 
Jure je pojedel 3 kose pice, Jana pa dva kosa pice. Kolikšen delež pice je pojedla Jana, 
če ima cela pica 8 kosov? Delež zapišite z ulomkom. __________ Črka: _______ 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9: Model pice ter krog z rezultati in črkami 
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Vsebinsko področje: aritmetika in algebra – racionalna števila.  
Operativni cilji iz učnega načrta, vključeni v nalogo:  

- Učenci na modelu delijo celoto na enake dele – osmine. 
- Učenci zapišejo dele celote z ulomkom.  
- Učenci uporabijo različne tehnike štetja.  
- Učenci rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov ter branje in 

interpretacijo.  
 

4. NALOGA 
 
Pred vami so trije lončki. Eden ima oznako 4 dl, drugi 5 dl, tretji pa je brez oznake. 
Poleg lončkov imate tudi vedro z vodo. Vaša naloga je, da v lonček, ki nima oznake, 
nalijete 2 dl vode. Pomagate si lahko samo z lončkom, ki ima oznako 4 dl, z lončkom, 
ki ima oznako 5 dl in vedrom z vodo.   
  
Vsebinsko področje: geometrija in merjenje – merjenje.  
Operativni cilji iz učnega načrta, vključeni v nalogo:  

- Učenci ocenijo in merijo prostornino s standardnimi enotami. 
- Učenci ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente.  

 
5. NALOGA  

 
V razredu so trije prijatelji: Štefan, Tomaž in Jože. Pri urah športa stojijo v vrsti drug 
zraven drugega: najvišji na desni strani, zraven njega srednji in na levi strani najmanjši. 
Štefan ni manjši od Tomaža in Jože ni višji od Tomaža. Kateri izmed njih je najmanjši, 
kateri srednji in kateri najvišji? 
 
Vsebinsko področje: druge vsebine – matematični problemi in problemi z življenjskimi 
situacijami. 
Operativni cilji iz učnega načrta, vključeni v nalogo:  

- Učenci berejo z razumevanjem.  
- Učenci rešijo problem, ki zahteva urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in 

interpretacijo.  
 

6. NALOGA 
 
Najprej poiščite vsoto in nato še razliko števil 456 in 278. 
 
Vsebinsko področje: aritmetika in algebra – računske operacije in njihove lastnosti. 
Operativni cilji iz učnega načrta, vključeni v nalogo:  

- Učenci pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 10 000.  
- Učenci uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.  
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7. NALOGA  
 
Tevž stanuje v ulici, kjer so hiše oštevilčene s številkami od 1 do 24. Kolikokrat je na 
hišnih številkah zapisana števka 2?  
 
Vsebinsko področje: druge vsebine – matematični problemi in problemi z življenjskimi 
situacijami. 
Operativni cilji iz učnega načrta, vključeni v nalogo: 
- Učenci berejo z razumevanjem.  
- Učenci rešijo problem in pri tem uporabljajo različne strategije.  
- Učenci uporabljajo različne tehnike štetja.  

 

B) Shema poteka reševanja 
Pred izvedbo sobe pobega postavimo rekvizite na svoja mesta in organiziramo postaje. 
Učencem, ko vstopijo v razred, na kratko predstavimo, kaj je soba pobega in da je njihov glavni 
cilj, rešiti se iz razreda. To lahko storimo tudi že prej, da pri uri ne izgubljamo časa. Na začetku 
jim podamo namig, da morajo najti sladoledne palčke, ki se skrivajo v bližini vrat, in jih nato 
razporediti tako, da dobijo besedno zvezo, ki predstavlja njihovo naslednjo postajo. Naprej jih 
načrtno ne usmerjamo, temveč jim pustimo, da raziskujejo sami.   
ZAČETEK 

Nekje v bližini vrat skrijemo 6 sladolednih palčk.  

Na šestih sladolednih palčkah so zapisane črke. Na dveh sladolednih 
palčkah je zapisana po ena črka, na 4 sladolednih palčkah pa sta 
zapisani po dve črki. Razvrstiti jih morate tako, da dobite smiselno 
besedo, ki pa je vaš naslednji namig.  

1. namig: ZADNJA KLOP 

                                 

                                                                     

Učenci se odpravijo k zadnji klopi v učilnici. Tam imajo škatlo od čevljev, ki je zaklenjena s 
ključavnico, ki pa ima štirimestno kodo.  Da lahko ključavnico odklenejo, morajo rešiti 
matematične izjave na listu, ki je skrit v bližini.  

 Slika 10: Slika sladolednih 
palčk z namigom 

Slika 11: Naloga z matematičnimi izjavami 
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Ko pravilno rešijo vse izjave, dobijo štirimestno kodo, s katero 
odklenejo škatlo. V škatli so: napihnjeni vodni baloni; bel list, 
nalepljen na pokrovu; epruveta, napolnjena z vodenimi barvami; 
čopič; pod škatlo pa je skrita igla.  

Učenci se morajo organizirati in dobro razmisliti, kako bodo 
izpeljali to nalogo. Koraki naj bi bili naslednji: 

1. korak. Z vodenimi barvami iz epruvete prebarvajo bel list, na 
katerem je z belo voščenko napisano poglej pod škatlo. 

2. korak. Pogledajo pod škatlo, kjer imajo  iglo, s katero predrejo 
napihnjene balone. 

3. korak. V balonih se nahajajo zlogi naslednjega namiga, ki ga 
morajo sestaviti.                                                                 

2. namig: STOL PRI TABLI 

 

 

 

 

 

 

Učenci se odpravijo k stolu pri tabli. Pod sedalom morajo najti skrito kuverto, v kateri je 
kombinatorična naloga (naloga in konkreten material – izrezani kosi oblačil in medvedek) in 3 
različni ključi z obeski (na obeskih so na eni strani napisani rezultati – eden je pravilen, dva 
napačna, medtem ko so na drugi strani namigi – omara, predal, miza). 

Slika 12: Škatla, v kateri učenci najdejo namig za naslednjo postajo. 

Slika 13: Škatla s pripomočki 

Slika 14: Namig skrit v balonih 
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Ko učenci nalogo pravilno rešijo, vzamejo ključ s pravilnim rezultatom in z njim odklenejo 
OMARO, ki je 3. namig.  

 

                                                                                                  

 

Slika 18: Ključi z obeski 

Slika 19: Kombinatorična naloga z izdelanimi prilogami 

Slika 15: Ključi z obeski 

Slika 16: Kombinatorična naloga z izdelanimi prilogami 

Slika 17: Obesek s pravilnim namigom 
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V omari je škatla od pice, v njej pa narejena pica iz kartona, 
ki je razrezana na 8 delov. Na vsakem delu je določen nadev 
(sir, šunka, gobe itd.). Priložen imajo tudi dešifrant, s 
katerim si pomagajo poiskati ustrezno črko k posameznemu 
rezultatu. Na notranji strani pokrova je nalepljena naloga.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Ko učenci pravilno rešijo nalogo, dobijo  4. namig: 
UMIVALNIK. 

 

 

 

Naloga pri umivalniku. Pred vami so trije lončki. Eden ima 
oznako 4 dl, drugi 5 dl, tretji pa je brez oznake. Poleg 
lončkov imate tudi vedro z vodo. Vaša naloga je, da v 
lonček, ki nima oznake, nalijete 2 dl vode. Pomagate si 
lahko samo z lončkom, ki ima oznako 4 dl, lončkom, ki ima 
oznako 5 dl, in vedrom z vodo.   

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Model pice, dešifrant in 
naloge 

Slika 19: Pripomočki, ki so na voljo za 
reševanje naloge. 

Slika 20: Lončka z oznako 5 dl in 4 dl 
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Ko ste prepričani, da imate v lončku brez oznake 2 dl vode, jo prelijte v 
kontrolni lonček, ki je skrit pod lijakom in ima označbo 2 dl. V bližini poiščite 
tudi namig za naslednjo postajo.  

5. namig: OKNO, ki se skriva na dnu vedra.  

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                      

                           

Učenci morajo ugotoviti, da je pri oknu njihova naslednja postaja.  

 

Slika 21: Kontrolni 
lonček 

Slika 22: Namig, skrit na dnu vedra 

Slika 23: Naloga z razvrščanjem in priloge 
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Naloga na mizi pri oknu. V razredu so trije prijatelji: Štefan, Tomaž in Jože. Pri urah športa 
stojijo v vrsti drug zraven drugega: najvišji na desni strani, zraven njega srednji in na levi strani 
najmanjši. Štefan ni manjši od Tomaža in Jože ni višji od Tomaža. Kateri izmed njih je 
najmanjši, kateri srednji in kateri najvišji?  

 

Ko boste ugotovili rešitev, postavite trakce z 
napisanimi imeni v pravilni vrstni red. Ozrite se 
naokoli, poiščite zapisano rešitev in preverite, ali je 
vaša ugotovitev pravilna. Nato trakce z imeni obrnite, 
da dobite sliko, ki je vaš naslednji namig.  

Slika da učencem 6. namig: ROŽA.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci morajo ugotoviti, da se naloga skriva v okrasnem lončku umetne rože. 

Najprej poiščite vsoto in nato še razliko števil 456 in 278. 

Rezultat vsote poiščite na valju, kjer piše vsota, rezultat razlike pa na valju, kjer piše razlika. 
Posamezne črke vam bodo dale naslednji namig.  

 

Če učenci pravilno rešijo oba 
računa in pravilno poiščejo 
črke, dobijo 7. namig: 
OGLEDALO. 

 

 

 

Slika 24: Rešitev, z labelo zapisana na 
oknu 

Slika 25: Namig za naslednjo postajo 

Slika 26:Valja, ki ob pravilnem izračunu pokažeta naslednjo postajo. 
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Naloga za ogledalom v kuverti. Tevž stanuje v ulici, kjer so hiše oštevilčene s številkami od 1 
do 24. Kolikokrat je na hišnih številkah zapisana števka 2? Besedilo je napisano narobe, učenci 
ga preberejo s pomočjo ogledala.  

Podani so možni odgovori. Za vsakim odgovorom je prikazan tudi znak, s pomočjo katerega 
odklenejo telefon.  

 

Slika 28: Možne rešitve in vzorci za vstop v telefon 

Če je rezultat pravilen, se telefon odklene in se na ozadju pokaže SLIKA VRAT ZA IZHOD, 
ki je 9. namig.  

Slika 27: Besedilna naloga in ogledalo za pomoč pri branju 
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Učenci gredo do vrat, kjer morajo najti številsko kombinacijo, da 
z njo odklenejo ključavnico, na kateri je obešen ključ učilnice. 
Številska kombinacija bo sicer nalepljena na steni poleg vrat, 
vendar ne bo prava. Učenci morajo listek sneti s stene, ga obrniti 
okrog in zadaj poiskati zapis prave kombinacije.  

Ko učenci najdejo številsko kombinacijo, jo uporabijo na 
ključavnici, snamejo  ključ, odklenejo vrata in zapustijo učilnico.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Ključavnica, s katere je 
potrebno na koncu sneti ključ. 
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4. EMPIRIČNI DEL  
4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
Dodatni pouk se v osnovnih šolah izvaja na različne načine. Nekateri učitelji ga organizirajo 
pred poukom, drugi po njem. Nekateri pripravijo dodatni pouk v obliki didaktičnih iger, drugi 
pripravijo težje naloge in spet tretji učence odpeljejo kar v računalniško učilnico. Običajno gre 
za to, da se pri dodatnem pouku rešujejo naloge, ki so po zahtevnosti težje od tistih, ki jih učenci 
rešujejo pri rednem pouku. Da uspešno pridejo do rešitve, morajo uporabiti več strategij in 
spretnosti reševanja ter vse svoje miselne sposobnosti.  

Kot bodoča učiteljica pri dodatnem pouku vidim priložnost za uporabo dejavnosti, ki jih je pri 
rednem pouku težje izvesti zaradi prevelikega števila učencev. Med te dejavnosti štejem 
različne didaktične namizne igre, računalniške igre, gibalne naloge, miselne naloge in logične 
uganke. Ko pa spremljamo aktualno dogajanja v prostoru, v katerem učenec živi, naletimo tudi 
na sobo pobega v najrazličnejših okoljih. Kako in na kakšen način takšno dejavnost vključiti v 
formalno izobraževanje, v mojem primeru v dodatni pouk? Kako se strategije reševanja 
različnih matematičnih problemov in nalog razlikujejo med posameznimi skupinami učencev, 
kakšna stališča imajo učenci do takšne dejavnosti in ali učenci zmorejo tudi sami oblikovati 
sobo pobega z matematičnimi problemi? To bo zanimalo tudi mene v empiričnem delu naloge. 
Sobo pobega ocenjujem kot odlično priložnost, da pri otrocih vzbudimo interes za reševanje 
matematičnih problemov in ugank. V šolskem prostoru soba pobega ne bi imela zgolj zabavne 
vloge, pač pa tudi izobraževalno, saj lahko vanjo poleg zanimivih matematičnih nalog, ugank 
in problemov vključimo tudi druge naloge, bolj običajne za reševanje pri pouku. Z drugačno 
organizacijo dela, kjer morajo učenci najprej najti nalogo in jo nato še rešiti, da dobijo namig 
za nadaljnje delo, pa je učenje zagotovo bolj zanimivo. Vsebino in naloge lahko po želji 
prilagajamo glede na cilje pouka. Seveda pa ni nujno, da gre vedno za matematične vsebine, 
lahko vključimo tudi vsebine drugih predmetov. 

4.2 CILJI RAZISKAVE  
S svojo raziskave v empiričnem delu želim:  

C1: Ugotoviti, kakšne so strategije učencev pri reševanju različnih matematičnih problemov in 
nalog.  

C2: Ugotoviti, ali soba pobega v šolskem okolju učencem predstavlja izziv.  

C3: Ugotoviti, ali sodelovanje učencev pripomore k bolj učinkovitemu reševanju matematičnih 
problemov. 

C4: Ugotoviti, kakšna so stališča učencev do reševanja matematičnih problemov v sobi pobega. 

C5: Ugotoviti, kako so učenci zmožni oblikovati sobo pobega z matematičnimi problemi.  
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4.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  
Za raziskovalni pristop sem uporabila deskriptivno metodo in kvalitativni raziskovalni pristop.  

4.3.1 VZOREC  
Raziskava je vključevala neslučajnostni namenski vzorec. V raziskavi so sodelovali učenci 
dveh šol v dolenjski regiji. Učenci, ki so v letu 2017/2018 obiskovali 4. razred osnovne šole, in 
učenci, ki v letu 2018/2019 obiskujejo 4. razred osnovne šole. Vključenih je bilo 47 
udeležencev, od tega 26 učencev in 21 učenk. Pri izboru so imeli prednost tisti učenci, ki so 
kazali posebno zanimanje in interes na področju matematike. Izbirala sem samo med učenci in 
učenkami četrtega razreda. Za izvedbo raziskave sem pridobila soglasje staršev oziroma 
skrbnikov vseh učencev in učenk, ki so bili  vključeni v raziskavo.  

 

Graf 1: Prikaz deleža učencev in učenk, ki so bili vključeni v raziskavo. 
Učenci so bili skozi raziskavo razdeljeni v 12 skupin. Koliko učencev je sestavljalo posamezno 
skupino in kdaj so obiskali sobo pobega, je predstavljeno v spodnji tabeli.  

Tabela 1: Časovna razporeditev skupin in število učencev v posameznih skupinah 

SKUPINA ŠTEVILO UČENCEV V 
SKUPINI 

DATUM OBISKA 
SOBE POBEGA 

Skupina 1 4 (2 učenki in 2 učenca) 14. 5. 2018 
Skupina 2 4 (2 učenki in 2 učenca) 15. 5. 2018 
Skupina 3 4 (1 učenka in 3 učenci) 16. 5. 2018 
Skupina 4 4 (1 učenka in 3 učenci) 17. 5. 2018 
Skupina 5 4 (2 učenki in 2 učenca) 18. 5. 2018 
Skupina 6 4 (2 učenki in 2 učenca) 21. 5. 2018 
Skupina 7 4 (2 učenki in 2 učenca) 14. 3. 2019 
Skupina 8 4 (2 učenki in 2 učenca) 21. 3. 2019 
Skupina 9 4 (1 učenka in 3 učenci) 28. 3. 2019 
Skupina 10 4 (2 učenki in 2 učenca) 11. 4. 2019 
Skupina 11 4 (2 učenki in 2 učenca) 18. 4. 2019 
Skupina 12 3 (2 učenki in 1 učenec) 25. 4. 2019 

 

55%
45%

Vzorec učencev, vključen v raziskavo

Učenci

Učenke
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4.3.2 MERSKI INSTRUMENTARJI (PRIPOMOČKI) 
Tehniki zbiranja podatkov, ki sem ju uporabila, sta anketa in opazovanje. Instrumenti pa anketni 
vprašalnik, opazovalni list in pripravljena soba pobega z matematičnimi problemi.  

Anketni vprašalnik in opazovalni formular sem sestavila sama na podlagi ciljev, ki sem si jih 
zastavila v raziskavi. Anketni vprašalnik vključuje vprašanja o težavnosti matematičnih 
problemov, ki so vključeni v sobo pobega; o mnenju, ki ga imajo o takšni izvedbi dodatnega 
pouka; kaj jim je bilo všeč in zakaj; ali so se pri reševanju zabavali; ali jim je soba pobega 
predstavljala izziv; ali so se kdaj že udeležili katere izmed sob pobega. Odgovorili so tudi na 
vprašanje o skupinskem sodelovanju med reševanjem matematičnih problemov.  

Opazovalni formular je sestavljen iz tabele, v katero sem sproti vnašala način reševanja vsakega 
matematičnega problema in namiga ter beležila morebitne težave, s katerimi so se učenci srečali 
med reševanjem. Označila sem tudi, kakšno je njihovo sodelovanje.  

4.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke sem zbirala na dveh osnovnih šolah v dolenjski regiji, in sicer na eni šoli v šolskem 
letu 2017/2018 in na drugi šoli v šolskem letu 2018/2019. Na prvi šoli sem podatke zbirala v 
mesecu maju 2018, na drugi pa v mesecih marcu, aprilu in maju 2019. V raziskavi so sodelovali 
učenci 4. razreda tistih osnovnih šol, ki so se odzvale mojemu povabilu za sodelovanje. 
Raziskovalni del sem izvajala v času dodatnega pouka, večinoma pred poukom. Pri posamezni 
uri dodatnega pouka je sodelovala skupina učencev, ki je bila sestavljena iz treh ali štirih članov. 
Sodelovalo je 12 skupin, in sicer 6 skupin v šolskem letu 2017/2018, 6 skupin pa v šolskem 
letu 2018/2019. Učencem sem že eno uro pred izvedbo razložila, kaj je soba pobega, kako bo 
reševanje potekalo in kaj je njihov cilj. Razdelila sem jih tudi že v skupine in predstavila urnik 
za delo v sobi pobega vsake skupine. Ko so vstopili v razred, je bila soba pobega pripravljena 
za izvedbo. Vsak član je dobil navadni svinčnik, ki mu je služil pri reševanju nalog, vse ostalo 
so odložili v kotu učilnice. Med reševanjem nalog sem jih opazovala in beležila ugotovitve v 
svojo preglednico. Poleg tega sem celotno dogajanje tudi snemala, da sem potem lahko čim 
bolj natančno opravila analizo. Med reševanjem sem jih prepustila lastni domišljiji in 
iznajdljivosti, saj so rezultati tako najbolj točni in resnični. V primeru, da se jim je kje zataknilo, 
sem jim podala namig. Imeli so časovno omejitev 45 minut.  

4.3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Na raziskovalna cilja o njihovih strategijah reševanja matematičnih problemov in nalog ter o 
njihovem načinu sodelovanja med reševanjem sem odgovore pridobila z opazovalnim 
formularjem, analizo posnetkov, vključila pa sem tudi primere reševanja nalog ter nekatere 
odgovore učencev, ki so jih zapisali v anketnih vprašalnikih, katere so rešili na koncu. Na 
raziskovalni vprašanji, ali jim soba pobega predstavlja izziv in kakšna so njihova stališča do 
učenja matematike v sobi pobega, sem odgovore pridobila z analizo anketnih vprašalnikov, 
zapisala pa sem tudi svoja opažanja. Raziskovalni cilj, da učenci sami sestavijo sobo pobega za 
drugo skupino učencev, pa sem uresničila tako, da sem k izvedbi spodbudila določeno skupino 
učencev in si beležila ključne značilnosti ter potem njihov izdelek tudi predstavila v svojem 
delu. Svojo sobo pobega so želeli tudi preizkusiti s skupino učencev, ki so si jih izbrali sami. 
Ugotovitve sem predstavila v poglavju Rezultati in interpretacija rezultatov.  
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4.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV   
Rezultate sem interpretirala glede na cilje, ki sem si jih zastavila v raziskavi. Posamezne sklope 
sem naslovila glede na temo, ki sem jo pri posameznem cilju opazovala in jo želela izpostaviti. 
Podatke sem pridobila iz tabel, ki sem jih med reševanjem sproti izpolnjevala, posnetkov 
posamezne skupine, analizirala pa sem tudi odgovore, ki so jih učenci zapisali v anketnih 
vprašalnikih.  

Na koncu pa sem za vsak cilj posebej zapisala skupne ugotovitve.  

4.4.1 STRATEGIJE REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV 
C1: Ugotoviti, kakšne so strategije učencev pri reševanju različnih matematičnih problemov in 
nalog.  

Pri prvem cilju sem analizirala vse matematične probleme in naloge, ki so bile vključene v sobo 
pobega. Strategije reševanja učencev sem zapisala za vsako nalogo posebej. Ugotovitve sem 
podkrepila tudi grafično in z izdelki učencev. Analizirala sem 7 matematičnih problemov in 
nalog.  

1. NALOGA 

1. izjava: Zadnja (četrta) številka je enaka rezultatu računa 27 : 3.   ______ 

2. izjava: Tretja številka je tretjina od zadnje številke. ______ 

3. izjava: Druga številka je enaka razliki četrtega in tretjega števila. ______ 

4. izjava: Prva številka je enaka vsoti tretje številke in številke 5. ______ 

ŠTEVILO: ____________ 

Pri tej nalogi so morali učenci zgolj slediti navodilom in nalogo reševati po vrsti. Pozorni so 
morali biti pri zapisu končnega števila, in sicer katera je prva in katera zadnja številka v 
končnem številu. Nalogo so vse skupine na koncu uspešno rešile.  

Potek reševanja naloge:  
11 skupin se je reševanja naloge lotilo tako, da so posamezne izjave prebrali na glas in jih nato 
glasno tudi reševali. Ena skupina učencev pa je nalogo reševala tiho. Vsak učenec jo je sam 
zase tiho prebral, razmišljali so vsak zase v mislih, odgovore so si nato šepetaje povedali, eden 
pa jih je zapisal. 8 skupin si je rezultate posameznih izjav zapisovalo na priložen list, 4 skupine 
pa so jih reševale ustno in jih sproti vnašale v ključavnico, ki je zapirala škatlo.  
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Pri prvi in drugi izjavi nobena izmed skupin ni imela težav z izračunom. Težave so se pojavile 
pri tretji in četrti izjavi. Dve izmed skupin sta pri tretji izjavi dobili rezultat 1, ker sta izračunali 
račun 4 – 3, nista pa upoštevali četrtega in tretjega števila. Tako sta napačno izračunali tudi 
zadnjo izjavo, kjer sta dobili rezultat 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Primer skupine, ki je izjave reševala ustno in zapisala le končno število. 

Slika 31: Primer skupine, ki si je rezultate posameznih izjav zapisovala sproti 
in na koncu izpisala tudi končno število. 

Slika 32: Primer skupine, ki je tretjo in četrto izjavo izračunala napačno, in tako 
narobe zapisala tudi končno število. 
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Ena izmed dvanajstih skupin je pri tretji izjavi dobila rezultat 7, ker so izračunali račun 4 + 3 in 
pozabili, da razlika pomeni odštevanje. Posledično je bila napačno rešena tudi četrta izjava, kjer 
so dobili rezultat 12.  

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ostalih skupin z reševanjem izjav niso imeli težav. Težave so se zopet pojavile pri zapisu 
končnega števila. Učenci treh skupin so končno število zapisali narobe, ker so števila prepisali 
po vrsti, začeli pa so pri zgornji številki. Niso bili pozorni na to, da jim zgornja številka v številu 
predstavlja zadnjo. To so ugotovili šele potem, ko se jim ključavnica po vnosu napačnega 
števila ni odklenila ali pa ob mojem namigu, naj preverijo, katera je prva in katera zadnja 
številka.  

 

 

 

 

 

 

 
 

3. NALOGA:  

Medvedek Polde se odpravlja v mesto, vendar ne ve, kako naj se obleče. V omari ima troje 
hlač (rdeče, modre in bele), štiri različne majice (zeleno, rumeno, vijolično, sivo) in dve kapi. 
Na koliko različnih načinov se lahko Polde obleče za v mesto?  

Zgornji matematični problem je bil izmed vseh nalog, ki so bile vključene v sobo pobega, 
najslabše rešen. Gre za nalogo iz kombinatorike, ki od učencev zahteva iskanje različnih 
kombinacij. Da bi lažje rešili nalogo, sem jim izdelala tudi majice, pare hlač in kapi. Pripravila 
sem jim prazen list papirja, na katerega so si lahko beležili kombinacije, ki so jih našli. Na 
splošno pri reševanju niso imeli strategije, s katero bi lahko našli vse možne načine. Nalogo so 

Slika 33: Primer skupine, ki je naredila napako pri tretji in četrti izjavi ter pri zapisu 
končnega števila. 

Slika 34: Primer napačno zapisanega končnega števila 
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vse skupine, razen treh, reševali ustno. Pa tudi tiste tri skupine, ki so na začetku poskušale 
beležiti kombinacije, so kmalu obupale. 6 skupin je nalogo rešilo s poskušanjem, kateri ključ 
bi lahko bil pravi.  

Strategije reševanja problema:  
Skupina 1: Najprej so nalogo glasno prebrali. Ko so pogledali izdelana oblačila, je eden v 
skupini odgovoril, da se lahko medvedek Polde obleče na 4 načine, ker ima 4 majice. Ostali se 
z odgovorom niso strinjali. Zato so začeli kombinirati oblačila glede na to, kaj se barvno 
usklajuje in kaj ne. Tako so prišli do naslednjega odgovora, ki je bil 14. V bližini so našli ključe 
z obeski, na katerih so bila zapisana števila 21, 24 in 25. Ugotovili so, da eno število verjetno 
predstavlja pravilno rešitev te naloge. Nalogo so začeli reševati od začetka, in sicer tako, da so 
menjali vse kose oblačila hkrati. Ker so nalogo reševali ustno, niso vedeli, katere hlače so že 
kombinirali s katero majico in katero kapo. Prišli so do rezultata 21, ki sicer ni pravilen. Ozrli 
so se po razredu in ugotovili, da je predal tisti, ki ima ključavnico. Vzeli so ključ z obeskom, 
na katerem je bilo zapisano predal, in nadaljevali z naslednjo nalogo.  

Skupina 2: Glasno so prebrali nalogo. Začeli so kombinirati oblačila glede na to, kaj lahko 
barvno uskladimo in kaj ne. Začeli so menjavati vse kose oblačil hkrati, zato niso vedeli, kaj so 
že uporabili in kaj ne. Na prazen list, ki je bil priložen k nalogi, so si zapisovali število 
kombinacij. Prišli so do končnega rezultata 26. Ko so pogledali rezultate na obeskih ključev, so 
videli, da rezultata 26 ni, zato so se odločili za temu najbližji rezultat 25. Ko so ugotovili, da 
miza nima ničesar, kar bi lahko odklenili, so se odločili za ključ, ki je imel na eni strani obeska 
zapisan namig predal, na drugi strani obeska pa je bilo zapisano število 24. To je bila tudi 
pravilna rešitev te naloge.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupina 3: Naglas so prebrali nalogo. Pogledali so priloge in prešteli, koliko je vseh majic. 
Prišli so do števila 4. Nato so k majici in kapi postavili vse tri pare hlače. Prišli so do rezultata 
3. Nato so zamenjali tudi kapo, zato so prišteli še 3 kombinacije. Tako so dobili rezultat 6. Nato 
pa je eden v skupini razmišljal: »Ker imamo 4 majice in k vsaki lahko postavimo 3 različne pare 
hlač in eno kapo, dobimo 12 možnosti. In ker imamo na voljo 2 kapi, lahko tudi z drugo kapo 

Slika 35: Prikaz zapisa ugotovljenih kombinacij 
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sestavimo 12 kombinacij. Tako imamo vse skupaj 24 kombinacij.« Vzeli so ključ s pravilnim 
rezultatom in namigom.  

Skupina 4: Nalogo so prebrali dvakrat. Opozorila sem jih na to, da mora medvedek na sebi 
vedno imeti vse 3 kose oblačila. Torej eno majico, ene hlače in eno kapo. Začeli so sestavljati 
kombinacije in si jih zapisovati na priložen list. Napisali so 5 kombinacij in prenehali. Vprašali 
so se, koliko kombinacij lahko sestavijo z vsako majico. Konkretno so preizkusili s prilogami 
in dobili odgovor 3. Nato so prešteli, koliko imajo vseh hlač. Ugotovili so, da lahko s štirimi 
pari hlač sestavijo 12 kombinacij in ker imajo dve kapi, lahko sestavijo še dodatnih 12 
kombinacij. Dobili so pravilen odgovor 24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

Skupina 5: Reševanja so se lotili tako, da so na medvedka postavili kapo, majico in hlače. Nato 
so kapo pustili in zamenjali majico ter hlače. Nato so pustili še hlače in menjali samo majice. 
Reševali so ustno, zato niso vedeli, katere tri kose oblačila so že kombinirali. Prišli so do 
rezultata 25. Ko so se ozrli po razredu, so zagledali v zadnjem delu učilnice zaklenjene predale, 
zato so zamenjali ključ.  

Skupina 6: Hlače, majico in kapo so postavili na medvedka. Nato so se vprašali, koliko parov 
hlač in koliko majic imajo. Prišli so do odgovora 5, saj tiste majice in tistih hlač, ki so jih 
postavili na medvedka, niso šteli. Nato so se vprašali, koliko imajo vseh oblačil. Spet so prišli 
do odgovora 5. Na podlagi tega so izdelali račun 5 x 5 in prišli do rezultata 25. K rezultatu 25 
so na koncu prišteli še en način, in sicer tisti, ki so ga imeli postavljenega na medvedku. Njihov 
končni odgovor je bil tako 26. Rezultatov na obeskih niso povezovali z nalogo, ampak z namigi 
(petindvajseta miza po vrsti, trije ključi, trije predali). Do pravilnega ključa so na koncu prišli 
s poskušanjem.  

Skupina 7: Nalogo so začeli reševati tako, da so menjali vse kose oblačila in pri tem šteli število 
kombinacij. Prišli so do odgovora 7. Nato so vse hlače postavili v ravno vrsto, vzeli eno majico 
in jo približali k vsakemu paru hlač posebej. Nato so približali še kape in se pri štetju zgubili. 
Začeli so razmišljati: »Če imamo 4 majice in 2 kapi, lahko sestavimo 8 načinov.« Opozorila 
sem jih na to, da mora medved vedno imeti na sebi 1 hlače, 1 majico in 1 kapo. Zato so 
razmišljali naprej: »Torej osmim načinom moramo dodati še 3 hlače. 8 x 3 = 21.« Zagledali so 

Slika 36: Zapis nekaterih možnih kombinacij 
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ključ z obeskom 21. Kmalu so ugotovili, da ni pravilen. S preizkušanjem ostalih dveh ključev 
so na koncu izbrali pravega.   

Skupina 8: Nalogo so glasno prebrali. Začeli so reševati tako, da so hkrati menjali vse tri kose 
oblačila in prišli do rezultata 13. Ko so opazili, da na obesku ni tega rezultata, so se reševanja 
lotili znova. Na medvedka so postavili ene hlače, eno kapo in nato polagali vse majice kar eno 
na drugo. Prišli so do števila 4. Nato so zamenjali kapo in dobili še 4 kombinacije. Zatem so 
zamenjali hlače in spet zraven položili vse majice. Sestavili so račun 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 in 
prišli do končnega rezultata 24.  

Skupina 9: Naglas so prebrali nalogo in nato oblikovali kombinacije glede na to, katera oblačila 
glede na barvo in model gredo skupaj. Prišli so do rezultata 12. Ker na obesku niso našli tega 
rezultata, so se lotili reševanja na drugačen način. Hlače so razporedili v spodnjo vrsto, majice 
pa v zgornjo. Nato so k rumeni majici pristavili vse hlače. Prišli so do treh kombinacij. Ko so 
zamenjali kapo, so dobili skupaj 6 kombinacij. Nato so vsi naenkrat začeli prestavljati majice 
in kape, zato so se zgubili in pozabili, kaj so že šteli in kaj ne. Na koncu so se odločili za končni 
rezultat 25, do pravega pa so prišli s poskušanjem.  

Skupina 10: Učenci so na glas prebrali nalogo. Njihovo prvo razmišljanje je bilo tako, da če 
imajo 4 majice, lahko sestavijo 4 kombinacije in če imajo 2 kapi, lahko sestavijo še 4 
kombinacije. Tako so sestavili račun 4 • 4. Nekdo v skupini s tem načinom ni bil zadovoljen in 
je podal svoje razmišljanje: »Če imamo 3 pare hlač in 3 majice, lahko sestavimo 6 kombinacij. 
In ker imamo 2 kapi, lahko sestavimo še drugih 6 kombinacij. 6 + 6 = 12. Ker pa imamo še 1 
par hlač, lahko sestavimo 3 dodatne kombinacije in tako dobimo končno rešitev, ki je 15.« V 
skupini so se odločili,  da bi to lahko bil pravilni odgovor, zato so v bližini poiskali namig za 
naslednjo postajo. Ko so našli ključe z obeski, so ugotavljali, kaj pomenijo te številke. Najprej 
so preverili, ali je to mogoče enaindvajseta omara ali so to petindvajseta vrata. Na koncu so 
ugotovili, da je eno število rešitev njihove besedilne naloge. Reševanja so se lotili od začetka. 
Tokrat je eden v skupini predlagal, da si lahko pomagajo s poštevanko. Njihov način reševanja 
je bil tak, da so enemu paru hlač najprej zamenjali vse majice in kape in tako dobili 8 možnih 
kombinacij. In ker so imeli na voljo 3 pare hlač, so tako 8 kombinacij pomnožili s 3 in dobili 
24 možnih kombinacij, kar je tudi pravilni odgovor.  

Skupina 11: Potem ko so glasno prebrali nalogo, so skupaj sešteli vse hlače in vse majice. Dobili 
so rezultat 7. Nato so temu rezultatu prišteli še 7 kombinacij, ker so imeli na voljo 2 kapi. Tako 
so dobili 14 kombinacij. Z odgovorom niso bili zadovoljni, zato so se reševanja lotili še enkrat. 
Na medvedka so postavili kapo in hlače. Nato pa so menjavali vse majice in pri tem glasno šteli 
število kombinacij. Prišli so do rezultata 4, nato pa so zamenjali tudi hlače in postopek z 
menjavanjem majic ponovili. Ugotovili so, da z isto kapo lahko sestavijo 12 kombinacij in ker 
imajo dve kapi, lahko naredijo še 12 kombinacij. Prišli so do končnega rezultata 24. Zapisali so 
ga na priložen list papirja.  
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Skupina 12: Nalogo so postavili na sredino, da so jo vsi učenci v skupini videli. Nato jo je vsak 
zase tiho prebral. Med seboj so se pogovarjali šepetaje, zato nisem mogla čisto natančno 
ugotoviti njihove strategije. Pri reševanju so si pomagali s skico, ki so si jo skicirali. Sliko sem 
razumela tako, da so narisali 3 pare hlač in kapo ter pri vsakem paru narisali 4 črtice, kar 
verjetno predstavljajo majice. Tako so dobili 12 možnih kombinacij. Njihov končni rezultat pa 
je bil 24 kombinacij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Zapis končnega števila kombinacij 

Slika 38: Skica učencev, ki jim je pomagala pri reševanju kombinatorične 
naloge. 
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4. NALOGA:  

 

Rešite spodnje naloge, rezultate in črke pa poiščite na priloženem krogu. Dobili boste vašo 
naslednjo postajo. 

Na koliko enakih delov je razdeljena pica? Celoto zapišite z ulomkom. _______                                                                                        
Črka: _______ 

 

Na koliko delih pice so posamezni nadevi? Rezultate zapišite z ulomkom in jih ne krajšajte 
(npr. na ¾ pice je čebula).  

Na _____ pice je šunka.                                              Črka: _______ 
Na _____ pice je sir.                                                    Črka: _______ 
Na _____ pice so gobe.                                               Črka: _______ 
Na _____ pice je paprika.                                              Črka: _______ 
Na _____ pice so olive.                                                Črka: _______ 
Na _____ pice je omaka.                                                Črka: _______ 
Na _____ pice je paradižnik.                                         Črka: _______ 
 

Jure je pojedel 3 kose pice, Jana pa dva kosa pice. Kolikšen delež pice je pojedla Jana, če ima 
cela pica 8 kosov? Delež zapišite z ulomkom. __________ 

                                                                                          Črka: _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naloga z ulomki je od učencev zahtevala, da odgovore poiščejo na priloženem modelu pice. Pri 
tej nalogi je bilo potrebno predvsem natančno opazovanje in štetje elementov, utrdili so tudi 
zapis ulomkov. Nalogo so na splošno reševali zelo dobro.  
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Potek reševanja naloge:  
Učenci vseh dvanajstih skupin so izbrali podobno strategijo reševanja naloge z ulomki. Delo so 
si razdelili tako, da je nekdo v skupini bral navodila in zapisoval rešitve, drugi v skupini je iskal 
rezultate na priloženem krogu, ostala dva pa sta naloge reševala in preštevala posamezne dele. 
Prvi del naloge je sedem od dvanajstih skupin rešilo brez napake. Ostali so svojo napako 
ugotovili šele na koncu naloge, ko niso dobili pravilno zapisane besede. Celoto so zapisovali 
kot: 8; 1/8; 1,8. Drugi del naloge so vse skupine rešile brez napake. Pri tretjem delu naloge pa 
so se pojavile težave. Učenci petih skupin so rezultat pri zadnjem vprašanju izračunali (njihov 
odgovor je bil 3/8) in niso ugotovili, da je odgovor že zapisan v sami besedilni nalogi. Ugotovili 
so šele potem, ko so poskušali prebrati dobljeno besedo. Odgovor so popravili tako, da so na 
priloženem krogu poiskali črko K in prepisali rezultat, ki je zapisan pod to črko. Učenci ene 
izmed skupin zadnjega dela naloge sploh niso reševali, saj so bili prepričani, da je njihova 
naslednja postaja umivalnik. Učenci šestih skupin so zadnji del naloge rešili brez napake. 
Učenci dveh skupin rešitev niso zapisovali z ulomkom, kot je bilo zapisano v navodilih. Na 
priloženem krogu pa so jih iskali kot ulomek.  
                                             

 

 

 

 

  Slika 39: Prikaz pravilno rešene naloge, kjer so 
rezultati zapisani z ulomki. 

Slika 40:Prikaz rešene naloge, kjer rezultati 
niso zapisani z ulomki. 
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5. NALOGA:  

Pred vami so trije lončki. Eden ima oznako 4 dl, drugi 5 dl, tretji pa je brez oznake. Poleg 
lončkov imate tudi vedro z vodo. Vaša naloga je, da v lonček, ki nima oznake, nalijete 2 dl 
vode. Pomagate si lahko samo z lončkom, ki ima oznako 4 dl, lončkom, ki ima oznako 5 dl, in 
vedrom z vodo.   

Naloga je od učencev zahtevala, da izoblikujejo svoj način, kako bodo v lonček brez oznake 
čim bolj natančno nalili 2 dl vode. Pri tem so se morali spomniti na enote za prostornino. 
Pokazati pa so morali tudi nekaj iznajdljivosti, natančnosti in razumevanja problema. Na 
podlagi rezultatov sta samo dve skupini takoj ugotovili, kako bi v lonček brez oznake nalili 
točno 2 dl vode s pomočjo lončkov z oznakama 4 dl in 5 dl. Vse ostale skupine pa so začele 
matematični problem reševati s poskušanjem. Šele ko sem jim namignila, naj razmislijo, zakaj 
imajo na razpolago lonček z oznako 4 dl in lonček z oznako 5 dl, je 5 skupin ugotovilo, kako si 
lahko z njima pomagajo. 5 skupin se je kljub temu odločilo, da nalogo rešijo s poskušanjem.   

Strategije reševanja problema:  
Skupina 1: Ko so prebrali nalogo, so najprej vprašali, ali si lahko pomagajo z geotrikotnikom. 
Opozorila sem jih, da imajo v navodilih točno zapisano, s čim si lahko pomagajo. Nato so 
lonček z oznako 4 dl približno do polovice napolnili z vodo. Postavila sem jim vprašanje, kako 
bi si lahko pomagali z lončkoma, ki jih imajo na razpolago. Po premisleku je eden v skupini 
ugotovil, da je razlika med 5 dl in 4 dl enaka 1 dl. Vprašala sem jih, kako dobimo ta 1 dl in kam 
ga prelijemo. Ugotovili so, da morajo lonček z oznako 5 dl do oznake napolniti z vodo in jo 
preliti v lonček z oznako 4dl. Kolikor vode ostane v lončku z oznako 5 dl, jo prelijejo v lonček 
brez oznake. Nato so postopek še enkrat ponovili.  

Skupina 2: Nalogo so glasno prebrali in kozarec z oznako 4 dl do polovice napolnili z vodo. 
Prelili so jo v kozarec brez oznake in nato v kontrolni lonček z oznako 2 dl. Njihov odmerek je 
bil dokaj točen.   

Skupina 3: Po prebrani nalogi so razmišljali: »Če prelijemo vodo iz kozarca za 4 dl v kozarec 
za 5 dl, dobimo 1 dl. Ampak tako ne moremo dobiti te razlike, ki je 1 dl. Kozarec z oznako 4 dl 
napolnimo z vodo približno do polovice. Ampak to ne bo točno. Če prelijemo vodo iz 5 dl 
kozarca v 4 dl kozarec, nam ostane 1 dl in ga prelijemo v lonček, ki nima oznake. In potem še 
enkrat ponovimo, da dobimo še enkrat 1 dl in imamo skupaj 2 dl.« 

Skupina 4: Potem ko so prebrali nalogo, so začeli prelivati vodo iz enega lončka v drugega. 
Pomagala sem jim z vprašanjem, kako bi z lončkoma, ki imata oznako 4 dl in 5 dl, dobili 2 dl, 
zakaj imajo na voljo ravno 5 dl in 4 dl lončka. Čez nekaj časa so ugotovili, da ko napolnijo5  dl 
lonček z vodo in jo nato prelijejo v lonček z oznako 4 dl, jim v lončku za oznako 5 dl ostane 1 
dl, ki ga prelijejo v lonček brez oznake. In ko to ponovijo še enkrat, dobijo v lončku brez oznake 
2 dl vode.  

Skupina 5: Potem ko so prebrali nalogo in nekajkrat prelili vodo iz enega lončka v drugega, so 
me vprašali, kako naj vedo, da bo v lončku brez oznake res 2 dl vode. Vprašala sem jih, zakaj 
imajo poleg lončka brez oznake še lonček z oznako 5 dl in lonček z oznako 4 dl. Najprej so 
odgovorili, da je 4 in 5 enako 9. Vprašala sem jih, kako jim 9 pomaga pri tem, če morajo v 
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lonček naliti 2 dl vode. Podala sem jim namig, da morajo namesto seštevanja uporabiti 
odštevanje. Ugotovili so, da je razlika 1. Vodo iz 4 dl kozarca so prelili v 5 dl kozarec. Eden v 
skupini pa je temu nasprotoval in predlagal: »Ali ne bi raje vodo iz 5 dl kozarca prelili v 4 dl 
kozarec in nam tako ostane 1 dl, ki ga prelijemo v lonček brez oznake.« S skupnimi močmi so 
v lonček brez oznake nalili točno 2 dl vode.  

Skupina 6: Po prebrani nalogi so začeli primerjati velikosti lončkov. Lonček brez oznake so 
postavili zraven lončka z oznako 2 dl in v lonček brez oznake poskušali naliti vodo do oznake 
2 dl. Ugotovili so, da lončka nista enake oblike in velikosti. Razmišljali so, zakaj imajo lonček 
z oznako 5 dl in lonček z oznako 4 dl. Ugotovili so, da je razlika med njima 1 dl, vendar niso 
vedeli, kako bi dobili ven ta 1 dl vode. Lonček brez oznake so postavili v lonček z oznako 4 dl 
in poskušali naliti vodo do polovice. Čez nekaj časa pa je nekdo v skupini ugotovil, da morajo 
vodo iz lončka z oznako 5 dl preliti v lonček z oznako 4 dl in ostanek preliti v lonček brez 
oznake. Ter da morajo to ponoviti dvakrat. Tako je tudi naredil. Ostali pa so ga ves čas 
opozarjali, da mora lonček med prelivanjem stati na ravni podlagi, da bo odčitek čim bolj točen.  

Skupina 7: Kljub temu da sem jim postavila vprašanje, zakaj imajo na voljo lončka z oznakama 
4 dl in 5 dl, so nalogo rešili s poskušanjem. Lonček z oznako 4 dl so napolnili z vodo, in sicer 
do oznake. Nato so jo počasi prelivali v lonček brez oznake, tako da je v lončku z oznako 4 dl 
ostalo približno polovico vode. Ko so vodo prelili v kontrolni lonček, so ugotovili, da njihov 
odčitek ni bil natančen in so imeli v kozarcu brez oznake več kot 2 dl vode.   

Skupina 8: Tudi ta skupina je nalogo rešila s poskušanjem, in sicer tako, da so v kozarec z 
oznako 4 dl nalili vodo približno do polovice. Na vprašanje, zakaj imajo na voljo kozarec z 
oznako 5 dl in kozarec z oznako 4 dl, so odgovorili, da dobijo skupaj 9 dl vode. Ko so vodo iz 
kozarca brez oznake prelili v kontrolni lonček, so ugotovili, da so imeli v kozarcu brez oznake 
več kot 2 dl vode.  

Skupina 9: Najprej so želeli ugotoviti, koliko meri lonček brez oznake. Nato so se odločili, da 
bodo vodo nalili v kozarec z oznako 4 dl in jo do polovice prelili v lonček brez oznake. Ko so 
pogledali količino vode v kozarcu brez oznake, se jim je zdelo, da je vode preveč in so jo malo 
še odlili. Šele po tem je eden v skupini podal komentar, da je 4 dl kozarec ožji in višji od kozarca 
brez oznake in je zato izgledalo, da je vode preveč. Namreč, ko so vodo iz lončka brez oznake 
prelili v kontrolni lonček, so ugotovili, da so imeli v lončku brez oznake manj kot 2 dl vode.  

Skupina 10: Učenec v skupini je nalogo glasno prebral. Nalogo so rešili tako, da so lonček z 
oznako 4 dl do polovice napolnili z vodo. Ko so jo prelili v kontrolni lonček, so ugotovili, da je 
bil njihov odčitek dokaj natančen.  

Skupina 11: Medtem ko eden v skupini bere nalogo, ostali sproti pregledujejo pripomočke, ki 
jih imajo na voljo. Njihov prvi predlog je bil, da 2 dl vode dobijo tako, da kozarec, ki ima 
oznako 4 dl, napolnijo do polovice. Nato sem jim postavila vprašanje, zakaj imajo na voljo dva 
lončka, enega z oznako 5 dl in drugega z oznako 4 dl. Njihov prvi odgovor je bil 5 + 4 = 9, 
ampak to nam nič ne pomaga. Nato je drugi v skupini dodal, da lahko izračunajo na minus in 
tako dobijo 1. Tretji v skupini je že začel razmišljati, kako bodo to izvedli. Z vodo so do oznake 
napolnili 5 dl lonček in jo prelili v 4 dl lonček ponovno do oznake. Ostanek vode so prelili v 
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lonček brez oznake in postopek ponovili. Ko so vodo iz lončka brez oznake prelili v kontrolni 
lonček z oznako 2 dl, so ugotovili, da so bili pri pretakanju vode zelo natančni, saj je bil njihov 
odčitek točen.   

Skupina 12: Nalogo so prebrali tiho, nato pa so si šepetaje podajali predloge in ideje za rešitev 
naloge. Med vsemi možnimi predlogi so se na koncu odločili, da bodo nalogo rešili tako, da bo 
njihov odčitek kar najbolj natančen. Lonček z oznako 5 dl so napolnili z vodo in jo prelili v 
lonček z oznako 4 dl, ostanek pa prelili v lonček brez oznake. Isti postopek so ponovili še enkrat. 
Ko so s kontrolnim lončkom, ki je imel oznako 2 dl, preverili, za koliko so se zmotili, so 
ugotovili, da je njihov odmerek točen.  

6. NALOGA:  

V razredu so trije prijatelji: Štefan, Tomaž in Jože. Pri urah športa stojijo v vrsti drug zraven 
drugega: najvišji na desni strani, zraven njega srednji in na levi strani najmanjši. Štefan ni 
manjši od Tomaža in Jože ni višji od Tomaža. Kateri izmed njih je najmanjši, kateri srednji in 
kateri najvišji? 

Naloga je od učencev zahtevala, da imena prijateljev iz naloge razvrstijo v pravilni vrstni red 
glede na njihovo višino. Pozorno so morali brati izjave in imena razporejati v skladu z izjavami. 
Nalogo so vse skupine na koncu uspešno rešile. Pomagali so si lahko tudi s slikovnim gradivom 
in s trakci z napisanimi imeni.  

Strategije reševanja problema:  
Vse skupine so nalogo najprej prebrale in si pripravile sliko s tremi prijatelji. Trakce z imeni so 
si učenci razporedili nad ali pod sliko. Nato so izjave še enkrat prebrali in trakce z imeni začeli 
razporejati tako, kot je narekovalo besedilo. Vsi so takoj ugotovili, da je Štefan najmanjši. 
Nekoliko več težav je bilo pri določanju najvišjega, vendar ko so izjave še dvakrat prebrali, so 
vsi prišli do ugotovitve, da je Štefan najvišji, Tomaž pa tisti v sredini. Naloga je bila s strani 
vseh skupin rešena hitro in pravilno.  
 
7. NALOGA:   

 
Najprej poiščite vsoto in nato še razliko števil 456 in 278. 

Zgornja naloga je od učencev zahtevala, da seštejejo in odštejejo dve števili ter rezultata 
poiščejo na valju.  

Potek reševanja naloge:  
Vse skupine so račune pravilno izračunale. Učenci enajstih skupin so si pri računanju pomagali 
s pisnim seštevanjem in odštevanjem, medtem ko so učenci ene skupine računa zapisali v ravni 
vrsti.  
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8. NALOGA:  

Tevž stanuje v ulici, kjer so hiše oštevilčene s številkami od 1 do 24. Kolikokrat je na hišnih 
številkah zapisana števka 2?  

Zgornja naloga je od učencev zahtevala, da najprej preberejo besedilno nalogo, ki je bila 
zapisana v zrcalni obliki. Pri tem so si morali pomagati s priloženim ogledalom. Ko so jo 
prebrali, so morali ugotoviti, kolikokrat v številkah od 1 do 24 pišemo števko 2. Izbirali so 
lahko med štirimi odgovori. Na splošno jim reševanje te naloge ni šlo najbolje. Pomagali so si 
s podanimi odgovori, pa tudi z ugibanjem, kateri vzorec pred odgovorom bo odklenil telefon.  

Strategije reševanja problema:  
Ker so se trudili z branjem zrcalno napisane naloge, po prvem branju učenci v večini skupin 
niso vedeli, kaj naloga od njih zahteva. Zato so nalogo prebrali vsaj še enkrat ali dvakrat. Prvi 
odgovor kar treh skupin je bil 4x. Vsi so upoštevali 2, 12, 20 in 24. Ko so poskušali z vzorcem 
pred to rešitvijo odkleniti telefon, so ugotovili, da odgovor ni pravilen. Učenci sedmih skupin 
so kot prvi odgovor podali 7x. Slednji so sicer upoštevali prava števila, vendar so pozabili, da 
ima število 22 dve dvojki. Ko so pogledali ponujene odgovore, so ugotovili, da rešitve 
sedemkrat ni na seznamu. Po ponovnem premisleku in preštevanju števil, so učenci štirih skupin 
podali pravilni rezultat (osemkrat) in uspeli odkleniti telefon. Učenci treh skupin so do 
pravilnega rezultata prišli tako, da so si vsa števila od 1 do 24 izpisali na list in nato prešteli 
števke 2. Učenci dveh skupin so nalogo rešili s poskušanjem, kateri od štirih vzorcev bo 
odklenil telefon.    

 

Slika 41: Pisni izračun vsote in razlike istih dveh števil 

Slika 42: Izračun vsote in razlike istih dveh števil v ravni vrsti 
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4.4.2 SOBA POBEGA IZZIV ZA UČENCE   
C2: Ugotoviti, ali soba pobega v šolskem okolju učencem predstavlja izziv.  

Pri drugem cilju sem zapisala svoja opažanja, ki sem si jih zapisovala med samimi izvedbami 
dodatnega pouka.  

Na podlagi opazovanj in lastnih beležk lahko rečem, da je večini učencev soba pobega 
predstavljala izziv. Prvič zato, ker je bila za večino učencev to dejavnost, ki so jo doživeli prvič, 
in drugič zato, ker pri reševanju niso dobili točnih navodil za posamezno nalogo in reševanje. 
Skupine so morale iskati namige in pravilno reševati naloge, da so se na koncu uspešno rešile 
iz razreda. Menim, da so učence bolj kot same naloge izzvali namigi, ki so jih pripeljali do 
nalog. Ti so vključevali uporabo vsakdanjih predmetov in dejavnosti, kot so ključavnica za 
kolo, sladoledne palčke, baloni, sestavljanka, iskanje skrite besede, sestavljanje besednih zvez, 
zato so bili za učence še toliko bolj zanimivi. Same naloge, ki so bile vključene v sobo pobega, 
so se navezovale na matematiko in so se med seboj razlikovale po težavnosti. Od učencev so 
zahtevale uporabo različnih znanj. Kot sem zapisala že pri prvem cilju, sta bili najslabše 
reševani kombinatorična naloga in naloga s pretakanjem vode, kar bi lahko povezali s tem, da 
sta bili za učence tudi najtežji. Med slabše reševanimi je bila tudi naloga, kjer so morali učenci 
besedilo prebrati s pomočjo ogledala, kar lahko povežemo s tem, da se učenci ne morejo 
osredotočiti na dve stvari hkrati, torej na branje besedila v oteženih okoliščinah in branje z 
razumevanjem. Na splošno pa lahko na podlagi rezultatov trdim, da so bile naloge po 
zahtevnosti ravno prav težke. Učencem niso vzele volje za reševanje, ob reševanju pa se tudi 
niso dolgočasili, saj so jih reševali vsaj 40 minut. 

4.4.3 SODELOVANJE MED UČENCI 
C3: Ugotoviti, ali sodelovanje učencev pripomore k bolj učinkovitemu reševanju matematičnih 
problemov. 

Pri tretjem cilju sem zapisala svoja opažanja glede sodelovanja v skupinah in na kakšen način 
sem oblikovala skupine.  

Skupine učencev sem oblikovala bolj kot ne naključno. Razmišljala sem le o tem, da bi v vsaki 
skupini bila polovica deklet in polovica fantov. Ko sem sobo pobega izvajala v šolskem letu 
2017/2018, so mi skupine oblikovale njihove učiteljice, saj učencev nisem poznala. V letošnjem 
šolskem letu pa sem skupine oblikovala sama, saj sem učence en teden poučevala in jih na 
določen način tudi spoznala. Pri izboru sem poleg prej omenjenega kriterija pazila le na to, da 
tisti učenci, ki so se pri pouku najbolj izkazali, niso sestavljali ene skupine, pač pa so bili 
razpršeni.  

Med reševanjem iz sobe pobega sem med drugim spremljala tudi, kakšno je bilo sodelovanje 
med posameznimi skupinami. Ugotovila sem, da stopnja sodelovanja ni bila enaka v vseh 
skupinah, temveč se je od skupine do skupine razlikovala, odvisno je bilo od tega, kakšni 
posamezniki so skupino sestavljali. Če je bil v skupini vsaj kakšen individualist, ki je vse hotel 
narediti sam, je kmalu prišlo do trenj in prepira, zakaj mora vse narediti on, ostali pa nič. Če pa 
so skupino v večini sestavljali učenci, ki so bili odprti za sodelovanje in različna mnenja, je 
skupinsko delo zelo lepo steklo. V skupini so si razdelili delo in vsak je opravil določen del. 
Enajst skupin je bilo sestavljenih iz štirih učencev, ena skupina pa je bila sestavljena iz treh 
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učencev. Glede na to, koliko učencev v skupini je bilo aktivnih pri reševanju nalog, sem skupine 
razdelila v naslednji dve kategoriji: v sedmih skupinah so bili na splošno ves čas aktivni samo 
trije člani skupine; v petih skupinah pa so bili ves čas aktivni vsi člani skupine.  

Sodelovanje se je razlikovalo tudi pri posameznih nalogah. Naloge, kjer so si učenci lahko delo 
razdelili, so bile rešene veliko hitreje kot v primeru, ko je nalogo reševal eden ali pa dva člana 
skupine. Pri nalogi z matematičnimi izjavami so si v večini delo v skupini razdelili tako, da je 
eden nalogo glasno prebral in tudi zapisoval delne rešitve, dva sta spremljala dogajanje in 
sodelovala pri računanju, četrti pa je številke nastavljal na ključavnici. Pri kombinatorični 
nalogi z medvedom Poldetom je običajno eden besedilo glasno prebral, vsi pa so pri reševanju 
sodelovali in iskali možne kombinacije. Pri nalogi z ulomki je sodelovanje najbolj prišlo do 
izraza, saj so si vse skupine delo razdelile. Eden je naloge bral in zapisoval rezultate, druga dva 
sta iskala potrebne informacije, zadnji pa je rezultate iskal na priloženem krogu in sporočal 
pripadajoče črke. Naloga s pretakanjem vode je bila v večini skupin izvedena s strani enega 
posameznika, ostali pa so delo spremljali in komentirali. Pri nalogi z razvrščanjem so večinoma 
sodelovali vsi in razporejali trakce z imeni v pravilni vrstni red. Pri nalogi, kjer so skupine 
morale računati vsoto in razliko dveh števil, je bilo zopet lepo vidno skupinsko sodelovanje. 
Eden v skupini je nalogo prebral, drugi je zapisal račun seštevanja in ga izračunal, tretji je 
zapisal račun odštevanja in ga izračunal, zadnji pa je rezultate nastavljal na priloženih valjih. 
Pri nalogi z ogledalom so v večini skupin zopet sodelovali vsi. Eden je držal ogledalo in 
besedilo, drugi v skupini je poskušal prebrati besedilo, dva pa sta spremljala dogajanje in 
prebrano poskušala obnoviti. Pri reševanju so sodelovali vsi. Seveda pa je količina sodelovanja 
odvisna tudi od naloge. Nekatere naloge zahtevajo več sodelovanja, v mojem primeru naloga s 
pico, druge pa manj. V to skupino bi lahko v mojem primeru uvrstili nalogo s pretakanjem vode, 
ki ne omogoča preveč sodelovanja.  

Poleg tega pa sem opazila, da se učenci, ki imajo pri matematiki odlično oceno, ne izkažejo 
vedno najboljše pri takšnih dejavnostih, kot je soba pobega, ki od njih zahteva tudi sodelovanje 
in mišljenje izven okvirjev. Največkrat so se takšni učenci umaknili v ozadje, razmišljali sami 
pri sebi in se niso velikokrat vključili v glasno skupinsko reševanje nalog.  

4.4.4 STALIŠČA DO REŠEVANJA MATEMATIČNIH PROBLEMOV V SOBI 
POBEGA 

C4: Ugotoviti, kakšna so stališča učencev do reševanja matematičnih problemov v sobi pobega. 

Pri četrtem cilju sem zapisala svoje ugotovitve glede reševanja matematičnih problemov in 
nalog.  

Menim, da so učenci matematične probleme in naloge, ki so bile vključene v sobo pobega, 
videli na povsem drugačen način, kot če bi dobili napisane na listu papirja in bi jih reševali za 
mizo. Ker so bile le-te vpete v neko dogajanje, rezultati, ki so jih dobili, pa so bili pomembni 
zato, da so se lahko premaknili naprej, bližje izhodu. Pri nalogah ni šlo samo zato, ali je rešena 
prav ali narobe, temveč jim je sporočala tudi njihovo naslednjo postajo. Poleg tega so bili 
matematični problemi in naloge podkrepljeni s konkretnimi predmeti, sličicami, risbami, s 
katerimi so si lahko pomagali pri reševanju. Vsaka naloga je od njih zahtevala tudi to, da so se 
v dani situaciji znašli, si med seboj pomagali in s skupnimi močmi uspeli prebrati zrcalno 
napisano nalogo, obleči medveda na 24 načinov, odkleniti ključavnico, ki jih je zapirala v razred 
…  
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4.4.5 OBLIKOVANJE SOBE POBEGA 
C5: Ugotoviti, kako so učenci zmožni oblikovati sobo pobega z matematičnimi problemi.  

Pri petem cilju sem opisala celotno dogajanje pri sestavi sobe pobega. Na kakšen način se je 
skupina naključno izbranih učencev lotila sestavljanja sobe pobega, kje so našli naloge, ki so 
jih vključili, na kakšen način so jih med seboj povezali in kako sem jim pri tem pomagala. 
Prikazala sem tudi njihov izbor matematičnih nalog, njihove izdelke in celotno shemo 
reševanja.  

Že pri prvi uri, ko sem učencem predstavila sobo pobega, sem naključno izbrala dve učenki in 
dva učenca, ki so, ko so vse skupine rešile mojo sobo pobega, začeli sestavljati njihovo sobo 
pobega. Pri prvem srečanju sem jim predstavila načrt, na kakšen način sem jaz sestavila sobo 
pobega, kako sem začela, s čim sem si pomagala in jim svetovala, da naj tudi oni začnejo tako, 
da iz učbenikov za matematiko, delovnih zvezkov, zbirke nalog iz kenguruja izberejo približno 
6 nalog. Priporočala sem jim, da naj naloge izberejo tako, da jih bodo lahko opremili s slikami, 
zraven kaj izdelali in jih vse med seboj povezali v določeno zaporedje. Spodaj sem predstavila 
njihov izbor nalog. 
 

1. Naloga: Izračunajte račune.  
453 : 8                                                                      724 : 5  
3012 • 3                                                                   23 + 28 
5352 + 1251                                                            2021 • 4 

             7893 – 2506                                                            5302 – 2149  
 

2. Naloga: Na katero geometrijsko telo vas spominja radiator? Seštejte število oglišč, 
robov in mejnih ploskev.  

 
3. Naloga: Na sliki so Oskar, Igor, Nik in Žan. Na črte pod obrazi napišite ustrezna imena, 

če veste: 
- Igor je vesel.  
- Oskar in Nik imata očala.  
- Žan ima enako frizuro kot Oskar.  

 
         
 
 
 
 
 
 



Makše, T. (2019). ZABAVNA MATEMATIKA V »SOBI POBEGA«. Magistrsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 
 

63 
 

4. Naloga: Dopolnite prazen kvadratek tako, da sledite vzorcu.  

5. Naloga: Natakarica je imela 3-litrski vrč, poln vode.  
a) Koliko pollitrskih kozarcev bi lahko napolnila? 
b) Koliko četrtlitrskih kozarcev bi lahko napolnila? 

 
6. Naloga: Poiščite največje in najmanjše število ter razliko med njima.  
 
 

    

 
Ko so učenci izbrali 6 matematičnih nalog, ki so jih našli v delovnem zvezku in učbeniku, 
Radovednih 5 in Matematika 4, v delovnem zvezku Zmorem tudi to in v delovnem zvezku 
Računanje je igra 4, so jih poskušali med seboj povezati in jih zapisati tako, da ostalim takoj ne 
razkrijejo vseh potrebnih informacij. Pri tem sem jim morala pomagati predvsem na ta način, 
da sem jim svetovala, katere ideje so ustrezne in katere ne. Opozorila sem jih, naj upoštevajo 
učilnico, razporeditev predmetov v njej in pripomočke, ki jih imajo na voljo. Shemo reševanja 
sem predstavila spodaj. 
 
Shema poteka reševanja:  
Na notranjo stran vrat učilnice prilepimo list, na katerih so zarisane puščice, ki povedo smer 
gibanja, zapisano pa je tudi število korakov, ki jih je potrebno opraviti v določeni smeri. 
Skupina učencev mora sama ugotoviti, kaj puščice in številke pomenijo.  
 

Ko pravilno sledijo smerokazu, prispejo do prve postaje. Tu jih čaka prva naloga.  

7 1 8 3 

Slika 43: Prikaz, ki učence pripelje do naslednje postaje. 
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1. Na steblih rož so zapisani računi, na cvetovih pa rezultati. Ko izračunate račun, poiščite 

ustrezen rezultat in cvet položite k pripadajočem steblu.  
Na koncu obrnite cvetove okrog in ti vam bodo podali naslednji namig.  

 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko se premaknejo k radiatorju, jih čaka naslednja naloga.  
 

2. Pred sabo imate radiator. Na katero geometrijsko telo vas spominja? Seštejte število 
oglišč, robov in mejnih ploskev. Ko izračunate, preverite rešitev v zloženi mreži kocke, 
ki je nalepljena na oknu. 

 

Slika 44: Izdelana priloga, travnik s stebli in cvetovi rož 

Slika 45: Ob pravilno izračunanih računih dobimo namig za 
naslednjo postajo. 
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Na oknu je nalepljena zložena mreža kocke, kjer je zapisan rezultat 26 in njihov naslednji 
namig, ki so žoge. 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci se premaknejo v tisti del učilnice, kjer imajo v vreči spravljene žoge. Na eni izmed žog 
je nalepljena naslednja naloga.   
 

3. Na sliki so Oskar, Igor, Nik in Žan. Na črte pod obrazi napišite ustrezna imena, če veste: 
- Igor je vesel.  
- Oskar in Nik imata očala.  
- Žan ima enako frizuro kot Oskar.  

 
         
 
 
 
 
 
 
               
               

 

 

               

 

Prve črke imen vam povedo vašo naslednjo postajo.  

Slika 46: Rešitev in naslednja postaja, 
zapisana v mreži kocke 

Slika 47: Priloga izdelana k nalogi, kjer morajo učenci razvrščati imena. 
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Ko učenci pravilno rešijo nalogo, zapišejo imena v naslednjem vrstnem redu: Nik, Oskar, 
Žan, Igor. Tako dobijo naslednji namig, noži.  

Odpravijo se v tisti del učilnice, kjer imajo pospravljene nože za malico. V tistem delu najdejo 
naslednjo nalogo.  

4. Dopolnite prazen kvadratek tako, da sledite vzorcu.  
  

     

 

 

 

 

 

 

 

Ko ugotovite pravilno rešitev, na zemljevidu vzemite kvadratek, ki ima zapisano tisto 
črko, ki je zapisana pred rešitvijo, ki ste jo izbrali. Podal vam bo vaš naslednji namig.  

Če učenci izberejo napačno črko, jih na postaji kamor prispejo, čaka listek z napisom UPS, 
NAPAČNA REŠITEV. Pravilna rešitev je odgovor b, ki učencem poda naslednji namig in to 
je lijak.   

 

Slika 48: Kateri vzorec manjka? 

Slika 49: Možni odgovori in namigi 
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Učenci prispejo do lijaka, kjer jih čaka naslednja naloga.  

5. Natakarica je imela 3-litrski vrč, poln vode.  
a) Koliko pollitrskih kozarcev bi lahko napolnila? 
b) Koliko četrtlitrskih kozarcev bi lahko napolnila? 

 
Ko ugotovite obe rešitvi, jih poiščite zapisane tudi v bližini postaje. Sestavite vaš 
naslednji namig.  

 
Pod lijakom sta nalepljena dva listka. Na enem listku je zapisana številka 6, na drugem listku 
pa številka 12. Če listke obrnemo, dobimo namig, rdeča ključavnica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ključavnica se nahaja pri vratih in na njej je obešen ključ razreda. Če hočejo učenci sneti ključ, 
morajo rešti nalogo, ki je v bližini.  
 

6. Poiščite največje in najmanjše število ter razliko med njima.  

 
Učenci ugotovijo, da je največje število 8731 in najmanjše 1378. Razliko, ki je 7353, vnesejo 
v ključavnico in tako dobijo ključ razreda, s katerim odklenejo vrata in se rešijo iz razreda.  

Ko so učenci sestavili potek reševanja nalog, so se lotili izdelovanja prilog, ki so si jih zamislili 
pri posamezni nalogi. Zapisali so tudi matematične naloge, in sicer v programu Word, da smo 
jih nato samo natisnili in razrezali. Njihove izdelke sem predstavila že v sami shemi reševanja. 
Da so v celoti sestavili in izdelali sobo pobega, so učenci potrebovali 5 ur. Pri sestavljanju sobe 
pobega so bili inovativni in polni idej. Pri izdelovanju prilog so pokazali veliko dobre volje, v 
delo pa so vložili tudi veliko truda. Vedeli so, da bodo lahko svoj izdelek predstavili tudi svojim 
sošolcem in sošolkam, zato so bili za delo še toliko bolj motivirani.  

Slika 50: Pravilni rešitvi, nalepljeni na lijaku, in na drugi strani namig za 
naslednjo postajo 
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4.4.6 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV  
Učenci so vsak zase po tem, ko so se rešili iz sobe pobega, rešili tudi kratek anketni vprašalnik, 
v katerem so odgovorili na nekaj vprašanj in zapisali svoje vtise ter mnenje. V nadaljevanju 
sem v šestih sklopih zapisala njihove odgovore in jih predstavila tudi grafično.  

Pri prvem vprašanju me je zanimalo, ali so učenci že kdaj prej obiskali katero izmed sob pobega.  

Po pregledu anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da sta 2 udeleženca že vsaj enkrat prej 
obiskala eno izmed sob pobega. Ostalih 45 učencev pa sobe pobega še nikoli ni obiskalo. Na 
podlagi rezultatov menim, da so se za prvič zelo dobro znašli v sobi pobega in se vsi iz nje tudi 
uspešno rešili. Pri tem so skupine porabile različno količino časa. Časovni razpon je bil od 40 
do 50 minut.   

 

Graf 2: Prikaz deleža učencev glede na to, ali so že kdaj prej obiskali katero izmed sob pobega. 

Nato sem jim postavila 4 trditve, na katere so morali odgovoriti z da ali ne. Trditve so bile 
naslednje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

96%

Ali si že kdaj prej obiskal/-a katero izmed 
sob pobega?

DA

NE
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- Soba pobega mi je predstavljala izziv.  
Po pregledu anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da dvema učencem soba pobega ni 
predstavljala izziva. Ostalih 45 učencev pa je pri trditvi, soba pobega mi je predstavljala 
izziv, obkrožilo odgovor da.  Rezultati me niso presenetili, saj vsaka dejavnost ne more 
biti enako zanimiva za vse učence, hkrati pa ista soba pobega težko izzove vseh 47 
učencev. Menim, da je odvisno tudi od tega, v kateri skupini so posamezniki sodelovali 
in koliko so imeli priložnosti, da so predstavili svoje mišljenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pri reševanju sem se zabaval/-a. 
Po pregledu anketnih vprašalnikov je vseh 47 učencev pri trditvi, pri reševanju sem se 
zabaval/-a, obkrožilo odgovor da. Zanimivo je dejstvo, da so se pri reševanju zabavali 
tudi tisti učenci, ki sicer matematike ne marajo. Sodeč po njihovih izrazih na obrazu je 
bila to za njih res zabavna izkušnja.  

 
- Želim si, da bi lahko sobo pobega reševal/-a večkrat.  

Vsi učenci, ki so bili vključeni v sobo pobega, si želijo, da bi lahko sobo pobega reševali 
večkrat. Veliko učencev me je spraševalo, če bom izdelala še kakšno sobo pobega in jih 
povabila k sodelovanju.  

 
- Takšna oblika pouka se mi zdi zanimiva.  

Prav tako se vsem 47 učencem, ki so bili vključeni v raziskavo, takšna oblika pouka zdi 
zanimiva in si želijo, da bi njihov dodatni pouk večkrat potekal na takšen način.  

Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, kakšne so se jim zdele naloge, ki so bile vključene v sobo 
pobega, glede na težavnost. Izbirali so lahko med tremi ponujenimi odgovori: prelahke, 
pretežke ali ravno prav težke.  

Pri vprašanju, kakšne so jim bile naloge glede na težavnost, so trije učenci podčrtali odgovor 
prelahke, en učenec je podčrtal odgovor pretežke, ostalih 43 učencev pa je izbralo, da so bile 
naloge ravno prav težke. Dva od treh učencev, ki so podčrtali odgovor, da so bile naloge 
prelahke, sta tudi pri trditvi, soba pobega mi je predstavljala izziv, obkrožila odgovor ne, kar 

96%

4%

Soba pobega mi je predstavljala izziv. 

DA

NE

Graf 3: 96 % učencem je soba pobega predstavljala izziv, ostalim 4 % pa soba 
pobega ni predstavljala izziva. 
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lahko smiselno povežemo. Soba pobega ju ni izzvala zato, ker so bile za njiju naloge prelahke. 
Za ostale učence, ki so izbrali odgovor, da so bile naloge ravno prav težke, pa bi lahko potrdila, 
da to res drži, saj so za reševanje v povprečju porabili celih 45 minut.  

 

Graf 4: Odgovori učencev, kakšne so bile naloge, ki so bile vključene v sobo pobega, glede na 
težavnost. 
Nato sem učence vprašala, katera izmed nalog jim je bila najtežja.  

Na vprašanje, katera naloga ti je bila najtežja, so učenci podali naslednje odgovore:  

- Naloga z medvedom Poldetom: 13 x 
- Nobena: 6 x 
- Naloga z ogledalom: 7 x 
- Naloga z vodo: 12 x 
- Odklepanje ključavnice: 3 x 
- Naloga z razvrščanjem imen: 1 x 
- Naloga z računanjem: 2 x 
- Naloga s pico: 3 x 

Z dobljenimi rezultati se povsem strinjam. Te naloge sem namreč izpostavila že pri prvem cilju, 
saj so učencem pri reševanju vzele največ časa, pri reševanju pa so vanje vložili tudi največ 
truda.  

6%
2%

92%

Naloge so bile: 

Prelahke

Pretežke

Ravno prav težke
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Graf 5: Izbor nalog, ki so jih učenci izpostavili kot najtežje pri reševanju iz sobe pobega. 
Pri petem vprašanju me je zanimalo, kaj jim je bilo pri reševanju najbolj všeč.  

Na vprašanje, kaj ti je bilo pri reševanju najbolj všeč, so učenci zapisali raznolike odgovore:  

- Vse.: 6 x 
- Škatla s pico.: 1 x 
- Odklepanje škatle.: 1 x 
- Da smo vse reševali skupaj.: 2 x 
- Da sem razmišljal.: 1 x 
- Ko smo pobegnili, ko smo se rešili iz razreda.: 3 x 
- Da je bilo povezano z matematiko.: 1 x 
- Reševanje ključavnic.: 10 x 
- Ko smo si pomagali in smo sodelovali.: 1 x 
- Naloge.: 3 x 
- Naloga s pico in vse ključavnice.: 1 x 
- Pokanje balonov.: 5 x 
- Odklepanje vrat, reševanje ključa.: 5 x 
- Sodelovanje s prijatelji in reševanje zabavnih nalog.: 1 x 
- Naloga s telefonom.: 2 x 
- Reševanje naloge z medvedkom.: 2 x 
- Razvrščanje imen.: 1 x 
- Prelivanje vode.: 1 x 

Vidimo, da so učenci izpostavili različne stvari, in sicer od posameznih nalog do skupinskega 
sodelovanja in razmišljanja. Največkrat so izpostavili reševanje ključavnic, s katerimi 
zaklenemo kolo. Kot drugo jim je bilo všeč vse in kot tretje so izpostavili pokanje balonov ter 

28%

13%

15%

26%

6%

2%

4%
6%

Katera naloga ti je bila najtežja?

Naloga z medvedom
Poldetom
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reševanje ključa, ki je bil na stol priklenjen s ključavnico. Najti so morali pravilno štirimestno 
kodo, ki je bila zapisana na kartončku, ta pa je bil nalepljen na steni. Prava štirimestna koda je 
bila zapisana na zadnji strani kartončka. 

Nekateri učenci so pri vprašanju, kaj ti je bilo najbolj všeč, zapisali tudi krajši komentar, zakaj 
jim je bila določena stvar najbolj všeč. Izpisala sem nekaj komentarjev:  

- »Najbolj mi je bila všeč naloga, kjer smo morali rešiti ključ razreda, da smo potem lahko 
odklenili razred in se uspešno rešili.« 

- »Najbolj mi je bila všeč naloga s pico in pa vse ključavnice, ker je vse to zelo zanimivo.« 
- »Pri reševanju so mi bile najbolj všeč naloge, ker smo skupaj zelo dobro sodelovali.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo iskali kode, da smo lahko odklenili ključavnice. Zato, 

ker je bilo zelo zabavno.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč pokanje balonov, ker je bila zraven igla.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo odklenili razred, zato ker je bilo zakon.« 
- »Bilo mi je všeč vse, ker je bilo zabavno.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč pokanje balonov, ker je vse poletelo v zrak.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč odklepanje razreda, ker si potreboval veliko dela, da si lahko 

odklenil vrata.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč sodelovanje s prijatelji in reševanje zabavnih nalog, ker je bilo 

zelo zabavno in zanimivo.« 
- »Ko smo morali odkleniti ključavnico, da smo lahko prišli do ključa, ker mi je bilo 

zanimivo.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pri zadnji nalogi rešili kodo, ker smo se zelo zabavali 

med iskanjem prave kode.« 
- »Najbolj mi je bila všeč naloga s telefonom, ker nismo takoj ugotovili rešitve in je bila 

zame zelo zanimiva.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč vse, ker so zelo zanimive naloge.« 
- »Najbolj mi je bilo všeč odklepanje ključavnic, ker je bilo za razmišljati in je bilo zelo 

zabavno.« 
- »Najbolj mi je bila všeč naloga, kjer smo razvrščali imena, ker je bila to moja najlažja 

naloga.« 

Učenci največkrat izpostavijo vidik zanimivosti in zabave. Torej, zapisali so tisto stvar ali 
nalogo, ki jim je bila najbolj zanimiva oziroma pri kateri so se najbolj zabavali.  

Kot zadnje me je zanimalo, kaj učenci menijo o skupinskem sodelovanju. Ali menijo, da 
skupinsko sodelovanje pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu reševanju nalog in zakaj 
tako menijo.  

Po pregledu anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da vseh 47 učencev meni, da skupinsko 
sodelovanje pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu reševanju nalog.  

Pri vprašanju, zakaj tako mislijo, pa so zabeležili naslednje odgovore:  

- Ker nas je več.: 6 x 
- Ker je sodelovanje ključ do uspeha.: 1 x 
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- Ker hitreje rešimo nalogo, ker prej končamo.: 13 x 
- Ker skupina več ve, ker je več glav pametnejših od ene, ker imamo več pameti, ker več 

glav skupaj več ve.: 15 x 
- Ker je bolj zabavno.: 2 x 
- Ker če ne veš, ti pomagajo, med seboj si pomagamo, se posvetujemo.: 9 x 
- Ker ima vsak svoje mnenje in ima mogoče kdo tudi prav.: 1 x 

Iz odgovorov vidimo, da učenci večinoma skupinsko sodelovanje povezujejo s tem, da je naloga 
hitreje rešena in da kot skupina več vedo. Menim, da jim je bilo reševanje nalog všeč tudi zato, 
ker niso bili izpostavljeni kot posamezniki, ampak so bili povezani v skupino.   

 
Graf 6: Razlogi, ki jih navajajo učenci, zakaj skupinsko sodelovanje pripomore k hitrejšemu 
in bolj učinkovitemu reševanju nalog. 
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4.4.7 POVZETEK UGOTOVITEV  
C1: Ugotoviti, kakšne so strategije učencev pri reševanju različnih matematičnih problemov in 
nalog.  
Po opravljenih izvedbah sobe pobega in analiziranih anketnih vprašalnikih sem prišla do 
zaključka, da je večina učencev sobo pobega obiskala prvič. Na podlagi tega jim je reševanje 
matematičnih problemov in nalog šlo zelo dobro. Po pregledu posameznih nalog, ki so bile 
vključene v sobo pobega, sem ugotovila, da jih ne morem uvrstiti v skupino pravih problemskih 
nalog. Zato skupine tudi niso mogle razviti določenih strategij reševanja, saj so bile poti 
reševanja pri večini nalog učencem že znane. Edini dve nalogi, ki bi jih lahko uvrstila v skupino 
matematični problem, sta bili kombinatorična naloga in naloga, povezana s prostornino vode. 
To sta bili tudi najslabše reševani nalogi, saj učenci niso točno vedeli, kako bi prišli do pravega 
in točnega odgovora. Največja težava, ki se je pojavila med reševanjem kombinatorične naloge, 
je bila, da so učenci sestavljali možne kombinacije vseh treh oblačil glede na to, kaj sodi in kaj 
ne sodi skupaj. Poleg tega so v večini menjavali vse tri kose oblačila naenkrat in zato niso 
vedeli, kateri kos so že uporabili v kombinaciji z ostalima dvema kosoma oblačila in kateri ne. 
Tri skupine, ki pa so nalogo uspešno rešile, so imele naslednji dve strategiji. Dve skupini sta 
razmišljali tako: »Ker ima medvedek na voljo 4 majice, 3 hlače in 2 kapi, lahko z eno majico 
in eno kapo sestavimo 3 kombinacije. Ker ima na razpolago 4 majice, je to vse skupaj 12 
kombinacij. Če pa zamenjamo še kapo, jih dobimo še 12. Vse skupaj je tako 24 kombinacij.« 
Tretja skupina je razmišljala podobno, samo oblika izračuna je bila nekoliko drugačna. Na 
medvedka so postavili ene hlače in eno kapo ter nato polagali vse majice kar eno na drugo. 
Prišli so do štirih kombinacij. Nato so zamenjali kapo in dobili še 4 kombinacije, skupaj 8. Nato 
so zamenjali hlače in spet zraven položili vse majice. Sestavili so račun 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 in 
prišli do končnega rezultata 24. Ostalih 9 skupin naloge ni rešilo pravilno ali pa so med 
reševanjem obupali, kljub namigom, ki sem jih podala. Izbrali so ključ, kateri je imel na obesku 
zapisano število, ki je bilo najbližje njihovemu rezultatu, in potem s poskušanjem prišli do 
naslednje postaje in naloge. Pri nalogi s prostornino vode pa je bila težava v tem, da se skupine 
niso osredotočile na vse pripomočke, ki so jih imeli na voljo. 5 skupin je sicer ugotovilo, zakaj 
imajo na voljo lonček z oznako 4 dl in lonček z oznako 5 dl, potem ko sem jim namignila, naj 
razmislijo, zakaj imajo na razpolago ravno ta dva lončka. Tako so lonček z oznako 5 dl napolnili 
do oznake, vodo prelili v drug lonček do oznake 4 dl in ostanek zlili v lonček brez oznake. Ta 
postopek so nato ponovili še enkrat. Ostale skupine so kljub namigom nalogo rešile s 
poskušanjem. V lonček brez oznake so nalili 2 dl vode tako, da so lonček z oznako 4 dl napolnili 
približno do polovice in jo nato prelili v lonček brez oznake.  

Ostale matematične naloge so vse skupine reševale brez večjih težav in napak, razen zadnje 
naloge, kjer je bilo besedilo napisano zrcalno. Pri tem so imeli kar nekaj težav, da so ga prebrali 
in zraven tudi razumeli, kaj so prebrali. Tudi pri tej nalogi sta se našli dve skupini, ki sta rešitev 
raje ugibali, kot pa jo izračunali. To me je mogoče tudi najbolj presenetilo, da učenci niso 
pripravljeni vložiti pretiranega napora v to, kar ni nujno potrebno, oziroma vedno raje izberejo 
lažjo pot, četudi jim le-ta vzame več časa.  

Vse skupine so naloge reševale na isti način, in sicer so nalogo najprej glasno prebrale. Običajno 
so jo morale prebrati več kot enkrat, saj jo je vsak učenec zares razumel šele takrat, ko jo je 
prebral tudi sam. Ko so nalogo prebrali, je vsak v skupini podal predlog, kako naj z reševanjem 
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začnejo, nato so izbrali določen način in nalogo rešili. Rezultat so nato preverili in uporabili, da 
so prišli do namiga ali naslednje naloge (ga poiskali v bližini, ga vnesli v ključavnico, vzeli 
ključ s tem rezultatom).   

C2: Ugotoviti, ali soba pobega v šolskem okolju učencem predstavlja izziv.  
Glede na odgovore učencev, ki so jih zapisali v anketnem vprašalniku, večini učencev soba 
pobega v šolskem okolju predstavlja izziv. Vsi so imeli željo, da se na koncu rešijo iz razreda, 
in vsem skupinam je to tudi uspelo. V 45 minutah ali prej so razrešili še zadnjo ključavnico, 
sneli ključ in odklenili vrata razreda. Naloge, ki so jih reševali, so v večini označili kot ravno 
prav težke. So pa kot najtežje izpostavili nalogo z vodo, kombinatorično nalogo in nalogo z 
ogledalom. Te naloge so jim predstavljale največji izziv poleg vseh ostalih nalog, ki so jih 
morali rešiti. Vse skupine so težile k temu, da bi bile najboljše. Vsaka skupina me je po končani 
izvedbi vprašala, kako so se odrezali glede na prejšnje skupine in ali so bili hitrejši. Učenci, ki 
so bili vključeni v raziskavo v letošnjem šolskem letu, so pokazali še nekoliko več motivacije 
in zagnanosti kot pa učenci, ki so v raziskavi sodelovali prejšnje šolsko leto. Želeli so sodelovati 
vsi učenci, zato sem sobo pobega izvedla večkrat, kot je bilo prvotno v načrtu.  

C3: Ugotoviti, ali sodelovanje učencev pripomore k bolj učinkovitemu reševanju matematičnih 
problemov in nalog. 
Glede na rezultate, ki sem jih pridobila, lahko potrdim, da sodelovanje učencev pripomore k 
bolj učinkovitemu reševanju matematičnih problemov in nalog. V tistih skupinah, kjer so si 
delo razdelili, da je vsak učenec opravil določen del, so z reševanjem prej končali. V skupinah, 
kjer so večino časa sodelovali vsi člani skupine, pa je bilo podanih tudi ogromno idej za 
reševanje nalog in mnenj, katera ideja je najboljša. Po analiziranih anketnih vprašalnikih tudi 
učenci menijo, da skupinsko sodelovanje pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu 
reševanju nalog. Pri vprašanju, zakaj tako mislijo, pa so izpostavili, da skupina več ve in da kot 
skupina hitreje rešijo nalogo in si med seboj pomagajo.  

C4: Ugotoviti, kakšna so stališča učencev do reševanja matematičnih problemov v sobi pobega. 
Učenci so matematične probleme reševali z zagnanostjo in veseljem. Pri reševanju so se vsi 
učenci zabavali in vsi si želijo, da bi lahko sobo pobega reševali večkrat. Takšna oblika pouka 
se jim zdi zanimiva. Pri vprašanju, kaj ti je bilo pri reševanju najbolj všeč, so izpostavili različne 
elemente, ki sestavljajo sobo pobega. Izpostavili so naloge, ki so jih reševali, skupinsko 
sodelovanje, ki je zagotovo pripomoglo k bolj sproščeni klimi, saj kot posamezniki niso bili 
izpostavljeni. Veliko pa jih je izpostavilo tudi konkretne pripomočke, s katerimi so delali, kar 
pomeni, da so učencem naloge, kjer nekaj praktično delajo, veliko bolj všeč kot pa golo 
reševanje nalog, napisanih na listu papirja. 

C5: Ugotoviti, kako so učenci zmožni oblikovati sobo pobega z matematičnimi problemi.  
Ugotovila sem, da so učenci pri stvareh, ki jih še ne poznajo, zelo zagnani za delo. Tako je bilo 
tudi pri izdelavi sobe pobega. Podali so veliko inovativnih idej, v izdelovanje so vložili veliko 
truda, moje pomoči pa skorajda niso potrebovali. Kot skupina so si delo razdelili, da je bilo le-
to hitreje opravljeno. Naloge, ki so jih vključili v svojo sobo pobega, so zahtevale matematično 
znanje iz različnih področij, in sicer od računanja, geometrije pa do razvrščanja in ugotavljanja 
vzorcev. Največ časa so porabili pri povezovanju nalog v določeno zaporedje in za dodajanje 
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namigov. Glede na to, da so se sobe pobega udeležili enkrat, so svoje delo zelo dobro opravili. 
Naloge so med seboj povezali na zanimive načine in pri tem dobro upoštevali moj nasvet, da 
vključijo predmete, ki jih imajo na voljo v razredu. Kako bodo opremili naloge s slikami in na 
kakšen način bodo izdelali namige, so si zamislili sami. Menim, da jim za prvič uspelo zelo 
dobro. Ko je bila soba pobega končana, so bili tudi sami zelo zadovoljni s svojim delom in so 
komaj čakali, da jo lahko predstavijo svojim sošolcem.  
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5 ZAKLJUČEK  
Današnji svet je oblikovan tako, da vedno znova stremi k novostim in novim izumom. Našo 
pozornost pritegnejo predvsem stvari, ki so ravnokar prišle na tržišče in so za nas še nepoznane. 
Tako je na področju zabave, kulinarike, mode, tehnologije, tako v zasebnem življenju kot tudi 
na poslovnih področjih. Ena izmed stvari, ki je še vedno dokaj nova in mnogim nepoznana, je 
tudi »escape room« ali soba pobega. Soba pobega je neke vrste detektivska igra, ki običajno 
poteka v določenem prostoru, v katerem sodeluje skupina ljudi. Udeleženci morajo med seboj 
sodelovati, logično sklepati, razmišljati in se s pomočjo različnih pripomočkov, ki jih imajo na 
voljo, na koncu rešiti iz prostora. Pri tem je pomembno, da uspešno rešujejo naloge in iščejo 
namige, ki jih vodijo k izhodu. Organizirane sobe pobega najdemo tako v Evropi kot tudi v 
Severni Ameriki, Aziji in Avstraliji. V Sloveniji smo prvo sobo pobega dobili v začetku leta 
2014. Danes jih obratuje že šest. Najbolj poznana je Escape Room Enigmarium, ki jo najdemo 
tudi v Italiji in na Hrvaškem.  

Namen magistrske naloge je bil učencem in učiteljem predstaviti idejo o sobi pobega, ki je 
izvedljiva predvsem pri urah dodatnega pouka ali pa v okviru interesnih dejavnosti, zaradi 
manjšega števila učencev. Moja soba pobega je bila vezana na matematiko, saj je vsebovala 
različne matematične naloge. Lahko pa bi jo oblikovala tudi v okviru drugega predmeta in bi 
matematične naloge enostavno zamenjala z drugimi. Pri reševanju iz sobe pobega so sodelovale 
skupine, ki so imele na voljo 45 minut, da rešijo vse naloge in poiščejo ključ razreda, s katerim 
nato odklenejo vrata učilnice. Iz razreda so se uspele rešiti vse skupine, kar je zagotovo 
posledica tudi dobrega skupinskega sodelovanja in pomoči.  

V teoretičnem delu sem se osredinila na motivacijo učencev, ki ima pri usvajanju znanja 
pomembno vlogo. Omenila sem tudi sodelovalno učenje in skupinsko delo, ki je za učence 
zagotovo zelo pomembna učna oblika. S skupinskim delom se učenci naučijo sprejemati 
drugačna mnenja, strpnost, predvsem pa snov tudi lažje usvojijo. Če učencu snov razloži njegov 
sošolec, jo veliko lažje tudi razume, saj sošolec pri razlagi uporablja termine, ki so učencu 
poznani. Nato sem opisala dodatni pouk. Kako je definiran v zakonu o osnovni šoli in kako 
običajno poteka pri urah matematike. Zapisala sem, da učenci pri dodatnem pouku matematike 
običajno rešujejo matematične probleme ali pa se pripravljajo na matematična tekmovanja. 
Naštela sem nekaj različnih delitev matematičnih problemov in jih navezala na zabavno 
matematiko, kamor uvrščamo različne sudokuje, hanojske stolpe, magične kvadrate, ki jih 
učenci rešujejo tudi v njihovem prostem času. Teoretičen del sem zaključila z opredelitvijo sobe 
pobega, njeno zgodovino in značilnostmi.  

Nato sem nadaljevala s praktičnim delom. V njem sem predstavila svojo sobo pobega, ki sem 
jo oblikovala na podlagi smernic kakovostnega učenja in poučevanja. Predstavila sem naloge, 
ki sem jih vključila v sobo pobega in shemo predvidenega poteka reševanja. 

Sledil je empirični del, kjer sem predstavila rezultate raziskave, opisala sem tudi vzorec, 
postopek zbiranja podatkov in obdelave podatkov.  
Rezultate izvedb sobe pobega sem predstavila glede na cilje, ki sem si jih zastavila na začetku. 
Ugotovila sem, da matematični problemi učencem predstavljajo težave. V primeru, ko nimajo 
točno določene poti reševanja, se med iskanjem pravilne rešitve največkrat izgubijo in ne 
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najdejo ustrezne strategije, s katero bi lahko rešili problem. Ko ne najdejo poti, stavijo na 
metodo ugibanja ali poskušanja. Kljub temu je soba pobega večini učencev predstavljala izziv. 
Presenetilo me je, da si učenci med seboj niso zaupali nalog in rešitev, glede na to, da so vse 
skupine reševale isto sobo pobega ob različnih terminih.  
Vsi učenci so se strinjali, da skupinsko sodelovanje pripomore k hitrejšemu in bolj 
učinkovitemu reševanju matematičnih problemov in nalog. Med seboj so si izmenjavali različna 
mnenja in si pomagali pri reševanju nalog. To je tudi ena izmed potrditev pregovora »Več glav 
več ve.«.  
Naloge, ki so jih reševali, so v večini označili za ravno prav težke in vsi so se ob reševanju 
zabavali. Želijo si, da bi sobo pobega lahko reševali večkrat, saj se jim zdi takšna oblika pouka 
zanimiva. Kaj je bilo tisto, kar jim je bilo najbolj všeč, je odvisno od vsakega posameznika, saj 
je vsak izpostavil drug vidik, ki je njemu najbolj pomemben. So pa bili največkrat izpostavljeni 
pripomočki, s katerimi so delali, in naloge, ki so vključevale konkretni material.  
Pri izdelavi lastne sobe pobega so se zelo izkazali, tako na področju podajanja idej kot tudi 
kasneje pri sami izdelavi nalog in prilog. S svojim delom so bili tudi učenci zelo zadovoljni, saj 
je bilo to nekaj novega, dejavnost, ki je do sedaj niti niso poznali, kaj šele, da bi jo izdelali sami. 
Kljub temu da je šlo za dejavnost, ki je matematično obarvana, so jo z veseljem reševali tudi 
učenci, katerim matematika sicer ni najljubši predmet.  

Z raziskavo sem želela doseči, da bi dejavnost, kot je soba pobega, med učenci pa tudi učitelji 
postala bolj poznana in bi jo kdaj pa kdaj vključili tudi v svoje ure dodatnega pouka ali pa druge 
obšolske dejavnosti.  
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7 PRILOGE 
Priloga 1: Soglasje staršev  
 

ZABAVNA MATEMATIKA V SOBI POBEGA 

Sem Teja Makše, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer: poučevanje na razredni 
stopnji. Letos zaključujem magistrski študij. 

Pod mentorstvom izredne profesorice, dr. Tatjane Hodnik Čadež, bom v svojem magistrskem 
delu raziskovala, katere so strategije učencev pri reševanju različnih matematičnih problemov 
in namigov v sobi pobega.  

Soba pobega je neke vrste detektivska igra, ki običajno poteka v določenem prostoru, v katerem 
sodeluje skupina ljudi. Udeleženci morajo med seboj sodelovati, logično sklepati, razmišljati in 
se s pomočjo različnih pripomočkov, ki jih imajo na voljo, na koncu rešiti iz prostora. Pri tem 
je pomembno, da uspešno rešujejo naloge in iščejo namige, ki jih vodijo k izhodu. 

V raziskavo bom vključila učence 4. razredov. Potekala bo anonimno. Skriti bodo vsi ostali  
osebni podatki učencev. 

Med samo izvedbo raziskave bom prisotna v razredu, da bom dogajanje snemala in jim podajala 
namige, če jih bodo potrebovali. Na koncu bodo rešili tudi kratek anketni vprašalnik, ki mi bo 
še dodatno pomagal pri natančnejši analizi njihovih stališč do takšnega načina izvedbe 
dodatnega pouka. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namen magistrske 
naloge in bodo shranjeni v osebnem arhivu.  

Če se strinjate, da je Vaš otrok vključen v raziskavo, Vas prosim, da to potrdite s podpisom 
spodnje izjave.  

Zahvaljujem se Vam za pomoč in Vas lepo pozdravljam.  

 

Teja Makše  

Mirna Peč, 3. marec 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IZJAVA 

Podpisani/-a ________________________ potrjujem, da sem seznanjen/-a s potekom 
raziskave in dovoljujem, da je moj otrok _________________________ vključen v raziskavo 
o »zabavni matematiki v sobi pobega«.  

Kraj in datum: __________________________                           Podpis staršev: ____________ 
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Priloga 2: Opazovalni formular  
 

OPAZOVALNI FORMULAR 

 

Naloge in namigi Način reševanja Težave, s katerimi 
se srečujejo. 

Bolj individualno/bolj 
skupinsko 

1. namig in 
naloga 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. namig in 
naloga 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. namig in 
naloga 

 
 
 
 
 
 
 

   

4. namigi n 
naloga 
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5. namig in 
naloga 

 
 
 

   

6. namig in 
naloga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

7. namigi in 
naloga  

 
 
 
 
 
 
 

   

8. namig in 
naloga 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik  
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljen/-a. 

Sem Teja Makše, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Da zaključim študij, moram 
napisati tudi magistrsko nalogo, ki vključuje področje matematike. Ker si se uspešno rešil/-a iz 
moje sobe pobega, želim, da za konec odgovoriš še na spodnja vprašanja. Tvoji odgovori mi 
bodo v veliko pomoč in bodo ostali povsem anonimni.  

Ali si že kdaj prej obiskal/-a katero izmed sob pobega? Obkroži. 

a) Da.   
b) Ne. 

Obkroži. 

Soba pobega mi je predstavljala izziv.                           DA                                          NE  

Pri reševanju sem se zabaval/-a.                                     DA                                          NE 

Želim si, da bi lahko sobo pobega reševal/-a večkrat.    DA                                          NE 

Takšna oblika pouka se mi zdi zanimiva.                       DA                                          NE   

Podčrtaj.  

Naloge so bile  prelahke / pretežke / ravno prav težke. 

Katera ti je bila najtežja?  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dopolni.  

Kaj ti je bilo pri reševanju najbolj všeč?  

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ali misliš, da skupinsko sodelovanje pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu reševanju 
nalog? Obkroži. 

DA                     NE 

Zakaj tako misliš? 

 ___________________________________________________________________________ 


